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Vážení čtenáři, 
na straně 7 odpovídá 

na naše otázky 
Ing. Martin Hejl, 

jednatel společnosti  
THIMM pack’n’display

I ovce se dojí
Letní čas je v plném proudu a počasí přeje. 

Chová se vzorově, a to jak prázdninově, tak ná-
rodohospodářsky. Kombajny vjely do polí a směle 
naplňují odkaz svaté Markéty házející srp do žita. 
Obilí na náš chléb a řepka pod maso skýtá skvělou 
úrodu, jen trvalý skeptik sedlák chválit nesmí, aby 
nenarušil svoji očekávanou rétoriku. I srážkově 
dostalo naše území svou zálivku, bohužel ale vel-
mi nevyrovnaně. Ač máme poměrně malé území, 
vodou bohatým mrakům se v celé naší šířce a dél-
ce kropit nechtělo. Jih Moravy a podkrušnohoří 
je stále v deficitu, ač se jih Čech a Šumava potý-
kaly s povodněmi. Takže houby rostou jenom ně-
kde. Tato rozdílnost srážkové činnosti je ale zcela 
v souladu se zmatkem, do kterého se probouzíme 
každý den. Informace o válce na Ukrajině jedou 
stále podle státního scénáře, a co se tam skutečně 
děje, ví snad dobře jen náš premiér. Neoficiální 
zprávy jsou považovány za vlastizradu a redak-
toři přímých přenosů se děsí, aby jim dotazovaný 
neřekl něco protistátního. Měli jsme to tady tak 
40 let. Takže už v tom umíme chodit. Proč si dělat 
starosti a ohrožovat svoji kariéru, když to ti druzí 
dělají taky? Nejsem ani trochu zastáncem toho, 
že Putin vlítl na cizí území. Jenom nechápu ani 
trochu, abych, když žiju v takzvaném demokratic-
kém státě, nemohl slyšet cokoliv. Tedy i jiný než 
vládou stanovený směr propagandy. A moje ne-
jistoty jsou hodně prohloubeny tím, že my jako 
mírumilovná země, to máme stanoveno ústavou 
České republiky, se podílíme na vyzbrojování vá-
lečného konfliktu naprosto bezprecedentně. To, že 
to stojí nemalé finanční prostředky, které naše ze-
mě nemá, snad není třeba akcentovat. Na to stačí 
prostý sedlácký rozum. V této době je pro naše po-
litiky naprosto nezbytné, zajít mezi naše lidi a po-
slechnout si je. Jeden je ten můj a vím, že nejsem 
ani trochu osamocen. Zatím nemáme hlad, i přes 
hrůznou inflaci a likvidaci našich úspor nám nic 
materiálně nechybí. Ale každá trpělivost má svoje 
meze. Dokonce k dalším spouštěčům patří i aféry 
a korupční skandály vládnoucí garnitury. Vymě-
nit jednoho ministra, a to ještě s odkladem termí-
nu ukončení jeho funkce, to je vrchol ignorance. 
Skvělé zametení problému pod stůl, za který by 
se nemusel stydět ani prezident Novotný, který 
vehnal semínkového generála Šejnu v osmašede-
sátém do emigrace. 

Se zoufalou současnou situací souvisí i ce-
ny energií, tedy pohonných hmot pro auta, ale 
hlavně elektrické energie a plynu. Uvědomuje si 
vláda, s jakou citlivou oblastí nakládá tak nekon-
taktně? Slováci regulují ceny elektrické energie, 
Maďaři přijali opatření proti nesmyslným tržním 
cenám, všechny státy kolem nás se starají o své 
občany a podnikatele. My se staráme o uprchlíky. 
Nic proti humanitární pomoci, ale i ta může být 
jen taková, aby na ni stát měl, a ne na úkor svých 
občanů. A ceny na našem trhu? Vše se zabaluje 
do zdůvodnění, že je inflace už 17,5 % a ještě po-
roste. Ale je každé zdražování odůvodněné? Mys-
lím si naprosto přesvědčivě, že na inflační rétorice 
se podílí především spekulace a hamižnost. 

Dostali jsme včera s ženou dopis od našeho 
dodavatele plynu. Vytápíme středně velký dům 
a do loňska na to stačily zálohy 3 700 Kč. Rozpis 
na rok příští činí 7 800 Kč. To je 211% zdražení. 
Tady je velká odpověď na důvody inflace. Víc ply-
nu trubkami neproteče, větší teplo mít nebudeme. 
Jen náklady. Proč? Energetická politika naší ze-
mě je podivná. Být solidární mohu být vždy jen 
do výše možnosti, která neohrožuje naše občany. 
Půjde-li to takto dál, počítejte se mnou. Chleba 
za stovku, rohlík za 10, máslo za sto pade, pivo 
za osmdesát, mouka za 40 a maso za dvě stě. Ce-
novou úroveň stavebních materiálů radši nebu-
du rozvádět. Nárůsty cen jsou několikanásobné. 
Pozitivum to má veliké, DPH se nafoukne na mi-
nimálně dvojnásobek a stát bude mít korunky ve 
státní pokladně. Na co, to tedy nevím. Ale vím 
od koho. No přece od nás pokojných ovcí, spo-
třebitelů. 

Ing. František Kruntorád, CSc., 
vydavatel

Ve třetím, tedy posledním, čtení schváli-
la Poslanecká sněmovna zákony připravené 
Ministerstvem zemědělství. Jde o zákony 
o ekologickém zemědělství, veterinární péči, 
rostlinolékařské péči a o ochraně chmele. 
Normy ještě projedná Senát a poté je pode-
píše prezident. 

„Ekologické zemědělství chceme v dalších le-
tech výrazně podporovat, velká část prostředků 
v nové Společné zemědělské politice bude 
směřovat do hospodaření, které je šetrnější ke 
krajině. Je důležité, aby legislativa byla nastave-
na dobře, proto je třeba novelizovat zákon o eko-
logickém zemědělství. Zemědělcům usnadníme 
práci například zavedením elektronické databá-
ze ekologicky chovaných zvířat nebo prodlou-
žením platnosti certifikace bioproduktů ze sou-
časných 15 měsíců na dva roky,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zákon o ekologickém zemědělství zavá-
dí dobrovolnou databázi ekologických zvířat, 
kterou zřídilo a provozuje MZe. Databáze má 
sloužit zejména jako přehled dostupných zví-
řat k nákupu a prodeji, což usnadní podnikání 
ekologickým zemědělcům. V rámci snížení ad-
ministrativní zátěže zákon prodlužuje délku plat-
nosti certifikátů bioproduktů. Novelou se přená-
ší pravomoci ke kontrole dovozu bioproduktů 
pocházejících ze zemí mimo EU. Místo Celní 
správy, jak to platilo dosud, budou na tento do-

voz dohlížet dozorové organizace MZe (Státní 
veterinární správa, Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský). Změna pravomocí zjedno-
duší proces dovozu, dozorové orgány při kon-
trolách využijí svých dosavadních odborných 
i praktických zkušeností. 

Zákon o ochraně chmele zmodernizuje evi-
denci chmelnic. V evidenci se budou vést po-
drobnější údaje než doposud, například nově 
i o skladbě chmelových odrůd a identitě do-
davatele sadby. Při podání žádosti o zařazení 
chmelnice do evidence je nově upraven poža-
davek na informaci o vysázené odrůdě a do-
ložené doklady o původu sadby. Novela také 
zcela jasně zakotvila podmínku, že ověřit lze 
jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. 
Jde o ustanovení, které v dosavadním zákoně 
o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění 
správného ověření chmele. Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude 
mít možnost zaměřit se při kontrolách na ověření 
údajů uvedených v evidenci chmelnic a inspek-

toři získají jasně formulovanou pravomoc. Tato 
potřeba vyplynula z praxe. V minulých letech 
totiž někteří producenti zpochybňovali právo 
vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ na pozemky kvůli 
zjištění skutečného stavu věci.

„Cílem novely zákona o ochraně chmele je 
modernizovat evidenci chmelnic kvůli zachová-
ní odrůdové pravosti a kvality chmele. Jen tak 
dokážeme výjimečnou kvalitu českého chmele 
garantovat i do budoucna,“ řekl ministr Zdeněk 
Nekula. 

Zákon o rostlinolékařské péči zavádí dvou-
rozměrné čárové kódy na přípravcích na ochra-
nu rostlin a povinnou evidenci jejich pohybu na 
trhu. Tento systém zajistí kompletní dohleda-
telnost přípravku od výrobce až k dodavateli, 
tím se zabrání prodeji a dovozu falšovaných 
prostředků. Zjednodušuje se také proces vzá-
jemného uznávání povolených přípravků mezi 
členskými státy EU. Zemědělci, kteří obhospo-
dařují více než 200 hektarů, budou muset použití 
přípravků evidovat elektronicky. 

Zákon o veterinární péči snižuje administra-
tivní náročnost pro chovatele včel hlásící úhyny 
včelstev na stanovišti včelstev a ruší povinnost 
vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění 
včelstev mimo území kraje. Veterinární zákon 
dále například doplňuje právní úpravu centrál-
ní evidence psů a stanoví související povinnosti 
chovatelů psů a soukromých veterinárních lé-
kařů. 

Méně byrokracie, lepší přehled o prostředcích 
na ochranu rostlin i ochrana kvalitního chmele.

Poslanci schválili nové zákony Ministerstva zemědělství

V rámci českého předsednictví se ve 
dnech 11. a 12. července ministr zeměděl-
ství Zdeněk Nekula zúčastnil slyšení v Ev-
ropském parlamentu. Ve výborech pro země-
dělství a rozvoj venkova, pro rybolov a pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin hovořil o prioritách a úkolech, 
které do konce tohoto roku budeme v rámci 
zemědělství řešit.

„České předsednictví začíná v nelehké situaci, 
kdy čelíme energetické krizi, válce na Ukrajině, 
která významně narušila globální potravinový 
systém, a v neposlední řadě i rostoucím cenám 
vstupů do zemědělské výroby. V nejbližším sou-
sedství Evropské unie hrozí kritický nedostatek 
potravin. Proto jednou z hlavních priorit českého 
předsednictví a zároveň i tématem neformálního 
zasedání ministrů zemědělství v září v Praze bude 
potravinové zabezpečení týkající se jak Evropy, 

tak i regionu severní Afriky a Blízkého východu,“ 
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Akutní potřeba potravinového zabezpečení, 
které bylo jedním z hlavních témat na slyšení 
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, vy-
zdvihla i další z témat českého předsednictví, a to 
posílení udržitelné role sladkovodní a mořské  
akvakultury a navýšení její konkurenceschop-
nosti ve vztahu ke třetím zemím. 

Ministr zemědělství představil priority českého 
předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

Pokračování na straně 3
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PEKÁRNA LIČNO 
Lično 16

517 41 Kostelec nad Orlicí
www.beas.cz

PEKÁRNA CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Choustníkovo Hradiště 89

544 42 Choustníkovo Hradiště
www.pekarnahradiste.cz

OCENĚNÍ “CHLÉB ROKU 2022”
*vítězství v kategorii chléb 900-1200 g

získáno celkem 4x v letech:
– 2022 • 2021 • 2020 • 2017 –

v kategorii” novinka roku”
CHLÉB MRKVÁNEK

v kategorii “chléb bez hranic”
CHLÉB CIPÍSEK

LIČENSKÝ CHLÉB ŘEMESLNÝ
*ocenění chléb vynikající kvality
v kategorii 900-1200 g

LIČENSKÝ CHLÉB 500g
*ocenění chléb vynikající kvality
v kategorii 500-800 g

SPOLEČNOST BEAS

SLAVÍ VÍTĚZSTVÍ JIŽ 3 ROKY PO SOBĚ

PEKÁRNA
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

PEKÁRNA
LIČNO

DÍKY PATŘÍ NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI

1.
MÍSTO

5.
MÍSTO

4.
MÍSTO

2.
MÍSTO

2.
MÍSTO

ZA ROK

2022
ZÍSKALA

v kategorii” novinka roku”
CHLÉB MRKVÁNEK

v kategorii “chléb bez hranic”
CHLÉB CIPÍSEK

LIČENSKÝ CHLÉB 500g
*ocenění chléb vynikající kvality
v kategorii 500-800 g

DÍKY PATŘÍ NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI

4.
MÍSTO

2.
MÍSTO

2.
MÍSTO
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Významnou prioritou českého předsednictví 
bude úsilí o pokrok v udržitelnosti zemědělství, 
zejména v oblasti potravinových systémů, dodá-
vek zemědělských produktů a potravin, lesního 
hospodářství, rybářství, chovu hospodářských 
zvířat a biologické rozmanitosti. 

Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ nadá-
le zůstává plánem, jak udělat potravinové systé-
my udržitelnějšími a odolnějšími. Evropská ko-
mise přijme některé konkrétní iniciativy obsažené 
v akčním plánu strategie, zejména nařízení o udr-
žitelném používání pesticidů. Prioritní záležitostí 
bude nadále také nařízení o prevenci odlesňování.

Klíčovým nástrojem pro dosažení cílů strate-
gie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ je budoucí 
Společná zemědělská politika (SZP). Národní 
strategické plány představují mnoho vhodných 
příležitostí k těmto cílům přispívat a předsed-
nictví na Radě AGRIFISH 18. července ved-
lo strukturovanou diskuzi o budoucnosti SZP 
a aktuálním stavu schvalování strategických 
plánů. Aby členské státy mohly připravit své 
vnitrostátní právní předpisy, IT nástroje a admi-
nistrativní postupy a zemědělcům zaručit jistotu 
ohledně budoucích podmínek jejich hospodaře-
ní, je nanejvýš důležité včasné schválení těchto  
plánů.

„K nejvyšším prioritám našeho předsednic-
tví v oblasti zemědělství jednoznačně také patří 
návrh nového nařízení o udržitelném používání 
pesticidů, který Komise zveřejnila v druhé polo-

vině června a který nahradí původní směrnici. 
České předsednictví zahájí projednávání návr-
hu a jeho cílem bude projít postupně jednotlivé 
okruhy a dosáhnout maximální shody na textu 

jednotlivých článků,“ uvedl ministr Zdeněk Ne-
kula.

Na Výboru pro životní prostředí, veřejné zdra-
ví a bezpečnost potravin ministr Nekula a euro-
poslanci řešili například nařízení o odlesňování. 
České předsednictví chce na toto téma zahájit tri-
alogy Rady EU s Evropským parlamentem a Ev-
ropskou komisí. V oblasti lesnictví se české před-
sednictví dále zaměří na monitorování pokroku 
v implementaci Nové strategie EU pro lesy do 
roku 2030 s ohledem na vyváženost sociálních, 
environmentálních a ekonomických aspektů udr-
žitelného obhospodařování lesů.

Poslance z Výboru pro rybolov ministr Nekula 
informoval o závěrech Rady o strategických zá-
sadách EU pro akvakulturu, které jsme předložili 
ke schválení na zasedání ministrů zemědělství 
18. července. Je v nich zdůrazněno několik vý-
zev, jimž akvakultura v EU čelí a jež bude v bu-
doucnosti zapotřebí řešit. Dalším tématem byla 
rybolovná práva ve vodách EU a třetích zemí na 
příští rok, které bude muset Rada v tomto pololetí 
dohodnout. 

Slyšení ministrů ve výborech Evropského 
parlamentu je pravidelnou záležitostí každého 
nastupujícího předsednictví. Jde o zvyklost, kte-
rá slouží k seznámení europoslanců s prioritami 
a tématy předsednické země a přispívá k dobré 
vzájemné spolupráci. 

Ministr zemědělství představil priority českého 
předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

Dokončení ze strany 1

O výzvách pro evropské zemědělství v dů-
sledku válečného dění na Ukrajině diskuto-
vali účastníci Evropského zemědělského fóra 
2022 ve Varšavě. Český ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) hovořil také na bi-
laterálním jednání se svým polským protějš-
kem Henrykem Kowalczykem o prioritách 
českého předsednictví a o potravinovém za-
bezpečení. 

„Abychom zabránili nestabilitě a případnému 
nedostatku u některých komodit na trhu v Evrop-
ské unii i ve třetích zemích, musíme především 
pokračovat v udržení otevřeného obchodu na 
globální úrovni, sladit aktivity mezinárodních 
organizací a řešit nárůst cen zemědělských pro-
duktů, ale i ropy, energií a hnojiv konkrétními 

cílenými opatřeními. Je v našem zájmu postu-
povat v Unii jednotně a v součinnosti s dalšími 
světovými lídry,“ řekl ministr zemědělství Zde-
něk Nekula na Evropském zemědělském fóru 
ve Varšavě.

Česká republika bude během svého předsed-
nictví v EU přispívat ke stabilizaci a vytváření 
podmínek pro rekonstrukci Ukrajiny i v oblasti 
produkce potravin a zemědělství. Do komplex-
ního plánu obnovy válkou zničené země se musí 
zapojit globální partneři a mezinárodní instituce. 

Celkovou globální situaci zhoršují různé ob-
chodní restrikce a omezení. Zrušení dovozních 
cel a dovozních kvót pro ukrajinské produkty 
zlepšuje situaci na trzích v EU a také ve světě. 
Ukrajině to umožní uvolnit sklady pro letošní 
produkci. V tomto ohledu jsou velmi přínosné 

i veškeré aktivity v rámci tzv. solidárních tras.
Důležitou roli v potravinovém zabezpečení 

hraje také společná zemědělská politika (SZP). 
Proto je důležitý odklad z povinnosti střídání plo-
din a neprodukčních ploch a je potřeba usilovat 
o flexibilitu v rámci SZP bez dalšího dopadu na 
znění národního Strategického plánu společné 
zemědělské politiky a bez rezignace na její pů-
vodně stanovené cíle.

„Budeme usilovat o to, aby Evropská komise 
co nejrychleji schválila strategické plány SZP 
tak, aby zemědělci včas znali podmínky, za kte-
rých budou hospodařit v roce 2023, a abychom 
předešli omezení produkce potravin v EU. Jsme 
také v úzkém kontaktu s Komisí a situaci na ko-
moditních trzích pečlivě sledujeme a budeme se 
jí věnovat. V případě potřeby budeme hledat ře-

šení, jak zemědělcům a potravinářům pomoci,“ 
uvedl ministr Nekula.

Při návštěvě Varšavy se ministr Zdeněk Ne-
kula sešel s polským ministrem pro zemědělství 
Henrykem Kowalczykem. Hovořili spolu o si-
tuaci na Ukrajině, která ovlivňuje komoditní tr-
hy a na evropské zemědělce a potravináře klade 
velké nároky na zabezpečení dostatku potravin. 
Věnovali se i tématům českého předsednictví, 
například snižování spotřeby pesticidů v EU, 
u kterého zdůraznili, že je zásadní zachovat udr-
žitelnou zemědělskou produkci a zajistit kvalitní 
a bezpečné potraviny pro spotřebitele. V otázce 
Strategického plánu SZP se shodli, že je zásadní 
jeho finalizace, protože se zemědělci z časového 
hlediska nacházejí ve velmi nekomfortní a nap- 
jaté situaci. MZe

Ministr zemědělství: Abychom zabránili nestabilitě a nedostatku potravin, 
je potřeba v Evropské unii postupovat jednotně a v součinnosti

Zemědělci v roce 2021 spotřebovali o 2,76 % 
méně přípravků na ochranu rostlin než v pře-
dešlém roce. Snížení způsobil vliv počasí, ce-
loevropský zákaz některých látek, ale také 
šetrnější způsoby obhospodařování zeměděl-
ské půdy. Údaje vyplývají z Výroční zprávy 
o plnění Národního akčního plánu k bez-
pečnému používání pesticidů. Materiál Mi-
nisterstva zemědělství (MZe) projednala  
vláda.

„Naši zemědělci stále více upřednostňují udr-
žitelné hospodaření na zemědělské půdě, to je 
jeden z důvodů, proč se v České republice dlou-
hodobě snižuje spotřeba přípravků na ochranu 
rostlin. Tento trend chceme podporovat i v příš-
tích letech. Snižování spotřeby pesticidů je jed-
nou z priorit našeho předsednictví v Evropské 
unii,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL).

Loni v ČR významně poklesla spotřeba insek-
ticidů (přípravky proti škodlivému hmyzu), a to 
především z důvodu zákazu dvou účinných látek 
(chlorpyrifos, thiakloprid), které jsou nejpouží-
vanějšími účinnými látkami proti hmyzím škůd-
cům řepky a virovým přenašečům v obilninách. 

Vlivem deštivého počasí byl v roce 2021 zazna-
menán nárůst spotřeby moluskocidů (přípravky 
proti plžům). Naopak v porovnání s rokem 2020 
výrazně klesla spotřeba rodenticidů (přípravky 
proti hlodavcům), a to o 88 %. Dostala se tak 
na úroveň let bez kalamitního výskytu hraboše 
polního.

 K ochraně půdy přispěly i zacílené dotace, 
jako je platba pro zemědělce dodržující postu-
py příznivé pro klima a životní prostředí. Jejím 
cílem je zachování trvalých travních poros-
tů, diverzifikace plodin na orné půdě a vyčle-
ňování plochy využívané v ekologickém záj- 
mu.

MZe podporuje co nejšetrnější zacházení 
se zemědělskou půdou dlouhodobě. Poslan-
ci schválili 13. července 2022 novelu zákona 
o rostlinolékařské péči navrženou MZe. Nor-
ma zavede povinnost označovat přípravky na 
ochranu rostlin dvourozměrnými čárovými kó-
dy. Díky tomu bude možné sledovat jejich po-
hyb na trhu od výrobce až k zemědělci, tím se 
znesnadní dovoz a prodej falšovaných příprav-
ků na ochranu rostlin. Zemědělci, kteří obhos-
podařují více než 200 hektarů, budou muset po-
užití přípravků evidovat elektronicky. Zavedení 
této povinnosti také usnadní vodoprávním úřa-
dům (tj. obcím s rozšířenou působností) získat 
aktuální data o použití přípravků na konkrétních 
polích. To jim poskytne informace o možném 
zdroji znečištění při řešení příčin kontaminace 
vod.

Státy EU, kterým nyní předsedá Česká repub-
lika, také v současné době jednají o pesticidech. 
Evropská komise představila 22. června 2022 
návrh nařízení o udržitelném používání příprav-
ků na ochranu rostlin. Cílem návrhu je nastavit 
nová pravidla pro bezpečné používání pesticidů 
a také snížit jejich spotřebu o 50 % v celé EU. 
Jednotlivé členské státy budou snižovat spotře-
bu pesticidů v rozsahu, který určí výpočet v na-
řízení. Zohledněn bude dosavadní pokrok kaž-
dého členského státu. Hlavním úkolem českého 
předsednictví proto bude realistické nastavení 
právního rámce, aby nebylo ohroženo potravi-
nové zabezpečení a konkurenceschopnost ev-
ropských zemědělců, a to i vzhledem k válce 
na Ukrajině.

Méně chemie na našich polích. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin 
loni klesla o 2,76 %. Potvrdil se tak dlouhodobý trend v českém zemědělství

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Grafické porovnání spotřeby přípravků na ochranu rostlin 
v letech 2017–2021 (v kg, l)        
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Jednu miliardu korun získají rybáři pro-
střednictvím nového Operačního programu 
Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze 
jsou určeny na podporu udržitelné akvakul-
tury, posílení konkurenceschopnosti a odol-
nosti sektoru. Program v oblasti rybolovu 
a akvakultury schválila Evropská komise Čes-
ké republice jako prvnímu členskému státu  
EU. 

Novinkou v OP Rybářství je možnost získat 
dotaci také na mimoprodukční funkce rybníků. 
Rybáři tak v příštích letech získají příspěvek na-
příklad na akumulaci vody v krajině, sportovní 
a rekreační účely rybníků nebo na údržbu břehů. 

„Operační program bude přispívat k cílům 
Strategie Evropské komise od zemědělce ke spotře-
biteli pomocí využívání inovativních postupů při 
produkci nebo vytváření kratších dodavatelských 
řetězců. Podpoříme rovněž výzkum a ekologické 

hospodaření. Chceme taky zachovat druhovou 
pestrost, která je v souladu se Strategií Evrop-
ské komise pro biodiverzitu, proto jsme připravili 
i příspěvky na vysazování úhoře říčního,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

S ohledem na vnitrozemský charakter České 
republiky bude podpora zaměřena na udržení 
produkce z tradiční akvakultury prostřednictvím 
modernizace a inovací, na zvýšení produkce dal-
ších druhů ryb v nových moderních rybích far-

mách šetrných k životnímu prostředí, na zvýšení 
podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních 
ryb pro český trh a na posílení postavení rybář-
ských podniků na trhu.

Česká republika má nový program schválený ja-
ko první země v EU, což svědčí o dobré spolupráci 
Ministerstva zemědělství s rybářským sektorem. 
Na program je připravena zhruba miliarda korun, 
a to z evropských i českých zdrojů. Je to obdobná 
částka jako v současném programovém období.

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, 
zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

Ministerstvo zemědělství vypracovalo do-
kument k finančním dopadům plnění podmí-
nek evropské směrnice o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022–
2023 se odhadují celkové náklady na vybu-
dování nových skladovacích kapacit a ná-
klady spojené s údržbou a obnovou skla-
dovacích prostor na statková hnojiva ve 
výši 933 milionů korun. Materiál schválila  
vláda. 

Podle předpokladu bude rekonstrukce skla-
dovacích prostor v tzv. zranitelných oblastech, 
které jsou nepříznivě ovlivněny dusičnany ze 
zemědělství, stát 334 milionů korun. Investiční 
náklady na vybudování nových skladů nutných 
k dodržení požadavků nitrátové směrnice činí 
599 milionů korun. 

Celkově dosáhne částka za rekonstrukci a vý-
stavbu nových skladů 933 milionů korun, peníze 
půjdou z evropského i státního rozpočtu a také 
z vlastních zdrojů zemědělců. Pomohou zajis-
tit dostatečné skladovací prostory, jako jsou na-

příklad jímky na kejdu, hnojůvku a močůvku 
a zpevněná hnojiště. Investice do technologií 
skladování a využívání statkových hnojiv jsou 
důležité i pro ochranu ovzduší.

Odhad investičních nákladů vychází z terénní-
ho šetření z roku 2021 v zemědělských podnicích 
hospodařících v oblastech zranitelných dusična-
ny a přepočtu, který zohledňuje nárůst cen suro-
vin, materiálů, energií i stavebních prací. 

Materiál obsahuje také aktualizovaný odhad 
neinvestičních nákladů, které pro období 2022–
2023 činí celkem 29,6 milionu korun. Peníze se 

využijí na kontrolou plnění akčního programu nit-
rátové směrnice, monitoring kvality povrchových 
i podzemních vod a revizi zranitelných oblastí. 

Materiál Strategie financování implementace 
směrnice o ochraně vod před znečištěním způso-
beném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrá-
tová směrnice) vypracovali odborníci Minister-
stva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí. 

K aktualizaci dokumentu dochází vždy po 
dvou letech na základě usnesení vlády ČR.

MZe

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na �nancování skladování 
statkových hnojiv pro letošek a příští rok

Státní veterinární správa (SVS) v rámci 
své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje 
také prodej potravin živočišného původu na 
farmářských trzích. Za prvních pět měsíců le-
tošního roku veterinární inspektoři provedli 
přes 120 kontrol prodejců na trzích. U 19 pro- 
cent kontrol bylo zjištěno pochybení. V letním 
období nebezpečí spojená se stánkovým pro-
dejem živočišných produktů výrazně stoupají. 
Proto se velké množství kontrol odehrává 
právě v tomto období.

Nejčastějším prohřeškem v dosavadním prů-
běhu roku je porušení takzvaných zásad výrobní 
a hygienické praxe. Mezi ně patří zejména ne-
dodržování teplot nabízených výrobků či jejich 
nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. 
Další frekventované porušení představují chyby 
ve značení potravin, porušení předpisů při ma-
nipulaci s produkty a také neznámý či nejasný 
původ zboží. V prvních pěti měsících loňského 
roku provedli veterinární inspektoři na trzích 
116 kontrol z toho při 22 z nich zjistili nějakou 
závadu. Pořadí nejčastějších závad bylo obdobné 
jako letos. 

„Vážné zdravotní následky zejména při teplém 
počasí může pro spotřebitele mít nedodržení tep-
lot při skladování a nabízení potravin. Prodejci 
musí na trzích udržovat zboží při určených tep-
lotách. Naše kontroly jsou v horkých dnech prá-

vě na splnění této povinnosti zaměřené,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, který se 
zúčastnil kontroly farmářského trhu ve Vyškově.

V Jihomoravském kraji provedla SVS v prv-
ních pěti měsících letošního roku 11 kontrol 
prodejců na farmářských trzích, nějakou záva-
du zjistili u pěti z nich. „Nejčastější problém při 
kontrolách na jižní Moravě představuje nedo-
držení požadovaných teplot nabízených produk-
tů. Někteří trhovci také prodávají nedostatečně 
značené zboží, včetně nečitelného označení na 
etiketách nebo chybějícího označení v českém ja-
zyce,“ sdělil ředitel odboru veterinární hygieny 
Krajské veterinární správy v Brně Josef Velecký.

Za celý loňský rok bylo ze strany SVS na tr-
zích v celé České republice provedeno 380 kont-
rol, což bylo meziročně o 11 procent méně. Ale-
spoň jednu závadu zjistili veterinární inspektoři 

loni v 54 případech. Podíl kontrol se závadou 
dosáhl podobně jako v roce 2020 zhruba čtrnáct 
procent. Výše uložených pokut v roce 2021 pře-
sáhla 425 000 Kč. Mezi nejčastější závady patřilo 
zejména porušení správné výrobní a hygienické 
praxe, mezi tato pochybení spadá například ne-
dostatečná ochrana produktů vůči vnější konta-
minaci či nedodržení teplotního řetězce a ozna-
čování výrobků.

Pravidelné kontroly farmářských trhů význam-
ně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli na-
koupit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny 
živočišného původu. Zároveň by měly spotřebi-
tele chránit před nekalými praktikami některých 
prodejců. SVS prodejcům i nakupujícím pravi-
delně připomíná takzvané „Desatero“ k prodeji 
na farmářských trzích: http://www.svscr.cz/zivo-
cisne-produkty/farmarske-trhy/.

Zástupci Státní veterinární správy (SVS) 
poprvé v rámci CZ PRES předsedali v Bruselu 
Pracovní skupině (PS) pro zvířata a veterinár-
ní otázky. Jednání za účasti ředitelů veteri-
nárních správ členských zemí EU, které pro-
bíhalo v Bruselu dne 13. 7., se zaměřilo na 
několik oblastí a problematik. Zejména šlo 
o představení priorit CZ PRES, mezi které pa-
tří diskuse na téma tzv. hygienického balíč-
ku a rovněž sběr údajů o používání antimik-
robik ve veterinární medicíně.

CZ PRES představilo motto předsednictví 
a priority ČR v rámci sektoru zemědělství a blí-
že referovalo o agendách ve veterinární oblasti. 
Účastníci jednání dostali pozvání na neformální 

jednání PS ředitelů veterinárních správ, které se 
uskuteční v září v Praze. Na pracovní skupině 
zazněly také informace k dalším plánovaným ak-
cím předsednictví, jako např. ministerské konfe-
renci k africkému moru prasat, která se uskuteční 
rovněž v září, ale v Bruselu. 

Na programu jednání byla dále debata o na-
řízení č. 853/2004, k hygieně potravin živočiš-
ného původu. CZ PRES prezentovalo nástin 
problematiky. Od vydání tohoto důležitého na-
řízení uplynulo téměř 20 let. Funkčnost nařízení 
se prokázala mnohaletou praxí. Nicméně tech-
nologický pokrok se vyvíjí, a je namístě posou-
dit, zda nařízení stále odpovídá potřebám praxe. 
Proto předsednictví připravilo dotazník, který od 
členských států získá informace o zkušenostech 

s aplikací nařízení a případné návrhy na jeho další  
rozvoj. 

Pracovní skupina se také věnovala implemen-
taci nařízení (EU) č. 2019/6: Sběr údajů o prodeji 
a používání antimikrobiálních látek ve veterinár-
ní medicíně. CZ PRES představilo problemati-
ku shromažďování údajů o prodeji a používání 
antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně. 
V následné diskusi CZ PRES požádalo ostatní 
státy o sdílení zkušeností s prováděním poža-
davků na vnitrostátní úrovni. Cílem je podpořit 
úspěšné zavedení systému sběru údajů o prodeji 
a používání antimikrobiálních látek ve veteri-
nární medicíně podle nařízení (EU) č. 2019/6. 
K problematice se pracovní skupina vrátí na dal-
ších jednáních.  SVS ČR

SVS představila priority CZ PRES a vedla jednání skupiny 
pro zvířata a veterinární otázky 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje 
české dovozce, kteří importují ze třetích ze-
mí (zemí mimo EU) především okrasné vod-
ní živočichy (ryby, korýše a měkkýše), že 

od úterý 5. července 2022 dochází ke změ-
ně unijního seznamu druhů vodních živočichů 
vnímavých k vyjmenovaným nákazám (např. 
herpesviróze koi nebo epizootické nekróze 
krvetvorné tkáně) a také ke změně sezna-
mu druhů přenašečů. Podmínky pro dovozy 
druhů uvedených na seznamu jsou jiné než 
podmínky dovozů ostatních druhů vodních ži-
vočichů. Je proto nezbytné, aby dovozci vě-
novali této změně náležitou pozornost a sle-
dovali aktuální seznamy dostupné na webu  
SVS.

Veterinární požadavky na dovoz druhů, které 
se nacházejí na seznamu, jsou harmonizovány 
předpisy EU, a tudíž v celé EU jednotné. U dru-
hů, které se na seznamu nenacházejí, se jedná 
o tzv. neharmonizovaný dovoz a veterinární pod-
mínky si zde určují jednotlivé členské státy.

Dovozci tak v praxi musí rozlišovat, jací vod-
ní živočichové jsou předmětem dovozu. V pří-
padě plánovaného dovozu druhů, které nejsou 
uvedeny na seznamu, mají podle veterinárního 
zákona povinnost nejméně 15 dnů před příjez-
dem zásilky na území České republiky požádat 

SVS o stanovení veterinárních podmínek dovo-
zu do ČR. Při vlastním dovozu se pak používá 
jiné veterinární osvědčení (jsou uplatňovány jiné 
záruky) než při dovozu ryb, korýšů a měkkýšů 
uvedených na seznamu. 

Revidovaný unijní seznam již neobsahuje čes-
ké názvy konkrétních druhů živočichů, ale pou-
ze jejich vědecká synonyma. Důvodem je, aby 
v jednotlivých státech nedocházelo k jejich zá-
měně a byla zajištěna jasná identifikace.   

SVS ČR

Důležité upozornění pro dovozce některých vodních živočichů ze třetích zemí
Dne 16. června 2022 se v Drážďanech 

uskutečnilo zakončení projektu přeshraniční 
spolupráce Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce a saského státního ministerstva 
pro sociální záležitosti a soudržnost (Sächsi- 
sches Staatsministerium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt). Za SZPI se 
do projektu zapojily inspektoráty v Ústí nad 
Labem a v Plzni, na saské straně pak inspek-
toráty z regionů Drážďany, Saské středoho-
ří, Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory 
a Pohořelec. 

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

Stáží se zúčastnila dvacítka zástupců SZPI 
a obdobný počet zástupců saských kontrol-
ních orgánů. Cílovou skupinou byli především 
inspektoři. Výměnný pobyt sestával z návště-
vy regionálního inspektorátu či kontrolního 
orgánu, kde byly představeny aktivity daného 
úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány 
aktuální problémy a vybraná témata a dále násle-
dovaly návštěvy provozovatelů potravinářských 
podniků. Tyto společné inspekce byly důleži-
tým prvkem celého projektu, neboť přímá zku-
šenost a spolupráce na praktické úrovni vždy 
přináší nejcennější informace a umožňuje na-
hlédnout na práci, kterou dozorové orgány vyko-
návají, jinou optikou. Návštěvy provozovatelů 
byly realizovány v rozsahu kompetencí obou 
dozorových orgánů a tentokrát se zaměřily 
především na provozovny veřejného stravo- 
vání.

Inspektoři obou zemí se tak mohli během vý-
měnných pobytů detailně seznámit s odlišnost-
mi v jejich každodenní práci v celé řadě oblastí. 
Mezi nejvýraznější patří rozdíly v organizační 
struktuře úřadů, v jejich kompetencích a roli 
laboratoří. Odlišné jsou také administrativní 
procedury, způsob ukládání opatření a pokut při 
zjištění nedostatků nebo v přístupu ke kontrolám 
e-commerce či výkladu právních předpisů. Jed-
ním z nejužitečnějších výsledků projektu je vy-
tvoření sítě osobních kontaktů, která je dobrým 
základem pro případnou spolupráci a výměnu 
informací a znalostí mezi inspektory obou zemí 
v budoucím období.

Za saskou stranu pronesl krátký projev na 
dálku tajemník saského ministerstva Sebastian 
Vogel. Vrcholní představitelé obou partnerů se 
shodli, že budování společných základů pro spo-
lupráci v oblasti kontroly potravin v příhraničním 
prostoru je pro ně jednou z priorit. „Příležitost 
vidět práci německých kolegů a navštívit některé 
saské provozovatele považuji za velký přínos pro-
jektu, neboť možnost porovnání přináší jiný po-
hled na naši práci a vede k úvahám, zda k někte-
rým pracovním postupům nepřistupovat jiným, 
možná lepším způsobem. Vzájemná inspirace 

může posunout obě spolupracující strany kupře-
du,“ řekl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica. 
Během zakončení v Drážďanech byly shrnuty 
výsledky projektu a nastíněny možnosti budoucí 
spolupráce.

Projekt trval necelé čtyři měsíce a jeho cel-
kový rozpočet projektu činí zhruba 55 tis. eur, 
z nichž 85 % bude refundováno z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

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

SZPI

Projekt ČR a Saska „Společně za lepší potraviny“ byl zakončen

Veterinární inspektoři své kontroly v létě soustřeďují na farmářské trhy 

Rozhovor ustředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda s novináři ve VyškověKontrola masných výrobků

Zástupci SVS v Bruselu

Od příštího školního roku se ovoce a zele-
nina, které dostávají děti ve školách zapoje-
ných do projektu Ovoce, zelenina a mléko do 
škol, nebudou balit do plastových obalů. Je-
jich využívání se tak omezí a díky tomu se 
zmírní i dopady na životní prostředí. Upravuje 
to nařízení vlády o podmínkách pro poskytová-
ní podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mlé-
ka do škol. Návrh Ministerstva zemědělství, 
který schválila vláda, upravuje také podmínky 

pro tzv. doprovodná vzdělávací opatření a pro 
výběr a schvalování žadatelů o tuto podporu.

„Nemá smysl, aby děti ve školách dostávaly 
rozkrájené kousky ovoce balené do jednotlivých 
plastových obalů, vzniká tím hodně zbytečného 
odpadu. V poslední době to bylo právem kritizo-
váno, proto jsme jako Ministerstvo zemědělství 
navrhli, aby děti ovoce a zeleninu dostávaly jako 
celé kusy a bez plastových balení,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

MZe také navrhuje, aby minimálně 10 % 
dodávaných produktů pocházelo z ekologické 
produkce. To by mělo platit od školního roku 
2023–2024. Ekologická výroba je založena na 
ochraně životního prostředí, šetření neobnovitel-
ných zdrojů a udržení biodiverzity. Proto je sna-
hou Ministerstva, aby se ekologické zemědělství 

stále více prosazovalo. Hlavní změnou nařízení 
Evropské unie je nové demonstrativní vymezení 
činností, které se mohou dělat jako součást do-
provodných vzdělávacích opatření v rámci škol-
ního projektu. 

Novela nařízení vlády nově slaďuje seznam 
doprovodných vzdělávacích opatření uvedených 
v nařízení Evropské komise s opatřeními, které 
jsou umožněny v České republice. Specifikuje 
i období, v jakém má schválený žadatel dopro-
vodná vzdělávací opatření dělat, a upravuje po-
vinnost schváleného žadatele informovat školy 
o dostupných doprovodných vzdělávacích opat-
řeních.

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do 
škol je projekt EU. Jeho cílem je především při-
spět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleni-
ny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé 

stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti 
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotře-
bu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. 
Ovoce, zeleninu, mléko a neochucené mléčné vý-
robky dostávají děti zdarma.

Celková podpora na produkty ze zdrojů EU 
a ČR, po odečtení nákladů na doprovodná vzdě-
lávací opatření a některých souvisejících nákla-
dů, činí pro školní projekt Ovoce a zelenina do 
škol zhruba 272 mil. Kč, pro projekt Mléko do 
škol kolem 244 mil. Kč. Do projektu je zapoje-
no 3 992 základních škol s 928 159 žáky a de-
finitivní celkový roční limit na jednoho žáka je 
pro školní rok 2021/2022 stanoven ve výši 282 
Kč. Mléčné části projektu se ve stejném školním 
roce účastní 3 692 škol s 847 494 žáky, defi-
nitivní celkový roční limit na jednoho žáka je 
326 Kč.

Svačinky z projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol 
už nebudou děti dostávat v plastových obalech

V projektech Agrární komory ČR (AK) a Po-
travinářské komory ČR (PK) z roku 2013 
a 2014 na podporu zemědělských produktů 
odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřa-
du (NKÚ) několik pochybení. Dodavatele slu-
žeb pro program na podporu spotřeby mlé-
ka a mléčných výrobků „Bílé plus“ v hodnotě  
11 mil. Kč vybrala AK ČR bez otevřené soutě-
že, přestože vypsat zakázku byla její povin-
nost. PK ČR zase u smlouvy na jiný projekt 
uzavřela smlouvu s vítězem za cenu o 10,8 mil. 
Kč vyšší, než kterou firma nabídla ve výbě-
rovém řízení. Ministr Nekula nyní nechá tyto 
zakázky prověřit.

„Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu ne-
bereme na lehkou váhu a důsledně prověříme 
všechny zakázky, na které poukázala kontrola 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Nyní si nechám 
celou situaci analyzovat a poté zvolíme dal-
ší postup,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk  
Nekula.

Projekt AK ČR z roku 2013 „Bílé plus“ byl za-
měřený na podporu spotřeby mléka a mléčných 
výrobků. Dle kontroly NKÚ Agrární komora vy-
brala dodavatele služeb pro tříletý program bez 
otevřené soutěže, přestože vypsat zakázku byla 
její povinnost. Namísto toho přímo oslovila tři 
agentury. 

„Budeme postupovat dle standardních po-
stupů, které nám pravidla umožňují. V tom-
to případě již však uplynula promlčecí lhůta 
pro vymáhání dotace zpět,“ uvedl ministr Ne- 
kula.

Obdobná situace je i u programu Potravinářské 
komory „Kvalita z Evropy – chutě s příběhem.“ 
Ta sice u projektu z roku 2014 veřejnou zakázku 
vypsala, avšak uzavřela s vítězem smlouvu, která 
o 10,8 milionu korun překročila nabídku, s níž 
uchazeč otevřenou soutěž vyhrál.

„Celý program měl stát 85 milionů korun, 
smlouva ale byla podepsána na částku 95 milio-
nů. Přestože byla nakonec vyčerpaná suma zhru-

ba 79 milionů korun, budu chtít detailně prověřit, 
jak mohlo k podepsání smlouvy na vyšší částku 
dojít,“ řekl ministr Nekula.

V současnosti již SZIF přijal mechanismy, kdy 
každé výběrové řízení musí projít kontrolou jeho 
legislativně právního odboru, a to ještě před pod-
pisem grantové dohody mezi SZIF a žadatelem. 
Tyto procesní změny poté už SZIF aplikoval na 
další programy v letech 2019 až 2022 s názvem 
„Zrozeno v EU“. V současnosti by tak již k po-
dobnému pochybení dojít nemělo. NKÚ rov-
něž ve své zprávě konstatovalo, že MZe přijalo 
doporučená opatření a výrazně se od roku 2018 
v hodnocené oblasti zlepšilo.

Ministr Nekula nechá prověřit projekty 
na propagaci zemědělských produktů a potravin

https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
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Na 7 otázek odpovídá:

Ing. Martin Hejl, 

jednatel společnosti THIMM pack’n’display 
OTÁZKA PRVNÍ:

Potravinářský průmysl, ale i menší vý-
robci potravin a catering se bez obalů od 
vás neobejdou. THIMM, jehož výrobní 
a obchodní činnost u nás vedete, je významný 
a vlastně nezastupitelný dodavatel obalů z vl-
nité lepenky. Nynější doba přinesla do někdej-
ších zaběhlých vztahů hodně změn. Jak se si-
tuace letošního roku změnila oproti loňskému 
a letům předešlým? A to nejen v dodávkách 
surovin, ale i služeb? 

ODPOVĚĎ: 
Loňská situace na trhu s obaly byla zcela vý-

jimečná, sledovali jsme zvyšující se ceny papí-
ru i jeho nedostatek. Růst poptávky po papíru 
byl způsobený silným rozmachem e-commerce 
v období pandemie koronaviru a také rostoucím 
zájmem široké veřejnosti o otázky udržitelnosti 
a ochrany životního prostředí. Byli jsme svěd-
ky odklonu od některých materiálů, jako je 
např. plast, k udržitelnějším alternativám. Plas-
tové vaničky či jiné obaly na potraviny, zeleni-
nu i ovoce a obaly pro odnos jídel z restaurací, 
tzv. take-away, nebo ready-to-go obaly začaly 
být nahrazovány obaly z papíru, respektive ze 
speciální vlnité lepenky určené pro přímý styk 
s potravinou. Letos se situace na trhu s papírem 
a s jeho dodávkami již stabilizovala.

Aktuálně se intenzivně připravujeme na pří-
padné přerušení dodávek zemního plynu. V prů-
běhu měsíce srpna by měla být v našem závodě 
dokončena instalace náhradního zdroje na lehké 
topné oleje, který dokáže zemní plyn zcela na-
hradit. 

 V současné době tedy v zásobování energií 
nejsou žádná omezení nebo úzká místa a výroba 
vlnité lepenky v THIMM zůstává zabezpečena.

OTÁZKA DRUHÁ: 
Ceny všech vstupů do výroby, tedy surovin, 

energií, práce a logistiky, se v posledním roce 
razantně změnily. Jak se změnily ceny oba-
lových materiálů z vlnité lepenky? A jaká je 
v této oblasti strategie vaší společnosti? 

ODPOVĚĎ: 
V loňském roce se obalový průmysl potýkal 

s drastickým nárůstem cen papíru a s jeho ne-
dostatkem. Požadavky na množství papíru pro 
výrobu vlnité lepenky byly na hraně, protože 
poptávka vzrostla v posledních dvou letech, te-
dy v roce 2020 a 2021, v celé Evropě a výrobní 
kapacity papíru nelze v tak krátké době navý-
šit. V letošním roce je cena papíru, resp. obalový 
průmysl, navíc ovlivněna i dramatickým růstem 
cen energií a ostatních komodit a služeb, napří-
klad logistiky, potřebných pro výrobu obalových 
materiálů z vlnité lepenky. 

OTÁZKA TŘETÍ:  
Dostatečné, ale zejména plynulé a cenově 

stabilní surovinové zabezpečení je základem 
úspěšnosti každé výroby a obchodní činnosti. 
Vyvolala válečná situace na Ukrajině potřebu 
hledat nové zdroje pro získávání surovin? 

ODPOVĚĎ: 
Ano, na rusko-ukrajinský konflikt jsme zare-

agovali takřka obratem – ukončili jsme dodávky 
papíru z Ruska a tyto dodavatele nahradili jiný-
mi.

OTÁZKA ČTVRTÁ: 
Každý obor musí neustále reagovat na nové 

objevy, ale i stále se zvyšující nároky odběra-
telů a trhu. Jak je to v obalové branži a kte-
ré trendy, ale i směry vývoje se nyní nejvíce 
prosazují právě v balení, ale zejména u oba-
lů na potraviny? A představíte váš nynější 
sortiment, který určitě nynější trendy plně 
respektuje? 

ODPOVĚĎ: 
Díky vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o udr-

žitelnost stále stoupá poptávka po ekologických 
obalech z vlnité lepenky, obaly s FSC certifikací 

mikrovlnné troubě. Takové obaly opět mohou na-
hradit neekologické obaly. 

V současné době jsou oblíbené i obaly s dru-
hým životem, které zákazník nevyhodí, ale nechá 
si je a opakovaně použije. Také se do popředí zá-
jmu dostávají obaly s QR kódy, které zákazníkům 
umožňují propojení s online světem. Pro naše 
zákazníky rovněž provádíme nejrůznější optima-
lizace – například regálový obal Shelf-Ready pro 
společnost Madeta tiskneme jen zepředu, jelikož 
zbytek obalu není v regálu vidět. 

Za poslední dva roky jsme se ve vývoji obalů 
posunuli významně dopředu, svůj podíl na tom 
sehrála samozřejmě i pandemie koronaviru, kdy 
naši zaměstnanci i zákazníci pracovali z home 
office. Proces vývoje obalu jsme zefektivnili, 
zákazníkům nyní v online prostředí běžně před-
stavujeme návrhy pomocí 3D vizualizací. Náš 
návrh obalů tak vidí zákazník rychleji a případné 
změny jsou obratem zapracovány.

Našim zákazníkům poskytujeme kompletní ře-
šení od A do Z – vývoj obalu, grafiku, samotnou 
výrobu, případné naplnění obalů produktem – 
copacking, dodání na místo určení, výzkum trhu 
i analýzy zákaznického chování. Zákazník tak 
šetří svůj čas a peníze, protože u nás má vše na 
jednom místě.

OTÁZKA PÁTÁ: 
Vašimi odběrateli obalů z vlnité lepenky ne-

jsou jen výrobci potravin, ale i další obory. 
Mohl byste je uvést a sdělit, jakým podílem je 
to na náš český trh a jakým do dalších zemí? 

ODPOVĚĎ: 
Převážná většina, cca 80 % obalů a displejů, 

které vyrábíme, jsou určeny pro retail (FMCG) 
a z toho je více než polovina pro podniky zpra-
covávající potraviny. Kromě výrobců potravin 
patří mezi naše zákazníky výrobci kosmetických 
a farmaceutických produktů, výrobci krmiv pro 
zvířata, ale například i e-shopy, telekomunikační 
společnosti a další. Obaly a displeje určené pro 
export míří nejčastěji do přilehlých částí němec-
kých regionů – Saska a Bavorska.

OTÁZKA ŠESTÁ: 
Současným velkým problémem průmyslu 

a služeb je nedostatek pracovních sil. O fir-
mě THIMM se ví, že nedostatkem pracovníků 
netrpí. Prozradíte recept, jak na to, jak mít 
pracovníků dost a zajistit, aby byli v práci spo-
kojeni? Může to být skvělá nápověda manaže-
rům, kteří na tom nejsou tak dobře. 

ODPOVĚĎ: 
Potenciální zaměstnanci z okolí Všetat nás 

dobře znají. Podporujeme místní aktivity, zúčast-
ňujeme se různých společenských akcí v okolí, 
sponzorujeme místní sdružení, školu i školky. 
Děti ze základních i středních škol k nám často 
jezdí na exkurze. Naši zaměstnanci napříč ce-
lou firmou nás často a rádi reprezentují na akcích 
pořádaných v místě jejich bydliště – to dokládá 
fakt, že jsou u nás zaměstnanci spokojeni, a není 
náhodou, že u nás někteří zaměstnanci pracují  
i 15 let a více.  Letos jsme dokonce již po jede-
nácté v řadě získali ocenění „Zaměstnavatel roku 
ve Středočeském kraji v kategorii do 500 zaměst-
nanců“, kterého si velice ceníme.

OTÁZKA SEDMÁ: 
Každý úspěšný vrcholový manažer se plně 

věnuje své práci, a tak čas na odpočinek nebý-
vá tím nejdelším. Jak relaxujete vy a jaké jsou 
vaše koníčky a záliby? 

ODPOVĚĎ: 
Nemám žádné speciální recepty na relaxaci. 

Kdysi jsem se u tenisu naučil „vypnout“, nevní-
mat okolí a nemyslet na nic jiného než na příští 
míček. S tím vystačím dodnes, „vypnu“ a nemy-
slím na práci a mohu se tak v klidu věnovat ko-
níčkům a zálibám. K těm patří zejména turistika 
a fotbal.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc. 

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

1968 – narozen v Praze
1988–1994 – studium ČVUT v Praze
1994–1997 –  obchodní zástupce firmy HOBAS, prodej potrubí pro vodovody a kana-

lizace
2001 –  vstup do společnosti THIMM, kde je v současné době jednatelem

Martin Hejl je jednatelem THIMM pack’n’display, společnosti vyrábějící obaly a dis-
pleje z vlnité lepenky, která je součástí mezinárodní skupiny THIMM.

V obalech z vlnité lepenky vidí obrovský potenciál a je přesvědčen, že správně navr-
žené obaly z vlnité lepenky mohou významně napomoci podpoře prodeje.

Přes 20 let zkušeností v oboru dělá z Martina Hejla bezednou studnici nápadů a pří-
běhů o obalech z vlnité lepenky.

Pro svůj osobitý styl přednášek a nadšení je žádaným spíkrem na různých odbor-
ných akcích.

Je otevřen diskuzím a rád předává své zkušenosti dál.

získávají rok od roku na popularitě. Typickým 
příkladem jsou obaly z vlnité lepenky na ovoce 
a zeleninu nebo take-away obaly pro restaurace, 
které nahrazují neekologické plastové obaly nebo 
vaničky. S ohledem na udržitelnost se také mění 
používané papíry a snižují se gramáže papírů. 
Své výhody z hlediska udržitelnosti má i F-vlna, 

která přináší spoustu výhod, je velmi vhodná i na 
obaly pro potraviny, zejména v provedení ve fo-
odWave® nebo foodWave® | heatproof. Tyto le-
penky jsou vhodné pro přímý styk s potravinami 
a lepenka foodWave® | heatproof je díky speciální 
povrchové úpravě velmi odolná vůči vysokým 
teplotám a je vhodná k použití v klasické nebo 

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 • okyselující přípravky
 • antioxidanty
 • konzervační látky

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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Praha – Oblíbenost 
produktů vlastní znač-
ky Tesco mezi zákaz-
níky v České repub-
lice roste. Řetězec 
letos opět uspěl v pro-
gramu Volba spotře-
bitelů 2022 – zákaz-

níci označili výrobky vlastní značky Tesco 
za vítěze v deseti kategoriích. O ocenění 
Volba spotřebitelů 2022 – nejlepší novinka se 
letos ucházelo 162 nových a inovovaných pro-
duktů. Ty se utkaly o přízeň ve 32 potravi-
nářských a 18 nepotravinářských kategoriích.

„Jsme velmi rádi za pozitivní zpětnou vazbu 
od našich zákazníků. Prostřednictvím vlastních 
značek Tesco přinášíme na pulty našich obchodů 
každý rok nové atraktivní výrobky za dostupnou 
cenu, která je v současném ekonomicky nároč-
ném období pro mnohé domácnosti rozhodují-
cím faktorem při nakupování. Pozitivní hodno-
cení spotřebitelů potvrzuje, že výrobky značky 
Tesco se staly cenově i kvalitativně výhodnou 
alternativu značkových produktů,“ říká Katarína 
Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Čes-
kou republiku.

Tesco výrobky zvítězily v deseti kategoriích – 
Balené ovoce, Bezlaktózové potraviny, Čerstvé 
maso, Káva, Pečivo, Proteinové tyčinky, Speciální 
potraviny, Veganská hotová jídla, Veganské polo-

tovary a Zmrzliny. Tesco ze všech zapojených spo-
lečností posbíralo vůbec největší počet ocenění.

Tesco neustále zlepšuje a inovuje nabídku 
výrobků své vlastní značky s cílem přispět ke 
zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování a zavá-
zalo se zvýšit prodej rostlinných alternativ masa 
do roku 2025 až o 300 %. Významným krokem 
k naplnění tohoto závazku bylo uvedení zcela 
nové řady produktů na rostlinné bázi pod vlastní 
značkou Plant Chef. Na pultech řetězce tak přiby-
lo přes 40 novinek již hotových jídel nebo jiných 
produktů na čistě rostlinné bázi.

Nezávislý program Volba spotřebitelů již 22 let 
oceňuje nové a inovované výrobky uvedené na 
český trh. Produkty získají ocenění na základě 
unikátního průzkumu, jejž realizovala společnost 
NielsenIQ. Dotazování proběhlo na reprezenta-
tivním vzorku čtyř tisíc českých respondentů.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝROBKY 
VLASTNÍ ZNAČKY TESCO 

PODLE HLASOVÁNÍ  
VE VOLBĚ SPOTŘEBITELŮ 2022:

�  Rustikální chléb a bagety Tesco Finest přímo 
z kamenné pece zajistily vítězství v kategorii 
Pečivo. 

�  V kategorii Speciální potraviny označili spo-
třebitelé za vítěze slané a sladké pochoutky 
z řady výrobků určených pro speciální výživu 
Tesco Free From.

�  V kategorii Bezlaktózové potraviny zvítězily 
Tesco Free From jogurtové nápoje.

�  Texaský burger, vepřový bůček a plátky vepřo-
vé panenky ve středomořské marinádě z řady 
Grill Master pomohly k vítězství v kategorii 
Čerstvé maso.

�  V nabité kategorii Káva spotřebitelé ocenili 
Tesco kávové kapsle v několika lahodných 
příchutích.

�  V kategorii Veganských hotových jídel Tesco 
zvítězilo díky nové řadě veganských výrobků 
na rostlinné bázi vlastní značky Plant Chef, 
které před rokem řetězec uvedl poprvé na pul-
ty svých prodejen.

�  Bílé, červené a černé hrozny značky Tesco Fi-
nest jednoznačně zabodovaly v kategorii Ba-
lené ovoce.

�  V kategorii Veganské polotovary označili hla-
sující za vítěze Tesco Grill Master Tofu gyros 
a Tesco Grill Master Tofu sweet chilli – kvalitní 
zdravé marinované výrobky z tofu na grilování.

�  Tesco Plant Chef proteinové tyčinky s vyso-
kým obsahem bílkovin ocenili spotřebitelé 
v kategorii Proteinové tyčinky.

�  V kategorii Zmrzliny přinesly Tescu vítězství 
zmrzliny vlastní značky Tesco Finest s různý-
mi příchutěmi – čokoládové brownie, slaný 
karamel a lískový ořech.

Tesco Stores ČR a. s.

Výrobky značky Tesco uspěly 
v hodnocení českých spotřebitelů

Je to téměř 26 let, kdy se otevřel v Česku 
první hypermarket Globus. V tuto chvíli spo-
lečnost provozuje 15 velkoformátových prode-
jen s vlastní pekárenskou, cukrářskou, řez-
nickou, uzenářskou výrobou a restauracemi. 
V Pardubicích – Dubině pak má jednu prodej-
nu malého formátu Globus Fresh. Nyní došlo 

k podepsání nájemní smlouvy na prostory v Eu-
roparku Štěrboholy. V roce 2023 zde Globus 
otevře svůj šestnáctý hypermarket s restau-
rací a kavárnou a představí zde nový koncept 
tzv. sortimentních světů. Zákazníci si zde bu-
dou moci také vyzvednout připravený nákup 
z e-shopu iGlobus.cz. 

Globus průběžně hledá vhodné pozemky a lo-
kality pro umístění nových hypermarketů napříč 
Českou republikou. Rozhodující je především 
spádová oblast, velikost pozemku nebo prostor. 
Takovým bude i hypermarket Globus v nákup-
ním centru Europark ve Štěrboholech. „Tato 
lokalita zlepší dostupnost obchodní sítě Globus 
zejména pro zákazníky ve východní části Pra-
hy a spádových oblastí na východ od hlavního 
města,“ řekl Jochen Baab, jednatel společnosti 
Globus, a doplnil: „V přízemí obchodní centra 
pro zákazníky připravujeme hypermarket Glo-
bus na ploše téměř 11 tisíc m2, z toho je počítáno 
s prodejní plochou 6000 m2. V 1. patře obchod-
ního centra budou moci zákazníci navštívit Re-

stauraci Globus o celkové ploše 1289 m2. Vedle 
hypermarketu a restaurace nabídku služeb doplní 
Globus Café, iGlobus.cz a prodejní pult našich 
vlastních uzenářských specialit, včetně nového 
konceptu Drůbežího řeznictví Globus, které na-
bízí podestýlková kuřata s dobou výkrmu 56 dní. 
To je téměř dvojnásobek oproti běžným kuřa-
tům. Tento nový koncept nyní úspěšně běží v na-
šich pražských hypermarketech, ke kterým se tak 
Štěrboholy přidají.“ Příprava prostoru začne le-
tos, první otevřenou provozovnou Globusu bude 
na podzim roku 2022 restaurace, následně pak na 
jaře 2023 samotný hypermarket. 

„Jsme rádi, že jsme pro naše návštěvníky 
získali nového a velmi atraktivního obchodní-
ho partnera a že je jím právě Globus, který je 
známý vedle šíře sortimentu i kvalitními čers-
tvými potravinami, které si sám vyrábí. Vedle 
hypermarketu Globus naši zákazníci jistě ocení 
i novou Globus restauraci,“ řekl Libor Pospíšil, 
manažer obchodního centra Europark Štěrboho-
ly. „Zákazníci mají zdarma k dispozici jak krytá 
parkovací místa v podzemních garážích, tak par-

koviště před budovou o celkové kapacitě 2100 par- 
kovacích míst s bezbariérovým přístupem.“

Kromě přípravy nové výstavby Globus inves-
tuje i do přestaveb svých stávajících provozoven, 
kompletní rekonstrukcí nedávno prošel hyper-
market v Praze Čakovicích. Nabízí zákazníkům 
evropský formát velkého obchodu, který je pře-
hledný a přívětivý svým interiérem. Zohledňuje 
ale také zvýšené požadavky na šetření energií. 
Globus ve svém novém konceptu snižuje výšku 
regálů pro větší přehlednost a přidává grafické 
prvky pro lepší orientaci uvnitř. Aby nakupování 
bylo ještě pohodlnější, v tomto formátu rozděluje 
Globus sortiment do tzv. světů. Sortiment je uspo-
řádán tak, aby zákazníci našli spolu související 
zboží u sebe. „Tento formát obchodu již nyní fun-
guje v Čakovicích a v Českých Budějovicích a se 
stejným úspěchem počítá Globus i pro novou filiál-
ku v Europarku Štěrboholy,“ upřesnil Jochen Ba-
ab. Každoročně na rekonstrukce a inovace Globus 
vynaloží investice v řádu desítek milionů korun. 
Vedle toho se věnuje i expanzi do dalších lokalit. 

Globus ČR, v. o. s.

Globus představí hypermarket s nejnovějším konceptem prodejnyAgrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace. 
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

56
okresních 
komor

2
regionální 
komory

12
krajských 
komor

Celostátní struktura

Chcete se stát členem?            www.akcr.cz/krajske-ak    |     www.akcr.cz/chcisestatclenem

Naleznete u nás zájmové svazy chovate-
lů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky 
či rybáře. Řešíme každodenní problémy 
i dlouhodobá témata. Členům pomáhá-
me prosadit jejich práva k podnikání.

Bojujeme za férové prostředí a silnější 
pozici českých zemědělců na jednotném 
evropském trhu. Usilujeme o srovnatel-
né podmínky s kolegy z okolních zemí. 
Podílíme se na tvorbě agrární politiky.

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpo-
čet, zelenou naftu, podporu náročných 
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Ře-
šíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii, 
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a po-
travinářství, či vzdělávání.

Společně
pro budoucnost českého zemědělství

a potravinářství

Agrarni_komora_Inzerce_A4_FINAL.indd   2 11.02.2021   15:57:17

Když se řekne grilovačka, hned se vám sbí-
hají sliny? Teplé letní dny přímo vybízejí k za-
hradní párty a kulinářským zážitkům. Pozvě-
te své přátele a rodinu na pořádnou hostinu. 
Máme pro vás tip z pekárny Odkolek, díky 
kterému nabídnete svým hostům to nejlepší.

CIBULOVÝ CHLÉB SE ŠKVARKY
Novinka s vůní prázdnin 

Přesvědčili jsme se, že i tradiční pšeničný 
chléb může překvapit. Šikovní pekaři z pekárny 
Odkolek upekli chléb provoněný pravou cibulí 
a kousky škvarků. Poctivý chléb z kvásku s jem-
nou vyváženou chutí je ideálním pečivem, kte-
ré dochutí letní grilovačku a dodá šmrnc každé 

svačině či večeři. Cibulový chléb se škvarky je 
vyroben z vybraných surovin. Obsahuje 5,5 % 
vepřových škvarků a 2,5 % restované cibule. Po-
kud plánujete grilovat nebo opékat, pak se pro 
něj neváhejte zastavit v prodejnách BILLA, je to 
opravdu dobrota.

KULINÁŘSKÝ TIP!
Sendvič 

z grilovaného krůtího masa

Ingredience
�  Odkolek Cibulový chléb se škvarky 
�  Grilovaná krůtí prsa v BBQ omáčce
�  Rajčata
�  Cibule
�  Čerstvý sýr
�  Ledový salát
�  Polníček

Postup přípravy
Nejprve si ugrilujeme krůtí prsa v BBQ 

omáčce. Nezapomeňte dobře hlídat, ať zůsta-
nou krásně šťavnatá. Čerstvý sýr dochutíme dle 
libosti solí, pepřem, citronem nebo bylinkami. 
Promícháme a namažeme na plátek chleba. Na 
sýr položíme lístky očištěného polníčku a le-
dového salátu. Krůtí prsa nakrájíme na tenké 
plátky a rozložíme na chléb. Dále pak vrství-
me kolečky rajčat a cibule. Nakonec vše poka-

peme BBQ šťávou a přiklopíme dalším plát- 
kem.  

Dobrou chuťǃ
United Bakeries a. s.

Zahradní párty a grilování k létu prostě patří!
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Zákazníci Penny v Praze Uhříněvsi 
dne 13. července zažili, jaké by to 
bylo, kdyby na světě nebyly včely. 
V jedné z nejmodernějších prodejen 
tohoto řetězce na ně čekaly z velké 
části prázdné regály, v nichž chybě-
lo 60 % běžného sortimentu. Chy-
běly v nich všechny produkty, které 
by nebylo možné vyrobit a které by 
si lidé nemohli koupit, kdyby z naší 
přírody včely zmizely. 

Penny na své prodejně v Praze Uh-
říněvsi pro tento den vyřadilo z na-
bídky na 60 % produktů, které by ne-
bylo možné bez přispění včel vyrobit. 
Nejednalo se pouze o produkty, které 
obsahují med, ale také o ty, na jejichž 
produkci se včely podílí opylováním, 
nebo výrobky, které by v nabídce chy-
běly, protože tyto produkty obsahují. 
Zákazníci si tak nemohli nakoupit ne-
jen ovoce nebo zeleninu nebo produkty 
obsahující med, ale také oleje, pečivo, 
koření, cukrovinky, ochucené mléčné 
výrobky, džemy, džusy a stovky dalších 
produktů. „Příprava akce byla poměr-
ně náročná a trvala nám několik týdnů. 
Na tom, které produkty vyřadíme, jsme 
spolupracovali podle přesně stanove-
ných kritérií s Výzkumným ústavem vče-
lařským a znamenalo to projít složení 
doslova tisíců produktů, u nichž jsme 
zjišťovali, zda by bylo možné je vyrobit 
nebo ne bez přispění včel. Také logisti-
ka celé akce a příprava samotné pro-
dejny byla pro celý tým velmi náročná, 
i proto jsme rádi, že se nám celá akce 

vydařila, a naši zákazníci ji po prvotním 
překvapení hodnotili pozitivně,“ kon-
statoval Jens Krieger, generální ředitel 
Penny, a dodal: „Bez včel by nám lidem 
hrozila reálná potravinová krize. I pro-
to jsme se rozhodli upozornit na tento 
problém tímto unikátním způsobem.“ 

Na několik stovek zákazníků tak 
od otevření v 7 hodin čekala z velké 
části prázdná prodejna, v níž chybělo 
60 % produktů. „V první chvíli byli li-
dé překvapeni a divili se, co se děje. 
Když jsme jim smysl naší akce vysvět-
lili, pochopili to, a naopak jsme byli 
překvapeni tím, jak pozitivně reagova-
li. Připravili jsme pro ně i materiály 
o významu včel a jejich podílu na tom, 
co jíme. Někteří s námi pak dokonce 
diskutovali o jejich zkušenostech se 
včelařstvím. Všichni pak dostali malý 
dárek s díky za pochopení,“ popisuje 
Tomáš Kubík, manažer komunikace 
Penny, a dodává: „Příjemným překva-
pením bylo i to, jak lidé diskutovali 

a diskutují na našich sociálních sítích, 
kde jsme o akci informovali.“ 

Akce Penny pro včely se uskutečnila 
ve středu 13. července od 7 hodin rá-
no do 13 hodin odpoledne na prodejně 
Penny v Praze Uhříněvsi a navštívilo 
ji několik set pravidelných zákazní-
ků této prodejny. Přímo na místě akci 
podpořili mimo jiné také ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula, moderátor 
Leoš Mareš nebo herec Václav Kopta. 
Cílem bylo zejména upozornit na vý-
znam včel pro produkci potravin, která 
je celosvětově vyčíslena na 500 mld. 
eur, tedy takřka 13 bilionů korun. Vče-
ly se opylováním podílí velkou měrou 
nejen na produkci ovoce a zeleniny, ale 
i dalších potravin, jako jsou ořechy, 
oleje a další produkty. Některé plodi-
ny by bez včel zcela zmizely, například 
káva, kakao nebo vanilka. 

Celosvětově dochází k významné-
mu úbytku včelstev. Podle některých 
studií za posledních 20 let zmizela 

polovina včelstev. V České republice 
není podle Dalibora Titěry z Výzkum-
ného ústavu včelařství situace tak alar-
mující. „Jedná se o globální problém. 
Včely neznají a nedodržují hranice 
jako my lidé a jsou vzájemně propo-
jené. Když se u nás budeme o včelstva 
starat, pomáháme tak všem lidem na 
planetě, nehledě na to, že jdeme pří-
kladem.“

Penny poskytuje domov 2 milionům 
včel, a to celkem v 58 úlech umístě-
ných u centrály společnosti v Radoni-
cích a u centrálních skladů v Jirnech 
u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dob-
řanech. Použity jsou typizované úly, 
které používá většina včelařů v ČR. 
Jsou natřené červenohnědou lazurou 
a jako včelí matky byly vybrány vče-
ly Singer F1, které jsou zárukou mír-
nosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré 
užitkovosti a jsou pro své vlastnosti 
vhodné i pro chov včelstev v centrech  
měst.

Penny ukázalo, jak by vypadal svět bez včel

Penny připravilo na léto věrnost-
ní akci, v níž si budou moci zákaz-
níci pořídit se slevou až 62 % prak-
tické skleněné dózy na potraviny. Ty 
patří k tomu základnímu, co najde-
me a potřebujeme v každé kuchyni. 
Slouží k uchovávání čerstvých i již 
připravených potravin a pokrmů. 
A právě sada 7 skleněných dóz růz-
ných velikostí, které je možné bez 
obav použít k vaření či ohřívání v mi-
krovlnné nebo horkovzdušné trou-
bě i k zamrazení pokrmů, bude nyní 
k dostání v Penny až do 17. srpna. 

Díky dózám na potraviny máme 
v kuchyni i lednici nejen pořádek, ale 
také jimi prodlužujeme trvanlivost po-
travin. Používáme je rovněž na přepra-

vu už hotových pokrmů a skleněné dózy 
v řadě případů využijeme i pro samot-
né vaření. Máme-li tyto skleněné dózy 
navíc vybavené praktickým plastovým 
krytem, pak můžeme připravený pokrm 
snadno zakrýt, uložit do lednice nebo 
vzít kamkoliv s sebou. „Používám je 
nejen pro uchování čerstvých potravin, 
jako jsou ovoce, nebo zelenina, ale řadu 
pokrmů v nich i připravuji, ať už jsou to 
lehké letní saláty, nebo třeba zapékaná 
jídla. Díky plastovému krytu v nich vy-
drží jídlo déle čerstvé a nekazí se, takže 
tím předcházím i plýtvání. Zkrátka si 
bez nich neumím svoji kuchyň předsta-
vit,“ říká kuchař Martin Škoda, který je 
tváří Penny v boji proti plýtvání. 

Sada 7 skleněných kulatých nebo ob-
délníkových dóz od 620 ml do 2200 ml 

pro teploty od –20 °C do 450 °C je ny-
ní k dostání v Penny. Dózy jsou vyba-
veny plastovým krytem a praktickým 
ventilem, díky němuž není potřeba 
další kryt pro ohřívání potravin v mi-
krovlnné troubě. Akce potrvá až do  
17. srpna a zákazníci si mohou jednot-
livé dózy pořídit se slevou až 62 %. 
V rámci tradiční věrnostní akce sta-
čí nakoupit v PENNY a za každých  
200 korun nákupu v Penny obdrží zá-
kazník 1 bod. Za 10 bodů nasbíraných 
ve sběratelské kartičce pak bude možné 
zakoupit vybranou dózu za zvýhodně-
nou cenu. Tato věrnostní akce potrvá 
do 17. srpna, body bude možné uplatnit 
do 24. srpna. Akce platí do vyprodání 
zásob v jednotlivých prodejnách Penny 
po celé republice. 

Inspiraci na pokrmy najdou zákaz-
níci na prodejnách v aktuálním čísle 
S Penny u stolu nebo v receptech Mar-
tina Škody.

Penny Market s. r. o.

Penny dózy: aby potraviny zůstaly chutné

Společnost Billa usiluje o snad-
nou dostupnost pro všechny své 
zákazníky, a rozrůstá se proto i do 
menších měst. V západočeském 
Stříbře otevřel obchodní řetězec 
svou 247. prodejnu v České repub-
lice. Zároveň jde už o 12. prodejnu 
Billa v Plzeňském kraji. Nová 
prodejna o rozloze 933 m2 nabídne 
zákazníkům široký výběr potravin 
zejména od českých dodava-
telů, ale i nepotravinový sorti- 
ment. 

Jako jeden z nejrychleji rostou-
cích obchodních řetězců v České 
republice usiluje Billa o snadnou 

dostupnost, a proto vedle velkých 
měst otevírá prodejny i v menších 
městech. „Mnoho obyvatel se stěhu-
je do menších aglomerací a na ná-
kup musí dojíždět do blízkých větších 
měst. Chceme jim proto vyjít napro-
ti a přiblížením prodejny do jejich 
města jim kilometry ušetřit. Otevření 
nové prodejny je součástí letošního 
plánu expanze a digitalizace našich 
prodejen, na což celkově vynaložíme 
investici ve výši až 1,32 miliard ko-
run,“ vysvětluje Dana Bratánková, 
manažerka korporátní komunikace 
a tisková mluvčí Billa ČR. Nová pro-
dejna ve Stříbře stojí v nově vznik-
lé obchodní zóně, jež se nachází na 

místě bývalé restaurace, která roky  
chátrala.

Prodejna bude otevřena od pondě-
lí do soboty od 7.00 do 20.00 hodin, 
v neděli pak od 8.00 do 20.00 hodin. 
Zákazníci budou moci zaparkovat 
na celkem 89 parkovacích místech 
včetně vyhrazeného parkování pro 
hendikepované nebo rodiče s dětmi. 
Lidé ze Stříbra i jeho okolí se mo-

hou těšit na širokou nabídku kvalit-
ních a čerstvých produktů, například 
na rozšířenou nabídku čerstvé zele-
niny, křupavé pečivo, kvalitní ma-
so, chlazené výrobky, nápoje nebo 
drogistické zboží. Rovněž si budou 
moci vybírat ze sortimentu privát-
ních značek společnosti Billa nebo 
produktů speciální výživy pro zákaz-
níky s různými výživovými intole-
rancemi či restrikcemi. Dohromady 
naleznou v sortimentu přes 8 000 po-
ložek od tuzemských či zahraničních 
producentů včetně regionálních spe-
cialit s označením Billa Regionálně.

Nová prodejna Billa je vybave-
na nejmodernějšími technologie-

mi. Velké pozornosti se zde dostává 
ochraně životního prostředí, která je 
jedním z dlouhodobých cílů společ-
nosti Billa v rámci jejího Plánu B. 
„Například informaci o ceně zboží 
se zákazníci dozvědí z elektronických 
cenovek, kterými Billa dlouhodobě 
chrání přírodu před kácením stro-
mů. Dostupné jsou také recyklované 
nákupní košíky, které obsahují až 95 
procent recyklovaného plastu,“ dopl-
ňuje Dana Bratánková za společnost 
Billa ČR. 

www.billa.cz

Billa, spol. s r. o.

Obchodní řetězec Billa otevírá novou prodejnu ve Stříbře

Zleva: Daniel Titěra, Výzkumný ústav včelařství, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, Jens Krieger, generální ředitel  
Penny Market Česká republika, ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý

Letos to bude velké! 
Rezervujte si místo ve svém kalendáři!

WWW.FANUC.CZ

Výstaviště Brno  
4.10. - 7.10.2022

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Téma udržitelnosti je v současné době 
v popředí zájmu široké veřejnosti. Tomuto 
trendu se přizpůsobují i samotné firmy, vý-
robce obalových řešení nevyjímaje. Spo-
lečnost THIMM pack’n’display, tradiční 
výrobce obalů a displejů z udržitelné vl-
nité lepenky se sídlem ve středočeských 
Všetatech, používá pro výrobu potravinář-
ských obalů speciální druhy vlnité lepen-
ky, které jsou určené pro přímý styk s po-
travinami a nezatěžují životní prostředí. 
Pro své zákazníky navíc THIMM nabízí 
také nejrůznější optimalizace, které 
přispívají udržitelnosti a zároveň šetří  
náklady.

Příkladem toho, jak může optimalizace oba-
lu přispět trvalé udržitelnosti, je spolupráce se 
společností Madeta. Obaly Shelf-Ready, které 
pro společnost Madeta vyrábí THIMM pack’-
n’display, byly zprvu potištěny po celém svém 
obvodu. Obě společnosti se však zamyslely nad 
jednoduchou otázkou: „Proč tisknout obal to-
hoto typu po celém obvodu, když v regálu je 
viditelná pouze jeho čelní část?“ A tak se zrodil 
návrh nového grafického provedení se zeštíhle-
ným potiskem, který výrazně přispívá udržitel-
nosti, a navíc šetří náklady. Pro spotřebitele se 
přitom nic nezměnilo – jejich oblíbené mléčné 
produkty zůstávají v regálu snadno rozpozna-

telné. Z pohledu udržitelnosti však došlo k vý-
znamné úspoře použitých barev.

Nové obzory pro zpracování vlnité lepen-
ky otevírají nejnovější technologie a speciální 
druhy lepenky, díky kterým je možné vyrobit 
obalová řešení, která jsou udržitelnou alter-
nativou k obalům z plastu a jiných obtížně 
recyklovatelných materiálů. Vlnitá lepenka 
je udržitelný a ekologický materiál vyráběný 
z obnovitelných surovin a lze ji tak velmi jed-
noduše recyklovat. V potravinářském průmy-
slu se uplatňují zejména speciální druhy vlnité 
lepenky foodWave®, foodWave®| heatproof 
a papír ComBa® Liner.

THIMM foodWave® je vlnitá lepenka ur-
čená pro přímý styk s potravinami, neboť za-
braňuje migraci škodlivých látek do baleného 
zboží. V kombinaci se speciálním lakem jsou 
obaly z vlnité lepenky pro přímý styk s potravi-
nami dokonce odolné vůči mastnotě a vlhkosti. 
Tento druh vlnité lepenky se vyrábí za přísných 
hygienických výrobních podmínek podle stan-

dardu BRC, a to s použitím ekologického škro-
bového lepidla. THIMM foodWave®| heat- 
proof je dalším druhem vlnité lepenky pro pří-
mý styk s potravinou, která je vhodná i pro po-
užití v mikrovlnné či pečicí troubě. Lepenka 
foodWave®| heatproof navíc neobsahuje sili-
kon a po použití je možné ji vyhodit do běž-
ného sběrového papíru. Jedná se tak o vysoce 
udržitelnou alternativu plastových či hliníko-
vých obalů. 

Papír ComBa® Liner je speciálním tisko-
vým postupem povrstven lakem na vodní bázi. 
Vzniká bariéra, která snižuje propustnost vody 
a je odolná vůči vodním parám. Papír s po-
vrchovou úpravou se také vyznačuje menší 
propustností tuků, takže po definované období 
nepronikají bariérou žádné tuky. Právě tento 
speciální typ papíru je používán při výrobě 
vlnité lepenky pro přímý styk s potravinami 

foodWave®. Tento papír neobsahuje žádné 
emulgátory a rozpouštědla a spolehlivě tak 
chrání před kapalinami a tuky.

Právě na papír ComBa® Liner vsadili vý-
vojáři společnosti THIMM u nových take-
-away krabiček na jídlo pro německý řetězec 
rychlého občerstvení specializující se na moř-
ské plody, společnost Nordsee GmbH. Krabič-
ky na jídlo pro tuto společnost jsou vyráběny 
ve dvou velikostních variantách a jsou vhod-
né pro všechny druhy burgerů, baget, burritos 
nebo wrapů. Pro společnost Nordsee vyvinul 
THIMM také třídílný box pro pokrmy urče-
né na talíř. Uvnitř boxu jsou umístěny tři le-
penkové misky – na rybu, přílohu a omáčku. 
Právě vnitřní část misek je vyrobena z papíru 
„ComBa®“ s bariérovou vrstvou.

www.thimm.cz

Inovativní obaly pro potravinářský průmysl 
od společnosti THIMM
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Je jí 23 let a „zuby zahnutý nahoru“ jako 
by předznamenaly její osud. Sandra Flemrová, 
holčička z legendární vánoční reklamy a dnes 
sestřička v zubní ambulanci, se téměř po  
20 letech znovu objeví v kampani Kofoly. 
Ve spotu plném „negativ“ upozorňuje na po-
zitivní přínos nové obalové cesty – systému 
vratných skleněných lahví, které Kofola uved-
la na trh pod názvem Cirkulka. 

„Při natáčení vánoční reklamy na Kofolu mně 
byly tři roky. Pamatuji si jen pár záblesků, ja-
ko například koulovačku se štábem. Reklama se 
mně ale přesto silně zapsala do života,“ svěřila 
se Sandra Flemrová. V dětství absolvovala něko-
lik dalších castingů, ale až letos, kdy společnost 
Kofola hledala tvář pro svůj projekt Cirkulka, 
přišla ta pravá chvíle se na obrazovky vrátit. 

„S Cirkulkou vracíme do domácností osvědče-
né skleněné lahve. Nápad vrátit spolu s nimi do hry 
i děvčátko ‚ne, ne, já nemusím, já už ho vidím‘ při-

šel úplně přirozeně,“ vysvětluje Pavol Chalupka, 
marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. 
„Nejenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro  
20 let, ale zároveň patří k mladé generaci, pro 
kterou je udržitelnost klíčová. A jestliže cirkulace 
lahví je o jejich vracení, vrátili jsme i holčičku,“ 
říká Pavol Chalupka. Sandru koncept Cirkulky 
zaujal, proto s nabídkou znovu účinkovat v re-
klamě bez váhání souhlasila.

KDYŽ MILUJEŠ, CIRKULKUJEŠ
Kofola ve spotu upozorňuje originálním způ-

sobem na Cirkulku, která je těžká, vrže a cinká, 
ale nabízí lidem novou cestu, jak si vychutnat 
oblíbené nápoje v tradičním obalu, který je še-
trný k přírodě. „O tom, že uvedeme nápoje ve 
vratném skle i do maloobchodu, jsme uvažovali 
už několik let. Nechali jsme si vypracovat analýzu 
celého životního cyklu výrobku a jeho vlivu na 
životní prostředí a vyšlo nám, že Cirkulce, te-
dy vratným skleněným lahvím, stačí jen několik 
cyklů, aby jejich uhlíková stopa byla nižší než 
stopa jiných běžných obalů,“ vysvětluje Pavol 
Chalupka. 

A jak i Sandra připomíná, to zdaleka není jedi-
ný benefit nového konceptu. „Zajímalo mě, jakou 
budou mít nápoje z Cirkulky chuť, jestli to bude 
v něčem jiné. Na první lok mi to přišlo stejné, ale 
co bylo zajímavé, že když jsem láhev nedopila 
a znovu jsem ji otevřela, tak se ozvalo to typické 
tssss… Ten zvuk dobře nasyceného nápoje. A to 
i po opakovaném otevření,“ popisuje svoje poci-
ty Sandra Flemrová.

Reklama se natáčela na Slovensku poblíž Zá-
hoří. Pro sestřičku Sandru to byl náročný den, 

ale jak sama říká, bude na něj dlouho vzpomínat. 
„Miluju přírodu a čas strávený v krásné sloven-
ské krajině byl pro mne nabíjející. Všichni lidé 
‚na place‘ byli neskutečně milí. V průběhu toho 

dne jsem zažila snad všechny emoce…,“ usmívá 
se Sandra. Spolu s ní si v reklamě zahrál talen-
tovaný student DAMU David Petrželka. Režie 
spotu se ujal Ruy Okamura.

Nová reklama na Cirkulku od Kofoly je k vi-
dění od 1. července na Youtube, následně pak i ve 
vysílání slovenské TV Markíza. Na sociálních 
sítích se pak objeví další mini příběhy. 

CIRKULKA V KOSTCE
Projektem Cirkulka završila Kofola Česko-

Slovensko svou snahu vytvořit cirkulární systém 
pro další kategorii svých nápojů. Zájem o novou 
obalovou cestu ze strany spotřebitelů předčil pů-
vodní očekávání. Cílem Kofoly je prodávat v té-
to obalové alternativě aspoň 15–20 % z celkové 
spotřeby. 

Skleněné litrové lahve Cirkulky navrhl sloven-
ský designér Martin Turzík a vyrábí je tuzemská 
sklárna Moravia. Mají recyklovaný hliníkový 
šroubovací uzávěr a zdobí je jen drobná papírová 
etiketa. Spolu s lahvemi uvádí Kofola do oběhu 
modulární přepravky z recyklovaného materiálu, 
které lze jednoduše spojit, díky čemuž pojmou 6, 
nebo dokonce 12 lahví. Do jedné přepravky si 
mohou spotřebitelé nakombinovat oblíbené ná-
poje – Kofolu, Vineu i Rajec. Záloha za láhev 
činí 8 korun, za přepravku pak 50 korun. 

Cirkulka je k dostání od dubna letošního roku, 
v Česku na vybraných prodejnách Tesco a v on-
line supermarketu Rohlik.cz. Její distribuce se 
bude postupně rozšiřovat, od července ji zařadí 
do své nabídky také iTesco.cz. 

Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Holčička z reklamy se zlatým prasátkem se objeví 
v dalším spotu Kofoly – tentokrát představí Cirkulku! 

Alessandro Pasquale, generální ředitel 
a majitel firmy Mattoni 1873, byl zvolen pre-
zidentem Evropské asociace výrobců mine-
rálních vod (Natural Mineral Waters Euro-
pe, NMWE) se sídlem v Bruselu. Asociace 
se zaměřuje na ochranu a propagaci přírod-
ních minerálních a pramenitých vod v Evro-
pě. V posledních letech zároveň klade stá-
le větší důraz na udržitelnost podle principů 
cirkulární ekonomiky.

„Naše odvětví musí chránit cenný produkt, kte-
rý dodáváme na stůl lidem v celé Evropě. Toho 
dosáhneme ochranou podzemních zdrojů, podpo-
rou biologické rozmanitosti a zavedením principů 
cirkulární ekonomiky. Výroba pramenitých a mi-
nerálních vod má jedinečnou šanci stát se sku-
tečně plně cirkulární. Této příležitosti se musíme 
chopit, bez odkladu se zaměřit na zavedení účin-
ných a efektivních řešení a proměnit je v komplex-
ní a funkční systém,“ říká Alessandro Pasquale 
a dodává: „Součástí musí být i přednostní přístup 
k našim recyklovaným lahvím, aby bylo možno 
lokálně uzavřít materiálovou  smyčku.“

Alessandro Pasquale reprezentuje již druhou 
generaci v čele rodinného podniku. Z jedné stá-
čírny minerálních vod v Kyselce u Karlových 
Varů se firma postupně rozrostla na středoev-
ropskou jedničku v nealkoholických nápojích. 
Alessandro převzal vedení společnosti od svého 
otce v roce 2007 a rozšířil rodinný podnik z Čes-
ké republiky do osmi evropských zemí, v nichž 
vyrábí v 11 závodech a zaměstnává na 3200 lidí. 

O udržitelnost a zavedení principů cirkularity 
nejen u vlastní firmy, ale v celém nápojovém prů-
myslu usiluje Alessandro Pasquale dlouhodobě. 
V Česku před čtyřmi lety Mattoni 1873 spoluza-
ložila iniciativu Zálohujme.cz, která prosazuje 
zavedení plošného cirkulárního zálohového sys-
tému na nápojové PET lahve a plechovky. Úsilí 
Mattoni 1873 o cirkularitu nápojového odvětví 
bylo korunováno úspěchem letos v lednu na Slo-
vensku, kdy země zavedla plošný zálohový sys-
tém a slovenský nápojový průmysl začal uzavírat 
cirkulární materiálovou smyčku.

Další prioritou v ČR i dalších zemích Evropy 
je pro Alessandra Pasquale biodiverzita. Matto-
ni 1873 čerstvě představila s Českým svazem 
ochránců přírody nový projekt zaměřený na roz-
šíření druhové rozmanitosti v okolí jejích výrob-
ních závodů. Projekt nazvaný na počest pravnu-
ka původního zakladatele, Motýlí louky Rudiho 
Mattoni, se zaměřuje právě na motýly.

Amic 

Ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale povede Evropskou asociaci 
výrobců minerálních vod NMWE

J A K O  N O V Ý  P R E Z I D E N T  N M W E  S E  Z A M Ě Ř Í  N A  O C H R A N U  A   P R O P A G A C I  K V A L I T Y  P Ř Í R O D N Í C H 
M I N E R Á L N Í C H  V O D  A   B U D E  U S I L O V A T  O   C I R K U L A R I T U  N Á P O J O V É H O  P R Ů M Y S L U

Novotného lávka v Praze bude hostit kon-
ferenci From Farm to Fork zaměřenou, jak ná-
zev napovídá, na kvalitu a bezpečnost potravin 
a spolupráci zainteresovaných stran v potravi-
novém řetězci ve prospěch spotřebitelů. Organi-
zátorem pravidelné konference je Česká společ-
nost pro jakost, partnerem akce Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR. Konference se uskuteč-
ní v pondělí 26. září 2022. Celodenní program 
konference bude rozdělen do jednotlivých na 
sebe navazujících tematicky zaměřených částí. 

V prvním z bloků vystoupí zástupci organi-
zací státní správy a Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu s aktuálními novinkami z oblasti 
jejich zaměření. Druhý blok se zaměří na kva-
litu a bezpečnost v rámci zpracovatelského prů-
myslu a zemědělství. Poslední blok bude patřit 
zástupcům obchodních řetězců, kteří představí 
novinky zejména z oblasti udržitelnosti.

Konference From Farm to Fork je určena 
odborné veřejnosti, představitelům zeměděl-
ských a potravinářských podniků, zástupcům 

obchodních řetězců i pracovníkům dozorových 
či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se za-
bývají kvalitou a bezpečností potravin, rovněž 
tak souvisejícími oblastmi (zejména společen-
ská odpovědnost, udržitelnost).

Konference je vhodnou příležitostí i pro ne-
formální setkání zástupců všech zainteresova-
ných stran a pro aktivní výměnu informací. Ví-
ce informací o konferenci najdete na webových 
stránkách www.csq.cz.

 vitaPR

Konference o kvalitě a bezpečnosti potravin From Farm to Fork 

https://kofo.la/Cirkulka30cz
http://www.csq.cz
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Rodinná firma MASO-PROFIT po třech 
letech obnovila tradici pořádání řez-
nických seminářů. Letošní dvoudenní 
akce se zúčastnila necelá stovka firem 
působících v oboru zpracování masa. 
V pátek i sobotu 3. a 4. června proběh-
la ukázková výroba za použití vakuového 
kutru, konvektomatu a řady dalších tech-
nologií. 

Do příjemného letního rána se na bývalý 
statek v pražských Hrdlořezech začínají sjíž-
dět řezníci a uzenáři z celé republiky. V pro-
storech firmy MASO-PROFIT se totiž koná 
akce speciálně pro ně, a to poprvé od roku 
2019, kdy tuto tradici přerušila pandemie co-
vidu. Do té doby česká společnost uspořádala 
několik desítek seminářů, na kterých potravi-
nářští technologové v praxi předvádějí novin-
ky a zajímavosti z oboru zpracování masa, ale 
i gastronomie.

Páteční událost začala krátkým úvodním 
slovem vedení firmy a bez dalšího otálení 
přišla řada na výrobu v MEAT-LABU, což 
je špičkově vybavená dílna situovaná při 
prodejně řeznických potřeb na pražské cen-
trále české společnosti. Současně probíha-
lo vaření ve venkovní kuchyni, při kterém 
bylo možné v praxi vidět kuchařskou tech-
nologii – multifunkční pánev a konvekto- 
mat. 

V prvním patře budovy se v pultech nabíze-
ly masné výrobky z nabídky některých hostů 
semináře, které pak společně s výsledky va-
ření ve venkovní kuchyni tvořily po dva dny 
trvání akce gró jídelníčku všech přítomných. 
Pochutiny skvěle doplňovala profesionálně 
připravená káva od renomovaného baristy 
Michala Křižky.

KDYŽ ZA TO VEZMOU 
PROFÍCI

Výrobu tým technologů odstartoval před-
vedením kostkovačky MHS, která dokáže 
účinně zpracovat maso i další suroviny na 
kostky, hranolky nebo plátky. Ve svižném 
tempu se pozornost přesunula ke tvarovačce 
burgerů Gesame, mleté maso se pak balilo do 
ochranné atmosféry na novém stroji Scandi-
vac.

Následovalo kutrování na vakuovém ku-
tru německé značky Seydelmann a narážení 
na stroji Rex. Vyráběly se klobásy chilli con 
carne, grilovací bílé a také frankfurtské párky, 
které prošly udírnou Bastra za použití štěpky. 
Návštěvníci si mohli v akci prohlédnout také 
autokláv Voss při výrobě masových konzerv 
ve skle a plátkovač Fendo značky KT. 

Ve venkovní kuchyni se vařilo na strojích 
předního výrobce gastronomické techniky 
Rational, a sice na konvektomatu iCombi Pro 
a multifunkční pánvi iVario. Německá značka 
na seminář vyslala vlastní tým kuchařů, kteří 
efektivně a s časovou úsporou připravovali 
panenku se švestkovou omáčkou, škvarky, 
burgery a další pokrmy. Konvektomat se vy-
užil i v MEAT-LABu na přípravu jerky. 

Celou výrobou a vařením diváky prová-
zeli zkušení technologové, manželé Antonín 
a Marie Čechovi, František Kopal, Karel He-
verle a Pavel Sarga. „Chtěli jsme ukázat, že 
vedle tradičních postupů existují i nové tech-
nologie, které mohou přispět k efektivitě výro-
by,“ řekl Kopal.

Návštěvníci se po skončení výroby mohli 
volně pohybovat po firmě a prohlédnout si její 
prostory včetně zázemí servisu a moderního 
automatického skladového řešení. Zakladač 
přezdívaný robot Emil se pohybuje rychlostí  
6 metrů za sekundu a obsluhuje sklad s více 
než 10 tisíci položkami. 

Jednou z častých zastávek byla brusírna, 
kde si hosté mohli zdarma nechat nabrousit své 
kutrové nože v rámci propagace služby brou-
šení pro firmy. V MASO-PROFITu se pracuje 
na moderních bruskách Knecht, zákazníci si 
mohou nově koupit speciální box, ve kterém 
budou jejich kutrové nože i celá složení bez-
pečně putovat do Hrdlořez k nabroušení. 

PROJEKTOVÁNÍ 
A HYGIENA

Součástí programu byly také dvě odbor-
né přednášky o projektování potravinářských 
provozů a také o jejich hygieně. Cílem bylo 
předat posluchačům cenné know-how a na-
bídnout jim služby MASO-PROFITu v těchto 
dvou oblastech. 

Přednáška o projektech se dotkla nového 
stavebního zákona. Přednášející a vedoucí pro-
jektového oddělení Ing. Michal Nečas se pak 
blíže věnoval procesu projekce a konkrétním 
činnostem, které s sebou tato služba přináší.

Návrh gastro provozů je totiž komplexní 
oblast, ke které je potřeba mnoho znalostí 
napříč různými obory. Tým MASO-PRO-
FITu dokáže zajistit zákazníkův projekt od 
první myšlenky až po realizaci. Jeho cílem 
je přitom šetření nákladů a zvyšování zis-
ků. Projekční oddělení obsáhne kompletní 
spektrum činností, které jsou pro fungující 
řeznickou prodejnu, bistro, restauraci a další 
nezbytné. 

Navazující přednáška o hygieně v podá-
ní Mgr. Jana Strejčka posluchače seznámi-
la s konkrétními postupy hygieny a sanitace 
v provozu, například za použití přípravků na 
bázi kyseliny mléčné. Došlo pak i na praktické 
ukázky pěnování.

Hygienické poradenství obecně pomáhá 
předcházet problémům s celkovým obrazem 
hygieny a bezpečnosti potravin. To zabraňuje 
poškození jména značky v případě mikrobio-
logické, chemické nebo fyzikální kontaminace 
produktů. 

„Po takových chybách a jejich případné 
medializaci hrozí dopad na ekonomiku firmy. 
Ztracená důvěra se těžko získává zpátky,“ 
říká k tomu Strejček. „Proto je naším cílem 
ochrana aktiv zákazníka trvalým zlepšováním 

hygienického stavu a úrovně bezpečnosti pro-
duktu,“ dodává. 

Po přednáškách už nic nestálo v cestě spo-
lečenské části akce, která v případě obou dní 
pokračovala do odpoledních až večerních 
hodin. Šlo o skvělou příležitost, při které se 
mohli profesionálové od masa potkat a vy-
měnit si nové poznatky, zkušenosti a dojmy. 
Doufejme, že žádná vynucená pauza už nepři-
jde a následující seminář roku 2023 se povede 
stejně jako ten letošní.

PŘINÁŠÍME PROFIT 
UŽ OD ROKU 1991

Společnost MASO-PROFIT je jedním 
z předních českých dodavatelů technolo-
gií a potřeb pro masný průmysl, gastrono-
mii a potravinářství obecně. Firma se opírá 
o dlouhou rodinnou tradici a o ještě delší his-
torii řeznického a uzenářského řemesla. Půso-
bí jako dodavatel zařízení a technologických 
řešení pro provozy všech velikostí. V rámci 
e-shopu se věnuje také prodeji potřeb pro do-
mácí výrobu a vaření.

MASO-PROFIT s. r. o. 

Řeznický seminář 2022: 
zpracovatelé masa se sešli v Hrdlořezech

Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů na základě 
individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.
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 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl
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   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů
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TVAROHOVÝ DEZERT
bez přidaného cukru

www.milko.cz

• bohatý zdroj bílkovin
• s vitamíny B1, B2, E
• se sladidly

milkopolabskemlekarny

Ve středu 8. června se v Pardubicích usku-
tečnil 28. ročník největší tuzemské pekařské 
akce Dny chleba, kde se sešli pekařští od-
borníci, aby společně vybrali vítěze prestižní 
soutěže Chléb roku. Soutěžilo se v pěti ka-
tegoriích a oceněny byly pekárny z celé Čes-
ké republiky.

Akce se konala ve zrekonstruovaných prosto-
rách výstaviště Ideon Pardubice, kde se během 
dne prezentovaly jednotlivé pekárny a dodava-
telé. Slavnostní ceremoniál proběhl pod záštitou 
kardinála Dominika Duky.

„Kvůli neustálému růstu cen energií a vstup-
ních surovin je letošní rok pro pekaře obzvláš-
tě obtížný. O to více nás těší, že se i přesto do 
letošního ročníku soutěže Chléb roku přihlásilo 
104 soutěžních vzorků, ze kterých naše odborná 
porota po dlouhém rozhodování vybrala vítěze 
jednotlivých kategorií,“ říká Bohumil Hlavatý, 
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České 
republice. 

Soutěžní chleby byly hodnoceny 20 certifiko-
vanými komisaři. V propracovaném 100bodo-
vém schématu hodnocení posuzovali senzorické 
parametry jednotlivých chlebů: vzhled, tvar a ob-
jem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, 
jež je při hodnocení nejdůležitější. Vítěze v ka-
tegorii Chléb mladých vybrali studenti SPŠPaS 
Pardubice. Vítězové jednotlivých kategorií sou-
těže získali oprávnění využívat ochrannou znám-
ku Chléb roku 2022, chleby umístěné na 2. až  
5. místě pak nesou známku Chléb vynikající  
kvality.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍ NÁRODNÍ SOUTĚŽE 

CHLÉB ROKU 2022
�  Chléb roku 900–1200 g (dva vítězové se stej-

ným počtem bodů): BEAS, a. s., Choustníkovo 
Hradiště, Pekárna Zelená louka, a. s., Herink

�  Chléb roku 500–800 g: Pekárna Racek, s. r. o., 
Přerov

�  Chléb bez hranic: UNITED BAKERIES a. s., 
Praha

�  Novinka roku: NOPEK, a. s., Hrušová
�  Chléb mladých: PEK GROUP, a. s., Znojmo

Strategickým partnerem akce je již třináctým 
rokem společnost Tesco Stores ČR, a. s. Chleby 
oceněné v soutěži Chléb roku 2022 budou prodá-
vány v síti prodejen tohoto obchodního řetězce.

Jak uchovávat pečivo?
Ještě teplé čerstvé pečivo rozhodně nebalíme 

do mikrotenových sáčků, nejlépe je ho uchovávat 
v sáčcích papírových. Pro opravdu správné skla-

dování je ideální mít pečivo uložené v plátěné 
utěrce nebo plátýnku.

Jak poznáme kvalitní pečivo?
V dnešní době poznáme kvalitu pečiva přede-

vším podle jeho složení, které by měl mít každý 
pekař k nahlédnutí. Na dálku rozhodně nepo-
znáte, že je výrobek např. celozrnný, špaldový 
apod. Kvalitní pečivo vydrží rovněž déle čerstvé 
a chutné.

Jak se mění preference chuti českých konzu-
mentů pečiva?

I přestože jsme světová velmoc v sortimentu 
pečiva a chleba, naše společnost stále touží po 
novinkách – chléb a pečivo s chia semínky, špal-
dové výrobky, amarantové výrobky, luštěninové 
výrobky, ale i např. chléb a pečivo se sušenými 
rajčaty nebo olivami, sušenou restovanou cibul-
kou apod. V neposlední řadě jsou hitem spíše 
pšeničné chleby, které pečou nejrůznější bistra.

Double-U PR, s. r. o.

Česko zná vítěze soutěže Chléb roku 2022

Vítězný chléb z Pekárny Racek z Přerova: Chléb roku 500–800 g Chléb roku 900–1200 g: vítězové Pekárna Zelená louka, Herink; Beas, Choustníkovo Hradiště

Praha – Společnost Tetra Pak ve spoluprá-
ci s českým výrobcem nápojů Linea Nivnice 
uvádí na český trh nápojové kartony s víčky, 
která zůstávají připevněná k obalu i po ote-
vření. Česká republika je v pořadí pátou zemí 
(po Irsku, Pobaltí1, Španělsku a Německu), 
kde se tato inovativní víčka zavádějí. Tetra 
Pak je zároveň na každém z těchto trhů první 
společností, která tento typ víček zavádí pro 
komerční účely. 

Jedná se o vý-
znamný milník 
dlouhodobého úsilí 
společnosti v ob-
lasti recyklace a ja-
ko součást širšího 
programu oteví-
rá evropským zá-
kazníkům cestu 
s předstihem splnit 

směrnici o jednorázových plastech, která vstoupí 
v platnost v roce 20242. 

„Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům 
nabídnout řešení obalů s pevně připojenými 
víčky, které jim pomáhají plnit jejich ambici-
ózní snahy v oblasti udržitelnosti. Na základě 
potřeb našich zákazníků a poznatků získaných 
ze spotřebitelských průzkumů realizovaných 
na různých trzích3 jsme naše nová pevně při-
pojená víčka navrhli tak, aby zvýšily pohod-
lí spotřebitelů včetně jejich lehkého otevírání 
a opětovného uzavírání pro pozdější konzumaci  
a díky pečlivě navrženým rozměrům i plynulé na-

lévání či pití,“ uvedla Julia Luscher, viceprezi-
dentka pro marketing společnosti Tetra Pak.

„Naše společnost patří mezi největší výrobce 
ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídá-
vek a sirupů v regionu. Kvalita produktů a udr-
žitelnost podnikání jsou naší prioritou. Proto 
jsme se rozhodli implementovat u všech našich 
ovocných džusů, nektarů a nápojů nejnovější ře-
šení nápojového kartonu s připojenými víčky od 
společnosti Tetra Pak. Je to o dva roky dříve, než 
vstoupí v platnost evropská směrnice týkající se 
nakládání s jednorázovými plasty, požadující při-
pevnění víčka k obalu i po otevření. Nový uzávěr 
s připojeným víčkem tak podpoří efektivní sběr 
použitých nápojových kartonů a uzávěrů a jejich 
recyklaci již nyní,“ dodal za společnost Linea 
Ing. Petr Ambros, marketingový ředitel.

Pevně připojená víčka hrají důležitou roli 
v oblasti prevence odpadů, jelikož víčko zůstane 
po celou dobu připevněné k obalu. Toto řešení 
může také pomoci snížit uhlíkovou stopu nápojo-
vého kartonu v případě, že si producent potravin 
vybere jejich rostlinnou variantu, čímž se zvýší 
obsah obnovitelných surovin v obalu. Rostlinná 
varianta víčka je vyrobená z polymerů pochá-
zejících z cukrové třtiny, získané zodpovědným 
způsobem. Kromě toho se většina portfolia pevně 
připojených víček společnosti Tetra Pak vyzna-
čuje sníženým množstvím plastu. V závislosti na 
variantě uzávěru společnost dosáhla snížení ob-
sahu plastu v rozmezí od 7 % do 15 %. 

„Do konce roku 2022 plánujeme vybavit při-
bližně 300 balicích linek v Evropě řešením pro 
pevně připojená víčka. S ohledem na rozsah po-
třebných změn, které je nutno provést v celém 
hodnotovém řetězci, se díky této včasné spolu-
práci posouvá potravinářský a nápojový průmy-
sl vpřed a urychluje přechod na nízkouhlíkové 
oběhové hospodářství,“ dodal Marco Marche-

tti, viceprezident pro obalové materiály, prodej 
a distribuční řešení společnosti Tetra Pak.

Společnost Tetra Pak také významně investo-
vala do zlepšení výrobních procesů. Nové vysoce 
kvalitní automatizované výrobní linky na pro-
dukci pevně připojených víček využívají tech-
nologii umělé inteligence ke zvýšení efektivity. 

„Směřujeme k vytvoření nejudržitelnějšího 
obalu na nápoje a potraviny na světě – nápojové-
ho kartonu, který je zcela vyroben ze zodpovědně 
získaných obnovitelných nebo recyklovaných ma-
teriálů, je plně recyklovatelný a uhlíkově neutrál-
ní. Zvyšujeme investice do vývoje alternativních 

řešení napříč naším portfoliem obalů, jako jsou 
pevně připevněná víčka a jiné nápojové obalové 
systémy, abychom snížili množství odpadu a zá-
roveň zvýšili podíl obnovitelných surovin v na-
šich nápojových kartonech.“ 

„Celkově do vývoje a zavádění řešení pevně 
připojených víček investujeme přibližně 400 mi-
lionů eur, včetně loňské investice 100 milionů eur 
do našeho závodu v Châteaubriant ve Francii, 
tak abychom urychlili výrobu pevně připojených 
víček. Díky hladké spolupráci napříč několika 
projektovými odděleními očekáváme, že do konce 
roku prodáme více než 1,5 miliardy pevně připo-
jených víček pro 40 různých druhů obalů,“ uza-
vírá Marco Marchetti.

Grayling Czech Republic

1  Pobaltí zahrnuje Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
2  Hlavním cílem směrnice 2019/904, kte-

rá je neoddělitelnou součástí širšího pří-
stupu oznámeného ve strategii pro plasty  
a důležitým prvkem akčního plánu EU pro 
oběhové hospodářství, je prevence a snížení 
množství odpadu v mořích pocházející z jed-
norázových plastových výrobků. Implementace 
této směrnice do vnitrostátních právních před-
pisů členských států EU povede kromě jiných 
opatření k zákazu uvádění vybraných výrobků 
na trh vždy, když budou k dispozici cenově do-
stupné alternativy. Výrobci, maloobchodníci 
a výrobci nápojů v EU, stejně jako dovozci, 
jsou povinní do července roku 2024 zavést pev-
ně připojená víčka navržená tak, aby zůstala po 
otevření připevněná k obalům.

3  V letech 2019 až 2022 společnost Tetra Pak 
realizovala několik studií s cílem otestovat cho-
vání/přijetí spotřebitelů v souvislosti s pevně 
připojenými víčky, a to ve Španělsku, Němec-
ku, Itálii, Belgii, Švédsku a Polsku.

Tetra Pak uvádí na trh jako první na světě víčka, která jsou součástí 
nápojových kartonů. V České republice je představí společnost Linea Nivnice

N O V Á  V Í Č K A  B Y L A  N A V R Ž E N A  T A K ,  A B Y  N A P O M O H L A  K   M I N I M A L I Z A C I  O D P A D U 
A   K   E F E K T I V N Í  R E C Y K L A C I  N E J E N  S A M O T N Ý C H  V Í Č E K
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V řemeslném pivovaru neví nikdo lépe 
než sládek, že čas a množství extraktu jsou 
peníze! Společnost FOSS, motivovaná vášní 
pro pivovarnictví a analytiku, odpovídá na 
výzvu skvělým novým nástrojem, který zá-
sadně mění hru v oblasti optimalizace pro-
cesů při výrobě piva.

FOSS nyní hrdě představuje svou novinku 
BeerFoss™ FT Go, nový high-tech analyzá-
tor poskytující přibližně za 3 minuty všech-
na potřebná data pro kontrolu kvality procesu 
vaření piva od extrakce až po plnění do lah-
ví. FOSS navíc vytvořil uživatelsky snadné 
a intuitivní ovládání, které se vyhne nudným 
a zdlouhavým postupům, jako je odplyňování 
a filtrace.

Díky spolehlivé FTIR technologii od kvalitní 
značky FOSS může nyní kdokoli v pivovaru 
získat přesná data pro rozhodování a lepší kon-
trolu každé šarže. Po rychlém odběru ze sce-

zovací kádě nebo fermentační nádrže uživatel 
jednoduše vloží filtr do vzorkovacího pohárku, 
stiskne start na dotykové obrazovce a přístroj 
sám následně změří vzorek dle vybraného ty-
pu: mladina, fermentace nebo pivo. Všechny 
výsledky jsou pak zobrazeny současně a zahr-
nují pH, přímé měření alkoholu, hustotu, speci-
fickou hmotnost, stupeň fermentace a extrakty 
(původní, relativní, skutečný).

FOSS V PIVOVARNICTVÍ: 
ZE ZÁKULISÍ NA PŘEDNÍ SCÉNU

Po desetiletí se FOSS pohyboval v zákulisí 
pivovarského průmyslu a zajišťoval kvalitu 
příchozího sladu prostřednictvím přístrojů pro 
analýzu kvality zrna dodávaného do sladoven. 
Když byl v roce 1999 představen FTIR vinař-
skému průmyslu, doslova způsobil revoluci 
v kontrole kvality tím, že zpřístupnil data dů-
ležitá pro proces a kontrolu kvality pouhým 
stisknutím tlačítka.

Společnost FOSS, známá jako světový lídr 
ve výrobě a používání FTIR technologie ve vi-
nařském průmyslu, využila toho nejlepšího za 
roky zkušeností a hrdě vstoupila i na přední 
scénu v pivovarském průmyslu představením 
analyzátoru BeerFoss™ FT Go, který pomůže 
sládkům během celého výrobního procesu piva.

PRO MODERNÍ SLÁDKY
Spolehlivé přímé měření alkoholu, extraktu 

a pH umožní optimalizovat výtěžnost a kvalitu 
každé várky podle vaší receptury. BeerFoss™ 
FT Go s funkcemi záznamu dat a digitálními 

službami zajišťuje bezstarostný provoz a stane 
se „nejlepším přítelem“ dnešních dynamických 
sládků.

Poskytne jim potřebná data, aby se stali ještě 
lepšími sládky a s jistotou vytvářeli další vár-
ku. Tento přístroj byl totiž vytvořen zapálený-
mi sládky ve FOSS, protože věříme, že sládci 
v řemeslném pivovaru by měli věnovat více 
energie tomu, co milují: tvoření a zlepšování, 
a méně tomu, co nesnáší: nejistota a čekání.

Ing. Ondřej Borský, 
MILCOM servis a. s.

Dne 28. června proběhlo pravidelné jedná-
ní představenstva Potravinářské komory ČR 
(PK ČR) mimořádně na Ministerstvu zeměděl-
ství (MZe). Jednání se mimo zástupců PK ČR 
zúčastnil ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
a ředitel odboru Martin Štěpánek. Hlavním té-

matem jednání byly kompenzace cen energií 
v potravinářství.

Diskutující se dále věnovali problematice 
předsednictví ČR v Radě Evropy, dočasného kri-
zového rámce státní pomoci na podporu hospo-
dářství EU v souvislosti s ruskou vojenskou agre-
sí vůči Ukrajině, otázkám úlohy potravinářského 
sektoru v rámci kritické infrastruktury a vládní-
mu návrhu zákona o významné tržní síle.

Ministr Nekula ocenil vzájemnou komunika-
ci mezi MZe a PK ČR právě zejména v otázce 
návrhu zákona o významné tržní síle, kdy po 

vyjasnění všech šumů a neustálých pozměňova-
cích návrhů se projednávání posunuje dopředu 
a existuje reálný předpoklad schválení zákona 
v průběhu září.

Diskutující apelovali na ministra Nekulu, aby 
pomohl potravinářskému sektoru a podpořil tak 
konkurenceschopnost českých výrobců potravin. 
Řada zemí Evropské unie již využila dočasného 
krizového rámce EK, a pomohla tak svým pod-
nikatelům. Pokud vláda potravinářům nepomůže, 
převálcují je výrobci z okolních států, například 
v Německu, kde jsou energie levnější než v ČR, 
nebo Polsko a Maďarsko, kde jsou díky dotacím 

o 30 až 40 procent nižší výrobní náklady, a po-
traviny jsou tak výrazně levnější.

Členové PK ČR upozornili ministra Nekulu, 
že pokud nedojde ke kompenzacím energií ne-
bo jiné podpoře, skončí minimálně 15 % drůbe-
žářských provozů, producenti vepřového masa 
i většina malých a středních pekáren. Nicméně 
kritické období přijde pravděpodobně až po let-
ních prázdninách. Jako klíčové pro potravinářství 
se dnes jeví zajištění plynu v případě zastavení 
dodávek.

Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR diskutovala s ministrem Nekulou 
o kompenzacích pro potravináře

Celosvětově asi 68 % lidí trpí intolerancí 
laktózy. Školní projekt EU sice poskytuje 
kravské mléko bez laktózy, ale je důležité  
nabídnout více možností pro ty, kteří mají  
intoleranci laktózy a preferují rostlinné mléko. 
Kromě toho je alergie na kravské mléko nej-
běžnější formou potravinové alergie u dětí. 
Rostlinná mléka nabízejí výživově hodnotnou 
alternativu pro děti s těmito zdravotními 
problémy. Nejen proto organizace ProVeg In-
ternational spustila petici, v níž vyzývá Ev-
ropskou komisi, aby umožnila zahrnutí rost-
linných mlék obohacených vápníkem do EU 
Projektu dodávek ovoce, zeleniny a mléka do 
škol.

Petice, která na sociálních sítích používá 
hashtag #schoolmilk, dává evropským občanům 
a občankám příležitost podpořit začlenění rost-
linného mléka obohaceného vápníkem do škol-
ního jídelníčku jako možnosti šetrné ke klima-
tu. „Rostlinná mléka obohacená vápníkem jsou 
udržitelnou a zdravou možností a měly by být 
zahrnuty do školního programu, protože evrop-
ská společnost se posouvá k rostlinnější stravě,“ 
řekla Jasmijn de Boo, viceprezidentka organizace 
ProVeg. „Nabízení rostlinných mlék pomůže EU 
dekarbonizovat společnost a zároveň umožní 
větší výběr pro ty, kteří nechtějí ke školnímu 
jídlu pít kravské mléko,“ pokračovala de  
Boo.

Projekt EU sice zatím nezahrnuje rostlinné 
mléko obohacené vápníkem, ale Komise v součas- 
né době vyzývá veřejnost, aby v rámci konzultač- 
ního procesu, který končí 28. července 2022, 
poskytla zpětnou vazbu.

„Rostlinná mléka a mléčné produkty, které 
jsou zároveň obohacené vápníkem a vitaminy, 
jako je vitamin B12 a D, mohou být adekvátní 
nutriční alternativou kravského mléka. Kravské 
i obohacené rostlinné mléko obsahují shodně  
120 mg vápníku na 100 ml a typy rostlinných mlék, 
jako je hrachové či sójové, obsahují také obdobné 
množství bílkovin. Zároveň jsou rostlinná mléka 
spojena s výrazně nižší uhlíkovou stopou i nároky 
na půdu a vodu. Je proto překvapivé, že jsou 

rostlinná mléka v Evropské unii znevýhodňována 
oproti těm živočišným, např. i tím, že zatím nejsou 
zahrnuta do obdobných projektů,“ uvádí nutriční 
terapeutka Mgr. Veronika Baťová.

PROVEG PROSAZUJE 
ZAHRNUTÍ ROSTLINNÉHO MLÉKA 
DO SYSTÉMU Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

DŮVODŮ:
�  Zahrnutí rostlinného mléka obohaceného váp-

níkem je v souladu s plány Komise, konkrétně 
s „vytvořením příznivého potravinového pro-
středí, které usnadní výběr zdravé a udržitelné 
stravy“ (součást strategie EU Od zemědělce ke 
spotřebiteli).

�  Rostlinná mléka mohou podpořit vyváženou 
a zdravou stravu.

�  Odborníci a odbornice na výživu uvádějí, že 
sójové mléko, které je obohacené vápníkem, 
lze použít jako nutričně adekvátní alternativu 
kravského mléka.

�  Celosvětově asi 68 % lidí trpí intolerancí lak-
tózy. Program školního mléka sice poskytu-
je kravské mléko bez laktózy, ale je důleži-
té nabídnout více možností pro ty, kteří mají 
intoleranci laktózy a preferují rostlinné mlé-
ko. Kromě toho je alergie na kravské mléko 
nejběžnější formou potravinové alergie u dětí. 
Rostlinná mléka nabízejí výživově hodnotnou 
alternativu pro děti s těmito zdravotními pro-
blémy.

�  Některá rostlinná mléka mají uhlíkovou stopu 
o 63 % až 78 % menší než mléko živočišného 
původu.

�  Obavy o dobré životní podmínky zvířat během 
přepravy a výrobního procesu mléčných vý-
robků se netýkají rostlinných mlék.

�  Rostlinná mléka přispívají k inkluzivitě, proto-
že dají všem dětem, včetně těch, které se roz-
hodnou nekonzumovat mléčné výrobky, mož-
nost pít nějaké mléko během oběda, stejně jako 
jejich vrstevníci a vrstevnice.

„Evropská unie několikrát ve svých materiá-
lech i projektech zmiňuje nutnost zvýšit poměr 
rostlinné stravy v jídelníčcích občanů i občanek, 
například přímo ve Strategii EU Od zemědělce 
ke spotřebiteli (Farm to Fork) nebo i v plánu bo-
je proti rakovině. Mělo by být tedy samozřejmé 
zahrnout do školního projektu také rostlinné mlé-
ko obohacené vápníkem, které se pojí s dalšími 
benefity vzhledem k naší planetě či zvířatům,“ 
uvádí Eva Hemmerová, komunikační manažerka 
ProVeg Česko.

Nedori
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Petice vyzývá EU, aby do systému školního stravování 
zahrnula rostlinné mléko

Nový analyzátor piva, 
budoucí nejlepší přítel sládka v pivovaru!

Nový FTIR analyzátor 
pro pivovary 

Výsledky analýzy do 

pro pivovary 
Výsledky analýzy do 333 minut

Více času na nové nápady
Bez starostí

BeerFossTM FT Go   

Více času na nové nápady
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V neděli 29. května v podvečer skonal 
po delší těžké nemoci ve věku nedožitých 
81 let dlouholetý sládek a později ředitel 
Pivovaru Svijany František Horák. 

„František Horák byl a stále je legenda 
svijanského pivovaru. Jeho dlouholetý sládek 
a později ředitel se do historie zapsal tím, že 
pivovar na konci devadesátých let svou spon-
tánní akcí zachránil před plánovaným uzavře-
ním a likvidací. Svým nadšením pro věc pak 
dokázal strhnout místní lidi a z malého regio- 
nálního pivovaru pomáhal vytvořit známou 
značku pivovarské kvality,“ vzpomíná na 
Františka Horáka současný ředitel pivovaru 
Roman Havlík. „Jako takový zůstává s námi 
a bude nám trvalou inspirací do dalších let. 
Františku, odpočívej v pokoji.“ 

„České pivo považoval za světový unikát 
a ve výrobě nekompromisně lpěl na udržová-
ní tradičních výrobních postupů. Záslužnou 
práci vykonával také jako předseda spolku 
Přátelé pivní kultury, který dbá o to, aby se 
s hodnotným českým pivem správně nakládalo 
také v restauracích. Prakticky celý jeho život 
byl spjat s pivovarem, do nějž až donedávna 
často docházel, a i v pokročilém věku mu po-
máhal jako obchodní sládek. Budeme si jej 

pamatovat jako gentlemana, který celý svůj 
život podřídil úsilí o slávu českého piva, jež 
pil zásadně jen z třetinek,“ dodává svijanský 
sládek Petr Menšík. 

František Horák do Pivovaru Svijany na-
stoupil v roce 1957 a s výjimkou jediného 
roku mu byl celý život věrný. Postupně se 
seznámil se všemi pivovarskými profesemi, 
pracoval na spilce, ve varně, ve stáčírně lah-
ví a sudů i v různých pomocných provozech. 
Postupně se vypracoval na sládka a později 
až na ředitele pivovaru. Za své metody při 
vaření piva i vedení celého podniku získal 
celou řadu cen. Byl Nejlepším sládkem ro-
ku, Nejlepším ředitelem roku, Osobností 
roku Libereckého kraje a v roce 2011 byl 
uveden do Síně slávy českého pivovarství 
a sladařství. K sedmdesátinám mu kolego-
vé uvařili vlastní speciál, který se od té doby 
prodává jako řezaná nefiltrovaná jedenáctka 
Svijanský fanda. Až donedávna byl aktivní 
jako obchodní sládek a člen představenstva  
pivovaru. 

Příběh Františka Horáka v projetu Paměť 
národa: František Horák (1941) (pametnaro-
da.cz) 

Vedení Pivovaru Svijany

Skonal František Horák 

https://schoolmilk.org/cz/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_cs
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Review-of-the-EU-school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Review-of-the-EU-school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_en
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Praha – Novým předsedou Českého 
svazu pivovarů a sladoven se stal Ro-
man Havlík. Na posty místopředsedů 
byli jmenováni Pavlína Kalousová, 
Milan Schramm a Petr Dvořák. 
Nové vedení Svazu se chce soustředit 
na rozvoj oboru a uznání jeho uni-

kátnosti u nás i ve světě a být part-
nerem pro vládu a další veřejné in-
stituce. 

Roman Havlík (55 let) působí od ro-
ku 2008 v čele Pivovaru Svijany. Za-
sloužil se zde postupně o další rozvoj, 
což zahrnovalo jak rozšíření portfolia 
jeho druhů a značek, tak otevírání prv-
ních značkových hospod. V Českém 
svazu pivovarů a sladoven byl dopo-
sud místopředsedou. 

„Český pivovarský obor je chloubou 
České republiky. Pivovary vytvářejí 
téměř šedesát tisíc pracovních míst,  
každý rok odvedou na daních více než 
300 mld. Kč a pomáhají dalším návaz-

ným odvětvím, jako jsou pěstitelé su-
rovin nebo provozovatelé hospod a re-
staurací. Náš obor stojí na tradici, ale 
investujeme a transformujeme pivovar-
nictví a pivní kulturu pro budoucnost. 
Chceme naši vizi prosperujícího oboru 
také prezentovat vládě a dalším part-
nerům,“ uvedl Roman Havlík, předse-
da Českého svazu pivovarů a slado- 
ven.

Novými místopředsedy České-
ho svazu pivovarů a sladoven jsou 
Pavlína Kalousová Z Plzeňského 
Prazdroje, Milan Schramm ze spo-
lečnosti Heineken Česká republika  
a Petr Dvořák z Budějovického Bud- 
varu. 

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ 
A SLADOVEN

Svaz sdružuje pivovary, sladovny 
a další instituce, které se přímo či ne-
přímo podílejí na výrobě piva v Čes-
ké republice. Mezi členy jsou rovněž 
zpracovatelé chmelu, výrobci pivního 
skla, etiket, technologických a technic-
kých zařízení pro pivovarský sektor, 
vzdělávací instituce a další subjekty. 
Svaz navazuje na tradici, která sahá až 
do druhé poloviny 19. století. Hlavním 
cílem je prosazování a obhajování práv 
a společných zájmů členů. Je rovněž 
členem evropského pivovarnického 
sdružení The Brewers of Europe. 

Český svaz pivovarů a sladoven 

Český svaz pivovarů a sladoven povede Roman Havlík

Ing. Roman Havlík

Plzeň – Uzavření restaurací a dal-
ší proticovidová opatření nega-
tivně ovlivnily výsledky Plzeňské-
ho Prazdroje i v roce 2021. Oproti 
předchozímu roku prodal doma i ve 
světě o 0,3 procenta méně piva. 
S tržbami i ziskem zůstal pod úrovní 
předpandemického roku 2019.

„Oproti předcovidovému období byl 
loni výrazný propad především u če-
povaného piva. Jeho prodeje ovlivni-
lo nejen opakované zavírání hospod, 
ale i další omezení. Celkově tak naše 
loňské prodeje na domácím trhu za-
ostaly dokonce i za rokem 2020 o tři 
procenta. Na druhé straně, především 
díky naší setrvalé podpoře hospod 
a restaurací, se nám loni přihlásila 
řada provozů se zájmem stát se naši-

mi odběrateli,“ říká Dragoș Constan-
tinescu, generální ředitel Plzeňského 
Prazdroje.

Tržby pivovaru v roce 2021 dosáhly 
16,3 miliardy korun, zisk po zdanění 
byl 4,48 miliardy korun. Kapitálové 
investice činily 1,4 miliardy a do státní 
pokladny Prazdroj odvedl na přímých 
a nepřímých daních 5 miliard korun. 
Ve srovnání s posledním předcovi-
dovým rokem 2019 byly tržby niž-
ší o čtyři procenta a zisk nižší o šest 
procent. Inflace přitom za zmíněné ro-
ky 2020 a 2021 přesáhla kumulativně  
7 procent.

O něco lépe než doma se Prazdroji 
v loňském roce dařilo v zahraničí, kde 
prodej jeho piv meziročně stoupl o tři 
procenta na 4,6 milionu hektolitrů. 
V tuzemsku celkově prodal 6,5 mili-
onu. Celkem tak pivovar v součtu do-
ma i ve světě v roce 2021 prodal přes 
11 milionů hektolitrů, což je o zhru-
ba 0,3 % horší výsledek než v roce  
2020.

Prazdroj je nadále největším ex-
portérem tuzemských piv, loni jich 
vyvezl přes 1,7 milionu hektolitrů. 

Většinu z toho tvořil ležák Pilsner 
Urquell, který se vaří pouze v Plzni 
a odtud se vyváží do více než 50 ze-
mí světa. Zbylou část zahraničních 
prodejů tvořila produkce Kozla v pi-
vovarech, které mají licenci na jeho 
 výrobu.

I přes loňské potíže způsobené pře-
trvávající pandemií Prazdroj nepřestal 
investovat do svých provozů i udržitel-
nosti. V loňském roce došlo ke zvýšení 
výrobní kapacity v Pivovaru Radegast 
o 20 procent, a to díky stavbě nové 
varny za 250 milionů korun. V Plzni 
se začal stavět nový, plně automatizo-
vaný sklad za 780 milionů korun. Ve 
Velkých Popovicích pak letos dojde 
ke zprovoznění 14 nových cylindroko-
nických tanků pro kvašení a zrání pi-
va v celkové hodnotě investice téměř  
400 milionů korun.

„Je pro nás zásadní, aby se na-
še pivovary rozvíjely, abychom mohli 
i nadále držet nejlepší kvalitu našich 
produktů. Stejně tak je pro nás při-
rozené investovat do podpory české 
pivní kultury, do hospod a restaurací. 
Jen během pandemie jsme tímto smě-

rem investovali několik set milionů ko-
run a naše podpora pokračuje i letos. 
A nezapomínáme rozhodně ani na naše 
zaměstnance, kteří jsou pro náš klíčo-
ví, neustále se snažíme zlepšovat jak 
pracovní prostředí, tak i benefity, které 
mohou čerpat,“ říká Dragoș Constan-
tinescu.

Stejně tak se Prazdroj zaměřuje 
na podporu lokálních dodavatelů su-
rovin, například formou pomoci pěs-
titelům chmele na Žatecku s efektiv-
nějším zavlažováním v rámci projektu 
„Pro chmel“, na kterém spolupracuje 
s Microsoftem a Agritecture (více na 
www.prochmel.cz).

Celkově loni Prazdroj prodal méně piva než v roce 2020. 
Nepomohl ani export

Plzeň – Hospody musí o zákazníky 
čím dál tím víc bojovat. Podle dat 
Plzeňského Prazdroje se po korona-
virové pandemii snížil počet hostů 
i četnost jejich návštěv, v posled-
ních týdnech pak navíc lidem klesa-
jí reálné příjmy. Aby hosty nalákali, 
hledají hospodští cesty, jak vylepšit 
svou nabídku a změnit nebo restar-
tovat své podnikání. Prazdroj jim 
proto nabízí unikátní systém rozvo-
jových programů, který je založený 
na analýzách i poradenství a pomáhá 
ve všech hlavních oblastech jejich 
činnosti. Hospody, které jím pro-
jdou, hlásí růst tržeb i nové hos- 
ty.

Zatímco ještě v roce 2019 chodily 
do restaurací na pivo a kus řeči aspoň 
jednou za dva týdny skoro 3/4 dospě-
lých (72 procent), aktuálně je to jen 
polovina. Pravidelní návštěvníci navíc 
chodí méně často, než bylo zvykem. 
Před pandemií štamgasti zašli do své 
oblíbené hospody v průměru 9x za mě-
síc, teď je to zpravidla 8 návštěv mě-
síčně. Situace tak přiměla restauratéry 
hledat cesty, jak své podnikání zlepšit. 

„Hlavním impulsem k aktivitě hos-
podských byl covid. Před ním se vět-
šina hospod nemusela zas tak moc 
snažit se neustále zlepšovat. Lidi cho-
dili, tak nebyl důvod. Náhle je tu ale 
změna chování hostů, kteří chodí méně 
často a pečlivě si vybírají, kde a za co 
své peníze utratí. Hospodští se na nás 
obracejí o radu už automaticky, pro-

to jsme letos ještě zintenzivnili naše 
rozvojové programy, které majitelům 
restaurací a hospod pomáhají zlepšit 
oblasti, které jim nefungují,“ říká To-
máš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského 
Prazdroje. V posledních týdnech zájem 
hostinských o pomoc ještě navíc roste 
s tím, jak roste inflace a klesají reálné 
výdělky. 

Základem pomoci Prazdroje je ana-
lýza všech podniků, kam dodává pivo, 
a to ve čtyřech základních oblastech. 
Pivovar sleduje kvalitu jídla a piva, 
jak funguje a jak se chová obsluha, jak 
lákavé a útulné je prostředí hospody 
a jak viditelná je její nabídka, a to i na 
internetu. Může tak hospodám ukázat, 
kde mají silné a slabé stránky. V dru-
hém kroku pak po dohodě s majitelem 
či provozovatelem podniku udělá spe-
ciální „diagnostiku“ dané provozovny 
formou mystery shopping. Výsledkem 
je komplexní zpráva o podniku, tedy 
jeho hodnocení i návrh na vylepšení, 
kterou hospoda od pivovaru získá zcela 
zdarma.

„Dvakrát navštívíme v utajení hos-
podu, kam dodáváme naše piva, ochut-
náme čepované i lahvové pivo a jíd-
lo. Poté vyplníme obsáhlý dotazník  
o 120 otázkách v jednotlivých oblas-
tech, jako je kvalita čepování, kuchyně 
a servisu, vzhled hospody, chování per-
sonálu i propagace podniku. Pak hos-
podskému přesně ukážeme, co by šlo 
zlepšit a tím získat nové hosty a zvýšit 
tržby. A buď může svůj provoz vylepšit 
vlastními silami, nebo využít naši po-

moc,“ popisuje Jakub Zaoral, který má 
rozvoj hospod v Prazdroji na starosti. 
Mimo to může Prazdroj hospodě do-
poručit i investice do úpravy exteriéru, 
interiéru nebo vybavení, na čemž se 
často finančně podílí.

Za poslední roky Prazdroj provedl 
komplexní diagnostiku skoro 3000 pro- 
vozoven a do rozvojových programů 
zapojil na 500 hospod. Celkově tak 
jen do této formy pomoci hospodám 
investoval už přes 20 milionů korun, 
jen letos to bude téměř 5 milionů. Sou-
částí rozvojových programů je 18 ško-
lení a seminářů od ryze ekonomických 
a manažerských přes digitální propa-
gaci až po kulinářské, kde mezi nejlá-
kavější patří Pivní gastroakademie po-
řádaná s řetězcem Makro a společností 
100PROgastro nebo návštěvy podni-

ků špičkovými kuchaři, kteří učí své 
kolegy, jak správně vybírat a nakupo-
vat suroviny a jaká jídla připravovat 
s ohledem na lokalitu a preference zá-
kazníků.

„Od začátku roku pozorujeme ob-
rovský nárůst zájmu o diagnostiku hos-
pod i naše školení. Hospodští vidí, že 
to funguje, že často stačí udělat malou 
změnu, vylepšit přístup personálu, zku-
sit propagaci na internetu nebo vyladit 
exteriér, a hosté se najednou vrací,“ 
doplňuje Jakub Zaoral. 

To potvrzuje i Pavel Chmelík, maji-
tel restaurace Žíznivej kozel v Klato-
vech: „U nás se jednoznačně ukázalo, 
že klíčem ke zvýšení prodejů byli za-
městnanci. Je třeba, aby jídlo a nápoje 
aktivně nabízeli, a ne jen čekali, kdo si 
co objedná. Proškolení personálu dělá 
80 až 90 procent úspěchu.“

Podporu hospod v Prazdroji ale ne-
nastartoval až covid nebo letošní infla-
ce. „Na té cestě jsme dlouho. Poprvé 
jsme se o pomoci hospodám začali 
bavit před deseti lety. Začali jsme se 
dívat na podniky více očima hosta, 
proč vlastně přišel a jaké zážitky tam 
chce prožít. A podle toho jsme začali 
náš rozvojový program hospod stavět. 
Žádné podniky nevlastníme, dokážeme 
jim ale efektivně poradit, aby se jim 
dařilo a aby se i do budoucna udržela 
unikátní česká pivní kultura, protože 
na ni můžeme být skutečně jako Češi 
pyšní,“ dodává Tomáš Mráz.

Letos Prazdroj navíc testuje zcela 
nový formát pomoci hospodám, nad 

rámec kompletní diagnostiky radí hos-
podským i s ekonomikou jejich pro-
vozu na úroveň jednotlivých položek 
v menu. Zároveň posuzuje kupní sílu 
obyvatel v místě i atraktivnost podni-
ku pro přespolní nebo hodnotí sklad-
bu surovin. Hospoda tak detailně vi-
dí, v čem má mezery, kde lze ušetřit 
a jak zvýšit kvalitu a přilákat hosty. 
„Zatím jsme kompletní sken hospo-
dy, jak tomu pracovně říkáme, udělali 
u třech mimopražských hospod a jen 
jejich prodeje piva se zvýšily o 12 pro-
cent. Vedle toho se jim zvedly prodeje 
i u dalších položek na lístku,“ říká Ja-
kub Zaoral.

Pozitivní zkušenost s touto novin-
kou dokládá i Jaromír Rusek, jednatel 
firmy, provozující jeden z „proskeno-
vaných“ podniků, Hospodu u Bobra ve 
Frenštátě pod Radhoštěm: „Asi největ-
ší přínos vidím v dopadu do ekonomi-
ky. Zlepšili jsme nákupy od dodavatelů, 
strukturu nákupního mixu a nastavili 
například efektivnější systém pro per-
sonál, abychom omezili zbytečné pro-
stoje v hodinách mimo návštěvnické 
špičky. I přes raketový růst cen vstupů 
se podařilo po školeních a konzulta-
cích snížit náklady na jednotku pro-
dukce u kuchyně.“

V podpoře hospod chce Prazdroj po-
kračovat i nadále, aktuálně pracuje na 
tom, aby své know-how dokázal nabíd-
nout ještě širšímu okruhu hospod a re-
staurací v Česku.

Svengali Communications

Hospodám po covidu klesla návštěvnost. 
Prazdroj jim radí, jak nalákat hosty a snižovat náklady

Svijany – Tradičním Slavnostem svijan-
ského piva, nejstarším a jedněm z největ-
ších pivních slavností v republice, na jejich 
třiatřicátém ročníku přálo počasí. V areálu 
koupaliště ve Svijanském Újezdě se v pří-
jemné letní atmosféře těšily z hudby růz-
ných žánrů, bohaté nabídky jídla a atrakcí 
a samozřejmě také skvělého piva zhruba 
čtyři tisíce návštěvníků z celé republiky. 

Pro řadu lidí z regionu i širokého okolí se 
Slavnosti staly jedním z vrcholů léta, poslední 
dva roky jim však covid zabránil, aby si mohli 
druhou červencovou sobotu na venkovském 
koupališti na kraji Českého ráje nad oblíbe-
ným pivem naživo poslechnout známou i mé-
ně známou hudbu. Letos se konečně dočkali: 

na kvalitně ozvučeném velkém centrálním pó-
diu je od časného odpoledne až do pozdních 
nočních hodin provázela hudební produkce 
sahající od folku přes country až po psy-core 
v podání písničkářů Pokáče a Barbory Polá-
kové a skupin Rangers – Plavci, Dymytry, Ri-
motris, České srdce a Jiří Schelinger Memory 
Band. Další účinkující se o jejich dobrou nála-
du starali na vedlejším kamenném pódiu. 

PIVO TEKLO OPĚT PROUDEM 
Vedle hudby se na Slavnosti více než třicet 

let chodí především za pivem a to opět teklo 
plným proudem: dohromady čtrnáct různých 
svijanských piv se za lidovou cenu čepovalo 
z více než stovky píp. Pivní nadšenci si mi-
mo to mohli vyzkoušet svůj um i na řízených 

pivních degustacích nebo se učit čepovat pivo 
jako profesionál se školiteli Pivovaru Svijany.

Stánky, v nichž se čepoval mimo jiné tan-
kový prémiový ležák „450“, nový „svijanský 
klenot“ Šlik nebo unikátní svijanská Dvacít-
ka, byly v neustálém obležení. „Celkem letos 
žízniví návštěvníci vypili asi 26 tisíc půllitrů,“ 
potvrdil po sečtení vyčepovaných sudů ob-
chodní ředitel pivovaru Vratislav Žitka, který 
má na Slavnostech posledních dvacet let na 
starosti, aby bylo piva dost a teklo v nejlep-
ší kvalitě a správně vychlazené. „Skvěle se 
osvědčila i nabídka míchaných nápojů z ne-
alkoholického piva – Svijanský Vozka Černý 
rybíz a Limetka a Svijanský Vozka Yuzu a Ber-
gamot – a zcela nové limonády Svijanela ve 
čtyřech různých příchutích. Alternativa bez 

alkoholu má evidentně i na svátku piva stále 
důležitější místo,“ dodal. 

Jako suvenýr si hosté často odváželi vratné 
kelímky s motivem letošních Slavností. Další 
zvolili některé z limitované edice triček, ža-
bek a slamáků, pivní sklo, designovou patent-
ní lahev se Svijanskou Dvacítkou nebo třeba 
speciální dvoulitrovou „slavnostní“ Plechovku 
(nejen) pro chlapy. 

ODMĚNA ZA DVA ROKY ČEKÁNÍ 
Slavnosti svijanského piva od jiných festi-

valů odlišuje neobyčejně přátelská atmosfé-
ra daná tím, že se na akci nepodílejí jen za-
městnanci pivovaru, ale také obyvatelé obce, 
dobrovolní hasiči a další přátelé akce. Pivovar 
má na starosti technické zázemí a kompletní 
pivní logistiku, obec zajišťuje hudební drama-
turgii, přípravu areálu, gastro stánky a mnoho 
dalšího. „Výsledkem této několik dekád trva-
jící spolupráce byla letos opět skvěle připra-
vená akce, která všechny přítomné odměni-
la za dlouhou, dvouletou pauzu. Věřím, že se 
nám na koupališti jako vždy podařilo vytvořit 
neopakovatelnou atmosféru a ukázat, že lé-
to, zábava a naše pivo jdou perfektně k sobě. 
A samozřejmě také to, že nad správně ošetřené 
a natočené pivo není,“ řekl po skončení Slav-
ností ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

„I letos jsme ve spolupráci s Pivova-
rem Svijany usilovali o pokud možno pes-
tré zastoupení různých hudebních žánrů, 
tak aby si na Slavnostech každý našel to 
své. Už nyní připravujeme hudební drama-
turgii na příští Slavnosti, které se na kou-
pališti ve Svijanském Újezdu uskuteční  
15. července 2023. Budou určitě ještě zábav-
nější a už teď se na ně moc těšíme,“ dodala 
starostka Svijanského Újezdu Petra Bursová. 

Pivovar Svijany, a. s.

Třiatřicáté Slavnosti svijanského piva: 
zasloužená odměna po dvouleté pauze 
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Dvoudenní hodnocení vín v no-
vém Centru Louka ve Znojmě ur-
čilo výsledky 16. ročníku Oeno-
forum 2022 – Czech International 
Wine Competition. Nejlepším mla-
dým vínem se stal moravský Sau-
vignon a k tomu moravská a česká 
vína přidala ještě 8 vítězů kategorií. 
Další dva Championi pak putují 
na Slovensko a jeden do Bulharska. 
Oenoforum je pořádáno Svazem vi-
nařů ČR jako největší a jediná 
mezinárodní soutěž vín v České  
republice pod patronátem OIV – 
Mezinárodní organizace pro víno 
a vinohradnictví.

Championem mladých vín soutěže 
byl vyhlášen Sauvignon 2021, pozdní 
sběr, z Vinařství Kněží hora. Nejlep-
ším bílým vínem se stal Ryzlink rýn-
ský 2020, akostné odrodové víno, ze 
slovenského Zámockého vinárstva, 
červeným vínem Noya Syrah reserve 
2019 z bulharského vinařství Vinarska 
izba Noya a titul za nejlepší cuvée při-
padl dalšímu slovenskému vínu Wine-
maker´s cut Cuvée Modré rieky 2018, 

akostné značkové víno, od vinařství 
Víno Mrva & Stanko.

NAŠI VINAŘI ZVÍTĚZILI  
V 8 KATEGORIÍCH:

�  V kategorii bílých suchých vín roční-
ku 2021 zvítězil Hibernal, pozdní sběr 
2021, od Rodinného vinařství Skoupil.

�  V kategorii bílých suchých vín roční-
ku 2020 a starší zvítězilo víno Ryz-
link vlašský, pozdní sběr 2019, od 
vinařství Spielberg CZ.

�  V kategorii bílých polosuchých vín 
zvítězila Pálava 2020, VOC Mikulov 
od Ing. Miroslava Volaříka.

�  V kategorii bílých polosladkých vín 
zvítězil Ryzlink rýnský 2000, výběr 
z bobulí, od Znovín Znojmo.

�  V kategorii červených suchých vín 
ročníku 2020 a starší zvítězil Merlot 
2018, výběr z hroznů, z Víno Blatel.

�  V kategorii růžových vín, klaretů 
a blanc de noirs, polosuchá a polo-
sladká, zvítězilo Cuvée Rosé 2021, 
pozdní sběr, z Vinařství Doležal.

�  V kategorii přírodně sladká a likéro-
vá vína zvítězila Pálava 2021, výběr 
z hroznů, od Ing. Miroslava Volaříka.

�  V kategorii šumivá suchá vína zví-
tězil Bohemia Sekt Prestige Char-
donnay brut od Bohemia Sektu.

�  Nejlepším Ryzlinkem vlašským sou-
těže se stal Ryzlink vlašský, Herba-
rium Moravicum 2021, pozdní sběr, 
od Zámeckého vinařství Bzenec.

�  Nejlepší Pálavou soutěže se stala Pá-
lava 2021, výběr z hroznů, od Ing. 
Miroslava Volaříka.

�  Nejlepší kolekci vín na soutěži získal 
Ing. Miroslav Volařík.

„Oenoforum jako jediné u nás má 
patronaci OIV, ale i kdyby ji nemělo 
a kdybychom nemuseli naplňovat z této 
patronace daná a přísná nařízení, přes-
to bychom neupustili od jasného smě-
ru, jakým chceme s touto mezinárodní 
soutěží jít a díky čemu je tak specifická. 
Obrovský důraz klademe na čtyři věci. 
Za prvé to je víno, toho nikdy není při-
hlášeno více než 600 vzorků, aby měli 
degustátoři dostatek klidu pro kvalitní 
hodnocení. Za druhé to jsou lidé. Jak 
personál, tak skladba degustátorů je 
součástí mimořádně přátelské a sou-
časně profesionální atmosféry. Za třetí 
doprovodný program, u kterého vždy 
přemýšlíme o něčem, co degustátorům, 
našim hostům udělá radost a třeba i se-
bere na chvíli dech. Proto jsme letos 
zvolili ‚cooking show‘, kdy hosté vařili 
přímo s týmem šéfa restaurace Haralda 
Pollaka. A za čtvrté to je místo, které 
je každý rok jiné, ale originální a svým 
způsobem výjimečné. V tomto směru 
volba letos nově otevřeného vinařského 
a hotelového areálu Thaya byl dle mé-
ho názoru trefou do černého. Prostory, 
služby i atmosféra skvěle podpořily cel-
kový průběh letošního ročníku a za to 
patří Josefu Trávníčkovi a celému jeho 
týmu z Thaya vinařství a Thaya gastro 
velké poděkování,“ sdělil PhDr. Martin 
Chlad, prezident soutěže a pořadatel-
ského Svazu vinařů.

Do 16. ročníku soutěže vín Oeno-
forum 2022 bylo přihlášeno rekord-

ních 593 vín z Rakouska, Německa, 
Slovenska, Chile, Itálie, Nového Zé-
landu, Bulharska, Moldávie, Španěl-
ska a samozřejmě také České republi-
ky. Soutěž se konala 24. a 25. června 
v nových úžasných prostorách Cent-
rum Louka ve Znojmě, které se stalo 
Památkou roku 2021 v Jihomoravském 
kraji. Součástí programu soutěže byla 
také mezinárodní vinařská konference 
na téma Veltlínské zelené & Ryzlink 
rýnský, Quo vadis, Vývoj a perspek-
tivy dvou světových odrůd révy vinné 
ve dvou blízkých regionech – Rakous-
ko a Česká republika, kde vystoupi-
li přední vinařští odborníci z obou  
zemí. 

VINAŘI JSOU SRDCAŘI!
Organizátoři soutěže i v letošním 

ročníku podporují a nadále se plně zto-
tožňují s myšlenkou vinařů a milovní-
ků vína na charitativní činnost a inicia-
tivu „Vinaři jsou srdcaři“, která vznikla 
na počest světoznámého kardiologa 
profesora Milana Šamánka. V rámci 
slavnostního vyhlášení výsledků vinař-
ské soutěže Oenoforum byla předána 

částka 100 000 Kč na rozvoj Dětského 
kardiocentra v Motole.

Symbolem této charitativní činnos-
ti je „vinná růže“ a její koupí mohou 
milovníci vína přispět na rozvoj Dět-
ského kardiocentra v Motole, léčbu 
dětských srdíček a také na vzdělávání 
dalších doktorů v tomto oboru v celé 
České republice. Libovolnou finanč-
ní částku na charitativní účely lze ta-
ké poukázat na speciální transparent-
ní účet Národního vinařského centra  
(č. ú.: 2002213973/2010). Vybraná 
částka pak bude každoročně slavnost-
ně předána právě v rámci vyhlášení 
výsledků vinařské soutěže Oenoforum.

Organizátorem a pořadatelem sou-
těže a konference je Svaz vinařů ČR. 
Soutěž podporuje Vinařský fond České 
republiky, Národní vinařské centrum, 
o. p. s., a další organizace. Nad soutěží 
převzal záštitu hejtman Jihomoravské-
ho kraje Mgr. Jan Grolich. Generálním 
partnerem akce je společnost Vinařský 
ráj.

Více informací o soutěži  
a konferenci na www.oenoforum.cz

To, co se dlouho nepodařilo našim 
hokejovým ani fotbalovým reprezen-
tantům, zvládli moravští a čeští vi-
naři. Při své teprve druhé účasti na 
Mistrovství Evropy ve fotbale vina-
řů – VINO EURO 2022, navíc na do-
mácí půdě, zvítězil FC Czech Wine 
Team složený z tuzemských vinařů. 
Ve finále, které se konalo v sobotu 
4. června v Uherském Hradišti, po-
razil kolegy ze Slovinska 6:1, a zís-
kal tak zlaté medaile a titul evrop-
ských šampionů.

Domácí reprezentace prošla turna-
jem bez zaváhání. Svou základní sku-
pinu vyhrála, když porazila nejprve 
Maďarsko 3:0, následně Portugalsko 
3:1 a nakonec i Rakousko 3:2. Do se-
mifinále tak naši vinaři, doplnění o dvě 
osobnosti, bývalého útočníka Sparty 
Praha Davida Lafatu a komentátora 
Jaromíra Bosáka, postoupili z prvního 
místa a utkali se s vinaři z Německa. 
S těmi svedli nejvyrovnanější souboj, 
kdy po základní hrací době za stavu 0:0 

přišly na řadu penalty. Ty zvládl lépe 
právě český tým a zvítězil v poměru 
5:3. Ve finále pak suverénně porazil 
tým Slovinska 6:1, když zaznamenal 
hattrick hráč David Michna, který se 
tak stal zároveň nejlepším střelcem tur-
naje s 5 góly. 

„Podařilo se nám uspořádat skvělou 
sportovně-společenskou událost, díky 
které došlo zejména k posílení profes-
ních a profesionálních vazeb mezi vina-
ři jednotlivých států. To vše zábavnou 
formou, tedy spojením vína a fotbalu, 
které je pro někoho možná trochu pře-
kvapivé. Jak se ale ukázalo, tak to skvě-
le funguje. Všichni se dobře bavili a už 
teď se těší na další ročník. Třešničkou 
na dortu pak je samozřejmě vítězství 
našeho týmu, které nás všechny velice 
potěšilo, a já osobně věřím, že ho příš-
tě obhájíme,“ řekl Stanislav Tkadlec, 
prezident reprezentačního výběru FC 
Czech Wine Team a organizátor VINO 
EURO 2022, a dodal: „Na šampionátu 
se sešli nejenom šikovní vinaři se skvě-
lými víny, ale i další odborníci z oboru, 
zejména pedagogové a také na 40 stu-
dentů z evropských univerzit, konkrét-
ně z fakult zaměřujících se na vinařství 
a vinohradnictví. Vzniklo tak mnoho 
nových a navíc přímých kontaktů pro 
naše další aktivity. Celkově to také byla 
skvělá prezentace a propagace morav-
ských a českých vín.“ 

Na třetím místě se umístil tým Ně-
mecka, který předvedl senzační obrat 
v zápase o bronz proti Portugalsku. Po 

prvním poločase sice prohrával 0:2, 
ale po přestávce dal čtyři góly Ma-
rio Görgen a zajistil tak svému týmu 
medaili. Pátá skončila Itálie, šesté Ra-
kousko, sedmé Maďarsko a poslední 
Švýcarsko. Kromě zlatých, stříbrných 
a bronzových medailí byla udělena ta-
ké další ocenění. Nejlepším hráčem 
turnaje byl zvolen Portugalec Duarte 
Salazar Leite, nejlepším brankářem za 
nejméně obdržených branek na turnaji 
(2) se stal Ital Nicolo Frongillo. Ce-
nu Fair Play za nejméně žlutých karet 
v turnaji obdržel také domácí tým FC 
Czech Wine Team a zvláštní cena Fair 
Play byla udělena týmu ze Švýcarska, 

který projevil solidaritu a sportovní 
chování.

Mistrovství Evropy ve fotbale vina-
řů se koná každé dva roky a účastní se 
ho osm týmů z Evropy. Sedmý ročník 
hostila od 1. do 4. června Česká repub-
lika. Základní skupiny se odehrály ve 
Znojmě, zápasy o umístění včetně fi-
nále pak v Uherském Hradišti. V rámci 
turnaje se 2. června v Mikulově usku-
tečnila také mezinárodní konference 
– VINO EDUCA, která svedla dohro-
mady odborníky z různých evropských 
zemí, jak z partnerských vinařských či 
vinohradnických univerzit, tak exper-
ty z řad dalších oborů. Tematicky se 

konference zaměřila na problematiku 
samoregulace.

VINO EURO 2022 pořádal FC Vi-
naři České republiky, z. s., ve spolu-
práci s UENFW – Unií evropských 
národních fotbalových týmů vinařů 
a Národního vinařského centra ve Val-
ticích. Generálním partnerem je spo-
lečnost Agrotec Group. Akce proběhla 
za podpory Jihomoravského kraje, Vi-
nařského fondu, měst Znojmo, Miku-
lov a Uherské Hradiště, Svazu vinařů 
České republiky a Centrály cestovního 
ruchu Jižní Morava.

Omnimedia s. r. o.

Mistry Evropy ve fotbale se stali vinaři České republiky!

Mezinárodní soutěž vín Oenoforum 
přinesla našim vínům hned devět vítězů!
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https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2002213973
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Prvotřídní oleje a maziva Mobil SHC.  
Profesionální tým. Bezvadný zákaznický servis. 
Rychlé dodání. Špičková laboratorní analýza 
používaného oleje Mobil ServSM Lubricant Analysis.

Dopřejte svým výrobním zařízení maximální péči.  
Zaslouží si ji stejně jako vy.

Více na mobil.mkmaziva.cz

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

Hýčkejte svůj stroj, 
Mobil™ péče zdroj.

Třetí část nejprestižnější meziná-
rodní soutěže vín Concours Mondial 
de Bruxelles, která tentokrát pat-
řila šumivým vínům, byla úspěšná 
i pro ta z České republiky. V portu-
galském městě Anadia, v Muzeu vín  
Bairrada, získala v konkurenci  
960 šumivých vín z 23 zemí světa 
krásných 10 medailí. Účast na sou-
těžích finančně podporuje Vinařský 

fond a organizačně zajišťuje Národ-
ní vinařské centrum.

Moravským a českým šumivým ví-
nům odborná porota udělila 1 velkou 
zlatou, 4 zlaté a 5 stříbrných medailí. 
Nejúspěšnějším se stalo vinařství Bo-
hemia Sekt, které za vína ze své známé 
řady Prestige obdrželo velkou zlatou, 
zlatou a tři stříbrné medaile a za Louis 

Girardot navíc přidalo druhou zlatou 
medaili. Dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili si připsalo vinařství Vino Ci-
bulka – Portz Insel a jednu stříbrnou 
má také Vinařství Bronislav Vajbar. 

„Šumivá vína z České republiky 
zaujala mezinárodní degustátory již 
při nesoutěžní ochutnávce vzorků 
šumivých vín z celého světa v rámci 
doprovodného programu. Medailový 
zisk byl pak vnímán velmi pozitiv-
ně, a dokonce byl komunikován ja-
ko ohromující výkon České republi-
ky v hlavní tiskové zprávě soutěže,“ 
sdělil vinař Ing. Kamil Prokeš, který 
se účastnil hodnocení, a dodal: „By-
lo mi ctí reprezentovat Českou re-
publiku jako jeden z 65 degustátorů. 
Pro mne to byl nejenom úžasný zá-

žitek, ale také velká profesní zkuše- 
nost.“

Concours Mondial de Bruxelles 
je letos rozdělena do 4 částí (tzv. se-
ssions). Ve třetí části věnované šu-
mivým vínům hodnotilo tato vína  
65 odborníků z 26 zemí světa. Druhá 
nejobsazenější část určená pro tichá 
červená a bílá vína se konala v květ-
nu a vynesla moravským bílým vínům 

nejvíce ocenění ze všech vinařských 
regionů. Letošní, již 29. ročník soutě-
že završí v září část věnovaná sladkým 
a fortifikovaným vínům.

Více informací 
o soutěži na  

www.concoursmondial.com
O moravských a českých vínech na  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Vinařství Víno Medaile
Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige 36 brut 2015 Velká zlatá

Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige  
Chardonnay brut 2015 Zlatá

Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Louis Girardot brut 2019 Zlatá
Vino Cibulka 
– Portz Insel

Sekt Cibulka Clos Portz Insel  
Organic Grand vin de Moravia 2019 Zlatá

Vino Cibulka 
– Portz Insel

Sekt Cibulka Blanc de Blanc  
Organic Grand vin de Moravia 2019 Zlatá

Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige Brut 2019 Stříbrná
Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige brut 2017 Stříbrná

Bohemia Sekt, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige  
Chardonnay brut 2019 Stříbrná

Vino Cibulka 
– Portz Insel

Sekt Cibulka Ryzlink vlašský  
Organic Grand vin de Moravia 2019 Stříbrná

Vinařství 
Vajbar Bronislav

Irsai Oliver Frizzante,  
jakostní perlivé víno 2021 Stříbrná

Na soutěži Concours Mondial de Bruxelles 
se letos zadařilo také našim sektům

V hlavní části nejprestižnější 
mezinárodní soutěže vín Concours 
Mondial de Bruxelles věnované 
červeným a bílým vínům zabodovala 
opět vína z Moravy a potvrdila tak, 
že se jim tradičně a dlouhodobě 
na soutěžích pod hlavičkou Con-
cours Mondial extrémně daří. Mezi 
bílými víny získala ta moravská 
v kalábrijském Cosenzu nejvíce oce-
nění ze všech. Vynikajících výsledků 
dosáhla ale i naše červená, která 
si připsala dvě velké zlaté medaile. 
Účast na soutěžích finančně podpo-
ruje Vinařský fond a organizačně za-
jišťuje Národní vinařské centrum.

Z celkového počtu 43 medailí pro 
moravská vína jsou 2 velké zlaté,  
16 zlatých a 25 stříbrných medailí. Obě 
velké zlaté medaile získalo B\V vinař-
ství z jihomoravských Ratíškovic za 
červená vína, konkrétně Pinot Noir Re-
serva 2015, výběr z hroznů, a Frankov-
ku Reserva 2015, výběr z hroznů. Mo-
rava jako region pak dokonce získala 
nejvíce ocenění za bílá vína v soutěži. 

„Hodnocení bylo letos velmi náročné 
a také přísné, takže jsem opravdu po-
těšen, že si vinaři vezou z této soutěže 
tolik medailí. Novinkou pro letošní rok 
bylo, že vedle bodů se ke každému ví-
nu musel napsat komentář, a víno tedy 
i slovně velmi podrobně popsat. Tento 
komentář pak lze na vyžádání získat 
přímo od organizátorů soutěže,” popsal 
hodnocení Ing. Marek Babisz, hlavní 
sommelier Národního vinařského cen-
tra a Salonu vín ČR, který zasedl v po-
rotě a dodal: „velmi mě také těší úspěch 
B\V vinařství a jeho dvě velké zlaté me-
daile za Frankovku a Pinot noir, tedy 
za červená vína, což je bezesporu ně-
co výjimečného, protože obstát v kon-
kurenci červených vín ze států, jako je 
Francie, Itálie nebo Španělsko není nic 
snadného. V neposlední řadě mě těší 
úspěch odrůdy Ryzlink rýnský, která 
získala 7 zlatých a 3 stříbrné medaile.“

Letošní, již 29. ročník mezinárod-
ní soutěže vín Concours Mondial de 
Bruxelles je rozdělen do 4 částí (tzv. 
sessions). Tato hlavní část věnova-

ná červeným a bílým vínům se konala 
v Itálii v kalábrijském městě Cosenza, od  
19. do 21. května. Více než 300 zkuše-
ných vinařských odborníků ze 45 zemí 
světa hodnotilo na 7300 bílých a červe-
ných vín ze 40 zemí. Následovat budou 
části věnované sladkým a fortifikova-
ným vínům a uzavřou to šumivá vína. 
První březnová část soutěže patřila růžo-
vým vínům. Šampionem kategorie polo-
suchých vín a velkou zlatou medaili zde 
získal πnot noir 3,14 Rulandské modré 
Rosé, pozdní sběr 2017, z vinařství Zno-
vín Znojmo. 

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles se poprvé kona-

la v roce 1994. V prvních letech hodno-
cení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 
začalo být místo hodnocení putovní 
mezi významnými vinařskými regiony 
Evropy. Uskutečnilo se např. v Plovdi-
vu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), Gui-
mares (Portugalsko), Luxemburku (Lu-
cembursko), Bratislavě (Slovensko), 
Aiglé (Švýcarsko) a dalších. V roce 
2020 soutěž poprvé hostilo moravské 
Brno. Česká republika se účastní sou-
těže od samého počátku v roce 1994. 
Jubilejní 30. ročník soutěže se bude 
konat od 12. do 14. května 2023 ve 
městě Poreč v regionu Istrie v Chorvat- 
sku.

Nejvíce ocenění pro bílá vína na soutěži 
Concours Mondial de Bruxelles patří Moravě 

U našich nejbližších východ-
ních sousedů se moravským 
a českým vínům tradičně velmi 
daří. Z již 27. ročníku mezi-
národní soutěže vín Muvina 
Prešov si odvážejí 2 tituly šampi-
ona, 1 velkou zlatou a 48 zlatých 
medailí. Stali jsme se tak druhou 
nejúspěšnější zemí v počtu ocenění 
hned za domácím Slovenskem. 
Účast našich vín finančně podpo-
řil Vinařský fond a organizačně ji 
zajišťovalo Národní vinařské cen-
trum.

Moravským a čes-
kým vinařům se podaři-
lo v konkurenci 400 vín 
z 9 zemí světa získat 
dvě ze sedmi nejvyšších 
ocenění soutěže, tedy 
tituly šampionů, a to za 
červená a šumivá vína. 
Oba tituly porota udě-
lila vinařství Vinselekt 
Michlovský za Merlot, 
výběr z hroznů 2019, 
resp. Crémagne blanc 
de blanc extra brut 2009 
a k nim přidala dalších  

9 zlatých medailí. Úspěšné bylo ta-
ké Vinařství Baloun, které si připsa-
lo jedinou naši velkou zlatou medaili 
za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016, 
a k tomu další 4 zlaté. Čtyři zlaté me-
daile si odváží ještě vinařství Žůrek.

„Největší zastoupení na soutěži 
mají každoročně vína zejména stře-
doevropského regionu. Zajímavé je 
pak ale hlavně srovnání moravských 
a českých vín s domácím Slovenskem. 
Obě země jsou si, co se vína týče, stále 
velmi blízké a příliš se neliší. Ať už to 
jsou přírodní podmínky, skladba od-
růd a vinařský styl, nebo preference 

v oblasti vína, které jsou 
velmi podobné,“ sdě-
lil Ing. Marek Babisz, 
hlavní sommelier Salo-
nu vín ČR, který zasedl 
v jedné z porot a dodal: 
„Naši vinaři si zde již 
vybudovali poměrně 
silnou pozici, tradičně 
se jim velmi daří, pra-
videlně dosahují na nej-
vyšší ocenění a nejinak 
tomu bylo i letos.“

Odborná pětadvaceti- 
členná porota udělila 

celkem 6 velkých zlatých medailí, 
118 zlatých medailí a 7 titulů Šampi-
ona. Pravidelně na této soutěži zase-
dají v komisích také profesionálové 
z České republiky. Letos to byli kro-
mě Marka Babisze také vinaři Miloš 
Michlovský, Radomil Baloun a Voj-
těch Masařík. Soutěž Muvina Prešov 
probíhá pod záštitou OIV (Meziná-
rodní organizace pro víno a vinohrad-
nictví se sídlem v Paříži).

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz
Omnimedia, s. r. o.

Dva šampioni a 49 medailí ze Slovenska pro naše vinaře 

http://www.concoursmondial.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Mezinárodní  
vinařská sou-
těž Danube Wine 
Challenge, která 
se koná tradičně 
u našich nejbliž-
ších sousedů na 

Slovensku, přinesla moravským ví-
nům další mezinárodní úspěch. Zis-
kem 27 medailí a nejlepším vínem 
v kategorii přírodně sladkých vín pa-
třila naše vína mezi nejlepší na sou-
těži a opět ukázala, že právem patří 
ke špičce minimálně středoevrop-
ského regionu. Účast našich vinařů 
proběhla za finanční podpory Vinař-
ského fondu a organizačního zajiš-
tění Národního vinařského centra. 

V konkurenci 570 vín zejména ze 
středoevropského regionu obdrže-
la moravská vína 1 velkou zlatou,  
23 zlatých a 3 stříbrné medaile. Dal-
ší mezinárodní ocenění v podobě 
velké zlaté medaile a zejména oceně-
ní pro nejlepší víno v kategorii pří-

rodně sladkých vín si připsal Tramín 
červený, výběr z cibéb 2017, z vi-
nařství Znovín Znojmo. Vinařství 
navíc přidalo ještě 2 zlaté a 1 stří- 
brnou medaili. Po čtyřech medailích si 
přivážejí vinařství Mikrosvín Mikulov 
a Zámecké vinařství Bzenec, která pa-
tří pod stejnou skupinu.

„Danube Wine Challenge je ve stře-
doevropském regionu relativně nová 
soutěž, ale pod garancí OIV a Vinofedu 
si již stačila vydobýt vysoké renomé. Ze-
jména pak odborné složení mezinárodní 

komise je opravdu na 
špičkové úrovni. Počet 
vín z České republiky 
dosáhnul letos téměř 
20 % z celkového počtu 
soutěžních vzorků a je-
jich hodnocení ve velké 
mezinárodní konkuren-
ci dopadlo výborně, což 
je skvělá vizitka,“ ko-
mentoval výsledky Ing. 
Pavel Krška, ředitel 
Národního vinařského 
centra, který zároveň 
zasedl v jedné z ko-
misí, a účastnil se tak 
hodnocení. Za Českou 
republiku byli přítom-
ni ještě Josef Valihrach 
ml., Josef Valihrach st., 

Tereza Helmová, Bořek Svoboda a Zby-
něk Žiška.

Danube Wine Challenge se koná pod 
patronátem OIV (Mezinárodní organi-
zace pro vinnou révu a víno) a spadá 
pod Vinofed (Světová federace vý-
znamných mezinárodních soutěží vín 
a destilátů) a tradičně ji hostí ikonický 
hotel Château Belá pod taktovkou ředi-

telky tohoto projektu, enoložky a zná-
mé mezinárodní hodnotitelky Edity 
Ďurčové. Porota složená z 50 profe-
sionálů z 18 zemí posuzovala 570 vín 
z 15 zemí a celkem udělila 12 velkých 
zlatých medailí, 140 zlatých, 9 stříbr-
ných a další speciální ocenění. Soutěž 
se hodnotila elektronicky na systému 
ELWIS (Electronic Wine System) Ná-

rodního vinařského centra. Účast na-
šich vinařů proběhla za finanční podpo-
ry Vinařského fondu a organizačního 
zajištění Národního vinařského centra. 

Více o soutěži:  
www.danubewine.sk

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

Nejlepším sladkým vínem soutěže na Slovensku 
byl vyhlášen moravský výběr z cibéb 

Vinařství Víno Medaile

Znovín Znojmo, a. s. Tramín červený, výběr z cibéb 2017
Velká zlatá, vítěz kategorie 

Přírodně sladkých vín  
a nejlepší víno z ČR

Vinařství Buchtovi Sauvignon, moravské zemské víno 2021 Zlatá
Oldřich Drápal Rulandské bílé, slámové víno 2017 Zlatá

Vinařství Mikrosvín Mikulov a. s. Ryzlink vlašský, Traditional line, Březí, Liščí vrch, 
pozdní sběr 2020 Zlatá

Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. Ego No. 1/59 Chardonnay, Rulandské bílé,  
pozdní sběr 2018 Zlatá

Vinařství Mikrosvín Mikulov a. s. Ryzlink vlašský, Traditional line, Perná,  
Goldhamer, pozdní sběr 2020 Zlatá

Znovín Znojmo, a. s. Sauvignon VOC Znojmo 2021 Zlatá
Vinařství U Kapličky Pálava, výběr z bobulí 2021 Zlatá
Znovín Znojmo, a. s. Veltlínské zelené, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Štěpán Maňák Sauvignon, pozdní sběr 2021 Zlatá
Víno Hruška s. r. o. Děvín Top collection, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Davinus s. r. o. Davinus Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2019 Zlatá
Vinařství U Kapličky s. r. o. Chardonnay, pozdní sběr 2021 Zlatá
Vinařství Josef Valihrach, s. r. o. Svatovavřinecké, moravské zemské víno 2018 Zlatá
Vinařství Josef Valihrach, s. r. o. Tramín červený, moravské zemské víno 2017 Zlatá

Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. Chardonnay, Terroir Moravia, Vracov, Klínky, 
pozdní sběr 2018 Zlatá

Vinařství U Kapličky s. r. o. Sylvánské zelené, pozdní sběr 2021 Zlatá

Víno Hruška s. r. o. Rulandské šedé Classic collection,  
pozdní sběr 2021 Zlatá

Kolby a. s. Cuvée Red 2018 (Premium), výběr z hroznů 2018 Zlatá
Štěpán Maňák Grand Sauvignon, pozdní sběr 2020 Zlatá
Milan Vašíček Sylvánské zelené, pozdní sběr 2020 Zlatá
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. Ego No. 59 Rulandské šedé vzc, výběr z cibéb 2018 Zlatá
Vinařství Mikrosvín Mikulov a. s. Pálava, Flower line, pozdní sběr 2021 Zlatá
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. Ego No. 77 Tramín červený, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Znovín Znojmo, a. s. Veltlínské zelené VOC Znojmo 2021 Stříbrná
Víno Hruška s. r. o. Solaris Fresh collection, pozdní sběr 2021 Stříbrná

Vinařství Mikrosvín Mikulov a. s. Chardonnay, Traditional line, Dobré Pole,  
Rosentické, pozdní sběr 2020 Stříbrná

Přehled oceněných vín

Suchá bílá vína patří na všech 
světových soutěžích mezi nejsle-
dovanější a panuje mezi nimi ta-
ké nejvyšší konkurence. Nejinak 
tomu bylo i letos ve Francii, kde 
právě proběhl další ročník pres-
tižní soutěže Le Mondial des Vins 
Blancs Strasbourg. Zlatou medai-
li a titul šampiona v této kategorii 
zde získala společnost Davinus za 
svůj Tramín červený, pozdní sběr 
2020. Celkem si zde letos morav-
ští vinaři vysloužili 9 zlatých a 14 
stříbrných medailí. Účast našich 
vinařů proběhla za finanční pod-
pory Vinařského fondu a organi-
začního zajištění Národního vinař-
ského centra. 

Ziskem celkového ocenění za 
nejlepší suché bílé víno soutě-
že, tedy napříč všemi odrůdami, 
získala společnost Davinus ta-
ké titul za nejlepší Tramín čer-
vený soutěže a zlatou medaili.

„Při své desáté účasti v meziná-
rodní porotě této prestižní soutěže 
a šesté v pozici předsedy jedné z ko-
misí se mi splnil další dílčí sen, se 
kterým jsem zakládal v roce 2013 

projekt Davinus, 1. Négociant v ČR. 
Vlastně několik snů najednou. V met-
ropoli Alsaska, regionu, kde tato od-
růda dosahuje své celé dokonalosti, 
získat ocenění Grand Prix Vinofed za 
nejlepší suché víno celé soutěže, mi-
mochodem první suchý Tramín čer-
vený v historii firmy, ovládnout celou 
kategorii Gewurztraminer a násled-
ně přijímat telefonické gratulace 
nejen od pořadatelů, představitelů 
Vinofedu, ale i přímo od alsaských vi-
nařů, je něco opravdu neskutečného. 
Do tohoto výjimečného vína se prostě 
promítla skvělá spolupráce se Stan-

dou Málkem, vý-
robním ředitelem 
Vinařství Got-
berg, a také vel-
ká podpora snou-
benky, která má 
na vzniku tohoto 
velkého tramínu 
velkou zásluhu. 
Nejen díky záze-
mí, které mi pro 
podnikání posky-
tuje, ale v tomto 
případě i díky to-
mu, že jsem v Po-
picích, u výroby 
tohoto vína, mohl 
být s pochopením 
možná častěji než 

doma. Už je naprosto jasné, jakým 
vínem si za pár týdnů připijeme na 
příchod nového člena rodiny,“ řekl 
Miroslav Majer, ředitel společnosti 
Davinus s. r. o.

Cenou Vinofed za nejlepší suché 
víno soutěže pro Davinus pomyslně 
vyvrcholily soutěžní úspěchy z před-
chozích let. Vloni se ve Štrasburku 
stalo nejlepším tramínem soutěže 
víno z ratíškovického B/V vinařství, 
které zde v roce 2020 vyhrálo mezi 
Chardonnay. Zkrátka B/V vinařství 
nepřišlo ani letos, když uspělo se 
svým Sylvánským zeleným reserva, 
pozdní sběr 2019, jako nejlepším ví-
nem soutěže mezi sylvány.

„Ročník 2020 byl velmi náročný 
jak z pohledu vinohradníka, tak tech-
nologa. Réva velmi pozdě odkvetla 
a i období sklizně bylo velmi pro-
blematické. Vítězný Tramín pochází 
z vinařské obce Popice, viniční tratě 
Panenský kopec. Jedná se o biovini-
ci, která byla vysazena v roce 2006. 
Vyznačuje se krystalicky čistou vůní 
připomínající kvetoucí růži a medo-
vou plástev. Plná, elegantní a harmo-
nická chuť s příjemnou a originální 
kořenitostí v závěru.“ doplnil ještě 
k oceněnému Tramínu Stanislav Má-
lek z popického Vinařství Gotberg.

Davinus dále získal stříbrnou me-
daili za Pálavu a B/V vinařství ještě 

zlato za Sauvignon a další čtyři stří-
brné. Tři zlaté medaile pro vinaře 
Štěpána Maňáka a další ocenění pak 
dokreslily celkově vynikající výsled-
ky moravských a českých vín. 

V letošním už 24. ročníku nenašel 
moravský tramín konkurenta mezi 
622 bílými víny z 20 zemí světa. Le 
Mondial des Vins Blancs Strasbourg 
jako jediná mezinárodní vinařská 
soutěž specializující se na bílá vína 

na světě probíhá pod patronátem OIV 
(Mezinárodní organizace pro révu 
vinnou a víno) a Vinofed.

Více o soutěži na 
www.mondial-vins-blancs.com

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Nejlepším suchým bílým vínem soutěže 
ve Štrasburku byl vyhlášen moravský tramín

http://www.danubewine.sk
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.mondial-vins-blancs.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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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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navštivte 
potravinářské pavilony T1 a B4
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Lilek vejcoplodý je teplomilná rostlina pocházející s největší pravděpodobností z Indie a postupem doby se rozšířila do celého světa. Plody mohou mít barvu bílou, žlutou, v Evropě se začaly  
pěstovat fialové až černé odrůdy. Lilky by se neměly jíst syrové, protože nezralé plody (dokončení v tajence).

KŘÍŽOVKA

VOLÁNÍ PO JASNĚJŠÍ 
DEFINICI POJMU 

„PŘÍRODNÍ“  
PRO POTRAVINÁŘSKÉ 

VÝROBKY EU
Spotřebitelská skupina SAFE (Safe Food Advo-

cacy Europe) vyzvala Evropskou komisi, aby roz-
lišovala mezi syntetickými a přírodními látkami.

EK v současné době dostává zpětnou vazbu 
k návrhům nové směrnice nazvané „Posílení 
spotřebitelů pro zelený přechod“. Cílem je od-
stranit to, co se v ní popisuje jako „obecná en-
vironmentální tvrzení“, a stanovit minimální 
požadavky na značky udržitelnosti. SAFE se 
domnívá, že původ každé jednotlivé složky by 
měl být uveden na etiketách potravin, aby to spo-
třebitelé věděli, a mohli tudíž činit informovaná 
rozhodnutí s cílem chránit své zdraví a životní  
prostředí.

Skupina se domnívá, že by Komise měla za-
jistit soulad s jinými nařízeními o potravinách, 
které stanoví specifika potravinářských produktů 
(kritéria pro označování, denominace původu po-
dle rozdílu mezi přírodním a syntetickým), a vy-
vinout další úsilí v oblasti svého systému ozna-
čování, aby se zvýšila transparentnost produktů 
uváděných na trh jako „zelené“.

Podle organizace se metodika označování 
navrhovaná EK při určování environmentální-
ho profilu produktů příliš zaměřuje na uhlíkové 
emise, přičemž ignoruje klíčové faktory, jako je 
recyklovatelnost, toxicita a biologická rozložitel-
nost. SAFE se domnívá, že spotřebitelé by měli 
být dostatečně jasně informováni o tom, že pro-
dukty vyrobené z přírodních složek jsou na rozdíl 
od jejich syntetických protějšků plně biologicky 
rozložitelné.

V důsledku rostoucího povědomí o zdravé 
spotřebě potravin se na trhu zvyšuje počet potra-
vinářských výrobků označených zelenými tvrze-
ními, jako kupříkladu „100% přírodní“. Ale ne 
všechny jsou skutečně přírodní, stěžuje si SAFE. 
Mnoho přísad vypadá přírodně, ale ve skutečnos-
ti jsou získávány chemickými procesy. Problém 
souvisí s tím, že neexistuje zvláštní povinnost 
v označování rozlišovat syntetické a přírodní 
složky.

V listopadu 2020 zahájila skupina SAFE kam-
paň „WeValueTrueNatural“, jejímž cílem je zvý-
šit povědomí o zavádějících environmentálních 
tvrzeních a zajistit, aby produkty s označením 
„přírodní“ neobsahovaly GMO, syntetické látky 
a byly biologicky rozložitelné.

SAFE analyzovala mezery v legislativním 
rámci EU a zneužívání výrazu „přírodní“ v potra-
vinářských výrobcích. Její členové prozkouma-
li několik potravinářských výrobků uvedených 
na trh s přírodními tvrzeními na etiketě a zjisti-
li, že téměř žádný štítek neobsahoval informace 
o vlastnostech výrobku. Přitom kritéria tvrzení 
o šetrnosti k životnímu prostředí neposuzovali 

ani provozovatelé potravinářských podniků a ani 
veřejné orgány.

Podle SAFE existuje několik případových stu-
dií syntetických látek, které mohou být legálně 
uváděny na trh jako „přírodní“, i když jsou vy-
ráběny chemickým procesem, kupříkladu zea-
xantin (karotenoid) a melatonin. Toto jsou sice 
přírodní látky, ale ve většině doplňků stravy jsou 
přítomny v syntetické verzi. 

Dalším případem jsou dusičnany. Luigi Tozzi, 
zástupce ředitele společnosti SAFE, uvádí: 

„Ke snížení množství syntetických dusičnanů 
používají některá odvětví masného průmyslu du-
sičnany získané ze špenátu a často na etiketu pí-
ší ‚bez přídatných látek‘, což uvádí spotřebitele 
v omyl. A právě takovýto problém by měla řešit 
navrhovaná iniciativa.“

Generální tajemnice SAFE Floriana Cimma-
rustiová dodává: „Strategie z farmy na vidličku 
představuje skvělou příležitost konečně vytvořit 
udržitelný evropský rámec označování a zapojit 
spotřebitele EU do zeleného přechodu. K dosa-
žení tohoto cíle je však zásadní stanovit přísněj-
ší požadavky na označování zavedením jasnější 
definice ‚přírodního‘ pro potravinářské produkty 
EU. SAFE souhlasí s Evropským parlamentem 
v požadavku na povinné systémy označování 
zdravých produktů, které uvádějí, zda je složka 
syntetického původu, když byla získána chemic-
kou syntézou, a to zejména v případech, kdy exis-
tují přírodní ekvivalenty.“
www.safefoodadvocacy.eu/wevaluetruenatural-
-campaign-and-green-claims-how-to-ensure-con-
sumers-are-not-misled-by-unsubstantiated-claims 

NOVÁ TECHNIKA 
ZPRACOVÁNÍ BRAMBOR 

ZLEPŠUJE JEJICH 
GLYKEMICKÝ INDEX

Bylo laboratorně prokázáno, že nově vyvinu-
tý postup částečně blokuje přístup určitých trá-
vicích enzymů k bramborovému škrobu, takže 
uvolňování glukózy v důsledku jeho hydrolýzy 
je pomalejší.

Hlavní řešitelka studie a vedoucí programu 
Food Carbohydrate Program Singapurského in-
stitutu potravinových a biotechnologických ino-
vací (SIFBI) Amy Linová uvádí, že bramborové 
pokrmy nejsou považovány za příliš zdravé, pro-
tože jejich konzumace ve větším množství mů-
že způsobit rychlé zvýšení hladiny cukru v krvi 
a vést k hyperglykémii, což je pro ty, kteří chtějí 
mít pod kontrolou tělesnou hmotnost, a zejména 
pro diabetické pacienty, riziko. Její tým odhalil, 
že střídání dostupnosti škrobu a jeho hydroly-
zátů ke dvěma trávicím enzymům – α-amylázy 
a slizniční α-glukosidázy – v tenkém střevě je 
úspěšnou strategií, jak z brambor, resp. z bram-
borového škrobu, uvolňovat glukózu pomalu 
a nepřetržitě.

Podstata nově navržené techniky zpracování 
tkví v tom, že se brambory nakrájené na menší 

kousky blanšírují v horké vodě obohacené o ur-
čitou přísadu po dobu 30 minut. Blíže nespecifi-
kovaná příměs použitá v roztoku byla označena 
jako GRAS, což je standard stanovený americ-
kým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv pro 
látky považované za bezpečné pro použití v po-
travinách.

Nově navržený postup zpracování brambor 
vede k tomu, že pektin, což je ve vodě rozpustná 
bramborová vláknina, vytvoří želírující struktu-
ru, která funguje jako bariéra mezi granulemi 
škrobu a trávicími enzymy. Tato ochranná vrs-
tva je porézní a způsob zpracování umožňuje 
řídit velikost pórů. Velikost pórů zase určuje, jak 
rychle je střevní α-amyláza schopna proniknout 
do buněk bramborového parenchymu a degrado-
vat škrob na malé molekuly dextrinů. Přeměna 
dextrinů na glukózu potom závisí na slizniční 
α-glukosidáze, která je však příliš velká na to, 
aby těmito póry pronikla dovnitř buněk bram-
borového pletiva. Proto zvýšení dostupnosti di-
etní glukózy ze zpracovaných brambor závisí 
na tom, jak rychle se malé molekuly dextrinu 
vylouhují z buněk bramborového parenchy-
mu do střevního lumen a jsou tráveny slizniční  
α-glukosidázou.

U brambor neošetřených novou technikou 
se trávicí enzymy volně pohybují dovnitř a ven 
z buněk bramborového pletiva a škrob je obě-
ma enzymy rychle degradovaný na glukózu. 
U ošetřených brambor se škrob hydrolyzu-
je pomaleji, tím se zabrání prudkému nárůstu 
glykémie. Postupně se plně přemění na glukó-
zu pro energetické a nutriční potřeby lidského  
organismu.

Výzkumníci tvrdí, že tato nová technika není 
navržena tak, aby zabránila trávení škrobu, ale 
aby je zpomalila, a tím zabránila rychlému zvý-
šení hladiny cukru v krvi. Brambory zpracované 
novým postupem by taktéž mohly spotřebitelům 
pomoci po konzumaci se cítit sytí po delší dobu, 
a tím se vyhnout přejídání.

Nová metoda v laboratorních testech se si-
mulovaným procesem trávení fungovala dobře. 
Ošetření brambor zvýšilo podíl škrobu, který 
je považovaný za pomalu stravitelný, z 10 % 
na 35 % a významně snížilo schopnost enzy-
mu α-amylázy dostat se ke škrobu v buněčných  
stěnách.

Podstata nové techniky tkví ve způsobu před-
vaření brambor. Takto ošetřené brambory ovšem 
nejsou dlouhodobě skladovatelné při pokojové 
teplotě. Lze je však zmrazit a poté kuchyňsky 
zpracovat na pokrmy, jako jsou pečené brambory, 
smažené bramboráčky či hranolky, polévky atd. 
Pokud jde o stravitelnost a texturu, měly počáteč-
ní senzorické testy dobré výsledky.

V následujících měsících budou v rámci klinic-
ké studie probíhat testy stravitelnosti. Výzkum-
níci též plánují prozkoumat, zda by podobný pří-
stup mohl být použitý ke zlepšení glykemického 
indexu jiných základních potravin.
https://nutrition.org/new-processing-technique-
-could-make-potatoes-healthier/ 

MLÉKÁRNA 
BUDOUCNOSTI 
V NĚMECKÉM 

MECHERNICHU
Německá mlékárenská družstevní společnost 

Hochwald Foods GmbH zprovoznila, jak uvádí, 
„nejmodernější mlékárnu v Evropě“. Tři roky po 
zahájení stavby začátkem června oficiálně ote-
vřela svůj nový závod v Mechernichu.

Zařízení v hodnotě 200 milionů eur, popisova-
né jako „mlékárna budoucnosti“, se nachází na 
pozemku o rozloze 21,5 hektaru a má 60 000 m2 

podlahové plochy. Zaměstná kolem 250 lidí 
v celkem 17 různých stáčírnách.

V plném provozu promění 800 milionů kilo-
gramů syrového mléka ročně na produkty s při-
danou hodnotou – na trvanlivé mléko, trvanlivé 
smetany, trvanlivé mléčné koktejly a kondenzo-
vané mléko. Ročně dokáže vyrobit až 1,4 miliar-
dy balení hotových výrobků. 

Výroba se v závodě začala zavádět v lednu, 
společnost sem postupně přemisťovala zpracová-
ní mléka ze svého závodu v Erftsadtu.

Při diskusi o výhodách nového závodu uvedl 
generální ředitel Detlef Latka při příležitosti je-
ho slavnostního otevření, že Hochwald nastavuje 
nové standardy v oblasti automatizace a digitali-
zace. Všechny procesy jsou vzájemně dokonale 
sladěny a rozsáhle automatizovány a digitalizo-
vány. To dělá podle něj ze závodu v Hochwaldu 
nejmodernější mlékárnu v Evropě.

Mlékárenské skupině se to podařilo, protože 
vybudovala zařízení na zelené louce. Podle vý-
robního ředitele Thorstena Oberschmidta to byla 
jak velká výhoda, tak jedna z hlavních výzev pro-
jektu. Výhoda v tom smyslu, že si mohli doko-
nale představit toky zdrojů v nových budovách, 
a výzva, protože s takovou investicí si samozřej-
mě chtěli zachovat určitou flexibilitu pro budoucí 
vývoj trhu.

Rezerva na budoucí růst a zvýšení kapacity, 
kterou by to vyžadovalo, byly zohledněny s mož-
ností přidat do provozu další stáčírny.

Závod v Mechernichu znamená podle Latky 
zajištění budoucnosti pro regionální produkci 
mléka a podle předsedy družstva Hochwald Milch 
Petera Manderfelda je v mnoha ohledech vlajko-
vým projektem. Pro družstvo jako výrobce mlé-
ka zajišťuje produkci mléka v regionu a přispívá 
k dobré ceně mléka. Severní Porýní-Vestfálsko, 
kde se závod nachází, je vhodné místo pro potra-
vinářský průmysl. Mléko se zde dá vyrábět velmi 
udržitelně a efektivně a nový mlékárenský závod 
přispívá k udržení zemědělství a potravinářského 
průmyslu ve středohorských oblastech. Mléká-
renství jako celek hraje v regionu Eifel zásadní 
roli. Tím, že zachovává a udržuje krásnou kul-
turní krajinu, vytváří také podmínky, na které re-
agují jiná odvětví, jako kupříkladu agroturistika.
www.dairyreporter.com, www.hochwald.de 

Mgr. Tatiana Oldřichová
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