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Léto zatím hřeje
Úroda je pod střechou a je dobrá. Tradiční 

obavy zemědělců se zase nenaplnily, a tak na 
celostátních dožínkách v Českých Budějovi-
cích mohl být zase důvod k oslavě. I když víc 
se mluvilo o tom, jak zvládnout ceny energií 
a dalších zdrojů tepla a jak se o to naše vlá-
da postará. Rad a doporučení na to je řada, 
jen skutek zatím utíká rychlými kroky k zimě 
a k potřebě stále vyrábět. A pak mít na to. Pre-
zident při slavnostním zahájení Země živitel-
ky prosazuje stropování cen, tak jak to dělají 
sousední státy včetně Slovenska, ale my jsme 
evropsky disciplinovaní a nějaké orbánovské 
úlety od dogmat EU máme strach udělat. A to 
přesto, nebo možná právě proto, že teď je naše 
země vedoucím činitelem unie. Náš vliv na pře-
mlouvání jaksi nefunguje a tato forma je nejen 
naivní, ale hlavně naprosto neúčinná. Asi pro-
to, že jsme malí a než něco slušnými vystoupe-
ními vykoktáme, tak půl roku uteče. Arogance 
velkých je u toho naprosto zřejmá. Takže to 
ušlechtilé heslo „volnost, rovnost a bratrství“ 
pak v praxi bruselské politiky nejenže hrubě 
zaostává, ale těžko hledat páky k nápravě. 
Vítězství Davida nad Goliášem je opěvované 
pro svou neobvyklost, v životě opravdovém je 
to pak vždycky jenom obráceně. 

Krizi současné doby bychom měli my obča-
né chápat a kritiku vlády u piva Na Růžku měli 
zjemnit vypitím dalšího půllitru s povzdechem 
– mají to pánové, kluci a holky v té vládě těžké. 
V té hospodě se to tak říkalo za Rakouska, když 
se císař pán ne a ne stát naším králem, za první 
masarykovské republiky, když četníci stříleli 
v Mostě a v Duchcově u viaduktu do horníků, 
za mobilizace v osmatřicátém, když jsme vydali 
pohraničí a když tomu nepomohl ani jednooký 
generál zpodobňovaný s Žižkou, za války, když 
Moravec přemlouval lid k loajalitě s Němci, 
v roce 1953, když měnová reforma okradla 
ty nejpracovitější lidi, v osmašedesátém, když 
nesměl náš voják proti agresorovi vystřelit… 
Ne vždycky jsme byli ale úplně pokorní. Teď 
jsme a nějak podivně všichni čekáme, co se 
z energetické krize a války na Ukrajině vyvine. 
Recept dobrý – čekat? Určitě ne. Ale jak na to, 
nevím. Přitom hodně ctím rétorické pravidlo, 
když nevíš, drž zobák. A tak hledám souvislosti 
a nabíhají mi jen obavy. Zatím máme čím topit 
a svítit (i když často nevíme za kolik), máme co 
jíst, pumpy nám dají milostivě za určitě odů-
vodněnou cenu naftu a benzin. Jenže mi tam 
nevychází žádné pozitivum pro příští časy. Vý-
robcům potravin se už nyní nemůže dařit pro-
mítat ceny energií do prodejních cen a zajiště-
nost tepelných zdrojů je na vodě. Nervozita je 
veliká. A nejsou v tom jen výrobci potravin, je 
to problém celého našeho hospodářství. Když 
je něčeho málo, tak se určují priority. Co vím 
jistě, výroba potravin by v těch prioritách mě-
la být na prvním místě. Pokud ne, dojde k to-
mu v okamžiku, kdy na pultech nebude chleba 
a mléko. Když jsem před tím napsal, že neznám 
recept na tento stav, tak vím zcela určitě, že 
potravinářská výroba musí mít veškeré zdroje 
zajištěny s jednoznačnou prioritou přede vše-
mi ostatními, tedy i tepla do našich domovů. 
A nesmí to být až na poslední chvíli. Všichni 
politici rádi mluví o potravinové bezpečnosti. 
V době míru jsou to obvykle neslyšené fráze. 
Teď už nejde ani trochu o gesta. Ale o velkou 
a oprávněnou obavu. 

Děti. O ty musíme mít nevětší obavy a po-
starat se o budoucí časy s nesmírnou odpo-
vědností. Vyhlídky nejsou vůbec jisté a těžko 
se to v klidu domýšlí. Bylo by tragické, kdyby 
historie hodnotila dobu do roku 1945 do teď 
jako nejlepší mírové období evropské civiliza-
ce. Děti si naštěstí tyto otázky nekladou. Už 
zase zařezávají po dvou měsících ve školních 
škamnách a letošní léto je ještě příjemně hřeje 
pod naditými batůžky na zádech. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Přes 600 vystavovatelů se účastnilo mezi- 
národního agrosalonu Země živitelka, který 
se letos konal s podtitulem Budoucnost 
české krajiny. Jeho 48. ročník na Výstavišti 
v Českých Budějovicích spolu s vedoucí-
mi představiteli České republiky zahájil 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Země 
živitelka je největší výstavou zaměřující 
se na zemědělský sektor napříč všemi jeho 
obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. 
Trvala do 30. srpna.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-
-ČSL) označil českobudějovický agrosa-
lon za jednu z nejdůležitějších akcí, kde se 
může veřejnost seznámit s výbornou prací 
českých a moravských zemědělců a potravi- 
nářů.

Výzkum, vývoj a inovace v zemědělství, 
potravinářství, vodním hospodářství a les-
nictví se v příštích deseti letech soustředí 
na modernizaci, globální změny v biosféře 
a ekologické zemědělství. Vyplývá to 
z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Mi-
nisterstva zemědělství na léta 2023–2032, 
kterou projednala vláda. Do roku 2032 Mi-
nisterstvo zemědělství (MZe) podpoří vý-
zkum a vývoj částkou přibližně 15 miliard 
korun. 

„Koncepce je připravená tak, aby v příští 
dekádě nasměrovala rezortní výzkum do ob-
lastí, které jsou aktuální, společensky potřebné 
a reagují na globální trendy. Materiál je v sou-
ladu s národními i evropskými strategickými 
dokumenty,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL).

Vědecký výzkum se zaměří na tři klíčové 
oblasti: Bioekonomika, Smart zemědělství 
a Globální změny v biosféře.

„Konkrétně chceme podpořit takový vý-
zkum, který pomůže lepšímu stavu půdy, vody 
a lesů. Zaměří se i na udržitelnou produkci 
potravin, pokroky ve veterinární medicíně, 
rostlinnou a živočišnou produkci nebo biodi-
verzitu. Cíleně budeme podporovat například 
výzkum vedoucí k minimalizaci chemie, hnojiv 
a antibiotik prostřednictvím technických zlep-
šení, ekologického a také precizního zeměděl-
ství. Rozhodně se budeme zabývat i digitalizací 
zemědělství. Do roku 2032 vydáme na zeměděl-
ský výzkum 15 miliard korun,“ uvedl Zdeněk 
Nekula. 

Peníze jsou určeny výzkumným ústavům, 
vysokým školám i soukromým firmám. Po-

dle nové koncepce má MZe v plánu více pro-
pojit odborná pracoviště s firmami, které pak 
výsledky prověří a uplatní v praxi. Novinkou 
je, že projekty budou moci být i dlouhodoběj-
ší než doposud. U složitějších výzkumných 
projektů zaměřených na zásadní a mezioboro-
vá témata bude doba řešení až šest let, místo 
dosavadních tří roků. V oblasti zemědělské-
ho výzkumu by také měly být lépe nastaveny 
spravedlivé podmínky odměňování a rovné 
podmínky pro výzkumné pracovníky a pra-
covnice.  

Koncepce navazuje na Zelenou dohodu pro 
Evropu a na strategii Od zemědělce ke spo-
třebiteli, která prosazuje zdravé a ekologické 
potravinové systémy. Byla připravena ve spo-
lupráci s odborníky z České akademie země-
dělských věd. Předkládaná koncepce navazuje 
na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Mini-
sterstva zemědělství na léta 2016–2022, kterou 
schválila vláda 3. února 2016.

 MZe

Výzkum pomůže tomu, aby se zemědělství 
v příštích letech ještě více zelenalo a inovovalo

ZEMĚ ŽIVITELKA 2022
V  č e s k é m  z e m ě d ě l s t V í  V  n á s l e d u j í c í c h  l e t e c h

p ů j d e  o  u d r ž i t e l n o s t  a  š e t r n o s t  V   k r a j i n ě

„Děkuji zemědělcům a potravinářům za to, že 
i přes složitou situaci, se kterou se v posledních 
měsících musí celá společnost vyrovnávat, máme 
každý den co jíst. Vím, že to není jednoduché, 
někdy možná máme odlišné názory a řešení, ale 
věřím, že cíl máme všichni společný. Tématem le-
tošní Země živitelky byla Budoucnost české kra-
jiny. V českém zemědělství v následujících letech 
půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině. A také 
proto je naším cílem vytvářet zemědělcům a po-
travinářům takové podmínky a programy, aby-

chom všichni společně zajistili rozvoj do budouc-
na,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V souvislosti s předsednictvím EU, kterému 
byla věnovaná jedna z expozic, ministr Nekula 
uvedl, že se ho Česká republika ujala ve velmi 
složité době, a proto má velkou zodpovědnost 
za její budoucnost. „I v českém zemědělství se 
však musíme dívat dopředu. Ano, máme řadu 
aktuálních problémů, které řešíme, ale bylo by 
krátkozraké rezignovat na dlouhodobé výzvy, 
které před námi stojí. O to rychleji by nás totiž 
dohnaly,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Na výstavě Země živitelka se ministr Neku-
la mj. setkal se zástupci zemědělských a po-
travinářských organizací, zúčastnil se jednání 
představenstva a dozorčí rady Agrární komory 
ČR a v sobotu zahájil Národní dožínky.

Pokračování na str. 3
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Praha – Vyhlášením vítězů soutěže Nejlepší 
biopotravina roku 2022 byla oficiálně zaháje-
na každoroční edukační kampaň Ministerstva 
zemědělství „Září – Měsíc biopotravin a eko-
logického zemědělství“. V pořadí již osmnáctý 
ročník má podtitul „Bio dává smysl – nám 
i přírodě“. Cenu pro absolutního vítěze le-
tos získal BIO Sýr s bílou plísní z Ekofarmy 
Javorník.

Edukovat veřejnost o benefitech ekologic-
kého hospodaření, seznámit ji s biovýrobky 
z domácí produkce, se systémem značení i kont-
rol, nebo vyvracení mýtů – takové jsou cíle kaž- 
doroční kampaně. Český trh s biopotravinami 
neustále roste a zájem o ně stoupá, což pravidelně 
potvrzují zveřejňované statistiky Ministerstva 
zemědělství. „Počet zemědělců, kteří hospoda-
ří v režimu ekologického zemědělství, se zvy-
šuje. V loňském roce jsme měli registrováno  
4 790 ekologických zemědělců, letos jich je již 
5 057. Výrobců biopotravin je celkem 984, z toho 
238 farmářů své biopotraviny zpracovává přímo 
na farmě. Proto se pro nákup čerstvých biopo-
travin vyplatí najít si svou biofarmu v nejbliž-

ším okolí a spojit tak nákup s příjemným výle-
tem. Není to však nutností, neboť biopotraviny 
jsou už běžně dostupné i v mnoha obchodech,“ 
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula  
(KDU-ČSL).

příležitost Vyrazit za farmáři  
i na lokální ekofarmy

Během září představí bioproducenti své výrob-
ky na nejrůznějších regionálních akcích či pří-
mo na ekofarmách. Na místě budou mít tak lidé 
možnost ochutnat jejich bioprodukty, seznámit se 
s farmáři a zažít ekologické zemědělství v praxi. 
Zábavný program je po celý měsíc připraven pro 
děti i dospělé. Návštěvníci se budou moci zúčast-
nit například Dožínek na Letné v Praze, festivalu 
biovín a sýrů v Mikulově nebo třeba akce v rámci 
projektu Poznej svého farmáře na Rodinné eko-
farmě Člupy. 

producenti a prodejci biohoVězího 
mohou noVě VyužíVat  

Qr kódy na obalech
Jedním z cílů dlouhodobé komunikační kam-

paně na podporu ekologického zemědělství je 

zvýšení zájmu zákazníků o biopotraviny. V prů-
běhu září proto startuje pilotní projekt „Inspira-
ce z biohovězího“. Na stránkách myjsmebio.cz 
je pro zákazníky připravena mapa biohovězího 
a zároveň i padesát originálních receptů členě-
ných dle jednotlivých partií. Právě producenti 
si nově mohou tyto recepty umisťovat ve for-
mě nálepek s QR kódy přímo na obaly svých 
biovýrobků. K zákazníkům se tak snadno do-
stane maximum informací již během samotného 
nákupu jednoduše po načtení kódu. Producen-
tům zase zcela odpadne starost s tvorbou vlast-
ních informačních materiálů, jejichž zpracování 
je finančně i časově náročné. „Na přípravě se 
formou konzultací podíleli sami farmáři, pro-
tože právě oni nejlépe znají své zákazníky. Za-
tím sbíráme pouze pozitivní reakce a věříme, že 
se projekt uchytí. V budoucnu bychom jej rádi 
rozšířili také o další kategorie,“ popisuje pro-
jekt náměstek Ministerstva zemědělství Petr  
Jílek.    

Producenti biohovězího, kteří mají zájem o za-
pojení se do projektu, se mohou hlásit e-mailem 
na info@myjsmebio.cz. 

soutěž nejlepší biopotraVina 
roku 2022 již zná sVé Vítěze

Spolu se startem kampaně došlo zároveň k vy-
hlášení Nejlepší biopotraviny roku 2022. Ze 120 
přihlášených produktů vybrala odborná porota 
jako absolutního vítěze BIO Sýr s bílou plísní 
z Ekofarmy Javorník. Kromě celkového vítěze 
porota vyhlásila také vítěze dalších kategorií:
  Biovíno – Tramín červený, výběr z hroznů 

2019, z bio vinařství Víno Marcinčák
  Biopotraviny živočišného původu – BIO Sýr 

s bílou plísní z Ekofarmy Javorník
  Biopotraviny rostlinného původu – Sunday 

Morning bylinný čaj od Štěpána Tolara z Na-
tive Way

  Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny 
a ostatní potravinářské výrobky – BIO černý 
rybíz džem výběrový od Marmelády Šafránka

  Steaková biomasa – Hovězí Sirloin steak sta-
řený BIO z farmy Mitrovský dvůr
„Do 21. ročníku jsme vstoupili s novým ná-

zvem i logem soutěže. Původně Českou biopo-
travinu roku jsme tak přejmenovali na Nejlep-
ší biopotravinu roku. Lidé sice chtějí české, ale 
zároveň vyhledávají to nejlepší. Věřím, že tato 
změna přispěje k lepší propagaci nejen samotné 
soutěže, ale zejména oceněných výrobců a jejich 
produktů. Vždyť na trhu máme za dobu trvání sou-
těže takové množství skvělých biopotravin, které 
si zaslouží, aby je spotřebitelé znali, ochutnávali 
a preferovali. A i když si velmi vážíme každého 
producenta, který svůj výrobek do soutěže přihlá-
sí, absolutní vítěz může být zkrátka jen jeden. Le-
tos se jedná o BIO Sýr s bílou plísní z Ekofarmy 
Javorník. Tato farma a její produkce je v soutěži 
oceněna již opakovaně.  I to je důkazem, že svou 
práci dělají srdcem, poctivě a k nejvyšší spoko-
jenosti svých zákazníků,“ uvedla k výsledkům 
soutěže manažerka Svazu ekologických země-
dělců PRO-BIO Kateřina Urbánková.

Soutěž pořádá PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců pod záštitou ministra zemědělství 
Zdeňka Nekuly a ústředního ředitele Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce Martina 
Klanici již od roku 2002. Všechny oceněné 
biopotraviny, včetně kategorie biovín, budou 
k ochutnání na Festivalu biovín a sýrů v Mikulo-
vě dne 24. 9. 2022.

Pepr consulting

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

Vyhlášením výherce soutěže Nejlepší biopotravina roku 2022 
odstartovala kampaň Září – Měsíc biopotravin

Při příležitosti oslav konce sklizně ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v Ná-
rodním zemědělském muzeu ocenil nejlepší 
prodejce chřestu. Díky prodeji chřestu v ob-
chodních řetězcích se zvýšil zájem obyvatel 
o tuto lahůdkovou zeleninu, které se někdy 
říká královská.

Ocenění pro nejlepší prodejce chřestu od mi-
nistra zemědělství přebrali zástupci společností 
Lidl, Albert a Kaufland.

„Pěstování zeleniny je spojené s velkými ná-
roky na ruční a přesnou práci. Zelinářský sektor 
se, jako ostatní sektory, potýká s mnoha překáž-
kami a problémy. Proto si na resortu uvědomu-
jeme, jak důležitá je podpora pěstování zeleniny. 
Stejně důležitou složkou je i podpora prodeje, 
aby se produkty dostaly co nejdříve přímo k zá-
kazníkům,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Tuzemská zelenina by měla urazit co nejkratší 
vzdálenost, aby se k lidem dostala čerstvá. Není 
důvod, proč by zelenina měla cestovat do České 
republiky desítky tisíc kilometrů. Čeští zelináři 
mohou nabídnout mnoho druhů sezonní zeleni-
ny, která je schopna během letních měsíců zcela 
nasytit náš trh. 

„Výsledek hovoří zcela jasně – 216 tun z celko-
vých 235 tun českého chřestu odebraly obchodní 
řetězce. Je to jen další důkaz toho, že pokud jsou 
potraviny z domácí produkce dostupné v přísluš-
né kvalitě, obchodníci nemají jakýkoli problém je 
nabídnout zákazníkům k jejich plné spokojenos-
ti. Budu moc rád, pokud se úspěšná spolupráce 
obchodních řetězců s českými pěstiteli chřestu 
stane inspirací i pro další producenty. U chřestu 
se opravdu nebojím, že bychom v dalších letech 
nenavázali na dosavadní rostoucí trend,“ uvedl 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Tomáš Prouza.

Ministerstvo zemědělství oslovilo, stejně jako 
v loňském roce, s žádostí o zaslání údajů o pro-
deji českého chřestu 7 největších obchodních 
řetězců v České republice. Získané informace 
ověřilo s tuzemskými dodavateli chřestu. Ze za-
slaných výsledků vyplývá, že na loňské ocenění 
úspěšných prodejců zareagovaly obchodní řetěz-
ce zvýšeným odběrem. Například od společnosti 
Český chřest prodej chřestu za rok vzrostl o osm 
procent na 216 061 kilogramů.

Společnost Český chřest z Mělnicka je nej-
větším pěstitelem chřestu v ČR. V letošním roce 
byla její produkce 235 tun, z toho téměř 220 tun 
prodala zákazníkům prostřednictvím obchodních 
řetězců, z toho přibližně 110 tun chřestu bílého 
a 110 tun chřestu zeleného. Druhým, ale drob-
ným pěstitelem chřestu u nás je rodinná farma 
Asparagus Moravia, s. r. o., z Hrabětic na Zno-
jemsku.

MZe

Prodej českého chřestu za rok vzrostl o 8 %, 
ministr Nekula ohodnotil nejúspěšnější prodejce

Dokončení ze str. 1 Ve stánku Ministerstva zemědělství (MZe) 
o rozloze 150 m2, v Pavilonu T1 se mohli 
návštěvníci seznámit s prací například Odboru 
rostlinných komodit, Odboru živočišných 
komodit včetně Oddělení ochrany zvířat, 
Odboru environmentálního a ekologického 
zemědělství, Odboru bezpečnosti potravin, 
Odboru precizního zemědělství, výzkumu 
a vzdělávání a Sekce lesního hospodářství. 
Získali zde také informace o podporách 

Programu rozvoje venkova. Na veletrhu se 
představily i organizace podřízené MZe, mj. 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský (ÚKZÚZ) a Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací. Zástupci těchto organizací poskyt-
li informace veřejnosti včetně informačních 
materiálů, ÚKZUZ i poradenství v ochraně 
rostlin a prezentaci chorob a škůdců.

Svoje expozice má na výstavě Státní země-
dělský intervenční fond (Klasa, Regionální 

potravina) a představila se také Celostátní síť 
pro venkov.

Odpoledne předal ministr Zdeněk Nekula 
„Cenu ministra zemědělství pro mladé vědec-
ké pracovníky za rok 2022“ a „Cenu ministra 
zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 
za rok 2022“.

49. ročník agrosalonu Země živitelka pro-
běhne od 24. do 29. srpna 2023.

MZe

ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

Foto: Asparagus Moravia s. r. o.

http://www.myjsmebio.cz
mailto:info@myjsmebio.cz
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Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-
-ČSL) rozhodl o přijetí dvou výjimek, které 
pro rok 2023 dovolují osít i pole, která by 
jinak povinně kvůli ekologii musela ležet  
ladem. Zemědělci také nebudou muset pěs-
tovat na jednom pozemku jinou plodinu než 
v předchozím roce. Výjimky umožnila Evrop-
ská komise jako pomoc zemědělcům, kteří 
čelí prudkému nárůstu cen energie, pohon-
ných hmot, hnojiv nebo krmiv.

Výjimky pomohou zemědělcům v nejisté situ-
aci na zemědělských trzích, a to zejména v době, 
kdy se nastavují nové podmínky společné ze-
mědělské politiky, která začne platit v příštím  
roce. 

„Zemědělci musí plánovat osevní postupy 
a přitom nevědí, jaké povinnosti budou muset pl-
nit, protože Evropská unie ještě neodsouhlasila 
České republice návrh Strategického plánu spo-
lečné zemědělské politiky. Proto jim chceme pro-
střednictvím výjimek poskytnout čas, aby mohli 
zvážit různé možnosti a dlouhodoběji naplánovat 
své hospodaření a osevní postupy. Také jim chce-
me pomoci v době, kdy i kvůli válce na Ukrajině 
rostou ceny vstupních nákladů do zemědělství,“ 
řekl ministr Zdeněk Nekula.

Evropská komise připravila pro rok 2023 
výjimky ze dvou základních povinností, a to po-
vinnosti rotace plodin a vyčleňování neprodukč-
ních ploch. Výjimky se týkají standardů dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu půdy, 
tzv. DZES, č. 7 a 8. V praxi to bude znamenat, 
že se v roce 2023 nebude vyžadovat pěstování 
odlišné plodiny než v předchozím roce. Také 

bude možné úhory, vyčleněné jako neprodukční 
plochy, využít k pěstování produkčních plodin, 
především pro potravinářské účely. Úhory však 
nebudou moci být osety kukuřicí, sójou nebo 

rychle rostoucími dřevinami. Výjimka z DZES 8 
(vyčlenění neprodukčních ploch) tak neznamená, 
že se zruší povinnost vyčleňovat stanovené 
procento úhorů, krajinných prvků, ochranných 
pásů, případně meziplodin nebo ploch s dusík 
vázajícími plodiny. Pouze umožňuje vyčleněné 
úhory, tedy ty předem evidované v registru 
zemědělské půdy LPIS s kulturou „U“, osít ji-
nou než podmínkami stanovenou plodinou. Tento 
jednoletý posun povinností se netýká tzv. eko-
platby. Ti, kteří o ni požádají, musí podmínky 
splnit kompletně, včetně stanoveného navýšené-
ho procenta neprodukčních ploch.

Zavedení výjimek není ústupem od environ-
mentálních ambic, které se od nové společné ze-
mědělské politiky očekávají. Celkové nastavení 
Strategického plánu a jeho environmentální cí-
le pro nové období do roku 2027 zůstávají beze 
změny. 

Rok 2024 již bude bez výjimek a bude nutné, 
aby zemědělci alespoň na 40 % orné půdy pěs-
tovali jinou plodinu než v roce 2023. Budou ta-
ké muset vyčlenit alespoň 4 % orné půdy jako 
úhor, krajinný prvek a ochranný pás. Nebo mohou 
vyčlenit 7 % orné půdy, přičemž minimálně na 
3 % z nich musí být úhor, krajinný prvek nebo 
ochranný pás a na zbytku mohou vysít meziplodi-
ny (např. svazenka, len, hořčice, pohanka) a dusík 
vázající plodiny (např. hrách, jetel, sója). 

MZe

Státní veterinární správa (SVS) společně se 
Státním veterinárním ústavem Praha (SVÚ) již 
pátým rokem chová na střeše budovy ústře-
dí SVS na pražských Vinohradech včely. SVÚ 
v rámci projektu aktuálně vyšetřil med z le-
tošní snůšky „veterinárních včel“. Med vy-
hověl ve všech ukazatelích daných vyhláškou 
stanovující požadavky na kvalitu medu. 

„Pozitivní zprávou je, že v medu nebyla 
zjištěna přítomnost těžkých kovů ani rezidua 
pesticidů,“ uvedl Jan Rosmus z oddělení chemie 

SVÚ Praha a dodal: „Také další parametry pro 
med stanovené vyhláškou ministerstva zeměděl-
ství jsou na nadstandardní úrovni.“ Podobné vy-

šetření medu ze stejné lokality provedl SVÚ již 
v roce 2019. I tehdy laboratorní výsledky dopad-
ly dobře, med neobsahoval žádné těžké kovy ani 

pesticidy. Společný projekt tzv. „veterinárních 
včel“ i v budoucnu počítá s pravidelným vyšet-
řováním medu.

„Jsme velmi rádi, že kvalita medu pocházející-
ho z terasy naší budovy v centru Prahy vyhověla 
všem požadovaným kritériím. Podobné projekty, 
jako je ten náš, jsou důkazem, že včely mají svou 
opodstatněnou roli i ve větších městech, jako je 
Praha,“ sdělil ředitel sekce veterinární Petr Ša-
trán.

Střešní včelaření získává na popularitě a včel-
stva na střechy svých sídel umísťuje řada firem 
i veřejných institucí. Podle střešních včelařů je 
odhadovaný počet stanovišť včel v rámci České 
republiky zhruba 50, v Praze jich je 16. Zájem 
o včelaření v hlavním městě v posledních letech 
stoupá. SVS v současné době v hlavním měs-
tě eviduje přes 800 včelařů, kteří chovají skoro  
6 500 včelstev, což je téměř o 1 000 více než 
před třemi roky. Včely se v Praze tradičně chova-
jí především ve starší zástavbě rodinných domů 
ve čtvrtích, jako jsou například Troja, Libeň nebo 
Dejvice. Naopak v okrajových čtvrtích s novou 
zástavbou se tolik včelařů nevyskytuje.

Projekt bude i nadále sloužit k výzkumným 
a vzdělávacím účelům. Vedle toho k propagaci 
obou institucí poslouží stočený med z pěti 
včelstev střešních včel. Letos se stočilo přibližně 
70 kilo medu.  SVS ČR

Státní veterinární správa (SVS) apeluje na 
dodržování biologické bezpečnosti jako nej-
důležitějšího nástroje prevence před nebez-
pečnými nákazami. SVS upozorňuje především 
chovatele hospodářských zvířat, aby pra- 
vidlům biologické bezpečnosti věnovali 
zvýšenou pozornost. Nezastupitelnost zmí- 
něných opatření se potvrdila například při 
úspěšné eradikaci afrického moru prasat 
(AMP). Právě AMP představuje pro ČR na po-
li nebezpečných nákaz nejaktuálnější hrozbu.

Nákazová situace v Evropě z hlediska AMP 
se i v roce 2022 vyvíjí velice nepříznivé. Pro 
ČR stále představuje velikou hrozbu zejmé-
na šíření nákaz z Polska a Německa. V přípa-
dě Polska byl nejbližší případ AMP u prasete 
divokého potvrzen necelé 4 km od hranic 
s ČR v blízkosti Frýdlantského výběžku. Po-

kud jde o Německo, nejbližší případy AMP 
u prasat divokých byly potvrzeny 5 až 12 km 
od hranic s ČR v blízkosti Šluknovského 
výběžku. Od začátku roku 2022 ohlásilo Ně-
mecko také 3 ohniska AMP v chovech domá-
cích prasat ve třech různých spolkových ze-
mích. Znepokojující je, že tato ohniska jsou od 
sebe vzdálena několik stovek kilometrů. 

Začátkem ledna 2022 byl potvrzen první pří-
pad AMP u prasat divokých v pevninské části Itá-
lie. Navzdory tomu, že Itálie ihned přijala opat-
ření bránicí šíření AMP, došlo k šíření nákazy 
v populaci divočáků do dalších oblastí země a ta-
ké do chovu domácích prasat.

Česká republika je od roku 2019 opět oficiálně 
„zemí bez AMP“.  I v současnosti však stále 
platí celostátní mimořádná veterinární opatření 
(MVO) s cílem zabránit možnému opětovnému 
zavlečení této nákazy do ČR. Dodržování bio-
-bezpečnosti u této nákazy směřuje také mimo 
chovy prasat domácích, protože přirozený rezer-
voár AMP představují právě divočáci. Zmíněná 
MVO v celé ČR zakazují přikrmování a omezují 
vnadění prasat divokých. Také je nařízen jejich 
celoroční intenzivní lov, platí zákaz přemísťo-
vaní volně žijících prasat na celém území ČR, 

jejich vývoz i dovoz do ČR, dále platí zákaz 
dovozu částí těl prasat divokých ke zhotove-
ní trofejí ze zemí s výskytem AMP i zákaz po-
užívat v chovech prasat seno a slámu z těchto  
zemí. 

Dodržování pravidel biologické bezpečnos-
ti chrání hospodářství před zavlečením nákazy 
včetně AMP. Zároveň umožňuje její včasné od-
halení a zavedení opatření. Respektování pravi-
del také vede ke zjištění zdrojů nákazy a zajišťuje 
bezpečnost produktů.

Kontroly biologické bezpečnosti se zejmé-
na zaměřují na to, jak je celý chov zabezpečen 
před vniknutím volně žijících zvířat nebo cizích 
lidí (funkčnost a celistvost oplocení, vstupy do 
hospodářství, zamykatelné brány). Kontroluje se 
také, jak je v chovu zabezpečeno odpovídající 
čištění, dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jak 
se provádí ochrana napájecí vody a krmiv před 
znečištěním a kontaminací, jak je v chovu zajiště-
no odstraňování vedlejších živočišných produk-
tů. Samostatnou důležitou kapitolou kontrol je 
zejména prověření zajištění bezpečného pohybu 
osob, ošetřovatelů a techniky uvnitř chovu. 

Pro chovatelé prasat platí povinnost zřídit trva-
lé oplocení všech staveb určených k chovu pra-

sat, všech pomocných staveb a pozemků slouží-
cích ke skladování krmiva a steliva pro prasata 
a všech pozemků, na které mají prasata přístup.  
Tyto pozemky musí chovatelé oplotit nejméně 
dvojitým plotem.

Nejčastějšími nedostatky u chovatelů při do-
držování biobezpečnosti je neprovedení pře-
depsané zdravotní zkoušky, resp. vakcinace 
u zvířat v plném rozsahu a včas nebo nezajiště-
ní odstraňovaní vedlejších živočišných produk- 
tů. 

Kontrola biologické bezpečnosti ze strany 
SVS představuje prověření plnění legislativou 
stanovených požadavků, které se týkají zabez-
pečení chovu hospodářských zvířat před zavle-
čením a šířením nákaz. Kontrolu biologické bez-
pečnosti každoročně plánuje a provádí SVS na 
hospodářstvích vybraných na základě analý-
zy rizika. Kromě toho se provádí také kontro-
ly neplánované v případě podezření na nákazu 
nebo při výskytu nákazy. Kontrola biologické 
bezpečnosti představuje jednak fyzickou pro-
hlídku chovu provedenou úředním veterinárním 
lékařem a také kontrolu dokumentace, kterou 
je možné plnění požadavků legislativy dolo- 
žit. 

Průběžné výsledky 
kontrol Státní ze-
mědělské a potra-
vinářské inspekce 
(SZPI) v letošní sezoně 
potvrdily, že velká 
část provozovatelů 
nedodržuje předepsa- 
né postupy pro vý- 

robu kopečkových a točených zmrzlin 
a ledů do nápojů. Oproti minulým sezonám 
mimořádně vysoká část odebraných 
vzorků nesplnila požadavky právních 
předpisů zejména v oblasti limitů pro 
přítomnost bakterií a takové potraviny 
představují riziko pro zdraví spotřebitele. 
Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků 
jsou nejvyšší za posledních šest let.

V období do 15. 8. 2022 nevyhovělo celkem 
56 % vzorků zmrzlin a 75 % vzorků ledů do 
nápojů.

Při kontrole se inspektoři SZPI mj. zaměřu-
jí na dodržování bezpečnostních a jakostních 
parametrů u uvedených potravin, a to včetně 
kontrol zařízení na jejich přípravu. Kontroly 
inspektoři realizovali zejména v cukrárnách 
a dalších provozovnách společného stravování.

V roce 2022 inspektoři SZPI dosud labo-
ratorně hodnotili 109 vzorků točených a ko-
pečkových zmrzlin a 61 z nich (56 %) nespl-
nilo hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin 
laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty 
kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za 
hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze 

považovat nedodržení hygieny výroby, nedo-
statečnou sanitaci zařízení a nedodržení vý-
robního postupu při přípravě zmrzliny. Roli 
může hrát i nedostatečné proškolení personálu. 
Jednou z charakteristických příčin problémů 
u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy 
provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvi-
dují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, 
čímž může docházet k přenášení bakteriální 
kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs 
a zpět. Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje 
vanilková zmrzlina, což lze přičíst rozšířenosti 
této příchutě.

Při kontrolách zmrzlin v roce 2021 nevyho-
vělo požadavkům právních předpisů 48,3 % 
hodnocených vzorků, v roce 2020 nevyhovělo 

51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevy-
hovělo 37 % hodnocených vzorků, v roce 2018 
šlo o 30 % a v roce 2017 o 26 %.

V letošní sezoně (do 15. 8. 2022) inspekto-
ři SZPI dosud dokončili hodnocení u 65 vzor-
ků ledů do nápojů a 49 z nich (75 %) nespl-
nilo zdravotní nebo hygienické limity. Mezi 
sledované parametry náležel výskyt bakterií 
Escherichia coli, Clostridium perfringens, en-
terokoků, koliformních bakterií, bakteriálních 
kolonií rostoucích při 22 °C a 36 °C a sledová-
ní přítomnosti živých mikroorganismů (např. 
bičíkovci). Za hlavní příčinu nevyhovujících 
zjištění lze označit podcenění hygienické praxe 
při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrob-
níků ledu.

Při kontrolách ledů v roce 2021 nevyhovělo 
požadavkům právních předpisů 68,6 % hodno-
cených vzorků, v roce 2020 nevyhovělo 51 % 
hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhově-
lo 40 % hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo  
o 47 % a v roce 2017 o 45 %.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol 
v předchozích letech je zřejmé, že významná 
část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika 
spojená s nedodržením hygienických postupů 
při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sor-
timentu a při údržbě a řádné pravidelné dezin-
fekci výrobních zařízení, čehož následkem je 
porušení hygienických limitů pro přítomnost 
mikroorganismů a potenciální ohrožení zdraví 
spotřebitelů.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze zevšeo-
becnit pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky 
k odběru dle analýzy rizika a častěji prověřuje 
provozovny, kde očekává problém. I bezpro-
blémoví provozovatelé jsou však pravidelně 
kontrolováni, byť s nižší frekvencí.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI ode-
brali nevyhovující vzorky, na místě zakázali 
užívání zařízení (např. zmrzlinový stroj a sou-
visející náčiní), zakázali výrobu ledu, nařídili 
provozovateli provedení jeho sanitace a ná-
sledné provedení mikrobiologického rozboru 
akreditovanou laboratoří. Až po vyhovujícím 
výsledku rozboru inspektoři umožní zařízení 
znovu používat.

S dotčenými provozovateli SZPI zahájí 
správní řízení o uložení sankce.

SZPI

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly
nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů, nevyhovělo 56 % hodnocených 

zmrzlin a 75 % vzorků ledů

Zemědělci budou moci osít úhory i příští rok a nebudou také muset 
na jednom poli střídat plodiny. 

Výjimky potvrdil ministr zemědělství Zdeněk Nekula

Střešní med SVS z centra Prahy 
vyhověl ve všech vyšetřovaných parametrech

Biologická bezpečnost je klíčová při boji s nákazou, 
africký mor prasat nevyjímaje

Produkce zemědělského odvětví byla v ro-
ce 2021 nejvyšší za posledních pět let a do-
sáhla 152,8 miliard korun. Meziročně došlo 
stejně jako v předchozích letech k nárůstu 
rostlinné produkce z 87,4 miliard korun v ro-
ce 2020 na 91,1 miliard korun v roce 2021. 
Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství, 
kterou projednala vláda.

„Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro 
rok 2021 potvrzují nárůst hodnot většiny hlav-

ních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale 
i ve srovnání s posledními pěti lety, a to přede-
vším díky růstu zemědělské produkce,“ řekl mi-
nistr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ceny země-
dělských výrobců v roce 2021 vzrostly o 6,9 % 
a současně s tím rostly i ceny vstupů do zeměděl-
ství s růstem o 5,9 %. Ceny průmyslových výrob-
ců potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se 
zvýšily o 0,8 %. Spotřebitelské ceny se v průmě-
ru zvýšily rovněž o 0,8 % proti roku 2020. 

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpoč-
tu se v roce 2021 snížil o 0,26 procenta na 3,58 % 
v důsledku dalšího navýšení celkových veřejných 
výdajů rozpočtu. Celkové výdaje státního rozpoč-
tu se kvůli zavádění opatření souvisejících s epi-
demií covidu již v roce 2020 zvýšily, v roce 2021 
došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení o 3,5 %. 
Výdaje státu do odvětví zemědělství se v roce 

2021 ve srovnání s rokem 2020 snížily o 5 % na 
64,1 miliardy korun.

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví 
a rybářství se v roce 2021 proti předcházejícímu 
roku velmi mírně snížil o 0,2 % a činil 93,2 ti- 
síc zaměstnanců. Podíl zaměstnanců odvětví 
na celkovém počtu zaměstnanců se však výrazně 
nezměnil a činil 2,34 %. Počet zaměstnanců v sa-
motném zemědělství (včetně myslivosti a souvi-
sejících činností) se snížil na 78,7 tisíce, jejich po-
díl na celkovém počtu zaměstnanců činí 1,98 %. 
Průměrná mzda v zemědělství v roce 2021 do-
sáhla 79 % průměru mezd v ČR. 

Podíl zemědělství včetně lesnictví a rybolovu 
na hrubé přidané hodnotě v základních běžných 
cenách (2,15 %) se meziročně prakticky nezměnil, 
což platí i pro samotné zemědělství (1,8 %). Po-
kračovalo postupné každoroční snižování celkové 

zaměstnanosti v zemědělství, když podíl pracov-
níků na celkové zaměstnanosti klesá pod 2 %.

Obrat českého agrárního zemědělského obcho-
du se v roce 2021 navýšil o 6,9 % na 497,5 mi- 
liardy korun, vzhledem ke zvýšení hodnot exportu 
i importu. Hodnota dovozu se zvýšila o 19,1 mili- 
ardy korun, tj. o 7,6 %, na 270,0 miliardy korun, 
hodnota vývozu se zvýšila o 13,1 miliardy korun, 
tj. o 6,1 %, na 227,5 miliardy korun. Pasivní bi-
lance českého agrárního zemědělského obchodu 
se v roce 2021 v důsledku výraznějšího nárůs-
tu dovozu než vývozu opět meziročně zhoršila, 
a to o 6,1 miliardy korun na 42,3 miliardy korun. 
Stupeň krytí dovozu vývozem se ve stejné době 
snížil o 1,2 procenta na 84,3 % a podíl schodku 
na vývozu se zvýšil o 1,7 procentního bodu na 
18,7 % (zhoršení obou hodnot po výjimečném 
roce 2020).

Zpráva o stavu zemědělství ČR 2021: Produkce zemědělského odvětví 
byla nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliard korun

Velká Británie omezila od počátku září 
dovoz určitých produktů z vepřového masa 
a masa prasat divokých ze zemí EU (včetně 
ČR). Důvodem je zhoršená nákazová situace 
týkající se afrického moru prasat (AMP) v ně-
kterých členských zemích EU. Omezení dovozu 
se týká vepřového masa z domácích porážek 
a masa z divočáků. Komerčního dovozu vep-
řového masa se omezení nedotkne. Rovněž 
možnost dovézt menší množství vepřového 
masa pro vlastní potřebu pro občany EU zů-
stává. 

Dle britské veterinární autority představují 
největší riziko proniknutí AMP do Velké Britá-
nie přivážené nevyhovující produkty z EU, jako 
je doma poražené vepřové maso a divoká prasa-
ta. K takovým dovozům prý dochází především 
přes přístavy v Lamanšském průlivu. Legální 
komerční dovoz produktů z vepřového masa zů-
stává na nízkém riziku, proto se na něj britské 
restrikce nevztahují. Lidé si budou moci přivézt 
také menší množství vepřového masa (nepřesa-
hující 2 kg na osobu) pro osobní potřebu. Velká 
Británie v souvislosti s AMP, tak jako členské 
země EU, plně uznává tzv. regionalizaci. To zna-
mená, že případné omezení komerčně dovážet 

vepřové maso a maso z divočáků platí jen pro 
regiony, které jsou zasažené nákazou, nikoli pro 
celé státy.

Nákazová situace v Evropě se z hlediska AMP 
letos vyvíjí velice nepříznivě (pozn. red. – viz 
zpráva výše). Obecně se dá říci, že nákaza se kro-
mě Itálie a Německa šíří ve východní části Evro-
py, kde se vyskytuje jak v chovech, tak u prasat 
divokých. Začátkem ledna 2022 byl potvrzen 
první případ AMP u prasat divokých v pevninské 
části Itálie. Navzdory tomu, že Itálie ihned přijala 
opatření bránicí šíření AMP, došlo k šíření nákazy 
v populaci divočáků do dalších oblastí země a ta-
ké do chovu domácích prasat. 

Pro ČR stále představuje velikou hrozbu ze-
jména šíření nákaz z Polska a Německa. V pří-
padě Polska byl nejbližší případ AMP u prasete 
divokého potvrzen necelé 4 km od hranic s ČR 
v blízkosti Frýdlantského výběžku. Pokud jde 
o Německo, nejbližší případy AMP u prasat di-
vokých byly potvrzeny 5 až 12 km od hranic 
s ČR v blízkosti Šluknovského výběžku. Od za-
čátku roku 2022 ohlásilo Německo také 3 oh-
niska AMP v chovech domácích prasat ve třech 
různých spolkových zemích. Znepokojující je, 
že tato ohniska jsou od sebe vzdálena několik 
stovek kilometrů.

SVS ČR

Velká Británie kvůli AMP částečně omezila dovoz produktů 
z vepřového masa z EU 
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Karel Pilčík,
předseda Českého svazu zpracovatelů masa

1. Masný průmysl, ale i menší výrobci a zpra-
covatelé masa zažívají těžké období v sou-
vislosti s rychlým a extrémním nárůstem 
cen všech vstupů. Přitom podléhají kritice, 
že zdražují neopodstatněně. Jaké stanovisko 
v otázce cen masných výrobků zastává Český 
svaz zpracovatelů masa?

Zdražuje se vše, tedy i ceny výsekového masa 
a dalších výrobků z masa. Ale tam to má svůj řád. 
Daleko horší je situace v cenách dalších nezbyt-
ných vstupů. Pomocné materiály, aditiva, stře-
va se zdražují živelně a bez avíz. Dodavatelé se 
s námi nebaví. Vezmeš, nevezmeš je pak jen naše 
rozhodnutí, ale bez střev se špekáček vyrobit ne-
dá. Nárůsty těchto nezbytných složek do výro-
by jsou 5–10procentní. K tomu cena elektrické 
energie stoupla více než desetinásobně a plynu 
také. Prostor pro obchodní vyjednávání neexis-
tuje. Je to podivný obchodní vztah. Dříve činil 
podíl energií na ceně výrobku 3 % a nyní 8 %. 
Je nezbytné šetřit a hledat všechny cesty k mi-
nimalizaci spotřeby všech druhů energií. Takže 
i masné výrobky je nutné zdražovat a nedostat 
výrobní podniky do červených čísel. Není to ale 
vůbec jednoduchá cesta. 

2. Konkrétně k cenám masné suroviny. Vepřo-
vé a hovězí. Je masa dost a jaké jsou současné 
cenové relace oproti minulému roku? A jaký je 
předpokládaný budoucí cenový vývoj? A exis-
tují i obavy o zdroje? 

Tak toto je otázka, na níž nelze zodpovědně 
odpovědět, v odhadu dalších cen by možná po-
mohla skleněná koule. Cena hovězích čtvrtí se 
dříve pohybovala kolem 95 Kč za 1 kg a nyní je 
120 korun. U vepřového masa je však problém 
nejen s cenou, která je oproti minulé době o 10 % 
vyšší, ale i s množstvím. Německo snižuje stavy 
a porážky až o 20 % v důsledku afrického mo-
ru prasat. A to se negativně projevuje na celém 
evropském trhu. O zdroje masa bych se do bu-
doucna nebál, pokud nenastane nějaká nepředví-
datelná událost a současnou krizi se podaří včas 
zastavit. 

3. Plyn. Naše vláda nemá zatím zajištěno do-
statek tohoto nezbytného média na další ob-
dobí, takže nejen pro domácnosti, ale hlavně 
pro průmysl. Vím, že váš svaz ve spolupráci 
s Potravinářskou komorou usiluje o zdrojo-
vou garanci, avšak zatím neúspěšně. Jak tato 
situace vypadá v současné době? A co ceny 
energií?

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana 
Večeřová prosadila ve spolupráci s Agrární ko-

morou ČR se státními orgány, že je potravinář-
ský průmysl a zemědělství zařazeno do takzvané 
kritické infrastruktury garantovaných odběratelů 
energií. Tím by měl být pro nás zajištěn dostatek 
plynu a elektrické energie na výrobu a skladová-
ní. Nevyřešené jsou ceny. Tento stav znemožňu-
je plánování, vůbec netušíme, s jakými cenami 
energií pro příští období počítat. Naši politici 
by měli konat. Pokud se stane, že sousední státy 
budou energii dotovat nebo ji zastropují, vytvoří 
se pro nás na evropském trhu nepříjemné nekon-
kurenční prostředí.    

4. A co pohonné hmoty, zejména nafta? Zatím 
je jí dostatek, ale provádíte i v dopravě opat-
ření směřující k nižší spotřebě?

Rozvést naše výrobky musíme, ač máme naftu 
o 10–12 Kč dražší než v minulosti. Samozřejmě, 
že se vždy hledají cesty k úsporám i v logistice. 
I toto zdražení se musí promítnout do ceny prodá-
vaných výrobků. Zvláště proto, že se ceny energií 
na teplo zvedly čtyřnásobně a elektrické energie 
dokonce desetinásobně.

5. Všechny předchozí otázky souvisí s ekono-
mikou, ale zejména s prodejem masných vý-
robků. Velcí výrobci dodávají především do 
obchodních řetězců, kde se realizuje prodej 
takřka 90 % všeho masa. Jak se daří jednat 
s řetězci o nárůstu cen a jak vypadá nynější 
ziskovost masných podniků? A jak je to u mas-
ných výrobků s dnešní kupní silou obyvatel?

Navyšování cen s řetězci je sice Svazem ob-
chodu a cestovního ruchu posvěceno, ale i tam 
platí zavedená pravidla, která nedovolují žádné 
rychlé skoky cen. U masa platí smluvní časy  
14 až 30 dní, u výrobků z masa, tedy u uzenin 
a specialit, až 3 měsíce. Takže operativně měnit 
cena nejde. A v žádném případě metodou diktátu, 
jako je to u našich dodavatelů. Kupní síla obyva-
tel silně klesá, zavírají se některé masné obchody, 
ale i provozy. Jsou to první náznaky, které vel-
mi znervózňují i velké výrobce. O významném 
poklesu tun se zatím mluvit nedá, ale o poklesu 
tržeb už ano. Spotřebitel hledá levnější výrobky 
a na to budeme muset reagovat. I když ty draž-
ší výrobky budou mít vždycky svoje zákazníky, 
jde jen o to, jaký bude jejich podíl. A nyní moje 
poznámka na závěr. Toto období patří k nejtěž-
ším v celé historii řeznického řemesla, a tak pře-
ji všem našim řezníkům a uzenářům, aby v této 
bitvě uspěli.  

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Na 5 otázek odpovídá:
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Český svaz zpracovatelů masa vás zve na:

Meating 2022
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Spojení digitálního světa, kom-
fortu a výhodných nákupů. To je no-
vá akce, kterou PENNY připravilo 
ve spolupráci s digitální bankou 
mBank. Cílem kampaně, díky které 
mohou zákazníci PENNY a mBank 
ušetřit až 2000 korun během 4 mě-
síců, je ukázat, že používání mobil-
ních aplikací je jednoduché, poho-
dlné a bezpečné.

Stále více lidí využívá i při reálném 
nakupování digitální prostředky. Není 
se čemu divit – je to jednodušší, poho-
dlnější a také bezpečnější. „V PENNY 
ctíme tradiční hodnoty a současně 

chceme našim zákazníkům otevírat no-
vé možnosti nakupování, které moderní 
doba nabízí. Neustále tak hledáme nové 
příležitosti, jak našim zákazníkům dělat 
nákupy pohodlnější a výhodnější. Pro-
to jsme hledali nové možnosti propoje-
ní naší digitální karty MOJE PENNY 
s digitálním prostředím. Díky mBank 
nyní mohou naši zákazníci využít vý-
hody vracení peněz za běžné každo-
denní nákupy, a ušetřit tak až 2000 ko- 
run,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí 
strategického marketingu PENNY, 
a Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distri-
buce mBank, doplňuje: „Z této spolu-
práce máme velkou radost a věříme, že 
se díky ní s našimi produkty a služba-
mi, které je možné spravovat kdekoliv 
a kdykoliv, seznámí více lidí a že PE-
NNY získá nové zákazníky, kteří budou 
využívat jeho mobilní aplikaci. Díky ní 
totiž budou mít blíže k využití všech vý-
hod, které PENNY nabízí, a nakupová-
ní se celkově stane zajímavější.“

Každý, kdo si od 18. srpna do 19. říj- 
na 2022 otevře u mBank běžný účet 
mKonto a do pole „promokód“ zadá 
unikátní číslo své PENNY karty, do-

stane při každém nákupu nad 500 ko-
run v některé z více než 400 prodejen  
PENNY zpět na svůj účet 100 Kč. 
Celkem tak může ušetřit až 2000 Kč  
(500 korun zpět za každý měsíc trvá-
ní akce). Akce není zaměřena pouze 
na nové klienty, ale odměna je při-
pravena i pro stávající klienty. Ka-
ždý týden od 18. srpna do 19. října 
2022 mBank vygeneruje seznam kli-
entů, kteří v PENNY nakoupili zbo-
ží nad 500 korun, a následně náhod-
ně vylosuje pro 100 z nich odměnu  
500 korun. Pro zařazení do slosování 
musí předem vyplnit jednoduchý for-
mulář na webu mBank, do kterého uve-
dou unikátní číslo své PENNY karty. 

Penny Market s. r. o.

Penny s mBank vám vrátí za nákupy až 2 000 korun

Řetězec BILLA přispěl k odběru skoro 5 tun elektroodpadu 
a získal osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Zákazníci rozhodli, Tesco podpoří více než třemi miliony korun 
dobročinné projekty v 70 regionech

Praha – Zákazníci Tesco hlasová-
ním na prodejnách rozhodli o vítě-
zích 11. kola grantového programu 
„Vy rozhodujete, my pomáháme“. 
Do závěrečného hlasování bylo vy-
bráno 210 veřejně prospěšných 
projektů napříč Českou republi-
kou.

Celkově Tesco rozdělí 3 150 000 ko- 
run mezi 70 vítězných projektů, kte-
ré jsou dle názoru zákazníků nejpro-
spěšnější pro místní komunity, částka 
pro výherce je v letošním roce na-
výšena na 45 000 korun. Soutěžící 
projekty se zaměřují například na 
podporu a vzdělávání dětí, zdravotně 
znevýhodněné občany, rodiny nebo 
sociálně slabší obyvatele, na reali-
zaci volnočasových aktivit z oblasti 
kultury a sportu, podporu životního 
prostřední či obnovu místních tradic.

„Jsme moc rádi za zájem a podpo-
ru ze strany zákazníků i zapojených 
organizací, 1,8 milionu odevzdaných 

hlasovacích žetonů jasně ukazuje, že 
se Češi zajímají o prostředí, ve kterém 
žijí. Celkově Tesco na podporu ko-
munit v České republice již věnovalo  
46 890 000 korun, které rozdělilo 
mezi 2 230 veřejně prospěšných pro-
jektů. Další grantovou výzvu chceme 
vypsat ještě letos. Kvůli složité eko-
nomické situaci ve společnosti je náš 
závazek být dobrým sousedem v oko-
lí našich obchodů o to potřebnější,“ 
říká Katarína Navrátilová, generální 
ředitelka Tesco pro Českou republi-
ku.

V 11. kole grantového programu 
Tesco obdrželo 391 projektových 
žádostí. Do zákaznického hlasová-
ní postoupilo 210 z nich na základě 
hodnocení odborného garanta Nada-
ce rozvoje občanské společnosti, kte-
rá prověřuje transparentnost, udrži-
telnost a pozitivní dopad projektů na 
lokální komunitu. Projekty bojovaly 
o přízeň zákazníků v 70 regionech 
v období od 11. července do 7. srpna 
2022.

Unikátní grantový program Na-
dačního fondu Tesco „Vy rozhodu-
jete, my pomáháme“ podporuje již 

od roku 2016 veřejně prospěšné pro-
jekty neziskových a příspěvkových 
organizací po celé České republice. 
Tesco tento rok v návaznosti na gran-
tový program zorganizoval Komu-
nitní den, který proběhnul ve středu  
7. září před OC Eden v Praze. Na ak-
ci proběhlo předání šeků vítězným 
projektům z okolí Prahy a dobročin-
né organizace z minulých kol si při-
pravily soutěže a hry pro děti a veř-
čejnost seznamovaly s tím, čím jejich 
projekty přispívají okolí.

„Velmi oceňujeme aktivity Na-
dačního fondu Tesco, který zvláště 
v současné složité ekonomické si-
tuaci pomáhá nevládním organiza-
cím udržet prospěšné aktivity pro 
komunity i znevýhodněné občany. 
Projekty jednoznačně posilují so-
ciální soudržnost a solidaritu, tedy 
základní hodnoty vyspělé občanské 
společnosti, a je skvělé, že toto vní-
mají i zákazníci, kteří se každoročně 
hlasování účastní. Za NROS gra-
tulujeme všem vítězným projektům 
a těšíme se na jejich realizaci,“ do-
dává Taťána Plecháčková, ředitelka  
NROS.

S přehledem všech 70 dobročin-
ných projektů, které se budou na lo-
kálních úrovních realizovat, a jejich 
umístěním v 11. kole „Vy rozhoduje-

te, my pomáháme“, se může veřejnost 
seznámit přímo na stránkách projek-
tu: https://itesco.cz/pomahame/.

Tesco Stores ČR a. s.

Obchodní řetězec BILLA pokračuje 
v naplňování dlouhodobého cíle 
chránit životní prostředí, k němuž 
se zavázal ve svém Plánu B, a v minu-
lém roce přispěl k zajištění zpětného 
odběru celkem 4 738 kilogramů vy-
sloužilých elektrozařízení. Vyplý- 
vá to z výpočtu společnosti ELEKTRO- 
WIN a. s., s níž BILLA spolupracuje 
a která sběr elektroodpadu zastře-
šuje. Z materiálů získaných ze zpra-
covaných elektrospotřebičů se po-
dařilo vrátit do oběhu více než 90 %. 
BILLA díky tomuto šetrnému kroku 
vůči přírodě získala také osvědčení 

o podílu na zlepšení životního pro-
středí. 

Řetězec BILLA napomáhá k eko-
logickému zpracování a recyklaci su-
rovin získaných demontáží vybraných 
elektrozařízení již od roku 2012. „Lidé 
častěji recyklují velké přístroje, které 
nelze jednoduše vyhodit do kontejneru. 
Menší elektrozařízení, jako jsou zářiv-
ky, monitory, fény, přehrávače, mobily 
nebo hračky, však často končí společně 
s ostatním směsným odpadem z domác-
ností na skládkách, což je vůči okolnímu 
prostředí nešetrné. Na uchování příro-
dy pro budoucí generace nám záleží. 
Místo toho, aby nefunkční elektrická 
zařízení skončila vyhozená na sklád-
kách, se tak postaráme o to, aby se do-
stala ke správné recyklaci,“ říká Dana 
Bratánková, manažerka korporátní ko-
munikace a tisková mluvčí BILLA.

Oproti papíru nebo plastu předsta-
vují elektrozařízení nebezpečný odpad 
nejen pro životní prostředí, ale i pro 
lidi. Mohou obsahovat zdraví nebez-
pečné látky, chemikálie nebo žíraviny. 
Často však také ukrývají velké množ-
ství cenných kovů, které lze jejich re-
cyklací získat a dále využít. Zajištěním 
zpětného odběru 4 738,15 kg elektro-
zařízení přispěla BILLA k recyklaci:
  2 727,79 kg železa, tedy množství 

potřebného pro výrobu 112 kusů 
praček,

  96,12 kg mědi, tedy množství po-
třebného pro ražbu 17 088 1€ mincí,

  116,65 kg hliníku, množství, které 
by posloužilo k výrobě 7 777 ple-
chovek o objemu 0,33 l.

Elektrozařízení na rozdíl od jiných 
tříděných odpadů, jako jsou papír, 
plast nebo plechovky, často obsahují 

větší množství materiálů náročných 
na rozklad a recyklaci. Jejich spotřeba 
a s ní i vyrobené množství se neustále 
zvyšují, což vede k nadměrné tvorbě 
odpadu. Pouhá část z tohoto množství 
se posléze dostane k recyklaci a dal-
šímu zpracování. Tím lze přitom ne-
jenom získat druhotné suroviny, ale 
také snížit produkci skleníkových ply-
nů, omezit těžbu ropy a snížit spotře-
bu elektrické energie. „Pro uchování 
zdravého životního prostředí, k ně-
muž jsme se zavázali v našem Plánu 
B, je správné nakládání s vysloužilými 
elektrozařízeními zcela zásadní. Rá-
di bychom proto vybídli všechny naše 
zákazníky, aby společně s námi ule-
vili přírodě a svá elektrická zařízení 
správně recyklovali. Využít k tomu mo-
hou sběrná místa na každé naší prodej-
ně, kde mohou odevzdávat například 
knoflíkové, RC i běžné tužkové baterie, 

stejně tak jako baterie z notebooku, te-
lefonu či powerbanky,“ doplňuje Dana 
Bratánková ze společnosti BILLA ČR. 

o plánu b
Rostoucí emise, úbytek biodiver-

zity a stále větší množství odpadu se 
pomalu, ale jistě stávají realitou naší 
planety. Právě proto BILLA věří, že je 
nezbytné podnikat kroky, které zajistí 
naši udržitelnou budoucnost. BILLA 
tuto odpovědnost přijímá a v rámci Plá-
nu B dělá maximum pro to, aby si nás 
příroda zase oblíbila. V rámci těchto 
kroků společnost BILLA nabízí čím dál 
více produktů s udržitelným původem, 
snižuje uhlíkovou stopu, zachází šetr-
ně s přírodními zdroji, chrání přiroze-
nou biodiverzitu a dlouhodobě usiluje 
o efektivní využití druhotných surovin.

Ogilvy
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Rychle a jednoduše...

NOVINKA
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„Díky velmi pomalému vaření 

ve vlastní šťávě si maso uchovává 

přirozené aroma a šťavnatost.“
„Díky velmi pomalému vaření 

ve vlastní šťávě si maso uchovává 

přirozené aroma a šťavnatost.“

krasno.cz
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Praha – Oblíbený osvěžující nápoj Sprite 
se nově plní do čirých lahví. Původní zele-
ná barva láhve je minulostí, Sprite se tak při-
pojil k další značkám Coca-Cola, které se již 
v čirých lahvích prodávají – Coca-Cola, Coca-
-Cola Zero a Fanta. Důvodem ke změně bar-
vy lahve je skutečnost, že čiré lahve mají 
ve srovnání s barevnými lahvemi širší využití 
v rámci recyklace.

Osvěžující nealkoholický nápoj Sprite pat-
ří mezi pět nejpopulárnějších značek slazených 
nápojů ve světě. Jeho milovníci ho oceňují pro 
skvělou chuť limetky a citrónu. Až do nedávna 
byl nápoj spojen i se zelenou barvou lahve. Toto 
spojení už ale neplatí a zelenou barvu nahradila 
barva čirá, stejně jako je tomu u ostatních ikonic-
kých nápojů od společnosti Coca-Cola. Důvod 
této změny je zcela prozaický – zlepšení recyklo-
vatelnosti obalu. „Tento krok je v souladu s naší 
dlouhodobou strategií ‚World Without Waste‘. 

Odebráním původní zelené barvy z plastového 
obalu zvyšujeme kvalitu recyklovatelného ma-
teriálu. Nové čiré lahve Sprite tak mají v rám-
ci recyklace univerzálnější použití,“ vysvětluje 
Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů 
a udržitelnosti společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Další novinkou, kterou v průběhu letošního 
roku skupina Coca-Cola na českém trhu zavedla, 
je kartonový držák plechovek tzv. Keelclip™, 
který plnohodnotně nahrazuje dosud používané 
plastové fólie. Funguje na jednoduchém princi-
pu skládacího mechanismu, pomocí kterého je 
možné uchytit čtyři až osm plechovek najednou. 
Snazší je i následná manipulace pro zákazníka, 
který může velmi snadno odejmout jednotlivé 
plechovky s nápojem z držáku. „Ročně tato ino-
vace ušetří na českém a slovenském trhu až 35 tun 
plastů. Kartonový držák Keelclip™ v sobě spo-
juje řadu výhod, jedná se o ekologický, praktic-
ký, zcela recyklovatelný a bio rozložitelný obal,“ 
dodává Michal Dyttert, ředitel pro vnější vztahy 
a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Sloven-
sko. Keelclip bude fólii na nápojích v plechov-
kách nahrazovat postupně v průběhu tohoto roku. 
Původní balení se smršťovací fólií se postupně 

přestane vyrábět. V tomto novém kartónovém 
obalu mohli začít zákazníci nakupovat Coca-Co-
lu a dále i multipacky Coca-Cola Zero, Fanty, 
Sprite a Kinley průběžně od dubna letošního ro-
ku.

Přechod na tento udržitelný obal je dalším 
střípkem v mozaice ambiciózní environmentál-
ní strategie skupiny Coca-Cola „World Without 
Waste“. Její součástí je dosažení stoprocentní re-

cyklovatelnosti svých nápojo-
vých obalů, což se na českém 
i evropském trhu společnosti 
Coca-Cola HBC již podařilo 
splnit. Do roku 2025 plánuje 
skupina Coca-Cola v zemích 
Evropské unie zvýšit poměr 
recyklovaného PETu ve svých 
lahvích až na 50 %. Do ro-
ku 2030 chce skupina vytřídit 
a zrecyklovat stejné množství 
nápojových obalů, jaké uvede 
na trh. Do roku 2040 plánuje 
mít skupina Coca-Cola uhlíko-
vě neutrální podnikání v celém 
svém hodnotovém řetězci.

k dosažení sVého cíle 
podnikne skupina coca-cola 

následující kroky:
   do roku 2025 investuje 250 milionů eur do 

aktivit, které povedou ke snížení emisí,
   do roku 2040 dekarbonizuje výrobní procesy 

přechodem na 100 % obnovitelnou elektric-
kou energii a nízkouhlíkové zdroje energie 
prostřednictvím inovací v oblasti energetické 
účinnosti,

   zvýší podíl rPET materiálů, přijetím bezo-
balových nebo opětovně použitelných řešení 
a sníží plasty v sekundárních obalech na mi-
nimálně 50 % v roce 2025,

   poskytne zákazníkům energeticky účinné 
a ekologické chladicí lednice s technologií 
SmartCool, 

   sníží emise z přírodních přísad, které používá 
do svých nápojů,

   implementuje program „Zelený vozový 
park“, aby byly podpořeny alternativy s níz-
kými nebo žádnými emisemi uhlíku. 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
s. r. o.

Sprite se nově prodává pouze v čiré láhvi. Má širší využití v rámci recyklace

Praha – Po-
traviny zdražu-
jí a mnozí spo-
třebitelé se ptají, 
co mohou udělat 
proti vyhazování 
potravin, které 
je neekologické 
a zároveň jím při-
cházejí o peníze. 
Odpovědí je mě-
síční výzva Září 

proti plýtvání, kterou pod záštitou OSN or-
ganizuje iniciativa Zachraň jídlo. Stačí se 
do výzvy zaregistrovat na webu zachranji-
dlo.cz a v průběhu září účastníci dostanou 
čtyři souhrnné e-maily s tipy, jak správně 
nakupovat, skladovat nebo zpracovávat po-

traviny. Zároveň mají možnost vyhrát hod-
notné ceny od Zachraň jídlo a firemních  
partnerů.

Plýtvání jídlem se týká všech, ať už se jed-
ná o farmáře, kteří nechávají zbylou zeleni-
nu na polích, zbylé výrobky s vadnou etike-
tou u výrobců, neprodané položky v retailu 
nebo nadbytečné porce v jídelnách. V rám-
ci výzvy Září proti plýtvání se Zachraň jíd-
lo ovšem zaměřuje na spotřebitele. „Po-
dle informací Evropské komise z roku 2019 
u spotřebitelů vzniká 52 % potravinového 
odpadu. Výzkum Mendelovy univerzity v Br-
ně ukázal, že průměrně každý Brňan vyhodí  
37,4 kg potravin ročně, které by se bývaly da-
ly sníst. Množství vyhozeného jídla tedy může 
ovlivnit každý z nás,“ vysvětluje motivace ředi-

telka iniciativy Zachraň jídlo Michaela Číhalí- 
ková. 

Prvotní impulz ke konání Září proti plýt-
vání přišel v roce 2020, kdy OSN ustanovila  
29. září jako Mezinárodní den proti plýtvá-
ní jídlem. Doposud se iniciativa Zachraň 
jídlo věnovala drobným komunikačním 
kampaním o šetrném zacházení s potravi-
nami, letos se ale vše rozhodlo pojmout ve 
velkém. „Celé září jsme letos zasvětili zod-
povědnému přístupu k jídlu. Věříme, že to 
spotřebitelé obzvlášť letos ocení, jelikož se 
cena potravin dramaticky zvyšuje. Spočíta-
li jsme, že pokud by domácnost neplýtvala 
potravinami, mohla by ročně ušetřit kolem  
8 000 Kč,“ doplňuje Michaela Číhalíková.

Spolu s vyhozenými penězi lidé vyhazují 
také energii a zdroje vložené do produkce po-

travin. Organizace pro zemědělství a výživu 
OSN uvádí, že pro produkci jednoho kila ho-
vězího masa je potřeba přes 15 000 litrů vody. 
Do celkového objemu se započítává voda po-
třebná k vypěstování krmiva, které kráva se-
žere za tři roky svého života. To činí zhruba 
8 500 kilogramů pšenice, ovsa, sena a dalších  
obilovin.

Další motivací pro zapojení do výzvy jsou 
hodnotné ceny, které kromě Zachraň jídlo po-
skytli i firemní partneři, společnost Kaufland 
a Hellmann‘s. Do soutěže se mohou účastníci 
zapojit sdílením jejich poznatků a nových ná-
vyků, osvojených díky výzvě Září proti plýtvá-
ní, na sociálních sítích nebo ve formě e-mailu. 
Jednotliví výherci budou vybráni na základě 
slosování.

Zachraň jídlo

Jak neplýtvat a ušetřit? Zapojte se do výzvy Září proti plýtvání

Tradiční výrobce cukru a lihu již od roku 1831 

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

a pohltí kysličník uhličitý z ročního provozu deseti osobních aut

Šetrnější přístup k planetě, nesouhlas se 
zabíjením zvířat nebo otázka zdraví. Jedny 
z hlavních důvodů, které mnoho lidí vedou 
ke změně svého jídelníčku. Čechů, kteří se 
rozhodli omezit konzumaci masa, je již téměř 
jedna čtvrtina. 

Veganství a vegetariánství je v České republi-
ce na vzestupu. Ačkoliv stále převažují lidé, kte-
ří konzumují masné produkty, výrazně narůstá 
počet osob upřednostňujících rostlinnou stravu. 
Podle dat z výzkumu FMCG Gurus vyřadilo ma-
so ze svého jídelníčku 6 % respondentů. Zároveň 
se však zvyšuje počet lidí, kteří jedí maso či ryby 
pouze příležitostně. Do takzvaného flexitarián-
ství se v Česku řadí už 21 % obyvatel. 

S navyšujícím se počtem lidí zajímajících se 
o rostlinnou stravu se rozrůstá i sortiment rost-
linných alternativ dostupných v českých ná-
kupních řetězcích. Podle statistik Global Data 
celosvětově stoupla poptávka po rostlinných ná-
hražkách masa, mléčných výrobků a vajec bě-
hem koronavirového lockdownu. V roce 2021 
navíc dosáhla trh s rostlinnými náhražkami masa 
globálně hodnoty 7 miliard dolarů, dle expertů 
se má navíc během deseti let toto číslo až dva-
cetkrát zvýšit. Tento trend se navíc projevuje 
i v Česku. Projekt Rostlinně vytvořil hodnocení 
potravinových řetězců za rok 2022. Dnes již té-
měř všechny větší supermarkety nabízí alespoň 
omezenou nabídku veganských produktů, zlatou 
příčku dostal Globus, který své prvenství obhá-
jil ve 4 z 5 zkoumaných kategorií. Těmi byly 
například rostlinné alternativy masa, mléčných 
výrobků či sladkostí a pečiva. Pomyslné stříbro 
získal Albert, který zároveň vede v dostupnosti 
rostlinných hotovek nebo omáček, dipů a po-
mazánek. Třetí místo pak připadlo na řetězec  
Tesco.

Snahu přizpůsobit se trendu a rozšířit sorti-
ment produktů o nové, čistě rostlinné varianty 
vidíme u mnoho firem napříč potravinářstvím. 
Například firma Zeelandia, která dodává surovi-

ny a přípravky pro pekaře a cukráře, začala s vý-
robou veganské směsi, která má usnadnit výro-
bu pečených veganských výrobků a učinit je tak 
ještě dostupnějšími. „Naše Veggie Menu je směs 
na bázi kukuřičného a hrachového proteinu, při-
pravená na míru pekárnám a lahůdkářům. Tvoří 
základ, který lze využít pro mnoho veganských 
snackových výrobků,“ řekla jednatelka firmy Ve-
ronika Wimmerová.

Ještě donedávna patřilo pečivo pro vegany 
k téměř zakázaným potravinám. Některé pro-
dukty totiž obsahují sušené mléko, podmáslí či 
emulgátory z živočišných tuků. Teprve minulý 

rok vstoupila v platnost novela zákona o potravi-
nách, která mimo jiné stanovuje povinnost uvádět 
údaje o složení či obsažených alergenech přímo 
na etiketě nebo cenovce produktu. To usnadnilo 
výběr pečiva nejen mnohým veganům, ale i li-
dem s intolerancemi, kteří tak již tyto potřebné 
údaje nemusí složitě vyhledávat.  

Dle statistik Google Trends je největší zá-
jem o veganství ve velkých městech. Českému 
žebříčku vévodí Praha, kterou následuje Brno 
a Olomouc. Na popularitu veganství v českých 
končinách poukazuje i fakt, že v rámci projek-
tu HappyCow, který pomáhá vytipovat vegan-

ské restaurace po celém světě, se Praha umístila 
v žebříčku top 10 nejlepších měst vhodných pro 
vegany. Kromě toho se zde dvakrát ročně ode-
hrává jeden z největších vegan open-air festivalů 
v Evropě – Veggie Náplavka. Zde mohou ná-
vštěvníci ozkusit mnoho pokrmů z rostlinné gas-
tronomie a zároveň poznat novinky vegan život-
ního stylu. „Veggie Náplavka nabízí inspiraci 
k etickému životu v podobě jednoduchého roz-
hodnutí k přechodu na etickou formu stravová-
ní, ročně každý vegan ušetří život 100–150 zví- 
řat. Rostlinná strava je zároveň také zdravější, 
protože tento typ stravy podporuje ve vyváže-
né podobě život bez civilizačních onemocnění, 
a naopak podporuje i sportovní výkon,“ řekl 
Jan Müller, člen pořadatelského týmu a mistr 
světa v thajském boxu. Druhá letošní akce pro-
běhla 11. září. 

Z dlouhodobého hlediska ovšem spotřeba ma-
sa v českých domácnostech příliš neklesá. V ro-
ce 2020 byla již 84 kilogramů na člověka, čili  
o 800 gramů více než předchozí rok. Majitelé 
masokombinátů ovšem kvůli narůstajícím nákup-
ním cenám plánují snížení jeho výroby. Předpo-
kládají totiž, že maso bude pro část lidí příliš 
drahé a budou si ho moct dovolit jen kupříkladu 
jednou týdně. 

Beaufort

Rostlinná strava nabírá na popularitě

Koule Veggie menu

Pita Veggie menu Zdroj: Zeelandia
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Česká startupová firma GreeenTech vyrá-
bějící technologie pro indoorové pěstování 
potravin díky účasti na Expo v Dubaji dobyla 
Arabský poloostrov. Nyní vyvíjí řešení, které 
změní návyky v dodávkách čerstvé zeleniny 
do potravinových řetězců.

Společnost GreeenTech dosáhla několika vý-
znamných úspěchů na mezinárodní úrovni. Je-
jí indoorová farma na pěstování plodin v uzavře-
ných prostorách se po kladném přijetí na EXPO 
2020 v Dubaji stala hlavním dodavatelem čerstvé 
zeleniny ve zdejší pobočce hotelové sítě Radi-
sson Blu. Hydroponická technologie umožňuje 
pěstovat čerstvou zeleninu přímo v místě odběru. 

O průkopnické řešení je podle zakladatele fir-
my Dmitrije Lipovského zájem i v dalších zemích 
na Arabském poloostrově. Jeho vizí je spojit se 
s mezinárodními potravinovými řetězci a pěsto-
vat čerstvou zeleninu v supermarketech. „Zní to 
jako nápad od spisovatele vědecko-technické li-
teratury, ale k jeho realizaci jsme mnohem blíž, 
než jsme si před dvěma třemi lety odvážili věřit,“ 
říká Dmitrij Lipovskij z firmy GreeenTech.

Indoorová farma Urbanio byla představena na 
mezinárodní výstavě EXPO 2020, která se kona-
la v letech 2021 až 2022. Hlavními motivy akce 
byly udržitelnost, mobilita a příležitost. Meziná-
rodní výstavy pod hlavičkou EXPO se konají již 
od poloviny 19. století s cílem poskytnout vysta-
vujícím zemím ukázat světu to nejlepší z jejich 
průmyslu a kultury. Součástí je i prezentace do-
mácích kuchyní.

„Během výstavy se nám povedl ještě jeden mi-
mořádný mezinárodní úspěch. Šéfkuchař z thaj-
ského pavilonu připravoval důležitý raut pro své 
vládní představitele a potřeboval narychlo vy-
pěstovat koriandr. Zasadili jsme a o týden později 
mu jej donesli do kuchyně. Byla to hezká ukázka 
udržitelnosti a dobré mezinárodní spolupráce,“ 
popisuje Dmitrij Lipovskij.

čerstVé bylinky pro čerstVé ryby
Necelé tři měsíce po skončení výstavy EXPO 

pražští inovátoři otevřeli svou první indoor far-
mu Urbanio v dubajském hotelu sítě Radisson 
Blu Hotels.

Nová farma zásobuje kuchyni rybí restaurace, 
která je vyhlášená nabídkou nejčerstvějších ryb 
a mořských plodů. Zákaznici tak nyní dostanou 
na talíři nejen ryby právě vylovené z moře, ale 
také zrovna sklizenými plodinami.

„Velice mě těší, že se nám povedla spolupráce 
s Fish Market Restaurant. Naše farma Urbanio do 
ní koncepčně i designově stoprocentně zapadá. Zá-
kazníci si tak mohou například k humru objednat 
přesně ten salát, na který mají chuť,“ říká Lipovskij.

„Jsme rádi, že ke spuštění první hydroponické 
farmy v Dubaji došlo právě v našem hotelu,“ říká 
Jan Hanák, generální ředitel hotelu Radisson 
Blu, Dubai Deira Creek. S firmou GreeenTech se 
seznámil na výstavě EXPO 2020, kde byl hotel 
jedním z mála oficiálních gastronomických part-
nerů. „Téměř denně jsme se setkávali s inovativ-
ními a technologickými řešeními budoucnosti, 
která byla vystavena v pavilonech, a jakmile jsme 

se seznámili s týmem GreeenTech, věděli jsme, že 
chceme být součástí pokračování odkazu Expa,“ 
dodává ředitel hotelu.

coVid a Válka na ukrajině 
mluVí pro Vlastní soběstačnost

Indoorové farmy Urbanio využívají technolo-
gii hydroponického pěstování plodin v uzavře-
ném prostoru. Jde o plně modulární systém, který 
se může rozměrově i kapacitně upravovat podle 
aktuálních potřeb zákazníka tak, aby odpovídal 
velikosti daného prostoru a pružně reagoval na 
poptávku plodin. Ať už slouží kdekoli na svě-
tě, každá farma z české sítě Urbanio je na dálku 
ovládaná z pražské centrály. Mozkem farmy je 
řídicí jednotka od firmy Siemens. 

Hydroponické pěstování plodin nyní zažívá 
obrovský boom na celém Arabském poloostrově, 
kde jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám 
možnosti běžného pěstování velmi omezené. 
Technologie české firmy GreeenTech směřují ne-
jen do Spojených arabských emirátů, ale v nejbliž-
ší době také do Saúdské Arábie. O řešení Greeen-
Tech nyní projevili zájem partneři z Kataru, který 
by díky pěstování v indoorových farmách překo-
nal stoprocentní závislost na dovozu zeleniny ze  
zahraničí.

„Většina států na Arabském poloostrově se za-
jištění potravinové dostatečnosti věnují na vládní 
úrovni. Pandemie covid-19 a válka na Ukrajině 
ukazují, že bychom tuto otázku neměli brát na 
lehkou váhu ani tady v Evropě,“ říká zakladatel 
společnosti GreeenTech Dmitrij Lipovskij.

V Česku už indoorová farma od Greeen-
Tech funguje například v Manifesto Marketu na 
pražském Andělu. Vypěstované potraviny vyu-
žívají místní kuchaři v restauracích Manifesta, 
návštěvníci si je ale můžou koupit i pro vlastní  
potřebu.

Nedori

Blíží se den, kdy si čerstvou zeleninu vypěstuje každý supermarket

V srpnu 1992 se v jihočeském Byňově zača-
ly stáčet první lahve balené vody s etiketami 
Dobrá voda. Značka, která patří pod křídla 
Mattoni 1873, největšího výrobce nealkoholic-
kých nápojů ve střední Evropě, tak slaví 30 let, 
během nichž se stala třetí nejprodávanější 
značkou mezi balenými vodami v ČR*.

V chráněné krajinné oblasti jižních Čech v lo-
kalitě Novohradských hor a Třeboňské pánve se 
v hloubce 260 metrů nachází prověřený zdroj kva-
litní podzemní hlubinné vody staré až 16 000 let. 
První úvahy o založení stáčírny balené vody (teh-
dy zamýšlené pro kojence) v této lokalitě se ob-
jevily už v 80. letech. Moderní závod v Byňově 
ale vznikl až v roce 1992.

Zpočátku se výroba zaměřila hlavně na přírod-
ní perlivé i neperlivé balené vody, které si svou 
kvalitou velice rychle našly odběratele. Postupně 
přišly na řadu i vody ochucené a další nealkoho-
lické nápoje.

V roce 2003 osvědčilo Ministerstvo zdravot-
nictví kvalitu byňovských vrtů, udělilo jim sta-
tut zdrojů přírodní minerální vody a stanovilo 
příslušná ochranná pásma. Dobré vodě je tedy 
po zásluze přiznán statut slabě mineralizované 
minerální vody hydrogenuhličitano-hořečna-
to-sodného typu, velmi měkké s příznivým 
obsahem fluoridů pro vývin dětského chrupu. 
Proto je Dobrá voda označena jako voda vhod-
ná pro přípravu kojenecké stravy a díky nízké 
mineralizaci může být bez omezení součás-
tí každodenního pitného režimu dětí i dospě- 
lých.

„Historie značky Dobrá voda a závodu Byňov 
je poměrně mladá, přesto dnes patří k tradič-
ním a na českém trhu dobře známým značkám 
balených nápojů. Dobrá voda představuje čisto-
tu, zachovalost a prastarou krásu české přírody, 
o kterou je nutno pečovat každý den. K získávání 
Dobré vody proto využíváme výhradně moderní 
technologie, které nám pomáhají chránit její uni-
kátní zdroj a zachovávat její přirozenou kvalitu. 
Nezapomínáme ani na udržitelnost nápojového 
průmyslu, proto podporujeme zavedení plošné-
ho zálohového systému na PET lahve a plechov-
ky v ČR,“ říká František Vejsada, ředitel závodu 
v Byňově.

Minerálka Dobrá voda se na trh dostává v pří-
rodní formě (perlivá, jemně perlivá, neperlivá) 
i v pestré škále příchutí. Letošní novinka DOB-
RÁ VODA CITRON A MÁTA získala díky uni-
kátní receptuře s vitaminy a sníženým obsahem 

cukru ocenění Potravinářské komory ČR o nej-
lepší inovativní výrobek roku 2022 v kategorii 
Reformulace roku. Pod značkou Dobrá voda pu-
tují z Byňova i pitíčka pro děti bez barviv a umě-
lých sladidel. Celkem vyrábí závod v Byňově  
37 druhů výrobků.

„V posledních letech závod v Byňově inves-
toval do technologií s nižší spotřebou elektrické 
energie, pomohla i osvěta a motivace zaměstnan-
ců. Například u vytápění výrobní haly jsme na-
hradili přímý ohřev tepelným čerpadlem. Zvýšili 
jsme účinnost linek, a zkrátili tak čas potřebný 
na výrobu požadovaného množství lahví, vylep-
šili jsme řízení spínání kompresorů se stlačeným 
vzduchem, vyměnili klasické zářivky za LED 
v halách, zefektivnili a zmodernizovali řízení vr-
tů a plánujeme i další projekty k úspoře energie, 
jako je např. snižování tlaku vzduchu potřebného 
na výfuk lahví. I při nárůstu objemu výroby jsme 
tak snížili od roku 2015 spotřebu elektřiny o 6 % 
a letos se nám podaří i při dalším růstu produkce 
snížit spotřebu energie o 4,2 %,“ dodává Franti-
šek Vejsada.

Amic

*  Nielsen MAT 074-2022, vody ochucené + ne-
ochucené

Dobrá voda z Byňova osvěžuje české spotřebitele už 30 let

Praha – Kampaň Rychlokuřata slaví první 
úspěchy. KONZUM Ústí nad Orlicí a supermar-
kety pod značkou Trefa a Terno totiž vydaly  
své závazky, že skoncují s prodejem rychlo-
kuřat do roku 2026. Kampaň, která upozorňu-
je na utrpení kuřat chovaných pro maso na 
českých farmách, odstartovala na sociálních  
sítích spolku OBRAZ – Obránci zvířat. Jejím 
cílem je, aby se obchodní řetězce a potravi-
nářské firmy zavázaly, že přestanou odebírat 
maso z rychle rostoucích plemen kuřat.

Lokální řetězce KONZUM Ústí nad Orlicí 
a Jednota České Budějovice zastřešující znač-
ky Trefa a Terno jsou prvními firmami v Česku, 
které vydaly prohlášení, že přestanou prodávat 
výrobky z kuřecího masa pocházejícího z rych-
lokuřat. Přidaly se tak mezi firmy z Francie, 
Británie, Německa, ale třeba také Polska, kte-
ré po svých dodavatelích požadují dodržování 
standardů podle tzv. European Chicken Com-
mitment.

„KONZUM je družstvo postavené na hodno-
tách, mezi které patří mimo jiné i důstojné pod-
mínky chovu zvířat. Zavazuje nás k tomu více než 
stodvacetiletá historie naší firmy a principy, na 
kterých byla založena. Proto jsme se například již 
v roce 2012 rozhodli ve své obchodní síti úplně 
ukončit prodej vajec z klecových chovů. A nyní se 

připojujeme k závazku European Chicken Com-
mitment, který definuje nové standardy pro chov 
kuřat. Věříme, že se nám společně s ostatními 
obchodníky podaří změnit trh tak, aby se kuřata 
z welfare chovů stala dostupná i pro běžného zá-
kazníka. Je však třeba k tomu přistupovat férově 

a nedělat z těchto kuřat prémiový produkt s nad-
standardní přirážkou,“ říká ředitel KONZUMu 
Miloslav Hlavsa.

Podobně vidí situaci i ředitel marketingu 
a rozvoje z Jednoty České Budějovice Pavel Pri-
mus. Řetězce Terno a Trefa spadající pod Jednotu 

najdeme kromě Jižních Čech třeba i v Olomouci, 
Hradci Králové, Jihlavě a Zlíně. Na žádné z po-
boček od roku 2026 nebudou dostupná rychloku-
řata ani výrobky z nich.

„Jednota České Budějovice je firma s tradicí 
od roku 1908. Cítíme odpovědnost vůči regionu, 
ve kterém žijeme a podnikáme. Záleží nám na 
okolí, životním prostředí a zdraví našich spotře-
bitelů. Jsme přesvědčeni, že welfare kuřat zapadá 
do konceptu naší strategie a filozofie,“ komentu-
je Primus závazek Jednoty.

Za necelé dva týdny rozběhnuté kampaně se 
proti utrpení kuřat na webu www.rychlokurata.cz 
postavilo už téměř 15 000 lidí. Mezi nimi třeba 
také zpěvačka Marta Jandová, herci Hynek Čer-
mák, Vladimír Polívka, Václav Neužil nebo třeba 
režisér Vít Klusák.

„Vydělávat na přešlechtěných kuřatech, kte-
rá neunesou vlastní nohy, mají bolesti a často 
nejsou schopna ani dojít k vodě a potravě, není 
v pořádku. Lidé si uvědomují, že takové systema-
tické týrání zvířat do 21. století nepatří. Věřím, že 
se i velké mezinárodní řetězce nechají inspirovat 
od lokálních českých obchodníků a vyslyší volá-
ní svých zákazníků, kteří nechtějí svými penězi 
podporovat utrpení zvířat,“ komentuje situaci 
vedoucí kampaně Rychlokuřata Radim Trojan ze 
spolku OBRAZ.

 OBRAZ – Obránci zvířat

Lokální supermarkety dávají ruce pryč od prodeje rychlokuřat

Páternoster, Dřevák, Emil Z., 700 Sedm 
set, Jižňáky nebo Vrchní... Může toto vše mít 
něco společného? Může! Jde o názvy drin-
ků, které vytvořili barmani zlínského Baru 
1931 na počest letošních oslav 700. výročí 
od první písemné zmínky o městu Zlín. Drinky 
připomínají slavné zlínské osobnosti či do-

minanty. Barmani si pohráli jak receptura-
mi, tak i se servisem, který je plný hravých 
a vtipných detailů.

„Chtěli jsme přispět k oslavám Zlína způsobem, 
který je nám vlastní, a tak vznikl nápad vytvořit 
speciální zlínské drink menu. Každý z týmu si zvo-

lil vlastní témata a na míru připravil originální 
koktejly. Celkem jich je deset. Pracovali jsme na 
nich dva měsíce a věříme, že se návštěvníkům bu-
dou líbit. Chtěli jsme, aby drinky byly opravdu 
mimořádné nejen chutí, ale i servisem, proto jsme 
si nechali vyrobit na míru i některé rekvizity,“ po-
pisuje šéfbarman Baru 1931 Tomáš Petr.

Jedním z takových drinků je Dřevák na počest 
továrníka Tomáše Bati. Není snad Zlíňáka, kte-
rý by neznal rčení „dopadl jako Baťa s dřeváka-
ma“. Právě dřeváky se staly legendárními jako 
zpočátku neúspěšný podnikatelský záměr, který 
ale po letech Baťova fabrika přece jen dokázala 
přetavit v úspěch. „Tento drink servírujeme ve 
skutečném dřeváku. Bohužel jsme během příprav 
menu zjistili, že klasické dřeváky se dnes nedají 
běžně koupit, tak jsme si nechali u řezbáře Pavla 
Spurného ze sousední Březnice vyrobit nějaké na 
míru,“ dodává Tomáš Petr. 

Drink Zlínská žárovka zase signalizuje vzhle-
dovou jednoduchost a přitom funkčnost, tak ty-
pické pro Zlín. Servíruje se ve skleničce ve tva-
ru žárovky, která se rozsvítí do cihlově červené 
barvy poté, co ji barman postaví před hosta na 
speciálně vytvořenou dotykovou destičku.

Drink 700 Sedm set symbolizuje velká bublina 
(nula) naplněná kouřem, kterou barmani vytvoří 
přímo na skleničce. 

Koktejl Jižňáky využívá slivovici z místní Na-
vrátilovy pálenice, která od nepaměti stojí na 
úpatí sídliště Jižní Svahy.

A Emil Z.? Tento osvěžující drink vyniká kom-
binací pískové a modré barvy, které jsou typické 
pro starší a dnešní sportoviště. 

Jeden z desítky drinků nese název Vrchní a ná-
zvem i složením je inspirován legendárním fil-

mem, v němž hlavní roli knihkupce a podvodné-
ho číšníka Vrány nezapomenutelným způsobem 
ztvárnil zlínský rodák Josef Abrhám. Je smutnou 
shodou okolností, že právě nedávno známý herec 
zemřel. „O to víc jsme ale rádi, že můžeme tohoto 
slavného rodáka prostřednictvím legendárního 
filmu připomenout v souvislosti s výročím města 
Zlína,“ uzavírá Tomáš Petr.

Vedle menu k 700 letům města Zlína připravil 
Bar 1931 i další novinky. Od té doby je v nabídce 
nové koktejlové menu, před létem přibyla speci-
ální nabídka Ginu & Toniku, novinkou je také 
rozšířená řada nealko koktejlů. 

Bar 1931 s vnitřním posezením i venkovní za-
hrádkou je součástí zlínské Bistrotéky Valachy. 
Svým názvem odkazuje na rok otevření baťov-
ského Obchodního domu Zlín, v jehož přízemí 
se nachází.

Více informací najdete na www.bar1931.cz

Amaze.media

Páternoster, Jižňáky i Dřevák: 
Bar 1931 připravil speciální drinky k 700 letům Zlína

Konference o kvalitě a bezpečnosti potravin From Farm To Fork 

Česká společnost pro jakost a Svaz obcho-
du a cestovního ruchu pod záštitou ministra 
zemědělství Zdeňka Nekuly připravují konfe-

renci From Farm To Fork zaměřenou na kva-
litu a bezpečnost potravin a na spolupráci za-
interesovaných stran v potravinovém řetězci. 
Konference se uskuteční 26. září 2022. 

První blok konference bude věnovaný in-
formacím od zainteresovaných stran. Petr Ko-
páček ze Svazu obchodu a cestovního ruchu 
představí Aktuální výzvy v oblasti udržitel-
nosti pro retail, za Ministerstvo zemědělství 
České republiky vystoupí Jitka Götzová, ře-
ditelka odboru bezpečnosti potravin, na té-
ma Udržitelnost v zemědělství a potravinář- 
ství.

Celá jedna část konference bude věnová-
na kvalitě a bezpečnosti – především kontro-
lám kvality a bezpečnosti a systémům řízení. 
V této části dostanou slovo Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce a Státní veterinární 
správa, které představí výsledky kontrol za 
poslední období. Dalšími tématy bude falšo-
vání potravin, GFSI standardy v potravinářství 
a nové požadavky certifikace GLOBALG.A.P. 
verze 6.

Třetí blok bude patřit přístupům obchodních 
řetězců, které se zaměří především na novin-
ky z oblasti udržitelnosti. V rámci této části 

se představí zástupci všech významných ře- 
tězců. 

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). 

Více informací o konferenci najdete 
na webových stránkách www.csq.cz 

vitaPR

  eToro Index piva sleduje spotové ceny suro-
vin, které potřebují výrobci piva – od ječ-
mene a sladu až po hliník a benzín na balení 
a přepravu.

  Ceny benzinu vzrostly nejvíce za poslední 
dva roky, a to o 138 %, zatímco ceny ječme-
ne a sladu se v důsledku války na Ukrajině 
zvýšily o 104 %, resp. 87 %.

  Rýže je jedinou komoditou, jejíž cena klesla 
o 1 %, a to díky tomu, že produkce každo-
ročně v posledních 15 letech převyšuje po-
ptávku, což vede k velkým zásobám.

  62% nárůst ceny výroby piva dramaticky 
převyšuje 12% nárůst Indexu spotřebitel-
ských cen ve Spojeném království od čer-
vence 2020, což naznačuje, že konzumenty 
piva čekají další bolestivé změny cen.

1. září 2022: Podle vůbec prvního Indexu pi-
va, sociální investiční platformy eToro, vzrostly 
náklady na komodity potřebné k výrobě, balení 
a přepravě piva za poslední dva roky o 62 %. 

Tempo růstu cen dramaticky převyšuje 12% 
nárůst Indexu spotřebitelských cen (CPI) ve Spo-
jeném království ve stejném období1, což nazna-
čuje, že konzumenty piva pravděpodobně čekají 
bolestivé cenové výkyvy, protože pivovary hle-
dají způsoby, jak kompenzovat své náklady.

Pivní index eToro (jednoduchý vážený index) 
je založen na aktuálních spotových cenách šes-
ti komodit potřebných pro výrobu a prodej pi-
va – pšenice, ječmene, rýže, sladu, hliníku (na 

výrobu plechovek) a benzínu (na dopravu a pěs-
tování). Od 20. srpna 20202 vzrostl Index piva 
o 62 %, přičemž významnou roli v nákladech, 
kterým pivovary v současnosti čelí, hraje válka 
na Ukrajině. 

Ben Laidler, globální tržní analytik společnosti 
eToro, říká: „Průměrná cena piva ve Spojeném 
království se za poslední dva roky zvýšila o 8 % 
na 4,09 libry, což je o čtyři procentní body méně 
než celková spotřebitelská inflace3. Mezitím 
v České republice největší český pivovar Plzeň-
ský Prazdroj uvedl, že většina výrobků zdraží od  
1. října najednou přibližně o 8 %, v průměru 
o 1,70 Kč za půllitr, zatímco inflace, tedy meziroč-
ní růst spotřebitelských cen, přesáhla v Čechách 
v červnu i červenci 17 %.4 Nicméně náš pivní in-
dex nám však říká, že se objevují silnější cenové 
tlaky a že nás může čekat výraznější zdražování. 
Může to být nešťastné načasování, protože za pár 
týdnů začíná Oktoberfest a v listopadu začíná 
mistrovství světa ve fotbale. Jedním z vítězů bude 

daňový poplatník, protože DPH a daň z piva tvoří 
přibližně třetinu ceny půllitru a celkový prodej 
alkoholu se odhaduje na 450 liber daňového 
zatížení na anglickou domácnost.“

Benzín, který je nezbytný pro pěstování suro-
vin pro výrobu piva i pro jeho přepravu, zdražil 

nejvíce ze všech položek pivního indexu, a to 
o 138 %, zejména díky válce na Ukrajině a ome-
zeným dodávkám ropy z Ruska.

Náklady na ječmen a slad se ve stejném období 
zvýšily o 104 %, resp. 87 %, a to rovněž z velké 
části kvůli narušení dodávek způsobeného válkou, 
přičemž se předpokládá, že Rusko a Ukrajina 
dodávají až 30 % světového vývozu ječmene.5

Rýže je jedinou komoditou z tohoto indexu, je-
jíž cena za poslední dva roky klesla, a to o 1 % od 
poloviny srpna 2020. Předpokládá se, že stabilní 
cena této plodiny, která se používá jako příměs 
v kombinaci s ječným sladem k odlehčení piva, 
je způsobena tím, že od roku 2007 každoročně 
převyšuje nabídka poptávku, což vede k velkým 
zásobám.6

Cook Communications

Pozn.:  Spotové ceny se stanovují každý třetí čtvr-
tek v srpnu. Rovnoměrně vážené pro šest 
komodit.

1 Data ONS
2 Až do 11. srpna 2022
3 Data ONS
4 ČTK (ceskenoviny.cz) 
5 Výzkum Rabobank
6  https://www.bloomberg.com/opinion/ 

articles/2022-03-24/food-price-inflation- 
rice-is-all-that-s-preventing-a-full-blown- 
crisis

Hořké polknutí: Náklady na výrobu piva stouply za dva roky o 62 % 
a předpovídají ‚‚inflaci nápojů‘‘

Komodita Základ = 100
(20. srpna 2020)

Indexovaná cena
(19. srpna 2021)

Indexovaná cena
(18. srpna 2022)

Ječmen 100 157 204
Hliník 100 146 137
Benzín 100 179 238
Rýže 100  97  99
Pšenice 100 128 139
Slad 100 128 187
eToro Index piva 100 134 162

700 Sedm set

Páternoster

Ben Laidler

Dmitrij Lipovskij

Průmyslová hala v Blšanech u Loun

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazdroj-zdrazi-od-rijna-cepovana-i-balena-piva-prumerne-o-1-70-kc-na-pullitru/2249499
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Svijany – Dvě zlaté, jednu stříbr-
nou a dvě bronzové medaile si z le-
tošního ročníku světové degustační 
soutěže World Beer Awards odnesla 
piva ze Svijan. Oba držitelé zlata – 
prémiový ležák 450 i Svijanský Kníže 
13 % – se současně stali i národní-
mi vítězi v různých kategoriích ležá-
ků, čímž se automaticky kvalifiko-
vali do celosvětového klání, z nějž 
si „čtyřistapadesátka“ odnesla ce-
nu za nejlepší světový světlý ležák 
českého typu v roce 2020. 

Stříbrem byl při vyhlášení prestiž-
ních cen v Londýně ve stejné katego-
rii jako Svijanský Kníže oceněn Šlik. 
Bronzové medaile si ze soutěže od-
nesly Svijanský Máz 11 % a Svijanská 
Desítka.

The World Beer Awards je celosvě-
tová soutěž, která vybírá nejlepší před-
stavitele různých mezinárodně uzná-
vaných druhů piv, uděluje jim ceny 
a v celosvětovém měřítku propaguje 
tato nejlepší světová piva u spotřebitelů 

a obchodníků. Hodnotitelská komise se 
skládá z několika desítek předních svě-
tových znalců piva. Letos o cenách The 
World Beer Awards rozhodovalo v srp-
nu a členové jury opět hodnotili několik 
tisíc piv z několika desítek zemí. 

Svijany mají v soutěži dlouhou tra-
dici výborného umístění. Například 
prémiový ležák 450 v ní byl v roce 
2020 vyhlášen za vůbec nejlepší svě-
tový světlý ležák českého typu (Worl-
d‘s Best Lager Czech-style Pale).  

 „Čtyřistapadesátka sbírá uznání od 
předních světových odborných degustá-
torů pravidelně. Není divu − je to naše 
chlouba už od roku 2014, kdy jsme tento 
prémiový ležák poprvé uvařili na oslavu 
450. výročí založení Pivovaru Svijany,“ 
řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík. „Proto si také pečlivě hlídáme 
vybrané restaurace, v nichž se čepuje.“ 

„Další ocenění pro 450 a další 
svijanská piva nás samozřejmě veli-
ce těší. Je výrazem uznání nejen ná-

ročnému výrobnímu postupu a péči, 
kterou jim věnujeme, ale také výběru 
těch nejlepších surovin – od vybra-
ných humnových sladů až po Žatecký 
poloraný červeňák z našich vlastních 
chmelnic,“ dodal svijanský sládek Petr 
Menšík. „Získaná ocenění jsou pro 
nás současně také další motivací, aby-
chom pokračovali v nastoupené cestě. 
Dokazují totiž to, že jsme se před více 
než dvaceti lety při záchraně pivovaru 
rozhodli správně, když jsme na rozdíl 
od většiny jiných větších pivovarů vsa-
dili na skutečně tradiční české výrobní 
postupy.“

Svijanská Desítka 10 % − pocti-
vá desítka se stupňovitostí přes deset 
procent vyráběná tradiční technologií 
s kvašením v otevřených kádích na 
spilce. V roce 2019 byla ve světové 
profesionální degustační soutěži World 
Beer Idol vyhodnocena jako nejlepší 
světové pivo plzeňského typu. 

Svijanský Máz 11 % − svijanská 
klasika a nejprodávanější svijanské pi-
vo jak v točené, tak lahvové variantě. 
Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, 
kdy na českém trhu rychle zaplnilo 
mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ 
a silnějšími dvanáctkami − ležáky. 
Nejlepší pivo plzeňského typu pro rok 
2020 podle světové profesionální de-
gustační soutěže World Beer Idol.

Svijanský Kníže 13 % − je silnější 
sváteční pivo, vyráběné tak, aby ješ-
tě více vynikly chutě a vůně typické 
pro ležáky. Pivovar jej vyrábí nejdéle 

ze všech silných piv – již od poloviny 
devadesátých let – a je také nejoblíbe-
nější: tvoří více než polovinu celkové-
ho výstavu silných piv ve Svijanech. 
Vyznačuje se příjemně hořkou a plnou 
chutí. Naposledy získal zlatou medai-
li na soutěži Meininger’s International 
Craft Beer Award v roce 2021 v kate-
gorii piv plzeňského typu a ležáků. 

Prémiový ležák 450 − pivo původ-
ně uvařené jen pro oslavy 450 let od za-
ložení pivovaru ve Svijanech, které na-
konec zůstalo v sortimentu svijanských 
piv natrvalo. Je vyrobeno z poloraného 
žateckého červeňáku (Osvaldova klo-
nu), humnového sladu z nezávislých 
sladoven a samozřejmě tradičním po-
stupem − tedy kvašením v otevřených 
kádích na spilce a zráním v ležáckých 
tancích. Plné chlebnaté pivo s příjem-
nou intenzivní jemnou hořkostí. Vy-
hlášen za nejlepší ležák českého stylu 
na světě v soutěži World Beer Awards 
2020. 

Šlik − jedenáctistupňový plnosla-
dový světlý ležák zlatavé barvy. Cha-
rakterizuje jej vyvážený poměr řemesl-
ných sladů a tradičních odrůd českého 
chmele s důrazem na poloraný žatecký 
červeňák, voda z hlubin Českého ráje 
a řemeslný výrobní postup. Připomíná 
památku Jáchyma Ondřeje Šlika, jed-
noho z 27 českých pánů popravených 
po prohrané bitvě na Bílé hoře, který 
byl jedním z prvních majitelů svijan-
ského pivovaru. 

  Pivovar Svijany, a. s.

Svijany si z letošních World Beer Awards odnášejí dvě zlata 

Je to právě deset let od otevření 
prvního Bernard Pubu. Stalo se tak 
v Jeseniově ulici v Praze. Síť franšízo-
vých podniků nesoucích jméno piva 
Bernard se od té doby postupně 
rozšiřuje, aktuálně jich je otevřeno 
jedenáct, z toho dva v zahraničí, na 
Slovensku a ve Španělsku. Další při-
bývají. 

„Na rozšiřování sítě netlačíme, dě-
je se tak přirozenou cestou. Stojíme 
o partnery, kteří mají vztah k řemes-
lu, ke kvalitnímu pivu, k zákazníkům. 

Jsme rádi, že podniků s naším jménem 
přibývá v době, kdy je v oboru větším 
tématem spíše zavírání hospod a re-
staurací než otvírání nových,“ říká 
obchodní ředitel Rodinného pivovaru 
Bernard Zdeněk Šípek s tím, že v srp-
nu byl otevřen další nový Bernard Bar 
ve Vyškově, v září přibude Bernard Bar 
v Litvínově. Bernard Bary jsou orien-
tované především na nápoje, ale mají 
i plnohodnotnou kuchyni.

měkká franšíza
Rodinný pivovar Bernard vsadil na 

tzv. měkkou franšízu, která dává pro-
vozovatelům volnou ruku například 
v tvorbě menu, ale neurčuje ani doda-
vatele dalších nápojů nebo surovin do 
kuchyně. „Franšízové podniky Ber-
nard spojuje značka piva, vzhled a kva-
lita sortimentu, ale dva stejné provozy 
nenajdete. Je to model, který přináší 
originalitu,“ uvádí ke strategii sítě ob-
chodní ředitel. 

Bernard Puby nabízí rozšířený sor-
timent čepovaného piva, součástí je 
tzv. rotující pípa, na které se průběžně 
mění nabídka speciálů humpoleckého 
pivovaru. Širokou nabídku piv dopl-
ňuje kvalitní kuchyně. „Je to značková 
restaurace, kde pivo čepuje a podává 
zaškolený a zkušený personál. Kvali-
tu provozovatel pravidelně konzultuje 
se zástupcem pivovaru. Je možné zde 
ochutnat pivo nepasterované, nefiltro-
vané i kvasnicové,“ dodává Zdeněk 
Šípek.

bernard pub 
jesenioVa V noVém

První Bernard Pub si k desátému vý-
ročí dopřál omlazovací kůru, provozo-
vatel ho po krátké rekonstrukci znovu 
otevřel zákazníkům. „Šli jsme tehdy do 
neznáma, byli jsme první, ale nelituji, 
že jsme naši podnikatelskou budouc-
nost spojili s pivem Bernard. Máme za-
štítění výjimečné značky, zároveň ale 

dostatek svobody pro vlastní nápady. 
Byla to šťastná volba,“ říká provozo-
vatel pubu Jan Sojka. Po rekonstrukci 
má podnik modernější interiér. „Pře-
devším ale díky novinkám ve výčepu 

můžeme podávat ještě lépe připravené 
pivo. Je to radost pro nás a věřím, že to 
poznají i naši hosté.“

Rodinný pivovar Bernard a. s.

První Bernard Pub otevřel před deseti lety. Přibývají další

Plzeň – Každé osmé pivo z Plzeň-
ského Prazdroje je již nealkoholické. 
Dlouhodobý růst populární značky 
Birell v letošním roce ještě akcele-
ruje. Za prvních sedm měsíců roku 
prodal Prazdroj o čtvrtinu nealko-
holických piv více než ve stejném 
období loňského roku. Roste přitom 
jak základní, neochucená verze Bi-
rellu, tak i nealko radlery, tedy Bi-
relly ochucené přírodními ovocnými 
šťávami. V posledních letech se 
zvyšuje zájem o nealko piva u mu-
žů.

Na úspěchu nealkoholických piv 
se podílí jak spotřebitelé, u kterých se 
těší stále větší oblibě, tak i Prazdroj, 
který přichází s neustálými inovacemi 
a vylepšeními a podporuje jejich pro-

dej jak v hospodách, tak i obchodech. 
Zatímco ještě před pěti lety se značka 
Birell podílela na prodejích Prazdroje 
necelými sedmi procenty, aktuálně je 
to 12,6 procenta. V absolutních číslech 
jsou dosavadní letošní prodeje dokon-
ce vyšší, než kolik se prodalo Birellu 
před pěti lety za celý rok. Roste přitom 
prodej jak balených Birellů v lahvích 
a plechovkách, tak i čepovaných va-
riant. Výrazně rekordním prodejům 
nahrává letošní teplé léto, kdy lidé 
ve velkém vyhledávají nealkoholické  
osvěžení. 

„Nealkoholická piva jsou jedno-
značně nejrychleji rostoucí částí pivní-
ho trhu a jejich význam nadále poroste. 
Tomu odpovídá i pozornost a péče, kte-
rou jim věnujeme. Inovujeme receptu-
ry, neustále vylepšujeme naši nabídku, 
přičemž se soustředíme jak na obcho-
dy, tak i na podporu prodeje čepované 
verze Birellu. Chceme, aby si z naší na-
bídky vybral každý dospělý podle svých 
preferencí. Protože i s nealkoholickým 
pivem si lze užít večer v hospodě s přá-
teli,“ říká Roman Trzaskalik, marke-
tingový ředitel Plzeňského Prazdroje.

Zajímavostí je, že u obou variant, jak 
ochucených nealko radlerů, tak i zá-
kladní řady Birellu, roste počet konzu-
mentů z řad mužů. Ještě před pěti lety 
dominovaly ve spotřebě ochucených 
Birellů ženy, nyní patří 54 % jejich 
spotřeby mužům. „Rostoucí prodeje 

ukazují, že Birell není jen náhražkou 
ve chvíli, kdy si nemůžete dopřát alko-
holické pivo, ale díky svým vlastnostem 
je pro stále víc lidí vědomou první vol-
bou nealkoholického osvěžení. Stejně 
tak padá nálepka, že je ochucený Bi-
rell spíše pro ženy, protože muži po něm 
v poslední době sahají častěji,“ uvádí 
Oliver Jáchymovský, senior brand ma-
nažer Birellu.

Letošní výrazný růst prodejů je ta-
žen jak klasickými Birelly, tak i těmi 
ochucenými a prim přitom hrají právě 
inovace. Na začátku roku Prazdroj vy-
lepšil recepturu Birellu Světlého, slád-
ci nově používají pro jeho vaření více 
druhů sladu, upravili chmelení i pro-
ces rmutování. „Výsledkem je bohatší 
chuť, která přiblížila Birell Světlý ještě 
více chuti klasického českého piva. Li-
dé si chtějí dopřát výraznější chuťové 
zážitky, to platí i pro nealkoholická pi-
va, a to se nám podle reakcí spotřebi-
telů u nové receptury povedlo,“ uvá-
dí Oliver Jáchymovský. Úspěšné jsou 
i prodeje loňských novinek neochuce-
ného nealko piva – Birellu stylu IPA 
a Birellu Za studena chmeleného. 

Na úspěchu ochucených variant se 
výrazně podílí rostoucí prodeje čepo-
vaného Birellu Pomelo & Grep v hos-
podách a restauracích. „Ochucené Bi-
relly se staly pro mnoho lidí variantou 
k syceným limonádám. Jejich obliba 
roste hlavně v létě, kdy nabízí kombi-
naci hořkosti chmelu s chutí ovoce, a to 
v nealko vydání. Vidíme to i v hospo-
dách, letos od ledna do července jsme 
prodali sedm krát více čepovaného Bi-
rellu Pomelo & Grep než v roce 2018 
a ve srovnání se stejným obdobím loni 
jde o téměř 80% navýšení,“ doplňuje 
Oliver Jáchymovský. I zde ale bodují 
novinky – oblibě se mezi spotřebiteli 
těší letošní limitovaná edice čtyř no-
vých ochucených nealko radlerů - Vi-
šeň & Ostružina a Citron & Máta i dvě 
varianty se sníženým obsahem cukru 
o 30 %  – Malina a Bezový květ.

Birell se stal oblíbeným nápojem 
především při aktivním odpočinku ne-
bo u sportovců, kteří jejich prostřed-
nictvím doplňují tekutiny a minerály. 
Našel ale také místo v restauracích jako 
ideální nápoj k obědu.

Svengali Communications

Birell jede. Každé osmé prodané pivo z Prazdroje je nealkoholické

České Budějovice – Pivovar Sam-
son letos slaví na poli mezinárod-
ních degustačních soutěží velkolepý 
úspěch! Pivo Samson BOCK bylo 
na londýnském klání World Beer 
Awards 2022 oceněno jako vůbec 
nejlepší ležák typu BOCK na světě. 
V Londýně vyhrála i další čtyři piva 
z produkce Pivovaru Samson, šesté 
ocenění si pak nejstarší českobudě-
jovický pivovar veze ze sousedního 
Německa, konkrétně z mnichovské 
soutěže European Beer Star 2022. 
Pivovar Samson tak navazuje na 
úspěchy z předešlých let. 

V Londýně již Pivovar Samson dob-
ře znají z předešlých let, na meziná-

rodním klání totiž boduje od doby, kdy 
celá výrobní část prošla modernizací, 
a to již po šesté v řadě. Na své úspěchy 
z minulých ročníků navázala Samson 
ležák jedenáctka, Nachmelený ležák 
i Samson BOCK. Samson BOCK navíc 
opět triumfoval a stejně jako před čtyř-
mi lety získal celosvětový titul Worl-
d’s Best Lager Bock.

„Ocenění pro Samson BOCK si ve-
lice vážíme. Tento typ piva pochází pů-
vodně z Německa, kde má velikou tra-
dici, a porazit německou konkurenci 
pro nás má obzvláště velikou váhu. Pi-
vo typu BOCK se v našem pivovaru již 
dříve vařilo, inspiraci k naší receptuře 
jsme našli ve 124 let staré knize, kte-
rou naši předkové vydali u příležitosti 
tehdejšího výročí 100 let od založení 
našeho pivovaru. I tehdy mělo pivo ve-
liký ohlas mezi tuzemskými i zahranič-
ními zákazníky,“ říká generální ředitel 
Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský.

V Anglii zazářil pivovar i s nejno-
vějším přírůstkem rodiny Samson, 
Pitem za studena chmeleným, které 
získalo bronzovou medaili v kategorii 
českých nealkoholických piv. Bronz 

si odnesl i ležák Samson v kategorii 
klasických českých ležáků, stříbrnou 
medaili pak Nachmelený ležák v ka-
tegorii nachmelený český ležák. Jako 
nejlepší český tmavý ležák v kategorii 
Country Winners byl oceněn Samson 
tmavý. Z bavorského Mnichova, který 
je doslova pivní metropolí, si Samson 
veze medaili bronzovou za svou svět-
lou výčepní desítku.

„Máme radost, a to obrovskou. Jsem 
hrdý na práci všech našich zaměstnan-
ců, kteří se každý den zasazují, aby se 
budějčáci mohli těšit z toho, že naše pivo 
dělá opět slávu po světě, tak jako v do-
bách našich předchůdců. Naši zaměst-
nanci svou práci dělají s láskou, a i to se 
zajisté odráží na kvalitě všech piv z na-
ší produkce,“ doplňuje Dřevikovský.

World Beer Awards i European Beer 
Star jsou mezinárodně uznávané pres-
tižní degustační soutěže, které vybírají 
ta nejlepší piva v nejrůznějších katego-
riích. Patří k absolutní špičce pivních 
evropských klání. O výsledcích obou 
soutěží rozhoduje odborná porota, jejíž 
členové z celého světa jsou kapacitami 
ve svém oboru. 

Téměř všechna ví-
tězná piva si mohou 
obyvatelé Českých 
Budějovic nyní na-
víc vychutnat v nově 
otevřené letní pivo-
varské zahradě, která 
vyrostla přímo v are-
álu pivovaru. Zahrada 
svým stylem připo-
míná letní občanskou 
plovárnu z 30. let. 
K pivu si návštěvní-
ci mohou dát tradiční 
české chuťovky, jako 
například nakládaný 
hermelín, utopenec, 
párky či olomoucké 
tvarůžky, vybrané 

večery zde probíhají i hudební vystou- 
pení.

Největším lákadlem je ale samozřej-
mě čerstvé pivo stáčené přímo z Pivo-
varu Samson. „Například nefiltr se rá-
no stočí do sudů a odpoledne se naráží. 
Chuti takového správně ošetřeného 
a čerstvého piva se máloco vyrovná,“ 
říká hlavní sládek Pivovaru Samson 

Radim Lavička. Právě nefiltr se nyní 
těší velké oblibě všech návštěvníků. 
S koncem léta a uzavřením pivovarské 
zahrady si budou moci nefiltrovaný 
Samson lidé nadále užít v restauraci 
Vatikán na českobudějovické Lannově 
třídě. Ta nově nabízí též piva z produk-
ce Pivovaru Samson.

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

EMC

Fenomenální úspěch Pivovaru Samson: 
nejlepší BOCK na světě a dalších pět ocenění k tomu

Královský pivovar Krušovice letos 
mění design svého portfolia. V no-
vém, modernějším pojetí nezapomíná 
na tradiční prvky značky. Spolu s de-
signem mění piva i své názvy. Opro-
ti původním upouští od přívlastku 
„královský“ a nové pojmenování vy-
zdvihuje chuťové atributy jednotli-
vých piv.

„Cílem bylo designy obalů zmo-
dernizovat a zároveň vycházet z tra-
dičních prvků značky. Nový design se 
opírá o tři hlavní symboly – upravené 
krušovické logo, korunku a krušovic-

kou pečeť, která oproti původnímu de-
signu mění na obalu svou roli a stává 
se dominantním prvkem,“ říká Zuzana 
Placková, Brand Manager Krušovic. 
Nový design tedy pracuje s původními 
prvky, které nyní změnily své postave-
ní. Tradiční krušovická korunka a logo 
prošly drobnými vizuálními úpravami 
a spolu s pečetí představují klíčové 
prvky designu. K podpoření dojmu vi-
zuálně čistého a jednoduššího vzhle-
du z obalů mizí budova krušovického 
pivovaru, nápisy „Královský pivovar“ 
a „Vařeno od roku 1581“ i podstavec 
s texturou českého granátu.

Významnou roli při redesignu hrála 
i zvolená barevnost a souhra metalic-
kých a matných efektů jednotlivých 
barev. Největší změnou z hlediska ba-
rev prochází Krušovice Ležák 12. Ten 
se z původní béžové, která v kategorii 

dvanáctek obecně převažuje, přela-
dil do tmavě zelené a zlatavé barvy, 
čímž rozbíjí barevný stereotyp dva-

náctek. Nově také na produktu Kru-
šovice Originál 10 dominuje červe-
ná barva. U černého piva, Krušovice 

Černé, a nealkoholického piva, Kru-
šovice Hořké Nealko, barvy zůstávají  
stejné.

„Očekáváme, že změna designu za-
jistí především lepší viditelnost na re-
gálech, zvýší vnímanou hodnotu značky 
a podpoří u spotřebitelů chuť k zakou-
pení našeho piva,“ doplňuje Jiří Cou-
fal, Group Brand Manager značky Kru-
šovice.

Změnou prošly i názvy krušovic-
kých piv. Značka v názvech upouští 
od přívlastku „královský“ a zaměřuje 
se na vyzdvihnutí chuťových atributů 
jednotlivých piv: Krušovice Ležák 12 
s plnou chutí, Krušovice Originál 10 
s říznou chutí, Krušovice Hořké Ne-
alko, Krušovice Černé s karamelovou 
chutí. 

Design připravovala agentura LAVO 
Productions.

Krušovice mění vzhled obalů. Moderní design, který nezapomíná na tradici

Praha – Piva spadající pod pivo-
vary skupiny Heineken ČR získala na 
65. ročníku Žatecké Dočesné hned 
několik ocenění. Třetí příčku ve své 
kategorii získal světlý prémiový le-
žák Starobrno Bitr. Hned dvě pomy-
slná stříbra si odnesli krušovičtí 
sládci za Krušovice Černé s karame-
lovou chutí v kategorii Tmavých vý-
čepních piv a za Krušovice Hořké Ne-
alko v kategorii Nealkoholických piv. 
Pozadu nezůstal ani pivovar Velké 
Březno, který se svým pivem Berá- 
nek Weizenbier obsadil druhé místo 
mezi Pšeničnými pivy.

Jubilejní 65. ročník slavností chmele 
a piva, Žatecká Dočesná, se v letošním 
roce uskutečnil 2. a 3. září. Součástí 
bohatého programu je již tradiční de-
gustace piv při Žatecké Dočesné ve 
Chmelařském institutu, s. r. o., určená 
pro zvanou odbornou a laickou veřej-
nost. V letošním ročníku se vítěz vybí-
ral z celkem 158 přihlášených vzorků 
piv z 27 českých pivovarů. Degustací 
se během dvou dnů zúčastnilo celkem 
221 degustujících.

Piva z portfolia skupiny Heineken se 
na degustaci piv při Žatecké Dočesné 
na příčkách vítězů objevila hned čtyři-
krát, třikrát na druhém místě a jednou 
na třetím. Čtyřikrát chmelený ležák 
Starobrno Bitr patří mezi nejnovější pi-
va starobrněnského pivovaru a vznikl 
přímo na přání pivařů. Za příjemné 
pravé chmelové aroma vděčí Bitr kom-
binaci tří prvotřídních typicky českých 
odrůd chmele, které ležáku zajistily 
vyváženou chuť a skvělou pitelnost. 
Pivo je dále charakteristické jiskrně 
zlatavou barvou, středním řízem, vyšší 
hořkostí od prvního loku a lahodným 

chmelovým dozvukem, nabádajícím 
k dalšímu napití. Extrakt původní 
mladiny (dříve stupňovitosti) spodně 
kvašeného ležáku Bitr činí 11,5 % hm. 
a hořkost 35 jednotek IBU.

„Z druhého místa, na kterém se Sta-
robrno Bitr umístilo, mám velkou radost. 
Dokládá, že jsme uspokojili chutě nejen 
pivních fanoušků, ale i odborných de-
gustátorů a právem si tak pivo zaslouží 
stát na stupni vítězů ve své kategorii,“ 
komentuje ocenění Jiří Brňovják, vrchní 
sládek brněnského pivovaru.

Pivovar Krušovice se svými pivy 
vybojoval hned dvě stříbrné pozice. 

Krušovice Černé s karamelovou chutí 
bodovalo v kategorii Tmavé výčepní 
pivo, zatímco v kategorii Nealkoho-
lické pivo si svou chutí porotu získalo 
pivo Krušovice Hořké Nealko. Tradič-
ní černé pivo krušovického pivovaru 
se vyznačuje výraznou karamelovou 
chutí s tóny pražené kávy a jemnou 
chmelovou hořkostí. Charakteristickou 
tmavou barvu pivu dodávají speciální 
druhy ječných sladů – český, barevný, 
karamelový a mnichovský.

Nealkoholické pivo Krušovice Hoř-
ké Nealko bylo uvedeno na trh v uply-
nulém roce jako vůbec první krušo-
vické nealkoholické pivo. Za poměrně 
krátkou dobu se stalo díky své plné 
sladové chuti s příjemnou, dlouho do-
znívající a ve finále dominantně převa-
žující hořkostí oblíbeným produktem, 
který pozitivně hodnotí nejen milov-
níci pivního osvěžení. Žatecká porota 
ocenila jeho intenzivní zlatavou bar-
vu, sladovou vůni i hořkost dosahující  
28 jednotek IBU.

„Těší nás, že jsme s naším tradičním 
a chuťově výrazným tmavým pivem 
a loňskou novinkou hořkým osvěžu-
jícím nealkem uspěli nejen na me-
zinárodní soutěži kvality Monde Se-
lection, ale i u českých degustátorů. 
Stříbrná ocenění dokládají, že vařit 
pivo poctivě a kombinovat tradiční 
postupy s nejmodernější technologií je 
klíčem k úspěchu všech milovníků pi-

va doma i v zahraničí,“ uvedl ředitel 
a vrchní sládek Královského pivovaru 
Krušovice Michal Rouč.

Pivo Beránek Weizenbier z pivovaru 
Velké Březno obsadilo mezi Pšeničný-
mi pivy druhou příčku. Jde o řemeslné 
pivo s charakteristickými vlastnost-
mi pšeničných piv, má velmi lehkou, 
harmonickou vůni a chuť s příjemně 
ovocnými tóny banánu a hřebíčku, 
vyšší pěnivost a jemné zakalení. Be-
ránek Weizenbier je svrchně kvašený, 
nefiltrovaný a oblíbený také jako letní 
osvěžení.

Ogilvy

Piva z pivovarů Starobrno, Krušovice a Velké Březno zabodovala 
v soutěžních degustacích při Žatecké Dočesné 2022
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Šampionem Národní soutěže vín 
vinařské oblasti Čechy se letos stalo 
Rulandské šedé 2021, české zemské 
víno z mělnického Vinařství Vondrák. 
Národní soutěž vín je největší a nej-
vyšší soutěž vín v České republice, 
probíhá pod garancí Svazu vinařů 
ČR, za organizačního zajištění Národ- 
ním vinařským centrem, za finanční 
podpory Vinařského fondu a ve vi-
nařské oblasti Čechy ji pořádá Cech 
českých vinařů.

Naprostou dominanci v Čechách 
letos předvedla vína z Mělnické 
vinařské podoblasti, když ovládla 
všechny hlavní kategorie. Vinařství 
Vondrák, které sídlí v Mělníku, získa-
lo titul českého Šampiona a zároveň 
vítězství v kategorii bílých suchých 
a polosuchých vín za Rulandské šedé 
2021, české zemské víno. Velký úspěch 
zaznamenalo také vinařství Vinné skle-
py Kutná Hora, které se svými víny 
opanovalo hned dvě kategorie – růžo-
vá vína a klarety a červená vína suchá. 
Šampion již tradičně získá navíc bariko-
vý sud, a to od Cechu českých vinařů.

„Rulandské šedé je jedno z prvních 
vín, které jsme vysadili na našich nových 
pozemcích. Jsme rádi, že během pár let 
získalo uznání nejen u laické veřejnosti, 
ale i u odborné poroty. Hrozny vyzrály 
na kopci s poetickým názvem Ráj, který 
může být synonymem pro Pinot Gris, ale 
i další naše odrůdy,“ sdělil Bc. Luděk 
Vondrák, majitel vinařství, ze kterého 
Šampion pochází, a dodal: „Tuto nevel-

kou vinici s oblibou obhospodařují i nej-
mladší z rodu Vondráků Václav a Vojta.“

šampion a VítězoVé kategorií:
Kategorie A – bílá vína 

suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: Rulandské 
šedé 2021, české zemské víno – Vinař-
ství Vondrák – Mělník

Kategorie B – bílá polosladká vína 
Vítěz kategorie: Rulandské šedé 2021, 
výběr z hroznů – Školní statek Středo-
českého kraje (Mělník)

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Regent rosé 2021, čes-
ké zemské víno – Vinné sklepy Kutná 
Hora

Kategorie E – červená vína suchá
Vítěz kategorie: Cabernet Cortis 2015, 
české zemské víno – Vinné sklepy Kutná 
Hora

Nejlepší kolekce
Vinařství Salabka Praha

Čtyři komise složené z vinařských 
odborníků hodnotily 2. srpna 128 vín 
z České vinařské oblasti, v prostorách 
sklepního hospodářství České země-
dělské univerzity v Mělníku. Hodno-
cená vína obdržela 7 velkých zlatých, 
36 zlatých a 1 stříbrnou medaili. Do 
celostátního kola Salonu vín – národ-
ní soutěže vín bylo nominováno z vi-
nařské oblasti Čechy 116 vín. Nomi-
novaná vína budou spolu s ostatními 
postupujícími víny z vinařské oblasti 

Morava soutěžit o postup do finále 
a titul absolutního Šampiona a umís-
tění v Salonu vín ČR, celoroční de-
gustační expozici vín ve Valticích. 
Hlavním partnerem soutěže jsou BS 
vinařské potřeby.

Vinařská oblast Čechy nabízí dí-
ky svému rozptýlení na velkém úze-
mí na svých cca 659 hektarech vinic 
mimořádně rozmanité spektrum půd-
ních a klimatických podmínek, a tedy 
i množství velmi zajímavých a nezamě-
nitelných vín. Vinice jsou po Čechách 
roztroušeny od malebných vinic na 
mnoha místech od Prahy přes Beroun, 
Kutnou Horu, Litoměřice a podél La-
be od Kuksu, Mělníka až po Ústí nad 
Labem. Nejvíce se zde daří odrůdám 
Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Ru-
landské šedé a bílé a z červených vyni-
ká Svatovavřinecké, Modrý Portugal, 
Zweigeltrebe a Rulandské  modré.

www.narodnisoutezvin.cz
Omnimedia

Nejlepším vínem v Čechách je Rulandské šedé z Mělníka

Centrum Excelence ve Valticích 
hostilo již 21. ročník soutěže o nej-
lépe hodnocené biovíno z České re-
publiky. Šampionem, a tedy Bioví-
nem roku 2022 byl vyhlášen Tramín 
červený 2019, výběr z hroznů, z Bio 
vinařství Víno Marcinčák Mikulov. 
Biovíno 2022 je součástí celostátní 
soutěže Nejlepší biopotravina roku 
2022.

V letošním ročníku soutěže se nej-
více dařilo Bio vinařství Víno Marcin-
čák Mikulov, které kromě celkového 
Šampiona soutěže, tedy Tramínu čer-
veného 2019, výběr z hroznů, získalo 
i další hlavní ocenění. Nejlepším bí-
lým vínem se stal jejich Riesling 2018 
VOC Mikulov a nejlepším červeným 
Frankovka 2017, slámové víno. Vinař-

ství si připsalo také ce-
nu za nejlepší kolekci  
vín.

„Biovíno roku je 
prestižní soutěž vín 
v České republice, 
což se potvrdilo i le-
tos, kdy bylo do sou-
těže přihlášeno nejvíc 
biovín v historii, a šlo 
tak opravdu o vel-
mi široké zastoupení. 
Vína byla ale hlavně 
velmi kvalitní, získala 
vysoké bodové hodno-
cení a porotci udělili 
velké množství zla-
tých medailí. O to víc 

nás pak těší, že jsme v takové konku-
renci a na tak celkově vysoké úrovni 
dosáhli významného úspěchu. Je to 
pro nás známka toho, že biovína dě-
láme opravdu dobře,“ sdělil k soutě-
ži Ing. Petr Marcinčák, majitel rodin-
ného Bio vinařství Víno Marcinčák  
Mikulov. 

šampioni a VítězoVé kategorií:
Absolutní šampion

Tramín červený 2019, výběr z hroznů – 
Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov

Kategorie Bílá vína odrůdová 
a známková vína se zbytkovým 

cukrem do 4 g/l
Vítěz kategorie a Šampion bílých 
vín: Riesling 2018, VOC Miku-
lov – Bio vinařství Víno Marcinčák  
Mikulov

Kategorie Bílá vína odrůdová 
a známková vína se zbytkovým 

cukrem od 4 do 12 g/l
Vítěz kategorie: Tramín červený 2021, 
výběr z hroznů – Rodinné vinařství 
Jedlička, Bořetice

Kategorie Bílá vína odrůdová 
a známková vína se zbytkovým 

cukrem od 12 do 45 g/l
Vítěz kategorie: Hibernal 2021, výběr 
z bobulí – vinařství Jaroslav Drmola 
a Saphira 2021, výběr z hroznů – Ing. 
Miroslav Volařík

Kategorie Bílá i červená  
odrůdová a známková vína  

se zbytkovým cukrem nad 45 g/l
Vítěz kategorie a Šampion červených 
vín: Frankovka 2017, slámové víno – 
Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov

Kategorie Červená vína  
odrůdová a známková  

se zbytkovým cukrem do 4 g/l
Vítěz kategorie: Laurot 2019, pozdní 
sběr – Vinselekt Michlovský a Caber-
net Sauvignon Organic & Barrique 
2018, výběr z hroznů – Vino Cibulka 
– Portz Insel

Kategorie Růžová vína  
odrůdová a známková vína  

se zbytkovým cukrem nad 4 g/l
Vítěz kategorie: Cuvée Nosislavský 
ryšák 2021, pozdní sběr – Vinařství 
Válka

Kategorie Vína šumivá a sekty
Vítěz kategorie: Sekt Cibulka Blanc de 
Blanc Organic 2019, jakostní šumivé 
víno – Vino Cibulka – Port Insel

Dvě komise složené z řad odborné 
veřejnosti, pod vedením garanta soutěže 
Ing. Libora Nazarčuka, hodnotily 76 mo- 
ravských a českých vín, kterým uděli-
ly 47 zlatých a 21 stříbrných medailí. 
Veřejná prezentace a možnost ochutná-
ní těchto vín proběhla od 9. do 11. září 
v rámci Pálavského vinobraní v Miku-
lově, spolu s víny z Národní soutěže 
vín – Mikulovské vinařské podoblasti. 

Biovíno roku pořádá PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců, Sdru-
žení vinařů Mikulovské vinařské po-
doblasti, Ekovín – Svaz integrované 
a ekologické produkce hroznů a vína 
a Svaz vinařů ČR, za organizační spo-
lupráce Národního vinařského centra. 
Účastnit se jí mohou všechna biovína 
z České republiky, která mají certifi-
kát ekologického zemědělství a splňují 
základní statut soutěže. Soutěž si klade 
za cíl porovnání a odborné zhodnoce-
ní biovín z různých vinařských oblastí, 
obcí a tratí v České republice a také 
podpora prodeje a produkce co nejkva-
litnějších biovín s původem v České  
republice.

Biovínem roku 2022 se stal Tramín červený z Mikulova

Svaz vinařů ČR vyhlašuje již 13. roč- 
ník prestižní oborové soutěže VINO-
ZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2022, a do 
soutěže se tak mohou začít přihla-
šovat a být nominována vinařství 
v kategoriích malé, střední a velké. 
Výsledky Vinařství roku 2022 budou 
slavnostně vyhlášeny 26. ledna opět 
v prostorách Hvězdárny a planetá-
ria Brno.

Novinkou je letos zejména úprava 
hodnocení, které je nově rozděleno 
do tří úrovní. Z prvních dvou stupňů 
hodnocení ale už jako v předchozích 
ročnících vzejde devět finalistů, kteří 
se utkají o vítězství ve svých katego-
riích a titul absolutního vítěze a drži-
tele titulu VINOZOOM VINAŘSTVÍ 
ROKU 2022. Od 15. srpna do 11. září 
proběhly nominace jednotlivých vi-
nařství vinařskými spolky, sdruženími 
a uznávanými odborníky v oboru nebo 
mohla vinařství podat přihlášku sama. 
Tato vinařství pak jsou dle objemu pro-
dukce rozdělena do třech kategorií – 
malé, střední a velké vinařství, z nichž 
následně odborná komise vybere ta 
nejlepší jako vítěze jednotlivých kate-
gorií absolutního vítěze a držitele titulu 
Vinařství roku 2022. 

„S novým ročníkem jsme si přichys-
tali pár změn, které se ale týkají pře-
devším vinařů, pro veřejnost se vlast-

ně nic nemění. Od letošního ročníku 
dojde k úpravě hodnocení. Aby bylo 
ještě transparentnější, nově proběh-
ne ve třech úrovních. Hlavní myšlen-
ka soutěže ale zůstává stejná a uspět 
v soutěži může jedině vinařství, které 
přispívá celému oboru a posouvá dál 
moravské a české vinařství, nejenom 
dlouhodobě, ale významně také k da-
nému roku,“ sděluje prezident Svazu 
vinařů ČR PhDr. Martin Chlad a dodá-
vá: „Po úspěšných on-line aktivitách 
v loňských ročnících soutěže počítá-
me opět s rozsáhlejší prezentací sou-
těže a zejména finalistů na internetu. 
Nejsme pověrčiví a věříme, že i ročník 
s pořadovým číslem 13 se vydaří a na-
jdeme zaslouženého vítěze.“

tři kroky hodnocení
Samotné hodnocení soutěže Vinař-

ství roku je nově rozděleno do třech 
kroků. 

Nejprve provede hodnocení „Poro-
ta Junior“, složená ze tří osob zaško-
leného personálu z akademické sféry, 
tedy oborové univerzity, na místě pří-
mo v přihlášených vinařstvích. Doplní 
technické parametry a objektivní krité-
ria do hodnoticího formuláře a součas-
ně pořídí video materiál ze třech oblastí 
(sklepního hospodářství, vinohradu, ob-
chodu a marketingu), které bude sloužit 
jako podklad pro „Porotu Senior“.

„Porota Senior“ je složená z deví-
ti fundovaných odborníků (po třech 
z oblasti vinohradnictví, sklepního 
hospodářství a také marketingu a ob-
chodu) a v druhém kroku hodnocení 
na základě podkladů z předešlého kro-
ku a vlastního šetření také vyplní hod-
noticí formulář. Součtem bodů z obou 
kroků a formulářů se následně stanoví 
pořadí, a zúží se tak počet nominova-
ných na finálových devět – 3 malá vi-
nařství (do 50 000 litrů/rok), 3 střední 
(50 001–250 000 litrů/rok) a 3 velké 
vinařství (nad 250 000 litrů/rok). 

V konečném, třetím kroku posoudí 
již tradičně sedmičlenná odborná ko-
mise přímo v jednotlivých vinařstvích, 
do jaké míry naplňují finalisté stanove-
ná soutěžní kritéria, a definitivně roz-
hodne o vítězích. 

Celý proces hodnocení bude zavr-
šen 26. ledna, kdy budou ve Hvězdárně 
a planetáriu Brno vyhlášeni vítězové 

ve třech soutěžních kategoriích a abso-
lutní vítěz VINOZOOM VINAŘSTVÍ 
ROKU 2022. Uděleny ale budou i dal-
ší ocenění – Enolog roku, Cena mladé-
mu vinaři, enologovi s omezením věku 
do 40 let, Počin roku – pro osobnost 
nebo instituci, která se zasloužila o po-
zvednutí oboru vinohradnictví a vinař-
ství v ČR, Cena prof. Viléma Krause 
– pro významnou vinařskou osobnost 
za celoživotní přínos pro obor vino-
hradnictví nebo vinařství a nově Cena 
studentů – udělí ji grémium studentů 
a akademických pracovníků, jejichž 
základ tvoří osoby pověřené hodnoce-
ním prvního kroku na základě jejich 
návštěv vinařství. Toto ocenění má 
hlavně posílit motivaci studentů zapo-
jit se do prestižní soutěže a také posílit 
provázání akademické půdy s praxí. 
Galavečer bude opět moderovat pan 
Marek Eben. 

Vítězi titulu Vinařství roku se v mi-
nulosti stala vinařství Škrobák, Víno 
J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bo-
hemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín 
Znojmo, Château Valtice – Vinné skle-
py Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, 
Vican rodinné vinařství, Reisten a dva-
krát vinařství Sonberk.

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

podpory Vinařského fondu ČR a Jiho-
moravského kraje. Akce je pořádána 
pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Groli-
cha. Generálním a titulárním partnerem 
je i letos e-shop s moravskými a český-
mi víny VINOZOOM.

důležité termíny:
  15. srpna 2022 – vyhlášení soutěže 

o titul VINOZOOM VINAŘSTVÍ 
ROKU 2022

  11. září 2022 – ukončení možností 
přihlášení a nominace

  19. září – 10. října 2022 – obhlíd-
ka přihlášených vinařství / „Porota 
Junior“

  18. – 31. října 2022 – hodnocení 
„Porota Senior“

  2. listopadu 2022 – oznámení finá-
lové devítky

  27. – 30. listopadu 2022 – hodnoce-
ní finalistů odbornou komisí

  26. ledna 2023 – slavnostní vyhlá-
šení vítězů moderované Markem 
Ebenem

Organizátor si vyhrazuje právo uči-
nit změny v termínech a charakteru 
programu v závislosti na aktuálním 
dění a situaci. 

Více informací naleznete na 
www.vinarstviroku.cz, 

Facebook, YouTube a Instagram

13. ročník soutěže VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 
startuje s novým formátem hodnocení

Národní soutěž vín 2022 se pře-
sunula na jižní Moravu a seriál hod-
nocení zde tradičně odstartovalo 
dvoudenní posuzování vín Slovácké  
vinařské podoblasti. Nejlepším ví-
nem, tedy Šampionem, byl vybrán 
Sauvignon 2021, výběr z hroznů, z vi-
nařství Vinné sklepy Skalák. Největší 
a nejvyšší soutěž vín v Česku za-
štiťuje Svaz vinařů České republiky 
spolu s Národním vinařským cent-
rem, za finanční podpory Vinařského 
fondu, organizaci na Slovácku za-
jišťuje Sdružení slováckých vinařů.

Vinařství Vinné sklepy Skalák se 
v soutěži tradičně daří. Letos získalo 
titul Šampiona za nejlepší víno sou-
těže a zároveň nejlepší víno katego-
rie bílých suchých a polosuchých vín 
za Sauvignon 2021, výběr z hroznů, 
viniční trať Nadskalí. Zopakovalo 
tak úspěch z roku 2020, kdy obdrželo 
Šampiona rovněž za Sauvignon a v ro-
ce 2018 pak za Pinot Gris.

„Toto víno vzniklo zpracováním 
hroznů z mladé vinice, jde tedy o pa-
nenskou sklizeň z viniční trati Nad-
skalí. Hrozny dosáhly cukernatosti 
24,2 °NM. Víno má noblesní aroma-
tiku zralého angreštu, hluchavky s ná-
dechem josty. Chuť je plná, komplexní, 

ovocitá s tóny černého 
rybízu, viniční broskve 
a dlouhou dochutí, leh-
ce připomínající exotic-
ké ovoce,“ představil 
Šampiona Libor Jest-
řáb, manažer vinařství 
Vinné sklepy Skalák, 
a dodal: „U tohoto vína 
se také krásně potkaly 
analytické hodnoty, kdy 
jde o víno suché s pev-
ným alkoholem a boha-
tou perzistencí, tím se 

řadí mezi velká vína. Charakter vína 
podtrhuje terroir viniční tratě Nad-
skalí.“

Nejlépe hodnocenému vínu Ná-
rodní soutěže vín v každé podoblasti 
bude udělen nejen titul Šampiona, ale 
navíc získá i atraktivní cenu v podobě 
barikového sudu od partnera, kterým 
je pro Slováckou vinařskou podob-
last město Uherské Hradiště. Hlavním 
partnerem soutěže jsou BS vinařské 
potřeby a automobilka Ford.

šampion 
a VítězoVé kategorií:

Kategorie A – bílá vína 
suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Sauvignon 
2021, výběr z hroznů – Vinné sklepy 
Skalák

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Pálava 2020, výběr 
z hroznů – Vinařství Lenka Kadubco-
vá

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená) 

Vítěz kategorie: Pálava 2021, slámové 
víno – Vinařství Štěpán Maňák

Kategorie D – růžová vína 
a klarety

Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon 
rosé 2021, pozdní sběr – Zámecké vi-
nařství Bzenec

Kategorie E – červená vína 
suchá

Vítěz kategorie: Merlot 2018, výběr 
z hroznů – Víno Blatel

Kategorie G – jakostní šumivá vína
Vítěz kategorie: Chateau Bzenec brut 
2017, jakostní šumivé víno s. o. – Châ-
teau Bzenec

Nejlepší kolekce
Château Valtice – 

Vinné sklepy Valtice

Čtrnáct komisí hodnotilo 8. a 9. srp-
na ve Vinařském centru Excelence ve 
Valticích 675 vín od 94 vinařství při-
hlášených do soutěže ze Slovácké vi-
nařské podoblasti. Z těchto vín získalo 
22 velké zlaté, 196 zlaté a 6 stříbrné 
medaile. Do celostátního kola Salonu 
vín – národní soutěže vín postoupilo 
638 vín. Nominovaná vína budou spo-
lu s postupujícími z Velkopavlovické, 
Mikulovské a Znojemské vinařské 

podoblasti, reprezentující vinařskou 
oblast Morava, a víny nominovaný-
mi z vinařské oblasti Čechy soutěžit 
o postup do finále a titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, 
celoroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

sloVácká Vinařská 
podoblast

Slovácká vinařská podoblast je 
oblast velmi rozlehlá a díky tomu 
má různorodé přírodní podmínky, 
od teplých svahů na jihu až po naše 
nejseverněji položené vinice. Vino-
hrady zde najdete jak v údolí řeky 
Moravy, tak v členité kopcovité kra-
jině Bílých Karpat nebo na jižních 
svazích Chřibů a Ždánického lesa. 
Daří se zde Mülleru Thurgau, Ryz-
linku rýnskému, Veltlínskému zele-
nému, Rulandskému bílému a Muš-
kátu moravskému. Z modrých odrůd 
stojí za pozornost zejména Frankov-
ka, Svatovavřinecké, Zweigeltre-
be a v obci Moravská Nová Ves vy-
šlechtěná odrůda Cabernet Moravia.

www.narodnisoutezvin.cz, 
www.slovactivinari.cz 

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Šampionem na Slovácku se stal Sauvignon z Vinných sklepů Skalák 

Porota hodnotila naší největ-
ší a nejvyšší Národní soutěž vín ví-
na s původem hroznů v Mikulovské 
vinařské podoblasti. V konkurenci 
bezmála sedmi set vín vybrala ja-
ko nejlepší a titul Šampiona uděli-
la Ryzlinku vlašskému EGO No. 69, 
pozdní sběr, ročníku 2021 Zámec-
kého vinařství Bzenec. Národní sou-
těž vín probíhá pod garancí Svazu 
vinařů ČR, za organizačního zajiště-
ní Národním vinařským centrem a za 
finanční podpory Vinařského fondu. 

Šampionem a tím i nejlepším vínem 
v kategorii suchých a polosuchých bílých 
vín se stal Ryzlink vlašský EGO No. 69 
2021, pozdní sběr, Zámeckého vinařství 
Bzenec z vinic ve vinařské obci Perná 
na Mikulovsku. Kromě ocenění pro nej-
lepší víno získá šampion také zvláštní 
odměnu v podobě barikového sudu, kte-
rý vítězi věnuje partner, město Mikulov. 

„Úspěšná cesta tohoto vlašáku za-
čala na vinici. Víno má svůj původ na 
perenských svazích, konkrétně na vini-
ci Bergrus a na vinici Železná. Hroz-

ny byly velmi dobře vyzrálé a z vinice 
Bergrus i částečně botrytické. Vůně 
vína je kombinací citrusových plodů 
a bylinek, s nádechem lučního medu. 
Chuť je velmi šťavnatá, ale zároveň 
dostatečně pevná a minerální. Na pa-
tře se výrazně projevují růžové grepy, 
které přechází až do dlouhé dochu-
ti,“ popsal Šampiona Zbyněk Žiška, 
enolog Zámeckého vinařství Bzenec.

Vedle Šampiona po-
doblasti získala pro Mi-
kulovsko typická odrů-
da Ryzlink vlašský také 
vítězství v kategoriích 
bílých polosladkých 
vín a vín sladkých. Do 
soutěže, jejímž hlav-
ním partnerem jsou BS 
vinařské potřeby a au-
tomobilka Ford, bylo 
přihlášeno rekordních 
celkem 696 vín od 84 vi- 
nařů a vinařských fi-
rem, které 15. a 16. srp- 
na tradičně v Centru 
Excelence ve Valticích 

hodnotilo 15 komisí složených z vi-
nařských odborníků. Z přihlášených 
vín získalo 30 velké zlaté, 175 zlaté 
a 30 vín stříbrné medaile. Do celostát-
ního kola Salonu vín – národní soutěže 
vín postoupilo z Mikulovské vinařské 
podoblasti 661 vín. Nominovaná vína 
budou spolu s postupujícími ze Slo-
vácké, Velkopavlovické a Znojemské 
vinařské podoblasti, reprezentující 
vinařskou oblast Morava, a vinařské 
oblasti Čechy, soutěžit o postup do 
finále a o titul absolutního Šampiona 
a umístění v Salonu vín ČR, celoroční 
degustační expozici vín ve Valticích.

šampion 
a VítězoVé kategorií:
Kategorie A – bílá vína 

suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink 
vlašský EGO No. 69 2021, pozdní sběr 
– Zámecké vinařství Bzenec

Kategorie B – bílá polosladká
Vítězové kategorie: Ryzlink vlašský 
Edice Karel Roden 2018, výběr z bo-
bulí – Vican rodinné vinařství / Farma  
Pálava 

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená) 

Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2018, 
výběr z bobulí – Vinum Moravicum

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon 
rosé 2021, pozdní sběr – Sedlecká vína

Kategorie E – červená vína 
suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Frankovka barrique 
2021, výběr z hroznů – Moravíno

Kategorie G – jakostní šumivá vín
Vítěz kategorie: Grandioso extra brut 
reserve 2018, jakostní šumivé víno s. o. 
– Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

Nejlepší kolekce
Vinařství Garčic, Pavlov

Dominantou mikulovské vinařské 
podoblasti je pohoří Pálava, které strmě 
vystupuje z mírně zvlněné krajiny luž-
ních lesů dolního Podyjí. Na úbočích 
vápencových skal jsou mohutné návěje 
spraší, vápenité jíly i písky, které dávají 
zdejším vínům nezaměnitelný charakter. 
Mikulovské vinařské podoblasti vládne 
odedávna Ryzlink vlašský, daří se tu ale 
také odrůdám Müller Thurgau, Char-
donnay, Veltlínské zelené a samozřejmě 
Pálava. Na Valticku se přidává i Neu-
burské a Sylvánské zelené. Z červených 
si zde získalo oblibu Svatovavřinecké, 
Frankovka, Merlot a Zweigeltrebe.

Více informací na  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Nejlepší vlašáky se rodí na Mikulovsku, 
Šampionem se stalo EGO Zámeckého vinařství Bzenec

Hodnocení Národní soutěže vín 
se přehouplo do své druhé polo-
viny a jako již tradičně třetí v po-
řadí se věnovalo Znojemské vinař-
ské podoblasti. Šampionem, a tedy 
nejlepším vínem na Znojemsku, se 
zde stal Müller Thurgau 2021, výběr 
z hroznů, z vinařství Znovín Znoj-
mo. Národní soutěž vín je nejvyš-
ší a největší soutěž vín v České re-
publice, probíhá pod garancí Svazu 
vinařů ČR, za organizačního zajiš-
tění Národním vinařským centrem 
a za finanční podpory Vinařského  
fondu. 

Vinařství Znovín Znojmo, které má 
své sídlo v Šatově, se letos v soutěži 
mimořádně dařilo. Kromě titulu Šam-
piona a zároveň vítěze kategorie bílých 
suchých a polosuchých vín za Müller 
Thurgau 2021, výběr z hroznů, si při-
psalo i triumf v další kategorii, a to 
červených suchých vín za Frankovku 
2018, pozdní sběr. Kategorii bílých 
polosladkých vín pak ovládla Pálava 
2020, výběr z hroznů, z Vinných sklepů 
Lechovice, které patří rovněž Znovínu.

„Jedná se o Müller Thurgau z našich 
vinic na viniční trati Peklo v obci Šatov. 
Druhá sklizeň z mladých výsadeb da-
la v ročníku 2021 vzniknout bohatému, 
komplexnímu a ušlechtilému vínu s po-
tenciálem příjemně nazrávat. Mezi naši-
mi zákazníky si tato „pekelná müllerka“ 
získala velmi rychle oblibu a věřím, že 
titul Šampiona je také potěší,“ infor-
moval o vítězném víně Ing. Karel Ma-
tula, ředitel vinařství Znovín Znojmo.

Kromě ocenění pro nejlepší víno 
získá Šampion také zvláštní odměnu 
v podobě barikového sudu, který vě-
nuje partner, město Znojmo. Hlavním 
partnerem soutěže jsou BS vinařské 
potřeby a automobilka Ford.

šampion a VítězoVé kategorií:
Kategorie A – bílá vína 

suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: Müller 
Thurgau 2021, výběr z hroznů – Zno-
vín Znojmo

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Pálava 2020, výběr 
z hroznů – Vinné sklepy Lechovice

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Müller Thurgau 2021, 
výběr z cibéb – Ivana Nápravová

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Zweigeltrebe rosé 
2021, moravské zemské víno – Agro-
družstvo Miroslav / Víno Perk

Kategorie E – červená vína suchá
Vítěz kategorie: Frankovka 2018, 
pozdní sběr – Znovín Znojmo

Kategorie G – jakostní šumivá vína
Vítěz kategorie: Chateau Radyně extra 
brut 2020, jakostní šumivé víno – Bo-
hemia Sekt

Nejlepší kolekce
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.

O výsledku rozhodlo 8 komisí slo-
žených z vinařských odborníků, kteří 
hodnotili 25. srpna v Centru Excelen-
ce ve Valticích 374 přihlášených vín 
od 49 vinařů a vinařství. Z nich zís-

kalo 11 velké zlaté, 
93 zlaté a 15 stříbrné 
medaile. Do celostát-
ního kola Salonu vín 
– národní soutěže vín 
postoupilo 339 vín. 
Nominovaná vína 
budou spolu s postu-
pujícími z Velkopav-
lovické, Mikulovské 
a Slovácké vinařské 
podoblasti, repre-
zentující vinařskou 
oblast Morava, a ví-
ny nominovanými 
z vinařské oblas-
ti  Čechy soutěžit 
o postup do finále 
a titul absolutního 
Šampiona a umístě-
ní v Salonu vín ČR, 

celoroční degustační expozici vín ve  
Valticích.

znojemská 
Vinařská 

podoblast
Znojemská vinařská podoblast vdě-

čí za svá chuťově plná a svěží aro-
matická bílá vína ideálním přírodním 
a klimatickým podmínkám. Stude-
né větry z nedaleké vrchoviny spolu 
s termoregulačním vlivem řek dávají 
znojemským vínům nezaměnitelnou 
kořenitou chuť. Díky střídání sluneč-
ných dnů a chladnějších nocí hrozny 
sice zrají pomaleji, ale zato si ucho-
vávají aromatické látky a dosahují vy-
soké jakosti. Nejlepších výsledků zde 
vinaři tradičně dosahují s Veltlínským 
zeleným, Ryzlinkem rýnským, Müller 
Thurgau a Sauvignonem. Červené 
barvy hájí zejména Svatovavřinecké  
a Frankovka.

Více informací na  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia

 Müller Thurgau z vinařství Znovín Znojmo je Šampionem na Znojemsku
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a

Již podvanácté se na letňanském výstavišti sejdou profesionálové segmentu HoReCa i amatérští 
milovníci gastronomie a jejích trendů. Mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, 
potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL ve dnech 29. září až 1. října 2022 uvede nové 
technologie, trendy i významné osobnosti a jejich umění. Součástí největšího specializovaného 
veletrhu v Česku bude také odborný kongres. JAK SI AKTUÁLNĚ STOJÍ POHOSTINSTVÍ U NÁS?
To zjistíte na podzim v PVA EXPO PRAHA.

Specializovaný odborný veletrh je zaměřený především 
na kontraktační jednání vystavovateli, výrobci a  ob-
chodníky. Nabízí ucelený přehled produktů a služeb vý-
robců a dodavatelů pro oblast gastronomie a hotelnictví 
z ČR a ze zahraničí. Svými parametry se proto veletrh 
FOR GASTRO & HOTEL řadí mezi nejvýznamnější akce 
svého druhu ve střední Evropě.

Také letos se v Letňanech uskuteční přehlídka toho nej-
lepšího, co současný HoReCa segment nabízí. Návštěv-
níci se seznámí s aktuálními trendy, poctivým řemeslem, 
ale také nahlédnou do fungování odborných institucí či 
firem zaměřených na toto odvětví.

Jedním z  velkých témat veletrhu bude také digitaliza-
ce oboru a její stále více rostoucí význam pro úspěšné 
podnikání v  gastronomii a  hotelnictví. Nebude chybět 
inspirace, inovace a kreativita.

Více informací najdete na WWW.FOR-GASTRO.CZ. 

ODBORNÝ KONGRES

Jaká je reálná tvář dnešního českého světa HoReCa? Na 
toto téma bude zaměřeno největší setkání profesionálů 
a  fanoušků moderní gastronomie a hotelnictví v  rámci 
doprovodného programu veletrhu. Tím je odborný KON-
GRES FOR GASTRO & HOTEL, který se bude konat prv-
ní den veletrhu. Jeho téma ROZDÍLOVÍ HRÁČI se bude 
věnovat inspirativním příběhům lidí i konceptů, kterým 
se podařilo uspět i v současné složité situaci v oboru. 

V rámci kongresu vystoupí mnoho významných osob-
ností, které představí trendy na trhu, klíčová data, 
nastíní perspektivy oboru, vize budoucnosti a  také 
poradí, jak pojmout koncept svého gastronomického 
či hotelového zařízení v dobách vlády moderních tech-
nologií. Účastníci kongresu se setkají také například 
s uznávanými foodblogery, mohou si vychutnat baris-
tickou či barmanskou show nebo okusit párování jídel 
a nápojů z rukou profesionálů.

POZNEJTE SOUČASNOU TVÁŘ ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL
Přikládejte ke čtečce kódem nahoru.

29. 9.–30. 9. 2022 |čt–pá|

KONTRAKTAČNÍ DNY
otevírací doba: 10:00–18:00

1. 10. 2022 |so|

PRO VEŘEJNOST
otevírací doba: 10:00–17:00

12. VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

29. 9.–1. 10. 2022

www.for-gastro.cz OFICIÁLNÍ VOZY

NEPRODEJNÉ  |  Vstupenka neopravňuje k bezplatnému parkování. 

ČESTNÁ VSTUPENKA

Host firmy: 

✁

29. 9.–1. 10. 2022
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a
Německý 

cukroviNkářský 
průmysl vyzývá 

vládu, aby pomohla 
s Náklady Na plyN 

a eNergie
Spolkový svaz německého cukrovinkářského 

průmyslu (BDSI) vydal prohlášení, v němž uvedl, 
že je naléhavá potřeba úlevy pro malé a střední 
podniky. Výzvu zveřejnil poté, co německá spol-
ková vláda stanovila daň za plyn, aby poskytla 
finanční podporu jeho dovozcům. Německo totiž 
plánuje od 1. října zatížit všechny spotřebitele 
plynu zvláštní daní. Ta má pomoci dodavatel-
ským firmám, které se potýkají s vysokým růs-
tem cen suroviny, a přenést na spotřebitele 90 % 
jejich nákladů. Ceny plynu v Německu od října 
tedy vzrostou o dalších 2,42 centů za kilowatt-
hodinu. Zároveň Německo dočasně sníží daň 
z přidané hodnoty na plyn z 19 % na 7 %. Vláda 
kancléře Olafa Scholze tím chce zmírnit dopad 
dodatečného poplatku na spotřebitele, kteří bu-
dou muset od října platit výše uvedenou speciální 
daň za obstarání plynu, která má uchránit doda-
vatele před insolvencí.

Zemní plyn má velký význam pro potravinář-
skou výrobu, což samozřejmě platí i pro cukro-
vinkářské odvětví. Plyn se používá pro tepel-
né procesy a pro výrobu elektřiny v závodech. 
Náhrada není v krátkodobém horizontu možná, 
i když výrobci potravin intenzivně pracují na al-
ternativních řešeních. Plyn je v současnosti ne-
postradatelný pro pečení, pražení a další tepelné 
procesy při cukrovinkářské a cukrářské výro-
bě. Více než 50 procent společností v němec-
kém cukrovinkářském průmyslu má méně než  
100 zaměstnanců, dalších 27 procent má méně 
než 250 a 15 procent do 500 zaměstnanců.

Zatímco před rokem byly ceny za roční kon-
trakty na trzích futures 15 až 30 eur za mega-
watthodinu, nyní se pohybují mezi 60 a 200 eury. 
Jedná se o zvýšení cen o více než 400 % a tomu 
se musí přizpůsobit průmysl i spotřebitelé, uvádí 
se v prohlášení.

Generální ředitel Spolkového svazu němec-
kého cukrovinkářského a cukrářského průmyslu 
(BDSI) Carsten Bernoth řekl: „Ceny plynu pro 
průmyslové zákazníky jsou již i bez příplatku za 
plyn na rekordní úrovni. S příplatkem přichází 
další, nikoli nepodstatná zátěž. V žádné jiné zemi 
v EU nemusí společnosti platit za elektřinu to-
lik jako v Německu.“ K tomu se podle Bernotha 
přidaly drasticky zvýšené náklady na suroviny 
a logistiku.

„Převážně střední podniky v německém potra-
vinářském průmyslu zažívají bezprecedentní zátěž 
a nejistotu dodávek. Společnosti nyní naléhavě po-
třebují zabezpečit plánování a finanční pomoc.“

BDSI uvedla, že volá po výrazné úlevě, ze-
jména pro malé a střední společnosti. Patří mezi 
ně daňové škrty pro firmy, pozastavení zvyšová-
ní daně z oxidu uhličitého a podpůrné programy 
šité na míru.

„Stávající dotační programy jsou komplikova-
né a neodpovídají realitě, pokud jde o požadavky. 
Například pokud nelze zohlednit navýšení nákla-
dů kvůli doplatku za plyn. Nenabízejí tedy pro 
většinu firem žádnou úlevu,“ uvádí BDSI.
www.bdsi.de/en/press-releases/ 

ŠpaNělský projekt  
go-orleaNs: 
zhodNoceNí 

syrovátky 
prostředNictvím 

bioaktivNích obalů
Podle Organizace spojených národů pro vý-

živu a zemědělství (FAO) se každý rok na svě-
tě vyrobí více než 18 milionů tun sýra, přičemž 
vznikne jako vedlejší produkt asi 180 milionů 
litrů syrovátky.

Syrovátka má vysoký obsah živin, které jsou 
velké sýrařské společnosti schopny zhodnotit. 
Malé řemeslné mlékárny, které ve Španělsku 
představují velkou část tohoto odvětví, si však 
investice do drahého zařízení na zpracování sy-
rovátky nemohou dovolit. A tak se z ní, pokud je 
vypuštěna do životního prostředí, stává znečiš-
ťující odpad.

Projekt GO-Orleans má v úmyslu fermenta-
cí vhodnými bakteriemi upcyklovat syrovátku 
získanou jako vedlejší produkt při výrobě sýra. 
Extrahované přírodní látky s antimikrobiální 
aktivitou budou aplikovány nátěrem na povrch 
plastového obalu na sýr. Takto ošetřený obal po-
tom může prodloužit životnost sýra o 25 až 50 %. 
Kromě toho mohou být ze syrovátky získané ak-
tivní přísady začleněny jako přírodní probioti-
ka do krmiva pro hospodářská zvířata. Tím se 
krmivo zhodnotí a zvířatům se zlepší welfare. 
Malé společnosti vyrábějící sýry tak budou mít 
životaschopnou a udržitelnou alternativu pro vy-
užití syrovátky, protože získají obchodovatelné 
produkty s vysokou přidanou hodnotou. 

Projektu, který obdržel grant od španělské 
vlády ve výši 598 660 EUR (609 184 USD), se 
účastní Technologický institut plastů (Aimplas), 
ADM Biópolis, FEDACOVA (Federace země-
dělsko-potravinářských podniků Valencijské-
ho společenství), Univerzita ve Valencii a dva 
výrobci sýrů Quesos La Cabezuela (kozí sýry) 
a Dehesa Dos Hermanas (ovčí sýry). 

Univerzita ve Valencii se zkušeností se studi-
em antimikrobiální aktivity vybere vhodné bak-
terie s biokonzervačním potenciálem a provede 
charakteristiku získaných aktivních látek, Bio-

polis provede návrh a validaci probiotik, AIM-
PLAS se bude podílet na formulaci aktivního 
nátěru a jeho nanášení na povrch obalů, FEDA-
COVA se zaměří na přenos výsledků do firem 
v zemědělsko-potravinářském sektoru a výrobci 
sýrů otestují účinnost ošetřených obalů na svých 
sýrech v praxi.

Hlavním cílem projektu je smysluplné využití 
potravinových zbytků z výroby mléčných výrob-
ků vytvořením nové potravinářské přídatné lát-
ky a aktivních obalů. Je to příklad cirkulárního 
systému – oběhového hospodářství – podporu-
jícího udržitelnost produktu a zvyšujícího jeho 
životnost.

K dílčím cílům patří získávání bioaktivních 
přísad fermentací syrovátky z kozího a ovčího 
mléka, vývoj aktivních obalů pro sýry, zaručení 
kvality sýra pomocí nesyntetických konzervač-
ních látek, dosažení dobrého přijetí nových pro-
duktů – aktivního balení a zdravějšího sýra – ze 
strany spotřebitelů, prokázání účinnosti fermen-
tované syrovátky jako probiotika do krmiv pro 
hospodářská zvířata.
goorleans.com 

mikrobiálNí 
alterNativa 

palmového oleje 
Palmový olej je nejvíce konzumovaný rost-

linný olej na světě. Vzhledem k neutrální barvě 
a chuti a žádoucím funkčním vlastnostem je tato 
přísada velmi oblíbená mezi výrobci potravin. 

Závislost na palmovém oleji je však spoje-
na s velkými ekologickými náklady. Z hlediska 
biodiverzity je to přísada kontroverzní. Pověst 
palmového oleje byla zejména v posledních le-
tech pošramocena kvůli spojení jeho produkce 
s odlesňováním v oblastech deštných pralesů, 
snižováním jejich bohaté biodiverzity a s přemě-
nou rašelinových půd bohatých na uhlík na půdu 
méně hodnotnou.

Globální trh s palmovým olejem však zůstává 
silný. V roce 2021 byla jeho hodnota odhadována 
na 50,6 miliardy dolarů a očekává se, že do roku 
2027 se zvýší na 65,5 miliardy dolarů.

Co kdyby existoval náhradní olej, který by tuto 
spornou složku ve složení potravin mohl nahra-
dit, ale bez jakéhokoli dopadu na deštné pralesy 
nebo změnu klimatu?

Právě na tomto řešení pracuje britský start-
-up Clean Food Group. Profesor bioprocesního 
inženýrství na katedře chemického inženýrství 
University of Bath Christopher Chuck se vývo-
jem mikrobiální alternativy palmového oleje za-
bývá posledních osm let. Společnost Clean Food 
Group, jejíž je Chuck technickým poradcem, zís-
kala na začátku roku 2022 příslušný patent.

Její produkt Clean Palm Oil je, pokud jde 
o nutriční hodnotu a složení mastných kyselin, 
bioekvivalentem skutečného palmového oleje. Je 

neutrální v chuti a barvě. Stejně jako u palmové-
ho oleje je jeho přirozená barva oranžovočerve-
ná, ale jednoduchým procesem rafinace lze získat 
bezbarvý produkt. V potravinách funguje stejně 
jako palmový olej, který je vzhledem ke svým fy-
zikálně chemickým vlastnostem v potravinářství 
i jiných odvětvích všestranně použitelný.

Náhražka palmového oleje společnosti Clean 
Food Group je vyrobena pomocí blíže nespecifi-
kovaného proprietárního kmene kvasinek vyvi-
nutého start-upem přirozeným procesem řízené 
evoluce (directed evolution) z kmene kvasinek 
běžně se vyskytujících na povrchu hroznů pou-
žívaných při výrobě ekologického vína.

Clean Food Group využívá jako surovinu po-
travinářsky bezpečný odpad, obnovitelné zdroje 
energie a k pěstování kvasinek fermentační tech-
nologii a nádrže obdobné, jako se používají v pi-
vovarském průmyslu. Poté se z kvasinek extra-
huje olej stejným způsobem, jako se extrahuje 
palmový olej z palmových plodů. Náhražku lze 
použít přímo do výrobků nebo dále zpracovat na 
deriváty palmového oleje. 

Jakmile bude Clean Palm Oil uvedený na trh, 
bude možné jej jako alternativu palmového oleje 
použít ve všech produktových aplikacích, kde se 
palmový olej v současnosti používá, tj. zejména 
v potravinářství a kosmetickém průmyslu.

Předložení dokumentace regulačním úřadům 
ke schválení mikrobiální alternativy palmového 
oleje jako potraviny nového typu je naplánováno 
ke konci letošního roku a uvedení na evropský trh 
se očekává v průběhu příštího roku.

Start-up též plánuje investovat do vývoje roz-
sáhlého pilotního závodu, který umožní navázat 
smysluplnou spolupráci s obchodními partnery 
a předvést své alternativy palmového oleje již 
hotovými produkty.

Také start-up NoPalm Ingredients z nizozem-
ského Ede počítá s budoucností bez tropických 
olejů palmového a kokosového. K produkci mik-
robiální alternativy používají též blíže nespecifi-
kovaný „divoký kmen kvasinek“. K jeho vývoji, 
aby se zvýšil výnos a zajistily vlastnosti pro vý-
robní proces přínosné, použili taktéž technologii 
řízené evoluce. Jako substrát pro kultivaci kvasi-
nek používají potravinářský odpad jako slupky 
od brambor, vyřazenou zeleninu nebo jakoukoli 
jinou biomasu, která obsahuje cukr, organické 
kyseliny nebo alkohol. Z nakultivovaných kva-
sinek se extrahuje lipidová složka a start-up uva-
žuje o dalším vhodném využití zbylé biomasy.

Společnost NoPalm Ingredients očekává, že 
její první přísady na bázi mikrobiálních tuků se 
dostanou na trh v roce 2025, na kdy také plánuje 
zřízení vlastního komerčního zařízení. Než se tak 
stane, bude muset získat souhlas od příslušných 
regulátorů, nejdříve od amerického Úřadu pro 
kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Mgr. Tatiana Oldřichová

Lahůdkou extra třídy jsou humři. Nejlepší je humry kupovat během hlavních sezon jejich lovu, a to na jaře a v raném podzimu, kdy nebývají příliš dlouho drženi v akváriích, a neztrácejí tak 
příliš na hmotnosti. Při nákupu živých humrů se doporučuje test vitality. Pouze ti, kteří při zvednutí silně pohybují nohama a klepety, (dokončení v tajence). Spolehlivým znakem čerstvosti je 
transparentní svalovina a příjemná vůně, nesmí v žádném případě páchnout rybinou.

křížoVka

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

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

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

ACO štěrbinové žlaby

potravinářských provozů

Odvodnění 
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