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Ach ten Voltaire!
Nikdy jsem neměl podzim rád. V září zas skon-

čily prázdniny, milostivé teplo k zemi padajícím 
sluníčkem začalo pohasínat, kraťasy a plavky 
zmizely do skříně. Ani stromy na tento stav nikdy 
nezapomněly, aby si zavčasu nechaly zežloutnout 
svoji donedávna sytou zeleň listů a pak je pouštět 
jako umírající svědky života na zem. S přibývají-
cími léty jsem už shovívavější. Prázdniny senioři 
nemají, kalhoty nosím i v létě radši delší a barvy 
podzimu vidím jako úchvatné. To vše se děje v lo-
gickém koloběhu světa a života a je dobře, že to tak 
je. Jen ten pocit prožitku z tohoto ročního období 
nesmí být rušen vlivy existenčními, které ohrožují 
naše aktivní i klidové žití, natož život. Říkám o so-
bě, že jsem se narodil z radosti, že skončila druhá 
velká válka. Té první se říkalo VELKÁ a té druhé 
jen DRUHÁ světová. Velké byly obě. A stále je 
považuji za velkou výstrahu lidstvu, a to bez abso-
lutního politického podtextu. Člověk je pán světa, 
tvorstva, ale velký blázen. Nepoučitelný a zhýralý 
ve své touze mít víc, než má. Bohužel zase v této 
době. Ne že by se nikdy v poslední téměř osmde-
sátileté „mírové“ historii neválčilo. Ale bylo to 
od nás daleko a nebylo nám zima a neměli jsme 
hlad. Nynější stav tu dobu míru stále připomíná, 
jen pohled dál není průzračný a jistý si svou per-
spektivou. Občan tápe a nestačí se divit. Bomby 
na nás zatím nepadají, máme co jíst a jen si při-
platíme. Trochu za jídlo, trochu za služby, trochu 
za dopravu a bohužel fest za energie a pohonné 
hmoty. A když ty trochy sečteme a to fest k tomu, 
vyvalují oči i ekonomií políbení jedinci. Politici se 
snaží, co je v jejich silách, jen není zřejmé, jaká 
síla to je a jaký cíl sledují. „Zvonku to vyzerá“, že 
dělají vše, co se nám občanům České republiky 
nelíbí. Jen malý příklad. Na všech vládních bill-
boardech si přečteme: „Zastropovali jsme pro vás 
ceny energií“. Jaká je pravda? Vyhlášeno vládou 
bylo, že dle zákona bude stanovena jako nejvyšší 
přípustná cena plynu 3 Kč vč. DPH za 1 kWh  
a 6 Kč vč. DPH za 1 kWh silové elektřiny. Jen-
že ouhá! Jedna kilowatthodina není u plynu je-
den metr kubický. Takže přepočtem se dostáváme 
k ceně více než 10x vyšší a 1 kubík plynu bude 
stát 32 Kč. To je takřka trojnásobek loňské ceny. 
A elektrika? Šest kaček – to je cena z elektrárny. 
Od našeho distributora ji dostaneme za nejméně 
za 9, ale může to být i 11 Kč. Toto jsou jen počty. 
Včera nám došel do schránky dopis našeho distri-
butora plynu. V minulých letech jsme platili zálo-
hy necelé čtyři tisíce. V létě zvýšeno na 6 500 Kč, 
předpis na říjen tohoto roku na 8 800 Kč a v no-
vém dopisu od prosince 10 800 Kč. O zastropování 
ani čárka. Skvělá korespondence bez osobního 
kontaktu. Takové dopisy bych taky rád psal našim 
inzerentům. Cena jedné strany by vyšla v našich 
titulech na 200 tisíc korun a vydavatelství AGRAL 
s. r. o. by se rázem dostalo mezi firmy a banky, 
které musí odvést daň z nezaslouženého zisku. 
Takže jen nadsázka? Ne – pouze smutek z toho, 
co se u nás děje. 

V životě potkáte dva druhy zlodějů, napsal kdysi 
Francois-Marie Arouet (1718–1778), známý ja-
ko Voltaire. A pokračoval. Obyčejného, běžného 
zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprsní 
tašku, hodinky, vašeho koně atd. Druhým typem 
je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budouc-
nost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš 
výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly 
a energie a nakonec i vašeho úsměvu. Velký rozdíl 
mezi oběma druhy zlodějů spočívá v tom, že oby-
čejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co 
vám patří, zatímco politického zloděje, který vás 
pak připraví o všechnu vaši životní perspektivu, si 
vybíráte sami. Další velký rozdíl (nikoliv poslední) 
mezi nimi je ten, že běžný zloděj je obvykle policií 
stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně poli-
cií chráněn. Zdroj – André Maurois: Nesmrtelné 
stránky z Voltaira.

Zjemňovat předchozí nesmrtelný výrok by bylo 
zbabělé. Věřím však tomu, že existují politici, kteří 
jsou poctiví a pracují pro naše blaho, s vizí sloužit 
lidem a státu. Jen to bohužel není na jejich sou-
časné práci moc vidět. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Vážení čtenáři, 
na straně 9 odpovídá 

na 5 otázek 
Ing. Petr Baudyš, 

vedoucí oddělení kvality 
Penny Market s. r. o.

Česká chuťovka 2022

Situaci na zemědělských trzích v sou-
vislosti s válkou na Ukrajině, především 
ceny a dostupnost hnojiv, rybolovná práva 
v Baltském moři na příští rok, monitorování 
lesů a financování fytosanitárních a ve-
terinárních programů řešili ministři země-
dělství EU na Radě v Lucemburku. Ministři  
schválili politickou dohodu o množství ryb 
a skladbě rybích druhů, které mohou do-
tčené členské státy v Baltském moři od 
ledna příštího roku odlovit. Jednání před-
sedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL). 

Hnojiva a situace  
na zemědělskýcH trzícH

„Ruská agrese na Ukrajině vedla ke snížení 
nabídky hnojiv, což způsobilo růst jejich cen. 
To má dopad na všechny evropské zemědělce 
a mohlo by to ohrozit budoucí úrodu, a to ne-
jen v Evropě. Proto jsme se shodli, že je nutné 
přijmout další opatření, aby hnojiva i konečné 
zemědělské a potravinářské produkty zůstaly 
cenově dostupné,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula. 

Ruská invaze na Ukrajinu výrazně naru-
šila světové zemědělské trhy. Hlavní oblas-
ti, které vyvolávají obavy, jsou stále vysoké 
ceny energií a dostupnost a rekordní ceny 
hnojiv. Evropská komise (EK) proto slíbila, 
že předloží začátkem listopadu návrh řešení 
speciálně pro vysoké ceny hnojiv. Sdělení má 
řešit nižší závislost na dovozu hnojiv pomocí 
jiných alternativ, finanční dostupnost hnojiv 
a státní podpory. Ve hře je také pozastavení 
dovozních cel, a to na čpavek a močovinu, 
což by zemědělcům pomohlo. V této souvis-
losti několik států také předložilo Komisi žá-
dost o podporu hnojiv RENURE jako jednu 
z alternativ k chemickým hnojivům. Vyrábějí 
se extenzivním zpracováním a úpravou hno-

je. V současné době evropská legislativa po-
užívání této alternativy omezuje. Podle Bel-
gie a dalších předkládajících států používání 
hnojiv RENURE splňuje podmínky přechodu 
na oběhové hospodářství, snižuje závislost 
na třetích zemích a zmírňuje tlak na spotřebu  
energie. 

rybolovná práva 
v baltském moři

Ministři také dosáhli politické dohody o cel-
kových přípustných odlovech v Baltském moři 
pro rok 2023. „Jsem rád, že se nám podaři-
lo najít dobrý kompromis pro rybáře i životní 
prostředí. Situace rybích populací v Baltském 
moři není jednoduchá, ale dohoda napomůže 
rybolovu v této oblasti i po 1. lednu 2023 bez 
jakéhokoli přerušení. Co je však důležitější, 
přispěje k ochraně populací pro další sezony 
a doufejme i generace,“ uvedl ministr Nekula. 

Zdroje mořských ryb nejsou neomezené 
a nadměrný rybolov negativně ovlivňuje re-
produkční schopnosti populací. Právě proto 
musí probíhat kontrola nad tím, kdo kolik ryb 
loví, aby se některé druhy úplně nevyčerpa-
ly. V Baltském moři je stav rybích populací 
už teď velmi špatný, proto členské státy EU 
budou i nadále dodržovat přísná opatření. 
Zároveň je ale nutné zajistit dostatek ryb pro 
obyvatele a ekonomickou stabilitu rybářů. 
Schválené nařízení se týká Finska, Švédska, 
Dánska, Německa, Polska, Estonska, Lotyšska  
a Litvy. 

monitorování lesů  
a strategické plány pro lesy

I když rozloha lesů v EU v posledních de-
setiletích vzrostla, změna klimatu má na ev-
ropské lesy stále negativní dopad, který se 
projevuje zejména výskytem škůdců a lesními 
požáry. Proto dalším tématem Rady v Lucem-
burku bylo monitorování lesů v EU a strategic-
ké plány pro lesy v rámci Nové strategie EU 
pro lesy do roku 2030. Komise plánuje zveřej-
nit návrh příslušného nařízení v první polovi-
ně roku 2023. České předsednictví k tématu 
uspořádalo v září letošního roku seminář za 
účasti 70 odborníků z 20 států, Evropské ko-
mise a významných mezinárodních organizací, 
který aktuální debatě velmi prospěl. Rakousko 
a Finsko s podporou dalších 17 členských stá-
tů na jednání požádaly, aby se využívala data 
z už existujících národních inventarizací lesů. 
Vyzvaly také Komisi k intenzivnější spoluprá-
ci při přípravě nařízení. Diskuse na toto téma 
bude pokračovat na listopadové Radě.

Fytosanitární  
a veterinární programy

Většina států na Radě také upozornila na pod-
statné snížení spolufinancování fytosanitárních 
a veterinárních programů členských států pro 
eradikaci, tlumení a dozor nad nákazami zvířat 
a škůdci rostlin. Snížení oznámila Komise z dů-
vodu zvyšujících se nákladů na řešení po sobě 
jdoucích krizí včetně pandemie covid-19 a války 
na Ukrajině. Státy vyjádřily vážné obavy, proto-
že toto snížení může omezit provádění preven-
tivních a kontrolních programů. To může ohrozit 
situaci v oblasti zdraví zvířat a rostlin v Evropě. 

Dalšími tématy, kterým se ministři věnovali, 
byly zemědělské otázky související s obcho-
dem, uhlíkové zemědělství a příprava mandátu 
pro jednání Mezinárodní komise na ochranu 
tuňáků.  MZe

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Dostupnost a ceny
hnojiv jsou zásadní pro budoucí úrodu nejen v Evropě

Dne 31. října 2022 se v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR konalo slavnostní vyhlášení soutěže o dobrý potravinářský výrobek „Česká  
chuťovka 2022“. Rytířem české chuti se letos stal Pavel Holeček, vedoucí řeznictví Globus ČR, jenž se dlouhodobě zasluhuje o vysokou kvalitu 
masných výrobků. Na fotografii se senátorem Jiřím Voseckým a Františkem Kruntorádem, jednatelem vydavatelství Agral. Více informací  
a fotoreportáž ze slavnostního odpoledne přinášíme na stranách 10–13. Redakce
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Výzvám a příležitostem pro zemědělství se 
věnovali účastníci Kongresu zemědělců Evrop-
ské unie v Šibeniku v Chorvatsku. Ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na jednání 
zdůraznil kromě jiného nutnost dalšího roz-
voje ekologického zemědělství a zachování 
udržitelnosti zemědělské produkce a zajištění 
dostatku kvalitních a bezpečných potravin. 
Ministr Nekula se také sešel k bilaterálnímu 
rozhovoru se svojí chorvatskou kolegyní Ma-
rijou Vučkovićovou.

„Na neformálním zasedání ministrů zeměděl-
ství, které jsme jako předsednická země Evrop-
ské unie hostili v Praze, jsme se zabývali i tím, 
jak v Unii udržitelným způsobem co nejlépe 
koordinovat postup při zajištění potravinového 
zabezpečení. V souvislosti s produkcí potravin 
považuji za důležité zmínit tolik diskutované uhlí-
kové zemědělství a zdůraznit, že primární úlohou 
zemědělství a lesnictví je výroba dostatečného 
množství potravin a surovin za přijatelné ceny 
pro koncové spotřebitele. Je třeba systém uhlí-
kového zemědělství nastavit tak, aby nevzniklo 
riziko konfliktu mezi produkcí potravin a surovin 
a opatřeními týkajícími se snižování emisí sklení-
kových plynů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Velký důraz je podle ministra také třeba dát 
na další rozvoj ekologického zemědělství. „Po-

slední vývoj ukázal, že ekologické zemědělství je 
odolnější vůči vnějším vlivům. Jde hlavně o niž-
ší závislost na vstupech, obzvláště na průmys-
lových hnojivech, u nichž v souvislosti s ruskou 
agresí dochází k výraznému navýšení cen, a tím 
i nákladů konvenčních zemědělců. Přestože má 
ekologické zemědělství výhodu v tom, že nepo-
užívá minerální hnojiva a syntetické pesticidy, 
růst cen vstupů se u něj také projevuje,“ uvedl 
ministr Nekula. 

Svoji kolegyni Mariju Vučkovićovou infor-
moval, že ministerstvo odesílá finální podobu 
Strategického plánu společné zemědělské politi-
ky (SZP) poté, co ji schválila česká vláda. Řešili 
spolu dopad SZP na zemědělce v obou zemích, 
stejně jako označování potravin, například sys-
tém Nutri-score. Ten by v Chorvatsku ve velkém 
produkovaný olivový olej zařadil do červené ka-

tegorie, tedy kategorie, které by se měl spotřebi-
tel vyhýbat.

Ministr Nekula s kolegyní Vučkovićovou se 
věnovali i situaci na komoditních trzích v souvis-
losti s invazí Ruska na Ukrajinu, která má dopad 
na hospodaření zemědělců v celé EU. Hovořili 
především o zdražování hnojiv a energií a o tom, 
jak mohou Unie i její jednotlivé členské státy ze-
mědělcům pomoct. Ministr Zdeněk Nekula zmí-
nil letos vyplacenou mimořádnou pomoc českým 
zemědělcům ve výši 831 milionů korun.

Kongres zemědělců EU se v Šibeniku konal 
od 12. do 14. 10. 2022. Kromě ministra Zdeňka 
Nekuly a ministryně Mariji Vučkovićové se ho 
účastnili například předseda Výboru pro země-
dělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu 
Norbert Lins a bývalý italský ministr zemědělství 
Maurizio Martina.

Ministr Nekula: Poslední vývoj ukázal, že ekologické zemědělství 
je odolnější vůči vnějším vlivům, zejména cenám hnojiv

Nový Strategický plán společné zemědělské 
politiky na období 2023–2027 (Strategic-
ký plán SZP), který připravilo Ministerstvo 
zemědělství (MZe), se zaměří na udržitelné  
zemědělství a ekologické hospodaření 
s ohledem na životní prostředí. Celkem ze-
mědělci, potravináři a lesníci prostřednic-
tvím Strategického plánu SZP získají při-
bližně 200 miliard korun (asi 8 miliard eur) 
z evropského a národního rozpočtu. Materiál 
schválila vláda. 

„Strategický plán SZP jsme připravili podle 
aktuálních i dlouhodobých potřeb zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, přičemž jsme se hodně 
zaměřili na ekologii. O podobě Plánu jsme už od 
začátku jednali se zainteresovanými institucemi 
a zástupci zemědělství, potravinářství a lesnic-
tví. Nejvíce peněz nasměrujeme do podpory eko-
nomicky životaschopného zemědělství. Podpora 
funguje jako základní záchranná síť pro udržení 
konkurenceschopnosti našich zemědělců a pro 
zajištění dostatku potravin. Pomáhá vybalanco-
vat nestálost zemědělských trhů a příjmů země-
dělců v současné době,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Hlavní změnou v novém Strategickém plánu je 
zavedení podpory na první hektary ve výši 23 pro- 
cent. Tato platba bude určena na prvních 150 hek-
tarů všech zemědělských podniků, a to bez ohle-
du na jejich velikost. Chystané změny výrazně 
podpoří menší a střední zemědělce, tak jak po-
žadovala Evropská komise. Současně ale zajistí 
dostatečnou podporu i pro větší podniky, které 
budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly. 

„Naplňujeme tak programové prohlášení vlá-
dy, kdy jsme se zavázali, že budeme podporovat 
menší i střední zemědělské podniky a jejich pro-
střednictvím dobrou péči o půdu, krajinu a vodu. 
Prioritou je proto i ekologické zemědělství. Do 

roku 2030 chceme v ekologickém režimu spravo-
vat čtvrtinu veškeré zemědělské půdy. Samozřej-
mě s přihlédnutím k aktuální situaci a potřebě 
zajistit obyvatelům dostatek kvalitních potravin,“ 
uvedl ministr Zdeněk Nekula. 

Právě kvůli aktuální situaci, drahým vstu-
pům (energie, krmiva), zdražování a invazi Rus-
ka na Ukrajinu, už EU některé plány upravila. 
Například umožnila v příštím roce výjimky, které 
ministr Nekula potvrdil. Na jejich základě bude 
možné osít i pole, která by jinak povinně kvůli 
ekologii musela ležet ladem. Zemědělci také 
nebudou muset v roce 2023 pěstovat na jednom 
pozemku jinou plodinu než v předchozím roce. 
Česká republika tak umožní zemědělcům zaměřit 
se především na pěstování plodin k dalšímu 
potravinářskému zpracování. Tyto výjimky se 
však nevztahují na tzv. ekoplatbu. Zemědělec, kte-
rý o ni bude v roce 2023 žádat, musí naplnit všech-
ny podmínky ekoplatby, včetně požadovaného 
procenta neprodukčních, tedy neosetých ploch.

Nový Strategický plán SZP počítá i se speci-
fickou situací znevýhodněných (např. horských) 
oblastí a v citlivých odvětvích, nezbytných pro 
sociální a územní rovnováhu (např. chov skotu, 
pěstování ovoce, zeleniny a chmele). Dotace se 
použijí na zachování druhové pestrosti, boj proti 
erozi, na zadržování vody v krajině a přípravu na 
změnu klimatu. 

„Chceme zlepšovat i životní podmínky zvířat, 
především ustájení skotu a prasat. Cestu vidíme 
v zavádění důslednějších preventivních hygienic-
kých opatření a také postupů, které budou zmír-
ňovat stres ustájených zvířat. Podobně se zamě-
říme na prostředky na ochranu rostlin. A i když 
Česká republika nemá v rámci EU příliš vysokou 
spotřebu, budeme pracovat na jejím dalším 
snížení. Souvisejícím efektem bude zajištění 
nezávadné pitné vody bez pozůstatku pesticidů,“ 
řekl Zdeněk Nekula. 

Nové zemědělské postupy budou v krajině pa-
trné již od příštího roku. Zemědělci, kteří hospo-
daří na silně erozně ohrožených polích, nebudou 
moci pěstovat monokulturu (tedy jednu plodinu) 
na ploše větší než 10 hektarů. Budou muset po-
le rozčlenit ochrannými pásy, krajinnými prvky 
nebo prostřídáním více plodin. Podmínka se týká 
přibližně 4 % výměry orné půdy. Od roku 2024, 
kdy je plánováno výrazné rozšíření erozně ohro-
žených ploch, bude omezení platit na téměř 17 % 
výměry orné půdy. 

Další ochranné pásy nově vzniknou podél vod-
ních toků. Budou alespoň 6 metrů široké (s ještě 
vyšší podporou, pokud budou široké 12 metrů), 
oseté trávou a je na nich zakázané používat hno-
jiva a pesticidy. Kvalitě půdy napomůže nová 
podmínka doplňování organické složky do pů-
dy, ať už to bude zapravením statkových hno-
jiv, kompostů, nebo například meziplodinami 
pěstovanými na zelené hnojení. 

Nově budou zemědělci moci získat dotaci, 
pokud použijí postupy precizního zemědělství, 
a i nadále budou moci čerpat investiční dotace na 
technologie. Podpora rozšiřování těchto postupů 
do praxe bude jedním z klíčových faktorů rozvo-
je zemědělství, které bude šetrnější k životnímu 
prostředí, lépe ochrání přírodní zdroje, biodiver-
zitu a přispěje ke kvalitě a bezpečnosti potravin. 
Precizní zemědělství představuje také jeden z ná-
strojů, který přispěje k naplnění Zelené dohody. 

Strategický plán SZP zahrnuje také podporu 
podnikatelských aktivit s důrazem na zeměděl-
skou prvovýrobu i následné zpracování zeměděl-
ské produkce, stejně jako motivaci vstupu mla-
dých lidí do zemědělství. Podpora půjde rovněž 
do lesního hospodářství, kde je třeba reagovat na 
špatný zdravotní stav lesních porostů a zlepšit 
jejich odolnost.

Strategický plán SZP bude čerpat finance ze 
dvou zemědělských fondů EU. Z Evropského ze-

mědělského záručního fondu (EZZF) je pro ČR 
vyčleněno 4,275 miliardy eur na přímé platby (asi 
107 miliard korun), 5 milionů eur (asi 125 milio- 
nů korun) na sektor vína a 2 miliony (asi 50 mi-
lionů korun) na včelařství. Evropský zeměděl-
ský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podpoří 
rozvoj venkova částkou 1,296 miliardy eur (asi 
32 miliard korun). Podle rozhodnutí české vlády 
bude podíl z národního rozpočtu přibližně 2,3 mi- 
liardy eur (asi 57 miliard korun). Celkem tak roz-
počet Strategického plánu SZP dosáhne přibližně 
8 miliard eur (asi 200 miliard korun). 

Po projednání vládou bude Strategický plán 
odeslán k oficiálnímu schválení Evropskou ko-
misí. 

Strategický plán SZP je klíčovým nástro-
jem podpory zemědělského sektoru a venkova 
pro období 2023–2027. Stanovuje zemědělské, 
potravinářské a lesnické cíle, na které půjdou 
zemědělské dotace z evropských a národních 
zdrojů. Vychází přitom z potřeb rozvoje venkova 
a zvyšování kvality životního prostředí. 

Precizní zemědělství je moderní způsob pro-
dukce potravin. Jde o ucelený systém agrotech-
nických opatření zavádějících takové metody 
a techniku, které umožní ekologicky, energetic-
ky a ekonomicky nejlepší výsledky při zachování 
dlouhodobé udržitelnosti krajiny. Snahou je na co 
nejmenší ploše zajistit maximum produkce, a to 
při využití moderních technologií, jako jsou napří-
klad navigační systémy (GPS, Glonass), dálkové 
průzkumy země, výnosové mapy, využívání bez-
pilotních dronů, zapojení autonomních robotů atd. 

Zelená dohoda je iniciativa EU, jejímž hlav-
ním cílem je dosáhnout, aby Evropa byla v roce 
2050 klimaticky neutrální. Plán je snížit emise 
skleníkových plynů EU do roku 2030 o 55 % 
ve srovnání s rokem 1990. Obsahuje opatření ke 
snížení emisí, investice do špičkového výzkumu 
a inovací a ochranu přírodního prostředí. 

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky: 
200 miliard na ekologii, pestřejší zemědělství a udržitelný rozvoj odvětví

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-
-ČSL) schválil výši sazeb pro přímé platby pro 
rok 2022. Jde o hlavní zemědělské dotace. 
Také v letošním roce se budou vyplácet zá-
lohy na jednotnou platbu na plochu zeměděl-
ské půdy ve výši 70 %. 

Sazby přímých plateb pro rok 2022 zahrnu-
jí jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy 
(SAPS), platbu pro zemědělce dodržující země-
dělské postupy příznivé pro klima a životní pro-
středí (Greening), platbu pro mladé zemědělce 
a dobrovolnou podporu vázanou na produkci 
(VCS). 

Rovněž v tomto roce se Česká republika roz-
hodla využít možnosti poskytnout zálohy na  
SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb 
budou žadatelům vypláceny již začátkem listo-
padu 2022. Sazba na SAPS bude v roce 2022 
činit 3 213,91 koruny na hektar, sazba platby na 
Greening byla stanovena ve výši 1 767,75 koruny 
na hektar.

„Chceme podporovat především mladé ze-
mědělce, aby byla v oboru zajištěna generační 
obměna. Proto byla zachována vyšší sazba pro 
platbu pro mladé zemědělce, která představuje 
částku ve výši 50 % sazby na SAPS. Tato sazba je 
letos 1 606,95 koruny na hektar, kterou zeměděl-
ci mladší 40 let získají navíc k ostatním podpo-
rám z přímých plateb,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula. 

Schváleny jsou také sazby pro platby VCS, 
jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno 
na tzv. citlivé komodity přes 3,1 miliardy korun. 
Citlivé komodity jsou podporované proti jiným 
pěstovaným rostlinám nebo chovaným zvířatům, 
protože jejich výroba je pracná a zároveň důležitá 
pro udržení potravinové soběstačnosti, zaměstna-
nosti na venkově nebo péči o krajinu.  

Výše přímých plateb jsou přepočteny dle kur-
zu Evropské centrální banky ke dni 30. září 2022, 
tedy 24,549 Kč/euro. Všechny dotace bude vy-
plácet platební agentura Státní zemědělský in-
tervenční fond. 

Evropské platby pak z národních zdrojů ještě 
doplní přechodné vnitrostátní podpory (PVP) po-
skytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobo-
vé brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní pro-
dukce mléka a ovce a kozy. PVP jsou vypláceny 
pouze těm zemědělcům, kterým je v daném roce 
přiznána platba SAPS. Sazby pro tyto platby bu-
dou zveřejněny v listopadu 2022.

MZe

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 360,56
Chmel 14 789,21
Ovoce – 
velmi vysoká pracnost 11 063,93

Ovoce – vysoká pracnost 7 658,06
Zelenina – 
velmi vysoká pracnost 9 783,68

Zelenina – 
vysoká pracnost 3 580,07

Konzumní brambory 4 441,69
Cukrová řepa 6 924,18
Bílkovinné plodiny 1 778,18
Masná telata 7 809,80
Dojnice 3 541,83
Ovce a kozy 4 082,98

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil sazby 
hlavních zemědělských dotací, přímých plateb, pro rok 2022
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O uhlíkovém zemědělství, společném pří-
stupu členských států k připravované unijní 
legislativě pro udržitelné používání pesticidů 
a o podpoře rozvoje výzkumu a vývoje jedna-
li v Pezinku na Slovensku ministři zeměděl-
ství zemí V4+4. Věnovali se také situaci na 
trhu v souvislosti s ruskou invazí na Ukraji-
nu. Na závěr jednání, kterého se zúčastnil 
i komisař pro zemědělství Janusz Wojcie-
chowski, přijali ministři Visegrádské skupiny 
(Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) 
a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slo-
vinska společné prohlášení.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-
-ČSL) na jednání uvedl, že Česká republika pod-
poruje rozvoj udržitelného zemědělství, lesnictví 
a potravinářství, ochranu klimatu a biodiverzity 

a obecně přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. 
Z opatření, která zmiňuje sdělení Evropské komi-
se (EK) k uhlíkovému zemědělství, ČR do Strate-
gického plánu společné zemědělské politiky za-
hrnula zejména zatravňování orné půdy a údržbu 
trvalých travních porostů, opatření ke zvyšování 
obsahu půdní organické hmoty v orné půdě, ně-
která lesnická opatření a nově také agrolesnictví.

„Systém uhlíkového zemědělství je třeba na-
stavit tak, aby nevznikal konflikt mezi produkcí 
potravin a surovin a snižováním emisí skleníko-
vých plynů. Považujeme také za nutné, aby Ko-
mise před přijetím návrhu právního rámce pro 
certifikaci zpracovala kvalitní a věrohodné do-
padové analýzy. A zásadní pro úspěšný rozvoj 
uhlíkového zemědělství je i to, aby tato metodi-
ka nezpůsobila nerovnosti na vnitřním trhu EU. 
Zavádění systému podle nás nesmí vést k diskri-
minaci zemědělců, kteří se rozvoji udržitelných 
cyklů uhlíku věnují dlouhodobě. Důležité také je, 
aby je neúměrně nezatěžovala administrativa,“ 
řekl ministr Zdeněk Nekula.

Ministři V4+4 diskutovali rovněž o udr-
žitelném používání pesticidů, kterému Čes-
ko jako předsednická země EU věnuje velkou 
pozornost. Pokud jde o společné aktivity států 

V4, je podle ministra Nekuly vhodné prosa-
zovat v EU společná řešení používání pestici-
dů, protože tyto země vycházejí z podobných  
podmínek.

„Návrh nařízení o udržitelném používání 
přípravků na ochranu rostlin v obecné rovině 
vítáme, zásadní pro nás ale je zachovat udrži-
telnost zemědělské produkce a zajistit dostatek 
kvalitních a bezpečných potravin. Mělo by se vzít 
v úvahu, že některé členské státy spotřebu che-
mických pesticidů trvale snižují. Naše země je 
dlouhodobě pod průměrem této spotřeby v Unii. 
V letech 2011 až 2020 jsme vykázali nejvýraz-
nější pokles prodeje pesticidů, a to 40 procent. 
Například v Rakousku za stejné období prodej 
pesticidů o 60 procent vzrostl,“ uvedl ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula.

V souvislosti se složitou situací na trhu v dů-
sledku invaze Ruska na Ukrajinu ministři V4+4 
hovořili i o vývoji cen energií. Razantně napří-
klad rostou ceny vstupů u živočišné výroby, takže 
podle nich může dojít k destrukci poptávky. S tím 
je spojený pokles počtu jatečných zvířat a násled-
né rušení chovů. Rostou ceny hnojiv, což vyvolá-
vá nejistotu ohledně dopadů na kvalitu a kvanti-
tu zemědělské produkce v příštím roce a možná 

i v dalších letech. Česká delegace zdůraznila, 
že je proto nutné zajistit maximální koordinaci 
v mezinárodním měřítku, směřovat kromě jiné-
ho k inovativním technologiím a investovat do 
výzkumu a vědy.

Společné prohlášení ministrů, které nemů-
že ČR jako předsedající země EU aktivně spo-
lupředkládat, zdůrazňuje mj. potřebu posílit 
odolnost evropského zemědělství a lesnictví 
s tím, že zajištění udržitelné a dostatečné pro-
dukce potravin a udržitelného obhospodařování 
lesů zůstává prvořadým cílem využívání půdy. 
V souvislosti s uhlíkovým zemědělstvím uvádí, 
že přestože dobrovolná pobídka poskytuje vel-
kou příležitost pro správce půdy, lesníky i životní 
prostředí, je třeba vyřešit otázky jako například 
finanční zátěž, přístup k informacím a znalostem 
a náklady na důkladné monitorování. Podle mi-
nistrů nesmí hospodáře nepřiměřeně zatěžovat 
administrativou ani je penalizovat za uvolňování 
uhlíku třeba v důsledku přírodních škodlivých 
činitelů, stejně jako neoprávněně snižovat jejich 
konkurenceschopnost. Prohlášení vyzývá EK, 
aby předložila pravidla pro vydávání osvědčení, 
které zohlední specifičnost zemědělského odvět-
ví s posouzením dopadů.

Ministři V4+4: Zajištění udržitelné a dostatečné 
produkce potravin a udržitelného obhospodařování lesů 

zůstává prvořadým cílem využívání půdy

Veškerou mimořádnou podporu už stihla ze-
mědělcům vyplatit platební agentura Minister-
stva zemědělství – Státní zemědělský inter-
venční fond (SZIF). Kladně bylo vyřízeno více 
než 2,5 tisíce žádostí. Chovatelům prasat, drů-
beže a dojnic i pěstitelům brambor a jablek byly 
odeslány na účty peníze v celkové výši 831 mi-
lionů korun. Podpora je určená zemědělským 
odvětvím, která jsou nyní v obtížné situaci. 

Posílit soběstačnost našeho zemědělství, za-
jistit potraviny pro obyvatele a podpořit citlivé 
sektory, které jsou ohrožené vysokými vstupní-
mi náklady, jako je růst cen energií, krmiv a po-
honných hmot – to je cíl mimořádné podpory ve 
výši 831 milionů korun poskytnutých z národní-
ho i evropského rozpočtu. SZIF už stihl vyřídit  
100 % žádostí, konkrétně 2 559. 

„Chtěli jsme peníze poslat zemědělcům co nej-
dříve, aby mohli pokračovat v hospodaření i v do-
bě, kdy jim rostou náklady za energie. Vydávání 
rozhodnutí o udělení podpory zahájil SZIF 25. srp- 
na. Během krátké doby se nám podařilo vyřídit 
a odeslat kladná rozhodnutí i samotnou finanč-
ní podporu. Všechny mimořádné dotace jsme ze-
mědělcům poslali na účty podle plánu do konce 

září,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL).

Kladně byly vyřízeny žádosti chovatelů dojnic 
(1 431 žádostí na cca 352 tisíc zvířat), chovatelů 
prasnic (230 žádostí na cca 81 tisíc kusů zvířat), 
chovatelů kuřat na maso (116 žádostí na cca  
38 milionů kusů zvířat). Kladné vyjádření zís-
kalo celkem 227 žádostí od pěstitelů jablek (na 

5 398 hektarů jabloňových sadů) a 555 od pěstite-
lů konzumních brambor (na 9 702 hektarů polí). 

Podmínkou pro získání podpory bylo u chova-
telů prasat a dojnic například zpracování části vy-
produkované kejdy v bioplynové stanici. V pří-
padě pěstitelů jablek mohli o podporu žádat ti, 
kteří svoje ovocné sady obhospodařují šetrným 
způsobem v režimu takzvané integrované pro-
dukce nebo ekologického zemědělství. 

Celková částka mimořádné podpory se skládá 
z národních zdrojů, konkrétně jde o 554 milionů 
korun. Dalších 277 milionů korun pochází z ev-
ropských zdrojů. Zájemci mohli o mimořádnou 
podporu žádat od 20. června do 30. června, kdy 
MZe otevřelo příjem žádostí. V souladu s ev-
ropskými pravidly, za součinnosti MZe, zajistil 
SZIF odeslání peněz na účty žadatelů do 30. září  
2022. MZe

Zemědělci již dostali 100 % mimořádné podpory, celkem 831 milionů korun, 
kterou jim zajistilo Ministerstvo zemědělství. Nejvíc získali chovatelé prasat

Větší transparentnost trhu a možnost lep-
ších kontrol nekalých obchodních praktik při-
nese novela zákona o významné tržní síle, 
kterou ve třetím čtení schválila Poslanecká 
sněmovna. Podle ministra zemědělství Zdeň-
ka Nekuly (KDU-ČSL) pomůže zákon hlavně 
našim zemědělcům, potravinářům a ostatním 
subjektům, které svou každodenní činností 
vytvářejí zemědělský a potravinový řetězec.

„Nově bude zneužití významné tržní síly moci 
Úřad na ochranu hospodářské soutěže posuzovat 
u mnohem širšího okruhu podnikatelských 
subjektů. V současnosti jde jen o 12 největších 
obchodníků, nově to bude více než 800 podniků. 
Ke zneužití dominantního postavení totiž 

dochází nejen mezi největšími obchodníky 
a jejich dodavateli, ale často i mezi velkými 
potravinářskými firmami a zemědělci,“ řekl mi-
nistr zemědělství Zdeněk Nekula.

Největší změnou, kterou zákon přináší, je prá-
vě rozšíření působnosti zákona. Dosud se vzta-
hoval jen na velké firmy s ročním obratem přes 
5 miliard korun, nově se bude týkat i společnos-
tí s obratem nad 51 milionů korun. Pokud od-
běratel vůči svým dodavatelům použije někte-
rou z nezákonných praktik, hrozí mu pokuta až  
10 milionů korun, nebo do výše 10 procent z jeho 
čistého obratu. 

„Naším cílem je nastavit podmínky tak, aby 
chování na trhu bylo férové a nedocházelo k ně-
jakým nekalým praktikám. Ty totiž vždy odnáší 

nakonec zákazník. Proto chceme nastavit pravi-
dla tak, aby byl obchodní vztah v celém potravi-
novém řetězci transparentní. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže bude nyní moci konečně 
kontrolovat celý řetězec od zemědělce přes po-
travináře až po obchod,“ uvedl ministr Nekula.

Novela zákona doplňuje seznam konkrétních 
nekalých praktik oproti současné legislativě, kte-
rá platí od roku 2009. Nově tak bude například 
hrozit vysoká pokuta odběrateli, který bude po 
dodavateli zemědělského nebo potravinářského 
zboží požadovat peníze za reklamu, na které se 
předem nedohodli. Za nekalou, a tedy nelegální 
obchodní praktiku se bude považovat také zru-
šení objednávky zemědělských produktů nebo 
potravinářských výrobků podléhajících rychlé 

zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich 
dodání. Nezákonné bude rovněž, když obchod-
ník bude na zemědělci nebo potravináři vymáhat 
náklady spojené s prošetřením stížnosti spotře-
bitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení.

Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být 
obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a odbě-
ratelem. Dodržování pravidel budou u dodavatelů 
s významnou tržní silou kontrolovat zaměstnanci 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obsah 
novely primárně vychází z evropské směrnice, 
kterou měly povinnost všechny členské státy EU 
do svého právního řádu zapracovat. Tím došlo 
ke sjednocení přístupu k nekalým obchodním 
praktikám v potravinovém řetězci ve všech 
členských státech EU. 

Boj mezi potravináři a obchodníky nesmí odnášet zákazník, 
transparentnímu trhu pomůže schválený zákon o významné tržní síle

Potravinové zabezpečení 
a role evropského zeměděl-
ství a potravinářství v udr-
žitelné globální produkci 
potravin byly hlavními té-
maty neformálního zase-
dání ministrů zemědělství 
Evropské unie v Praze ve 

dnech 14.–16. září. Ministři se shodli, že EU 
musí nyní postupovat koordinovaně a co nej-
více podpořit udržitelné zvýšení zemědělské 
produkce a urychlit využití moderních tech-
nik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a zú-
častnili se také komisař pro zemědělství Ja-
nusz Wojciechowski, zástupci nevládních or-
ganizací, Evropského parlamentu, akademici 
a ministři zemědělství Ukrajiny, Gruzie a Mol-
davska. 

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající násled-
ky pandemie i postupující změna klimatu mají 
velký dopad na globální potravinové zabezpeče-
ní i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství 
diskutovali hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou 
produkci potravin, distribuovat je do nejohro-
ženějších zemí a zároveň dbát na udržitelnost. 
Jedním z hlavních řešení je využití inovací, vý-
sledků výzkumu a moderních technologií, včetně 
precizního zemědělství, které umožní další sni-
žování spotřeby pesticidů a hnojiv při zachování 
nezbytné produktivity. 

„Přestože potravin je v Evropské unii dostatek, 
pandemie a ruská invaze na Ukrajinu prohlou-
bila potravinovou krizi ve světě. V Unii máme 
zásadní úkol, a to udržitelně zvýšit zemědělskou 
produkci, snížit plýtvání potravinami a zajistit, 

aby lidé po celém světě měli přístup ke kvalitním 
potravinám. Možná nastal čas na přehodnocení 
některých tradičních přístupů v produkci potra-
vin ve prospěch nových moderních technik,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

věda a inovace
Právě věda, inovace a moderní metody šlech-

tění v zemědělství byly jedněmi z hlavních té-
mat jednání. Součástí byly odborné příspěvky 
profesora Miroslava Trnky z Mendelovy univer-
zity v Brně a doktora Romana Hobzy z Akade-
mie věd České republiky. Oba uvedli, že nové 
trendy mohou v EU pomoct při snižování použí-
vání pesticidů a hnojiv, při hospodaření s vodou 
nebo ve šlechtění nových odrůd odolnějších na 
extrémní výkyvy počasí a nové škůdce a cho-
roby rostlin. Ministři se shodli, že EU musí na 
vývoj moderních trendů co nejrychleji reagovat 
a nebránit inovacím. Důležitá proto je změna za-
staralého legislativního rámce, kterým Evropská 

unie reguluje využití moderních metod šlechtění 
rostlin. Tento rámec nejen omezuje evropské ze-
mědělce, ale vede i k odlivu špičkových odbor-
níků do zemí mimo Evropskou unii, takže škody 
jsou mimořádné. 

„I když válka na Ukrajině nepříznivě ovlivňuje 
produkci potravin, komoditní trhy, ceny energií, 
a tím pádem nás všechny, nesmíme jako Evropská 
unie rezignovat na péči o krajinu. Nutně potře-
bujeme plodiny odolné proti suchu, mrazům, cho-
robám a škůdcům, které vyžadují méně pesticidů 
a umělých hnojiv. Proto jsem rád, že pan komisař 
jasně deklaroval připravenost Evropské komise 
předložit v krátké době návrhy předpisů týkají-
cích se šlechtění rostlin, které dosavadní problé-
my pomohou vyřešit,“ uvedl ministr Nekula. 

situace na ukrajině, 
vývoz komodit

V souvislosti s potravinovým zabezpečením 
a distribucí potravin shrnul ministr zemědělství 

Ukrajiny Mykola Solskyi aktuální výzvy, s nimiž 
se Ukrajina v této oblasti potýká. Rovněž zdů-
raznil význam tzv. solidarity lanes, které zpro-
středkovala EU, a požádal o jejich další rozšíření. 
Kvůli obsazení některých ukrajinských přístavů 
ruskými vojáky se musí obilí z Ukrajiny dostat 
i jinými cestami. 

„Podle Organizace pro výživu a zemědělství 
Spojených národů pochází téměř 40 % celkové-
ho dovozu pšenice do Afriky z Ruska a Ukrajiny. 
Světový potravinový program, který živí přibliž-
ně 125 milionů lidí, nakupuje 50 % svého obilí 
z Ukrajiny. Solidární koridory mají opravdu smy-
sl a možnosti jejich rozšíření a posílení budeme 
řešit jako samostatné téma na Radě v Bruselu,“ 
řekl ministr Nekula. 

opatření eu, kontext
Pro zajištění potravinového zabezpečení v sou-

vislosti s válkou na Ukrajině vyhotovila EU v re-
kordně krátkém čase akční plán, tzv. solidarity 
lanes, jehož cílem je usnadnit vývoz ukrajinských 
komodit po souši a po vnitrozemských vodních 
cestách. Dále v této situaci pomáhá zrušení cla 
na dovoz ukrajinských výrobků do EU, aby moh-
lo zboží snadněji putovat např. do zemí Afriky. 
Kromě mimořádných podpor do nejohroženějších 
sektorů má evropským zemědělcům pomoct ta-
ké využití co největšího množství zemědělských 
ploch pro produkci potravin a výjimka z rotace 
plodin pro příští rok. EU také finančně podporuje 
země, které jsou v této době nejvíce ohroženy.

V roce 2021 bylo hladem postiženo až 828 mi- 
lionů lidí. Světová populace stále roste, proto 
je zapotřebí mnohem více úsilí k udržitelnému 
zvýšení zemědělské produkce a snížení plýtvání 
potravinami. V roce 2020 se na světě vyprodu-
kovaly asi 4 miliardy tun potravin, ale přibližně  
1,3 miliardy tun se vyhodilo. 

Ministr zemědělství v rámci exkurzí navštívili 
kromě Prahy také několik farem, aby se seznámi-
li se zemědělskou výrobou v Česku. Neformální 
zasedání ministrů organizuje každé předsednic-
tví ve své zemi a jde o diskuzi na vybrané téma, 
která slouží jako podklad pro další rozhodování. 

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, 
zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik 

n e F o r m á l n í  z a s e d á n í  m i n i s t r ů  z e m ě d ě l s t v í 

Úspěšný boj s virem afrického moru prasat 
(AMP) je možný pouze za předpokladu, že ve-
řejnost bude dostatečně informovaná o rizi-
cích a preventivních opatřeních v boji s touto 
nemocí. Na ministerské konferenci k AMP ko-
nané 27. 9. v Bruselu to uvedl ministr země-
dělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj je 
nutné nastavit jasná pravidla pro boj s náka-
zou a účelně je komunikovat i vymáhat. Kon-
ference se zúčastnila i eurokomisařka Stella 
Kyriakides.

„S virem afrického moru prasat se Evropa po-
týká už 15 let. Přesto je stále jedním ze zásadních 
faktorů odpovědných za šíření nákazy do nových 
oblastí člověk. Důkazem jsou zejména skokové 
posuny nákazy na vzdálenosti i stovek kilometrů 
tak, jak tomu bylo i v případě České republiky. 
Následné vymýcení afrického moru prasat na na-
šem území bylo velmi nákladné a náročné,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Africký mor prasat představuje vážnou globál-
ní hrozbu pro chovatele prasat, navazující zpra-
covatelský průmysl a obchod, ale také pro popu-
laci prasat divokých a životní prostředí. Zejména 

vývoj nákazové situace v posledních měsících 
dokazuje, že nejde o problém pouze několika za-
sažených členských států, ale celé Evropské unie. 

„Za dobu, kdy se s virem v Evropě potýkáme, 
jsme se naučili mnohé o jeho vlastnostech, způso-
bu šíření i možnostech, jak tomuto patogenu čelit. 
V řadě oblastí se podařilo zavést účinnou ochra-
nu chovů domácích prasat, ve dvou členských 
státech se dokonce podařilo nákazu vymýtit. 
Česká republika je jedním z nich, přesto nemů-
žeme ani na chvíli polevit v naší ostražitosti, pro-
tože vir se Evropou nadále šíří,“ uvedl Nekula.

Klíčovou podmínkou boje s AMP je jeho 
včasné odhalování, a to v populaci divokých 
i domácích prasat. To je možné pouze v přípa-
dě, že veřejnost bude mít alespoň základní zna-
losti o nemoci. Profese přicházející do kontaktu 
s prasaty, jako jsou chovatelé prasat, myslivci, 
veterináři, pracovníci biologických či asanačních 
služeb, pak musí umět včas rozpoznat onemoc-
nění a přijímat odpovídající opatření v případě 
podezření na výskyt nákazy.

„Bohužel veřejnost si závažnost problému pří-
liš neuvědomuje. Pokud bychom s nemocí nebo-
jovali, hrozil by úplný zánik chovů prasat v Ev-

ropě. Pravidla biologické bezpečnosti chovů ale 
neznají ani někteří chovatelé. Zkušenosti z řady 
členských států ukazují, že rizikové jsou zejména 
malé chovy prasat. Přitom zavlečení afrického 
moru prasat do těchto chovů má silně negativní 
dopad na celý sektor chovu prasat v celé oblas-
ti,“ upozornil český ministr zemědělství.

Evropa proto musí hledat způsoby a cesty, jak 
nejúčinněji dostat relevantní informace o rizicích 
spojených s africkým morem prasat k různým 
skupinám obyvatel. Pozitivním příkladem může 
být informační kampaň Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin s názvem „Zastavme africký 
mor prasat“. Podle ministra Nekuly je však třeba 
dělat mnohem více – nastavit jasná pravidla pro 
boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat.

„Úspěšný boj s nákazou je neslučitelný s ak-
tuálním snižováním finanční podpory členským 
státům. Zajištění adekvátních finančních zdrojů 
je z hlediska provádění přísných opatření, edu-
kačních kampaní a sledování výskytu nákazy na-
prosto nezbytné,“ řekl ministr Nekula.

Ocenil však význam spolupráce, sdílení informa-
cí a zkušeností, ale i koordinaci postupu mezi jed-
notlivými členskými státy a Evropskou komisí. Za-

tímco tíhu kontrolních a eradikačních opatření (tj. 
směřujících k vymýcení choroby) nesou především 
nákazou zasažené členské státy, osvěta, zvyšování 
biologické bezpečnosti a včasné odhalování no-
vých míst s výskytem nákazy je dle českého minis-
tra úkolem pro všechny. Na ministerskou konferen-
ci k AMP navazuje jednání ředitelů veterinárních 
správ členských zemí EU v Praze (TZ na straně 6 
– pozn. red.). Setkání je rovněž zaměřeno na africký 
mor prasat jako vážnou evropskou nákazu.

Africký mor prasat je velmi nebezpečné, na-
kažlivé onemocnění prasat divokých i domácích 
všech plemen a věkových kategorií, které ve ví-
ce než 90 % končí smrtí prasete. Nemoc není 
přenosná na člověka. V současnosti je výskyt 
AMP u domácích nebo divokých prasat hlášen 
u 14 evropských států. Výskyt AMP v daném re-
gionu způsobuje značné problémy chovatelům 
prasat a navazujícímu zpracovatelskému průmy-
slu, což vždy vede k výrazným finančním nákla-
dům a ekonomickým ztrátám – jedná se zejména 
o utracení a likvidaci prasat v ohniscích, omezení 
obchodování v rámci vnitřního trhu nebo v rám-
ci členských států a třetích zemí, nebo dokonce 
k potravinové krizi. MZe

Ministr zemědělství na konferenci k africkému moru prasat: Virus se 
Evropou šíří už 15 let, veřejnost si závažnost problému neuvědomuje

Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona

Od 1. října letošního roku nabyde, až 
na několik ustanovení, která začnou platit 
později, účinnosti rozsáhlá novela zákona 
o veterinární péči (veterinárního zákona). 
Novela reaguje na změny legislativy Ev-
ropské unie, nákazovou situaci i aktuální 
trendy a požadavky chovatelů. Nove-
la upravuje kompetence u připravované 
centrální evidence psů, mění některé po-
vinnosti včelařů či upravuje pravidla, za  
jakých lze chovat hmyz určený k lidské 
spotřebě. Chovatelům nosnic umožní pro-
dávat malé množství vajec ze svých cho-
vů prostřednictvím prodejních automatů za 
zjednodušených podmínek, jak to činí ně-
kteří producenti mléka.

Včelaři nebudou nově již mít povinnost hlá-
sit všechny případy, kdy jim uhyne více než  
25 procent včelstev. Nicméně i nadále bude 
platit povinnost hlásit případné podezření na 

výskyt nebezpečné nákazy v chovu a bude 
možné podat podnět krajské veterinární sprá-
vě (KVS), pokud chovatel pojme podezření 
na otravu včelstev chemickými přípravky na 
ochranu rostliny.

Nová právní úprava ruší také povinnost vče-
lařů žádat příslušnou KVS o veterinární osvěd-
čení, pokud chtějí přemístit včelstvo do jiného 
kraje. „Je třeba však zdůraznit, že tím rozhodně 
včelařům nezaniká povinnost vyšetřit včelstva 
před takovým přemístěním na mor včelího plo-
du,“ upozornil ředitel veterinární sekce SVS 
Petr Šatrán.

Konečné znění novely ovlivnilo také něko-
lik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na 
základě jednoho z nich se omezení domácích 
porážek skotu maximálně na tři kusy ročně 
bude nově vztahovat také na roční a mladší 
kusy. Doposud se toto omezení vztahovalo na 
skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy 
šesti let (skot starší šesti let nelze při domácí 
porážce porazit). Zpřísnění předkladatelé zdů-
vodnili statistickým nárůstem počtu domácích 
porážek a s tím spojenou obavou, že se na trh 
následně dostává část masa z kusů, které ne-
prošly povinnou veterinární prohlídkou.

Na trend zařazování hmyzu do lidského jí-
delníčku již v nedávné minulosti reagovaly ně-

které úpravy legislativy, včetně veterinárního 
zákona. Aktuální novela zavádí povinnost pro-
vozovatelů, kteří chovají hmyz určený k lid-
ské spotřebě či výrobě zpracované živočišné 
bílkoviny, aby se před zahájením své činnosti 
registrovali u příslušné KVS.

Úprava zákona upřesňuje kompetence 
u v ČR připravované centrální evidence psů, 
která má v jiných státech EU již své pevné mís-
to. Správcem a provozovatelem informačního 
systému bude Komora veterinárních lékařů. 
Centrální evidence naváže na již dříve zavede-
nou povinnost chovatelů nechat své psy označit 
mikročipem.

Novela nově umožní vydávat pas zvířete 
v zájmovém chovu vysokým školám s magi-
sterskými studijními programy z oblasti vete-
rinárního lékařství a hygieny. Doposud mohli 
vydávat pas jen soukromí veterinární lékaři. 
Uvedený identifikační doklad, který umožňu-
je zjistit totožnost zvířete a zkontrolovat jeho 
nákazový status, je nově právně chráněn jako 
veřejná listina. 

Do zákona je nově doplněna také odborná 
způsobilost pro výkon činnosti fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat. Pro 
správné provádění této činnosti je potřeba mít 
znalosti a praktické dovednosti, aby byla pro-

váděna odborně dle nejnovějších poznatků. 
Profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabi-
litační pracovník malých zvířat“ byla vytvoře-
na v roce 2019. Přijetím novely se stane další 
regulovanou činností a občané států EU budou 
mít právo požádat o uznání kvalifikace nabyté 
v jiném členském státě

Již řadu let část chovatelů mléčného skotu 
v ČR prodává mléko konečným spotřebitelům 
také prostřednictvím speciálních prodejních 
automatů. Rozšířit možnost prodeje o tuto al-
ternativu projevila také část prvovýrobců vajec. 
„Vzhledem k tomu, že technologické možnosti 
prodejních automatů se stále rozšiřují, jedná se 
o hygienický způsob uvádění potravin na trh, 
a nebyl proto důvod neumožnit prodej malé-
ho množství vajec zákonem, vedle již existující 
možnosti přímého prodeje v hospodářství, na 
trhu nebo dodání do místního maloobchodu,“ 
uvedl ředitel odboru veterinární hygieny SVS 
Jan Váňa. Zároveň však bylo nutné nastavit 
jednotné podmínky pro všechny provozovatele 
a zajistit jim tak rovné postavení na trhu.

Podrobnější popis hlavních změn, které no-
vela přináší, najdete na webu SVS.

SVS ČR 

Sazby a rozdělení podpory Sazba Celková částka
Na chov prasnic 4 167,13 Kč/ks 334,43 mil. Kč
Na chov kuřat chovaných na maso 5,41 Kč/ks 206,70 mil. Kč
Na chov krav chovaných v systému 
chovu s tržní produkcí mléka 400 Kč/ks 140,63 mil. Kč

Pro pěstitele jablek 17 931,62 Kč/ha 100 mil. Kč
Pro pěstitele konzumních brambor 5 152,82 Kč/ha 50 mil. Kč

https://www.svscr.cz/novela-veterinarniho-zakona-2022/
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Vítězem letošního ročníku vědomostní a do-
vednostní soutěže středních odborných škol 
s veterinárním zaměřením „Pohár ústředního 
ředitele SVS“ se staly studentky Tauferovy 
střední odborné školy veterinární v Kroměříži. 
Obhájily tak svoje vítězství z loňského roku. 
Jednalo se již o patnáctý ročník soutěže. Le-
tos se jí zúčastnily týmy sedmi středních od-
borných škol z České republiky a dva týmy 
ze Slovenska. Vítězný tým tradičně převzal 
ocenění z rukou ústředního ředitele Státní 
veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda.

Na druhém místě se umístili studenti z Vyš-
ší odborné školy a Střední školy v Boskovicích. 
Třetí příčku obsadil tým Střední školy zahradnic-
ké a zemědělské A. E. Komerse z Děčína. Soutěž 
se konala od 16. do 19. října 2022 ve Školicím 
středisku Státního veterinárního ústavu Praha 
v Lysolajích. Čtyřčlenná družstva studentů se 
postupně utkala ve čtyřech soutěžních disciplí-
nách – prezentace v českém a anglickém jazy-
ce na téma „Kraj, město a škola, kde studuji“; 

písemný test odborných znalostí; praktická část 
v laboratořích a závěrečná prezentace na téma 
„Mé budoucí odborné zaměření a mé dosavadní 
veterinární vzdělání v praxi“. 

Soutěžící byli hodnoceni pětičlennou odbor-
nou porotou složenou ze zástupců Veterinární 
univerzity Brno (VETUNI), SVS a Státního ve-
terinárního ústavu Praha. Její předsedkyní byla 
děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie 
VETUNI Šárka Bursová.

Všichni soutěžící podali velice dobré výko-
ny a celá soutěž byla velmi vyrovnaná. Porota 
rozhodně neměla jednoduchou úlohu a ve finá-
le rozhodovaly rozdíly jednotek bodů. Do týmu 
jsou vybíráni nejlepší studenti jednotlivých škol. 
Velice zajímavou částí soutěže bývají především 
závěrečné prezentace.  

„Je vždy příjemné sledovat nadšení, nápa-
ditost a profesionální přístup studentů k tvorbě 
a prezentaci jejich soutěžních projektů. Všem 
účastníkům soutěže ještě jednou děkuji, vítě-
zům gratuluji a těším se na další ročník,“ uve-
dl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Vítězem letošního ročníku soutěže Pohár ústředního ředitele SVS 
jsou středoškolačky z Kroměříže

V Praze ve dnech od 28. do 30. září v rám-
ci českého předsednictví v Radě EU proběhlo 
neformální zasedání členů Pracovní skupiny 
vedoucích veterinárních služeb zemí Evrop-
ské Unie (PS CVO). Hlavním tématem zase-
dání nejvyšších veterinárních autorit zemí EU 
je aktuální problematika afrického moru pra-
sat (AMP). 

Výskyt AMP na svém území u domácích ne-
bo divokých prasat aktuálně hlásí 14 evropských 
států. Přítomnost nákazy na území státu vždy 
způsobuje značné problémy chovatelům prasat 
i navazujícím oborům, což vede k výrazným fi-
nančním nákladům a ekonomickým ztrátám.

Na úvod zasedání na Den české státnosti (tedy 
28. září) v pražském hotelu Vienna House Diplo-
mat promluvili ústřední ředitel Státní veterinární 
správy (SVS) Zbyněk Semerád a náměstek sekce 

EU a zahraničních vztahů ministerstva zeměděl-
ství Jiří Šír.

Zástupci evropských zemí, na jejichž území 
se AMP v současné době vyskytuje, nebo v ne-
dávné době objevil, se během svých následných 
vystoupení se svými kolegy z ostatních států po-
dělili o své zkušenosti s kontrolou a eradikací 
AMP a dalšími klíčovými aspekty své strategie 
ve spojitosti s touto nebezpečnou nákazou. Praž-
ské zasedání navázalo na ministerské jednání na 
vysoké úrovni věnované stejné nákaze.

Svoji práci v oblasti hodnocení rizik souvisejí-
cích s AMP představil zástupce Evropského úřa-
du pro bezpečnost potravin (EFSA). Představitel 
Evropské komise Bernard Van Goethem poskytl 
účastníkům zasedání aktuální informace o epi-
demiologické situaci AMP a podělil se o úvahy 
o strategickém přístupu EU k této nákaze.

SVS ČR 

Veterinární autority zemí 
Evropské unie jednaly v Praze

o africkém moru prasat

V roce 2012 spus-
tila Státní zeměděl-
ská a potravinářská 
inspekce (SZPI) spo-
třebiteli velmi žá-
danou službu – web  
potravinynapranyri.cz 
(PnP). Za deset let 
zde SZPI informovala 

spotřebitele o zjištění 5 752 šarží nevyhovu-
jících potravin, z toho 2 664 nebezpečných,  
1 690 falšovaných a 1 398 nejakostních.

Jedná se o evropsky unikátní projekt v rych-
losti zpřístupnění informace spotřebitelům 
a v míře detailnosti – u každé potraviny je uveden 
její název, výrobce, šarže, prodejce, typ pochybe-
ní a fotodokumentace.

Zájem spotřebitelů byl od počátku mimořád-
ný, během prvních 24 hodin si stránku zobrazilo 
unikátních 200 000 návštěvníků, kteří si zobrazili 
4 miliony položek. Právě hlasy spotřebitelů při-
nesly projektu cenu českého internetu Křišťálová 
lupa a ocenění Mobilní aplikace roku.

„Za deset let fungování se Potraviny na pra-
nýři se všemi svými odnožemi staly nedílnou 
součástí tuzemského trhu s potravinami, pomá-
hají spotřebitelům činit kvalifikovaná rozhodnu-
tí a kultivují výrobce i prodejce,“ uvádí ministr 
zemědělství ČR Zdeněk Nekula.

„Přes počáteční odmítání ze strany čás-
ti provozovatelů jsou Potraviny na pranýři 
respektovány a využívány i samotnými pro-
vozovateli mj. pro monitorování situace na tr-
hu,“ zdůrazňuje ústřední ředitel SZPI Martin  
Klanica.

SZPI projekt průběžně rozšiřuje o mnoho od-
noží. V roce 2013 Potravinářská inspekce zahá-
jila provoz mobilní aplikace PnP, kterou si stáhlo 
71 000 uživatelů pro operační systémy Android 
a iOS (a dříve i Windows). Kromě přehledu kon-
trolních zjištění zde mohou spotřebitelé podávat 
podněty.

Informace i o vyhovujících potravinách nalez-
nou spotřebitelé na PnP od roku 2013 v sekci Te-
matické kontroly. Zde SZPI zveřejňuje výsledky 
uzavřených kontrolních akcí s přehledem všech 
vyhovujících i nevyhovujících vzorků.

V roce 2015 byla SZPI pověřena kontrolou 
provozoven společného stravování (restaura-
ce, kavárny, rychlé občerstvení atd.) a zároveň 
na PnP otevřela sekci Uzavřené provozovny. 
Tam spotřebitelé naleznou detailní informace 
o provozovnách, které inspektoři SZPI uzavře-
li pro neakceptovatelnou hygienickou situa- 
ci.

SZPI s projektem PnP míří i na mladší spotře-
bitele, kteří upřednostňují komunikaci na online 
sociálních sítích. V roce 2014 proto SZPI spustila 
profil PnP na Facebooku (36 500+ sledujících 
uživatelů) a Twitteru (5 200+ sledujících uživate-
lů) a od roku 2016 na Instagramu (cca 2 000 sle- 
dujících uživatelů).

Potravinářská inspekce se mnoho let a se 
vrůstající intenzitou věnuje kontrole online fo-
rem prodeje, zejména e-shopům, prodeji přes 
sociální sítě, internetovým bazarům apod. 
V roce 2019 SZPI na PnP zprovoznila sek-
ci Rizikové weby, kde spotřebitele varuje před 
e-shopy závažně porušujícími právní před-
pisy ČR a EU, jež zpravidla sídlí mimo EU 
a dle dosud platného právního rámce vůči 

nim nebylo možné přijmout adekvátní opatře- 
ní.

Novela zákona o potravinách (č. 146/2002 
Sb.) účinná od 1. 10. 2022 pověřila Potravi-
nářskou inspekci pravomocí nařídit blokaci 
webových stránek s nabídkou nebezpečných 
potravin nebo s obsahem závažně porušujícím 
právní předpisy. Blokaci musí provést všichni 
poskytovatelé služby přístupu k internetu v ČR 
do 15 dnů od uvedení na „seznamu blokova-
ných internetových stránek“. Tyto stránky bu-
dou mj. uvedeny na PnP v sekci Rizikové weby 
se zdůrazněním, že jde o stránky v ČR bloko- 
vané.

Pravomoc nařídit blokaci uvedených webů 
přispěje k řešení dlouhodobého problému, kdy 
provozovatelé webů registrovaných mimo EU 
mohli cílit na tuzemského spotřebitele nabídkou 
zboží v českém jazyce, za české koruny a mož-
ností zasílat zboží do ČR, přičemž nebylo možné 
je donutit dodržovat právní předpisy ČR a EU. 
Prostřednictvím podnětů ke kontrole si na poru-
šování svých práv stěžovalo významné množství 
tuzemských spotřebitelů.

Produkty z domácí zabijačky nelze rozhodně veřejně prodávat

Ačkoliv se to podle aktuálního počasí mož-
ná nezdá, zima se blíží. S tímto ročním obdo-
bím je v českých zemích spojen tradičně zvyk 
domácích porážek čili zabijaček. Pro ně platí 
výjimka ze zákona a takto poražená zvířata 
nemusí projít veterinární prohlídkou. Maso 
z takto poraženého prasete je však určeno 
pouze pro omezený okruh spotřebitelů (do-
mácnost chovatele a osoby blízké). Rozhodně 

není možné maso z doma poražených zvířat 
veřejně nabízet a prodávat. Přesto se v rámci 
svého dozoru inspektoři Státní veterinární 
správy (SVS) čas od času setkají s případy, 
kdy prodejce porušuje zákon, jako například 
aktuálně na farmářském trhu v Brně.

Jeden z tamních prodejců zde nabízel k prode-
ji zabijačkovou polévku, oblíbenou pod slango-
vým názvem „prdelačka“. Surovina k její výrobě 
pocházela právě z domácí zabijačky. Veterinární 
inspektoři nabízenou polévku na místě znehod-
notili a zakázali ji stánkaři dále prodávat. Záro-
veň mu bude uložena pokuta v řádu jednotek tisíc 
korun (kromě prodeje produktu z domácí poráž-
ky navíc výroba této potraviny probíhala bez po-

vinné registrace výrobny u krajské veterinární 
správy). Zákon jasně stanovuje povinnost porazit 
jatečná zvířata na jatkách, pokud jsou maso a or-
gány dále uváděny na trh. Jatka jsou schválená 
zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem.  

Výjimku tvoří právě pouze domácí porážky 
(zabijačky). Maso a orgány prasat poražených 
v hospodářství chovatele jsou však určeny pouze 
pro spotřebu úzkého okruhu spotřebitelů defino-
vaného zákonem (osoby blízké). 

„Právě z důvodu takto úzkého a legislativou 
omezeného okruhu spotřebitelů, kdy chovatel 
v podstatě bere případná rizika spojená s po-
dáním potraviny své rodině ‚na sebe‘, je možné 
konzumovat maso a orgány prasete, které nebylo 
veterinárně prohlédnuto,“ uvedl ředitel odboru 

veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví 
SVS Jan Váňa.

Česká legislativa dlouhodobě (desítky let) ne-
povoluje ani nic takového, jako je „veřejná zabi-
jačka“. S ohledem na zvíře, které má být poraženo 
šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat 
proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“.  Ve-
řejnou akci (např. pod názvem zabijačkové hody či 
jiným podobným názvem) lze uspořádat ale pouze 
za té podmínky, že se prase nechá porazit ve schvá-
leném zařízení (jatkách), kde je veterinárně pro-
hlédnuto a rozbouráno. Lidem je možno následně 
zabijačkové pochoutky nabídnout a je jedno, zda 
zdarma či za úplatu, v rámci veřejného stravová-
ní či stánku. Samozřejmě za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá, zejména hygienická, pravidla.

Vítězný tým s ústředním ředitelem SVS

Jednání vedoucích veterinárních služeb v Praze

Potraviny na pranýři slouží spotřebitelům 10 let, 
zveřejnily 5 752 nevyhovujících potravin a nově budou informovat 

o zakázaných webech

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) se v souvislosti s dlouhodobým růs-
tem obliby nákupu potravin na dálku – zejmé-
na prostřednictvím internetových obchodů – 
intenzívně věnuje kontrole tohoto segmentu 
a zaměřuje se na specifická rizika spojená 
s nákupem na dálku.

Aktuálně SZPI realizovala kontrolní akci zamě-
řenou na dodržování tzv. teplotního řetězce u chla-
zených potravin zakoupených na internetu. V rámci 

akce inspektoři SZPI prostřednictvím objednávky 
na internetu pod zastřenou identitou odebrali cel-
kem 15 chlazených potravin od celkem 9 provozo-
vatelů. Kontrola potvrdila, že všichni prověřovaní 
internetoví prodejci zajistili vhodné podmínky pro 
distribuci chlazených potravin, dodrželi podmínky 
stanovené v zákoně o potravinách 110/1997 Sb. 
a uchovali potraviny v okamžiku doručení při tep-
lotách uvedených výrobcem na obalu. 

Přehled všech hodnocených vzorků vč. místa 
odběru zveřejnila SZPI na portálu Potraviny na 

pranýři v sekci Tematické kontroly. Nabízí-li pro-
dejce možnost nakoupit chlazenou potravinu na 
dálku s dodávkou potraviny „až ke dveřím“, má 
povinnost zachovat teplotní podmínky úchovy 
uvedené výrobcem na obalu potraviny po celou 
dobu distribuce až do okamžiku předání potravi-
ny spotřebiteli. Případným porušením tohoto po-
žadavku by prodejce vystavil spotřebitele riziku 
konzumace nebezpečné potraviny. Je-li chlazená 
nebo mražená potravina vystavena vyšší než po-
žadované teplotě, dochází k rozvoji kolonií bak-

terií a toto riziko nelze eliminovat ani opětovným 
zchlazením nebo zmražením. 

Spotřebitelé nakupující potraviny na interne-
tu mají stejná práva jako spotřebitelé nakupující 
v kamenných provozovnách.

Vzhledem ke kontinuálnímu růstu obliby in-
ternetového prodeje potravin bude Potravinářská 
inspekce v kontrolách tohoto segmentu pokračo-
vat v nesnížené intenzitě.

SZPI

Kontrola SZPI potvrdila, že internetoví prodejci dodrželi 
teplotní řetězec chlazených potravin

www.kompek.cz

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministr-zemedelstvi-na-konferenci-k.html
https://www.potravinynapranyri.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futurasoft.android.potravinynapranyri&hl=cs&gl=US
https://www.potravinynapranyri.cz/InspControl.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.potravinynapranyri.cz/InspControl.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.potravinynapranyri.cz/WSearch.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.potravinynapranyri.cz/ESearch.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=145&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=145&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
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Ing. Petr Baudyš, 
vedoucí oddělení kvality Penny Market s. r. o.

Na 5 otázek odpovídá:

Potravinářský zpravodaj 7 / 2022  rozhovor / 9 

1. V těchto dnech jste byl vyhlášen druhým 
nejlepším Manažerem kvality za rok 2021 
v Evropě, tedy cenou European Quality 
Leader Award. Tato cena je každoročně 
udělována nejlepším manažerům kvality, tedy  
významným osobnostem evropského trhu, 
kteří se významně podílí na jakosti prodáva-
né produkce. S jakými pocity jste toto oceně-
ní převzal a jak je hodnotí vedení společnosti 
Penny Market? 

Získat „stříbrnou medaili“ na evropské úrovni 
je samozřejmě velmi příjemné a mám z toho vel-
kou radost. Vážím si především mezinárodního 
přesahu ocenění a toho, že moji činnost posuzo-
vali zcela nezávislí odborníci. Oblastí kvality se 
zabývám celou svoji kariéru, takže to vnímám 
jako zúročení toho, čemu se mnoho let věnuji. 
Nepovažuji to ale jen za úspěch svůj, ale úspěch 
celého týmu, se kterým společně v posledních 
letech pracuji v Penny. 

Vedení společnosti hodnotí ocenění velmi 
kladně, a to hlavně proto, že kvalitě produktů 
se věnujeme dlouhodobě a je jednou z našich 
hlavních priorit. Ocenění je tedy pro celou firmu 
potvrzením, že v této oblasti jdeme správným 
směrem!

2. Jakostí potravin se zabýváte celý svůj pro-
fesní život. A z vašeho působení jak v součas-
ném pracovním zařazení, tak i ve veřejném 
vystupování je zřejmé, že je vám práce i ko-
níčkem. Mohl byste prozradit, co bylo pro vaši  
nynější práci největší průpravou? A uvést i roz-
hodující mezník v kariéře manažera kvality  
potravin? 

Ano, práce je současně i mým koníčkem. Je 
důležité, aby člověk dělal to, co ho baví. To vás 
pak dlouhodobě pohání vpřed, aniž by vám hro-
zilo vyhoření. Díky tomu pak může dosahovat 
skutečných a hmatatelných výsledků. Dále se 
nesmíte bát zkoušet nové věci, zároveň zůstat 
věrný svému oboru. 

Ve své profesní kariéře jsem zažil mnoho, po-
zici inspektora, vedoucího laboratoře, náměstka 
ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 

po 12 letech přejít do jednoho mezinárodního 
řetězce, založit vlastní firmu, po třech letech 
nastoupit do dalšího řetězce a po 7 letech zís-
kat ocenění manažera kvality České republiky 
a druhé místo na Evropské úrovni. 

Rozhodující mezník pro mě byl pobyt v USA 
a Holandsku. Druhým milníkem byl přechod od 
legislativy a systému kontrol před rokem 1989 
a po listopadu 1989, tedy přechod od pláno-
vaného k tržnímu hospodářství a celý proces 

tvorby zákona o potravinách a následně vstup  
do EU.

3. Takže nyní naprosto prakticky. Jaká je 
kvalita potravin v Penny? A co je podle 
vás rozhodujícím faktorem pro to, aby byli 
zákazníci s nakoupeným zbožím spokojeni? 
Jaké metody práce v řízení a ovlivňování ja-
kosti jsou nejúčinnější? 

Naši zákazníci od nás očekávají ten nejlepší 
poměr ceny a kvality na trhu. Nestačí ale jen najít 
ten správný poměr, je třeba zajistit, aby kvalita 
byla stejná, a to stále a dlouhodobě! Kvalitu kon-
trolujeme denně na různých úrovních od centrál-
ních skladů až po prodejny.

Mezi metody posuzování kvality patří neustá-
lé porovnávání se s konkurencí, to znamená, že 
zákazník by u nás neměl nakoupit horší zboží 
z pohledu kvality než jinde. Hodnocení kvality 
výrobků se pravidelně účastní i vedení společ-
nosti. Do hodnocení kvality se navíc může zapo-
jit každý náš zaměstnanec. 

Pro hodnocení kvality využíváme také 10 růz- 
ných aplikací pro celou oblast kvality. Svoji 
aplikaci mají inspektoři kvality na centrálních 
skladech, jinou aplikaci máme na centrále a také 
všichni zaměstnanci v obchodech mají k dispo-
zici vlastní aplikaci, v níž mohou denně hodnotit 
kvalitu našich privátních značek i čerstvost ovo-
ce a zeleniny. Zpětná vazba na kvalitu je pro mě 
důležitá a nikdy ji neberu na lehkou váhu. Tento 
přístup se snažím přenést i na svůj tým.

4. Již několik let se Penny pravidelně účast-
ní soutěže o Dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek Česká chuťovka. Jak hodnotíte tuto 
soutěž a jaké efekty přináší vaší společnosti? 

Česku chuťovku máme rádi a tradičně se do ní 
zapojujeme. Proto mám radost z letošního mimo-
řádného úspěchu našich privátních značek! Zá-
sadním kritériem hodnocení v této soutěži je totiž 
chuť a právě naši zákazníci nejvíce oceňují chuť 
výrobků. I když zákazníky zajímá složení výrob-
ků a ovlivňují je nejrůznější trendy, nakonec je to 
chuť, která rozhoduje. Když výrobek dobře chut-
ná, tak je zákazník spokojen a vrací se k nám. 
Českou chuťovku organizují a výrobky hodnotí ti 
nejlepší odborníci v oboru. Vyhodnocení probíhá 
v krásných prostorách Senátu Parlamentu České 
republiky, a myslím si, že důstojnost a noblesa 
přece ke kvalitě českých výrobků patří.

5. Vrcholový manažer je nesmírně časově 
a pracovně vytížený. Umíte si udělat na sebe 
čas a prozradit, jak po práci relaxujete a jaké 
jsou vaše mimopracovní koníčky? 

Moc si na sebe čas udělat neumím, to máte 
pravdu. Pokud si ho však někdy najdu, většinou 
se snažím trávit ho aktivně sportem, jako je tenis, 
lyžování nebo golf. Rád čtu knížky, cestuji a vel-
mi rád s přáteli ochutnávám víno, takže už jsme 
zase u kvality a vlastně zpět v práci. 

Blahopřeji k vašemu ocenění 
a za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

c u r r i c u l u m  v i t a e :

Petr Baudyš je vedoucím oddělení kvality v Penny od roku 2013. V oboru pracuje desítky  
let. Vystudoval analytickou a fyzikální chemii na Univerzitě Pardubice. Od 90. let do 
roku 2001 pracoval na České zemědělské a potravinářské inspekci. Šest let byl zástup-
cem České republiky v mezinárodní komisi pro označování potravin a dvanáct let vedl 
oddělení obchodně právní v řetězci Tesco. V současné době má na starost procesy v rámci 
kvality v celém řetězci Penny v České republice a zároveň koordinuje všechny projekty 
související s udržitelností. Pochází z Hlinska, jeho koníčky jsou tenis, golf, lyžování, četba 
a dobré víno.
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Již 14. ročník soutěže o značku Dobrý tu-
zemský potravinářský výrobek Česká chuťov-
ka 2022 a Dětská chuťovka 2022 proběhl pod 
záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venko-
va, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a pre-
zidenta Agrární komory Jana Doležala. Uspělo 
celkem 36 českých firem, jejichž představitelé 
převzali na slavnostním vyhlášení výsledků 
v pondělí 31. října v Senátu ocenění za nej-
chutnější potraviny vyrobené v České repub-
lice. Značkou ČESKÁ CHUŤOVKA 2022 se 
tak může nově pyšnit 135 výrobků a značkou 
DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2022 pak dalších 18. 

Třem výrobkům byla udělena Cena noviná-
řů. Titulem Rytíř české chuti byl poctěn Pavel 
Holeček, jenž se jako dlouholetý vedoucí řez-
nictví Globus ČR významně zasloužil o trvale 
vysokou kvalitu a vynikající pověst nabíze-
ných masných výrobků, které získaly již desít-
ky ocenění České a Dětské chuťovky a mohou 
se pyšnit trvalou přízní a uznáním zákazníků.

Česká chuťovka si jako nezávislá iniciati-
va potravinářských odborníků vybudovala za  
14 let své existence pevné postavení mezi uzná-
vanými značkami kvality potravin vyrobených 
v České republice, a mnozí výrobci se proto 

do soutěže opakovaně a rádi vrací, dokonce 
i v tomto nelehkém období, protože právě na 
vynikající chuti svých výrobků si stejně jako je-
jich zákazníci zakládají. Získaná ocenění Česká 
chuťovka a Dětská chuťovka tak pro ně zname-
nají i důležitý marketingový přínos. Výsledky 
letošní soutěže potvrdily, že ocenění potravináři 
dokáží nabídnout patřičnou kvalitu a vynikající 
chuťové parametry i navzdory současné složité 
ekonomické situaci, kdy musí zároveň čelit ne-
čekanému skokovému nárůstu cen energií a dal-
ších vstupů i šetrnějšímu nákupnímu chování 
mnohých kupujících. Za to si zaslouží nejen 

obdiv a uznání od svých věrných zákazníků, ale 
nepochybně i cílenou a promyšlenou systémo-
vou podporu ze strany vlády a příslušných insti-
tucí, neboť potravinová bezpečnost by měla ne-
pochybně patřit mezi současné nejvyšší priority. 

Kdo si chce opravdu pochutnat na vynikají-
cích českých potravinách pyšnících se značkou 
ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHU-
ŤOVKA, nalezne jejich přehled, jakož i další 
aktuální informace na www.ceskachutovka.cz 
nebo www.facebook.com/ceskachutovka. 

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

1 4 .  r o č n í k  s o u t ě ž e

česká cHuťovka 2022

č e s k á  c H u ť o v k a  –  z n a č k a ,  k t e r á  s i  n a  n i c  n e H r a j e
o d b o r n ý  g a r a n t :                                          g e n e r á l n í  p a r t n e r :                             z á š t i t a :

v senátu byly oceněny 
nejchutnější české potraviny

ilustrační záběry z předávání cen 
česká chuťovka 2022

Ředitel soutěže Josef Sléha Senátor Jiří Vosecký

Ředitel školy „Podskalská“ Milan Chmelař Předsedkyně hodnotitelské komise Jana Dostálová

Dětská chuťovkaCena novinářů

http://www.ceskachutovka.cz
http://www.facebook.com/ceskachutovka


12 / z domova Potravinářský zpravodaj 7 / 2022 Potravinářský zpravodaj 7 / 2022  z domova / 13 

držitelé ocenění 
česká chuťovka 2022

česká chuťovka 2022
Výrobce Název výrobku

p e k a ř s k é  v ý r o b k y

BEAS, a. s. Chléb Žitník
Mrkvodýňový chléb Cipísek

Globus ČR, v. o. s. Chléb kovář 850 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. BIO semínkový chléb
Rolka s jablečno tvarohovou náplní

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Chléb kladenský klas 1150 g
Chléb Viva Italia 450 g
Pizza listová 60 g

PENAM, a. s. Buchtičky s krémem naruby
Vánoční čajové pečivo

UNITED BAKERIES a. s.
Plundrový závin krémový s náplní malinovou
Plundrový závin krémový 
s náplní pomerančovo-ananasovou

c u k r á ř s k é  v ý r o b k y

BEAS, a. s. Mandarinková roláda 
Pavlova s pařížskou šlehačkou

Globus ČR, v. o. s. Dort slaný karamel 1600 g

Penny Market s. r. o.

Čokoláda hořká 70% 100 g Enjoy
Čokoláda hořká 60% s malinou 100 g Enjoy
Čokoláda hořká 60% s pomerančem 100 g Enjoy
Čokoláda mléčná 32% 100 g Enjoy
Čokoláda Gaudeamus mléčná 32% 180 g Enjoy
Kyselí červi 80 g Enjoy
Pendrekové kostky 200 g Enjoy
Pendreky s příchutí jablka 80 g Enjoy
Sovičky 80 g Enjoy
Tyčinka Karibik 100 g Enjoy

m l é č n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o. Česká chuť Bio mléko čerstvé 4 %
Česká chuť Eidam bloček 30 %

BEL Sýry Česko a. s.
Smetanito s kapií
Smetanito s klobásou
Smetanito s pažitkou

Jaroměřická mlékárna, a. s.
Jaroměřický tvaroh jemný na pečení
Jaroměřický tvaroh tučný
Jaroměřické žervé

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. BALSÝR – vakuově balený

OLMA, a. s.

Carte d‘Or černé kakao – kokos 140 g
Carte d‘Or karamel 140 g
HIGH Protein jogurt jablko–hruška 0,8 % 150 g
HIGH Protein nápoj citron 0,9 % 320 g
HIGH Protein nápoj mango–maracuja 0,9 % 320 g
HIGH Protein puding vanilkový 200 g

Penny Market s. r. o.

Smetanový krém Valerián 80 g čokoládový Boni
Smetanový krém Valerián 80 g vanilkový Boni
Jogurt active 130 g jahoda Boni
Jogurt active 130 g vanilka Boni
Jogurt broskev – maracuja 150 g Boni
Jogurt lesní směs 150 g Boni
Jogurt malinový 150 g Boni
Sýrové tyčinky 80 g Boni
Tvaroh s jogurtem 140 g broskev Boni
Tvarohová svačinka 120 g čokoládová Boni
Tvarohová svačinka 120 g jahodová Boni
Tvarohová svačinka 120 g vanilková Boni

m a s n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o.
Albertovo uzenářství – šunka nejvyšší jakosti
Česká chuť Dědova papriková klobása
Česká chuť Selská šunka nejvyšší jakosti
Česká chuť Vídeňské párky

Beskydské uzeniny, a. s. Dušená šunka se sníženým obsahem soli 
Pivní salám

Globus ČR, v. o. s.
Debrecínská pečeně Globus
Játrový sýr Globus
Hovězí maso Globus – polokonzerva

HUDERA A SYN s. r. o. Huderák pikantní se zeleným pepřem
Sváteční paštika s uzeným masem, mandlemi a bylinkami

Kaufland Česká republika v. o. s.

Česnekový lalok
Maďarská pikantní žebírka
K-Jarmark Šunková tlačenka krájená 200 g
Kořeněná vepřová žebírka
Nevinná klobása s příchutí svařeného vína

Kostelecké uzeniny a. s. Křemešník 380 g 
Zapékací rolka se špenátem a sýrem

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. Klobása s nivou a česnekem 
Oravská slanina

PEJSKAR & spol., spol. s r. o.
Lovecký salám farmářský
Métská čajovka / métský salám
Carneo

Penny Market s. r. o.

Klobása dunajská 200 g Řezníkův talíř
Klobása pikant 75 g Řezníkův talíř
Mistrovská dušená šunka 98% shaved 100 g Řezníkův talíř
Moravská klobása 320 g Řezníkův talíř
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř
Vídeňské párky 2 x 200 g Řezníkův talíř

Petr Landa Uzeniny Beta
Kořínkovo trampské cigáro
Paštika játrová cihla
Paštika játrová cihla s mandličkami

RS maso CZ, s. r. o.

Gothajský salám
Lovecký salám
Kozomínská vepřovka
Špekáček
Tlačenka světlá

Uzeniny Příbram, a. s.
Farmářské párky
Salám Royal
Tatarský biftek 200 g

Vodňanská drůbež, a. s. Frikadely se sýrem

WHALLEY a. s. Směs na špagety 400 g
Vepřový krém 75 g

o v o c n é  a   z e l e n i n o v é  v ý r o b k y

Ing. Zuzana Boudová Nakládaný chřest bílý

KAND s. r. o. Hořčice Malva – kremžská 
Kečup KAND sladký 520 g

n e a l k o H o l i c k é  n á p o j e
Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko, s. r. o. Natura Kojenecká

Penny Market s. r. o. Hruškový nektar 50% 1 l Vitálka

p i v a

Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod a. s.

Rebel Brodská 10
Rebel Hořká 11
Rebel Original Premium

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Na.Ex
Chotěboř Plus

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
Svijanský fanda 11 %
Svijanský Vozka yuzu & bergamot
ŠLIK

v í n a

ANNOVINO VINAŘSTVÍ 
LEDNICE s. r. o.

Lednická Chardonka 
Lednická Müllerka
Lednické Svatovavřinecké rosé
Lednický Veltlín
Lednický Vlašák

VINIUM a. s. Frizzante Chardonnay 

VÍNO BLATEL, a. s.
Merlot, výběr z hroznů 2019
Rulandské bílé, VOC Blatnice 2021
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2021
Ryzlink rýnský, VOC Blatnice 2021

o s t a t n í  p o t r a v i n á ř s k é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o.
Česká chuť Brambůrky solené
Česká chuť Majonéza excelentní
Česká chuť Vajíčková pomazánka

Globus ČR, v. o. s. Hovězí svíčková omáčka s karlovarskými knedlíky
Škvarková pomazánka

Kaufland Česká republika v. o. s. K-Jarmark Křenová pomazánka se šunkou 135 g

Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky
Karlovarské koule

ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY 
s. r. o. Originální hospodské brambůrky paprikové

Penny Market s. r. o.

Duhové kroužky 100 g Crip Crop
Jáhlová kaše bez lepku 55 g kokos Crip Crop
Polštářky obilné 375 g Bertík Crip Crop
Rýžová kaše bez lepku 55 g pistácie Crip Crop
Skořinky 250 g Crip Crop

Rodinná včelařská farma Košec Med květový – pastový

VINIUM a. s. Nachmelené Chardonnay grapefruit
Nachmelené Chardonnay Extra chmelené

dětská chuťovka 2022
Výrobce Název výrobku

p e k a ř s k é  v ý r o b k y
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Koláč tlačený jahodový 100 g

c u k r á ř s k é  v ý r o b k y
BEAS, a. s. Ovocný dezert

m l é č n é  v ý r o b k y
Kaufland Česká republika v. o. s. K-Classic tvarohovo-smetanový krém vanilkový 80 g

OLMA, a. s.

MÍŠÁNEK BORŮVKOVÝ 90 g
MÍŠÁNEK VANILKOVÝ 90 g
OLMÍCI jahodoví marshmallow 3,8 % 111 g 
OLMÍCI piškotoví vanilkoví 3,9 % 113 g

m a s n é  v ý r o b k y

Beskydské uzeniny, a. s. Medová šunka výběrová
Kaufland Česká republika v. o. s. Vepřové čevapčiči s cibulkou

Kostelecké uzeniny a. s. Zapékací rolka se špenátem a sýrem

Vodňanská drůbež, a. s. Frikadely se sýrem
Kuřecí párky Koktejlky

n e a l k o H o l i c k é  n á p o j e
Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko, s. r. o. Natura Kojenecká

Fit, zdraví, výživa® Kafíčko pro děti s karamelem

o v o c n é  a  z e l e n i n o v é  v ý r o b k y
Ing. Zuzana Boudová Třešňový džem

o s t a t n í  p o t r a v i n á ř s k é  v ý r o b k y

Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky
Karlovarské koule

Rodinná včelařská farma Košec Med květový – nektarový

cena novinářů 2022
Výrobce Název výrobku

HUDERA A SYN s. r. o. Huderák pikantní se zeleným pepřem
Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky
MASO UZENINY POLIČKA, a. s. Klobása s nivou a česnekem

ilustrační záběry z předávání cen 
česká chuťovka 2022
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Zatímco v roce 1999 se brambory v Česku 
pěstovaly na 30 000 hektarech zeměděl-
ských ploch, v roce 2021 to bylo už jen 
22 800 hektarů. Podobně jsou na tom i dal-
ší tradiční plodiny jako cibule, česnek nebo 
křen a ústup se nevyhnul ani některým cho-
vům v živočišné výrobě. Vrátit tradiční čes-
ké plodiny v dostatečné míře nejen na po-
le, ale také na talíře restaurací si nyní dala 
za cíl nová Iniciativa ČESKé POLE.

„Pěstební výměry brambor klesají na úkor 
plodin, jako je řepka či obilí. Pěstování bram-
bor je totiž pro zemědělce obtížné. Svou roli 
hraje finanční náročnost, nejistota výsledku, 
složitá přeprava či skladování. Mění se také 
chování zákazníků, kteří preferují menší balení 
nebo hotové výrobky z brambor namísto dříve 
častého nákupu brambor na celou zimu a je-
jich uskladnění,“ říká místopředseda České-
ho bramborářského svazu Vlastimil Rasocha.

Změnit současnou situaci chce nová Iniciati-
va ČESKÉ POLE. Prvním společným krokem 
členů Iniciativy byl zářijový podpis memoranda, 
v němž se zavázali podporovat a rozvíjet tradiční 
produkty českého zemědělství a společně usilo-
vat o jejich místo v české kultuře a gastronomii. 

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit podpi-
su memoranda nově vzniklé Iniciativy ČESKé 

POlE, které zavazuje k podpoře a rozvoji 
tradičních produktů našeho zemědělství. Ce-
ním si tohoto závazku, který bude dlouhodo-
bě podporovat českou zemědělskou produkci. 
Pro zemědělce je naprosto zásadní, aby měli 
zajištěný odbyt. Jedině tak pro ně bude mít 
pěstování brambor smysl. Navíc tím podpo-
říme potravinovou bezpečnost naší země,“ 
doplňuje ministr zemědělství ČR Zdeněk Ne-
kula.

Kromě Ministerstva zemědělství ČR a Čes-
kého bramborářského svazu se členy staly také 
Český gastronomický institut a velkoobchod 
makro ČR. „Z celkového objemu brambor, kte-
rý ročně v makro prodáme, je 92 % z domácí 
produkce. Soběstačnost ČR se pohybuje okolo 
80 %,“ říká Jan Jindra, vedoucí oddělení ná-
kupu čerstvých potravin makro ČR.

Pestřejší nabídku produktů českého země-
dělství by do svých menu ráda zařazovala také 
česká gastronomie, restaurace i instituce jako 
školy, nemocnice a další. „Poptávka ze stra-
ny zákazníků po tradičních českých plodinách 
a mase je. Jejich vyššímu zastoupení na talí-
řích ale mnohdy brání nedostatečná distribu-
ce, vhodný výběr, velikost balení, druhovost 
nebo zpracování. Gastronomie a farmy by si 
měly jít maximálně naproti, ale klíčová je na-
bídka a distribuce,“ popisuje zakladatel Čes-
kého gastronomického institutu Filip Sajler.

V první fázi se Iniciativa ČESKÉ POLE 
zaměří na české brambory a česnek. „Ve spo-
lupráci s panem Rasochou a společností Euro 
Agras jsme přijali konkrétní závazek – 10 mili-
onů Kč obratu syrových brambor na hranolky 
prodaných v makro a v současnosti dovážených  

z Holandska  změníme na 10 milionů Kč obratu 
brambor odrůdy Agria vypěstovaných a skli-
zených v České republice,“ vysvětluje Jindra. 
V blízké budoucnosti navíc makro nabídne 
zákazníkům úplně nový produkt – chlazené 
nakrájené české brambory na hranolky. 

„Příští rok zorganizujeme v Česku meziná-
rodní Potato Summit, kde se sjedou odborníci 
na brambory z celého světa. Díky tomu získají 
čeští producenti cenné znalosti, které mohou 
dále využít ve prospěch svého podnikání,“ říká  
Jindra. 

Bramborami ale úsilí Iniciativy určitě ne-
končí. Další důležitou plodinou je český čes-
nek. V současnosti pochází z dovozu až 70 % 
česneku prodaného v České republice. Zbylých  
30 % je sice česnek vypěstovaný v České re-
publice, ale jde o zahraniční odrůdy, přestože 
české odrůdy existují. „Závazkem Iniciativy je 
nabídnout gastronomii a českým spotřebitelům 
tradiční českou a v České republice vypěsto-
vanou odrůdu česneku. Už letos zasadíme při-
bližně tunu vybrané odrůdy českého česneku,“ 
doplňuje Jindra.

Dílčích projektů a splněných cílů má v rámci 
Iniciativy ČESKÉ POLE postupně přibývat 
také s tím, jak se budou k myšlence rozvoje 
tradičního českého zemědělství přidávat další 
a další partneři z řad producentů, distributorů, 
prodejců i spotřebitelů. Dlouhodobou vizí za-
kladatelů Iniciativy je pak konkurenceschopné 
české zemědělství, vyšší míra potravinové so-
běstačnosti a bezpečnosti země a v neposlední 
řadě také stále dostupnější kvalita z domácí pro-
dukce, kterou zákazníci na svých talířích ocení.

FleishmanHillard

Tradiční české plodiny a chovy ztrácejí svoje místo 
v zemědělství i na talířích restaurací.

Změnit to chce nová Iniciativa ČESKé PolE

Podepsané memorandum
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Z výzkumu diskontního řetězce 
PENNY na reprezentativním vzorku 
více než 500 respondentů vyplývá, 
že se zvyšuje počet lidí, kteří na-
kupují nebo dávají přednost nákupu 
v diskontních prodejnách před 
klasickými supermarkety. PENNY je 
uváděno jako nejznámější diskontní 
řetězec u nás (51 %), současně jej 
dvě třetiny respondentů vnímají jako 
nejvíce diskontní. V celém segmen-
tu diskontu pak nakupuje v součas-
né době 85 % respondentů. 

Diskontní prodejny umožňují zákaz-
níkům rychlý každodenní nákup zbo-
ží za nejvýhodnější ceny na trhu, a to 
i přesto, že se způsob prodeje v tomto 
typu prodejen v posledních let mění 

a nabízí komfortnější a příjemnější pro-
středí na úrovni tradičních supermar-
ketů. „Na základě námi realizovaného 
průzkumu je PENNY mezi lidmi obecně 
nejznámějším diskontem, když jej jako 
první uvedlo 51 % respondentů. Jako 
hlavní důvod nákupu v diskontních 
prodejnách uvádí nabídku zboží srov-
natelné nebo lepší kvality za výhodněj-
ší ceny ve srovnání s jinými obchody  
(68 %). Dalším důvodem nákupu v PE-
NNY je jeho blízkost (65 %) a v nepo-
slední řadě se v našich prodejnách 
velmi dobře orientují (47 %). Těší nás 
také, že pro třetinu z oslovených lidí 
je důležitá nabídka našich privátních 
značek a pro čtvrtinu celková atrak-
tivní nabídka produktů,“ okomentoval 
výsledky výzkumu Vít Vojtěch, vedou-
cí strategického marketingu PENNY. 

V diskontních prodejnách nakupu-
je v současné době 85 % zákazníků, 
přičemž více než dvě třetiny z nich 
zde nakupuje minimálně jednou či ví-
cekrát týdně. Nejoblíbenější jsou dis-
kontní prodejny ve věkové kategorii 
45–59 let (92 %) a v kategorii 60+  
(88 %). I v kategorii mladých (30–44 let) 
v diskontu pravidelně nakupuje 79 % 
lidí. Polovina všech respondentů uvádí, 

že v diskontech za poslední dva roky 
nakupuje častěji. V budoucnu plánuje 
v diskontních prodejnách nakupovat 
ještě více než doposud 48 % součas-
ných zákazníků. Důvodem, proč je dis-
kont tak oblíbený, tkví v tom, že 61 % 
respondentů vnímá, že v diskontních 
prodejnách dostanou srovnatelnou kva-
litu s jinými typy prodejen a daleko vý-
hodnější cenu.

Přibližně dvě třetiny respondentů 
uvádí (66 %), že v diskontních prodej-
nách nakupují větší množství potravin 
z celkového množství, které nakupují. 
Více než sedmdesát procent (71 %) pak 
v diskontních prodejnách dělá častěji 
větší nákup (10+ položek) než v ostat-
ních typech prodejen s potravinami. 
„Stále více lidí nakupuje v rámci spe-
ciálních akcí. Akční nabídky využívá 
69 % respondentů a jejich počet stále 
narůstá. Mezi nejoblíbenější produkty 
nakupované v akci patří trvanlivé po-
traviny, mléko, mléčné výrobky, pochu-
tiny, nápoje nebo ovoce a zelenina,“ 
vyjmenovává Vít Vojtěch.

Cenový index počítaný na základě 
cen spotřebitelského koše potvrzu-
je, že PENNY je dlouhodobě nejlev-
nějším řetězcem na českém trhu. To 

potvrzuje i zájem zákazníků, kterých 
za posledních 12 měsíců PENNY ve 
svých prodejnách obsloužilo více než 
140 milionů, což je v průměru takřka 
500 zákazníků za minutu. 

Podle dat GfK zaznamenal dis-
kontní trh v letech 2019 až 2021 růst  
28,3 %, zatímco trh bez diskontů za 
stejné období narostl o 8,7 %. Podle 
interního výzkumu skupiny REWE se 

92 % lidí aktuálně obává zdražová-
ní potravin. Tyto obavy jsou hned na 
druhém místě za zdražováním bydlení 
a energií (96 %). Od diskontu pak zá-
kazníci očekávají v prvé řadě pokles 
nebo alespoň zastavení růst cen (68 %), 
více slevových akcí (67 %) a zvyšování 
nabídky regionálních produktů (45 %). 

Penny Market s. r. o.

Diskontní řetězce táhnou nejvíce, láká cena

Nedávno zveřejněné údaje fondu 
WWF a globální výzkum společnosti 
Tesco Driven to waste odhadují, že 
téměř 10 % všech emisí skleníko-
vých plynů je důsledkem plýtvání 
potravinami – od zemědělců až ke 
spotřebiteli. Podle zprávy WRAP se 
dopad celosvětového plýtvání po-
travinami na životní prostředí rovná 
šestinásobku celosvětových emisí 
skleníkových plynů z letecké dopra-
vy. Tyto zprávy ukazují, jak důležité 
je snižovat plýtvání potravinami 
v celém dodavatelském řetězci, ne-
jen v maloobchodě a při spotřebě. 

„Nikdo nemůže řešit plýtvání potra-
vinami sám. Proto se od doby, kdy jsme 
poprvé zveřejnili naše údaje, snažíme 
spolupracovat i s našimi dodavateli, 

abychom do roku 2030 snížili plýtvání 
potravinami v našich dodavatelských 
řetězcích na polovinu. Věříme, že co 
měříme, to můžeme řídit, a proto vy-
zýváme dodavatele, aby zveřejňovali 
svá data o plýtvání,“ říká Katarína Na-
vrátilová, generální ředitelka Tesco pro 
Českou republiku.

Společnost Tesco je prvním malo-
obchodním prodejcem v České repub-
lice, který zveřejňuje údaje o plýtvání 
potravinami ve svých vlastních pro-
vozech, a již v roce 2019 dosáhla cíle 
udržitelného rozvoje OSN (SDG) sní-
žit do roku 2030 plýtvání potravinami 
na polovinu. 

Investice, které společnost Tesco 
vkládá do motivace a podpory všech 
zúčastněných stran ke snižování 
množství odpadu, budou přínosem pro 
všechny. Řešení problému plýtvání po-
travinami je důležité nejen pro planetu, 
ale i pro podnikání. Nedávný průzkum 
WRAP mezi 1200 prodejními místy 
a 200 společnostmi v 17 zemích jasně 

ukazuje, že každý americký dolar in-
vestovaný do snížení plýtvání potravi-
nami přinese zpět 14 dolarů. Hodnota 
potravinového odpadu na celém světě 
činí 940 miliard dolarů ročně.

„V roce plném nebývalých výzev pro 
maloobchodníky, dodavatele a zákaz-
níky nebylo řešení problému plýtvání 
potravinami nikdy naléhavější. Plýtvá-
ní přispívá nejen ke změně klimatu, ale 
má dopad i na naše peněženky. Kromě 
dodavatelů se zaměřujeme také na zá-
kazníky, kterým pravidelně sdělujeme 
tipy a doporučení, jak neplýtvat potra-
vinami a šetřit rodinné rozpočty,“ do-
dává Katarína Navrátilová.

Řetězec Tesco vyzývá potravinářský 
průmysl, aby následoval jeho příkla-
du a začal měřit a zveřejňovat vlastní 
údaje a přijímat cílená opatření. Dne  
26. října uspořádála společnost Tesco 
společně s WWF v Praze konferenci 
o udržitelných potravinových systé-
mech s názvem „Síla je na našich talí-
řích“. Cílem této konference bylo spojit 

politiky, odborníky a zástupce podniků 
a diskutovat o budoucnosti potravinář-
ského odvětví a legislativním rámci 
udržitelných potravinových systémů. 
Ukázat příležitosti a také překážky 
z obchodního hlediska, v neposlední 
řadě také možnosti, jak přimět zákaz-
níky k udržitelnějšímu stravování.

společnost tesco využívá 
nedokonalé kaiserky, 

aby zabránila plýtvání 
potravinami

Společnost La Lorraine byla zalo-
žena v České republice v roce 1999 
a stala se největším tuzemským výrob-
cem a distributorem mraženého pečiva 
a cukrářských výrobků. V roce 2016 se 
společnost zavázala, že do roku 2030 
sníží množství potravinového odpadu 
a odpadu určeného ke krmení zvířat ve 
vlastních zařízeních o 50 %. 

Jedním ze způsobů, jak snížit množ-
ství potravinového odpadu, je spolu-
práce se společností Tesco na projektu 

„Kaiserky“. Společnost La Lorraine 
dodala společnosti Tesco 234 tun 
kaiserek s vizuálními vadami (ale ve 
vynikající chuťové kvalitě) jako su-
rovinu pro výrobu pizza kaiserek. 
U pizza kaiserky spotřebitel nepo-
zná rozdíl od kaiserky bez vizuální  
vady. 

„Jsme rádi, že díky spolupráci 
s Tescem se nám daří každý rok zachrá-
nit přibližně 4 miliony kusů kaiserek, 
které mohou být dále spotřebovány, tím 
se nám daří efektivně snižovat potravi-
nový odpad,“ doplňuje za La Loraine 
Jiří Zýka, obchodní ředitel pro ČR/SR.

Další informace o údajích o potravi-
novém odpadu společnosti Tesco a je-
jich dodavatelů naleznete na stránce: 

https://corporate.itesco.cz/zprava-o-
-udrzitelnosti-202122/pece-o-planetu/
odpady-a-obaly/plytvani-potravinami/
plytvani-potravinami-nasi-dodavatele/ 

Tesco Stores ČR a. s.

Již 16 strategických dodavatelů společnosti Tesco ve střední Evropě
 zveřejňuje své údaje o plýtvání potravinami

Globus je známý nejen díky svým 
hypermarketům, ale i restauracemi, 
které k nim náleží. V pořadí 16. re-
stauraci Globus otevřel v obchodním 
centru Europark Štěrboholy. Tamtéž 
v první polovině příštího roku uve-
de do provozu i kompletní hypermar-
ket s vlastní pekařskou, cukrářskou 
a řeznickou výrobou či Café. 

Novou Restauraci Globus, která na 
ploše 1289 m2 nabízí 398 míst k se-
zení, mohou lidé navštívit v 1. patře 
nákupního centra Europark. Na den-
ním menu jsou bohaté snídaně, hlav-
ní jídla, polévky i sladká jídla. V na-
bídce nebudou chybět ani bezlepkové 
či vegetariánské pokrmy, které doplní 

i bohatý salátový bar. „Všechna jídla 
vznikají přímo v kuchyni restaurace, 
jsou čerstvá, z kvalitních surovin, při-
pravená našimi kuchaři. Vedle kvality 
jídel jsme známí i tím, že držíme li-
dové ceny. Což v současnosti nabývá 
na významu,“ řekla Aneta Turnovská, 
tisková mluvčí hypermarketů Globus. 

Otevírací doba restaurace je od 8 do  
20 hodin. 

Zákazníci se mohou do restaurace 
posadit, ale mohou si i jídlo odnést 
v krabičkách s sebou. V restauraci také 
najdou regál Snadného vaření s připra-
venými porcemi, jako je tomu i v sa-
motných hypermarketech. Zároveň si 

lidé mohou nechat jídlo dovézt přes 
službu Dáme jídlo. Platit mohou zá-
kazníci nejen hotově nebo kartou, ale 
i stravenkami, a to i elektronickými, 
nebo peněžními poukazy Europark.

„Otevření úspěšného a oblíbeného 
konceptu restaurace Globus můžeme 
vnímat i jako dárek pro naše zákazníky 
k výročí 20 let od otevření Europarku,“ 
řekl Libor Pospíšil, manažer obchodní-
ho centra Europark Štěrboholy. „Nain-
stalovali jsme také nový eskalátor pro 
ještě snazší přístup našich zákazníků 
do restaurace Globus s atraktivní tera-
sou v 1. patře.“

Globus v úspěch restaurace a ná-
sledně i hypermarketu v EUROPAR-
Ku věří, protože daná lokalita zlepší 
dostupnost Globusu zejména zákazní-
kům ve východní části Prahy a spádo-
vých oblastech na východ od hlavního 
města. 

Hypermarket 
v přípravě

Zatímco mohou zákazníci již nyní 
navštívit Restauraci Globus, v přízemí 
obchodního centra probíhá rekonstruk-

ce prostoru, kde vznikne nový hyper-
market. Ten se bude rozkládat na ploše 
téměř 11 tisíc m2, z toho je počítáno 
s prodejní plochou 6000 m2. Vedle hy-
permarketu a restaurace nabídku slu-
žeb doplní Globus Café a prodejní pult 
našich vlastních uzenářských specia-
lit, včetně nového konceptu Drůbežího 
řeznictví Globus, které nabízí podestýl-
ková kuřata s dobou výkrmu 56 dní. 

investice plynou 
do novýcH 

provozoven i modernizace 
stávajícícH

Globus průběžně hledá vhodné po-
zemky a lokality pro umístění nových 
provozoven napříč Českou republikou. 
Rozhodující je především spádová ob-
last, velikost pozemku nebo prostor. 
Vedle hypermarketů buduje Globus 
i maloformátové prodejny konceptu 
Fresh, aby se přiblížil zákazníkům v lo-
kalitě, kde bydlí. První Globus Fresh 
funguje v Pardubicích Dubině a druhý 
už od 17. října v pražských Stodůlkách. 

Globus ČR, v. o. s.

 Globus v nákupním centru Europark Štěrboholy otevřel svou 
16. restauraci. Příští rok bude následovat i nový hypermarket

2022

Slavnostní otevření Restaurace Globus
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V pátek 30. září 2022 v 7 ho-
din ráno se poprvé svým zákazní-
kům otevřela nová prodejna ob-
chodního řetězce BILLA v Novém 
Strašecí. Jde již o 250. prodejnu 
BILLA na území České republiky 
a 45. prodejnu ve Středočeském 
kraji. Otevření prodejny patří 
do letošního plánu expanze a digi-
talizace prodejen BILLA, na který 
řetězec v rozpočtu vymezil až 
1,32 miliardy korun. Pro letošek 
je prodejna v Novém Strašecí již  
6. otevřenou prodejnou.

Nová prodejna nabízí zákazníkům 
na prodejní ploše přes 870 m2 široký 

výběr potravin zejména od českých 
dodavatelů, ale také nepotravinový 
sortiment. Zákazníci z Nového Stra-
šecí a okolí si mohou zakoupit napří-
klad křupavé pečivo, rozšířenou na-
bídku čerstvé zeleniny, kvalitní maso, 
chlazené výrobky, nápoje či drogis-
tické zboží.

Zákazníci si mohou vybrat také ze 
sortimentu privátních značek společ-
nosti BILLA nebo produktů speciální 
výživy pro zákazníky s různými vý-
živovými intolerancemi nebo omeze-
ními. Dohromady naleznou v nabíd-
ce přes 8000 položek od tuzemských 
a zahraničních producentů. „Jako je-
den z nejrychleji rostoucích obchod-

ních řetězců v Česku chceme, aby měli 
lidé naše prodejny více po ruce. Proto 
vedle velkých měst čím dál častěji ote-
víráme naše prodejny také v menších 
městech. V Novém Strašecí, stejně ja-
ko na našich ostatních prodejnách, bu-
de k dispozici sortiment všech našich 
privátních značek. V nové prodejně 
naleznou lidé například čerstvé ovoce 
a zeleninu České farmy nebo vysoce 
kvalitní produkty značky BIllA Pre-

mium,“ uvádí Dana Bratánková, ma-
nažerka korporátní komunikace a tis-
ková mluvčí společnosti BILLA ČR.

Prodejna BILLA v Novém Strašecí 
disponuje moderními technologiemi 
šetrnými k životnímu prostředí, jehož 
ochrana je jedním z dlouhodobých 
cílů společnosti BILLA zastřešených 
Plánem B. „Například při výběru 
zboží si zákazníci mohou všimnout 
pouze 100% recyklovaných regálo-
vých děličů. Tyto nové děliče z rPETU 
neboli druhotných surovin vydrží 
stejně dlouho jako ty původní, a po-
užívat se budou přinejmenším 5 let. 
Tímto krokem ročně ušetříme 28 tun 
primárního plastu,“ říká Dana Bra-

tánková z řetězce BILLA. Řetězec ve 
svých nově zprovozňovaných prodej-
nách rovněž automaticky zavádí re-
cyklované příruční košíky s nosností 
15 kilogramů, které obsahují mezi  
75 a 95 % recyklovaného plastu. 

Prodejna v Novém Strašecí své 
zákazníky poprvé přivítala v pátek  
30. září 2022 v 7.00 hodin ráno. Ote-
vírací doba je od pondělí do soboty 
od 7.00 do 20.00 hodin, v neděli pak 
od 8.00 do 20.00 hodin. K pohodlné-
mu nákupu přispěje celkem 71 parko-
vacích míst, včetně vyhrazeného par-
kování pro hendikepované a rodiče  
s dětmi.

Ogilvy

Řetězec BIllA otevřel svou 250. prodejnu v Česku. 
Je v Novém Strašecí

Praha – Tištěný leták čte alespoň 
občas 72 % české populace. Jako 
pravidelný zdroj informací o nabíd-
kách prodejců jej využívá 30 % Če-
chů, což je více než u kteréhokoli 
jiného média. Takřka polovina do-
tázaných navíc tištěný leták pova-
žuje za nejpřehlednější zdroj těchto 
informací. Vychází to z nejnovější-
ho průzkumu agentury STEM/MARK 
pro Českou distribuční. Ta je sou-
částí skupiny VLTAVA LABE MEDIA 
a zároveň největším distributorem 
akčních a slevových letáků v Čes-
ké republice. 

„Výsledky průzkumu ukazují, že po-
pularita tištěného letáku v České re-

publice v době prudké inflace a vše-
obecného zdražování roste. Spousta 
lidí si podle letáků vybírá prodejny, 
kam zajde nakoupit nebo sestavuje 
nákupní seznamy. Pro každého dru-
hého Čecha jsou navíc nejpřehled-
nějším zdrojem informací o akčních 
nabídkách prodejců. To reflektuje 
také čtenost, která je z hlediska pra-
videlnosti vyšší u tištěných letáků 
než u online letáků, mobilních apli-
kací či jiných médií. Přestože žijeme 
v digitální době, stále existuje početná 
skupina lidí, která preferuje tištěný 
leták. Obchodníci by tuto skutečnost 
neměli opomíjet,“ říká Jaroslav 
Staněk, obchodní ředitel České distri- 
buční. 

Roste také počet lidí, kteří sledují le-
táky více než v minulosti (23 %) anebo 
je dříve vůbec nesledovali a nově za-
čali sledovat (11 %). Nejedná se zda-
leka jen o seniory, ale prakticky všech-
ny věkové skupiny obyvatel. Nejvíce 
je to patrné u lidí ve věku do 44 let, 
kteří dříve letákům takovou pozornost 
nevěnovali, ale nyní začali. Rostoucí 
zájem o letáky napříč různými skupi-
nami obyvatelstva skýtá velký poten-
ciál pro obchodníky k oslovení nových 
zákazníků. 

Tištěné letáky si alespoň občas pro-
hlíží 4 z 5 jejich příjemců, přičemž prak-
ticky nehraje roli, zda se dotyční zrov-
na chystají nakupovat (83 %) či nikoli 
(77 %). Celkem 39 % respondentů to-

tiž uvedlo, že si pokaždé prohlíží nový 
akční leták, i když se zrovna nechystá 
na nákup. Domácnosti podle slevových 
akcí v tištěných letácích nakupují poka-
ždé v 45 % případů a jen občas ve 42 % 
případů. Při sestavování nákupních 
seznamů se tištěnými akčními letáky 
vždy řídí 25 % domácností a zhruba 
v polovině případů 37 % domácností. 
Pouze 12 % respondentů uvedlo, že se 
ve svých nákupních seznamech nikdy 
neinspirují akčními letáky. 

Na letácích spotřebitele nejvíce za-
jímají potraviny, následované drogerií 
a kosmetikou. Na třetím místě je s vel-
kým odstupem kategorie produktů do-
mácnost a zahrada. Takřka polovinu 
lidí (45 %) v tištěných letácích zají-

má sleva na zboží v konkrétní kate-
gorii bez ohledu na značku (např. bílý 
jogurt), 32 % respondentů hledá sle-
vu konkrétního výrobku nebo značky 
(např. bílý jogurt Hollandia). 

Nezávislý průzkum s názvem 
Účinnost tištěných reklamních letáků 
mezi nakupujícími ČR realizovala 
agentura STEM/MARK v září 2022. 
Byl zaměřen na osoby (spolu)odpo-
vědné za nákup potravin, dalšího zbo-
ží a služeb pro domácnost. Průzkumu 
se zúčastnilo 1 500 respondentů, kteří 
představují reprezentativní vzorek po-
pulace České republiky podle věku, 
pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti 
místa bydliště.

Madison PA

Tři čtvrtiny nakupujících Čechů sledují tištěné letáky
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OTÁZKA PRVNÍ
Jste vrcholový mlékárenský odborník v mlékárně, která  

je proslulá úžasnou tradicí a dlouholetou zkušeností ve vý-
robě mléčných výrobků. Mléko a výrobky z něj jsou nezastu-
pitelné potraviny v naší stravě a v této oblasti máte svoje  
zasloužené místo jak na trhu, tak zejména mezi spotřebite-
li. Přesto se objevují i kritické názory na konzumaci mléka 
a mléčných produktů. Jak to vidíte vy? 

ODPOVĚĎ
Mléko a mléčné výrobky se v jídelníčku objevují již po tisíci-

letí. Konzumací mléka a mléčných výrobků získáváme komplex 
látek důležitých nejen pro zdravý růst kostí. Především své tělo 
obohacujeme o plnohodnotné bílkoviny, minerální látky, jako 
je hořčík, sodík, draslík, fosfor, zinek atd., vitaminy A, D, E, 
K a vitaminy skupiny B. Živiny obsažené v mléce přispívají 
ke správné funkci lidského těla, některé z nich jsou však veli-
ce důležité i při výrobě mléčných výrobků a ovlivňují výrobní 
technologie, a tím výsledný produkt z mléka. Mezi tyto důležité 
složky patří především množství mléčných bílkovin. Z bílkovin 
je to hlavně kasein, který činí v mléce hospodářských zvířat 
kolem 80 % z veškerých bílkovin. Celá řada mléčných výrobků 
je založena právě na srážení kaseinu. To může probíhat buď pů-
sobením kyselin – „kyselé srážení“, nebo působením syřidla 
– „sladké srážení“. V naší výrobě využíváme proces kyselého 
srážení, kde se uplatňují kyseliny vznikající činností bakterií 
mléčného kvašení. Množství bílkovin má vliv na srážení mléka 
a na kvalitu konečného výrobku. Proto, abychom mohli vyrábět 
kvalitní výrobky, musí být i kvalitní prvotní vstupní surovina 
a tou je právě mléko.

OTÁZKA DRUHÁ
Sýry, to je fenomén mlékárenství a jejich výroba prodě-

lala za poslední dobu velký technologický pokrok. Jak se 
projevil tento vývoj v Jaroměřické mlékárně?

ODPOVĚĎ
Když se řekne ,,tradiční výroba“, spousta spotřebitelů si před-

staví výrobu před desítkami let bez jakékoliv moderní techno-
logie či automatizace procesu. K modernizaci technologií a ke 
snížení ruční práce, tedy automatizaci výroby, dochází všeobec-
ně ve všech odvětvích, proč by tomu tak nemohlo být i v po-
travinářství? Neznamená to snížení kvality výrobku či změnu 
tradičního postupu výroby, ale zefektivnění výroby a naopak 

zvýšení kvality výsledného produktu. V Jaroměřické mlékárně 
jsme modernizaci uskutečnili u výroby čerstvého termizovaného 
sýra. Co to vlastně je výrobní technologie a co na ni má vliv? 
Jedná se o souhrn jednotlivých operací, které na sebe navazují. 
Vliv na tyto výrobní operace mají ve velké míře stroje, které 
jsou součástí daného výrobního procesu. Důležitá je samozřej-
mě také kvalita vstupních surovin a sanitace nejen vnitřní části 

stroje, která je v přímém styku s produktem, ale také sanitace 
prostředí a dodržovaní osobní hygieny operátorů, kteří výrobní 
proces obsluhují. Ať se vrátím k tradiční výrobě a modernizaci 
výrobních technologií. V Jaroměřické mlékárně jdeme cestou 
modernizace technologií, a to hlavně z důvodu zvýšení kvality 
výrobků, a cestou automatizace procesu z důvodu zefektivnění 
výroby. Prvním krokem byla instalace nové, výkonnější a mo-
dernější odstředivky pro výrobu čerstvého termizovaného sýra. 
Docílili jsme výrobního procesu, který je více kontinuální, a daří 
se nám ještě přesněji udržet stanovené parametry výrobku, jako 
jsou např. sušina, chuť a konzistence, které požadujeme a náš 
zákazník je ocení. Druhým krokem byla automatizace sběru 
a zakládání výrobků do kartonu v téže výrobě. Jde o roboty, kteří 
seřadí vyrobené kostky s čerstvým termizovaným sýrem a vloží 
je do kartonu tak, aby nedošlo k deformaci kostek, jak tomu bylo 
při ručním sběru do kartonu. Obsluha následně vizuálně zkont-
roluje naplněný karton, přiloží vrchní víko a uloží jej na paletu.

OTÁZKA TŘETÍ
Vaše mlékárna patří k významným výrobcům tvarohů 

s vysokou jakostí. I já patřím k vašim velmi spokojeným 
zákazníkům a váš tvaroh a žervé řadím mezi nejchutnější 
potravinářské výrobky. V čem spatřujete oblíbenost tohoto 
čerstvého mlékárenského výrobku? 

ODPOVĚĎ
Tvaroh je velmi známá a hodnotná potravina z hlediska zdra-

vé výživy. Tvaroh je mléčný výrobek bílé barvy a mléčně sme-
tanové chuti. V Jaroměřické mlékárně se tvaroh vyrábí tradič-
ním způsobem již od roku 1937. Výroba probíhá vysrážením 
bílkovin mléka ve vaně o objemu 3000 l a následným vypou-
štěním do tvarožníků, kde odkapává syrovátka. Výroba tvaro-
hu je až do jeho zabalení do hliníkové fólie ruční prací a tím 
získává nezaměnitelnou hrudkovitou konzistenci a lahodnou  
chuť. 

Tvaroh je v našem jídelníčku takřka bílé zlato. Jde o potra-
vinu, která je významným zdrojem bílkovin, nezbytných pro 
růst svalové hmoty. Je velmi dobře stravitelný a výborně zasytí. 
Tepelným zpracováním téměř neztrácí ze své nutriční hodnoty. 
Je zdrojem vápníku, draslíku a vitaminu B2-riboflavinu. Má 
všestranné využití ve studené i teplé kuchyni.

Za odpovědi děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

A K T U Á l N Í  o T Á Z K Y o D P o V ě D I   N A 3
Mgr. Michal Široký, 

výrobní ředitel Jaroměřické mlékárny, a. s.
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Nový způsob označování potravin ošetře-
ných uzením tradičním kouřem nebo kouřový-
mi aromaty, který bude platit od ledna příštího 
roku, velmi negativně poškodí každý takto 
označený uzený výrobek. Toto rozhodnutí vy-
věrá z naprostého nepochopení technologie 
uzených výrobků a svědčí o neodbornosti úřed-
níků, kteří jej vymysleli a vpašovali do naší 
legislativy. 

Co je to uzení? Uzení je povrchové ošetření 
kouřem a jeho deriváty libovolnou cestou. Pře-
nos ve formě kouře, suspenze par anebo pomocí 
nosiče. Při použití nosiče je dané přesné složení 
kouře, jeho vliv na výrobek je pravidelně opa-
kovatelný a jednoduchý. Mimo to, že se jedná 
o způsob úpravy potraviny, která podporuje tr-
vanlivost, vzhled, chuť a vůni, musíme si položit 
otázku: „Tedy jak vzniká kouř?“ Vzniká pyro-
lytickým rozkladem dřeva. To je například me-
chanickým namáháním špalku vhodného dřeva, 
spalováním štěpků vhodného dřeva, spalováním 
pilin vhodného dřeva atd. Dále je třeba si položit 
otázku týkající se přenosu složek kouře na výro-

bek. „Jak a čím se mohou složky kouře na výro-
bek přenášet?“ Často se přenáší právě jako kouř, 
to znamená disperzní soustava, kdy jsou kapalné 
a pevné složky rozptýleny v plynné složce kouře. 
Složky kouře lze tedy přenášet vzduchem nebo 
parou. Tento tradiční způsob uzení má svá úskalí, 
která tkví v možnosti ovlivnění složení kouře. To 
je fakt, že i při sebelepším sofistikovaném proce-
su vyvíjení a přenosu kouře na výrobek nedosta-
neme shodný, opakovatelný výsledek z hlediska 
podílu jednotlivých složek kouře na potravině. 
O škodlivosti cyklických aromatických uhlovo-
díků nazývaných benzpyreny bylo již napsáno 
dost. V potravinářském průmyslu se často stře-
távají s tuky a jsou v nich rozpustné. Právě pro-
to se kouře průmyslově zbavují škodlivých látek 
a výrobce ručí za složení takto upraveného kouře. 
Navíc pro takto připravený kouř platí přísnější 
limity. Způsob přenosu těchto kouřů může být 
rozprašováním pomocí vodní disperze nebo pře-
nosem z vláknité fólie nebo bariérového obalu 
s vnitřní vláknitou vrstvou. V žádném případě 
tedy nejde o aromatizování, ale o způsob uzení 
uplatňovaným po celém světě. Jedná se o pře-
nos produktů pyrolýzy dřeva na povrch potravi-
ny. O aromatizování můžeme mluvit v případě, 
že přidáváme kouřové aroma do výrobku. Po-
kud přenášíme kouř na povrch, ať už jakýmkoliv 
způsobem, jedná se o uzení. 

Moderní a zároveň zdraví ochraňující kroky 
inovátorů technologických postupů nemohou 
být degradovány laickým přístupem evropských 
„rádobyodborníků“. Bohužel se za jejich závěry 
stavějí i naše instituce, které se navíc skrývají 
za dovětek, který cituji: „Stanovisko MZe (SVS 
a SZPI) k uzeným potravinářským výrobkům má 

pouze informativní charakter. Závazný výklad 
právních předpisů při jejich aplikaci na kon-
krétní případ mohou provádět pouze nezávislé 
soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu 
má pouze informativní význam a není právně  
relevantní.“

Bernardýn je nádherné zvíře, ale i pes, který 
rozumu moc nepobral. Nazýváme jím i člověka, 
který je na tom stejně, ale který stejně jako to vel-
ké psí plemeno umí buřta sežrat – sníst, ale nemá 
potuchy o tom, jak se vyrábí.

Ing. Peter Hrubý, 
FIMEX spol. s r. o.

opět rozhodli bernardýni

partner zpracovatelů masa

www.fimex.cz
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Praha – Díky 
aktivitě organizace 
Zachraň jídlo se 
od poloviny března 
podařilo dovézt 
po t ř ebným u ž 
přes 10 000 por- 

cí hotových jídel, které by jinak 
skončily v koši. Nadbytečné porce 
z firemních jídelen putují po konci 
výdeje přímo na stůl klientů azylo-
vých domů a nouzových ubytoven. 
Na webu www.zachranobed.cz se 
nyní mohou registrovat další charity 
a jídelny z Prahy, které splňují pod-
mínky pro zapojení. Webové strán-
ky vznikly ve spolupráci s expertní-
mi dobrovolníky z komunity Česko.
Digital.

„Máme velkou radost, že se nám po-
dařilo uvést do praxe systém pro da-
rování nadbytečných, ale nezávadných 
vařených pokrmů. Doteď se darování 
z oblasti cateringu a gastra nikdo ne-
věnoval. Díky pomoci partnerů teď po-
krmy, které zbývají, nemusí putovat do 
koše. Momentálně spolupracujeme se 
Zátiší Group, Compass Group, Fresh-
Point a ambasadorem projektu se stal 
Martin Staněk z Perfect Canteen,“ říká 
Denisa Rybářová ze Zachraň jídlo, kte-
rá převozy z jídelen do charit koordi-
nuje.

A jak to celé funguje? Zachraň jídlo 
domluví převoz z jídelny prostřednic-
tvím kurýrní služby DoDo do nedaleké 
charity, která pokrmy ihned vydá svým 
klientům. Aby se zamezilo vzniku zby-
tečného odpadu, obvykle se porce pře-
váží ve vratných REkrabičkách. Klienti 
charit dostanou výživné a chutné jídlo 
zdarma. Přes všechnu snahu, jako je za-
vádění rezervačních systémů a chytré 
měření surovin, v podnikové jídelně den-
ně zbývá 10–20 porcí. Zachraň jídlo při-
šlo s unikátním principem darování tako-
vých porcí lidem v nouzi, díky kterému 
pokrmy nekončí v koši, ale na talířích po-
třebných. Tím se šetří zdroje investované 
do produkce a zpracování jídla a elimi-
nuje se uhlíková stopa, která je nejvyšší 
právě v případě vařených pokrmů.

Informace o projektu Zachraň oběd 
jsou nově shrnuté na webu www.za-
chranobed.cz. Dozvíte se zde, jak pro-
jekt funguje, jaké jsou legislativní pod-
mínky pro darování, a je zde ke stažení 
i obsáhlejší příručka Jak darovat hoto-
vé pokrmy?

„Do budoucna chystáme ve spo-
lupráci s dobrovolnickou platformou 
Česko.Digital aplikaci pro zjednoduše-
ní komunikace mezi jídelnami, kurýrem 
a charitami. Dobrovolníci již projektu 
věnovali stovky hodin svého volného 
času. To všechno pro dobrou věc,“ říká 
Anna Strejcová ze Zachraň jídlo.

V rámci ČR se vyhodí na 1 923 tisíc 
tun potravin ročně. Podle rozdělení po-
travinového odpadu v EU v roce 2012 
(Estimates of European food waste le-
vels, FUSIONS, 2016), které zahrnuje 
potraviny a nepoživatelné části jídla, 

se 12 % znehodnotí ve veřejném stra-
vování.

Z výzkumu provozů veřejného stra-
vování RedPot, na kterém se podílela 
iniciativa Zachraň jídlo v letech 2018–
2021, vyplynulo, že v každé zkouma-

né jídelně nebo fastfoodu zbývá denně  
1,8 až 24,9 kg vařených pokrmů vhod-
ných k darování. Provozovatelé se 
snaží snižovat množství jídla, které jde 
do koše, ale přesto dochází k plýtvání. 
Jedním z důvodů je požadavek na širo-
ký sortiment jídel, který musí být k dis-
pozici až do konce výdeje, i aktuální 
počasí. Komplikací může být i to, když 
očekávaný počet strávníků z nějakého 
důvodu nepřijde.

Podle takzvané hierarchie nakládání 
s odpady je nejlepším řešením plýtvání 
jídlem prevence vzniku potravinového 
odpadu a hned druhým nejlepším ře-
šením je darování potravin pro lidskou 
spotřebu. Projekt přispívá k systémové 
změně, díky níž dojde ke snížení vy-
plýtvaného jídla, jež zůstává na konci 
výdeje v jídelnách a cateringu. Snižuje 
se tak množství poživatelných pokrmů, 
které v současné době končí v gastrood-
padu, místo aby se dostaly k lidem, kteří 
mají o něj zájem. 10 000 pokrmů, které 
skončí na talíři místo v koši, eliminují 
stejné množství CO2, jako 2 118 stromů.

„Naším cílem je motivovat další 
gastroprovozy v Praze k zapojení se 
do projektu. Zapojit se mohou snadno 
vyplněním nezávazného kontaktního 
formuláře na webu zachranobed.cz,“ 
dodává Michaela Číhalíková, ředitelka 
Zachraň jídlo.

Zachraň jídlo, z. s.

Deset tisíc darovaných obědů. Zachraň jídlo dosáhlo milníku 
a spouští web na propojení gastropodniků a charit

172 korun. Taková byla v září 
průměrná cena oběda v tuzemských 
restauracích. V Praze navíc zbývá 
už jen necelých pět korun k tomu, 
aby se cena oběda přehoupla přes 
hranici 200 korun. Vyplývá to z pla-
teb stravenkovými kartami Gas-
tro Pass Card společnosti Sodexo  
Benefity, největšího poskytovatele 
benefitů v České republice. 

„Vzhledem k tomu, že meziroční mí-
ra inflace dosáhla v září 18 %, což je 
nejvíce od roku 1993, a její pokles pod 
desetiprocentní hranicí očekávají od-
borníci nejdříve v polovině příštího ro-
ku, je jisté, že v Praze lidé budou v prů-
měru 200 korun za oběd platit ještě 
v tomto roce. A s vysokou mírou prav-
děpodobnosti se k nim připojí i Stře-
dočeši,“ konstatuje Jan Michelfeit ze 

společnosti Sodexo Benefity a připo-
míná, že na začátku letošního roku stál 
průměrný oběd o 20 korun méně. Nej-
levněji bylo v září v Olomouckém kraji 
(152,60 Kč) a Kraji Vysočina (154 Kč). 

„Ceny obědů kontinuálně rostou už 
dvanáctý měsíc v řadě. Směrem vzhů-
ru zamířily na podzim loňského roku, 
krátce po uvolnění všech covidových 
restrikcí,“ popisuje Michelfeit s tím, 
že každý měsíc stoupá cena o koru-
nu až dvě. „Září ale přineslo o hodně 
výraznější skok. O více než pět korun. 
Zřejmě to souvisí s tím, že provozova-
telé restaurací se po skončení prázd-
nin odvážili do konečných cen výraz-
něji promítnout své rostoucí náklady. 
Už jim totiž nic jiného nezbývalo, růst 
provozních nákladů v důsledku inflace 
je pro majitele restaurací stejně drtivý 
jako růst cen pro všechny ostatní. Na-
víc se na inflaci výrazně podílí růst cen 
masa, které v srpnu i v září meziročně 
zdražilo o více než 20 %,“ domnívá se 
Michelfeit.

Statistiky zároveň říkají, že obědů 
se jako první zřeknou lidé, kteří ne-

mají k dispozici stravenky. Potvrzuje 
to i Unie zaměstnavatelských svazů 
České republiky, podle níž ti, kteří 
mají stravenky, chodí na oběd do re-
staurací dvakrát častěji než ti, kteří 
místo nich mají nezdaněnou hotovost 
v podobě paušálu nebo dokonce ne-
dostávají žádný příspěvek. „Straven-
ka je tak jednou z mála účinných věcí, 
které mohou zbrzdit současný odliv 
strávníků z restaurací a zároveň při-
lepšit rozpočtům domácností,“ míní 
Jan Michelfeit a připomíná i její vý-
jimečné daňové postavení: „Zaměst-
nanec ze stravenek neodvádí žádné 
daně ani pojistné a daňová zátěž je 
pouze na straně zaměstnavatele. Po-
jistné na zdravotní a sociální pojiš-
tění nemusí ze stravenek odvádět ani 
zaměstnavatel. Zároveň zákon o da-
ni z příjmů umožňuje firmám odečíst 
si z daní 55 procent hodnoty stra- 
venky.“ 

jak ušetřit 
za jídlo

Sodexo stravenková karta toho ov-
šem dokáže mnohem více než jen pla-
tit za obědy či za nákupy potravin. Je-
jí součástí je program „Peníze zpět“. 

„U vybraných partnerů mohou lidé 
získat až 15 % ze své útraty zpět na 
stravenkový účet,“ uvádí Jan Michel-
feit. „Pokud člověk dostává stravenku 
v hodnotě 180 Kč, což je aktuálně da-
ňově nejvýhodnější hodnota straven-
ky na den, dělá to za měsíc 3 600 ko-
run. A pokud by každý z 20 pracovních 
dní obědval v restauraci zapojené do 
programu Peníze zpět, může díky to-
mu získat navíc až 540 Kč měsíčně,“ 
vypočítává Michelfeit a dodává, že jde 
o program nesmírně populární – je do 
něj registrováno téměř 200 tisíc uživa-
telů a i díky inflaci zájem o možnost 
získat z nákupu část prostředků zpět 
roste. „Od jeho spuštění, tedy za dva 
a půl roku, už více než 117 tisíc našich 
uživatelů program ‚Peníze zpět‘ využi-
lo. Těmto uživatelům jsme vyplatili zpět 
více než 23 milionů korun, z toho za po-
sledních šest měsíců téměř tři miliony,“ 
říká Michelfeit s tím, že cashback fun-
guje zcela automaticky a držitel karty 
o něj nemusí při placení žádat. „Stačí si 
ho jen jednorázově aktivovat v Sodexo 
Osobním účtu na webu,“ připomíná. 
Většina z těch, co se do programu za-
pojila, by ho dle průzkumu navíc dopo-
ručila i ostatním.

Program je přínosný i pro restau-
race, protože jim přivede více stráv-
níků. „Naším zájmem je, aby se re-
stauracím a stravovacím zařízením 
dařilo. Proto restauracím, které se do 
programu zapojí, snižujeme provizi,“ 
vysvětluje Aleš Vaverka, vedoucí part-
nerské sítě Sodexo, a přidává příklad: 
„Pizzeria San Marino v Plzni zazna-
menala během své cahbackové akce 
v rámci programu Peníze zpět během 
tří měsíců nárůst obratu od našich 
uživatelů téměř o třetinu. I ostatní 
zapojení partneři mají velmi dobré  
zkušenosti.“

„Rostoucí inflace nutí lidi šetřit a re-
staurace zdražovat. Stravenkové karty 
stále zůstávají efektivní podporou kva-
litního stravování na straně jedné a re-
stauračního provozu na straně druhé. 
Se službou Peníze Zpět od Sodexo pak 
ještě obě strany, uživatelé i restaura-
ce, získávají nástroj, který pomůže tuto 
situaci ustát a přitom neslevovat z ná-
roků na kvalitní stravování,“ uzavírá 
Michelfeit.

Více informací na 
www.sodexo.cz

Seteva

Kraj 2020 2021 1
2022

2
2022

3
2022

4
2022

5
2022

6
2022

7
2022

8
2022

9
2022

Hlavní město Praha 145 169 176 179 179 180 181 190 186 192 195
Středočeský kraj 140 163 167 170 170 172 174 176 179 183 186
Jihomoravský kraj 135 160 166 169 170 170 171 171 173 177 180
Jihočeský kraj 135 148 154 157 158 159 161 162 164 172 176
Plzeňský kraj 136 155 161 164 165 165 165 166 168 175 181
Liberecký kraj 137 153 157 159 160 160 160 160 161 166 171
Královéhradecký kraj 128 149 159 161 162 162 162 163 163 166 169
Pardubický kraj 130 151 158 160 161 161 161 162 162 165 170
Zlínský kraj 129 141 145 147 148 148 148 149 151 154 157
Olomoucký kraj 124 141 146 148 149 149 150 150 150 150 153
Moravskoslezský kraj 126 144 151 154 154 154 155 155 159 160 166
Kraj Vysočina 130 143 145 147 148 148 148 148 148 149 154
Ústecký kraj 128 141 145 147 148 148 148 148 150 153 156
Karlovarský kraj 128 139 142 145 145 145 146 147 149 154 159

Ceny obědů v jednotlivých krajích (Kč) Zdroj: Sodexo

Sodexo Benefity: oběd v restauraci už stojí více než 170 korun

Foto: Sodexo
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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Dne 16. října oslavili pekaři Světový den 
chleba a pečiva. Letošní rok je pro tuzem-
ské výrobce pečiva z existenčního hlediska 
obzvláště obtížný a několik z nich už muselo 
ukončit svůj provoz. Na vině je extrémní zdraže-
ní pohonných hmot, plynu a vstupních surovin. 

Velkoobchodní cena 1 kg konzumního chle-
ba z pekáren meziročně vzrostla o 32,2 %, cena 
pro spotřebitele pak dokonce o 38,2 %. Tento 
trend jsme mohli sledovat napříč všemi země-
mi EU, přičemž nárůst cen pečiva v Česku byl 
v rámci celé Unie 9. nejvyšší.

„letošní rok byl pro náš obor kritický. 
V souvislosti s razantním nárůstem cen vstup-
ních surovin a pohonných hmot byly pekárny 
nuceny zvýšit své prodejní ceny pro odběratele, 
přesto toto zvýšení cen dosud nepokrylo nárůst 
nákladů,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ře-
ditel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, a dodává: 
„Průměrná čtyřčlenná rodina v ČR minulý rok 
utratila za pečivo cca 1200 Kč měsíčně, aktuál- 
ně je to 1600 Kč. Pečivo přesto netvoří domi-
nantní složku výdajů Čechů, např. za tabákové 
výrobky v loňském roce utratili čtyřnásobně 
více a podobné je to i u alkoholu.“

do cen potravinářskýcH výrobků 
se promítá obrovský nárůst cen 

energií
„Jako jediný účinný nástroj, jak energetickou 

krizi v tuto chvíli zvládnout, vidím zastropování 

cen energií pro všechny podniky bez rozdílu – 
malé, střední i velké. Apelujeme na vládu, aby 
připravila společně takové řešení, aby podpora 
pro velké podniky napříč Evropou byla srovna-
telná, spravedlivá a neznevýhodňovala země, 
které nemají tak silné národní rozpočty,“ říká 
prezidentka Potravinářské komory České repub-
liky Dana Večeřová.

ekonomická situace se začíná 
dotýkat velkéHo množství 

spotřebitelů
„Tíživá ekonomická situace se týká stále 

větší skupiny spotřebitelů. Proto začínají vy-
hledávat levnější zboží prakticky v celém sor-
timentu, včetně pekárenských výrobků. Jsem 
ale přesvědčen, že jde jen o krátkodobou krizi 
způsobenou hlavně vnějšími faktory. Byla by 
proto obrovská škoda, kdyby jejím následkem 
došlo k omezení sortimentu pekárenských vý-
robků v obchodech,“ říká Tomáš Prouza, pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

16. říjen – světový den cHleba a pečiva
Světový den chleba a pečiva vyhlásila Me-

zinárodní unie pekařů a cukrářů (UIBC). Svát-
kem základní lidské potraviny se přihlásila 
k 16. říjnu, který v roce 1945 vyhlásila Organi-
zace spojených národů pro výživu a zeměděl-
ství (FAO) jako den boje proti hladu. Světový 
den chleba se slaví v řadě zemí, včetně České 
republiky, zpravidla formou odborných konfe-
rencí a osvětových akcí, dnů otevřených dveří 
v pekárnách, ochutnávkami chlebového sorti-
mentu, setkáváním pekařů a propagací chleba 
jako základní a nepostradatelné lidské potravi-
ny. U příležitosti Světového dne chleba a peči-
va byly spuštěny nové webové stránky – www.
svetovydenchlebaapeciva.cz. Double-U PR

Světový den chleba a pečiva. 
Pro české pekaře je letošní rok náročný

Chléb konzumní kmínový pekárna (kg)
Chléb konzumní kmínový spotřebitel (1 kg)

Vývoj cen chleba 1/2021 – 8/2022 ČSÚ

http://www.svetovydenchlebaapeciva.cz/
http://www.svetovydenchlebaapeciva.cz/
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Dobrá je modrá ...

Nové zastoupení firmy REX

partner zpracovatelů masapartner zpracovatelů masa

www.fimex.cz

tvarování podle přání…řá
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Plzeň – Tuzemské hospody a re-
staurace svírá nejistota. Skončit 
je rozhodnuto jedno procento pod-
niků, každý třetí si pak svou dal-
ší existencí není jistý. Vyplývá to 
z čerstvého průzkumu Plzeňského 
Prazdroje. Aby hospodám v těž-
kých časech pomohl, přichází  
největší tuzemský pivovar s dosud 
nejširším poradensko-vzdělávacím 
programem s názvem První u zdro-
je, který svým rozsahem nemá v tu-
zemsku obdoby. Využít jej mohou  
okamžitě všichni jeho přímí odběra-
telé, kterých je v Česku téměř je-
denáct tisíc. 

Program První u zdroje nabízí hos-
podám a restauracím pomoc ve všech 
jejich aktivitách. „Je to nově vytvoře-
ná digitální platforma, kde hospodští 
a další profesionálové z oboru bezplat-
ně najdou jednoduché tipy, rady a ško-
lení, jak svůj byznys posunout, nalákat 

nové hosty a uspět v této nelehké do-
bě. Určena není jen majitelům hospod, 
oslovujeme prakticky veškerý personál 
od kuchařů přes výčepní a servírky 
až po ty, kteří se starají o ekonomiku 
provozu. Hospodám a restauracím tak 
dáváme k dispozici opravdu komplexní 
nástroj pro růst jejich byznysu,“ říká 
obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje 
Tomáš Mráz. 

Program vznikl v době, kdy hospody 
čelí mnoha nepříznivým okolnostem 
najednou – stále ještě řeší dopady ko-
ronavirové krize a už musí hledat cesty, 
jak se vyrovnat s enormním růstem ná-
kladů i omezováním výdajů ze strany 
zákazníků. „Není to pro ně jednodu-
ché, musí se rychle zorientovat a hledat 
řešení, aby mohly úspěšně pokračovat. 
A my jim v tom s naším online progra-
mem podáváme pomocnou ruku – na-
jdou zde rady a doporučení, jak vylepšit 
podnikání a provoz hospody ve všech 
oblastech,“ doplňuje Tomáš Mráz. 

Majitelům hospod i jejich personálu 
Prazdroj nabízí široký obsah vzděláva-
cích videokurzů, které jsou rozděleny 
do oblastí podle jednotlivých činností 
a aktivit v rámci podniku. Věnují se 
péči o pivo, obsluze hostů, strategii ří-
zení firmy i ekonomice provozu, mar-
ketingu i tomu, jak by hospoda měla 
vypadat. Každá část obsahuje šest až 

jedenáct bloků od obecných informací 
až po konkrétní rady a tipy. Jednotli-
vými kurzy provází osobnosti daného 
oboru. Ambasadorem celého programu 
je šéfkuchař a podnikatel v gastrono-
mii Zdeněk Pohlreich: „Za posledních 
patnáct let udělala česká gastronomie 
velký posun k lepšímu. Bohužel v po-
sledních dvou letech čelíme obrovským 
těžkostem, nejdřív covid, teď skokový 
nárůst energií a dalších vstupů. Jenom 
ten hospodský, který na sobě tvrdě pra-
cuje, vylepšuje svůj podnik a maximál-

ně pečuje o hosty, má dnes šanci uspět. 
Ale je jasné, že ne každý ví, jak na to. 
Proto je skvělé, že největší český pivo-
var přišel s programem, který vlastně 
zdarma radí, jak restaurační byznys 
nakopnout a rozjet.“

Celková komerční cena za absolvo-
vání všech kurzů jedním uživatelem se 
podle odhadu pivovaru pohybuje oko-
lo 30 tisíc korun, Prazdroj je ale svým 
přímým odběratelům nabízí bezplatně. 

Hostinští a podnikatelé v gastro-
nomii, kteří již program využívají, si 
pochvalují jeho přínos pro celý perso-
nál. „Pro obsluhu je nejdůležitější kurz 
o kvalitě piva, jak obsluhovat profesio- 
nálně a kdo je můj zákazník. Pro mě 
zase všechny kurzy v oblasti ekonomiky 
gastro provozu a vedení lidí,“ říká Ivo-
na Schulzová, majitelka Radegastovny 
Aura v Ostravě-Porubě.

Radomír Kott, majitel Plzííínky 
v Kladně, využívá operativně jednotli-
vé díly dle aktuální potřeby: „Vyhovuje 
mi on-line prostředí, protože si můžeme 
kdykoliv pustit nějaké téma, které nás 
trápí, při našich pravidelných ranních 
poradách nebo když nastoupí nový za-
městnanec.“

Nový program První u zdroje tak 
v digitálním prostředí doplňuje to, na 
čem Prazdroj dlouhodobě spolupracu-
je přímo s hospodskými v reálu. Jde 

o partnerskou spolupráci na mnoha 
úrovních podle toho, co zrovna hospo-
da potřebuje vylepšit – ekonomiku pro-
vozu, skladbu menu, servis na place, 
péči o pivo nebo propagaci. Pomáhá 
jim jak finančně a materiálně s vyba-
vením (výčepy, tanky, předzahrádky, 
sklenice atd.), tak i se vzhledem (nové 
fasády, vylepšení interiérů). 

„Nejsme sice vlastníky hospod 
a restaurací, ale jako jejich největ-
ší tuzemský dodavatel piva vnímáme 
odpovědnost za zachování jedinečné 
české pivní kultury. Celkově nabízíme 
nejrozsáhlejší systém podpory a rozvo-
je gastronomických podniků v Česku. 
Troufám si tvrdit, že tady nikdo v tako-
vém měřítku obdobný servis nenabízí. 
Naše aktivity různou formou pomáhají 
téměř každému z 20 tisíc podniků, kte-
rým dodáváme pivo. Jen letos do pod-
pory a rozvoje hospod investujeme přes 
450 milionů korun a na příští rok máme 
připravený podobný objem prostředků. 
Potřeby hospodských neustále mapuje-
me a jsme s nimi v pravidelném kontak-
tu,“ dodává Tomáš Mráz.

Podniky, které některým z progra-
mů Prazdroje prošly, hlásí větší zájem 
hostů, vyšší tržby a mají tak větší šanci 
čelit současné krizi.

Svengali Communications

Třetina restaurací si není jistá svou budoucností. Prazdroj proto spustil 
unikátní poradensko-vzdělávací portál pro tisíce hospod 

Praha – Dvaadvacátého ročníku 
degustační soutěže České pivo se 
zúčastnilo 27 pivovarů, které přihlá-
sily rekordních 101 vzorků. Do Síně 
slávy českého pivovarství a sladař-
ství byli letos uvedeni Miloš Musil 
a Pavel Kořínek. Na Svatováclavské 
slavnosti byl také oficiálně zahájen 
jubilejní desátý ročník Dnů české-
ho piva, a to naražením sudu vítěz-
ného ležáku.

V jednokolové degustační sou-
těži, kterou každoročně vyhlašuje 
Český svaz pivovarů a sladoven ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem 
pivovarským a sladařským, porota 
ocenila šest finálových piv z každé 
kategorie. V minulých ročnících byla 
vyhlášena pouze první tři místa. Le-
tošním vítězem kategorie světlý le-
žák se stal Gambrinus Patron 12, je-
denáctky ovládlo Starobrno Medium,  
a za nejlepší světlé výčepní pivo od-
borníci vybrali Gambrinus Origi- 
nál 10. 

Porota tvořená z pivovarníků, pe-
dagogů a odborníků z Chmelařského 
institutu a Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce hodnotí pře-

devším senzorické vlastnosti piva, 
konkrétně vzhled, barvu, chuť, vů-
ni a texturu. Pod notářským dohle-
dem hodnotí vzorky v celkem šes-
ti kategoriích – Světlý ležák, 11% 
světlý ležák, Světlé výčepní pivo, 
Tmavé pivo, Nealkoholické pivo neo-
chucené a Nealkoholické pivo ochuce- 
né.

„Piva, která obstojí v této prestižní 
degustační soutěži, jsou pro konzumen-
ty zárukou nejvyšší kvality a vytříbe-
ným chuťovým zážitkem,“ říká Martina 
Ferencová, výkonná ředitelka Českého 
svazu pivovarů a sladoven. 

světlý ležák
V kategorii světlých ležáků se na 

prvním místě umístil Gambrinus Pat-
ron 12. Druhé místo získal ZUBR Gra-
dus, třetí místo pak obsadil nefiltro-
vaný Velkopopovický Kozel Mistrův 
Ležák. 

11% světlý ležák 
V kategorii jedenáctistupňových le-

žáků získalo první místo STAROBRNO 
MEDIUM. Druhé místo si odnesl Vel-
kopopovický Kozel 11 a třetí místo 
patří pivu BRANÍK 11. 

ostatní 
kategorie

V kategorii Světlé výčepní pivo 
si první místo vysloužil Gambrinus 
Originál 10, hned za ním se umís-
til rakovnický BAKALÁŘ SVĚTLÁ 
DESÍTKA a třetí místo získal STARO-
PRAMEN SMÍCHOV. 

Tmavému pivu opět dominoval 
BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12, který 
vyhrál stejně jako vloni. Druhé místo 
obdržela Černá Hora Tmavé – GRA-
NÁT a třetí příčka patří pivu Velkopo-
povický Kozel Tmavý. 

Kategorii neochucené nealkoholic-
ké pivo vyhrál BIRELL, druhé místo 
obsadil Budvar Nealko a třetí místo 
získal BAKALÁŘ NEALKO ZA STU-
DENA CHMELENÝ.

V ochucených nealko pivech zví-
tězil BIRELL Pomelo & Grep, příchuť 
pomela figurovala i na druhém místě, 
kde se umístil Litovel Pomelo, násle-

dovaný pivem Litovel ŘEZANÝ CIT-
RON NEALKO. 

do síně slávy českéHo 
pivovarství a sladařství 
byli uvedeni miloš musil 

a pavel kořínek
Ocenění za celoživotní přínos pivo-

varskému oboru letos získali dva sládci 
– Miloš Musil a Pavel Kořínek, kteří 
se pivu profesně věnují už od 70. let  
20. století. Během slavnostního veče-
ra byly promítnuty medailonky oce-
něných, kteří si za svůj profesní život 
vyzkoušeli všechny úseky výroby piva. 

Ing. Miloš Musil získal titul na Vy-
soké škole chemicko-technologické 
v Praze. Po nasbírání zkušeností z vý-
roby se jako technolog podílel na ino-
vativních projektech Jihočeských pivo-
varů, jedním, z nichž byl vývoj prvního 
československého nealkoholického 
piva Pita. V jeho dalším kariérním pů-
sobišti, pivovaru Platan, tvořil všechny 
typy nealkoholických piv. Tento pivo-
var také řídil, dělal obchodního mana-
žera a sklepmistra. Pivovar Platan by 
bez něj jednoduše nebyl druhým nej-
větším výrobcem nealkoholických piv 
v Česku. Po odchodu do penze praco-

val až do roku 2018 na pozici mistra 
stáčíren.

Pavel Kořínek se narodil do pivo-
varské rodiny, bylo tedy záhy jasné, 
kudy se bude kariérně ubírat. Vystudo-
val Střední průmyslovou školu potravi-
nářských technologií a poté nastoupil 
v roce 1972 do náchodského pivovaru 
Primátor, kterému zůstal věrný po ce-
lou svou kariéru. V Náchodě postup-
ně prošel všechna výrobní oddělení 
a v roce 1975 se stal mistrem výroby. 
Další odborné zkušenosti čerpal během 
zástupů ve funkci sládka v pivovarech 
v Trutnově a Broumově. V roce 2013 
získal ocenění za pivo PRIMÁTOR 
Weizen, a to v kategorii Nejlepší pivo 
světa na prestižní londýnské soutěži 
World Beer Awards. Od svého nástu-
pu do náchodského pivovaru se podí-
lel na jeho postupné modernizaci, čímž 
významně přispěl k jeho konkurence-
schopnosti. Ani po odchodu do penze 
nezahálí a v pivovaru plní funkci ob-
chodního sládka. Dohlíží tak na správ-
nou péči o pivo v restauracích a hos-
podách. Také seznamuje veřejnost při 
prohlídkách náchodského pivovaru 
s tajemstvím výroby piva.    

FleishmanHillard

Svatováclavská slavnost 2022: 
známe vítěze degustační soutěže České pivo 2022 a laureáty Síně slávy
s l a v n o s t n í  v y H l á š e n í  p r o b ě H l o  v   r á m c i  s v a t o v á c l a v s k é  s l a v n o s t i  č e s k é H o  p i v a ,  t r a d i č n í H o  g a l a v e č e r a , 

k t e r ý  s e  l e t o s  u s k u t e č n i l  v   p r a ž s k é m  H o t e l u  g r a n d i o r

Už více než tři desítky ocenění 
v letošním roce získala piva Rodin-
ného pivovaru Bernard. Zatím po-
sledním velkým úspěchem je prv-
ní místo Černého ležáku v kategorii 
tmavých piv na degustační soutěži 
České pivo 2022. Pro stálici v na-
bídce pivovaru je to už 99. ocenění,  
která získává doma i ve světě.

„Receptura Černého ležáku je více 
než 20 let, co ho vaříme, stále stejná. 
Po celou dobu se drží na nejvyšších 
místech jak v soutěžích, tak trvale patří 
mezi oblíbená piva mezi zákazníky. Tě-
ší mě, že ho nemusíme chválit my, ale 
že se chválí samo svými výsledky,“ má 
radost z trvalého úspěchu piva vrch-
ní sládek a generální ředitel pivovaru 
Josef Vávra s tím, že Černý ležák už 
letos získal i zlato z brněnského Pivexu 
a českobudějovické Zlaté pivní pečeti. 
„Sládek našeho partnerského pivovaru 
Duvel Moortgat z Belgie říká, že je to 
nejlepší tmavé pivo na světě,“ dodává 
Josef Vávra.

Černý ležák je pivo s přídavkem 
jemných kvasnic, díky nimž sekun-
dárně dokváší přímo v lahvi. Je vaře-

no ze čtyř druhů sladů, 
má výraznou plnou chuť 
s jemnou hořkostí, na 
pivním trhu je ojedinělé.

na špici oblíbenosti 
je jedenáctka

Nejprodávanějším pi-
vem z produkce Rodin-
ného pivovaru Bernard je 
dlouhodobě Jedenáctka. 
Její kvalitu potvrdila de-
gustační soutěž Žatecká 
Dočesná 2022, kde v ka-
tegorii světlých ležáků 

Jedenáctka zvítězila. V Žatci porovná-
vali celkem 158 piv z 27 pivovarů, piva 
Bernard v této konkurenci získala ještě 
dalších pět ocenění.

šest zlatýcH z londýna
Seznam letošních úspěchů se zna-

telně rozšířil po vyhlášení výsledků 

londýnské mezinárodní soutěže Euro-
pean Beer Challenge. Rodinný pivovar 
Bernard zde získal 12 medailí, z nich 
rovnou polovinu zlatých! Nejcennější 
medaile zde pivovaru udělili za Sváteč-
ní ležák, Jantarový ležák, Bezlepkový 
ležák, svrchně kvašený speciál Bohe-
mian ALE, Desítku a nealkoholický 
Bernard s čistou hlavou Višeň.

„Výsledky ze zahraničních meziná-
rodních soutěží jsou hodnotné. Schází 
se tu porotci z celého světa, v hodnoce-
ní se protnou jejich zcela odlišné zku-
šenosti a názory na pivo. Uspět v tako-
vém hodnocení a v takové konkurenci je 
pro nás satisfakcí,“ komentuje úspěch 
v zahraničí vrchní sládek Josef Vávra.  

Rodinný pivovar Bernard a. s.

Tři desítky cen pro pivo Bernard

Josef Vávra
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Plzeň – Bednáři Plzeňského 
Prazdroje dokončili pozimní smolení 
celkem 14 dubových ležáckých su-
dů, aby v nich mohl opět zrát ležák 
Pilsner Urquell jako před 180 lety. 
Kromě toho do svých řad přijali po 
čtyřech letech nového člena, který 
byl po absolvování tříletého učení 
a složení tradiční bednářské zkouš-
ky pasován na bednáře a získal tra-
diční vandrovní knížku. Plzeňští 
bednáři jsou zřejmě posledními po-
kračovateli tradičního pivovarského 
řemesla pracujícími přímo v pivo-
varu.

Prazdroj má ve svých sklepích ví-
ce než sto ležáckých dřevěných su-

dů, které bednáři udržují a opravují. 
Dvakrát v roce, na jaře a na podzim, 
část prázdných sudů vyvalí ze sklepů 
a vysmolí. „Smolení je tradiční postup 
údržby dřevěných sudů a jde v podsta-
tě o dezinfekci dubového sudu před je-
ho opětovným naplněním pivem. Velký 
ležácký sud má objem až 40 hektolit-
rů a prázdný váží 800 kg, proto práce 
vyžaduje přítomnost všech členů party 
a hodně opatrnosti,“ vysvětluje vedou-
cí prazdrojské bednářské party Karel 
Hofman.

Do dubového sudu bednáři nalijí 
smolu ohřátou na 200 stupňů Celsia 
a jeho převalováním ji rovnoměrně 
rozlijí po celé vnitřní ploše. Tato vrs-
tva zajistí, že pivo nebude v přímém 

kontaktu se dřevem, aby z něj nepře-
bíralo nežádoucí vůně a chutě. Vyskle-
pení, tedy vyvalení ležáckých sudů ze 
sklepů na povrch, jejich smolení a ná-
sledný návrat zpátky „pod zem“ zabe-
re bednářům dva týdny. Prazdroj ve 
svých historických sklepích nechává 
v otevřených kádích kvasit a v dře-
věných sudech následně zrát proslu-
lý ležák Pilsner Urquell, který pak 
sládci porovnávají s tím, který zraje 
a kvasí v moderních cylindrokonic-
kých tancích. Díky tomu mohou za-
chovávat stálou a neměnnou chuť 
plzeňského ležáku jako v době před  
180 lety.

Poprvé po čtyřech letech pak par-
ta bednářů mezi sebe přijala nového 
člena, Milana Kubizňáka. Aby se jím 
mohl stát, musel nejprve projít tříletým 
učením v pozici tovaryše a poté složit 

mistrovskou zkoušku – samostatně vy-
robit dřevěný soudek, naplnit ho pivem 
a podle tradice ho představit vedoucí-
mu bednářské party. „Je to starý zvyk, 
který ale nejlépe ukáže, jestli se tovaryš 
naučil všechna specifika zpracování 
dubového dřeva a výroby sudu. Pokud 
jeho soudek těsní a pivo z něj neteče, 
je správně vyrobený a tovaryš uspěl,“ 
říká Karel Hofman, který nového člena 
osobně pasoval.

Po této zkoušce obdržel nový bed-
nář vandrovní knížku a stal se stálým 
členem prazdrojské party bednářů, 
která je poslední pokračovatelkou to-
hoto kdysi tradičního pivovarnického 
řemesla pracující přímo v pivovaru. 
„Vandrovní knížku dostávali bednáři 
v 19. století a byl to nejen výuční list, 
ale byly v ní uvedeny také jejich osob-

ní údaje včetně výšky nebo barvy očí. 
Obsahovala také reference od mistra 
bednáře. Díky tomu mohli být najímáni 
na práci po celém Rakousku-Uhersku. 
Byla to vlastně kombinace životopisu 
a cestovního pasu, jen detailnější. My 
jsme tuto tradici před lety obnovili,“ 
dodává Karel Hofman. 

Během slavnostního pasování došlo 
na přípitek pivem z dřevěného soud-
ku, který narazil emeritní vrchní sládek 
Václav Berka.

Práce plzeňské party bednářů je 
natolik unikátní, že byli v roce 2018 
zapsáni na národní Seznam nema-
teriálních statků tradiční lidové kul-
tury. Nyní usilují o zápis na seznam 
UNESCO.

Svengali Communications

Bednáři z Prazdroje smolili velké ležácké sudy
a pasovali nového člena své řemeslné party

Emeritní vrchní sládek Prazdroje Václav Berka pasuje Milana Kubizňáka na 
nového bednáře.

Hrdý držitel 
  české chuťovky 2022

ŠLIK SVIJANSKÝ 
FANDA 11 %

SVIJANSKÝ VOZKA 
YUZU & BERGAMOT
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V pátek 21. 10. v Centru Excelen-
ce ve Valticích absolvovala odbor-
ná porota 1. kolo hodnocení vín usi-
lujících o možnost používat známku 
Svatomartinské 2022. V něm letos 
uspělo 92 % přihlášených vín, což 
dokládá výjimečně vysokou kvalitu 
letošních vín. Můžeme se tak těšit 
na více než 2,3 mil. lahví tohoto 
svěžího a aromatického vína, které 
letos v drtivé většině najdeme pod 
moderními šroubovými uzávěry.

Do prvního kola hodnocení bylo 
přihlášeno 272 vín. Náročné poža-
davky na kvalitu splnilo 250 z nich od 
58 vinařských firem. Prvním kolem te-
dy neprošlo pouhých 8 % přihlášených 
vzorků. Jejich výrobci však měli mož-
nost s víny dále pracovat a ucházet se 
s nimi znovu v kole druhém.

„Vzhledem k příznivému průběhu 
sezony budou Svatomartinská vína 
obecně lehčí s nižším obsahem alko-
holu. Vína z odrůdy Müller Thurgau 
budou převážně broskvová, grepfrui-
tová nebo s jemným muškátem. Veltlín-
ské červené rané bude mít lehce hro-
zinkovo medové tóny s banánovým 
podtónem a v Muškátu moravském na-
jdeme většinou vůni a chuť tropických 
citrusových plodů, jako jsou limetky 

a mandarinky. Růžová vína budou 
příjemná, ovocná a svěží s tóny třeš-
ní, zralých višní a jemnou smetano-
vostí. Červená vína budou také svěží 
a ovocná. Svatovavřinecké bude mít 
tóny plané švestky a sušeného ovoce, 
Modrý Portugal pak květinovou vůni 
po pivoňkách, lučním kvítí a jemné 
tóny lesního ovoce,“ prozradil první 
informace o vínech ročníku 2022 Ing. 
Marek Babisz z Národního vinařské-
ho centra a dodal: „letos bude také 
poprvé pod šroubovým uzávěrem více 
než dva mil. lahví, což je téměř 87 %  
z celkového počtu. U Svatomartin-
ských vín, u nichž se očekává otevření 
v řádu měsíců, jsou šroubové uzávěry 
rozumná, praktická a kvalitu zcela 
garantující volba. U vín určených 
k archivaci má ale pořád své nezastu-
pitelné místo korek.“ 

Z 250 vín, která prošla prvním ko-
lem hodnocení úspěšně, a budou te-
dy moci nést známku Svatomartin-
ské 2022, je 120 bílých, 67 růžových, 
56 červených vín a 7 klaretů. Nejvíce 
zastoupenou odrůdou je Müller Thur-
gau (65 vzorků), následovaný Modrým 
Portugalem (46), Svatovavřineckým 
(45) a Zweigeltrebe (39) s Muškátem 
moravským (38). Nejméně pak bude 
Veltlínského červeného raného (17). 
Přesný počet letošních Svatomartin-
ských vín a úspěšných vinařství ale 
budeme znát až po druhém kole hod-
nocení. Lze očekávat, že během něj 
přibyde větší podíl červených vín, na 
který si letos řada vinařů vyčlenila více  
času. 

„První kolo hodnocení nám nazna- 
čilo charakter letošních Svatomartin-

ských vín. Máme radost, že ani přes 
složité dva roky plné různých omezení 
zejména v gastronomii nijak neupadá 
zájem o Svatomartinská vína hlavně 
mezi zákazníky, ale ani mezi vinaři. 
Díky tomu na trh zamíří opět více než 
dva miliony lahví těchto hravých vín,“ 
sdělil Ing. Jaroslav Machovec, ředi-
tel Vinařského fondu, který ochran-
nou známku Svatomartinské vlastní 
a každoročně ji propůjčuje vinařům, 
a dodal: „letošní svátek sv. Martina 
připadá na pátek. Jedná se tak o ide-
ální možnost strávit příjemně závěr 
pracovního týdne a plynule pokračo-
vat v oslavách také o víkendu. Po ce-
lé republice se konají různé slavnosti 
a košty, restaurace budou letos koneč-
ně bez omezení nabízet rozličná sva-

tomartinská menu. Nespočet možností 
a akcí, kde si bude možné připít Sva-
tomartinskými víny, čeká na fanoušky 
našich vín minimálně do konce listo-
padu, ale tím sezona Svatomartinských 
vín nekončí. Svou přirozenou svěžest 
a lehkost si bez problému udrží až do 
Velikonoc, takže mohou zpříjemnit 
i další svátky.“

Všem akcím a oslavám dominuje 
a odstartuje je Svatomartinský košt 
v Brně, který organizuje Vinařský 
fond 11. 11. od 11 hodin na brněn-
ském náměstí Svobody, jako největ-
ší ochutnávku Svatomartinských vín 
u nás. Tento košt tak tradičně nabídne  
100 vzorků Svatomartinských vín 
od různých vinařů. Vinařský fond 
zároveň podporuje řadu dalších sva-

tomartinských akcí po celé republi-
ce. Podrobnější informace a přehled 
letošních akcí naleznete v kalen-
dáři na webu Vína z Moravy, vína  
z Čech.

svatomartinské 
víno

Pouze vína, která díky své kvalitě 
uspějí u hodnocení, budou mít mož-
nost nosit známku Svatomartinské 
2022. Při bodování musí proto víno 
získat 80 bodů z celkových 100 bodů. 
Hodnotí se čistota vína, barva, vůně, 
chuť a celkový dojem. Kontrola kvali-
ty ale hodnocením 25. října a 1. listo-
padu neskončí. Bude probíhat i nadále 
u nalahvovaných vín v obchodní síti, 
aby měli všichni jistotu, že vína, která 
prošla hodnocení, jsou ta stejná, jako se 
objeví v lahvích v obchodech, vinoté-
kách či restauracích.

Tak jako každoročně se dá odha-
dovat nejvyšší zastoupení bílých Sva-
tomartinských vín (Müller Thurgau, 
Veltlínské červené rané a Muškát mo-
ravský), kterých bude na trhu cca 50 %,  
následovat budou růžová (Modrý 
Portugal, Svatovavřinecké a Zwei-
geltrebe) cca 28 % a červená vína 
(Modrý Portugal a Svatovavřinecké)  
22 %.

Značka „Svatomartinské“ byla re-
gistrována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již poosmnácté ve spo-
lupráci s Národním vinařským centrem 
organizuje propagaci těchto vín pod 
jednotným logem. Svatomartinská vína 
jsou tak označena na etiketě známým 
symbolem sv. Martina na koni.

Čtvrtá a poslední část nejprestiž-
nější mezinárodní soutěže vín Con-
cours Mondial de Bruxelles tentokrát 
patřila sladkým a fortifikovaným 
vínům. Moravská vína se v kon-
kurenci 525 vín z 20 zemí světa 
opět neztratila a ziskem devíti me-
dailí potvrdila, že se jim na soutě-
žích pod hlavičkou Concours Mondial 
tradičně daří. Účast na soutěžích 
finančně podporuje Vinařský fond 
a organizačně zajišťuje Národní vi-
nařské centrum.

Z celkového počtu devíti medailí pro 
moravská sladká vína je šest zlatých 
a tři stříbrné. Polovinu zlatých medailí, 
tedy tři, si pak připsalo vinařství Znovín 
Znojmo, které se tak stalo nejúspěšněj-
ším zástupcem z Moravy. Dvě medai-
le, po jedné zlaté a stříbrné, pak ještě 
přidalo vinařství Volařík z Mikulova. 

„Soutěž Concours Mondial de Bru-
xelles byla letos poprvé rozdělena do 
čtyř částí, tzv. sessions, kde se hod-
notila vždy jen určitá vína. Moravská 
a česká vína zaznamenala významné 
úspěchy ve všech dosavadních částech 
a nejinak tomu je i v této poslední, 
věnované sladkým vínům, která jsou 
velmi specifická. Zejména pak těší 
medaile pro odrůdu Pálava, která by-
la vyšlechtěna u nás na jižní Moravě 
a známá je často právě ve své sladké 
podobě,“ sdělil Ing. Marek Babisz, 
manažer Salonu vín ČR.

V závěrečné části hodnotilo v si-
cilské Marsale sladká a fortifikovaná 

vína 50 odborníků z 20 zemí světa. 
Úvodní březnová část soutěže patři-
la růžovým vínům. Šampionem ka-
tegorie polosuchých vín a velkou 
zlatou medaili zde získal πnot noir 
3,14 Rulandské modré Rosé, pozdní 
sběr 2017, z vinařství Znovín Znoj-

mo. Druhá, nejobsazenější část urče-
ná tichým červeným a bílým vínům 
se konala v květnu a vynesla morav-
ským bílým vínům nejvíce ocenění 
ze všech vinařských regionů. Násle-
dovala v červenci třetí část, věnovaná 
tentokrát šumivým vínům, kde mo-

ravské a české sekty utržily krásných  
10 medailí.

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles se poprvé ko-
nala v roce 1994. V prvních letech 
hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 
2006 začalo být místo hodnocení pu-
tovní mezi významnými vinařskými 
regiony Evropy. Uskutečnilo se např. 
v Plovdivu (Bulharsko), Jesolu (Itá-
lie), Guimares (Portugalsko), Luxem-
burku (Lucembursko), Bratislavě (Slo-
vensko), Aiglé (Švýcarsko) a dalších. 
V roce 2020 soutěž poprvé hostilo mo-
ravské Brno. Česká republika se účast-
ní soutěže od samého počátku v roce 
1994. Jubilejní 30. ročník soutěže se 
bude konat v květnu příštího roku ve 
městě Poreč v regionu Istrie v Chorvat- 
sku.

Více informací 
o soutěži na 

www.concoursmondial.com

Vinařství Víno Medaile
Ing. Miroslav Volařík Ryzlink rýnský 2021 Zlatá
Annovino  
vinařství Lednice Rulandské šedé 2018, výběr z cibéb Zlatá

Znovín Znojmo Rulandské šedé 2021, výběr z hroznů Zlatá
Znovín Znojmo Pálava 2018, výběr z bobulí Zlatá
Znovín Znojmo Sauvignon 2018, výběr z bobulí Zlatá
Vinař Jiří Uherek Ryzlink vlašský 2021, výběr z cibéb Zlatá
Sonberk Pálava 2021 Noble rot Stříbrná
Ing. Miroslav Volařík Ryzlink rýnský 2021 Stříbrná
Lahofer Pálava 2021, výběr z bobulí Stříbrná

Medailově úspěšný rok pro tuzemská vína na soutěžích 
Concours Mondial završila sladká vína

Mimořádným úspěchem skončil 
pro moravská vína 26. ročník nej-
větší a nejstarší soutěže vín v Africe 
– Michelangelo International Wine 
& Spirits Awards 2022. Kromě zisku 
30 medailí byl také Ryzlink rýnský 
2000, výběr z bobulí, od vinařství 
Znovín Znojmo vyhlášen nejlepším 
zahraničním vínem soutěže. Soutěž 
se tradičně konala v Sommersetu 
u Kapského Města, v centru vinař-
ské oblasti Stellenbosch.

Znovín Znojmo zazářil zejména 
svým Ryzlinkem rýnským 2000, vý-
běr z bobulí, ze známé vinice Šobes, 
který získal nejvyšší trofej soutěže za 

nejlepší zahraniční víno (JETCRAFT 
TOP INTERNATIONAL ENTRY 
TROPHY WINNER). Obhájil tak 
loňské prvenství získané za Tramín 
červený a úspěch navíc podpořil ještě 
dvěma velkými zlatými a jednou zla-
tou medailí. Tři velké zlaté medaile 
získalo Vinařství Štěpán Maňák, po 
dvou Rodinné vinařství Gréger a Vi-
nařství Čech z Tvrdonic, po jedné Ví-
no Masařík a Vinařství U Kapličky. 

„V soutěži Michelangelo Internati- 
onal Awards soutěžilo letos 1650 vín  
z celého světa. Česká republika si 
odváží 12 velkých zlatých medailí 
za vína s hodnocením nad 93 bodů,  
12 zlatých s 89 a více body a 6 stří-

brných medailí,“ okomentoval výsle-
dek JUDr. Luboš Bárta, šéfredaktor 
časopisu Sommelier, který účast mo-
ravských vín na soutěži organizoval, 
a dodal: „Soutěž zůstává jedinečná 
tím, že po omezeních způsobených 
covidem jsou opět všichni porotci 
vybraní odborníci na víno z pěti růz-
ných kontinentů. Od počátku soutě-

že v roce 1997 zasedlo v porotách  
263 porotců ze 47 zemí.“

Soutěž Michelangelo International 
Wine & Spirits Awards založila v ro-
ce 1997 Lorraine Immelman s cílem 
nabídnout jihoafrickým výrobcům 
možnost nechat svá vína posoudit 
vysoce zkušenou a uznávanou poro-
tou odborníků z celého světa. Chtěla 
tím podpořit místní výrobce, kteří se 
zaměřují na export na mezinárodní 
trhy. Prostřednictvím mezinárodních 
porotců mohli zjistit, zda jejich vína 
budou dobře přijata i v zahraničí. Od 
roku 2003 se soutěž stala mezinárod-
ní i co do přihlášených soutěžících 
vín. Byla otevřena pro vína z celého 

světa a ze soutěže se stala největší vi-
nařská akce v Africe. Všechny přihlá-
šené vzorky jsou hodnoceny naslepo 
pětičlennými komisemi podle mezi-
národně uznávaného 100bodového 
systému hodnocení OIV.

Účast vín z České republiky podpo-
řil finančně Vinařský fond ČR, jejich 
účast zorganizovala iniciativa Wi-
nesupporter.com, dříve Gastropress,  
vydavatel časopisu Sommelier.

Více o soutěži na  
www.maiwsa.co.za.

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

Omnimedia

Ryzlink rýnský ze Šobesu vyhlášen nejlepším vínem v Jižní Africe 

Svatomartinská vína budou letos lehčí
s nižším obsahem alkoholu a šroubovým uzávěrem

Hned dvě skvělé zprávy přišly pro 
moravské a české vinaře a jejich 
vína z německého hlavního měs-
ta Berlína. Nejprve se dozvěděli vý-
sledky letní edice 26. Berliner Wein 
Trophy 2022, kde získali 29 zlatých 
medailí, z toho jednu velkou zlatou. 
Následovalo vyhlášení celkových ví-
tězů seriálu vinařských soutěží The 
Golden League (Zlatá liga), kde tu-

zemská vína ovládla hned tři kate-
gorie a zařadila se tak mezi nejlepší 
vína této prestižní série mezinárod-
ních soutěží vín.

Velkou zlatou medailí se na Berli-
ner Wein Trophy 2022 ozdobilo jedno 
z nejdražších vín tuzemské produkce 
Cuvée Royal de Vinselekt 2009, jakost-
ní likérové víno z vinařství Vinselekt 
Michlovský. Zlatý medailový úspěch 
se snesl také na naše šumivá vína, která 
získala hned 10 zlatých medailí. Sedm 
je pro největšího tuzemského výrobce 
Bohemia Sekt, dvě pro mladé vinařství 
Obelisk z Valtic a jedna pro Vinselekt 
Michlovský. 

Vítězem celé The Golden League 
v kategorii do 30 hektarů se pak staly 
Vinné Sklepy Skalák Leony Šebestové 
ze slovácké Skalky u Kyjova, v kate-
gorii do 50 hektarů se letošním šam-
pionem stalo Vican rodinné vinařství 
z Mušlova u Mikulova a nejlepším vý-
robcem šumivých vín celé ligy je Bo-
hemia Sekt Starý Plzenec.

„Zlatá liga je seriálem čtyř význam-
ných soutěží. letní a zimní edice Ber-
liner Wein Trophy, dále Portugal Wine  
Trophy, letos konané na Madeiře, 
a Asia Wine Trophy, která proběhla 
v jihokorejském Daejeonu. Podobně 
jako na olympijských hrách u soutěže 
národů i tady se sčítají všechny me-

daile získané na jednotlivých soutěžích 
seriálu,“ okomentoval výsledek JUDr. 
Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu 
Sommelier, který účast našich vín na 
soutěži organizoval, a dodal: „Jedná se 
o naprosto úžasné a historické výsledky 
pro naše vína a vinaře. Blahopřejeme 
všem!“

V roce 2022 se Zlaté ligy zúčastnilo 
s finanční podporou Vinařského fondu 
36 vinařů a vinařství s 386 víny. Jejich 
účast zorganizovala a administruje ini-
ciativa Winesupporter.com, dříve Gas-
troPress, s. r. o., vydavatel časopisu So-
mmelier. Všechny soutěže Zlaté ligy 
jsou pořádány DWM (Deutsche Wein 
Marketing), pod patronátem OIV (Me-

zinárodní organizace pro révu vinnou 
a víno), UIOE (Mezinárodní unie eno-
logů) a VINOFED (Světová federace 
významných mezinárodních soutěží 
vín a destilátů). Celkem se jí účastní 
více než 20 tis. vín z více než 40 zemí 
světa.

Více o soutěži Berliner Wein 
Trophy na www.wine-trophy.com

Celkové výsledky Zlaté ligy 
na www.wine-trophy.com/

results-golden-league

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

Skvělé zprávy z Berlína pro moravská a česká vína

Začátek září přinesl radost-
né zprávy hned ze dvou mezi-
národních soutěží vín. Morav-
ská a česká vína zabodovala na 
letní části soutěže MUNDUS VINI 
v Německu, kde získala krásných 
56 medailí. Ještě většího úspě-
chu pak zaznamenala na tradič-
ní rakouské soutěži AWC Vienna, 
ze které si přiváží neuvěřitelných 
322 medailí. Účast našich vinařů 
na soutěžích probíhá za finanční 
podpory Vinařského fondu a or-
ganizačního zajištění Národního 
vinařského centra.

Na 19. ročníku prestižní meziná-
rodní soutěže vín AWC Vienna by-
la moravská a česká vína oceněna 

úctyhodnými 72 zlatými a 250 stří- 
brnými medailemi. Včetně 66 „Oce-
nění dobré kvality“ („Seal of Appro-
val“) se jedná celkově o 388 ocenění 
pro 415 přihlášených vín z Moravy 
a Čech. Nejvíce se dařilo se ziskem 
4 zlatých medailí shodně vinařstvím 
Volařík, Zámečník, Vinné Skle-
py Skalák, Vican rodinné vinařství 
a Víno Náprava. Největšího celko-
vého počtu medailí (16) dosáhlo vi-
nařství Vinselekt Michlovský.

„V pracovně nejnabitějším ob-
dobí začínající sklizně hroznů po-
těší skvělé výsledky na mezinárod-
ních soutěžích, které reprezentují 
vinařství naší země,“ komentoval 
úspěch vinařů Ing. Pavel Krška, ře-
ditel Národního vinařského centra, 

které účast našich vín na soutěžích 
zajišťuje, a dodal: „Obě soutěže při-
nášejí především srovnání vín a vi-
nařských stylů typických právě pro 
náš středoevropský region a naši vi-
naři prostřednictvím svých vín opět 
ukázali, že zde patří mezi ta vůbec 
nejlepší.“

Největšího úspěchu na 31. roč-
níku soutěže MUNDUS VINI do-
sáhlo B\V Vinařství z moravských 
Ratíškovic. Z celkového počtu  
36 zlatých a 20 stříbrných medai-
lí pro vína z Česka si připsalo hned 
18 zlatých a 13 stříbrných. Zároveň 
také získalo ocenění „Best of Show 
Czech Republic“, tedy nejlepší víno 
z České republiky za Ryzlink rýnský 
Reserva 2017.

Na soutěži AWC Vienna v letoš-
ním roce naši vinaři obstáli v konku-
renci 11 342 vín od 1 588 výrobců ze 
43 zemí. Hodnocení soutěže se koná 
ve Vinařské škole v Klosterneubur-
gu a slavnostní vyhlášení proběhlo 
ve výstavním paláci vídeňské rad-

nice 30. října 2022. Na MUNDUS 
VINI chutnalo a hodnotilo 130 vi-
nařských odborníků v německém 
Neustadt an der Weinstrasse více 
než 4 000 vín z 33 vinařských ze-
mí světa. Celkem bylo uděleno  
23 velkých zlatých, 980 zlatých 
a 671 stříbrných medailí. 

Více o MUNDUS VINI na 
https://www.meininger.de/wein/

verkostungen/mundus-vini
Více o AWC Wienna na 

https://www.awc-vienna.at/en

O našich vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia

Moravská a česká vína bodovala na mezinárodních soutěžích 
v německy mluvících zemích
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Z a j í M a v o s t i  Z e  s v ě t aZ a j í M a v o s t i  Z e  s v ě t a

Delikatesa ceněná na celém světě jsou krabi. Jejich lahodné maso se skrývá v klepetech, a proto se v každém případě vyplatí krabí klepeta rozlousknout stejně jako štíhlé nohy. I pod hrudním 
krunýřem se nachází (tajenka) a vaječníky samiček, nazývanými corail.

křížovka

Průlom 
ve zPracování 

čerstvého mléka 
a jeho stravitelnosti

Pomocí nové australské technologie Haelen se 
vyrábí čerstvé kravské mléko, které je podstatně 
stravitelnější než jakékoli jiným způsobem ošet-
řené mléko dostupné na australském trhu a po-
dle vynálezce nové technologie zřejmě i jinde 
po světě.

Tuto světově unikátní, nyní již patentovanou 
(WO2017004668A1), netepelnou technologii 
zpracování mléka, která je údajně považována 
za největší pokrok v mlékárenském průmyslu 
od vynalezení pasterizace v roce 1864, vyvinula 
společnost Naturo, která sídlí a provozuje svůj 
výrobní závod v jihovýchodním Queenslandu. 
Podle vynálezce metody a zakladatele společnos-
ti Naturo Jeffa Hastingse postup Haelen zajišťuje 
čerstvému   mléku nejenom trvanlivost 60 dnů, ale 
také dvakrát lepší stravitelnost. 

Metoda je netermální, takže se v mléce ucho-
vají všechny enzymy, vitamíny a další biologic-
ky významné látky. Je aplikovatelná nejenom na 
kravské, ale i kozí, ovčí a velbloudí mléko. Pro-
ces ničí více druhů patogenů než pasterace, a to 
i velmi odolný Bacillus cereus. Součástí postupu 
není přídavek žádné konzervační látky či jiného 
aditiva. 

Podle popisu v patentu způsob úpravy mléka 
zahrnuje dva kroky: homogenizaci, kdy se mlé-
ko udržuje při teplotě nižší než přibližně 60 °C, 
a vysokotlaké zpracování, kdy je mléko vystave-
no působení zvýšenému tlaku nad asi 350 MPa, 
přičemž tlak při vysokotlakém ošetření nezpůso-
buje zvýšení teploty mléka nad limitních 60 ºC.

Spotřebitelské testy v roce 2021 a nedávná 
validace výzkumu provedeného organizací Co-
mmonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization (CSIRO) prokázaly, že stravitelnost 
mléka je vskutku vyšší. Výzkum CSIRO násle-
doval po výše zmíněné spotřebitelské studii, kte-
rá ukázala, že dvě třetiny účastníků studie, kteří 
měli běžně nepříznivou reakci na kravské mléko, 
po konzumaci mléka ošetřeného metodou Haelen 
zažívací problémy nezaznamenaly nebo je měly 
ve významně nižší míře.

Podstata této skutečnosti je ve způsobu, jakým 
technologie Haelen ovlivňuje z hlediska stravi-
telnosti problematičtější syrovátkové proteiny.

Jedním z rozdílů mezi standardním tepelným 
zpracováním mléka (pasterizace, UHT a ESL) 
a metodou Haelen je výsledná modifikace mléč-
ných syrovátkových bílkovin, které tvoří 17 až 
20 % bílkovin mléka. Jsou to alfa-laktalbumin 
a beta-laktoglobulin, proteiny s nižší molekulární 
hmotností než majoritní kasein. Při použití me-
tody Haelen se syrovátkové bílkoviny částečně 
hydrolyzují na menší peptidy a aminokyseliny, 
což po konzumaci takto ošetřeného mléka umož-

ňuje jeho snadnější a rychlejší trávení a také lepší 
vstřebávání živin. Výsledky CSIRO potvrdily, že 
technologie Haelen zlepší biologickou dostup-
nost živin z mléka pro lidský organismus. Toto 
zjištění je dost významné vzhledem ke skuteč-
nosti, že přibližně 68 % celosvětové populace má 
s konzumací mléka problémy (alergii na mléčné 
bílkoviny, nesnášenlivost laktózy). 

Australské státní regulační orgány mléko zpra-
cované technologií Haelen již schválily pro pro-
dej na domácím trhu a k formálnímu schválení 
pro vývoz má dojít v říjnu 2022.
www.australianmanufacturing.com.au, haelen.
com.au 

Pracovní místa 
v německém 

cukrovinkářství 
v ohrožení

Asociace německého cukrovinkářského prů-
myslu vydala prohlášení, v němž spolkovou vlá-
du důrazně varuje, že v mnoha malých a střed-
ních rodinných podnicích jsou ohrožena pracovní 
místa kvůli zpřetrhaným dodavatelským řetěz-
cům, raketově rostoucím nákladům na energii 
a suroviny a kvůli omezené dostupnosti surovin 
pro budoucí výroby.

Blíží se nejrušnější období roku, kdy mnoho 
cukrovinkářských firem vyrábí své tradiční spe-
ciality pro adventní a vánoční trhy. Podle před-
sedy Spolkového svazu německého cukrovinkář-
ského průmyslu (BDSI) Bastiana Fassina panuje 
obava, že bez rychlé pomoci spolkové vlády tyto 
firmy a jejich produkty navždy zmizí z němec-
kého trhu.

BDSI předpovídá, že pro rok 2023 cukrovin-
kářské firmy očekávají dodatečné náklady na ná-
kup elektřiny ve výši minimálně 750 % oproti 
roku 2022. K tomu se přidávají masivní nárůsty 
nákladů na trzích surovin, například u cukru 
(+100 %), glukózy (+200 %), másla (+95 %), 
sušeného mléka (+60 %), pšenice (+60 %) a slu-
nečnicového oleje (+280 %). Tito výrobci již 
nemohou kompenzovat enormní nárůst nákladů 
úsporami nebo úměrným přenesením nákladů do 
prodejních cen.

BDSI proto kontaktoval kancléře Scholze 
a spolkové ministry Roberta Habecka a Chris-
tiana Lindnera s žádostí o okamžitou pomoc 
ohledně německého cenového stropu za energii 
a také v dalších oblastech. Vyžadují zavedení jed-
notné ceny průmyslové elektřiny v EU, zrušení 
všech cel EU na dovoz potravinářských surovin 
z třetích zemí, zajištění předfinancování a pod-
pory v případě finančních potíží prostřednictvím 
státních záruk a dlouhodobých půjček od němec-
ké státní investiční a rozvojové banky KfW. 

„Vzhledem k explozi nákladů jsou společnosti 
připravovány o likviditu a zisky, které jsou ne-
zbytné pro zajištění pracovních míst a provádění 

nezbytných investic. Politici proto musí přijmout 
veškerá opatření, aby ulevili trhům s energií 
a zemědělskými komoditami a aktivně snižovali 
náklady. Nyní doufáme v praktický návrh ekono-
mického obranného štítu,“ řekl Fassin.
www.confectionerynews.com

caulicuPs – 
oPakovaně 

Použitelná náhrada 
za jednorázové 

šálky na kávu

Cauli je technologický start-up podnikají-
cí v oblasti opakovaně použitelných obalových 
systémů. Byl oceněn za své opětovně použitelné 
a recyklovatelné šálky na kávu CauliCups, ur-
čené jako náhrada za běžné jednorázové kávové 
šálky.

Běžné jednorázové kelímky na kávu jsou sice 
recyklovatelné, obvykle však nejsou přijímány 
v systémech sběru odpadu z domácností. Přes-
tože je lze vrátit k recyklaci, většinou se tak ne-
děje. Bylo kupříkladu zjištěno, že 99,75 % šálků 
na kávu ve Spojeném království není v současné 
době recyklováno. To znamená, že v Británii se 
jich ročně vyhodí kolem 2,5 miliardy.

Aby se tomu zabránilo, společnost Cauli přišla 
s technologickým řešením pro opětovně použitel-
né obaly na potraviny a nápoje. Představila své 
plně znovupoužitelné a recyklovatelné kelímky 
CauliCups a popsala je jako „další fázi revoluce 
opětovného použití“.

Kelímky se vyrábějí udržitelným způsobem 
v České republice ze 100% polypropylenu, což 
je plně recyklovatelný materiál, metodou vstři-
kování do forem. Mohou být opětovně použity až 
400krát, než jsou vráceny výrobcům k recyklaci 
na nové produkty.

Po úspěšné implementaci opakovaně použi-
telných misek na potraviny CauliBox partneři 
společnosti Cauli požádali, aby vyvinula řešení 
pro opakovaně použitelné šálky na kávu, přičemž 
uvedli, že jde o klíčovou oblast odpadu.

Cauli se úkolu úspěšně zhostil a začátkem říj-
na letošního roku představil své kelímky o obje-
mu 300 ml a 350 ml, v budoucnu má být k dispo-
zici i ve velikosti 0,5 l. 

První objednávky již přišly od společností 
Barts Health, NHS Trust, řady bank v Canary 
Wharf i menších cateringových firem.

Posláním společnosti Cauli, jak uvedla její 
spoluzakladatelka a generální ředitelka Josephine 
Liangová, je pomáhat budovat oběhové hospo-
dářství. Je zapotřebí se vypořádat s 11 miliar-
dami kusů odpadu z obalů potravin, které se ve 
Spojeném království každý rok vytvoří. V rámci 
uzavřeného sběrného systému se jejich kelím-
ky po použití vracejí do vratných boxů (Cauli-
Kiosks), kde uživatelé naskenují QR kód na po-

ložce před jejím odložením do kiosku. Vrácené 
kelímky a misky jsou poté vyzvednuty, umyty 
a poté odeslány zpět do partnerských maloob-
chodních míst, která se přihlásila jako součást  
Cauli.

Jakmile CauliBox nebo CauliCup doslouží, 
Cauli se postará o recyklaci. Kromě toho spo-
lečnost partnerům poskytuje statistiky dopadu 
na životní prostředí, které je informují o situaci 
v dosahování cílů v oblasti korporátní sociální 
odpovědnosti. Jednotliví uživatelé Cauli nádobí 
zase získávají CauliCoiny pokaždé, když použijí 
CauliBox nebo CauliCup. CauliCoiny lze sbírat 
a uplatnit pro získání slevy či odměny.

Od svého založení v roce 2019 Cauli vytvořil 
více než 20 komerčních partnerství pro svůj první 
produkt, opakovatelně použitelnou a recyklova-
telnou misku na pokrmy a potraviny, CauliBox. 
Mezi jeho klienty patří Societe Generale, West-
minster City Council a různé trusty národního 
zdravotního systému NHS Hospital. 

CauliBox byl v roce 2022 vyhlášen společnos-
tí West London Business čistou technologií roku 
(CleanTech of the Year) a získal ocenění NHS 
za inovaci v oblasti udržitelnosti Sustainability 
Partnerships Innovation Award 2021.
www.wearecauli.com, www.beveragedaily.com 

eu: nižší 
Produkce vePřového 

masa
V EU klesá produkce vepřového masa. Od-

hadovaná výroba za červen a červenec je podle 
britského Výboru pro rozvoj zemědělství a za-
hradnictví (AHDB) 1,78 milionu tun a 1,66 mi-
lionu tun. Za červen se jedná o meziroční pokles 
o 5,7 % a pro červenec o 8,4 %. To zvyšuje od-
hadovanou produkci (leden–červenec) pro EU27 
na 12,95 milionu tun, což je nejnižší objem od 
roku 2017.

U šesti klíčových producentských zemí uka-
zují meziroční údaje pouze Španělsko s mezi-
ročním růstem, i když nepatrným 0,2 %. Největší 
meziroční změnu zaznamenalo Německo, které 
v roce 2022 kleslo o 10,1 %. Významný pokles 
zaznamenalo také Polsko a Dánsko, a to o 9,2 % 
a 4,0 %. Francie a Nizozemsko se shodně snížily 
o 1,5 %.

Nižší produkce byla způsobena menším po-
čtem poražených zvířat. Odhadované počty po-
rážek za červen a červenec činí 19,23 mil. ku-
sů a 18,13 mil. kusů, což je meziroční pokles  
o 5,2 % a 7,8 %. Je pravděpodobné, že část to-
hoto poklesu může být způsobena vlnami veder 
v Evropě během těchto dvou měsíců. To zvyšuje 
odhadovaný počet porážek prasat od ledna do 
července v EU27 na 137,91 milionu kusů, což je 
nejnižší počet zaznamenaný za posledních 5 let.
euromeatnews.com 

Mgr. Tatiana Oldřichová

http://www.australianmanufacturing.com.au
http://www.confectionerynews.com/
http://www.wearecauli.com
http://www.beveragedaily.com
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Plundrový 
závin krémový

JEMNÝ ZÁVIN SE SVĚŽÍ MALINOVOU NÁPLNÍ 
DLE ORIGINÁLNÍ ODKOLKOVY RECEPTURY

WWW.ODKOLEK.CZ
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