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Vláda schválila návrh ministra zeměděl-
ství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) na zabezpe-
čení dodatečných peněz pro zemědělce, 
kteří čelí krizové situaci. Na jejich podpo-
ru je připraveno 540 milionů korun.

Částka, kterou už dříve odsouhlasili eko-
nomičtí ministři na posílení podpor pro nej-
více ohrožená zemědělská odvětví, bude činit  
540 milionů korun. Tuto podporu potvrdila 

i vláda. Spolu s 540 miliony vyplatí Minis-
terstvo zemědělství i 270 milionů korun od 
EU, které Česká republika dostala již na kon-
ci března jako mimořádné podpůrné opatření 
pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví.

Finanční podporu rozdělíme zejména do 
sektoru vepřového, drůbeže, mléka, jablek 
a brambor. „Mimořádnou pomoc od Evrop-
ské unie jsme mohli z vlastních zdrojů navý-
šit o 200 %, tedy o 540 milionů korun. Díky 

těmto penězům pomůžeme zemědělcům, kteří 
jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří 
se podílejí na zajištění potravin pro naše oby-
vatele,“ uvedl ministr Nekula.

Na zmírnění škod způsobených aktuálním 
nárůstem cen vstupů, jako jsou zvyšující se 
ceny energií, krmiv a pohonných hmot, do-
stanou zemědělci celkem ze státního i evrop-
ského rozpočtu 810 milionů korun.

MZe

Získali jsme navíc 540 milionů korun pro zemědělce,
abychom jim pomohli v krizové situaci

Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího 
úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové ka-
lamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov 
navštívili ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
a ministryně životního prostředí Anna Hu-
báčková. Na své pracovní cestě se věno-
vali i dalšímu postupu ve věci vodního dí-
la Skalička a prohlédli si zrekonstruovaný 
jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu 
města před povodněmi a migraci vodních 
živočichů v řece Bečvě.

Zahájená revitalizace Bečvy u Ústí navazuje 
na minulý měsíc dokončenou revitalizaci Beč-
vy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy ob-
noví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň 
u obce Ústí. Díky tomu vznikne přírodě blízké 
protipovodňové opatření, které zvýší schop-
nost krajiny zadržovat vodu, ekologickou sta-
bilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě 
se zapojením původního koryta vodního toku.
„V těchto místech se voda rozlévala mimo 

koryto už při pětiletých vodách. Díky revita-
lizaci se vodní tok rozšíří a využije se histo-
rické koryto Bečvy. To zlepší průchod vody 
při povodních podél obce Ústí a posílí místní 
ekosystém. Pokud jde o zaniklý rybník Otrž, 
na jeho místě vznikne odtěžením zeminy ne-
průtočná tůň. Bude ji napájet podzemní voda, 
a vytvoří tak chybějící vodní plochu obvyklou 
pro široké údolí řeky Bečvy,“ řekl ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula.
„Na Bečvě, ale i na mnohých jiných řekách 

v republice, investujeme do obnov jejich pů-
vodních koryt. Celkem jsme na tyto tři akce, 
z nichž jsou už dvě hotové a třetí zahájená, 
přispěli z Operačního programu Životní pro-
středí téměř 150 milionů korun. Díky tomu, že 
tady do krajiny vracíme původní podobu říč-
ního koryta, nejen lépe ochráníme obec Ústí 
před povodněmi, ale pomůžeme lepšímu zadr-
žování vody a vytvoříme vlídnější prostor pro 
návrat rostlin i živočichů,“ uvedla ministryně 
životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministři se věnovali také dalšímu postupu 
ve věci vodního díla Skalička. Analýza před-
ních akademických pracovišť loni označila 
jako nejvhodnější variantu vodního díla boč-
ní víceúčelovou nádrž, na druhém místě pak 
boční suchou nádrž. Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí se dohod-
ly doporučit vládě boční suchou nádrž, a to 
především s ohledem na vládní prohlášení, že 
vláda bude podporovat stavbu pouze vodáren-
ských vodních nádrží.
„Vodní dílo Skalička má primárně sloužit 

jako protipovodňová ochrana sídel v Pobeč-
ví. Případná víceúčelová nádrž by sice vý-
znamně pozitivně ovlivňovala nadlepšování 
průtoků v Bečvě v období sucha, nesplňovala 
by ale podmínku pro vodárenský odběr. Boč-
ní suchá nádrž zajistí požadovanou protipo-
vodňovou ochranu a dokáže ovlivnit  i  sou-
běhy povodní. Nemusí se kvůli ní zasahovat 
do pravobřežního území ani přerušovat říč-
ní kontinuitu Bečvy,“ uvedl ministr Nekula.
„Ukazuje se,  že společná řeč rezortů ži-

votního prostředí a zemědělství se příznivě 
promítá do české krajiny. U Skaličky jsme se 
dokázali  dohodnout  na  variantně  suchého 
poldru, který plní  funkci ochrany před po-
vodní a zároveň nebude nijak zásadně zasa-
hovat do přírodních podmínek tohoto místa, 
to je win-win opatření,“ vysvětlila ministryně 
Hubáčková.

V revíru Olšovec Lesní správy Vítkov si 
ministr Zdeněk Nekula a ministryně Anna Hu-
báčková prošli místa po kůrovcové kalamitě, 
a to například porosty s nastupující přiroze-
nou obnovou, seznámili se se zajištěním kala-

mitních holin s umělou i přirozenou obnovou 
a s výchovnými zásahy pro podporu druhově 
bohatého lesa.
„Jsem  rád,  že  se  na  Olomoucku  přes 

všechny  překážky  postupně  lesníkům  daří 
s využitím přirozené obnovy a také výsadbou 
vhodných dřevin obnovit  lesy po kůrovcové 
kalamitě a že to jsou nové pestřejší lesy, lépe 
připravené na změnu klimatu. Právě na pod-
poru adaptace lesů na změnu klimatu jsme na 
Ministerstvu zemědělství od letoška spustili 
nový program, v jehož rámci máme pro vlast-
níky lesů na následujících pět let připraveno 
až 4,1 miliardy korun ročně,“ řekl ministr ze-
mědělství Nekula.

Dlouhodobým stěžejním nástrojem pod-
pory lesního hospodářství Ministerstva ze-
mědělství jsou finanční příspěvky na hospo-
daření v lesích, které se meziročně zvyšují 
v souvislosti s objemem pěstebních prací na-
vazujících na kůrovcové těžby, se zaváděním 
nových předmětů příspěvků a se zvyšováním 
sazeb příspěvků.
„V roce 2018 byla podpora 380 milionů 

korun, v loňském roce to bylo už 1,7 miliar-
dy korun. Přechodnou podporu představoval 
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové ka-
lamity v lesích realizovaný ve třech fázích. Za 
období let 2017 až 2020 bylo celkem vyplace-
no 12,8 miliardy korun,“ uvedl ministr Neku- 
la.
„České  lesy  jsou zkoušené  tak, že nás  to 

všechny bolí. Kůrovec sežral, co mohl, a teď 
ho opět následuje sucho jako projev změny 
klimatu. Je to velmi alarmující a musíme se 
vší zodpovědností naše  lesy adaptovat, aby 
byly co nejsilnější a dokázaly odolávat škůd-
cům i nepřízni klimatu. Právě tady v Olšov-
ci se ukazuje,  jak správnou cestou je návrat 
k přirozené skladbě lesa, pestré druhově i stá-
řím porostů, jak je pro celou společnost život-
ně důležité přírodě blízké hospodaření v lese 
bez rozsáhlých holin,“ dodala ministryně An-
na Hubáčková.

Spolupráce resortu zemědělství a životního prostředí 
dává české krajině naději na příznivé změny

Bohulibá doba?
Analogie veřejného dění s počasím se dá použít 

skoro vždycky. Nikdy není tak teplo nebo zima, jak 
bychom si přáli, a málokdy se vyvíjejí události podle 
našich přání a představ. Jednou věcí jsou skutečnosti, 
jinou pak informační interpretace. Někomu už je 
teď při pár stupních nad dvacítkou nesnesitelný hic 
a jiný to považuje za slabý odvar někdejších teplých 
příjemných květnových dnů v minulosti. V podstatě 
ale o nic nejde, je to jen hodnocení stejného stavu 
subjektivním pohledem. Horší už je to při šíření in-
formací o dění u nás a ve světě. 

Média podle všech pravidel žurnalistiky mají in-
formovat objektivně, nezávisle a pravdivě. Jako mají 
lékaři svého Hippokrata, naši novináři mají mít za 
vzor neohroženého novináře Kische. Tedy toho Ego-
na Ervína, jehož ve své době silně doháněl erudovaný 
znalec vína a novinář Radek John, než se z něj stal 
ministr a pak nic. Ono se to žilo a „kišovalo“, když 
nebyl covid a válka v Evropě. Nyní je to už přes dva 
roky všechno jinak. Cenzura u nás sice dle našich zá-
konů neexistuje, ale jednostrannost informací o veš-
kerém dění u nás i ve světě nabádá k myšlence, že to 
tak čisté není. Když ale někoho podezíráte z nekalého 
úmyslu, musíte jej chytit za ruku a usvědčit. A hlavně 
vědět, kdo to je. Obávám se oprávněně, že za šířením 
jednostranných informací může jednoduchý princip. 
Novinář nemůže napsat, co si myslí, ale musí napsat 
to, s čím bude souhlasit jeho šéf, tedy šéfredaktor. 
I když i on si může myslet to, co jeho podřízený no-
vinář, tak chce být stále šéfredaktorem a své názo-
ry říkat jenom doma, raději při zavřeném okně, aby 
sousedi neslyšeli. Tyto principy postojů, tedy jiných 
myšlenek a jiných činů, mají u nás velkou tradici. 
Začalo to Bílou horou, po níž byli odejíti Komenský 
a další nekatoličtí kněží a učenci do exilu a Kralické 
bible se schovávaly po půdách a tajně se snášely jen 
k občasným tajným mším. Protektorát v době druhé 
války pak zdokonalil naše dvojí tváře do naprosté do-
konalosti, jíž jsme jako národ dovedně využili po roce 
1948. A tento stav trval celých 41 let. Takže výchova 
k tomuto přijímání života přímo ideální, přecházející 
snad až do genů samých. Sametová revoluce byl sice 
oddych od řady přežilého, ale také zakládání na chy-
by nové, z nichž se nemůžeme vzpamatovat dodnes. 
Absolutní svoboda novináře asi nemůže být nikdy, 
totální liberalismus a anarchie mají k sobě hodně 
blízko. Ale tak, jak je nyní prostátní a ukázněná, 
to nebyla v tom celém porevolučním období nikdy. 
A hlavně, nikoho z redaktorů nemohlo napadnout, 
že bude mít oplétačky, když napíše něco jiného, než 
je v konkurenčním listě. 

Hodně se nyní skloňuje v oficiálním mediálním 
prostoru téma o falešných zprávách a desinforma-
cích. Nynější uniformní informovanost si o to ale 
říká. Jsme lidi, a ne stroje, u nichž stačí stisknout je-
den knoflík a kola se budou otáčet správným směrem. 
A ono i to vyslovení myšlenky – správným směrem – 
je velmi vágní pojem. Co je správné a co ne? Ti, co 
mají jasno, jsou šťastní lidé, nemám na mysli jen ty 
blahoslavené chudé duchem. Máme novou vládu a ta 
nás někam vede, tedy i v oblasti informací. My obča-
né jsme jí dali důvěru, dost často skoro nevědomky, 
ale takový už je koaliční systém. A nyní čekáme, že se 
nás zastane a bude vše dělat pro blaho nás a naší ze-
mě právě v této současné mimořádné politické a eko-
nomické situaci, zatížené uprchlickou krizí, inflací 
a všeobecným zdražováním, dost často neodůvodně-
ným. Ale ono nic kromě slibů, co se jednou udělá, 
nepřichází. Její snahy v oblasti státní propagandy 
o „rovnání“ informačních toků do jednotné figury 
je její dost silný prvek a stylově vyvěrá i z parlament-
ních lavic a z municipální politiky. Nejnebezpečnější 
jsou lživé, přací, poloviční a informace vytržené ze 
souvislostí. A je v rozporu s naší legislativou to, co 
řekla učitelka na Praze 6 svým žákům? Jaké pak za-
ujmout k této kauze jasné stanovisko? Byly doby, kdy 
se s tím nikdo nemazal. Inkvizice ve Španělsku začala 
taky pomalu a za pár let shořelo na tisíce čarodějnic, 
včetně té naší ve Velkých Losinách. Jde vlastně o bez-
významný případ z pohledu velké politiky. Ne tak na 
poli propagandy. Z lidského hlediska má pak tato ne-
ukázněná pedagožka s vlastním názorem velké štěstí, 
že žije v této, vlastně ještě bohulibé, době. 

Ing. František Kruntorád, CSc.



2 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 4 / 2022

Aktuální situace na komoditních trzích, 
ovlivněná zejména válkou na Ukrajině, 
a akční plán na vytvoření dopravních kori-
dorů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, které 
mají usnadnit vývoz zemědělských produktů, 
byly hlavními tématy zasedání Rady pro ze-
mědělství a rybářství v Bruselu. Ministři jed-
nali také o očkování proti ptačí chřipce jako 
doplňkovém nástroji pro prevenci a tlumení 
této choroby. 

„Situace  na  komoditních  trzích  je  i  nadá-
le velmi složitá. Vysoké ceny zemědělských ko-
modit  mají  zásadní  dopad  na  potravinářský 
průmysl a vytvářejí  tlak na růst cen potravin. 
Znepokojující je i pokračující nárůst cen hnojiv 
a jejich omezená dostupnost, proto velmi oceňuji 
mimořádnou finanční pomoc pro nejvíce postiže-
ná odvětví. Vzhledem k pokračujícím negativním 
trendům na komoditních trzích a v zájmu zacho-
vání potravinového  zabezpečení podporujeme 
další flexibilitu ve společné zemědělské politice 
i v roce 2023. Jsem rád, že byl vytvořen akční 
plán, který by měl usnadnit vývoz zemědělských 
produktů z Ukrajiny,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.

Česká republika podporuje možnost, aby v dů-
sledku pokračujícího negativního trendu na ze-
mědělských trzích a v zájmu zachování potra-
vinového zabezpečení bylo odloženo až do roku 

2024 plnění tzv. GAEC 7 – rotace plodin, kdy 
na stejném pozemku nesmí být pěstovaná stejná 
plodina dva roky po sobě. „Z důvodu posílení 
produkce považujeme za vhodné zmírnit požada-
vek vyčlenění neprodukčních ploch na orné půdě. 
I do budoucna je podle nás potřebné reagovat na 
vzniklou situaci přijímáním mimořádných opat-
ření, která zajistí ekonomicky udržitelnou pro-
dukci potravin,“ uvedl ministr Nekula.

Evropská komise v polovině května vydala 
akční plán k vytvoření tzv. dopravních korido-
rů mezi EU a Ukrajinou, aby se usnadnil vývoz 
zemědělských surovin a produktů a oboustranný 
obchod. Reagovala tak na ruskou blokádu ukra-
jinských přístavů v Černém moři. Účelem je vy-
tvořit náhradní trasy využívající všechny druhy 
dopravy a umožnit vývoz ukrajinského zboží, 
kterého je aktuálně ve skladech 25 až 30 mi- 
lionů tun.

Dalším z témat zasedání bylo očkování proti 
ptačí chřipce. Zavedení preventivní a nouzové 
vakcinace Česká republika podporuje a považuje 
ji společně s účinnou biologickou bezpečností za 
efektivní nástroj prevence a kontroly šíření této 
nákazy. „Navržené závěry mají naši podporu. 
Předpokládáme, že za našeho předsednictví bu-
deme v dalším rozpracování  této problematiky 
pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Nekula. 
V České republice letos veterináři naočkovali 
asi 800 geneticky cenných hus, aby zabránili 
zavlečení nákazy do chovu.

Ministři také jednali například o novém le-
gislativním rámci EU pro pozitivní seznam 
zájmového chovu zvířat nebo o budoucnosti 
ochrany půdy v EU. Ministr Nekula se v rámci 
jednání Rady setkal s eurokomisařem pro země-
dělství Januszem Wojciechowským a se svými 
protějšky z Finska, Estonska a Itálie.
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Ministerstvo zemědělství po úvodním jed-
nání s Evropskou komisí (EK) zveřejnilo plné 
znění připomínek, které obdrželo k návrhu 
Strategického plánu společné zemědělské 
politiky (SZP) na roky 2023–2027. Komise po-
žaduje více se zaměřit na obnovitelné zdroje 
energie a doporučuje vyšší ambice zejména 
v oblasti ochrany životního prostředí.

Jako základní obecnou připomínku Komise na 
jednání prezentovala potřebu lepšího nastavení 
pro zelenou architekturu. Větší pozornost je podle 
ní třeba věnovat podporám obnovitelných zdrojů 
energie, spolupráci v rámci hodnotových řetězců 
a podpoře schémat kvality. Komise obecně do-
poručuje revizi nastavených cílů a vyšší ambice.
„Mojí dlouhodobou prioritou je zajistit dosta-

tek zdravých a kvalitních potravin a mít přiměře-
nou míru soběstačnosti. A to jak na úrovni České 
republiky, tak celé Evropské unie. Nemůžeme ale 
rezignovat na řešení dopadů klimatické změny, 
která přináší i dlouhé období sucha. To nás může 
velmi rychle doběhnout, jak ukazuje i letošní mír-
ná zima a suché jaro,“ uvedl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.

Právě v oblasti ochrany životního prostředí 
a klimatu EK uplatňuje více připomínek. Strate-

gický plán by měl být ambicióznější, co se týká 
zalesňování, ekoschémat, redukce skleníkových 
plynů a amoniaku. Více by se měla pozornost 
zaměřit i na kvalitu vody, adaptaci na změnu 
klimatu, ochranu stanovišť a druhů, biodiver-
zitu lesních ekosystémů a jejich ochranu. Vy-
světlení a případné úpravy jsou potřeba i u tzv. 
GAEC (standardy Dobrého zemědělského a en-
vironmentálního stavu půdy) či pozemkových  
úprav.

Co se týká připomínek ke zvýšení konkuren-
ceschopnosti zemědělství, Komise konstatova-
la, že Strategický plán má potenciál dosáhnout 
tohoto cíle, nicméně některé aspekty podpor by 
měly být lépe odůvodněny (cílení redistributivní 
platby a podpory příjmu vázané na produkci). 
Podle Komise je třeba více řešit nedostatečnou 
organizaci producentů.
„O další podpoře našich zemědělců chci znovu 

jednat na poradě ekonomických ministrů vlády. 
Opět  budu požadovat  kofinancování  evropské 
krizové rezervy částkou 540 milionů korun z ná-
rodních zdrojů. Důležité je pro mě také navýšení 
zásob potravin ve Správě státních hmotných re-
zerv, budu proto chtít navýšit prostředky na ná-
kup potravin do rezerv o 500 milionů korun,“ 
řekl ministr Nekula.

V socioekonomické oblasti Komise doporuču-
je doplnit vysvětlení, jak bude ČR řešit potřeby 
venkovských oblastí i z jiných zdrojů, přičemž 
tzv. LEADER by neměl směrovat jen na země-
dělské projekty. Lépe vysvětlena by měla být 
strategie generační obnovy a podpora rovnosti 
pohlaví. Nedostatečně jsou dle EK řešeny potře-
by v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Z průřezových oblastí by se Strategický plán 
měl více věnovat podpoře AKIS (podpora výzku-
mu, inovací a přenos znalostí do praxe) a digita-
lizaci. Komise vybídla také k aktualizaci a dopl-
nění národních cílů pro Green Deal, tedy Zelenou 
dohodu.

Česká republika na jednání zdůraznila zejména 
důležitost včasného schválení kvůli aktuální pří-
pravě osevních postupů zemědělců, které se tý-
kají již letošního roku, a dodržování agrotechnic-
kých lhůt. Zohlednit je také třeba situaci na trzích 
vzhledem ke konfliktu na Ukrajině. Zelenou do-
hodu můžeme vnímat jako šanci na soběstačnost 
v energiích. Nicméně zejména při snižování hod-
not při používání antimikrobik a pesticidů je třeba 
uplatňovat spravedlivý přístup napříč EU. ČR to-
tiž již dříve značně snížila spotřebu pesticidů, vý-
razněji by ji tedy měly snižovat státy, ve kterých 
je spotřeba několikanásobně vyšší než v ČR. Vý-

hrady zazněly i k požadavkům Komise u GAEC  
6, 7 a 8.

Aktuálně MZe připravuje reakci na oficiální do-
pis s připomínkami Komise. U konkrétních tech-
nických připomínek zpracovává vypořádávací ta-
bulku, ke které se uskuteční pracovní konzultace 
s Evropskou komisí co nejdříve, aby se mohl výsle-
dek jednání promítnout i do vlastního strategického 
dokumentu a byl prostor představit ho veřejnosti. 

Současně MZe plánuje návazně jednání s part-
nery z řad nevládních organizací i další odborné 
veřejnosti.

Aktualizovaný dokument pak musí být v let-
ních měsících podroben hodnocení vlivu na 
životní prostředí, jehož součástí jsou i veřejné 
konzultace.

Komise zdůraznila, že pro schválení Strategic-
kého plánu s odsouhlasenými a zapracovanými 
připomínkami potřebuje 6 až 8 týdnů pro admi-
nistrativní proces. Je tedy nezbytné mít aktuali-
zovaný plán připraven do konce září.

Ke zdárnému dopracování Strategického plá-
nu je nezbytný konstruktivní přístup s kompro-
misními řešeními. Je naším společným cílem co 
nejdříve mít stabilizované podmínky pro posky-
tování podpor pro zemědělství, potravinářství 
a rozvoj venkovských oblastí.  MZe

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo připomínky Evropské komise 
ke Strategickému plánu SZP 

Spravedlivější rozdělení zisku mezi země-
dělce, potravináře a obchodníky nebo možné 
zneužívání dominantního postavení na trhu 
řešil ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL) s předsedou Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Mlsnou. 
Podle ministra není možné, aby současnou 
situaci kdokoliv zneužíval k neúměrnému na-
vyšování zisku. 

„Zaznamenali jsme případy, kdy obchodní při-
rážka na točeném salámu byla 246 procent, na 
standardní šunce dokonce 255 procent. To jsou 
čísla, u kterých už se člověk musí pozastavit nad 
tím, zda je to v pořádku. Ano, máme volné trž-

ní prostředí, ale není možné, aby zemědělci byli 
takto zmáčknutí, prodávali za ceny, které jim ani 
nepokryjí náklady, a přitom jiní měli neúměrně 
vysoké marže,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula. Stát přitom některé druhy zemědělské 
výroby dlouhodobě dotuje. Situace, kdy napří-
klad vepřové maso v obchodech výrazně zdra-
žuje, ale producenti masa nedostanou adekvátně 
zaplaceno a produkují se ztrátou, je dlouhodobě 
neudržitelná.

Ministr proto usiluje o to, aby zisk byl spravedli-
věji rozdělen mezi zemědělce, zpracovatele a ob-
chodníky. K tomu by měla přispět novela zákona 
o významné tržní síle, která v ČR měla platit již od 
loňského května, doposud ale nebyla schválena.

„Předchozí  vláda  přijetí  zákona  neustále 
oddalovala, my  jsme  jej v nejkratším možném 
termínu  znovu  předložili,  bohužel  i  nyní  stej-
ní  lidé z opozice přijetí zákona nadále zdržují. 
Česká  republika  přitom  byla  jeden  z  lídrů, 
který směrnici k nekalým obchodním praktikám 
požadoval, nyní jsme poslední v Evropě, kde ještě 
legislativa nebyla přijata,“ uvedl ministr Nekula.

Novela předpokládá mimo jiné i snížení hra-
nice pro posuzování firem s významnou tržní si-
lou z nynějšího obratu 5 miliard korun ročně na  
51 milionů korun. Tím se okruh posuzovaných 
subjektů výrazně rozšíří.
„Cílem  je  ochránit  slabší  subjekty  před 

nekalými  praktikami  ekonomicky  silnějších 

odběratelů.  I  velká  potravinářská  firma  do-
káže  neúměrně  zatlačit  na  zemědělce,  stej-
ně  tak  to dokáže velký obchodní řetězec vůči 
malé nebo střední potravinářské firmě. Naším 
cílem  je  nastavit  podmínky  tak,  aby  chová-
ní  na  trhu  bylo  férové  a  nedocházelo  k  ně-
jakým  nekalým  praktikám.  Pokud  budou 
podmínky nastavené správně, potom může za-
sáhnout  i  antimonopolní  úřad,“  řekl ministr  
Nekula.

Ministr Nekula proto bude také diskutovat se 
zástupci zemědělců, potravinářů a obchodníků. 
Řešit s nimi chce právě rostoucí ceny potravin 
a marže některých subjektů, na které v konečném 
důsledku doplácí spotřebitel.

Zemědělci jsou s cenou tlačeni na hranu, přitom potraviny zdražují. 
Ukazuje se, jak nám chybí novela zákona o významné tržní síle 

Ministerstvo zemědělství zapojí do českého zemědělského výzkumu
 studenty a vědce z Ukrajiny

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne 
v rámci projektů Programu aplikovaného vý-
zkumu 2017–2025 Země podporu ukrajin-
ským vědkyním, vědcům, studentkám a stu-
dentům z Ukrajiny. Na jejich mzdy věnuje  
6 milionů korun. Uprchlíci před válečným 
konfliktem se tak budou moci zapojit do čes-
kého zemědělského výzkumu. 

„Začaly se nám ozývat naše vědecké instituce, 
které mají granty od Ministerstva zemědělství, 
zda bychom mohli podpořit i studentky, studenty, 

vědce a vědkyně prchající z Ukrajiny. Tito od-
borníci z různých zemědělských oborů mají často 
z minulosti kontakty s českými kolegy a rádi by 
pokračovali ve vědecké práci i tady u nás a byli 
přínosem pro náš výzkum. Právě proto jsme pro ně 
vypsali podporu ve výši šesti milionů korun, která 
jim pomůže začlenit se do českých řešitelských 
týmů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula  
(KDU-ČSL).

Vědecké instituce, které už mají s MZe uza-
vřenou smlouvu o poskytnutí podpory na výzkum 
a vývoj v rámci programu Země, mohou zažádat 

i o finanční příspěvek, pokud do svého týmu chtě-
jí přibrat kolegyně a kolegy z Ukrajiny. Maximál-
ní možná podpora na jeden projekt je 300 tisíc 
korun a je určena výhradně na mzdy. Snahou MZe 
bude vyplatit prostředky co nejdříve. 

Šest milionů korun má MZe k dispozici 
jako nevyčerpané prostředky z předešlých kol 
programu Země. Tyto peníze obvykle převádí do 
dalších kol programu. Vzhledem k mimořádné 
situaci na Ukrajině a žádostem vědeckých 
institucí je však tentokrát využije na mzdy pro 
ukrajinské odbornice a odborníky. O peníze bu-

dou moci vědecké instituce žádat až do vyčerpání 
celkové částky. 

Program Země MZe poskytuje dotace výzkum-
ným týmům, které se věnují tématům z oblasti 
zemědělství, potravinářství a udržitelného hos-
podaření s přírodními zdroji. Zapojit se do něj 
mohou výzkumné organizace, univerzity i země-
dělské podniky. V minulosti už program Země 
pomohl financovat výzkum, který vedl k vyvinutí 
metod na odhalení falšování medu a máku seté-
ho. Spolupodílel se také na vytvoření aktuální 
mapy bonitace půd v České republice.

Ministr zemědělství: Pro posílení výroby potravin podporujeme 
větší �exibilitu společné zemědělské politiky i v roce 2023

100% 
recyklovaná 
lahev

Natura na zdraví 
 každý den

Výjimečně čistou pramenitou vodu 
přímo ze srdce Adršpašsko-teplických 
skal s blahodárnými účinky na vaše 
zdraví můžete díky nízkému obsahu 
minerálů a sodíku pít denně bez 
zatížení svého organismu.
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šedého, které má tendenci přezrávat. Oteplování spíše umož-
nilo, že se v České republice může pěstovat více odrůd, např. 
Merlot.

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakce
 �
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GARANCE

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

PROVÁDÍME:
� ANALYTIKA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

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

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

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

� PORADENSTVÍ
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

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

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

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

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

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

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S vý-
jimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, 
střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu 
Intersucho sice nemá nastat období beze 
srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, 
aby současné sucho ustoupilo. Extrémnímu 
suchu Česko čelilo v letech 2014 až 2020. 
Řešení problému dopadů sucha a nedostatku 
vody následkem změny klimatu se od roku 
2015 věnuje Meziresortní komise Voda-Sucho, 
která byla založena dohodou ministra země-
dělství a ministra životního prostředí.

Výkonný výbor seznámil ministra zemědělství 
Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) a ministryni život-
ního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL) se 
svojí dosavadní činností a výstupy a také s har-
monogramem prací do konce letošního roku.

„Počasí doprovází velké extrémy, o čemž svěd-
čí například loňské léto, kdy třeba v Itálii a Špa-
nělsku zažívali rekordní  teploty, zatímco západ 
Evropy se potýkal se silnými dešti a záplavami. 
Programy Ministerstva zemědělství reagují na 
změny klimatu, například na opakující se sucha 
s nedostatkem vody je to podpora opatření na za-
držování vody v krajině. Ať už jsou to pozemkové 
úpravy, revitalizované toky, odbahněné a vybu-
dované nové rybníky a další. V letech 2019–2021 
Ministerstvo podpořilo opatření k omezení dopa-
dů sucha a nedostatku vody částkou téměř 26 mi- 
liard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Z celkového počtu 42 opatření z Koncepce na 
ochranu před následky sucha pro území České re-
publiky, kterou vypracovala Meziresortní komi-
se Voda-Sucho, Ministerstvo zemědělství (MZe) 
zodpovídá za 26. 
„Loni Ministerstvo podpořilo investiční opat-

ření částkou 13,9 miliardy korun. Například na 
rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací šlo 
1,6 miliardy, pro  letošek předpokládáme, že  to 
bude 1,75 miliardy korun. Propojování vodáren-
ských soustav resort podpořil 333,1 milionu ko-
run, předpoklad pro letošek je 875 milionů. A co 
třeba vysoce oceňují obce,  je podpora rybníků, 

kdy se prakticky denně v posledních třech letech 
vybudoval nebo obnovil jeden rybník. My samo-
zřejmě budeme pokračovat v podpoře například 
dalších programů na opatření v drobných vod-
ních  tocích a v podpoře pozemkových úprav,“ 
uvedl ministr Nekula.

Ministr zemědělství a ministryně životního 
prostředí mají podle usnesení vlády ve spolu-
práci s dalšími resorty předložit do konce le-
tošního roku souhrnnou zprávu o plnění Kon-
cepce za období od roku 2017. Zdeněk Nekula 
i Anna Hubáčková předpokládají, že po projed-
nání hodnoticí zprávy ve vládě budou opatření 
na ochranu před následky sucha a nedostatku 
vody vzhledem ke změnám klimatu pokračo-
vat. Omezení jejich následků bude podle nich 
i nadále nutné věnovat maximální pozornost ve 
všech resortech a Meziresortní komise Voda-
-Sucho je vhodným subjektem pro koordinaci  
prací.
„K vypořádání se změnou klimatu nám mu-

sí pomoct adaptace. A adaptační opatření neu-
děláme bez šetrného hospodaření s vodou. Mi-
nisterstvo životního prostředí proto v aktuálně 
připravovaném programovém období Operač-
ního programu Životní prostředí vyčlenilo přes  
10 miliard na využívání srážkové vody, na vytvá-

ření tůní a malých vodních nádrží, zelené střechy, 
ale i podporu šetrného hospodaření na zeměděl-
ské půdě. Nezapomínáme ani na výstavbu kana-
lizací a čistíren odpadních vod, na které máme 
připraveno více než 14 miliard korun. Další té-
měř miliardu mohou čerpat radnice na zachytá-
vání a využívání dešťové vody v obcích a občané 
mají stále k dispozici Dešťovku v Nové zelené 
úsporám,“ řekla ministryně životního prostředí 
Anna Hubáčková.

Ministerstvo životního prostředí neposkytuje 
jen dotační podporu. Krajům pomáhá v přípra-
vě jejich suchých plánů, zprovoznilo předpo-
vědní systém HAMR pro prezentaci aktuálního 
a předpokládaného vývoje stavu sucha a také 
se podařilo uvést do praxe protierozní vyhláš-
ku. U té Ministerstvo počítá s vyhodnocením její 
efektivity a podle výsledků přistoupí k případné 
novelizaci. V letošním roce chce MŽP předložit 
novelu zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu, která zlepší ochranu environmentálních 
funkcí zemědělské půdy, zejména u ekologicky 
významných prvků.

Více informací najdete 
na stránkách Komise: 

https://suchovkrajine.cz/komise-voda-sucho

Přípravu na suchá léta nepodceňujeme. Miliardy z resortů míří zejména 
na adaptaci české krajiny a dostupnost pitné vody

V příštích letech Ministerstvo zemědělství 
(MZe) podpoří výzkum, který se bude zabývat 
precizním zemědělstvím, ochranou půdy před 
erozí, rozvojem sociálního zemědělství nebo sní-
žením dopadů klimatických změn. Na vědecké 
projekty poskytne 254 milionů korun. MZe vy-
hlásilo 21 témat, na které poskytne dotaci 
v rámci programu Země. Výzkumné organiza-
ce mohou předkládat projekty od 26. května.  

„Zemědělský výzkum je podstatnou součástí 
našeho oboru, bez něj by nebyl žádný rozvoj. Vý-
zkum musí reagovat na aktuální situaci, klimatic-

ké i sociální změny. Právě proto je mezi tématy, 
která v příštích dvou až třech letech podpoříme, 
například precizní zemědělství, které zahrnuje 
informační technologie, práci s daty a digitali-
zaci procesů při výrobě živočišných i rostlinných 
komodit. Tohle je budoucnost zemědělství a pro 
státní správu je důležité, aby ji efektivně podpo-
řila,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

MZe vyhlašuje v programu Země 21 výzkum-
ných témat. Mezi nimi je například prevence ne-
bo tlumení vznikajících hmyzích kalamit, zejmé-
na kůrovcových. Vědci a vědkyně budou hledat 
nejefektivnější opatření proti přemnožení škůd-

ců. Další z výzkumných oblastí se týká zmírnění 
dopadů klimatických změn v zemědělských pod-
nicích s cílem najít praktické metody, jak těmto 
výzvám čelit. Podporu MZe mohou dostat také 
projekty zabývající se ochranou zemědělské půdy 
před větrnou erozí a vysušováním krajiny. Výsled-
kem by mělo být ověření účinnosti půdoochran-
ných opatření, která mohou zemědělci využívat. 
Jedním z vyhlášených témat je i rozvoj sociálního 
zemědělství, tedy zaměstnávání sociálně či zdra-
votně znevýhodněných lidí na českém venkově. 

Vědecké instituce se mohou hlásit do veřejné 
soutěže na zadaná témata od 26. května. Výzkum 

bude trvat dva nebo tři roky. Podle předpokladu 
přidělí MZe na jeden projekt a jeden rok 4 mili-
ony korun. Celková dotace v programu Země je 
254 milionů korun. 

V minulosti už program Země pomohl finanč-
ně výzkumu, který vedl k vyvinutí metod na od-
halení falšování medu a máku setého. Pomohl 
rovněž při vytvoření aktuální mapy bonitace půd 
v České republice. 

Kompletní seznam témat, která MZe podpoří 
v programu Země, najdete zde: https://1url.cz/
NrLV8.

MZe

Zemědělský výzkum Ministerstvo zaměří na ochranu půdy, digitalizaci 
zemědělství a boj s kůrovcem. Dá na to více než čtvrt miliardy korun

České republice se v roce 2021 podařilo 
udržet všechny v minulosti získané nákazové 
statusy s výjimkou statusu země prosté avi-
ární influenzy (ptačí chřipky). Mezi hlavní 
úkoly Státní veterinární správy (SVS) patří 
dlouhodobě především ochrana území ČR před 
zavlečením nákaz, které by mohly znamenat 
riziko pro člověka (zoonóz) nebo pro zdra-
ví zvířat, a v případě výskytu těchto nákaz 
přijetí opatření k zamezení šíření těchto ná-
kaz. Podrobné informace jsou dostupné v do-
kumentu, který SVS aktuálně zveřejnila na 
svém webu.

České republice se v loňském roce podařilo 
udržet statusy země prostě brucelózy skotu a ma-
lých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzoo- 
tické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat 
v chovech domácích prasat, klasického moru pra-
sat, afrického moru prasat, vztekliny, slintavky 
a kulhavky, moru malých přežvýkavců, africké-
ho moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, 
Newcastleské choroby drůbeže, infekční bovin-
ní rinotracheitidy a rovněž udržení statusu země 
se zanedbatelným rizikem bovinní spongiformní 
encefalopatie. Nákazové statusy jsou pro jednot-
livé státy zásadní zejména z hlediska možného 
vývozu zvířat a živočišných produktů.

V roce 2021 došlo v České republice k výraz-
nému nárůstu počtu ohnisek vysoce patogenní 
ptačí chřipky (HPAI), a to jak v chovech drůbeže, 
tak u volně žijících ptáků. Celkem bylo potvrze-
no 48 ohnisek HPAI. Po více než 10 letech byla 
v roce 2021 potvrzena u drůbeže také nízce pa-
togenní ptačí chřipka (LPAI). Stejně jako v roce 
2020 nebyl na území ČR potvrzen výskyt New-

castleské choroby drůbeže (NCD), ale byl zjištěn 
jeden případ paramyxovirózy holubů, jehož pů-
vodce je blízce příbuzný původci NCD.

Naopak ani v loňském roce se v ČR přes zhor-
šující se situaci v okolních zemích nevyskytl 
africký mor prasat (AMP), a to ani v chovech 
prasat domácích, ani v populaci prasat divokých. 
I nadále tak platí, že poslední tuzemský případ 
této nákazy byl zaznamenán 15. 4. 2018 u uhy-
nulého prasete divokého. Proto nadále pokračuje 
monitoring AMP u uhynulých a ulovených (ob-
last s intenzivním odlovem) prasat divokých. 
Všechna vyšetření provedená v průběhu celého 
roku 2021 v chovech domácích prasat i u prasat 
divokých byla negativní.

Loni pokračovaly také programy pro tlumení 
a eradikaci některých nákaz. Jednalo se například 
o Národní program pro tlumení salmonel v cho-
vech drůbeže. Pozornost byla věnována také 
onemocněním, která mohou být přenášena krev 
sajícím hmyzem a u kterých mohou být zvířata 
významným rezervoárem. V chovech skotu, ovcí 

a koz byly v indikovaných případech odebrány 
vzorky na Q horečku. U koní bylo v roce 2021 
opětovně prováděno plošné sledování výskytu 
protilátek proti západonilské horečce, která se 
ojediněle v ČR vyskytuje i u lidí. Z celkového 
počtu 844 vyšetřených koní byl pozitivní sérolo-
gický výsledek zjištěn u 21 koní.

V loňském roce probíhal také pasivní monito-
ring u zajíců na další nebezpečnou nákazu – tu-
laremii. Z celkového počtu 34 zajíců byla tulare-
mie potvrzena u čtyř.

Nebezpečným parazitem pro člověka je Tri-
chinella spp. Rizikové může být zejména maso 
prasat divokých, v němž se mohou vyskytovat 
vývojová stadia tohoto parazita. Proto je v ČR 
prováděno povinné vyšetřování všech ulovených 
prasat divokých na přítomnost vývojových stadií 
trichinel. Za rok 2021 byly zjištěny dva pozitivní 
případy u prasat divokých dovezených do České 
republiky z Polska. 

Přestože má ČR od roku 2004 status státu pro-
stého vztekliny, riziko rozšíření nákazy na naše 

území stále existuje, zejména vzhledem k náka-
zové situaci v Polsku či Rumunsku. Proto pokra-
čuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována 
volně žijící vnímavá zvířata (především lišky). 
V roce 2021 bylo vyšetřeno více než 2 932 zvířat, 
z toho 2 758 lišek, všechna vyšetření byla nega-
tivní. Při této příležitosti je dobré připomenout, 
že v ČR je nadále povinná vakcinace psů starších  
3 měsíců a také platí pro chovatele povinnost 
předvést zvíře, které poranilo člověka, ke klinic-
kému vyšetření veterinárním lékařem, a to bez-
prostředně po poranění a 5. den po poranění. V ro-
ce 2021 bylo takto vyšetřeno celkem 1 733 zvířat,  
přičemž nebyl zjištěn žádný případ onemocnění 
vzteklinou.

Oproti loňskému roku se v ČR v roce 2021 
mírně zvýšil počet pozitivních případů některých 
nebezpečných nákaz ryb. V roce 2021 bylo potvr-
zeno šest ohnisek koi herpesvirózy (KHV) v cho-
vech kaprů obecných a jeden pozitivní případ KHV 
v soukromém chovů koi kaprů. V chovech pstruhů 
byla potvrzena dvě ohniska virové hemoragické 
septikémie (VHS). SVS řešila 13 případů hromad-
ných úhynů ryb z jiných než infekčních příčin. Ve 
většině těchto případů byl zjištěn úhyn rybí ob-
sádky z důvodu nedostatku kyslíku ve vodě a zvý-
šeného množství amonných iontů s následnou 
intoxikací ryb amoniakem, ale také z důvodu kon-
taminace vody vodou z čističky odpadních vod. 

Nejčastějším zdravotním problémem v cho-
vech včel, který byl řešen SVS v roce 2021, byl 
mor včelího plodu. V roce 2021 bylo v ČR po-
tvrzeno celkem 63 ohnisek moru včelího plodu. 
Ve srovnání s předchozím rokem jde o poměrně 
výrazný pokles v počtu nově vyhlášených ohni-
sek za rok. V roce 2021 byl zaznamenán nejvyšší 
počet ohnisek v krajích Zlínském a Moravsko-
slezském. V roce 2021 byl na stanovištích včel 
v Libereckém kraji prokázán výskyt hniloby vče-
lího plodu. Celkem byly za rok 2021 vyhlášeny  
4 ohniska hniloby včelího plodu, všechny přípa-
dy nákazy se vyskytly v okrese Semily.

SVS ČR

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2021

K významným úkolům Státní veterinární 
správy (SVS) patří také odbavování zásilek 
zvířat a živočišných produktů při vývozu do 
třetích zemí a jednání se zahraničními part-
nery pro usnadnění vývozu českého vete-
rinárního zboží. Za loňský rok veterinární  
inspektoři vydali a potvrdili více než 13 400 zá- 
silek živých zvířat a živočišných produktů 
do třetích zemí, což je meziroční navýšení více 
než o 21 %. Nárůst souvisel zejména s no-
vou povinností vydávat vývozní osvědčení 
na živá zvířata a zárodečné produkty vyvážené 
do Velké Británie, která opustila Evropskou 
unii.

Zatímco v roce 2021 bylo z ČR mimo Evrop-
skou unii vyvezeno 13 411 zásilek veterinár-
ního zboží, v roce 2020 to bylo 11 069. Pokud 
jde o různé kategorie živých zvířat a zárodeč-
ných produktů, bylo v roce 2021 exportováno  
o 2 244 zásilek více než v roce 2020, u živočiš-
ných produktů došlo jenom k mírnému navýšení, 
kdy počet zásilek vzrostl o 98 oproti minulému 
roku. 

V roce 2021 se navýšil vývoz jednodenních 
kuřat a násadových vajec navzdory nepříznivé 
nákazové situaci v souvislosti s výskytem pta-
čí chřipky. Zatímco v roce 2020 bylo vyvezeno  
8,8 mil. jednodenních kuřat a téměř 110 mil. ná-
sadových vajec, v loňském to bylo 24 mil. jed-
nodenních kuřat a 159 mil. násadových vajec. 
V loňském roce naopak nastal pokles vývozu 
skotu (2020 – 49 676 ks skotu; 2021 – 39 705 ks). 
„Od počátku loňského roku začaly být certi-

fikovány i vývozy zvířat a zárodečných produktů 
do Velké Británie, která vystoupila z EU. Jednalo 
se zejména o zásilky akvarijních ryb, ptáků jiných 
než drůbeže, plazů, psů a koček,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Celkové vývozy živočišných produktů vzrostly 
ze 116 332 tun v roce 2020 na téměř 156 853 tun 
v roce 2021. K výraznému nárůstu došlo zejmé-
na u krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, kdy 

v roce 2020 bylo vyvezeno 52 816 tun a v roce 
2021 to bylo už 88 278 tun. Nejvíce krmiv by-
lo vyvezeno na Ukrajinu, do Turecka a do Srb-
ska. Významným vývozním artiklem jsou sušené 
mléko a mléčné výrobky. V loňském roce směřo-
valy především do Thajska, Srbska a Spojených 
arabských emirátů.

Pro vývoz veterinárního zboží do třetích zemí 
musí být splněny veterinární podmínky, které si 
stanovuje konkrétní země dovozu. Na základě 
příslušných veterinárních podmínek pro konkrét-
ní komoditu a konkrétní zemi dovozu je vytvo-
řeno zvláštní veterinární osvědčení, které před 
vývozem každé zásilky vydává a potvrzuje po 
provedené veterinární kontrole úřední veterinární 
lékař SVS.

Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu 
živočišné produkce z ČR do třetích zemí ve-
dou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními 
partnery. V loňském roce nově vyjednali či ak-
tualizovali 25 vývozních osvědčení pro vývoz 
do třetích zemí. Jednalo se například o osvědče-
ní pro vývoz suchých a konzervovaných krmiv 
do Gruzie, Kolumbie a Maroka, krmných směsí 
do Číny, mléka a mléčných výrobků do Japon-
ska a Izraele a skotu do Libanonu a Ázerbáj- 
džánu.

Vývoz veterinárních komodit je v některých 
případech podmíněn také registrací konkrétního 
podniku u příslušné autority země dovozu. Pro-
střednictvím SVS bylo zaregistrováno 11 mlé-
káren k vývozu do Saúdské Arábie, 11 zaříze-
ní (jatky, porcovny, výrobny, sklady) pro vývoz 
vepřového masa a výrobků z vepřového masa do 
Japonska, 2 chovná zařízení pro vývoz hlodavců 
do Japonska.

Podle předběžných dat se konflikt na Ukrajině 
zatím na letošním objemu vývozu veterinárních 
komodit do třetích zemí výrazněji nepodepsal. 
Může však ovlivnit zastoupení komodit veteri-
nárního zboží vyvážených do této země. U tra-
dičních komodit, jako byla jednodenní kuřata, 
násadová vejce a skot, se výrobci poohlížejí také 
po jiných destinacích. 
„SVS proto zahájila  jednání o vývozu nása-

dových vajec s Turkmenistánem, Tádžikistánem 
a Uzbekistánem. Osvědčení pro vývoz plemenné-
ho a užitkového skotu bylo v březnu dojednáno 
s Egyptem,“ upřesnil Semerád.

SVS ČR

Vývoz veterinárního zboží z ČR 
mimo EU se loni navýšil víc než 

o pětinu, hlavně v důsledku brexitu

Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce (SZPI) 
uskutečnila v roce 2021 
celkem 44 218 vstupů do 
provozoven potravinář-
ských podniků, provozo-
ven společného stravování, 

celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 
28 893 kontrolních vstupů do provozoven malo- 
obchodního prodeje, 8 911 vstupů do provozo-
ven společného stravování, 10 030 vstupů ve vý-
robě potravin, 2 360 kontrol ve velkoskladech,  
1 160 v prvovýrobě, 2 035 v ostatních místech, 
např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 
3 202 nevyhovujících šarží potravin a ostatních 
výrobků, což představuje cca 24 % hodnocených 
vzorků.

Z hlediska země původu inspekce v loňském 
roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin 
dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší 
podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily 
u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze 
třetích zemí nevyhovělo požadavkům národních 
nebo evropských předpisů 26,8 % hodnocených 
šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyho-
vělo 19,8 % kontrolovaných šarží, tuzemské po-
traviny nevyhověly v 16,2 %.

V loňském roce Inspekce provedla v restaura-
cích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dal-

ších typech provozoven společného stravování 
celkem 8 911 kontrol, zjistila zde 1 878 pochy-
bení, a porušení právních předpisů tak inspektoři 
konstatovali u cca každé 5 kontroly v segmen-
tu. Při kontrolách zaměřených specificky na 
dodržování hygienických předpisů nevyhovělo  
26 % kontrolovaných provozoven (1 632 přípa-
dů nedodržení správné hygienické praxe). Aktu-
ální výsledky kontrol společného stravování ve 
srovnání s výsledky kontrol v letech 2015–2020 
indikují mírné zlepšení, stávající stav však ne-
lze hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále bude 
segmentu věnovat zvýšenou pozornost.

V souvislosti s mimořádným růstem online 
formy prodeje inspektoři SZPI provedli cel-
kem 1 254 kontrol přímo zaměřených na inter-
netový prodej potravin. SZPI se v rostoucí míře 
zaměřuje i na kontrolu potravin nabízených či 
propagovaných na online sociálních sítích, in-
ternetových aukcích, bazarech apod. Nejčastěji 
kontrolovanou komoditu představovaly doplň-
ky stravy. U SZPI je aktuálně registrováno přes  
5 200 provozovatelů nabízejících potraviny pro-
střednictvím internetového obchodu.

V roce 2021 bylo pravomocně skončeno  
2 407 správních řízení vedených s provozovateli 
potravinářských podniků, v nichž byly uloženy 
pokuty v celkové výši 90 248 500 Kč. Inspekce 
zároveň vloni uložila 11 285 zákazů uvádět po-
traviny do oběhu a celková hodnota takto zaká-
zaných potravin představovala 58 828 714 Kč.

SZPI

Kontroly Potravinářské inspekce 
v roce 2021: 3 202 nevyhovujících 

šarží, pochybení převažují 
u potravin z dovozu

https://suchovkrajine.cz/komise-voda-sucho
https://1url.cz/NrLV8
https://1url.cz/NrLV8
https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2021/
https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2021/


6 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 4 / 2022

Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Bohumil Hlavatý,
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR
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BBQ BULKY
IDEÁLNÍ KE GRILOVÁNÍ 

SKVĚLÉ NA HAMBURGERY  
NEBO JAKO PŘÍLOHA K MASU

1. Pane inženýre, začátkem roku jste nastoupil 
na významnou pozici výkonného ředitele Sva-
zu pekařů a cukrářů ČR. Mohl byste zmínit 
vaše předchozí manažerské působení a porov-
nat je s pozicí, kterou nyní zastáváte? Máte 
za sebou „150 dnů hájení“, jak zvládáte řídit 
„pekařský byznys“? 

Na pozici výkonného ředitele Svazu peka-
řů a cukrářů v ČR jsem byl vybrán pro něko-
ho možná trochu překvapivě, bez zkušeností 
v pekárenství. Je pravdou, že jsem vystudoval 
fakultu potravinářské a biochemické technolo-
gie VŠCHT v Praze, ale specializoval jsem se 
na obor biotechnologií a veškerý svůj předcho-
zí profesní život jsem strávil v oblasti farmacie 
a doplňků stravy. Co však považuji za důležité, 
posledních 13 let jsem působil na obdobné po-
zici, a to výkonného ředitele České a slovenské 
asociace pro speciální potraviny, což je obdobné 
profesní sdružení s velmi shodnou pracovní nápl-
ní, jen zastupující výrobce a distributory doplňků 
stravy.

Pokud jde o pověstných „150 dnů hájení“, po-
dařilo se mi nastoupit do funkce v době, kdy se 
pekařský byznys sotva vzpamatoval z covido-
vé krize, bohužel přešel do krize ještě mnohem 
vážnější, a to krize válečné. Jak Svaz, tak 
i pekárny jsou v situaci, se kterou nemají žádné 
zkušenosti. Doba je složitá a dynamická, mění se 
ze dne na den a neumožňuje strategické pláno-
vání ani využití předchozích zkušeností. U mne 
tudíž žádné „dny hájení“ nenastaly a vedení Sva-
zu a také všechny pekárny musí řešit příchozí 
situace tak, jak nejlépe dovedou. Doufám, že se 
mi úkoly daří zvládat, jak jen okolnosti dovolují, 
to ale nakonec posoudí čas.

2. Mohl byste uvést, jaké jsou priority činnosti 
pekařského cechu v letošním roce a jaké cíle 
jste si vytýčil pro směrování profesního sdru-
žení vy osobně?

Už během loňského roku jsem výběrové komi-
si a představenstvu Svazu prezentoval své před-
stavy o způsobu řízení Svazu a mých prioritách, 
s představenstvem jsme koncem roku doladili 
novou strategii fungování Svazu v následujících 
letech. A všichni měli jasno v tomto:

Svaz byl v situaci, kdy byl velmi dobře etablo-
ván organizačně, byl silný ekonomicky a vyvíjel 
obrovské množství aktivit zaměřených přímo na 
členy a odbornou pekařskou veřejnost. Na tyto 
aktivity jsme chtěli navázat a pokračovat v nich 
i nadále. Kde jsme cítili, že má Svaz slabé místo, 
byla komunikace Svazu a pekařství jako oboru 
obecně na veřejnost, prostřednictvím veřejných 
médií a sociálních sítí. V době, kdy se pekárny 
jen obtížně vzpamatovávaly z dvouleté covidové 
krize a bojovaly s extrémně nízkými maržemi 
svých výrobků, jsme považovali za nebytné upo-
zornit veřejnost na těžkou situaci pekařů a vy-
světlit důvody, které pekaře nutně vedou ke zvy-
šování cen. Prioritou číslo jedna se pro mne tedy 
stalo zintenzivnit komunikaci směrem na veřej-
nost a tuto komunikaci také zprofesionalizovat 
a zmodernizovat.

Modernizace pro mne také znamená i celko-
vé omlazení „tváře Svazu“, aby více odpovídalo 
současné době roku 2022 a i více reflektovalo 
omlazování členské základny, kde se prosazuje 
mladší generace manažerů. V rámci omlazení se 
pak postupně připravovalo i nové logo Svazu, 
redesign časopisu Pekař a Cukrář, jeho převedení 
i do praktické elektronické podoby, dostupné pro 
mnohem širší spektrum čtenářů, a založení no-
vých aktivních profilů na sociálních sítích.

3. Jak zvládají pekárny dramatický růst ná-
kladů na suroviny, energie, PHM, obaly a dal-
ších nákladů? Daří se přenášet pekařům zvý-
šené náklady do cen chleba a pečiva? Mohl 
by ohrozit vývoz obilí či nedostatek zemního 
plynu výrobu a zásobování trhu pekařskými 
výrobky?

Současná doba je pro pekárny velice obtížná 
a jedná se zřejmě o nejsložitější období po roce 
1989. Pekárny byly již na začátku tohoto roku ve 
velmi těžké situaci, způsobené nejen obdobím 

covidu, ale hlavně přes deset let stagnujícími ce-
nami pekařských výrobků, což nemá ekvivalent 
v žádném jiném potravinářském sektoru. Válka na 
Ukrajině pak dopadla na již těžce zkoušené pekaře 
opět nejvíce ze všech potravinářů, u nikoho jiného 
se neprotnuly dvě nejvíce zdražené komodity, tedy 
pšenice a zemní plyn v takové míře a kombinaci 
jako u pekařů. Na konci břez-
na tohoto roku byl meziroční 
nárůst cen vstupů v pekárnách 
průměrně 75 %, tedy nejvíce 
ze všech potravinářských obo-
rů. Je jasné, že toto navýšení 
nemůže žádný potravinářský 
podnik unést a musí je promít-
nout do cen svých výrobků. 
Bohužel, pekařům se vzhledem 
k značnému tlaku obchodních 
řetězců daří ceny zvyšovat jen 
pomalu a v nedostatečné míře, 
takže jsou neustále v závěsu za 
nárůstem nákladů a činí dosud 
necelých 30 %. 

Pokud se nepodaří tuto diskrepanci rychle od-
stranit, obávám se toho, že výrazná část pekáren 
tuto situaci nezvládne a činnost ukončí. To mů-
že na přechodnou dobu způsobit místní výpadky 
v zásobování chlebem a pečivem a z dlouhodo-

bého pohledu pak výrazné ochuzení sortimentu 
pečiva pro české zákazníky či nárůst cen pečiva 
vyšší, než by bylo nezbytně nutné.

Jinou otázkou je samozřejmě riziko nedostatku 
obilí a zemního plynu. Výpadek kterékoliv této 
komodity by samozřejmě vedl okamžitému ne-
dostatku chleba a pečiva v českých obchodech.

My pekaři však zůstáváme 
optimisty a věříme, že tuto si-
tuaci česká vláda nedopustí. 
I proto na uvedené riziko ne-
ustále upozorňujeme, snaží-
me se jednat s ministerstvem 
zemědělství ČR i se země-
dělským výborem PSP ČR 
a společně s Potravinářskou 
komorou hledat a nabízet 
přijatelná řešení. Musím na 
základě osobních zkušeností 
říci, že cítíme podporu a po-
chopení zejména ze strany 
poslanců zemědělského vý-
boru, bohužel ze strany Mi-

nisterstva zemědělství zatím narážíme spíše na 
mlčení. Přesto však v našich aktivitách nebu-
deme ustávat a věříme, že se nám alespoň část 
z návrhů podaří dostat na jednací stůl vlády a za-
brání se katastrofickým scénářům.

4. Blíží se největší pekařská akce letošního 
roku Dny chleba 2022. Mohl byste tuto pres-
tižní akci představit a informovat čtenáře, ja-
ké jsou soutěžní kategorie, jakým způsobem 
probíhá hodnocení a výběr těch nejlepších 
chlebů?

Letos se uskuteční již 28. ročník největší pe-
kařské akce v zemi Dny chleba Pardubice. Na 
tuto tradiční slavnost pekařů přijíždí do města 
potravinářů Pardubic vždy okolo 400 odborníků 
z oboru. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastní 
řada významných VIP hostů v čele s ministrem 
zemědělství, kardinálem, hejtmanem kraje a pri-
mátorem města. Součástí programu je velká vý-
stava dodavatelů strojů a technologie do pekáren 
a odborný seminář zaměřený na moderní trendy 
výroby chleba v 21. století. 

Hlavní událostí dne je ale národní soutěž Chléb 
roku 2022. Soutěží se v pěti kategoriích dle druhů 
chleba, kvalitu soutěžních vzorků posuzuje 20 pe- 
kařských odborníků certifikovaných na senzo-
riku potravin. Komisaři hodnotí chléb dle pro-
pracovaného 100bodového systému a posuzují 
při tom objem, kůrku, střídu, vůni a samozřejmě 
chuť chleba. Vítězové a chleby vynikající kvality 
budou vyhlášeny na galavečeru 8. června na 
výstavišti IDEON. Ocenění v soutěži je pro pe-
kárny prestižní záležitost a možnost propagace 
produktu směrem k zákazníkům. Nejlepší chleby 
a jejich výrobci pak budou představeny veřej-
nosti ve čtvrtek 9. června na tiskové konferenci 
v Praze. 

5. Potravináři se obecně potýkají s malým 
zájmem mladé generace o naše řemesla. Co 
konkrétně dělá pekařský svaz na propaga-
ci profese „pekař“ a snažíte se též o moder-
ní formu náboru prostřednictvím sociálních  
sítí?

Tak za tuto otázku opravdu děkuji. Máte 
pravdu, kromě již široce diskutovaných problé-
mů dnešní doby jsou problémy se získáváním 
nových kvalifikovaných a vzdělaných peka-
řů dlouhodobé. Musíme si přiznat, že pekařina 
dnes mladé lidi příliš „netáhne“. Samozřejmě že 
primárním důvodem jsou zejména nízké platy 
zaměstnanců v pekárenském oboru, které bohu-
žel patří k nejnižším ze všech potravinářských 
oborů. Pokud v úrovni odměňování nedojde 
k nápravě, situace se bude zlepšovat jen obtížně 
a pomalu. 

Jsem však přesvědčen, že současná krize může 
naopak v horizontu několika let vést k obnově 
celého pekárenského oboru, zvýšení cen pečiva 
na hladinu, která bude odrážet jeho skutečnou 
hodnotu, a díky tomu si pekaři budou moci říci 
o odměnu, která jim právem za jejich náročnou 
a záslužnou práci patří.

Dalším problémem je skutečnost, že o práci 
v pekárně panují zastaralé představy, stát se pe-
kařem není pro mladé lidi v současné době příliš 
„sexy“. Ale s tímto se dá bojovat už dnes a my 
na tom začínáme pracovat. Chceme se soustředit 
na žáky druhého stupně základních škol a hlavně 
jejich rodiče. Pokusit se je oslovit cestou a for-
mou, na kterou v dnešní době slyší, tedy hlavně 
přes sociální sítě, a představit jim práci v pekár-
nách jako zajímavou, perspektivní a tvůrčí, ale 
hlavně stabilní i v dobách větších krizí, neboť 
vždy bude platit, že chléb se pekl a bude péct  
vždy.

Již v těchto dnech běží na instagramu soutěž 
„Upeč, vystav, vyhraj“, kterou je možné sledo-
vat na profilu Staň se pekařem, která je v prv-
ní fázi určena pro učně a studenty oboru pekař 
a která se setkala s neuvěřitelným zájmem mla-
dých lidí. Ale toto je jen první krůček k oslove-
ní nové generace pekařů a já doufám, že další 
kroky, které budou následovat, budou neméně  
úspěšné.

Na závěr bych si dovolil popřát kolegům pe-
kařům i všem potravinářům, aby současnou krizi 
zvládli a vyšli z ní posíleni. 

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

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

–    Narozen 13. ledna 1967
–     1990  – ukončení studia na VŠCHT Praha, obor speciální kvasné výroby a biotechnologie
–     1990–1992  – studium MBÚ ČSAV – Ph.D. 
–     1992–2003  – farmaceutické společnosti – Nutricia, Bristol Mayers Squibb, Parke-Davis, 

Pfizer, Slovakofarma. Pozice od obchodního zástupce ve společnosti Nutricia 
po funkci generálního ředitele Slovakofarma ČR.

–     2003–2008  – výrobci doplňků stravy Green Swan Pharmaceuticals, Walmark. Obchodní 
ředitel pro Střední a Východní Evropu.

–     2008–2021  – Česká asociace pro speciální potraviny – výkonný ředitel
–     Od 2022 –   Svaz pekařů a cukrářů v ČR – výkonný ředitel
–    Ženatý, 3 dcery
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Rozmanitost živočišných a rostlinných 
druhů v krajině je jedním z ukazatelů sta-
vu prostředí, ve kterém žijeme. Biologická 
pestrost rostlin a živočichů, jinak řečeno 
biodiverzita, zajišťuje rovnováhu životního 
prostředí, které je pro lidstvo důležité, aby 
mohlo dále úspěšně existovat a prospívat. 
Často mluvíme o biodiverzitě celosvěto-
vé, evropské nebo české. Ale také ho-
voříme o biodiverzitě lokální a myslíme 
tím například ekosystém stromového sa-
du. Lidská činnost v krajině způsobuje 
většinou degradaci ekosystémů a ohrože-
ní populací mnoha druhů. To má za ná-

sledek snižování biodiverzity, tak důle-
žité pro zachování ekologické rovnová-
hy v přírodě. Velké společnosti, působící 
v české krajině, zakládají zajímavé a čas-
to finančně nákladné projekty na obnovu 
lokální biodiverzity v místech jejich půso- 
bení.

Každá země a každý kraj má své identické 
znaky. Aleje a stromořadí, která vždy propojo-
vala lidská sídla, spoluvytváří českou krajinu 
a jsou s ní spjata již stovky let. Dotváří její 
typickou tvář. Stromy tvořící aleje a sady pl-
ní v krajině nemálo funkcí. Poskytují ochranu 
proti půdní erozi, zadržují vodu, vytváří do-
mov pro množství drobných živočichů a někdy 
jsou využité jako větrolamy. Česká republika je 
krajinou neobyčejně bohatou na počet i kvalitu 
ovocných sadů a alejí se starými stromy. Ob-
novené a udržované sady nebo aleje jsou také 
nositeli historické a kulturní hodnoty. A právě 
kvůli častému narušování biodiverzity lidským 

faktorem jsou opět vnímány jako biologicky 
a ekologicky velmi hodnotný ekosystém.

VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ 
ZPĚT DO PŘÍRODY

Zachování a obnova druhové rozmanitos-
ti, tedy biodiverzity, péče o vzácné biotopy 
a podpora ohrožených druhů rostlin patří právě 
mezi cíle, které se snaží dlouhodobě plnit spo-
lečnost BILLA. Do svých projektů investuje 
nemalé finanční prostředky a čas. Už od roku 
2017 aktivně pracuje na projektu obnovy alejí, 
ovocných sadů a květinových luk k nim přileh-
lých. Životní prostředí krajiny, ve které společ-
nost působí už 30 let, jí zkrátka není lhostejné 
a projekt navracení stromů do české krajiny je 
jedním z mnoha, které společnost BILLA ve 
svém plánu udržitelnosti systematicky rozvíjí.

SADY JAKO KULTURNÍ PROSTOR
Listnaté aleje a ovocné sady plní nezane-

dbatelnou roli místa pro setkávání a odpočin-

ku obyvatel měst a obcí v dostupné zeleni. 
Plní funkci i naučnou a poznávací, protože při 
jejich rekonstrukci architekti často myslí ne-
jen na správnou skladbu dřevin, ale také na 
odpočinková místa v podobě altánů, laviček 
a informační tabule na poznávacích stezkách. 
Městské parky mnohdy působí příliš uměle, 
lesy bývají od městské zástavby vzdálenější 
a hůře přístupné. Ovocný sad nabízí stín stro-
mů i volný pohyb po celé své ploše v průběhu 
celého roku. Rekreační potenciál sadu je te-
dy velmi široký. Plochy sadů a naučné stezky 
v nich mohou využívat školy i školky, stejně 
tak jako běžci nebo cyklisti. Prostory pod stro-
my a na loukách jsou využívány k posezení 
na lavičkách a k pořádání pikniků. Edukativní 
význam ekosystému sadů je obrovský, proto-
že málokde člověk tak bezprostředně vnímá 
střídání ročních období a přeměny vegetace 
z jednoho ročního období na druhé. BILLA 
ve svých projektech vždy hledá tento přesah.

(Pokračování na další straně)

Sady a aleje v české krajině
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5 SADŮ JIŽ VZNIKLO
Společnost BILLA při výběru a plánování 

projektů vnímá důležitost tohoto společensko-
-kulturního aspektu. V minulých letech in-
vestovala úsilí a finance do pěti různých alejí 
a sadů po České republice, všechny obohacené 
o různé naučné a odpočinkové prvky. 

Poslední dokončený projekt byl předán na 
podzim 2020 v Říčanech u Prahy. V lokalitě Na 
Vysoké BILLA vysadila zcela nový ovocný sad 
a spolu s ním dala vzniknout i nové 750metro-
vé dlouhé listnaté aleji s odpočinkovou zónou 
podél cyklostezky. Místo dále obohatila o květ-
natou louku s lučním kvítím, griloviště a dětské 
hřiště. S městem Říčany společnost BILLA 
spojila síly už podruhé. Prvně v Říčanech 
pomohla vysadit 54 původních odrůd stromů 
v ovocném sadu Srnčí. Celková investice za 
oba projekty činila 3,5 milionu korun. 

Podobné projekty najdete napříč republikou. 
Například v roce 2019 firma vysadila 35 stro-
mů a revitalizovala naučnou stezku Borky ve 
středočeském Kolíně. Investice tehdy dosáhla 
částky 1,5 milionu korun. Další z finalizova-
ných projektů je projekt revitalizace zámec-
kého parku v Holešově a vybudování nové 
vyhlídky a ovocného sadu v Zábřehu. BILLA 
v letošním roce vyhlásí opět nová místa, kde 
se bude starat o udržení dostatečného množství 
zeleně v krajině.

JAK NAJÍT TO SPRÁVNÉ MÍSTO
Obchodní řetězec přistupuje k plánování 

dalších projektů aktivně a vyhledává vhodné 
aleje k revitalizaci přes zástupce měst a obcí, 
ve kterých působí. Oslovuje místní autority 
a starosty s ukázky míst a dokumentací k již 
hotovým projektům, nabízí tak spolupráci na 
obnově zeleně ve volné krajině v jejich okolí. 
Společně pak vytipují vhodný pozemek v ma-
jetku města, který má potenciál se stát vyhledá-
vaným místem k odpočinku místních i turistů, 
a tak třeba i zvýšit spokojenost místních oby-
vatel. Po domluvě na spolupráci je vypracován 
projekt, na kterém se podílí tým odborníků, je-
hož součástí jsou ekologové a architekti. Po 
schválení plánu a investic společnost BILLA 

pokryje náklady spojené s projektem, realiza-
ce včetně projektové dokumentace spadá do 
kompetence města. 

Společnost BILLA takto letos vybrala další 
dvě města, ve kterých se bude v roce 2022 po-
dílet na obnově sadů. Jsou jimi Most a město 
Příbram. 

REVITALIZACE SVATOHORSKÝCH SADŮ 
Svatohorské sady v Příbrami byly založe-

ny před více než 100 lety. Svatá Hora, u kte-
ré se rozkládají, je jedno z nejstarších pout-
ních míst v Čechách. Sady mají tedy nejen 
pro místní značný kulturně-historický význam 
a jsou vyhledávanou lokalitou. Myšlenka na 
obnovu ovocného sadu vznikla na základě je-
ho jedinečnosti v rozloze a stáří v celorepub-
likovém měřítku i snahy o řešení současného 
neutěšeného stavu. BILLA zde investuje do 
projektu revitalizace sadu na Svaté Hoře více 
než 1,5 milionu korun. 

Projekt vzniká za významné podpory místní 
komunity. Síly zde propojilo město Příbram 
se spolkem Svatohorské sady Příbram a Řím-
skokatolickou farností u kostela Nanebevzetí 

Panny Marie Příbram. Rozloha místa k obnově 
tedy zahrnuje 2,9 hektaru pozemku ve vlastnic-
tví města a římskokatolické farnosti. Chystaná 
obnova se týká prostoru mezi ulicemi Balbíno-
va, Na Leštině a K Mýtu a kolem Sportovního 
areálu pod Svatou Horou. 

V první etapě bude obnova sadů zahrnovat 
především odborný prořez stávajících ovoc-
ných stromů, vykácení neovocných a nemoc-
ných stromů, výsadbu nových ovocných stro-
mů a živého plotu kolem sportovního areálu. 
Peníze poplynou i do mobiliáře. Sady budou 
vybaveny novými informačními panely, lavič-
kami, odpadkovými koši a turistickým přístřeš-
kem u parkoviště. 

Práce potrvají rok. Ještě letos začnou káce-
ním a odborným prořezem stromů a přípravou 
terénu pro výsadbu. Na podzim příštího roku 
pak revitalizace sadů vyvrcholí osazením no-
vých dřevin. 

NOVÝ SAD V MOSTU
Naproti tomu plánované založení ovocného 

sadu v Mostu u blízkosti mosteckého jezera 
je projekt zcela odlišného rázu. Zde se bude 

totiž měnit stávající zatravněná plocha, zatím 
nijak využitá, na odpočinkové a relaxační mís-
to pro obyvatele města. Kulturně-společenský 
potenciál místa tady spočívá zejména ve výhle-
du, který je tu k dispozici. Nabízí se pohled na 
hrad Hněvín, vrch Špičák, přesunutý děkanský́ 
kostel Nanebevzetí Panny Marie i rozlehlou 
hladinu jezera Most. Rozloha plochy, na které 
bude nový sad vysázen, je 4314 m2. 

V severovýchodní části vybraného místa bu-
de vytvořena louka s výhledem na jezero Most. 
Povrch louky bude urovnán, prořezán a plocha 
oseta pestrou travní směsí, která je doporučena 
tak, aby odolávala suchu. Budou zde vysazeny 
hrušně, jabloně, třešně a ořešáky. V této části 
vznikne také altán s posezením, určený k od-
dychu a relaxaci. Nová alej s loukou bude mít 
obecně dostatek místa pro sezení a odpočinek, 
celý prostor bude vybaven lavičkami a cyklisté 
zde najdou stojany k odložení kol a podobně. 

Založení zcela nového sadu není ale krátko-
dobá záležitost, dosazování sazenic a zasévání 
travnatých ploch bude pokračovat ještě další tři 
roky, než bude sad kompletní. Billa zde inves-
tuje 1 210 000 korun.

JE ČAS NA PLÁN B
Dlouhodobá snaha o udržitelnost je součástí 

firemní filozofie společnosti BILLA. Příkla-
dem jsou výstavby a rekonstrukce nových 
i stávajících prodejen, při kterých využívají 
co nejšetrnější technologie. Veškeré logistic-
ké procesy plánují natolik efektivně, aby se 
vyvarovali zdlouhavých cest. Vedle projektů 
na podporu biodiverzity omezují a druhotně 
zpracovávají plastový odpad. Ročně ušetří až 
300 tun plastu. Zavádí znovu použitelné resáč-
ky, retašky nebo nákupní košíky, které lze dále 
recyklovat. 

V dubnu loňského roku představila BILLA 
komplexní Plán B, v němž shrnuje veškeré své 
závazky pro udržitelnější budoucnost. Ať už 
přímo v maloobchodním prostředí, skrze za-
vedení šetrnějších řešení přímo v prodejnách, 
nebo v přírodě, kde pomáhá udržovat biodiver-
zitu ochranou živočichů a krajiny.

BILLA, spol. s r. o.

Knedlík se zelím a vepřové, svíčková omáč-
ka, guláš. Když jdou Češi do restaurace na 
oběd, volí tučnější jídla mnohem častěji než 
lidé v dalších evropských zemích. Potvrzují 
to čerstvá data z velkého srovnávacího prů-
zkumu o stravovacích návycích FOOD, který 
iniciovala Evropská unie a který se uskuteč-
nil celkem v jedenácti evropských zemích. 
Hlavním důvodem je, že zdravější jídla jsou 
v nabídkách tuzemských restaurací dražší než 
ta klasická. V jiných zemích je tato strava 
cenově dostupnější. 

Zdravá jídla jako saláty nebo ryby nyní vyža-
dují v restauracích Češi vůbec nejméně ze všech 
Evropanů. Podle tvrzení restauratérů je preferuje 
jen 23 % lidí. Evropský průměr je mnohem výše 
– lehká a dobře stravitelná jídla si vybírá nad-
poloviční většina (56 %) obyvatel starého kon-
tinentu. Vůbec nejvíce je v restauracích, podle 
obsluhy, vyžadují Řekové následovaní Belgičany 
a Italy.

Menší zájem o vyvážená jídla v Česku potvr-
zují samotní strávníci: V Evropě nabídku zdra-
vých jídel očekává v průměru 74 % návštěvníků 
restaurací, v Česku je to jen 42 % lidí. Preference 
zdravého stravování je přitom výraznější v pů-
vodních členských zemích EU než u nováčků. 
A zdravá strava dominuje také více na jihu Evro-
py než v severněji umístěných zemích. Nejčastě-
ji ji vyžadují v restauracích Portugalci, Řekové 
a Španělé.

Největší překážkou, která brání tomu, aby se 
lehčí jídla ve velkém natrvalo prosadila do jí-
delníčků restaurací, je cena. Téměř tři čtvrtiny 
tuzemských restaurací (73 %) tvrdí, že příprava 

Zdravé jídlo? Češi si ho připravují doma. Do restaurací je na něj nenalákáte,
ukázal evropský průzkum. Problémem je drahota

Je příprava zdravých/vyvážených jídel dražší?

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 1009 respondentů z řad restaurací
Očekáváte v současnosti zdravější nabídku jídel podávaných v restauracích?

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 39 425 respondentů

těchto jídel vyjde dráž, a to má za výsledek jejich 
vyšší ceny. V evropském průměru je to mnohem 
méně – vyšší ceny zdravých jídel hlásí polovina 
restauratérů ze všech evropských zemí, které se 
průzkumu účastnily.

Na nejhorší místo v žebříčku zdravého stra-
vování Česko spadlo v průběhu koronakrize. 
Zdravěji se nyní stravuje podle vlastních slov  
o 15 procent více Čechů v porovnání s před-co-
vidovou dobou. V rámci celé Evropy deklaruje 
zlepšení 22 % respondentů.

Na to, že Česko roste ve zdravém stravování 
pomaleji než zbytek Evropy, má vliv více fakto-
rů. V restauracích se během lockdownu omezi-
la nabídka a soustředily se na vaření klasických 
hotových jídel. „Lidé si navykli v covidové do-
bě připravovat zdravější  jídla doma a nosit si 
je s sebou do práce v krabičkách. Tento  trend 
přetrval až do současnosti, a ještě je v poslední 
době podpořen zvyšováním cen  jídel v restau-
racích, obzvláště těch, která spadají do katego-
rie zdravějších,“ říká členka vedení společnosti 

Edenred zodpovědná za korporátní vztahy Aneta 
Martišková. 

S tím souhlasí i expertka na zdravou stravu 
Iva Málková ze společnosti STOB – Stop obe-
zitě: „Ti, co stravu více řeší a chtějí  jíst zdra-
věji, si spíše uvaří doma a do restaurace  tolik 
nechodí. Kdo jde do stravovacího zařízení,  ten 
tam očekává klasiku: česká jídla jako knedlíky, 
omáčky, smažený sýr apod. Nicméně pokud by 

nabídka restaurací byla v tomto ohledu pestřej-
ší a byla k dispozici  i nutričně vyváženější  jíd-
la, chutně uvařená a za rozumnou cenu, věřím, 
že by to strávníci ocenili a i o tato jídla by byl  
zájem.“

K propadu na žebříčku přispěl i vliv nově 
zavedeného stravovacího paušálu, který z části 
nahrazuje stravenky. Podle několika průzkumů 
s ním lidé utrácejí v restauracích méně a s ohle-
dem na vyšší ceny vyvážených jídel jedí méně 
zdravě než ti, kdo pobírají stravenky. 

Iva Málková k tomu doplňuje: „Vzhledem 
k narůstajícímu počtu lidí s nadváhou a obezitou 
je do budoucna potřeba zapracovat na zlepše-
ní a osvětě na obou stranách – zlepšit nabídku 
restaurací a zároveň je velmi důležité edukovat 
strávníky, aby si lehčí jídla vybírali a vyžadovali 
je. Pokud o tato jídla nebude ze strany strávníků 
zájem, je logické, že je restaurace v nabídce mít 
nebudou nebo jejich cena bude s ohledem na ma-
lou poptávku vysoká.“

Svengali Communications

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 1009 respondentů z řad restaurací
Ocenili by vaši zákazníci nabídku zdravých a vyvážených pokrmů?

Bulharsko Česká 
republika Francie Itálie Maďarsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Evropa 

průměr
Ano 61 % 42 % 73 % 78 % 87 % 89 % 70 % 89 % 64 % 88 % 74 %
Ne 39 % 58 % 27 % 22 % 13 % 11 % 30 % 11 % 36 % 12 % 26 %

Belgie Bulharsko Česká 
republika Francie Itálie Maďarsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Evropa 

průměr
Souhlasím 65 % 45 % 23 % 58 % 62 % 56 % 52 % 52 % 79 % 58 % 59 % 56 %
Nevím 28 % 44 % 52 % 34 % 30 % 32 % 38 % 37 % 16 % 29 % 28 % 33 %
Nesouhlasím 7 % 11 % 25 % 8 % 8 % 12 % 10 % 11 % 5 % 13 % 13 % 11 %

Belgie Bulharsko Česká 
republika Francie Itálie Maďarsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Evropa 

průměr
Souhlasím 48 % 67 % 73 % 46 % 50 % 56 % 49 % 32 % 68 % 47 % 18 % 50 %
Nevím 38 % 22 % 15 % 25 % 28 % 22 % 29 % 51 % 26 % 8 % 30 % 27 %
Nesouhlasím 14 % 11 % 12 % 29 % 22 % 22 % 22 % 17 % 11 % 45 % 52 % 23 %
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Loni v srpnu oznámila společnost Kofola 
ČeskoSlovensko, že chystá zavedení vratné-
ho skla do maloobchodu. Po mnohaměsíčních 
přípravách nyní spouští projekt Cirkulka, 
do jehož vývoje investovala 30 milionů ko-
run. Oblíbené nápoje Kofola, Rajec a Vinea 
jsou nově dostupné ve vratných litrových lah-
vích na vybraných prodejnách Tesco a v na-
bídce Rohlik.cz. 

Projektem Cirkulka završuje Kofola Česko-
Slovensko svůj cíl vytvořit cirkulární systém pro 
další kategorii svých nápojů. „Z odborných ana-
lýz, které jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že 
vratné obaly jsou jedním z nejlepších řešení ve 
vztahu k přírodě. Jsem rád, že ani pandemie, ani 
složitá ekonomická situace nám nezabránily usku-
tečnit naše sny a že jsme dovedli projekt Cirkulka 
do zdárného konce,  tedy vlastně začátku,“ říká 
Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

KOFOLA, VINEA A RAJEC  
HLAVNÍMI HRDINY CIRKULKY

Cirkulka je novou alternativou pro všechny, 
kteří nechtějí kupovat nealko nápoje v jednorázo-
vých obalech, hledají udržitelná řešení nebo jim 
jednoduše nápoje ze skla více chutnají. „Tradiční 
a oblíbené značky,  jako  je Kofola, Vinea nebo 
Rajec, mají potenciál změnit spotřební chování 
lidí. Proto právě ony odstartovaly náš projekt 
vratných skleněných lahví v maloobchodě,“ vy-
světluje Jannis Samaras.

Přivést Cirkulku na pulty obchodů znamenalo 
pro Kofolu investovat více než 30 milionů ko-
run do jejího vývoje. „Část nákladů vyžadovala 

úprava výrobní linky, etiketovačky a paletizace. 
Hlavní  investice však putovaly do vývoje odol-
ných vratných lahví a modulární přepravky z re-
cyklovaného materiálu,“ objasňuje Markéta Ryš-
ková, projektová manažerka, která měla Cirkulku 
od počátku na starosti. „Udělali jsme maximum 
pro to, aby Cirkulka dokonale ztělesňovala prin-
cip cirkularity, který je podle nás cestou budouc-
nosti. Snažili jsme se zachovat současný komfort, 
na který jsme jako spotřebitelé zvyklí, ale zároveň 
přispět k prodlužování životnosti obalu i k mini-
malizaci odpadu a dopadu na životní prostředí,“ 
dodává Markéta Ryšková.

Skleněné litrové lahve Cirkulky navrhl sloven-
ský designér Martin Turzík a vyrobila tuzemská 
sklárna Moravia. Mají recyklovaný hliníkový 
šroubovací uzávěr a zdobí je jen drobná papírová 
etiketa. Spolu s lahvemi uvádí Kofola do oběhu 
originální přepravky, které lze jednoduše spojit, 
díky čemuž pojmou 6 nebo dokonce 12 lahví. 

CIRKULKU DOVEZE ROHLIK.CZ,  
KOUPÍTE I V TESCU

Vratné skleněné litrovky bude Kofola zavádět 
do retailu napříč Českem a Slovenskem postup-

ně. Uvedení Cirkulky na český trh stojí zejména 
na spolupráci s Rohlik.cz, největším českým on-
line obchodem s potravinami. „My na Rohlíku se 
snažíme dlouhodobě snižovat odpad z obalových 
materiálů, a přispívat  tak k šetrnějšímu a udr-
žitelnějšímu vztahu k přírodě i našim dodavate-
lům a zákazníkům. Proto jsme velmi rádi kývli 

na spolupráci s Kofolou na projektu Cirkulka, 
který nabízí zákazníkům jejich oblíbené nápoje 
ve vratném skle a přitom nenarušuje komfortní 
zónu spotřebitelů – tím, že je možné vracet lahve 
prostřednictvím našich kurýrů,“ říká Lutfia Vol-
fová, tisková mluvčí Rohlik.cz. 

Dalším distribučním kanálem pro Cirkulku se 
stane Tesco. Na Slovensku jsou vratné nealko 
lahve dostupné už ve většině prodejen této ma-
loobchodní sítě, v Česku startuje distribuce na 
vybraných prodejnách. Spotřebitelé si mohou do 
jedné přepravky nakombinovat oblíbené nápoje 
– Kofolu, Vineu i Rajec dle vlastní chuti. Prázdné 
lahve i přepravky mohou vracet na běžných mís-
tech výkupu lahví. Záloha za lahev činí 8 korun, 
záloha za přepravku 50 korun.

ČÍM VÍCE OTOČEK,  
TÍM NIŽŠÍ UHLÍKOVÁ STOPA

Z LCA analýzy, která posuzuje celý životní 
cyklus výrobku a jeho vliv na životní prostře-
dí a kterou si Kofola nechala zpracovat odbor-
níky z Vysoké školy chemicko-technologické 
(VŠCHT) v Praze, vyplynulo mnoho zajíma-
vých poznatků. Vratná lahev Cirkulka vykazuje 
ve srovnání s PET lahví i s PET lahví s 25% re-
cyklovaným podílem nižší náročnost na spotřebu 
neobnovitelných zdrojů. Cirkulce zároveň stačí 
pouhých 8 cyklů, aby se její uhlíková stopa při 
jednotné teoretické vzdálenosti vyrovnala dopa-
du jednorázových PET lahví. Běžná životnost 
skleněných vratných lahví je přitom mnohoná-
sobně vyšší. A s každou další rotací se uhlíková 
stopa vratného skla snižuje. Cirkulka má přínos 
také v rámci tzv. reverzní logistiky, kdy se kami-
ony nevracejí z obchodních řetězců nebo jejich 
distribučních center zpět do závodu prázdné.
„Nealko ve vratných skleněných lahvích bylo 

v minulosti běžnou součástí našich životů. Vě-
říme, že nejen ekologická šetrnost a opětovné 
použití již vyrobené lahve, ale také možnost vy-
chutnat si naše oblíbené značky ze skla budou 
hlavními motivátory, díky kterým přijdou spotře-
bitelé Cirkulce na chuť,“ uzavírá Jannis Samaras.

Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Cirkulka začíná psát nový příběh. Kofola uvádí nealko nápoje 
ve vratném skle do prvních obchodů

Vratné skleněné lahve minerální vody 
Mattoni o objemu 1 litr, které značka před-
stavila v srpnu 2021, se v pilotním projektu 
osvědčily. Značná část spotřebitelů má o ná-
kup minerální vody ve vratném skle zájem. 
Proto se nyní toto balení Mattoni dostává do 
širší prodejní sítě, aby bylo dostupné co nej-
početnějšímu okruhu spotřebitelů.

„Nabídli jsme skvělý výrobek. Lidé, kteří si jej 
již koupili, ho chtějí kupovat dále, a většina těch, 
co ještě nekoupili, si jej koupit chce. Pracujeme 
teď proto na uvedení Mattoni ve vratných skle-
něných lahvích do plošné distribuční sítě.“ říká 
Ondřej Postránský, ředitel strategického marke-
tingu Mattoni 1873.

Už počáteční prodeje na vybraných prodej-
nách a následný průzkum potvrdily předpoklady 

o přístupu spotřebitelů k minerálce v tomto bale-
ní. Mattoni ve vratném skle přímo zaregistrovala 
asi čtvrtina populace, většinou v reklamě nebo 
na internetu. Nejčastějším důvodem nákupu je, 
že se jedná o vratný obal. Většina z těch, kteří 
toto balení koupili, byla spokojena a deklaruje, 

že jej bude opět kupovat. Dělitelné přepravky 
jsou hodnoceny velmi pozitivně, a víc než polo-
vina nakupujících vrátila lahve do jednoho týdne 
po nákupu. I velká část z těch, co zatím Matto-
ni ve vratném skle nekoupili, deklarují zájem ji  
koupit.

Vratné skleněné litrové láhve Mattoni se proto 
nyní postupně objevují v dalších prodejních sí-
tích (COOP, Hruška, Rohlík, Tesco, Billa, Ahold, 
Kaufland).  
„Předpokládali  jsme,  že  Mattoni  v  zálo-

hovaném  skle může  být  alternativou  pro  spo-
třebitele,  kterým  vadí,  že  PET  lahve  zatím 
zálohované nejsou. Dosavadní výsledky potvr-
zují  naše  odhady,“ doplňuje Ondřej Postrán- 
ský.

Litrovou skleněnou lahví doplnila Matto-
ni své portfolio o další obal splňující principy 
cirkulární ekonomiky. Cirkulární přístup, tedy 
úsilí nevytvářet z obalů odpady, ale využívat 
je stále dokola, je pro Mattoni dlouhodobým  
cílem. 

Společnost Mattoni1873 je v Česku jedním 
z hlavních průkopníků zálohování nejen skleně-
ných lahví, ale také PET lahví a nápojových ple-
chovek. Je zakladatelem iniciativy Zálohujme.
cz a podílí se na zavádění zálohového systému 
na Slovensku.

Mattoni 1873 a. s.

Vratné skleněné litrovky Mattoni lidé chtějí, nabíhá jejich plošná distribuce

Slovenský zálohový systém denně vysbírá více než dva miliony obalů
Bratislava (PROTEXT/red) – Dne 

1. ledna 2022 se na Slovensku 
spustilo očekávané zálohování plas-
tových lahví a plechovek. Za první 
čtyři měsíce se díky němu dokáza-
lo vysbírat 100 milionů nápojových 
obalů, pro které se tak zajistí nej-
vyšší možná míra recyklace. Přesto-
že standardem jiných zemí je spus-
tit takový systém za rok a půl až 
dva roky, Slovensko to dokázalo za 
rekordních deset měsíců. Výraz-
ně k tomu přispělo Sensoneo, je-
hož systém je centrálním nástrojem 

zálohového systému, kde se pro-
vádějí klíčové operace a integru-
jí data všech zúčastněných stran.

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM V ČÍSLECH
–  Slovensko spustilo zálohování ja-

ko jedenáctá evropská země, a to 
v průběhu deseti měsíců.

–  V systému je registrováno 414 ob-
chodních entit a více než 2500 sběr-
ných míst.

–  Celková hodnota dosud vyda-
ných kuponů k 30. dubnu přesáhla  
15,5 milionu eur.

–  Celkově se ke konci dubna vysbíra-
lo 100 milionů obalů.

–  Denně lidé na celém Slovensku vrá-
tí na odběrná místa více než 2 mi-
liony obalů.

CÍLEM JE MAXIMÁLNÍ  
PODPORA RECYKLACE 
A OBĚHOVOSTI OBALŮ

Podpora zálohování se opírá o vel-
mi přesvědčivý a neprůstřelný argu-
ment – a tím je zkušenost s realizací 
v zahraničí: „Nepracujeme s  teorií, 
ani s nějakým ‚hurá‘ nápadem, ale 

s výsledky dosaženými ve 40 zemích 
světa,  které  tento  systém  již  zaved-
ly  a  dokázaly  díky  tomu  hodnotně 
a efektivně recyklovat obrovské pro-
cento plastových a kovových obalů, 
kde dosahují 90% a vyšší úspěšnos-
ti,“ objasňuje Lucia Morvai. Tak jako 
Slovensko i Litva či Estonsko zaved-
ly zálohový systém vedle tříděného 
sběru odpadu a nadále bezproblémo-
vě souběžně fungují.
„Zamezit  volnému  pohazování 

obalů a  zvýšit motivaci  lidí  zodpo-
vědně nakládat  s odpadem z obalů 

je nejzásadnější cíl zavedení záloho-
vého systému. Navíc s takto kvalitně 
vytříděným materiálem lze mnohem 
lépe  pracovat  a  dosáhnout  vyšších 
recyklačních cílů. Materiál lze využít 
prioritně k opětovné výrobě nových 
obalů  způsobem ‚z  láhve do  láhve‘ 
a ‚z plechovky do plechovky‘. Z  to-
hoto důvodu jsme přesvědčeni, že ak-
tuálně je zálohový systém pro mnohé 
země jediné reálně osvědčené řešení 
pro naplnění ambiciózních recyklač-
ních cílů a podpory oběhové ekono-
miky,“ vysvětluje Lucia Morvai.

V roce, kdy si připomíná 25 let 
působení na českém trhu, PENNY 
expanduje. Na počátku roku je-
ho prodejní síť překročila hranici  
400 prodejen. V prvním čtvrtletí roku 

otevřelo pro zákazníky tři nové pro-
dejny, nyní pokračuje příprava a vý-
stavba na dalších místech České 
republiky.

Už v červnu se mohou těšit oby-
vatelé Českého Krumlova. Na uli-
ci 5. května zde PENNY staví jednu 
ze svých atypických prodejen tak, 
aby co nejpřirozeněji zapadla do at-
mosféry jednoho z nejkrásnějších 
českých měst. „Ve spolupráci  s pa-
mátkáři a místní  samosprávou  jsme 
s našimi architekty vytvořili koncept, 
který plně respektuje  lokalitu  tohoto 
nádherného města a nenásilně zapa-
dá do stávající zástavby. Prodejna je 
rozdělena do dvou objektů, a bude tak 
působit jako dvě menší stavby. Při je-
jí stavbě využíváme tradiční stavební 

materiály, jako například pálené taš-
ky, štukové omítky a měděné oplecho-
vání, současně ovšem bude prodejna 
technologicky vybavena podle našich 
nejaktuálnějších požadavků,  jako  je 
například vytápění/chlazení pomocí 
tepelných čerpadel, využití zbytkové-
ho tepla z potravinářského chlazení, 
vzduchotechnika  s  vysokým  stup-
něm rekuperace a  tak dále. Myslím, 
že se mají  lidé na co  těšit,“ popisu-
je Václav Šíma, vedoucí stavebního  
oddělení. 

Další prodejnou, na níž se mohou 
lidé těšit, je prodejna v Charvátské 
Nové Vsi, kde už je výstavba v pl-
ném proudu. Tato stavba bude zají-
mavá tím, že kombinuje klasické zdi-
vo a dřevo jako střešní konstrukci. 
V těchto dnech již také PENNY zahá-

jilo stavbu základové desky v Zásmu-
kách, v nejbližších dnech pak začnou 
stavby v Hlučíně nebo Přibyslavi. 
„Pro nás  je  tento rok výzvou. Samo-
zřejmě proces výstavby je velmi složi-
tý, to zná asi každý, kdo někdy stavěl, 
ale  plánujeme otevřít  až  15 nových 
prodejen. Na řadě míst pak realizu-
jeme skutečně unikátní projekty, ať už 
je to Český Krumlov nebo Charvátská 
Nová Ves, a  to  jak z pohledu archi-
tektonického,  tak použitých materiá-
lů. Jdeme cestou, kdy je naším cílem 
ještě více využívat přírodní a tradiční 
materiály, které kombinujeme s nej-
modernějšími úspornými a ekologic-
kými  technologiemi. To znamená, že 
i letos vybavujeme prodejny, a to jak 
nové, tak modernizované, kromě jiné-
ho fotovoltaikou, tepelnými čerpadly, 

úspornými chladicími systémy, LED 
světly  a  tak dále,“ popisuje Václav 
Šíma. 

Do konce roku by se nových prode-
jen měli dočkat mimo jiné také obyva-
telé Prahy nebo Skutče. Kromě výstav-
by nových prodejen se PENNY letos 
soustředí na dokončení modernizace 
celé své sítě. Na novou moderní podo-
bu se mohou již v průběhu května těšit 
zákazníci například v Novém Bydžo-
vě, Duchcově, Kopřivnici, Varnsdorfu 
či v Rosicích. Do rozvoje a moderniza-
ce své sítě investuje PENNY od roku 
2017 více než 1,5 miliardy korun. Do 
konce roku 2022 pak plánuje mít více 
než 410 prodejen a modernizovanou 
celou obchodní síť.

Penny Market s. r. o.

Český Krumlov za dveřmi, Charvátská Nová Ves a Zásmuky na dohled

Výsledky jarní Sbírky potravin společnosti Lidl
V rámci letošní jarní Sbírky potra-

vin se díky štědrosti našich zákazníků 
podařilo ve všech prodejnách Lidlu 
vybrat 105 tun trvanlivých potravin 
a základní drogerie pro nejvíce po-
třebné. Dary od zákazníků pomohly 
naplnit sklady potravinových bank, 
kterým se v letošním roce významně 
tenčily zásoby. Pomoc potravinových 

bank bude poskytnuta rodičům samo-
živitelům, opuštěným seniorům, pěs-
tounským rodinám, dětem z dětských 
domovů nebo ukrajinským uprchlí-
kům.  

Negativní dopady koronavirové 
pandemie a současná válka na Ukra-
jině postavila mnoho lidí do těžké 
životní situace, a proto jsme rádi, 

že jsme i v rámci jarního kola Sbír-
ky potravin mohli pomoci.  Lidl se 
zapojuje do Sbírky potravin od ro-
ku 2016 a dlouhodobě eviduje ná-
růst objemu darovaných potravin. 
Velké poděkování patří všem našim 
zaměstnancům a brigádníkům, a to 
za nasazení a pozitivní přístup, bez 
kterých by nebylo sbírku možné re-

alizovat. Zároveň ze srdce děkujeme 
všem zákazníkům za jejich štědrost 
a za všechny poskytnuté dary, které 
půjdou na pomoc těm nejvíce potřeb-
ným. 

Děkujeme!

Lidl Česká republika v. o. s.

Každý z patnácti hypermarketů 
Globus podporuje šestým rokem fi-
nančními dary veřejně prospěšné 
organizace, nemocnice či školy ve 
svém blízkém okolí prostřednictvím 
programu Globus Lepší svět. Od le-
toška se program soustředí na pod-
poru péče a zdraví ve společnosti 
a rozdělí letos celkem 2 250 000 ko-
run po celé České republice.

„Vnímáme,  že  organizace  v  okolí 
našich hypermarketů potřebují podpo-
řit své dobré záměry, jež mají prospět 
zdraví  obyvatelům v našem  regionu. 
Jsme jeho součástí, a proto jsme při-
praveni vždy dobré záměry podpořit,“ 
řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí 
hypermarketů Globus. Program Glo-

bus Lepší svět založily hypermarkety 
Globus před šesti lety se záměrem pra-
videlné podpory projektů organizací, 
které pomáhají zlepšit život lidí ne-
mocných, handicapovaných, seniorů 
a jinak znevýhodněných. Od letoška 
si dává program za cíl podporu péče 
a zdraví ve společnosti. 

JAKÉ KONKRÉTNÍ  
PROJEKTY HYPERMARKETY 

V PROGRAMU GLOBUS  
LEPŠÍ SVĚT LETOS PODPOŘILY:

�  Globus Čakovice – Sociální dům 
Fatima v Třeboradicích (150 tisíc 
korun na zvelebení zahradního po-
sezení pro klienty)

�  Globus Opava – Slezská nemocnice 
v Opavě (150 tisíc korun na projekt 
nové čekárny na kožním oddělení)

�  Globus Olomouc – JITRO Olomouc, 
o. p. s. (100 tisíc korun na nákup re-
habilitačních pomůcek stacionáře), 
JAN – Jdeme Autistům Naproti, z. s. 
(50 tisíc korun na organizaci táborů 
pro děti s autismem)

�  Globus Pardubice – Nemocnice Par-
dubického kraje (150 tisíc korun na 
vybavení čekárny a přístroje na od-
dělení dárcovství krve)

�  Globus Černý Most – HEWER, z. s. 
(100 tisíc korun na osobní asistenci při 
péči o imobilní klienty), Terapeutic-
ké centrum Modré dveře, z. ú. (50 ti- 
síc korun na podporu krizové pomo-
ci klientům v psychicky náročných 
situacích)

�  Globus Liberec – Krajská nemocnice 
Liberec (150 tisíc na podporu dětské 
zdravotní péče)

�  Globus Brno – Fakultní nemocni-
ce sv. Anny v Brně (150 tisíc korun 
na vybavení čekárny Transfuzního 
oddělení, popř. o vybavení odděle-
ní paliativní péče polohovacím lůž- 
kem)

�  Globus Ostrava – Krevní centrum 
Fakultní nemocnice Ostrava (150 ti-
síc korun na nová odběrová lůžka)

�  Praha Zličín – Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o. p. s. (150 tisíc ko-
run na tvorbu didaktických pomů-
cek a aplikace pro sluchově posti-
žené děti)

�  Globus Chomutov – Základní škola 
speciální a mateřská v Chomutově 
(150 tisíc korun na stropní zvedací 
asistenční systém)

�  Globus Ústí nad Labem – Trmice 
– Dětské centrum komplexní péče 

DEMOSTHENES (150 tisíc korun 
na rekonstrukci interiérů)

�  Globus Havířov – ADAM – autis-
tické děti a my (150 tisíc korun na 
podporu terapeutických aktivit pro 
děti a mladistvé s autismem)

�  Globus Plzeň – Základní škola 
a Mateřská škola pro zrakově po-
stižené a vady řeči (150 tisíc korun 
na nákup tiskárny na Braillovo pís- 
mo)

�  Globus Karlovy Vary – Nemocnice 
Sokolov (150 tisíc korun na vybave-
ní pro dětské oddělení)

�  Globus České Budějovice – Nemoc-
nice České Budějovice (150 tisíc ko-
run na vybavení nemocnice)

Všechny letos podpořené projekty 
po celé ČR lze najít na globus.cz.

GLOBUS ČR, v. o. s.

Globus letos podpoří zdraví ve společnosti částkou 2 250 000 korun

Ředitelka Základní školy speciální a mateřské Jana Sejnová převzala dar  
150 tisíc korun od ředitele HM Globus Chomutov Adama Ruta.

Praha – Ve 106 obchodech Tesco 
se během soboty 23. dubna 2022 
podařilo vysbírat přes 51 tun po-
travin a drogerie. Sbírka probíhala 
také přes Tesco online nákupy až 
do 1. května 2022, kde zákazníci 
darovali dalších 24 tun potravin 
a drogerie prostřednictvím Balíčků 
pomoci. Do sbírky se zapojili také 
známé osobnosti. 

Sbírka potravin je jednou z nej-
větších charitativních akcí v České 
republice a jsou do ní po celé zemi 
zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolní-
ků, zaměstnanců prodejen a nezisko-
vých organizací. Češi darovali celkem  

325 tun zboží, z toho 33 tun základ-
ních hygienických potřeb. 
„Počet lidí v nouzi závislých na po-

travinových bankách výrazně narůstá. 
Důvodem  je  nejen dva  roky  trvající 
koronavirová krize, která připravila 
mnoho Čechů dlouhodobě o výdělek, 
ale rovněž zdražování promítající se 
do všech potřeb obyvatel. Lidí, kteří 
přicházejí pro potravinovou pomoc, je 
bohužel stále více. Zásob tak začínalo 
opravdu citelně ubývat. Velmi proto 
děkujeme všem dárcům, jimž není lho-
stejný osud lidí ohrožených chudobou 
nebo sociálním vyloučením,“ uvedla 
Veronika Láchová, ředitelka České fe-
derace potravinových bank.
„Chtěla bych poděkovat všem dár-

cům,  podporovatelům,  kolegům  na 
obchodech a dobrovolníkům, kteří se 
do sbírky zapojili. Díky vám všem se 

podařilo  vybrat  obrovské  množství 
zboží, které poputuje potřebným, a to 
dokonce i přes to, že letos už se jed-
ná o druhou sbírku potravin, kterou 

v Tescu pořádáme. Ve sbírce na pod-
poru Ukrajiny se nám podařilo vybrat 
58 tun potravin, které následně Tesco 
zdvojnásobilo,“ říká Katarína Navrá-

tilová, generální ředitelka společnosti 
Tesco Česká republika.

Darované zboží se převáží do skla-
dů potravinových bank, odkud se ná-
sledně bude distribuovat přes více než 
1100 odběratelských charitativních or-
ganizací všem potřebným. Potraviny 
pomohou opuštěným seniorům, mat-
kám samoživitelkám, rodinám v kri-
zi, lidem bez domova či lidem s psy-
chickým a tělesným postižením. Cesta 
potravin je díky této spolupráci krátká 
a na místo určení se dostanou ve chví-
li, kdy jsou potřeba.

Více informací o sbírce  
potravin najdete na https://itesco.
cz/sbirka-potravin/ nebo na 
https://www.sbirkapotravin.cz/

Tesco Stores ČR a. s.

Zákazníci Tesco darovali v jarní Sbírce potravin 
přes 75 tun potravin a drogerie

https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html
https://itesco.cz/sbirka-potravin/
https://itesco.cz/sbirka-potravin/
https://www.sbirkapotravin.cz/
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Design potravin
Spotřebitelé se očima rozhodují, zda chtějí produkt vyzkoušet, 
a pak se ústy rozhodnou, zda se jim líbí. Z tohoto důvodu je pro 
vzhled výrobku nanejvýš důležitá barva a pro vnímání chuti  
a pocitu v ústech je důležitá chuť.
Náš tým Food & Nutrition je vám k dispozici a pomůže vám  
vyrobit produkty, které osloví všechny smysly.

Ingredience, které hrají důležitou 
roli v designu potravin

 • kakao a čokoláda
 • barviva
 • aromata
 • přírodní extrakty
 • látky zvýrazňující chuť a vůni

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ
Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2022“ se mohou přihlásit všechny 
tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky, 
které jsou dodávány do oběhu na současný trh České 
republiky. 
Soutěžní kategorie:
 1. pekařské výrobky
 2. cukrářské výrobky
 3. mléčné výrobky
 4. masné výrobky
 5. ovocné a zeleninové výrobky
 6. nealkoholické nápoje
 7. piva
 8. vína
 9. lihoviny
10. ostatní potravinářské výrobky
Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“, jejímiž  
hodnoteli jsou děti ve věku 6–16 let, a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické 
parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem 
je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce 
kvalitních potravinářských výrobků, a tím reagovat na stále 
rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných 
náročnými spotřebiteli.
Hlavním hodnoceným kritériem je chuť, ale hodnotí 
se i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený 
výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech 22.–23. září 2022 
hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má 
vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, jež 
zabezpečují vysokou míru regulérnosti soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2022“, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
a VOŠ, SPŠ a SOŠ Praha 2, Podskalská 10, která je také 
místem hodnocení. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2022“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2022“ se uskuteční  
dne 31. října 2022 v Senátu Parlamentu České republiky 
v Praze na Malé Straně za účasti významných osobností 
a novinářů. V každé kategorii budou vyhlášeny oceněné 
výrobky a vítězným firmám budou předány ocenění a diplomy. 
Součástí slavnostního vyhlášení soutěže bude prezentace 
soutěžních výrobků formou výstavky a ochutnávky.

Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novi-
náři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě diplom 
Cena novinářů – Česká chuťovka 2022. 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř české chuti přísluší významné potravinářské 
osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých 
potravinářských odborníků. Bude vybrána hodnotitelskou 
komisí – letos již podeváté.

Přihlášku a další informace najdete na 
www.ceskachutovka.cz a také na Facebooku: 

www.facebook.com/ceskachutovka

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

15. září 2022
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
VŠCHT Praha, předsedkyně komise 

Ing. Milan Chmelař  
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ potravinářských technologií, Praha, 

místopředseda komise
Ing. Jaroslav Albrecht

pekařský expert
Ing. Karel Hřídel 
VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 
Česká zemědělská univerzita, Praha

Ing. Jan Katina 
odborník pro masný průmysl

Ing. Jiří Kopáček, CSc. 
předseda ČMS mlékárenského

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 
ředitel Městské veterinární správy v Praze

Ing. František Kruntorád, CSc. 
jednatel a ředitel AGRAL s. r. o.

Ing. Zdeněk Novák 
generální ředitel NZM

doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
3. LF Univerzity Karlovy

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

Ing. Petr Šilar 
senátor

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 
nezávislý potravinářský odborník
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V úterý 17. května proběhlo v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR veřejné slyšení 
k zavedení plošného zálohového systému na 
nápojové PET lahve a plechovky. Projednání 
uspořádal petiční výbor PS PČR na základě 
petice iniciativy Zálohujme.cz, kde se pro za-
vedení plošného zálohového systému vyslovilo 
více než 35 tisíc lidí. Petiční výbor po veřejné 
rozpravě doporučil Ministerstvu životního pro-
středí, aby připravilo relevantní studie a ana-
lýzy k zavedení povinného zálohového systému 
na PET lahve a plechovky pro další diskusi 
v Poslanecké sněmovně.

Veřejného slyšení se zúčastnilo asi 50 lidí z řad 
petentů, poslanců, zástupců profesních institucí 
i široké veřejnosti. Za iniciativu Zálohujme.cz 
vystoupili Andrea Brožová, mluvčí iniciativy, 
a Jan Bareš z Trash Hero Czech Republic. Spo-
lečně upozornili na limity současného systému 
třídění a recyklace PET lahví a plechovek (ne-
dostatečný zpětný sběr, problém odpadků – lit- 

teringu, recyklace PETu do výrobků, které už 
nelze znovu recyklovat) a popsali benefity cirku-
lárního nakládání s nápojovými obaly, jehož je 
zálohování nedílnou součástí (snížení litteringu, 
uzavření materiálové smyčky v ČR, opakovaná 
recyklace z lahve do lahve, plnění recyklačních 
cílů, snížení spotřeby primární suroviny). Ředitel 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 

Jan Maršák deklaroval, že: „Názor ministerstva 
není k zálohování zamítavý, ale je důležité peč-
livě prozkoumat, co zálohování přinese různým 
subjektům, kterých se dotýká.“ 

Po zhodnocení diskuze se Petiční výbor usnesl, 
že by zálohování PET lahví a plechovek mohlo 
přispět ke snížení znečištění přírody odhozenými 
PET lahvemi a plechovkami a zajistit navracení 

cenných surovin do výroby v České republice, 
a jednomyslně doporučil Ministerstvu životního 
prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy 
k zavedení povinného zálohového systému na PET 
lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké 
sněmovně. 

„Děkujeme petičnímu výboru za příležitost se-
známit veřejnost s výsledky studií a vysvětlit pří-
nosy zálohování. Z odborných studií víme, že by 
zálohový systém snížil množství PETek a plechovek 
v přírodě až o 95 % a celkově by dopad výroby 
a nakládání s nápojovými obaly na životní prostře-
dí zmenšil o 28 %,“ dodala Andrea Brožová.

Pod PETici, která byla 14. února 2022 předána 
předsedovi Petičního výboru, se podařilo sesbí-
rat přesně 35 596 podpisů vyjadřujících podporu 
zavedení plošného zálohového systému na nápo-
jové PET lahve a plechovky v ČR. Průzkumy ve-
řejného mínění dlouhodobě ukazují, že naprostá 
většina obyvatel Česka podporuje zavedení ploš-
ného zálohového systému na PET lahve a nápo-
jové plechovky. Poslední získaná data (září 2019) 
ukazují, že zálohování těchto druhů nápojových 
obalů v Česku podporuje 86 % lidí. V kampaních 
Zálohujme.cz a Greenpeace Czech Republic na-
víc aktivně vyjádřilo podporu zálohám 250 tisíc 
obyvatel ČR. AMI Communications

Petiční výbor doporučil ministerstvu zadat analýzy k plošnému zálohování 

Káva je celosvě-
tově nejoblíbeněj-
ším nápojem, denně 
se jí vypije kolem 
dvou miliard šálků. 
Velké oblibě se těší 
i u nás, bez kávy 
by nedokázalo žít 
6 z 10 Čechů. Jed-

ním z míst, kde si kávu dopřáváme nejčastě-
ji, je naše zaměstnání. Průzkum pro značku 
L’OR Professional potvrdil, že kávu v prá-
ci pije pravidelně nebo alespoň občas 85 %  
českých zaměstnanců, přičemž skoro po-
lovina Čechů si neumí představit pracovní 
den bez kávy. Během pracovního dne vypije-
me nejčastěji dva až tři šálky. Průzkum pro 
značku L’OR Professional dále ukázal, že se 
káva stává i významným zaměstnaneckým be-
nefitem a faktorem, který může přispět k mo-
tivování zaměstnance, a tedy ke snížení rizika 
jeho odchodu k jinému zaměstnavateli.

KÁVA JE SOUČÁSTÍ 
FIREMNÍ KULTURY, 

DŮLEŽITÉ JE I PROSTŘEDÍ
Káva je vnímána jako zdroj energie a vzpru-

ha k lepšímu soustředění se. Je ale také spojená 
s chvílemi odpočinku a setkání s kolegy. „Kávu 
lze považovat za nedílnou součást kultury praco-
viště. V kanceláři, stejně jako v jiných společen-
ských oblastech,  je  fráze ‚dáme si kávu‘ často 
synonymem pro ‚popovídáme si‘. Přestávka na 
kávu je příležitostí pro sociální interakci s ostat-
ními kolegy. Během ní  je možné sdílet profesní 
názory, osobní frustrace z práce i běžné mimo-
pracovní záležitosti, které nám poskytnou chvíli 
rozptýlení od našich povinností. Dalo by se říct, 
že se káva může stát jakýmsi tmelícím prvkem ko-

lektivu nebo úzkého týmu,“ říká José Kadlec, HR 
odborník a spoluzakladatel společnosti Good- 
Call, zabývající se recruitmentem. Podle prů-
zkumu pro značku L’OR Professional záleží ka-
ždému druhému českému zaměstnanci na tom, 
s kým a kde si svůj šálek vypije. „Necelá polo-
vina Čechů se vrací se svým šálkem kávy k pra-
covnímu stolu. Druhá polovina upřednostňuje 
místo,  kde  jsou  ke  konzumaci  kávy  vhodnější 
podmínky. Takovým místem je buď firemní ku-
chyňka, speciální kávová zóna, či kávový koutek, 
případně bufet nebo kavárna v office budově,“ 
popisuje Lumír Františák, sales manager společ-
nosti Jacobs Douwe Egberts Professional, pod 
níž značka prémiové kávy L’OR Professional  
spadá.

KÁVA V ZAMĚSTNÁNÍ:  
ČEŠI SE PŘIKLÁNĚJÍ KE KVALITĚ

Češi stále více vnímají kvalitu kávy a požadují 
ji. „Není výjimkou, že zaměstnanci očekávají na 
pracovišti kávu na úrovni kávy z kavárny. I to byl 
jeden z impulsů, proč jsme se rozhodli přinést na 
trh nový koncept pro B2B segment pod značkou 
L’OR Professional. Ti, kteří jsou ve firmách zodpo-
vědní za výběr kávy pro své kolegy, tedy ve většině 
případů office managerky, oceňují jednoduchost 
řešení a dokonalý servis. Hlavním bodem zájmu 
zůstává samozřejmě kvalita kávy a samotná chuť. 
Není neobvyklé, že konkrétní kávový blend vybírají 
zaměstnanci hlasováním. Trendem posledních let 
je rostoucí obliba různých mléčných variant, ja-
ko je cappuccino, flat white, espresso macchiato 

a další. Moderní profesionální kávovary dokážou 
stiskem jednoho tlačítka vše připravit a celková 
údržba je velmi jednoduchá a časově nenáročná,“ 
vysvětluje Lumír Františák. Automatickým kávo-
varem disponuje největší část kanceláří, jak ukázal 
aktuální průzkum. Kávu si jeho pomocí připravu-
je 34 % českých zaměstnanců. V těsném závěsu 
je pak instantní káva. Průzkum pro značku L’OR 
Professional ukázal, že polovina Čechů během dne 
vypije 2–3 kávy. Desetina českých pracovníků si 
denně dá v práci 4 a více káv. „Větší spotřeba ká-
vy je typická pro IT obory nebo obecně činnosti, 
při kterých je důležitá kreativita,“ sdílí zkušenost 
L’OR Professional Lumír Františák.

KÁVA SE STÁVÁ 
VÝZNAMNÝM BENEFITEM

Nabídka kávy může přispět k motivování za-
městnance a snížení rizika, že se pracovník roz-
hodne pro změnu svého působiště. „Vzhledem ke 
stále nízké míře nezaměstnanosti je výhoda pro-
zatím na straně uchazečů o práci. Mohou tak být 
velmi vybíraví. V přetlaku pracovních nabídek 
a nedostatku zaměstnanců jsou tím, co rozhodu-
je o získání a udržení zaměstnance, často benefi-
ty, které zaměstnavatel nabízí,“ říká José Kadlec 
a dodává: „Zaměstnanci oceňují dovolenou navíc, 
sickdays, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na 
dopravu do zaměstnání, auto pro soukromé účely, 
příspěvky na sport nebo kulturu, stravenky nebo 
příspěvky na stravování a vítají i občerstvení na 
pracovišti. Stále více osob vnímá dostupnost kva-
litní kávy na pracovišti jako podstatný zaměstna-
necký benefit.“ Průzkum pro značku L’OR Profes-
sional potvrdil, že pro 77 % českých zaměstnanců 
je nabídka kvalitní kávy v zaměstnání důležitá. 
Pro 18 % lidí pak kvalitní káva v zaměstnání před-
stavuje jeden ze zásadních benefitů.

Pepr Consulting

Češi si neumí představit svůj pracovní den bez kávy

Hovězí steak, vepřová kotleta, kuřecí raž-
niči, ale i cuketa nebo ananas získají překva-
pivě jemnou chuť a vůni, pokud je před grilo-
váním i po něm potřete přepuštěným máslem 
– ghí. Můžete si vybrat čisté, ještě rafinova-
nější jsou však ta ochucená, třeba s chilli, 
kurkumou nebo skořicí.

Nejspíš jste už vyzkoušeli spoustu omáček, 
dresinků i kombinací koření a určitě máte své 
oblíbené rituály, jak maso nebo zeleninu nakládat 
a ochucovat. Přesto stojí za to vyzkoušet ještě je-
den nový postup – s pomocí ochuceného přepuš-
těného másla, ghí, které promění každý grilovaný 
kousek v lahodnou delikatesu. 
„Ghí má vysoký kouřový bod 250 °C, to zna-

mená,  že  se  nepřepaluje  a  při  jeho  zahřívání 
nevznikají nestravitelné  toxické  látky. Proto se 
ideálně hodí i k letnímu grilování. Pokrmy navíc 
krásně  zjemní  a  dodá  jim  typickou  oříškovou 
chuť a vůni. A protože neobsahuje mléčný cukr 
ani  bílkovinu,  nemusejí  se  ho  bát  ani  lidé, 
kteří  třeba obyčejné máslo nemohou. Čisté ghí 

má v kuchyni široké použití, na gril bych však 
doporučila  speciálně  ochucená  ghíčka,“ říká 
Andrea Zpěváková Dostálová ze společnosti 

České ghíčko ve Vysokém Mýtě, kde přepuštěné 
máslo vyrábějí už šestým rokem, ručně a podle 
starých receptur. 

KOMBINACE, KTERÉ STOJÍ 
ZA TO VYZKOUŠET

Jednotvárnou chuť zeleniny k nepoznání za-
traktivní, když k ní přidáme trochu ghí s česne-
kem nebo chilli. Zajímavá je i kurkuma, která 
spolu s pepřem dokonale ochutí třeba obyčejné 
brambory nebo cuketu. „Pro milovníky masa do-
poručuji česnekové ghíčko a pro ty, kdo mají rádi 
ještě pikantnější chuť, ghí s chilli,“ dává osvěd-
čené tipy Andrea Zpěváková Dostálová. 

A jak správně postupovat? Plátový gril můžete 
ghíčkem rovnou potřít a na něj pak rozložit maso ne-
bo zeleninu. Na rozdíl od másla a jiných tuků, které 
mají nízký kouřový bod, se ghí připalovat nebude. 
Ale pokud jste zvyklí například steaky, krkovičku 
nebo kuřecí ražniči předem nenakládat a dochucu-
jete je až hotové, klidně zvolte tento postup. Maso 
nebo ryby nejprve ogrilujte jen tak čisté a až poté je 
potřete ochuceným ghí, aby získaly chuť a šťávu.  

A na závěr ještě jeden horký a sladký tip od 
Andrey Zpěvákové Dostálové z Českého ghíčka, 
který ocení nejen děti: „Čerstvý ananas zbavím 
slupky i  tvrdého středu a nakrájím na kolečka. 
Zlehka je obalím v třtinovém cukru a pak dávám 
rovnou na  rozpálený  gril  potřený  skořicovým 
ghíčkem. Je  to báječný dezert, který se skvěle 
hodí pro letní posezení s rodinou nebo přáteli!“

Amaze.media

Praví labužníci grilují na ghíčku!

Zdroj: www.ceskeghicko.cz 

TIP NA SKVĚLÝ DÁREK 
PRO GURMÁNY!

Nejen pro milovníky grilování a dobrého 
jídla, ale i pro všechny, kdo rádi zkoušejí ně-
co nového, bude vítaným překvapením Dár-
kové balení Speciál 4 x 125 ml, ve kterém 
naleznou čtyři skleničky různě ochucených 
ghíček, a sice: chilli ghí, skořicové ghí s va-
nilkou, česnekové ghí se solí a kurkumové 
ghí s pepřem. Dárkové balení čtyř ghí Speciál 
4 x 125 ml koupíte na www.ceskeghicko.cz. 

Frankfurt nad Mohanem – Zástupci prů-
myslu zpracování masa a alternativních 
proteinů z celého světa naplno využili kaž-
dou minutu veletrhu IFFA (14. až 19. května) 
k intenzivnímu navazování kontaktů, ke 
zkoumání nabízených inovací i k obchodo-
vání. Na stáncích se nabízelo vše ze seg-
mentů udržitelné výroby, automatizovaných 
procesů a digitalizace ve všech oblastech 
zpracování, balení a prodeje. Velký zájem 
o alternativní bílkoviny ukázal, jak velký 
potenciál tento segment do budoucna má. 
Na přední mezinárodní veletrh IFFA věno-
vaný technologiím zpracování masa a al-
ternativních bílkovin přijelo do Frankfurtu 
nad Mohanem přibližně 50 000 návštěvníků 
ze 129 zemí.

Návštěvníci i vystavovatelé na veletrhu 
IFFA si užili možnost se znovu osobně setkat 
a na mnohých z nich byly vidět silné emoce 
a radost. Celých šest dní vystavovatelé před-
stavovali svá inovativní řešení pro udržitelnou 
a efektivní výrobu a balení masa a alternativ-
ních bílkovin. Přibližně padesát tisíc odbor-
ných návštěvníků odjíždělo z veletrhu spoko-
jeno, protože tato oborová akce, jež se koná 
jen jednou za tři roky a jejíž cyklus odpovídá 
inovačnímu cyklu odvětví, se opravdu poved-
la. Své nadšení vyjádřil i Wolfgang Marzin, 
prezident a generální ředitel společnosti Me-
sse Frankfurt: „Bylo mi potěšením projít se 
opět halami a setkat se s účastníky veletrhu, na 
němž panovala téměř euforická nálada. Bylo 
jasně cítit, jak se všem ulevilo, že se konečně 
mohou opět osobně setkat. Zástupci vystavo-
vatelů byli otevřeni novým tématům a většina 
firem působivě demonstrovala svůj inovativní 
potenciál. Veletrh s globálním dosahem opět 
narýsoval  trendy pro nadcházející roky, a to 
i díky rozšíření o alternativní proteiny.“

PRŮMYSL S INOVATIVNÍMI ŘEŠENÍMI 
PRO BUDOUCNOST

Inovace v průmyslu zpracování masa a bíl-
kovin jsou hlavně o automatizaci a digitali-
zaci. Vystavovatelé však na veletrh přivezli 
i inovativní řešení a nové nápady na zvýšení 
energetické účinnosti a výrobu šetřící zdro-
je. Cílem je splnit ambice EU a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality. Richard Cle-
mens, výkonný ředitel Svazu potravinářských 
a balicích strojů VDMA, je s průběhem ve-
letrhu velmi spokojen: „Konečně se zástupci 
tohoto průmyslového sektoru mohli opět setkat 
a nálada na veletrhu IFFA 2022 je mimořád-
ně dobrá. Němečtí i zahraniční návštěvníci se 
velmi zajímají o novinky a v řadě případů mají 
rozpracované zcela konkrétní projekty. Všude 

je patrná radost z toho, že se konečně vracíme 
k normálu.“ U segmentu obalů byly inova-
ce zcela pod vlivem hesla: „Jen tolik, kolik je 
třeba a co nejméně je možné“. Kromě recyklo-
vatelnosti se výrobci zaměřili na obnovitelné 
suroviny – obaly z biomateriálů jako alterna-
tiva k plastům vyráběným z fosilních surovin 
ukazují cestu k ekologičtější budoucnosti.

Německý svaz řezníků (DFV), podporova-
ný Národním řeznickým týmem, v hale 12.0 
podpořil mladé talenty z oboru. Herbert Dohr- 
mann, prezident DFV, je s veletrhem IFFA 
rovněž velmi spokojen: „Jsem optimista, ale 
rozhodně bych nečekal, že návštěvnost bude 
tak vysoká a atmosféra na veletrhu tak skvělá. 
Mám velkou radost z více než pětadvacetipro-
centního nárůstu počtu výrobků na meziná-
rodních soutěžích kvality, dvou zcela nových 
soutěží pro začínající profesionály a špičkové 
prezentace našeho národního týmu. Jsem pře-
svědčen, že návštěva veletrhu IFFA se každé 
firmě z průmyslu technologií zpracování masa 
vyplatila, protože  technický a  technologický 
vývoj posledních tří  let byl obrovský. Veletrh 
převýšil má očekávání a ukázal se jako skuteč-
ný motor inovací v tomto odvětví.“

ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA: 
VELKÝ ZÁJEM 

O ALTERNATIVNÍ PROTEINY
Současným trendem je uvědomělejší kon-

zumace masa, ale mnoho lidí se stále nechce 
vzdát svých obvyklých stravovacích návyků. 
Průmysl a obchod proto vyvíjejí stále dokona-
lejší rostlinné alternativy, trh s alternativami 

masa na rostlinné bázi nebo z buněčných kul-
tur rychle roste a objevují se nové produkty, 
které vyžadují i inovativní výrobní technolo-
gie. V reakci na tento trend IFFA poprvé rozší-
řila své portfolio výrobků a zaměřila svoji po-
zornost i na přísady a technologie zpracování 
alternativních bílkovin. Jak na stáncích vysta-
vovatelů, tak svou účastí na akcích návštěvníci 
projevili velký zájem o rostlinné alternativy 
masa, hybridní výrobky a maso z buněčných 
kultur. Velkému zájmu se těšila například kon-
ference společnosti ProVeg a populární byly 
i komentované prohlídky Discovery Tours pod 
taktovkou Good Food Institute Europe. Fabio 
ZiemBen, první předseda Německého sdru-
žení pro alternativní zdroje bílkovin, vnímá 
premiéru svého sdružení na veletrhu IFFA vel-
mi pozitivně: „Veletrh IFFA 2022 jasně uká-
zal, že alternativní zdroje bílkovin budou mít 
na předním mezinárodním veletrhu své pevné 
místo i v budoucnu a že toto téma i v příštích 
letech dále poroste. Pro výrobce a distributory 
alternativních zdrojů bílkovin je proto důleži-
té, aby se zde prezentovali i za tři roky. Jako 
zástupci německého oborového svazu se  tě-
šíme, že budeme tomuto vývoji  i v budoucnu 
napomáhat.“

PŘESVĚDČENÍ, 
NADŠENÍ A INSPIRACE

Stánky vystavovatelů byly přeplněné a kaž- 
dý chtěl nejenom vidět, ale sám si i osahat 
inovativní řezací a krájecí stroje, dopravní 
pásy nebo balicí stroje a před regály s ingre-
diencemi, v soutěžní zóně řezníků nebo v pro-

storách IFFA Factory se tvořily fronty. Dotý-
kání se, čichání, ochutnávání, prohlídka strojů 
v živém provozu, výměna osobních zkušeností 
a rozšiřování znalostí jsou na takovémto ve-
letrhu nutností a jsou na prvním místě pro-
gramu každého návštěvníka. Šestadevadesát 
procent účastníků veletrhu projevilo velkou 
spokojenost, čímž letošní ročník překonal 
čísla z roku 2019. Takovéto procento spoko-
jenosti je absolutní špička a z pravidelného 
průzkumu mezi návštěvníky, který zadává 
společnost Messe Frankfurt, bylo 95 procent 
účastníků spokojeno s nabídkou vystavovatelů 
a 96 procent hlásí splnění svých cílů návštěvy 
veletrhu. Navzdory současným celosvětově 
obtížným podmínkám přijeli do Frankfurtu 
návštěvníci ze 129 zemí a podíl zahraničních 
návštěvníků byl 72 procent, což jasně uka-
zuje na obrovský význam veletrhu IFFA pro 
světový průmysl. Nejvíce návštěvníků bylo 
z Nizozemska, Itálie, Španělska, Polska, USA, 
Brazílie, Rakouska, Velké Británie, Švýcarska 
a Francie.

Poprvé se veletrh IFFA rozšířil i o digitál-
ní verzi a na platformě IFFA Digital Exten-
sion se účastníci mohli ještě před zahájením 
veletrhu kontaktovat, domlouvat si schůz-
ky a informovat se o novinkách vystavova- 
telů. 

Příští ročník IFFA 
se bude konat 3.–8. května 2025.

VĚDĚLI JSTE? 
PŘEHLED ÚDAJŮ O IFFA

www.iffa.com
www.food-technologies.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt

Vystavovatelé 860
Počet 
vystavujících zemí 44

Podíl mezinárodních 
vystavovatelů 58 %

Výstavní plocha 
v m2 (hrubá) 115 000

Návštěvníci 49 173
Počet zemí 129
Podíl zahraničních 
návštěvníků 72 %

Nejvíce zastoupené 
země mezi 
návštěvníky 
(kromě Německa)

Nizozemsko, 
Itálie, Španělsko, 

Polsko, USA, 
Brazílie, Rakousko, 

Velká Británie, 
Švýcarsko, Francie.

Úspěšný a nabitý emocemi: 
veletrh IFFA 2022 překonal všechna očekávání

http://www.ceskeghicko.cz
http://www.ceskeghicko.cz
http://www.ceskeghicko.cz/
http://www.ceskeghicko.cz/
http://www.food-technologies.messefrankfurt.com/
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Krušovice – Královský ležák 12 
a nealkoholické pivo Královsky hoř-
ké nealko pivovaru Krušovice získaly 
ocenění Monde Selection. V letoš-
ním jubilejním 60. ročníku vybírala 
odborná porota ze 3 173 produktů 
z celého světa. 

Monde Selection, Mezinárodní insti-
tut kvality, už 60 let hodnotí kulinářské 
výrobky z celého světa od potravin, li-
hovin, nápojů až po dietní a zdravotní 
produkty. Ve všech těchto kategoriích 
sleduje jednotlivé kvality, které jsou 
pro spotřebitele nejdůležitější. 

Před udělením mezinárodního oce-
nění Monde Selection musí přihlášené 
produkty projít 360° hodnocení kva-
lity. Porota složená z mezinárodních 
odborníků posuzuje produkty dle smy-
slového hodnocení i analytických pa-
rametrů. Degustace Monde Selection 

jsou založeny na organoleptických pa-
rametrech, jako je chuť, vizuální strán-
ka, cizí příchutě, pocit v ústech a vůně. 
Hodnocení probíhá po dobu čtyř mě-
síců, během nichž porotci ochutnáva-
jí omezený počet výrobků denně, aby 
si zachovali chuťové buňky. Vědecké 
hodnocení je založené na přísných me-
todikách společnosti Monde Selection, 
které jdou daleko za rámec běžných de-
gustací nebo hodnocení.

Oceněný Královský ležák 12 se vy-
značuje dlouho doznívající, výraznou 
hořkostí, plnou sladovou chutí i vůní 
a sytě zlatou barvou. S těmito vlast-
nostmi excelentního ležáku českého 
typu patří dlouhodobě mezi neoblíbe-
nější piva Královského pivovaru Kru-
šovice.

Nealkoholické pivo Královsky hořké 
nealko bylo uvedeno na trh v uplynu-
lém roce jako vůbec první krušovické 
nealkoholické pivo. Za poměrně krát-
kou dobu se stalo díky své plné sladové 
chuti s příjemnou, dlouho doznívající 
a ve finále dominantně převažující hoř-
kostí oblíbeným produktem, který po-
zitivně hodnotí nejen milovníci pivního 
osvěžení. Mezinárodní porota ocenila 

jeho intenzivní zlatou barvu, slado-
vou vůni i hořkost dosahující 28 jed- 
notek IBU.
„Těší nás, že jsme s našimi tradič-

ními  i  nealkoholickými  pivy  uspěli 
v konkurenci dalších produktů z celého 
světa. Odborná porota ocenila kvali-
tu našich piv a vyzdvihla ty vlastnosti, 
kterých si  fanoušci krušovického piva 
nejvíce cení. Ocenění dokládají, že va-
řit pivo poctivě a kombinovat tradiční 
postupy  s  nejmodernější  technologií 
je klíčem k úspěchu u milovníků piva 
i odborníků,“ uvedl ředitel Královské-
ho pivovaru Krušovice Michal Rouč.

Jedním z kritérií hodnocení je také 
obal produktů. Tam je klíčový jednak 
design obalu, ale také informace na 
něm uvedené a jejich jasnost, ochrana 
produktu, použité materiály a prospo-
třebitelský přístup. „Z výsledků máme 
velkou radost. Naše loňská novinka – 
první Krušovické nealko – je specifické 
kromě chuti i designem, a to díky bílé 
barvě, která v této kategorii není běžná 
a odlišuje se,“ dodává Jiří Coufal, Se-
nior Brand Manager značky Krušovice.

Ogilvy

Královský pivovar Krušovice získal hned dvě ocenění 
Mezinárodního institutu kvality

České Budějovice – Pivovar Sam-
son získal další ocenění v degus-
tační soutěži. Tentokrát uspěl se 
svým klasickým ležákem Samson 
na prestižním mezinárodním klání 
European Beer Challenge, které se 
koná v Londýně. Odborná porota 
zde hodnotila tisíce pivních vzorků  
z 39 zemí světa. 

Ležák Samson je nosným pivem 
Pivovaru Samson. Mok vařený v nej-
starším českobudějovickém pivovaru 
má zlatavou barvu, disponuje lehce 
sladovou chutí a vyváženou hořkostí 
typickou pro jihočeská piva. K výrobě 
je využívána voda z vlastní 274 me-
trů hluboké artézské studny, žatecký 
chmel a slad z jižních Čech. 
„Soutěže European Beer Challenge 

jsme se zúčastnili poprvé a máme ne-
smírnou radost, že hned se ziskem zla-
té medaile pro naše pivo! Jak ukazují 
výsledky,  náš  český  ležák  patří mezi 
celosvětová špičková piva, za což vdě-
číme  všem  zaměstnancům  pivovaru, 
kteří se každý den zasazují o udržová-
ní kvality našich piv,“ říká generální 

ředitel Pivovaru Samson Daniel Dře-
vikovský.

Slepá degustace soutěže probíhala 
25. dubna v britské metropoli Londýn. 

Všechna piva v soutěži European Beer 
Challenge hodnotili přední evropští 
nákupčí piva, kteří jsou klíčovými 
osobami s rozhodovací pravomocí 
u největších dovozců a prodejců piva. 
Porota bodovala vzhled piva, chuťový 
profil, vůni a strukturu. 

Za klíčová kritéria byla považována 
kvalita piva a splnění definice katego-
rie. Body udělené jednotlivým pivům 
byly po degustaci sečteny a piva s nej-
vyšším počtem bodů v každé katego-
rii byla oceněna medailemi European 
Beer Challenge jako uznání jejich vý-
jimečnosti. 

Pivovar Samson patří do společnosti 
AB InBev, která je největším světovým 
výrobcem piva. Mezi další značky to-

hoto koncernu patří například Stella 
Artois, Corona, Leffe či Beck´s. Sam-
son je nejstarším českobudějovickým 
pivovarem, což hrdě zdůrazňuje i na 
svých nových etiketách. Stabilně vy-
sokou kvalitu produkce Pivovaru Sam-
son dokazují mnohá ocenění z prestiž-
ních degustačních soutěží. Čelní příčky 
ve svých kategoriích získává Samson 
nejen opakovaně v Londýně na World 
Beer Awards, ale ceny si dále přivezl 
z Austrálie (Australian International 
Beer Awards), Belgie (Brussels Beer 
Challenge) a soutěží Pivo České re-
publiky či z degustací českých pivních 
znalců v rámci První pivní extraligy.

EMC a. s.

Zlatá medaile pro Samson. 
Pivovar bodoval u největších evropských dovozců a prodejců piva

Praha – Nejohroženějším druhem 
českého pohostinství jsou vesnické 
hospody. Krutě je zasáhl zákaz kou-
ření, zavedení EET, omezení spojená 
s koronavirovou krizí i odlivem hostů 
k domácím výčepům na zahradách či 
v garážích. Jen za poslední tři roky 
ukončilo svůj provoz v obcích do 
5 000 obyvatel podle údajů Plzeň-
ského Prazdroje 12 procent hospod, 
což je skoro dvojnásobek v porov-
nání s městy nad 20 tisíc obyvatel. 
Prazdroj proto rozšířil svůj program 
na podporu obecních hospod s ná-
zvem „Vesnice“. Zapojilo se do něj 
již téměř devět set hospod, kterým 
se vrací nejen tradiční hosté, ale 
daří se jim lákat i nové. Jejich pro-
deje piv díky účasti v programu lo-
ni vzrostly v průměru o 8 procent.

„Program Vesnice jsme odstartovali 
v roce 2017. Cílem bylo zastavit vymí-
rání vesnických hospod, chtěli jsme je 
naopak oživit a pomoct hospodským, 
aby se jim hosté zase vrátili. Hospoda 
spolu s  fotbalem a kostelem tvoří dů-

ležitý trojúhelník společenského života 
v malých obcích,“ říká Milan Pavelka, 
který má program Vesnice v Prazdroji 
na starosti. 

Pivovar investoval do vesnických 
podniků už téměř 18 milionu korun, 
nejvíce loni – 5,6 milionu korun. 
Vstoupit do programu Vesnice může 
jakákoli místní hospoda, která odebírá 
piva z Prazdroje, zároveň je situovaná 
na vesnici nebo v malé obci. Před pěti 
lety se ho účastnilo zhruba 80 podniků, 
letos se do něj zapojilo již 861 provo-
zoven. To je více než desetina všech 
vesnických hospod v Česku. 

Oblasti, ve kterých Prazdroj pomá-
há, lze rozdělit do dvou kategorií. Tou 
první jsou změny, které mají zajistit 
větší atraktivitu hospody nebo vyšší 
kvalitu služeb a servisu – patří sem vše 
od vybavení po kvalitu piva a obslu-
hujícího personálu. Druhou oblastí je 
pak pomoc s aktivitami, které mají do 
hospůdek nalákat hosty.  
„Pokud jde o vzhled a vybavení hos-

pody, není to jen o finančním příspěv-
ku,  snažíme  se  zapojit  také majitele 
a provozovatele, ale co nejvíce i místní 
lidi. Ať už jde o novou fasádu, výmalbu 
nebo lavice a stoly na zahrádku, do-
mluvíme se s hospodským, aby sehnal 
pár místních šikovných lidí, kteří to do-
kážou opravit či vyrobit, my pomůžeme 
s financováním a navíc přidáme ještě 
slunečníky nebo propagační předměty. 

Toto zapojování komunit v místě výbor-
ně funguje a je pro hospodské výhod-
né,“ uvádí Milan Pavelka. 

Vedle toho pivovar učí hospodské 
pořádat akce, aby společně dali míst-
ním další důvod k návštěvě. „Velmi 
často  narážíme  na  to,  že  hospodští 
nevědí,  jak  lidi do venkovské hospo-
dy přilákat. Přitom stačí málo,  třeba 
uspořádat nějakou akci, pozvat kapelu 
nebo uvařit speciální menu. Každoroč-
ně tak iniciujeme třeba oslavu dožínek, 

Mikulášskou či Tříkrálovou akci. Le-
tos v květnu pak akci Máj,  lásky čas. 
Lidi pak začnou chodit nejen na  tyto 
speciální akce, ale vrací se pravidel-
ně. Stejně nám  to  funguje  i v našem 
vesnickém programu Kopeme za  fot-
bal, kde podporujeme místní fotbalové 
kluby. I díky  tomu se nám daří rozví-
jet komunitní život na vesnicích,“ říká 
Milan Pavelka.

Důležité ale podle Pavelky je i to, 
aby se lidé o akcích a aktivitách hos-

pod dozvěděli: „I zde někdy hostinští 
tápou a potřebují pomoci. Dostávají od 
nás plakáty na akci, ale stává se, že si 
je pověsí přímo v hospodě. Tam to ale 
uvidí jen pár lidí. My jim radíme, aby 
ho dali na viditelné místo, třeba někde 
na návsi. Za chvíli si ho všimnou tři až 
čtyři  lidé a už  to  jede. Zakrátko to ví 
půlka vesnice. Jsou to často drobnosti, 
které ale fungují. A samozřejmě se sna-
žíme pomáhat i s digitálními nástroji, 
s webem nebo sociálními sítěmi,“ do-
dává Milan Pavelka. 

Že program funguje, dokazují i zvý-
šené prodeje zapojených hospod, jen 
loni narostly v průměru o 8 %. A znát 
je to i na zájmu místních, kteří se do 
vesnických hospod vrací. To dokládá 
i provozovatel Milan Hilpert z hospody 
U Šimků ve Staňkově na Domažlicku, 
které Prazdroj pomáhal financovat no-
vou fasádu a proměnu interiéru včetně 
nového výčepu: „Nastartovalo nám to 
hlavně letní prodeje, díky proměně jsme 
získali i zcela nové štamgasty, kteří si 
nás oblíbili.“ Hospoda pak reagovala 
na zájem i rozšířením zahrádky. Úspěš-
ný byl i restart hospody v Obecnici na 
jihu Čech. „Prošli  jsme rekonstrukcí, 
pivovar nám finančně pomohl i se stav-
bou pergoly a poradil nám, jak přilákat 
hosty,“ líčí majitel hospody v Obecnici 
Miroslav Kadič. I zde je výsledkem ná-
růst prodejů. 

Svengali Communications

Vymřou vesnické hospody? Prazdroj na jejich záchranu dává miliony
a aktivizuje místní 
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Ve dnech 3. a 4. května 2022 se 
v Národním vinařském centru ve 
Valticích uskutečnilo odborné hod-
nocení letos již 29. ročníku meziná-
rodní soutěže vín GRAND PRIX VI-
NEX. Šampionem se stal Sauvignon 
2021, výběr z hroznů, z Vinařství 
Štěpán Maňák ze Žádovic na Kyjov-
sku. 

Letos se soutěže zúčastnilo 867 vzor-
ků vín od 158 vinařství z 8 zemí. Nejví-
ce vín (734) bylo samozřejmě z České 
republiky, dále Maďarska (58), Sloven-
ska (37) a Rakouska (22). Zastoupení 
měla také vína z Itálie (7), Moldávie (5), 
Německa (3) a Francie (1).

Stejně jako v loňském a předloň-
ském roce si i letos vedl nejlépe vi-
nař Štěpán Maňák. Navázal tak na své 
triumfy z předešlých dvou let, kdy si 
získal přízeň hodnotitelů Merlotem 
a rok předtím taktéž Sauvignonem. 
„Letošní  šampion  je  jeho  mladším 
sourozencem,“  dodal šťastný maji-
tel vinařství po oznámení vinařského 
hattricku. „A  tak  se  milovníci  vína 
opět můžou  těšit  na  svěží  a  šťavna-
té  víno  zelenkavé  barvy  s  vůní  an-
greštu,  josty a  listu černého rybízu.“

Kromě šampiona byli vyhodno-
ceni vítězové kategorií, nejlepší ko-
lekce, nejlépe hodnocené víno člena 
Svazu vinařů ČR a národní vítězové 
pro země, které přihlásily minimálně  
10 vín. Letošní vítězové kategorií 
(včetně šampiona) pochází všichni 
z tuzemska.

ŠAMPION  
A VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ 

Kategorie A1: 
Bílá vína suchá – vítěz kategorie
Ryzlink vlašský, 2019, výběr z hroznů, 
Ing. Miroslav Volařík, Mikulov

Kategorie A2: 
Bílá vína polosuchá – vítěz kategorie 
a celkový šampion soutěže
Sauvignon, 2021, výběr hroznů, Štěpán 
Maňák, Žádovice

Kategorie A3: 
Bílá vína polosladká – vítěz kategorie
Sommelier Collection Pálava, 2020, 
pozdní sběr, Davinus s. r. o., Praha

Kategorie B2: 
Růžová vína (vč. klaretů) ostatní – 
vítěz kategorie

Cabernet Sauvignon rosé, 2021, pozdní 
sběr, Vinařství Petr Bíza, Mutěnice

Kategorie C1: 
Červená vína suchá – vítěz kategorie
Merlot GRAND REZERVA, 2018, 
výběr z hroznů, Vinařství Kněží hora  
s. r. o., Bzenec

Kategorie C2: 
Červená vína ostatní – 
vítěz kategorie
Cabernet Moravia, 2020, pozdní sběr, 
Vinařství U Kapličky s. r. o., Zaječí

Kategorie D: 
Vína přírodně sladká – 
vítěz kategorie
Ryzlink vlašský, 2018, výběr z bobulí, 
Vinum Moravicum a. s., Bzenec

Kategorie E1: 
Perlivá vína – vítěz kategorie
Frizzanté André rosé, 2021, jakostní 
perlivé víno, Vinařství V & M Zborov-
ský, v. o. s., Velké Pavlovice

Kategorie E2: 
Šumivá vína (sekty) – vítěz kategorie
Bohemia Sekt Prestige 36 brut, 2015, 

jakostní šumivé víno, BOHEMIA 
SEKT, s. r. o., Starý Plzenec

NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ
Národní vítěz – Česká republika
Ryzlink vlašský, 2018, výběr z bobulí, 
Vinum Moravicum a. s., Bzenec

Národní vítěz – Maďarsko
Mr. Frank – Kékfrankos, 2018, PDO, 
Lantos Családi Pincészet, Soltvad-
kert

Národní vítěz – Slovensko
Rizling vlašský, 2021, akostné odro-
dové víno, Promitor Vinorum, Galanta

Národní vítěz – Rakousko
Grüner Veltliner Hammer, 2021, Quali-
tätswein, Weingut Schulz, Dobermanns- 
dorf

Cenu za nejlepší kolekci získalo Ro-
dinné vinařství Janoušek z Rakvic.

„Letošní  soutěž  opět  poukáza-
la  na  výbornou  kvalitu  vín,“ popsal  
29. ročník Pavel Krška, ředitel soutěže, 

a tvrzení podložil slovy: 
„Medailové  ocenění  si 
odnese  velká  část  vín,  
46  z  nich  dokonce  zís-
kalo  velké  zlaté  me-
daile  (min.  90  bodů). 
Ojedinělé  je  i  ohodno-
cení  Ryzlinku  vlašské-
ho ročníku 2019, výběr 
z  bobulí,  z  bzeneckého 
vinařství Vinum Moravi-
cum – víno si zasloužilo 
od degustátorů více než  
97 bodů.“

Vína hodnotily komi-
se tuzemských i zahra-
ničních degustátorů na 
platformě počítačového 

hodnoticího systému ELWIS, vyvinu-
tého Národním vinařským centrem. 

Nejvíce zastoupenou odrůdou mezi 
bílými víny byla naše domácí odrů-
da Pálava (77), mezi červenými pak 
Frankovka (29). Největšího počtu vín 
pak dosáhly ročníky 2021 (512), 2020 
(180) a 2019 (91). Přihlášena byla ale 
i vína starších ročníků.

„Champion“, nejlépe hodnocená 
kolekce a vítězové kategorií získávají 
prestižní ceny v podobě cen dle návr-
hu Jiřího Mately, žáka světoznámého 
designéra Bořka Šípka. Výrobce vína 
s titulem „Champion“ získá vysokotla-
ký čistič od dalšího partnera soutěže, 
firmy Kärcher. Degustátoři si z hod-
nocení odnesli dárek sponzorovaný 
dalším partnerem soutěže – reklamní 
agenturou Asalonta.

GRAND PRIX VINEX je tradiční 
mezinárodní soutěží vín, kterou organi-
zuje Národní vinařské centrum ve spo-
lupráci s akciovou společností Veletrhy 
Brno a Svazem vinařů ČR a s podporou 
Vinařského fondu ČR. Cílem soutěže 
je na vysoké profesionální úrovni ka-
ždý rok ohodnotit a ocenit nejlepší ev-
ropská a světová vína přítomná na trhu 
středoevropského regionu. Záštitu nad 
29. ročníkem mezinárodní soutěže vín 
GRAND PRIX VINEX převzali mini-
str zemědělství Ing. Zdeněk Nekula, 
hejtman Jihomoravského kraje Mgr. 
Jan Grolich a primátorka statutárního 
města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Na odbornou hodnoticí část soutěže 
po dvouleté vynucené pauze navázala 
veřejná ochutnávka cca 500 nejlepších 
soutěžních vín na brněnském výstavišti. 
Milovníci vína sem mohli zavítat o ví-
kendu 21.–22. května a ochutnávku vín 
si spojit s návštěvou souběžně probíha-
jící prodejní výstavy Minerály Brno. 

www.grand-prix-vinex.cz

Jubilejní 20. ročník nejslavnější-
ho hodnocení vína na španělském 
území a jedné z nejprestižnějších 
vinařských soutěží světa, Bacchus 
Madrid 2022, přinesl další medai-
lovou nadílku pro moravská vína. 
Z hodnocení 1 747 vzorků vín ze  
17 zemí světa si Česká republika od-
váží úctyhodných 44 medailí. Účast 
na soutěži tradičně finančně podpo-
řil Vinařský fond a organizačně za-
jistilo Národní vinařské centrum. 

Z celkového počtu 44 medailí, kte-
rá byla během hodnocení ve dnech 
25.–28. dubna v noblesních prostorách 
budovy Casino de Madrid udělena mo-
ravským vínům, jsou hned 4 velké zla-

té, 22 zlatých a 18 stříbrných. Česká 
republika se tak zařadila vedle domácí-

ho Španělska a soused-
ního Portugalska mezi 
nejúspěšnější. Tradičně 
se dařilo na mezinárod-
ní úrovni dlouhodobě 
úspěšnému B\V Vinař-
ství z jihomoravských 
Ratíškovic.
„V  B\V  vinařství 

podřizujeme vše kvalitě 
a maximální péči o vi-
nice, hrozny  i samotné 
víno. Kromě toho každé 
víno potřebuje svůj čas. 
Do  soutěží  tak  hlásí-
me i vína, která nejsou 

ještě připravena k uvedení na trh, ale 
ověřujeme si tak jejich kvalitu v tvrdé 
mezinárodní konkurenci. Také nás vel-
mi potěšilo, že se prosadila vína, kte-
rá školíme ve francouzských dubových 
sudech,“ sdělil sklepmistr vinařství 
Jiří Toman. Vinařství utržilo všechny  
4 velké zlaté medaile a k tomu přida-
lo ještě 10 zlatých a 14 stříbrných me-
dailí. Jejich víno Pinot Blanc barrique 
reserva, výběr z hroznů 2019, bylo ta-
ké oceněno jako nejlepší víno z České 
republiky. 
„Měl  jsem tu čest být  již posedmé 

součástí mezinárodní  poroty  složené 
z hodnotitelů ze třiceti zemí světa a po-
čtvrté v řadě předsedat jedné z komisí. 
Medailové úspěchy a jméno České re-

publiky na této soutěži podtrhuje fakt, že 
poprvé v historii nás zastupovali v jury 
celkem čtyři hodnotitelé. Společně se 
mnou ještě Josef Valihrach ml. ze stej-
nojmenného vinařství, Tereza Helmová 
z vinařství Kolby a Martin Šmíd, hlav-
ní  sommelier  vinařství Znovín Znoj-
mo,“ shrnul Miroslav Majer, porotce 
a ředitel společnosti Davinus, a dále 
vypíchl vysokou úroveň soutěže: „Tu-
to slavnou soutěž pořádá s profesio- 
nalitou sobě vlastní Unie španělských 
degustátorů pod vedením jejího ředite-
le, pana Fernanda Gurucharri Jaque. 
Patronát OIV a součást seznamu hod-
nocení grandslamu soutěží Vinofed je 
u  této akce samozřejmostí a  již dlou-
holetým standardem.“ 

BACCHUS MADRID
Soutěže proběhla letos už podvacáté 

a žádná jiná vinařská akce konaná ve 
Španělsku nedokáže během čtyř dnů 
shromáždit takové množství odborní-
ků, které spojuje zejména vysoká pro-
fesionalita a letité zkušenosti v různých 
odvětvích oboru. Soutěž pod vedením 
Unie španělských degustátorů je zaští-
těna patronátem OIV (Mezinárodní or-
ganizace pro révu vinnou a víno) a je 
zařazena na seznamu nejprestižnějších 
světových soutěží Vinofed.

Více o vínech na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

GRAND PRIX VINEX hlásí hattrick – šampion potřetí za sebou 
putuje do Vinařství Štěpán Maňák

Moravská vína zabodovala ve Španělsku. Z Madridu si odvážejí 44 medailí!

Moravská vína 
pokračují v me-
dailových zis-
cích na prestiž-
ních mezinárod-
ních soutěžích 
vín zastřeše-
ných organizací 

VINOFED. V Maďarsku, na soutěži 
VinAgora, v konkurenci 941 vín 
z celého světa obdržela krásných  
11 medailí, 6 zlatých a 5 stříbrných. 
Účast na soutěži finančně podpořil 
Vinařský fond a organizačně zajistilo 
Národní vinařské centrum.

Na soutěži se nejvíce dařilo vinař-
stvím Davinus a Znovín Znojmo, kte-
rá si shodně odvážejí 2 zlaté medaile 
za svá vína. Co do počtu medailí by-

lo nejúspěšnější vinařství Josef Dufek 
s jednou zlatou a hned 3 stříbrnými me-
dailemi. Dvě medaile, po jedné zlaté 
a stříbrné, získalo ještě vinařství Vajbar 
a jedno stříbro zaznamenalo také vinař-
ství Gotberg.
„Vzhledem k osobní účasti v poro-

tě bych rád na soutěži vyzvedl několik 
věcí. Hodnotitelský systém po otevření 
vzorku přinutí degustátora víno  tak-
zvaně přečíst a kompletně rozebrat po 
senzorické stránce. Intenzita šesti as-
pektů vína, následný graf aromatické-
ho a chuťového profilu, označení mini-
málně pěti hodnot v několika skupinách 
vůní. Až po všech těchto splněných úko-
lech se na  tabletu objeví známá OIV 
stobodová tabulka. Výrobce tak zpět-
ně dostává  širokou paletu  informací 
o  každém  svém přihlášeném  vzorku. 
V kombinaci s tím, že pro získání zlaté 
medaile musí víno získat 89 bodů,  je 

úspěch z této soutěže opravdu prestiž-
ní záležitostí,“ sdělil Miroslav Majer 
z vinařství Davinus, který se účastnil 
hodnocení jako porotce.

Na 23. ročníku mezinárodní sou-
těže vín VinAgora 2022 bylo hod-
noceno 941 vín, s rekordním počtem 
zahraničních vín, reprezentujících  

16 vinařských zemí. Mezinárodní po-
rota, složená z expertů na víno z celé-
ho světa, zvolila 7 šampionů pro vítě-
ze kategorie a dále udělila 9 velkých 
zlatých, 160 zlatých, 116 stříbrných 
medailí a dalších 25 zvláštních oce-
nění. VinAgora je jediná mezinárodní 
soutěž vín v Maďarsku pod patroná-
tem OIV (Mezinárodní organizace pro 
révu vinnou a víno) a součástí seznamu 
soutěží VINOFED (Světová federace 
významných mezinárodních soutěží 
vín a destilátů). Soutěž má zároveň 
přísnější bodové limity pro udělová-
ní medailí (velká zlatá medaile min.  
93 bodů, zlatá 89, stříbrná 85). Tím se 
tedy soutěž řadí mezi nejprestižnější ve 
střední Evropě. 

Více info o soutěži  
www.vinagora.hu/en. O vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Moravská vína úspěšná i v Maďarsku

Ochutnat skvělá vína oceněná 
v soutěži měli příležitost milovní-
ci vín na Valtických vinných trzích 
2022, Wimbledonu mezi výstavami 
vín v České republice. Do reprezen-
tativních prostor jízdárny a dvora 
zámku ve Valticích dorazilo za la-
hodnými víny téměř čtyři tisíce 
návštěvníků. Akci pořádala společ-
nost Valtické vinné trhy ve spolu-
práci se Střední vinařskou školou ve 
Valticích.

Na všechny, kdo 6. a 7. května vy-
razil do Valtic na již 55. ročník tohoto 
svátku vín a nejstarší vinařské přehlíd-
ky, opět čekal velmi nabitý program. 
K ochutnání bylo přes 800 vzorků od 
cca 150 vinařů z České republiky, Slo-
venska, Rakouska, ale i ze zámořských 
vinařských zemí a vinařů z jižní polo-
koule, které před výstavou hodnotili 
v rámci soutěže profesionální degus-
tátoři. 

„Nejenom za nás za pořadatele, ale 
i za vinaře, kteří se vinných trhů účast-
nili, si troufám říct, že se letošní ročník 
mimořádné vydařil. Po dvouleté pauze 
šlo opět o akci s tisícovkami milovníků 
vína,  která  dodá  vždy  vynikající 
společenskou atmosféru. Jakkoli by se 
to ze zpráv ne vždy zdálo, zde se začíná 
život pomalu vracet k normálu, což si 
všichni přejeme,“ sdělil za pořadatele 
David Šťastný ze společnosti Valtické 
vinné trhy. 

V pátek se uskutečnila dražba dvou 
vín, v minulosti oceněných titulem 
šampiona. Výtěžek z této dražby spolu 
s příspěvkem od partnerů, sponzorů 
i návštěvníků v celkové výši 54 ti-
síc korun bude věnován Dětskému 
kardiocentru v Motole v rámci Ná-
rodního dne vína a zdraví a projek-
tu „Vinaři jsou srdcaři“. V loňském 
roce šel na pomoc tornádem poško-
zeným obcím. V sobotu pak došlo 
na tradiční pokus o nejpočetnější 

řetězový přípitek vínem, který dosáhl 
hodnoty 410 přiťuknutí. Sobotní ve-
čer pak zdobil hudební program cim-
bálových muzik a tradiční kapela The  
Teachers. 

Ocenění šampiona bílých vín si le-
tos odneslo Veltlínské zelené 2019, 
výběr z hroznů, z vinařství Mikrosvín 
Mikulov, šampiona červených pak 
Merlot 2020, výběr z hroznů, z vinař-
ství Moravíno Valtice. Šampionem za-
hraničních vín se stalo víno – Rizlink 
Rýnsky 2019 od Zámockého vinárstva 
Pezinok.

Valtické vinné trhy se konají pod 
záštitou ministra zemědělství Zdeňka 
Nekuly, města Valtice a Břeclavi, Ji-
homoravského kraje a za podpory Vi-
nařského fondu a dalších významných 
partnerů. Pořadatelé už začínají připra-
vovat další ročník, který proběhne ve 
dnech 5. a 6. května.

Více info na www.vinnetrhy.cz

Z první oprav-
du kvalitní mezi-
národní soutěže 
vín konané v sou-
sedním Polsku, 
zaměřené navíc 
zejména na vína 

z oblastí s chladnějším klimatem, 
dorazila na Moravu vynikající zprá-
va. Moravská vína zde dosáhla hned 
na dvě nejvyšší bodové hodnocení 
a úctyhodných 26 medailí. Účast na 
soutěži tradičně finančně podpořil 
Vinařský fond a organizačně zajisti-
lo Národní vinařské centrum.

Šampionem, tedy nejlepším vínem 
soutěže, bylo vyhlášeno Rulandské šedé 
2018, výběr z cibéb, z Annovino vinař-
ství Lednice, které se zároveň stalo nej-

úspěšnějším moravským vinařstvím se 
ziskem 4 zlatých a 2 stříbrných medailí. 
„Jedná se o další úspěch pro tuto na-

ší krásnou Rulandu šedou 2018, výběr 
z cibéb, botrytický sběr, která je mimo 
jiné  také mezi  stovkou nejlepších vín 
v Salonu vín 2022 a loni se třeba stala 
nejvýše hodnoceným vínem z České re-
publiky na soutěži ve Štrasburgu,“ sdělil 
Ing. Roman Žďárský, ředitel Annovino 
vinařství Lednice, a dodal: „Polsko je 
jedna ze zemí, které bylo vytipováno pro 
export moravských vín, a navíc Morava 
je turistickým cílem řady polských ná-
vštěvníků. I u nás v Lednici či Valtickém 
Podzemí jsou vítanými návštěvníky.“

Na druhém místě se pak umístila Pá-
lava 2020, slámové víno, z vinařství Ré-
va Rakvice. Z celkového počtu 26 me- 
dailí pro naše vína bylo 11 zlatých  
a 15 stříbrných. Dařilo se také vinařství 
Lahofer se ziskem 7 medailí, Vinařství 
Velké Bílovice s 5 medailemi a 3 me-
daile si odvezlo ještě Vinařství Válka 
nebo Zámecké vinařství Bzenec. 
„Hodnocení  soutěže  se  konalo 

v  krásném  prostředí  zámečku Dwór 

Sieraków nedaleko Krakova, kde po-
řádající  polský  magazín  Czas Wina 
soutěž organizačně zajistil na výbor-
nou,“ sdělil Ing. Pavel Krška, ředitel 
Národního vinařského centra ve Val-
ticích, který se účastnil jako porot-
ce hodnocení, a dodal: „Komise byla 
obsazena kvalitními degustátory z Ev-
ropy  i USA. O  to více  těší vynikající 
úspěch našich vín v této polské soutěži 
vín. Může to být dobrým krokem k po-

sílení zastoupení našich vín na polském  
trhu.“

Porota 4. ročníku mezinárodní soutě-
že Cool Climate Wine Awards (CCWA), 
složená z 15 porotců ze 13 zemí světa 
hodnotila vína z celého světa. Soutěž 
je pro všechny druhy vín (tedy tiché 
i šumivé, suché i sladké) ze všech vi-
nařských oblastí po celém světě, které 
spadají do kategorie vín tzv. chladné-
ho klimatu – „cool klimatu“. Cílem 

je hlavně jejich propagace a následné 
zvýšení prodeje. Mezinárodní porota 
složená z nejrenomovanějších vinař-
ských expertů na světě, včetně Masters 
of Wine, vydává nezávislý a nezauja-
tý verdikt o těchto vínech a zajišťuje 
tak, že soutěž je spravedlivá a profe-
sionální.

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Do Valtic se sjeli milovníci vín na nejstarší výstavu vín v ČR

Moravská vína ovládla soutěž vín v Polsku!

V Centru Excelence v Národním 
vinařském centru ve Valticích prá-
vě skončilo čtyřdenní hodnocení vín 
přihlášených do 55. ročníku pová-
lečné historie soutěže v rámci Val-
tických vinných trhů, jedné z nej-
starších a nejprestižnějších soutěží 
a výstav vín, která je i díky tomu 
považovaná za Wimbledon mezi vý-
stavami v Česku. Superkomise slo-
žená z nejlepších hodnotitelů Mo-
ravy a Čech hodnotila finalisty, 
z nichž jako šampiona bílých vín vy-

brala Veltlínské zelené 2019, výběr 
z hroznů, z vinařství Mikrosvín Mi-
kulov a šampiona červených pak 
Merlot 2020, výběr z hroznů, z vi-
nařství Moravíno Valtice. 

Vedle moravských šampionů bylo 
oceněno také slovenské víno Rizlink 
Rýnsky 2019 od Zámocké vinárstvo 
Pezinok jako šampion zahraničních vín.
„Soutěž má  již neuvěřitelnou více 

než stošedesátiletou historii a patří me-
zi absolutně nejstarší vinařskou pře-
hlídku v republice, jednu z nejstarších 
na světě. Jak je vidět ze skutečnosti, že 
letos jsme Valtické vinné trhy pořádali 

po pětapadesáté v novodobé historii, 
minulost včetně té nedávné pandemic-
ké nebyla vždy k soutěži příznivá. O to 
hodnotnější je uchovávání této tradice, 
kterou oceňují nejen vinaři, ale i veřej-
nost  svou hojnou účastí na následné 
výstavě. Svědčí o  tom i  to, že  letošní 
ročník byl rekordní co do počtu přihlá-
šených zahraničních vín, což soutěži 
dodalo ještě na vyšší úrovni a dalo na-
šim vinařům i možnost srovnání s kole-
gy z různých částí světa,“ sdělil jeden 
z organizátorů Valtických vinných trhů 
David Šťastný.

Do 55. ročníků této nejstarší vinař-
ské soutěže s mezinárodní účastí v ČR 

se letos přihlásilo 730 vín z různých vi-
nařských zemí světa, především z Čes-
ké republiky, Slovenska a Rakouska, 
ale také např. Itálie, Francie, Německa, 
Španělska, USA, Argentiny, Chile ne-
bo Nového Zélandu. 

Výstava vín, kde veřejnost moh-
la ochutnat všechna vína ze soutěže, 
včetně šampionů, proběhla letos již  
6.–7. května, tradičně v nově zrekon-
struované zámecké jízdárně ve Val-
ticích, která jí dodává nezapomenu-
telnou atmosféru. Součástí výstavy 
je vždy pokus o překonání rekordu 
v řetězovém přiťuknutí medailovým  
vínem. 

Valtické vinné trhy 2022 znají šampiony!

Cool Climate Wine Awards 2022
Vinařství Víno Medaile

Annovino vinařství Lednice Rulandské šedé 2018, výběr z cibéb Zlatá + Šampion  
(nejlepší víno soutěže)

Réva Rakvice Pálava 2020, slámové víno Zlatá + 2. nejlépe  
bodované víno soutěže

Annovino vinařství Lednice Pálava 2021, výběr z bobulí Zlatá
Réva Rakvice Pálava 2019, výběr z cibéb Zlatá
Vinařství Lahofer Ryzlink Rýnský 2019 Zlatá
Zámecké vinařství Bzenec Ego No. 72 Veltlínské zelené 2020 Zlatá
Annovino vinařství Lednice Pálava 2021, výběr z hroznů Zlatá
Vinařství Lahofer Rulandské šedé 2020 Zlatá
Vinařství Velké Bílovice Gloriette Reserve Sauvignon 2017 Zlatá
Vinařství Lahofer Muškát moravský Zlatá
Annovino vinařství Lednice Hibernal 2021, kabinetní víno Zlatá
Vinařství Lahofer Lahofer Rosé Stříbrná
Zámecké Vinařství Bzenec Ego No. 70 Chardonnay 2020 Stříbrná
Vinařství Velké Bílovice Pálava 2020, výběr z hroznů Stříbrná
Vinařství Lahofer Veltlínské zelené VOC 2020 Stříbrná
Vinařství Lahofer Ryzlink vlašský 2020 Stříbrná
Zámecké vinařství Bzenec Pálava Collection 1508 2021 Stříbrná
Vinařství Velké Bílovice Sauvignon 2020, pozdní sběr Stříbrná
Annovino vinařství Lednice Hibernal 2021, pozdní sběr Stříbrná
Vinařství Válka Cabernet Sauvignon 2018 Stříbrná
Vinařství Velké Bílovice Gloriette Reserve Rulandské modré 2016 Stříbrná
Vinařství Válka Nosislavský Ryšák BIO, pozdní sběr Stříbrná
Vinařství Válka Pálava 2020, výběr z hroznů Stříbrná
Annovino vinařství Lednice Tramín červený 2021, výběr z hroznů Stříbrná
Vinařství Velké Bílovice Ryzlink Vlašský 2018, pozdní sběr Stříbrná
Vinařství Lahofer Müller Thurgau 2021, výběr z hroznů Stříbrná

http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://www.grand-prix-vinex.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinagora.hu/en
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinnetrhy.cz
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

V poslední době u nás stále roste obliba avokád. Lze je koupit bez problémů po celý rok. Měla by se používat až v době, kdy je plod na dotek měkký, neboť až u zcela zralého plodu se plně rozvine 
jemné aroma krémově nasládlé dužiny vyznačující se oříškovou příchutí. Nezralé plody mají oproti tomu nevýraznou, fádní chuť a jsou mírně nahořklé. Avokáda se jedí syrová, skvěle chutnají 
v salátech, například se šunkou, s krevetami (tajenka). Celosvětově známé je také mexické guacamole.

KŘÍŽOVKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:  
PROPAGACE NEZDRAVÝCH 

POTRAVIN INFLUENCERY
Většina pokrmů a nápojů zveřejněných němec-

kými influencery na TikToku, Instagramu a You-
Tube je tak nezdravá, že nesplňuje reklamní standar-
dy Světové zdravotnické organizace (WHO) pro 
děti, tvrdí výzkum Lékařské univerzity ve Vídni.

Rakouští vědci analyzovali pokrmy, snacky 
a nápoje, které se objevily v příspěvcích a videích 
šesti nejoblíbenějších německy mluvících influ-
encerů sledovaných teenagery ve věku 13–17 let.  
Tito influenceři mají celkem více než 35 milionů 
sledovatelů nebo předplatitelů.

Vědci zjistili, že 75 % uváděných jídel a ná-
pojů mělo vysoký obsah soli, tuku nebo cukru 
a pro marketing cílený na děti by nebyly povo-
leny. Většina z příspěvků rovněž nebyla jasně 
označena jako reklama. Nejčastěji uváděnými 
produkty, které influenceři zmiňovali, byly čo-
koláda a sladkosti.

Výživové odbornice Maria Wakolbingerová 
a Eva Winzerová z Lékařské univerzity ve Vídni 
uvádějí, že jejich zjištění zdůrazňují naléhavou 
potřebu účinné regulace marketingu influencerů 
cíleného na děti a dospívající: „Jak můžeme oče-
kávat, že naše děti budou jíst zdravě, když sociální 
sítě umožňují propagaci potravin s vysokým obsa-
hem tuku, soli a cukru? Influenceři mají obrovskou 
moc nad tím, co mladí lidé považují za relevantní 
a přitažlivé. Naše zjištění dokazují, že influenceři 
většinou neuvádějí, kdy jsou jejich příspěvky rekla-
mami. Je proto načase, aby si toho všimly vlády.“

Podle WHO trpí v současnosti nadváhou nebo 
obezitou téměř jedno dítě nebo dospívající z pěti, 
v Evropě je to přibližně každé třetí dítě a asi 60 % 
dospělých. Berlínský institut Roberta Kocha od-
haduje, že v Německu trpí nadváhou nebo obe-
zitou více než 15 % dětí ve věku od 3 do 17 let.

Vědci, kteří svůj výzkum prezentovali na le-
tošním Evropském kongresu o obezitě (ECO) 
v Maastrichtu v Nizozemsku (od 4. do 7. květ-
na), uvedli, že marketing nezdravých produktů 
je uznávaný jako důležitý přispěvatel k nezdra-
vému přibírání na váze v dětství. Významným 
způsobem ovlivňuje dětské preference v oblasti 
stravování a stravovacího chování. Proto je ome-
zení vystavení dětí takovému marketingu důle-
žitou celosvětovou prioritou v prevenci obezity. 
Málo se však ví o frekvenci a obsahu vizuálních 
zobrazení potravinových a nápojových produktů, 
které představují influenceři konkrétně v němec-
ky mluvících zemích.

Proto rakouští vědci analyzovali příspěvky 
o jídle a pití na sociálních sítích TikTok, YouTube 
a Instagram od šesti německy mluvících influen-
cerů (tři ženy, tři muži). Ovlivňovači byli vybráni 
na základě počtu odběratelů nebo sledujících (ví-
ce než 100 tis.) na všech třech platformách, své 
oblíbenosti u mladých lidí ve věku 13 až 17 let 
a německého obsahu.

Výzkumníci analyzovali posledních 20 videí 
nebo příspěvků nahraných každým influencerem 
před 1. květnem 2021. V některých příspěvcích 
se objevilo více položek. Každá potravina nebo 
nápoj byly označeny kódem „povoleno“ nebo 
„nepovoleno“ pro marketing cílený na děti 
pomocí modelu nutričního profilu Regionální 
kanceláře WHO pro Evropu – systému, který 
hodnotí produkty podle jejich zdravosti na 
základě obsahu cukru, soli, tuku a vlákniny. 
Výzkumníci také posuzovali, zda byl reklamní 
obsah řádně deklarován.

Z 364 videí/příspěvků (téměř 13 hodin sto-
páže) čtvrtina představovala jídlo nebo pití  
(409 produktů), z toho polovina videí na You-
Tube, téměř pětina (17 %) na TikToku a 7 % na 
Instagramu. Je to ekvivalent v průměru 18 pro-
duktů za hodinu.

Podle modelu nutričního profilu WHO bylo 75 % 
uváděných potravin a nápojů považováno za ne-
zdravé a nemělo by být nabízeno dětem, 17 % by 
bylo povoleno a 8 % nebylo možné určit kvůli 
nedostatku nutričních informací nebo nespadalo 
do žádné kategorie.

Nejčastěji zveřejňovány byly čokoláda a slad-
kosti, a to téměř ve čtvrtině příspěvků. Hotové 
pokrmy byly předváděny v 9 % příspěvků. Více 
než polovinu (53 %) produktů popsali a prezen-
tovali influenceři pozitivně, 42 % neutrálně a 5 % 
negativně. Téměř u tří čtvrtin (73 %) produktů 
bylo prokázáno, že je konzumují sami influen-
ceři.

V 60 % videí byl produkt zmíněn v popisu 
videa. Z toho 19 % videí uvádělo značku nebo 
společnost a 41 % samotnou potravinu. Pouze 
11 % videí však uvádělo produkt jako reklamu 
v popisu videa a pouze 3 % ve videu samotném.

Výživoví odborníci se domnívají, že je nutné 
proti sociálním sítím zakročit a zpochybnit roli 
influencerů v marketingu nezdravých potravin: 
„Tady může do hry vstoupit regulace. Španělsko 
nedávno oznámilo plány na zákaz  influencerů, 
kteří dětem podstrkují nezdravé jídlo a pití. Ve 
většině zemí však pro marketing nezdravých po-
travin na webových stránkách, sociálních sítích 
nebo mobilních aplikacích žádná právní omezení 
neexistují. Vlády proto musí přijmout komplexní 
řešení zaměřené na různé mediální kanály a tím 
zajistit, aby naše děti byly vedeny k výběru zdra-
vého životního stylu.“
Winzer E., Naderer B., Klein S., Lercher L., Wa-
kolbinger M.: Promotion of Food & Beverages 
by German-speaking Influencers Popular with 
Adolescents on TikTok, Instagram, and YouTube, 
(2022), www.eurekalert.com 

PLOCHÉ TĚSTOVINY 
TVARUJÍCÍ SE VAREM

Vědci z Izraele vyvinuli „předprogramova-
né“ ploché těstoviny, které se při vaření ve vo-
dě zformují do požadovaného oblíbeného tva-

ru. Hlavním důvodem celého projektu je snaha 
o zmenšení velikosti obalu a o účinnější využití 
jeho prostoru.

Výrobci potravin mohou být při balení svých 
produktů skutečně efektivnější. Podle nedávné 
studie zadané výrobcem displejů DS Smith a pro-
vedené agenturou Forbes Insight je 25 % toho, 
co výrobci dodávají, nevyužitý prázdný prostor 
obalu.

Z hlediska životního prostředí představují ne-
efektivní obaly 122 milionů tun oxidu uhličitého 
ročně. Podíváme-li se na konečný výsledek stu-
die, uvidíme, že odstraněním nevyužitého prázd-
ného prostoru v obalech by bylo možné ušetřit 
přibližně 46 miliard dolarů ročně.

Tým izraelských výzkumníků pracoval na ře-
šení uvedeného problému v oblasti sušených těs-
tovin. Uvědomil si, že v krabicích se sušenými 
makarony nebo farfalle – jinak známými jako 
motýlek, existuje spousta neefektivně využitého 
prostoru.

Jejich řešením je technologie výroby těsto-
vin, která umožňuje „předprogramovat“ tvary, 
což znamená, že těstoviny jsou vyráběny jako 
ploché plátky, které se ale ve vroucí vodě zfor-
mují do specifického tvaru. Placaté těstoviny lze 
přitom balit do pytlíků či krabiček o menším ob-
jemu. „Flat-pack“ těstoviny umožňují výrobcům 
používat efektivnější balení a maximálně využít 
prostor v obalu.

Vedoucí projektu Eran Sharon z Hebrejského 
institutu fyziky Racah se domnívá, že jejich tech-
nologie tvarování těstovin má potenciál proměnit 
výrobní, přepravní a skladovací proces, určitě se 
bude líbit spotřebitelům a bude mít pozitivní do-
pad na ně i na výrobce.

Společnost Yissum, zabývající se transferem 
technologií, se nyní snaží inovaci komerciali-
zovat. Podle jejího generálního ředitele Itzika 
Goldwassera je globální obalový průmysl z hle-
diska inovací trochu opožděný. Těstoviny mě-
nící varem tvar mohou přinést kreativní řešení 
s velkým dopadem – mohou snížit náklady na 
dopravu a skladování a zároveň ušetřit emise. 

Předprogramované ploché těstoviny představují 
ekologicky šetrnou volbu, která je podle něj vý-
hrou pro všechny zúčastněné.
www.foodingredientsfirst.com 

UNILEVER TESTUJE 
„TEPLEJŠÍ“ MRAZÁKY  

NA ZMRZLINU
Unilever zahajuje dva pilotní projekty testová-

ní teplejších mrazicích boxů (–12 °C) na zmrzli-
nu. Cílem je snížit spotřebu energie a emisí skle-
níkových plynů o přibližně 20 až 30 % na mrazák 
a zároveň zajistit stejnou kvalitu zmrzliny a spo-
třebitelský zážitek jako u zařízení mrazícího na 
konvenční teplotu –18 °C.

Tyto dva pilotní projekty startují v květnu 
v Německu, další bude následovat příští rok 
v Indonésii. Projekty jsou prvním krokem k pro-
zkoumání a pochopení chování zmrzliny za vyšší 
teploty (zvýšení o 4 °C) a ověření spotřeby ener-
gie mrazniček při této vyšší teplotě za běžných 
provozních podmínek maloobchodu. Současný 
průmyslový standard na většině trhů je teplota 
v mrazicím boxu –18 °C. 

Ambicí Unileveru je postupně zvýšit v malo-
obchodním prodeji teplotu všech svých mrazi-
cích boxů, a tím docílit snížení spotřeby energie, 
potažmo emisí a nákladů spojených s uchovává-
ním zmrzliny. Po dokončení prvních dvou pilot-
ních projektů, pokud budou úspěšné, bude Uni-
lever pokračovat v „zahřívání“ svých mrazicích 
boxů po fázích, postupně v různých regionech. 
Začne na trzích, kde je uhlíková stopa mrazniček 
nejvyšší. Společnost očekává, že další výrobci 
zmrzliny se k její iniciativě připojí. 
„Tyto pilotní projekty poskytnou cenné infor-

mace, kolik energie můžeme ušetřit a jak si naše 
zmrzlinové produkty  vedou v  teplejších mraz-
ničkách. Musíme se ujistit, že dodáme zmrzlinu 
stejně skvělé chuti. Aktivně se snažíme spolupra-
covat s partnery z celého sektoru zmrzliny a mra-
žených potravin a podpořit změny v celém odvět-
ví, protože společný pozitivní dopad na životní 
prostředí bude mnohem větší.“

Emise z maloobchodních mrazniček na zmrz-
linu tvoří v hodnotovém řetězci společnosti 
Unilever, co se týká skleníkových plynů, 10 %. 
Plán Unileveru „Climate Transition Action Plan“ 
stanoví postup, jak společnost dosáhne snížení 
těchto emisí včetně snížení spotřeby energie, a to 
i u mrazicích boxů. Bude to jednak prostřednic-
tvím inovací hlavních technických součástí (např. 
kompresorů), tak vyvíjením programů umožňují-
cích, aby mrazničky byly poháněny obnovitelnou 
elektřinou, v neposlední řadě potom „zahřátím“ 
chladicího řetězce, tj. jeho nastavením na vyšší 
teplotu bez újmy na kvalitě přepravovaných či 
uskladněných výrobků.
www.foodinfotech.com 

Mgr. Tatiana Oldřichová
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77 %77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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