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Boj o ochranné 
známky neustává

Mít na výrobku ochrannou známku EU a tím zabránit, aby 
obdobný název na potravině užíval i někdo jiný, navíc když jde 
i o jinou zemi, to je terno. A spory dokážou jít tak zvaně až 
na krev. Zvláště pak, když jde o řezníky. Zatímco Češi se há-
dají s Poláky, čí je myslivecká klobása, lovecká klobása ne-
bo kabanos, vedou čeští řezníci i vnitřní spor na bázi repub-
liky. Zatímco oni se domnívají, že název pražská šunka pat-
ří tomuto cechu od nepaměti, restauratér Tomáš Karpíšek si 
ochrannou známku zaregistroval pro svou firmu, lépe řečeno 
pro síť restaurací Ambiente.

„My jsme se rozhodli šunku ochránit pro všechny výrobce, 
kteří ji budou vyrábět správnou technologií,“ uvedl Jaromír 
Kloud, předseda Českého svazu zpracovatelů masa. Zaručené 
tradiční speciality jsou výrobky, které mohou prokázat tradič-
ní způsob výroby a složení, na rozdíl od dalších unijních chrá-
něných značení není důležité místo jejich výroby. Při dodržení 
pravidel by tak v případě zaregistrování označení mohl uzeni-
nu vyrábět kdokoliv na území EU. Čeští uzenáři proto připra-
vují návrh, podle něhož by pražská šunka mohla získat ochran-
nou známku EU a stát se takzvanou zaručenou tradiční spe-
cialitou (TSG). Úřad průmyslového vlastnictví koncem ledna 
tak na základě jejich podání zrušil restauratérovi Tomáši Kar-
píškovi ochrannou známku na tradiční masnou pochoutku. 

 Karpíšek v minulosti v médiích prezentoval svůj záměr ob-
novit tradici pražské šunky dle původní receptury z 19. století, 
kterou údajně získal od potomků uzenářských mistrů. Mluvil 
například o svém plánu založit asociaci po vzoru producentů 
parmské šunky, která by sdružovala výrobce a kontrolovala ja-
kost šunky. Úřad mu v roce 2007 slovní ochrannou známku 
zapsal, své tehdejší rozhodnutí však letos zrušil. Dal za pravdu 
uzenářům, podle nichž nelze zaregistrovat všeobecně známý 
produkt, který v zemi dlouhodobě vyrábí několik výrobců. 

„Zakládalo to velké nebezpečí, že nám znemožní její pro-
pagaci,“ vyjádřil obavy výrobců uzenin Kloud. Restauratérem 
vlastněná ochranná známka se vztahovala pouze na reklamní 
a podobné předměty, značku chtěl zapsat také na restaurač-
ní činnost, přípravu jídel a studené kuchyně.

Nejvyšší správní soud již v roce 2008 rozhodl, že pojem 
pražská šunka je druhovým označením běžného výrobku 
a žádný podnikatel ani uzenář si jej nemůže přivlastnit pou-
ze pro sebe. 

Pražská šunka se podle různých zdrojů vyrábí od 19. stole-
tí. Jedním z tajemství její přípravy je to, že se lehká vepřová 
kýta nechává uležet vcelku. Po několikatýdenním zrání v lá-
ku se kýta udí a zlehka vaří. Nejznámějším výrobcem praž-
ské šunky býval Antonín Chmel, který měl v 19. století firmu 
v Praze nad Nuselskými schody.

A jak je tomu s další chráněnou známkou u řezníků? Če-
ši podali námitky proti polské žádosti o registraci některých 
uzenin v EU, především pak kabanosu. Označení kabanos se 
pro určitý druh uzenin používá v ČR i v Polsku a obě země se 
o něj přou již několik let. 

Spory vyvolává i polská žádost o registraci Kielbasy Mys-
liwske. Proti ní čeští výrobci rovněž protestují kvůli tomu, že 
se obávají záměny s vlastní žádostí o registraci lovecké klo-
básy. 

 „Pokud by Poláci se svými žádostmi uspěli, znamenalo by 
to, že se polské uzeniny budou pyšnit razítkem kvality, a bu-
dou tak vyvýšeny nad ty české,“ uvedl europoslanec Jan Březi-
na, který se známkoprávními řízeními dlouhodobě zabývá. 

Podáním námitek se však Čechům podařilo dočasně celý 
proces registrace v EU přerušit. Evropská komise nyní bude 
zkoumat, zda je protest oprávněný a polská snaha získat unij-
ní registraci neplatná. 

Češi argumentují tím, že kabanos není tradiční speciali-
tou, protože se vyrábí ve více zemích střední Evropy a jednotli-
vé receptury se liší. Pokud by někdo měl právo název kabanos 
registrovat, byly by to podle Březiny spíše Češi. V Čechách se 
tradiční točený salám vyrábí od 19. století a od 70. let minu-
lého století pro něj platily technické normy v celém tehdej-
ším Československu. 

Spor se navíc „točí“ kolem názvu uzeniny. V polštině se to-
tiž používá označení kabanosy, ale v originálu žádosti o regis-
traci a v anglické verzi se objevuje české slovo kabanos. 

Evropská unie rozlišuje kromě tradiční zaručené speci-
ality ještě chráněné zeměpisné označení (PGI) a chráněné 
označení původu (PDO). Tyto dvě ochranné známky zaruču-
jí, že se výrobek částečně nebo zcela vyrábí v určité zeměpis-
né oblasti. 

Mezi potravinářské speciality z ČR s ochranným značením 
patří například České pivo, Pardubický perník, Štramberské 
uši, Pohořelický kapr, Nošovické kysané zelí nebo Český heř-
mánek (Chamomilla Bohemica). Eugenie Línková

Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna 
rozhodl o navýšení finančních prostřed-
ků z Evropského plánu hospodářské ob-
novy pro Českou republiku o více než 
1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky 
budou moci podpořit v ČR přibližně 300 
projektů Programu rozvoje venkova. Cel-
kové navýšení pro všechny členské státy 
EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí při-
bližně 26 mld. Kč. (1 mld. eur).

„Navýšení finančních prostředků pro Pro-
gram rozvoje venkova o více než jednu miliardu 
korun představuje velmi dobrou zprávu pro náš 
agrární sektor, podpora poplyne především do 
krizí zasaženého sektoru mléka, na obnovitelné 
zdroje a na zmírnění změny klimatu,“ sdělil mi-
nistr zemědělství Jakub Šebesta. 

Česká republika zvolila při využití dodateč-
ných peněz strategii koncentrovat podpory 
k naplnění stávajících cílů programu. Po ana-
lýze cílů a zohlednění zkušeností z dosavadní 
realizace PRV byl navýšen rozpočet zejména 
pro opatření Modernizace zemědělských pod-
niků o cca 640 mil. Kč a pro opatření Přidává-
ní hodnoty zemědělským a potravinářským pro-
duktům o cca 350 mil. Kč. Tyto prostředky tak 
napomohou investovat více než stovce žadate-
lů – chovatelů dojeného skotu a zpracovatelů 

mléka a mléčných výrobků do ustájení, tech-
nologií dojení či zpracování mléka a mléč-
ných výrobků. Dalších sto projektů je možné 
podpořit i v oblasti skladování statkových hno-
jiv, využívání energeticky úsporných materiá-
lů nebo při ochraně proti nepříznivým klima-
tickým jevům. 

Rozpočet určený pro investice k využívání 
obnovitelných zdrojů v rámci opatření Diver-
zifikace činností nezemědělské povahy a Pod-
pora zakládání podniků a jejich rozvoje byl na-
výšen o cca 135 mil. Kč v každém opatření, 
což znamená podporu pro zhruba 10 bioply-
nových stanic. Úspěšně realizované projekty 
pak přispějí k naplnění závazků České repub-
liky – dosáhnout v roce 2010 podílu spotřeby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 8 %.
V rámci opatření Pozemkové úpravy budou 
v rámci dodatečného rozpočtu ve výši cca
190 mil. Kč podporována vodohospodářská 
opatření sloužící ke zlepšení vodního režimu 
v krajině s cílem zadržování vody v krajině, 
snížení rizika eroze a povodní. Vyčleněné pro-
středky umožní podporu cca 20 projektům po-
zemkových úprav.

Schválení návrhu flexibilního využití fi-
nančních prostředků evropskou Komisí před-
cházela řada jednání i na nejvyšších úrovních. 
Nevládní organizace svými argumenty o vý-
znamnějších prioritách malých obcí podpoři-
ly stanovisko ministerstva zemědělství, a tak 
byl schválen původní návrh odsouhlasený Mo-
nitorovacím výborem PRV.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Podle dokončené ana-
lýzy společnosti STEM/
MARK došlo v průběhu ro-
ku 2009 k dalšímu posunu 
ve vnímání značky KLASA
spotřebitelskou veřejností. 

Spontánní znalost značky v obecné po-
pulaci 15–55 let dosáhla v prosinci 2009 
úrovně 62 %, což několikanásobně převy-
šuje znalost obdobných značek kvality, ja-
ko například Bio, Czech Made nebo Česká 
kvalita. Navozená znalost značky KLASA 
dosáhla dokonce 87 %. Znamená to potvr-
zení faktu, že zvolená marketingová stra-
tegie orientovaná zejména na komunika-
ci v jednotlivých regionech České republi-
ky a na přímé oslovení zákazníků v místě 
prodeje přinesla pozitivní výsledky.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
na začátku roku 2009 ve třech samostatných 
výběrových řízeních vybral pro marketingo-
vou podporu značky KLASA tři specializova-
né agentury: mediální, kreativní a PR agentu-
ru. Tento v praxi nejrozšířenější a osvědčený 
princip přináší úspory i efektivitu. Při aplika-
ci jiného modelu tj. zadání celé kampaně je-
diné agentuře, obvykle dochází k tomu, že ta-
to agentura objedná specializované činnos-
ti svým subdodavatelům a účtuje si jen další 
provizi. Samostatně vybrané specializované 
agentury se mohou soustředit na ty činnos-
ti, které umí nejlépe. Další výhodou je trans-
parentnost celého systému práce. Petr Maje-
rik, ředitel agentury ZenithOptimedia, k tomu 
poznamenává: „Už od konce 90. let minulé-
ho století jsme svědky razantních změn v ob-
lasti procesů realizace marketingových strate-
gií. Jedná se zejména o příklon k diverzifikaci 
portfolia dodavatelů jednotlivých marketingo-
vých služeb. Zatímco v minulosti vše koordi-
novala jedna „full-service“ reklamní agentu-
ra, v posledním desetiletí zadavatelé čím dál 
víc využívají specializované mediální agentu-
ry, kreativní agentury, PR agentury apod. Kro-
mě cenových úspor jim to přináší i větší trans-
parentnost. Na druhou stranu tento model je 
náročnější na koordinaci ze strany zadavatele 
marketingové kampaně.“

Praxe i v tomto případě potvrdila správ-
nost tohoto modelu. Větší efektivita kampaně 
umožnila její širší rozsah i užití nových forem 
komunikace zejména v regionech. Úspěšná by-
la aktivní účast značky na tematických udá-
lostech v řadě středních i menších měst regio-
nů České republiky, nově byla značka viditelná 
i přímo v hypermarketech. Zde sloužila jako 
navigační systém pro spotřebitele, který zdů-
razňuje na prvním místě kvalitu potravin.

V současné době SZIF připravuje plán pod-
pory značky KLASA pro rok 2010. Ten se bu-
de opět zaměřovat zejména na české a morav-
ské regiony včetně podpory regionálních ak-
tivit Agrární a Potravinářské komory ČR. Po 
stránce obsahové bude kampaň pokračovat 
v úspěšné prezentaci značky KLASA jako zá-
ruky kvality potravin. 

Národní značku kvality KLASA uděluje 
kvalitním potravinářským a zemědělským vý-
robkům ministr zemědělství od roku 2003. Tu-
to prestižní značku spravuje od počátku roku 
2004 Oddělení marketingu Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (SZIF). Začátkem 
ledna 2010 mohli nalézt spotřebitelé národní 
známku kvality KLASA na obalech celkem 
1317 potravinářských produktů od 227 českých 
a moravských výrobců. Další informace o ná-
rodní značce kvality KLASA a kompletní se-
znam všech oceněných produktů jsou dostup-
né na internetových stránkách Státního ze-
mědělského intervenčního fondu www.szif.cz 
v rubrice Propagace kvalitních potravin a na 
stránkách www.eklasa.cz.

Marek Ženkl, tiskový mluvčí SZIF

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA 2010, které se uskuteční na brněnském 
výstavišti od 2. do 5. března, opět představí širokou nabídku českého i zahraničního trhu 
potravin, nápojů a technologií. V pořadí už 27. mezinárodní potravinářský veletrh již tra-
dičně tematicky doplňují tři odborné veletrhy z potravinářské branže, a to MBK – 5. me-
zinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství, INTECO – 24. mezinárodní veletrh 
technologií a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování, a VINEX – 15. mezinárodní 
vinařský veletrh s bohatou nabídkou tuzemských a zahraničních vín, technologií a degus-
tační zónou. Stalo se již samozřejmostí, že k těmto veletrhům patří specializované projek-
ty primárně zaměřené na zdravý životní styl. TRENDY 2010 seznámí návštěvníky s nejno-
vějšími potravinami a nápoji, velká pozornost bude věnována také segmentu biopotravin 
a ekologickému zemědělství. Komplex potravinářských veletrhů se nově rozšíří o 26. me-
zinárodní veletrh obalů a obalových technologií EMBAX, jehož oborová náplň tvoří mezi-
článek mezi potravinářskou výrobou a obchodem. Alena Křečková, Veletrhy Brno, a. s.

www.salima.cz

Brněnské výstaviště
plné novinek ze světa potravin, 
nápojů a obalových technologií 

Kampaň značky 
KLASA zaznamenala 
posun k vyšší kvalitě

Vážení čtenáři,
na stranách č. 6–7

na 5 otázek odpovídá
Ing. Jakub Šebesta,
ministr zemědělství

Dodatečné navýšení finančních 
prostředků pro Program rozvoje venkova
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SVS ČR vyhod-
notila cílenou kon-
trolní akci „Drů-
bež 2009“: „Drů-
beží maso na trhu 
je zdravotně ne-
závadné.“ Smut-

né by bylo, kdybychom zjistili opak, 
byť jen v několika málo případech.

Kontrolní akce, která probíhala na 
celém území ČR v prosinci loňského 

roku, byla zaměřena na kontrolu obsa-
hu vody v zmrazených a hluboce zmra-
zených kuřatech, na kontrolu absorp-
ce vody během chlazení a na kontrolu 
povinné evidence na porážkách. Totéž 
se týkalo porcoven, do kterých směřo-
valy zásilky z členských i nečlenských 
zemí EU. Laboratorní vyšetření vzorků 
se uskutečňovala ve státních veterinár-
ních ústavech v Praze, Jihlavě a v Olo-
mouci.

Celkem 25 kontrol se týkalo drůbe-

žích porážek. Nevyhověl jediný vzorek 
krůtího masa kvůli vyššímu obsahu vo-
dy (nešlo o zdravotní závadnost). Dru-
hý zjištěný nedostatek se týkal závady 
ve vedení dokumentace provozovatele 
potravinářského podniku.

Celkem 82 kontrol se uskutečnilo 
v porcovnách, které zpracovávají drůbe-
ží maso ze zemí EU i mimo Unii. Zde 
byly prověřeny zásilky kuřecího masa 
z Německa, Polska, Holandska, Sloven-
ska, Dánska a Rumunska. Ani zde nebyl 

zjištěn případ ohrožení zdraví lidí, nic-
méně tři zjištěné případy se opět týka-
ly vyššího než povoleného množství obsa-
žené vody. Šlo o dvě nevyhovující zásil-
ky kuřecích stehen z Polska. Z důvodu, 
že se jednalo o čerstvé maso a výsledky 
byly doručeny po datu spotřeby, nebylo 
možné zásilky vrátit. Třetí zásilkou by-
ly kuřecí zadní čtvrtky hluboce zmra-
zené z Holandska, 330 kg bylo provo-
zovatelem určeno k likvidaci v asanač-
ním podniku.

Za zjištěné nedostatky příslušné kraj-
ské veterinární správy uložily v souladu 
s veterinární legislativou sankce, tj. poku-
ty příkazem, a zahájily správní řízení.

Z prosincové kontroly je zřejmé, že 
drůbeží maso uváděné na trh splňuje 
podmínky zdravotní nezávadnosti, nic-
méně pokud se problémy vyskytnou, 
tak se zpravidla týkají vyššího než po-
voleného množství vody. Státní veteri-
nární dozor se bude obdobným kontro-
lám věnovat i v roce 2010.

Nastal konec masopustu, začátek 
postu, avšak nikoli z tohoto důvo-
du byla stažena z prodeje španělská 
šunka. Obsahovala totiž nepovole-
né množství mikroorganismů (Liste-
ria monocytogenes), a to je důvod 
pro okamžité stahování tohoto vý-
robku z tržní sítě (šunka Natura vý-

robce CASADEMONT S. A. ESPAŇA, 
šarže 094511 s datem spotřeby 1. 5.
2010). 

Na zmíněném příkladě lze demon-
strovat, jak správně funguje vnitřní 
kontrolní systém dovozce. Ten odebí-
rá vzorky k vyšetření a o výsledku in-

formuje státní veterinární dozor. Takto 
nyní učinil dovozce, firma Ahold. Pro 
Státní veterinární správu to znamená si-
tuaci prověřit, popřípadě odebrat další 
vzorky a podniknout odpovídající kro-
ky: zakázat uvést do oběhu, popřípa-
dě stáhnout z trhu a nařídit opatření, 
v tomto případě zřejmě vrácení výrob-

ku zpět dodavateli. Do ČR bylo dove-
zeno celkem 2 149 kg španělské šunky 
ve vakuovém balení zhruba po 7 kilo-
gramech. O zachycení listerií v tomto 
tepelně opracovaném masném výrobku 
Státní veterinární správa informovala 
systémem rychlého varování (RASFF 
– Rapid Alert System for Food and Fe-

ed) ostatní země EU. Informovali jsme 
navíc podrobněji Slovensko, kam měla 
směřovat zásilka 364 kg šunky, a samo-
zřejmě i Španělsko, aby zde provedli še-
tření u výrobce. V současné době se pro 
jistotu vyšetřují ve Státním veterinárním 
ústavu v Praze i další šarže tohoto vý-
robku, šunky, z další zásilky.

Právě v tomto ročním období na-
stává čas zabijaček, je tedy dobré 
pohlédnout reálně na tuto v našich 
končinách tradiční praxi. Veterinár-
ní legislativa ji umožňuje, ale má to 
svá pravidla. Ta jsou prakticky léta 
stále stejná. 

Veterinární zákon říká, že jatečná 
zvířata s výjimkou skotu včetně telat, 
koní, oslů a jejich kříženců a jelenovi-
tých z farmového chovu mohou být po-

ražena v hospodářství chovatele, jsou
-li jejich maso a orgány určeny pouze 
pro spotřebu v domácnosti chovatele, to 
znamená, že splňují podmínky domácí 
porážky. V případě nějakých patologic-
kých či jinak podezřelých nálezů může 
chovatel požádat o veterinární vyšetření 
– prohlídku. Vyšetření může ve zvlášt-
ním případě v rámci mimořádných ve-
terinárních opatření nařídit místně pří-
slušná veterinární správa, pokud by byla 
nepříznivá nákazová situace. 

To znamená, že pro účely spotřeby 
v domácnosti chovatele je povoleno do-
ma porazit prase a samozřejmě veške-
rou drůbež, ale i holuby a také například 
králíky nebo nutrie. Ale v rámci domácí 
porážky lze též porážet ovce a kozy. Po-
kud jde o některé nově chované druhy 
zvířat, například pštrosy, ti musejí být 
poráženi na jatkách, nikoli doma. 

Pozor ale na pořádání „obecní zabi-
jačky“ jako „atrakce“. Za prvé, veřej-
né usmrcování zvířat není žádná atrak-

ce a za druhé, pokud jde o argument, 
že jde o starou tradici, tak tento argu-
ment neobstojí. Navíc zákon takovýto 
pojem nezná. Zná pouze domácí poráž-
ku v hospodářství chovatele, přičemž 
maso a produkty jsou určeny k využití 
v jeho domácnosti, a pak porážku jen 
ve schválených zařízeních či závodech, 
a to jsou jatka.

Takže výroba tzv. zabijačkových spe-
cialit za účelem uvedení do oběhu je 
možná pouze ve schválených prosto-

rách (např. jatek) nebo v registrované 
prodejně (řeznictví). A uvést do oběhu 
(prodat nebo rozdat) lze krajskou vete-
rinární správou v schváleném místě. 

Pokud jde o přípravu pokrmů, to již 
není předmětem státního veterinárního 
dozoru, ale jiných kontrolních orgánů, 
například veřejného zdraví (hygienická 
služba). Všechny tyto aspekty musí při 
úmyslu pořádat nějakou „obecní akci 
s masem“ vzít v potaz organizátor, na-
příklad obec.

To znamená, že loňská mimořádná 
veterinární opatření platí v plném roz-
sahu s jednou malou změnou v Člán-
ku V., a to, že místně příslušné kraj-

ské veterinární správy mohou po po-
souzení rizik a vyhodnocení konkrétní 
situace povolit výjimku, a zde je ona 
změna: jedná se o býky, kteří budou nej-

později do šesti měsíců ode dne podání 
žádosti poraženi na jatkách. Dále pak 
platí dle stávajících podmínek, že pro 
výjimku může jít o zvířata, která budou 
do 3 měsíců od podání žádosti vyveze-
na do třetí země, popřípadě se jedná 
o býky ve schválených inseminačních 
stanicích a býčky určené do odchoven, 
popřípadě v odchovnách plemenných 
býků.

Chovatelé vakcinaci nehradí, nákla-

dy na očkování proti katarální horeč-
ce nese stát.

Plné znění této změny mimořádné-
ho veterinárního opatření lze nalézt na 
webových stránkách Státní veterinární 
správy ČR, bude též zveřejněno v Čes-
kém rozhlase a za den jeho vyhlášení 
se považuje den jeho vyvěšení na úřed-
ní desce Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem vakcinace je zamezit šíření 
nebezpečné nákazy katarální horečky

ovcí, a tím zabránit velkým ekonomic-
kým ztrátám, které může tato nákaza 
vyvolat. Dalším cílem je rovněž umož-
nit obchodování se zvířaty v rámci EU.

Až bude znám dodavatel vakcíny 
pro rok 2010, vydá Státní veterinární 
správa ČR nová, letošní mimořádná 
veterinární opatření umožňující vak-
cinaci, a to zřejmě počátkem měsíce 
března.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Zajisté není důvod podléhat pani-
ce, nicméně je stále třeba počítat 
s novými a novými onemocněními, 
která mohou ohrožovat zvířata a po-
případě i lidi. Jedním z takových 
je například Q–horečka, se kterou 
jsou v poslední době problémy v Ho-
landsku. Tento problém bere váž-
ně i Evropská komise. V uplynulých 
dnech se této problematice věnova-
li i na zasedání Stálého veterinární-
ho výboru v Bruselu.

Horečnaté onemocnění, známé ja-
ko Q–horečka, kterým trpí zejména ov-

ce, kozy, ale i skot, psi, kočky, hlodavci 
i ptáci, je známé ze všech světadílů, nic-
méně v naší republice ještě zaznamená-
na nebyla. Způsobuje ji mikroorganis-
mus (vir???) Coxiella burnetti a nakazit 
se je možné vzdušnou cestou, kontami-
novanými tkáněmi či exkrementy. Kro-
mě zvířat se dokonce mohou nakazit 
i lidé přicházející do kontaktu s nemoc-
nými zvířaty, například veterináři, ze-
mědělci, řezníci. Léčení lidí i zvířat je 
možné antibiotiky. Projevy jsou únava, 
kašel, horečky, zánět plic. Úmrtnost je 
menší než 1 %.

A obrana? Především prevence, pas-
terace nebo převaření syrového kravské-

ho, kozího či ovčího mléka a dokona-
lá hygiena. Je možné i vakcinovat, při-
čemž účinnost vakcíny trvá až pět let.

V současné době není naše republi-
ka ohrožena, nicméně je nutné i s va-
riantou zavlečení na naše území počí-
tat. Současné zkušenosti z Holandska 
naznačují, že toto riziko na lehkou vá-
hu brát nelze, i když smrtelné nebezpe-
čí jak pro zvířata, tak pro člověka je mi-
nimální. Ale hospodářské ztráty v cho-
vech jsou pochopitelně velké. Takže je 
možné uvažovat, že v budoucnu, bude-li 
se tato nákaza v Evropě šířit, bude nut-
né k vakcinaci přikročit.

Zdá se ale, že není možné se spolé-
hat na stále stejnou účinnost prostřed-
ků, které se používají k hubení roztočů. 
Poznatky z Výzkumného ústavu včelař-
ského v Dole u Libčic svědčí o tom, že 
potírání plodu (zavíčkovaných plástů) 
na konci zimy mělo efekt zejména v ro-
ce 2008 a 2009, kdy bylo zjištěno více 
než 50 % bez nálezu roztočů.

Na druhou stranu ale bylo zjištěno, 
že zejména v některých lokalitách se za-

čala projevovat snížená účinnost použí-
vaných prostředků na bázi pyrethroidů, 
kvůli zřejmě se zvyšující odolnosti roz-
točů. Proto bude používání přípravků na 
bázi pyrethroidů v letošním roce důsled-
něji sledováno. Budou se sledovat zejmé-
na informace od chovatelů včel o tom, 
zda se účinek těchto léčiv neprojevuje 
také v nových oblastech ČR. Vždy je po-
třeba mít pro použití souhlas místně pří-
slušné krajské veterinární správy.

Obecně lze potvrdit, že dlouhodobá 
aplikace všech léčiv podporuje nárůst 
rezistence roztočů. Takže i zde platí, že 
je nutné s tímto efektem počítat a snažit 
se vzniku rezistence předcházet, popří-
padě se pokusit využívat nové prostřed-
ky, které by byly s to uškodit roztoči Var-
roa destructor.

Právě díky dobré spolupráci a vzá-
jemné informovanosti mezi Českým 
svazem včelařů, Státní veterinární sprá-
vou ČR a Výzkumným ústavem včelař-
ským je zdravotní stav včelstev u nás 
pod kontrolou, a dokonce lze říci, že 
zejména pokud jde o obecnou hrozbu 
varroázy, že se v posledních dvou letech 
zlepšuje.

Drůbeží maso je zdravotně nezávadné

Nevyhovující šunku ze Španělska vrátit

Zabijačka podle pravidel

Máme se bát Q–horečky?

Jak lépe na roztoče, kteří způsobují varroázu

I letos proběhne vakcinace proti „BT“
Letos to bude třetí rok, kdy se u nás budou vakcinovat ovce, kozy a skot 

proti katarální horečce ovcí, neboli proti bluetongue – „BT“. Jelikož ješ-
tě není znám dodavatel vakcíny pro rok 2010 (nebylo ukončeno výběrové 
řízení), zatím probíhá vakcinace proti tomuto onemocnění na základě mi-
mořádných veterinárních opatření, která vydala Státní veterinární správa 
dne 5. března 2009. 

V celém světě se v poslední době hovoří o úbytku včelstev. Jistě se na 
něm podílí celá řada faktorů, avšak za prvotního činitele se považuje pů-
sobení roztoče Varroa destructor. Nicméně na zdravotní stav včelstev pů-
sobí i stres. Zásadní zlepšení je ale možné pozorovat po razantním likvi-
dování roztočů.
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Uplynul již téměř rok a půl od do-
by, kdy celým světem otřásla kau-
za melaminu v potravinách původem 
z Číny. Čínští farmáři s vědomím 
čínských výrobců přidávali do mlé-
ka melamin, aby jím maskovali je-
ho nepříznivé nutriční hodnoty. Ve-
řejnost se o tomto podvodu dozvě-
děla v okamžiku, kdy v Číně začal 
strmě stoupat počet dětí s ledvino-
vými potížemi, které byly způsobeny 
konzumací mléčné výživy vyrobené 
z kontaminovaného mléka. Čína při-
znala i několik případů úmrtí dětí. 

Celý svět na tuto kauzu zareagoval 
zpřísněnou kontrolou čínských mléč-
ných výrobků i tzv. složených potra-
vin, do nichž bylo čínské mléko přidá-
no jen zčásti. V EU již dlouho předtím 

platil zákaz dovozu čínských mléčných 
výrobků, v září 2008 v důsledku aféry 
však Evropská komise zákaz rozšířila 
i na dovoz potravin s mléčnou složkou, 
které jsou určeny pro kojence a malé 
děti. U ostatních čínských potravin ob-
sahujících byť jen nepatrné množství 
mléka dozorové orgány zemí EU mu-
sely ověřovat případný obsah melami-
nu již při kontrole na hranicích. Na ev-
ropský trh mohlo být propuštěno pou-
ze to zboží, které bylo shledáno jako 
bezpečné.

I dnes po mnoha měsících se v médi-
ích čas od času objevují zprávy, že Čí-
na má problémy s melaminem v mléku 
neustále. V tomto smyslu mohou být 
ale evropští spotřebitelé klidní, v EU 
nadále platí zpřísněná opatření dovo-
zu rizikových čínských výrobků. Na je-

jich naplňování se podílí i Státní země-
dělská a potravinářská inspekce. V ro-
ce 2009 tak například SZPI provedla 
bez mála dva tisíce kontrol zaměřených 
na čínské potraviny s mléčnou složkou. 
V rámci těchto kontrol i kontrol dovo-
zu čínských potravin bylo odebráno 
celkem 98 vzorků, které byly následně 
podrobeny laboratorním testům. 

Od září 2008 k dnešnímu dni byly 
zjištěny pouze čtyři případy potravin 
kontaminovaných melaminem na úze-
mí ČR, ať už se jednalo o případy odha-
lené kontrolou SZPI, vnitřní kontrolou 
provozovatelů samotných nebo kont-
rolou dozorového orgánu jiné členské 
země, který o tom informoval SZPI 
prostřednictvím Systému rychlého va-
rování pro potraviny a krmiva v EU. Ve-
řejnost byla o všech těchto případech 

informována prostřednictvím médií, 
a to i když se jednalo například o pou-
hých dvacet dvěstěgramových balení 
bonbonů. 

Žádná ze čtyř kontaminovaných po-
travin na území ČR nepředstavovala 
akutní zdravotní riziko pro konzumen-
ty; naměřené hodnoty melaminu v těch-
to potravinách byly mnohonásobně 
nižší než hodnoty naměřené u čínské 
mléčné výživy, která způsobila zdravot-
ní potíže stovkám tisíců čínských dětí. 
Zároveň byly tyto kontaminované po-
traviny (nebo suroviny) na evropský trh 
dovezeny ještě předtím, než vstoupila 
v platnost ochranná opatření Evropské 
komise. O jejich účinnosti svědčí i sku-
tečnost, že od března roku 2009 neby-
la v ČR zjištěna žádná další potravina 
s nadlimitním množstvím melaminu. 

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce provádí své kontroly 
na základě analýzy rizika, to zna-
mená, že se cíleně zaměřuje na 
riziková místa na trhu s potravi-
nami. Nástrojem k tomu jsou te-
matické kontroly plánované pod-
le poznatků z minulých kontrol-
ních akcí či aktuálních problémů 
na trhu. Kromě toho SZPI reaguje
i na podněty od partnerských do-
zorových orgánů, spotřebitelů, mé-
dií, ale i spotřebitelských organi-
zací. 

Jednou z posledních tematických ak-
cí minulého roku byla kontrola bale-
ných vod. Cílem bylo především ově-
řit, zda jsou u neochucených balených 
vod dodržovány legislativou předepsané 
jakostní požadavky, a hlavně požadav-
ky na bezpečnost. Cíleně bylo odebrá-
no osm vzorků, na nich bylo provede-
no téměř padesát rozborů – mikrobio-
logických (např. zjišťována přítomnost 
bakterie Escherichia coli, koliformních 
bakterií, organotrofních bakterií, ente-
rokoků atd.), ale i zaměřených na che-
mické složení (př. zjišťování obsahu 

sodíku, dusitanů, polycyklických aro-
matických uhlovodíků atd.). 

Kontrola neodhalila žádný závažný 
problém, z hlediska bezpečnosti byly 
všechny vzorky hodnoceny jako vyhovují-
cí. Pouze u třech vzorků byl zaznamenán 
vyšší počet kolonií organotrofních bak-
terií (měřeno při teplotě 22 °C a 36 °C),
než stanovuje vyhláška. Jedná se však 
pouze o jakostní vadu, která vypovídá 
zejména o špatném skladování balených 
vod. Na všech balených vodách musí 
být uvedena věta „Uchovávejte v chla-
du a chraňte před přímým slunečním 

světlem“. Tato povinnost je primárně 
určena pro výrobce a prodejce, ale ří-
dit by se jí měli ve svém zájmu také sa-
motní spotřebitelé. Právě skladování na 
přímém slunci může napomáhat růstu 
organotrofních bakterií, a tedy ovlivňo-
vat kvalitu vody. Dále by spotřebitelé 
měli vědět, jaké jsou rozdíly mezi jed-
notlivými druhy vod. Vyhláška rozlišu-
je minerální, pramenité, kojenecké a ba-
lené pitné vody. Minerální vody pochá-
zejí z přírodních zdrojů osvědčených či 
certifikovaných ministerstvem zdravot-
nictví, pramenité a kojenecké vody také 

pocházejí z chráněných podzemních 
zdrojů, ty však již nemusí být schvalová-
ny ministerstvem zdravotnictví. Mine-
rální a pramenité vody lze upravovat ně-
kolika předepsanými způsoby (např. fil-
trací, dekantací), kdežto kojenecká voda 
může být upravována pouze UV záře-
ním. Pitná voda je svými kvalitativními 
parametry totožná s vodou z kohoutku, 
výrobce ji však dále může upravovat či 
obohacovat o různé minerální látky. 

I přes kladné výsledky této tematické 
kontroly bude SZPI této oblasti nadále 
věnovat svou pozornost. 

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce odhalila další nebezpečný dopl-
něk stravy na podporu erekce, tentokrát 
se jednalo o výrobek Golden Erect půvo-
dem z Nizozemí, který do České republi-
ky dovezla společnost VaV trading com-
pany spol. s r. o. Jejím jediným odběrate-
lem byla firma ODK - MAGNUM s. r. o.
provozující internetové obchody s do-
plňky stravy. Ve složení výrobku byla 
uvedena mimo jiné bylina Tongat Ali, 
což je jiný název pro rostlinu Euryco-
ma longifolia (Malajský ženšen). Tato 
rostlina patří mezi tzv. potraviny nového 
typu a její použití v potravinách neby-
lo dosud Evropskou komisí schváleno. 
Podle hodnocení ministerstva zdravot-
nictví potravina Golden Erect obsahu-
jící extrakt z rostliny Eurycoma longifo-
lia ohrožuje zdraví konečného spotře-
bitele. 

 Do České republiky bylo dove-
zeno celkem 500 kusů šarže s ozna-

čením LOT:C860712 a s datem po-
užitelnosti 10-2012. Doplněk byl za-
balen v balení po osmi kapslích. 
Dovozce od svého odběratele stáhl
120 kusů balení, které také na vlastní 
náklady nechal zlikvidovat. Zbytek byl 
ovšem prodán spotřebitelům. Těm po-
travinářská inspekce nedoporučuje ten-
to přípravek na podporu erekce dále uží-
vat. 

Potravinami nového typu se myslí po-
traviny získané z exotických rostlin či ži-
vočichů, které se u nás dříve nekonzu-
movaly, nebo suroviny, které byly vyro-
beny za použití netradičních výrobních 
technologií, jež výrazně ovlivňují jejich 
strukturu a složení. Každá taková potra-
vina musí být nejprve schválena Evrop-
skou komisí. V rámci schvalovacího pro-
cesu odborníci posuzují, zda je uvedená 
potravina bezpečná či jaký vliv by pří-
padně mohla mít na výživu člověka. 

Martina Šmídtová, SZPI

Již čtyři roky v ČR běží Národ-
ní ozdravovací plán od IBR (infekč-
ní bovinní rhinotracheitidy), a s vel-
kým úspěchem. Již 60 % našich 
chovů skotu je ozdravených (přes-
ně 59,90 %).

Přírůstek IBR prostých, tj. ozdrave-
ných hospodářství s chovem skotu, kte-
rý je za čtyři roky průběhu Národního 
ozdravovacího plánu (NOP) na úrovni 
téměř 41 %, je příznivý (na počátku bylo
prostých zhruba 19 %) .

Nákazová situace u IBR zůstala v ro-
ce 2009 v zemích EU beze změny. Žád-
ný stát ani region se neposunul do ka-
tegorie úředně prostých, tedy nebyl 
zařazen do přílohy č. 2 rozhodnutí Ko-
mise 2004/558. Proto nedošlo ani k te-
ritoriálnímu rozšíření dodatečných ga-
rancí podle článku 10 směrnice Rady 
64/432/EHS. V tomto období se neroz-
šířil ani počet států či regionů, kterým 
by Evropská komise schválila ozdravo-
vací program. To znamená, že se ne-

změnila ani příloha č. 1 RK 2004/558, 
v níž je uvedena SRN, ČR a dvě auto-
nomní oblasti Itálie. 

Mezi země prosté patří: Norsko, 
Švédsko, Finsko, Dánsko, Rakousko, 
Švýcarsko, provincie Bolzano v Itálii, 
Horní Falcko a Horní Franky v Bavor-
sku v SRN. Tyto státy (regiony) jsou 
uvedeny (s výjimkou nečlenských stá-
tů Norska a Švýcarska) v příloze č. 2 
rozhodnutí Komise 2004/558/ES. Byly 
prohlášeny Evropskou komisí za ofici-
álně prosté a obdržely od ní dodatečné 
garance podle článku 10 směrnice Ra-
dy 64/432/EHS.

Země se schváleným NOP jsou tyto: 
Spolková republika Německo – všech-
ny spolkové země s výjimkou spolko-
vých zemí Horní Falcko a Horní Franky 
v Bavorsku, Česká republika – všechny 
kraje, Itálie – autonomní region Friuli 
Venezia Giulia a autonomní provincie 
Trento (severní Itálie). 

Podmínkou pro schválení programu 
je podle směrnice Rady 64/432/EHS 

povinný ozdravovací program, který 
daný stát zavede na administrativně 
vymezeném území. Výše uvedené stá-
ty (regiony) jsou uvedeny v příloze č. 1 
rozhodnutí Komise 2004/558/ES. Ob-
držely od Evropské komise dodatečné 
garance podle článku 9 směrnice Rady 
64/432/EHS. Možnost požadovat doda-
tečné garance je pro naši republiku z hle-
diska možného obchodování se skotem 
velmi významné a chovatelé to velmi dob-
ře vědí.

V ČR probíhá k 31. 12. 2009 pro-
gram ozdravování od IBR již čtyři roky. 
Za tuto dobu se podařilo převést do cí-
lové kategorie, tzn. úředně prostých hos-
podářství, velkou část těch, u nichž byla 
zjištěna v prvním roce ozdravování příz-
nivější nákazová situace. To znamená, že 
se buď jednalo o hospodářství, v nichž 
nebyla zjištěna sérologicky pozitivní zví-
řata, nebo nízký počet pozitivních zvířat 
umožnil zavést rychlé ozdravení elimi-
nační metodou bez vakcinace. 

Pozornost v následujících letech bu-

de zaměřena na hospodářství ozdravu-
jící dlouhodobě, tedy eliminační meto-
dou s vakcinací markerovými vakcína-
mi. V této skupině bude nutné, zejména 
v hospodářstvích méně zamořených, 
program postupně dokončovat.

V letošním roce 2010 tedy počítá-
me s tím, že je bezpodmínečně nutné 
co nejdříve ukončit ozdravování zbýva-
jících hospodářství, v nichž nebyla pro-
kázána infekce, a ve skupině hospodář-
ství, ozdravujících bez vakcinace. K to-
mu je nutno připomenout, že chovatel 
má zákonem stanovenou povinnost plnit
v rámci NOP své povinnosti, viz § 5, odst. 
(2), písm. d) veterinárního zákona.

Tedy ta hospodářství ze skupiny 
ozdravující vakcinací, která byla méně 
zamořená, by měla proces ozdravová-
ní končit. S chovateli je třeba průběh 
ozdravování konzultovat. V případě, že 
v hospodářství zůstává již jen několik 
pozitivních zvířat, doporučit jejich jed-
norázové vyřazení, ukončit vakcinování 
a proces závěrečnými vyšetřeními fina-

lizovat. A to je úkol pro chovatele, kraj-
ské veterinární správy i pro soukromé 
veterinární lékaře. 

Zavedení Národního ozdravovacího 
programu od IBR významně pomohlo 
pochopení a finanční podpora Minis-
terstva zemědělství. Prostředky státu 
na tuto důležitou akci byly schváleny na 
sedm let. Tedy na dobu, za kterou může 
každý chovatel ozdravování úspěšně do-
končit. Je namístě upozornit, že finanč-
ní pomoc skončí 31. 12. 2012. Je nej-
vyšší čas, aby každý chovatel, zejména 
ten, který musel zavést dlouhodobý vak-
cinační program, jej zhodnotil a nasmě-
roval tak, aby jej do uvedeného data sti-
hl úspěšně ukončit.

Josef Duben, SVS ČR

Pokrok – jsme zase o krok s IBR dále

Potravinářská inspekce stále kontroluje potraviny
z Číny kvůli obsahu melaminu

Dva kamiony instantních nudlí
nebyly propuštěny do oběhu

Kontrola balených vod neodhalila závažnější nedostatky

Doplněk stravy se zakázanou 
bylinou byl zlikvidován

Zásilka byla rozložena do dvou 
kamionů, z nichž každý vezl přes 
17 tisíc kilogramů nudlí. Celkově 
tak bylo zadrženo 70 200 kusů ba-
lení. Dovozce je nyní nesmí pou-
žít pro potravinářské účely v ČR. 
Spotřebitelům nehrozí žádné ne-
bezpečí, neboť díky zásahu SZPI 
a celníků se nudle s nadlimit-
ním množstvím hliníku nedosta-
nou do obchodní sítě. Informace 
o případu byly zároveň odeslány 
na vědomí ostatním členským ze-
mím EU prostřednictvím Systému 
rychlého varování pro potraviny
a krmiva.

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových
stránkách SVS ČR: 

www.svscr.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci s Celní správou ČR zadržela zásilku instant-
ních nudlí z Číny. Inspektoři SZPI z této zásilky odebrali vzorky do laboratoří, kde bylo prokázáno, že nudle 
obsahují vyšší množství hliníku, než je limit stanovený pro tento druh potraviny Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR. Na základě laboratorních výsledků poté SZPI vydala závazné stanovisko nedovolující zásilku pro-
pustit do oběhu v České republice. 
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Ministerstvo zemědělství se roz-
hodlo podpořit myšlenku zakládání 
tzv. lesnických parků. Lesnické par-
ky budou sloužit jako ukázkové vzo-
ry příkladného, trvale udržitelného 
hospodaření v lesích a v krajině. 

„Ministerstvo zemědělství podporuje
myšlenku vyhlašování lesnických parků. 
Hlavní těžiště změny běžného lesa na 
lesnický park spočívá v tom, že lesnický 
park bude tzv. demonstračním, resp. mo-
delovým lesem. Veřejnost bude mít mož-
nost seznámit se v lesnickém parku v rám-

ci naučných stezek s tématy jako napří-
klad význam lesa, lesnictví, výroba dřeva. 
Přičemž tyto oblasti představují v našem 
středoevropském regionu nezastupitelnou 
hodnotu,“ sdělil ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta.

Hospodaření v lesnických parcích 
bude v maximální míře zachovávat pří-
rodní, krajinné a kulturní hodnoty úze-
mí v rámci trvale udržitelného hospoda-
ření v lesích a v krajině. Lesnické par-
ky také přispějí ke zvýšení všestranného 
přínosu lesů pro rozvoj daného regionu, 
k udržitelnému rozvoji turismu, mysli-

vosti a dalších zájmů veřejnosti. Lesnic-
ké parky mimo jiné poslouží k hlubší-
mu vědeckému výzkumu i monitoringu 
a veřejnost jejich prostřednictvím mů-
že získat lepší informace o způsobech 
obhospodařování lesů, o významu lesů 
a lesnictví a o přínosech využívání dře-
va jako obnovitelné suroviny. 

Lesnické parky vyhlášené na úze-
mí ČR budou postupně zapojovány do 
mezinárodní sítě tzv. modelových le-
sů (více na www.imfn.net), a přispějí 
tak k posílení mezinárodní spoluprá-
ce a k výměně informací o způsobech 
hospodaření v lesích. Obecný standard 
lesnických parků zpracoval státní pod-
nik Lesy České republiky ve spolupráci 
s ministerstvem zemědělství. 

Předpokládá se, že iniciátory vyhlá-
šení konkrétních lesnických parků bu-
dou vlastníci lesů a další lesnické a jiné 
subjekty působící v dané oblasti. Vyhla-

šování lesnických parků nebude mít do-
pady na státní rozpočet. Administrati-
va lesnického parku bude založena na 
dobrovolném přístupu dotčených sub-
jektů, institucionálně bude zastřešena 
nevládní neziskovou organizací, obec-
ně prospěšnou společností, příp. nada-
cí a bude využívat nejrůznějších dostup-
ných soukromých a veřejných zdrojů fi-
nancování na podporu a rozvoj aktivit, 
které jsou v souladu se standardem les-
nického parku.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Společnost STEM/MARK provedla v prosinci loňského roku prů-
zkum zaměřený na vnímání a posun značky kvality KLASA spotře-
bitelskou veřejností v roce 2009. Spontánní znalost značky v obecné 
populaci 15–55 let dosáhla v prosinci 2009 úrovně 62 %, což několi-
kanásobně převyšuje znalost obdobných značek kvality jako napří-
klad Bio, Czech made nebo Česká kvalita. Navozená znalost znač-
ky KLASA dosáhla dokonce 87 %. Přesto, že hlavní cílovou skupi-
nou jsou ženy ve věku 25–55 let, které považují značku KLASA za 
pomocníka při nákupu kvalitních potravin, dostává se KLASA stále 
více do povědomí mužské populace. Muži se účastní převážně hro-
madných rodinných nákupů ve větších městech a hypermarketech, 
tedy místech, kde se s propagační kampaní značky KLASA často 
setkali. U mužů ve věku 15–24 let dosáhla spontánní znalost značky 
úrovně 71 %. Navozená znalost je u stejné skupiny ještě vyšší, znač-
ku KLASA a její logo znají téměř všichni. V rámci výzkumu bylo 
také zjišťováno, které konkrétní výrobky s logem KLASA si spotře-
bitelé nejčastěji vybaví. Patřily mezi ně pečivo, chléb a jogurty. Nej-
více zmiňovaným výrobcem pak byla Mlékárna Kunín. Vyhodnocení části dotazníku KLASA za rok 2009 určeného výrobcům.

PRŮZKUM ZNAČKY KLASA PROBĚHL
TAKÉ MEZI VÝROBCI

Z výsledků dotazníků KLASA, který byl výrobcům rozeslán, vy-
plývá, že 81 % považuje novou reklamní kampaň značky KLASA za 
velmi a poměrně zdařilou. 65 % si myslí, že logo KLASA má vliv na 
zvýšení prodeje výrobků až o 15 %. Usilovat o získání značky KLASA
pro další výrobky bude 73 % oslovených. 42 % výrobců považuje ja-
ko důležitou prezentaci výrobků na veletrzích. Dalších 31 % ji pova-
žuje za středně důležitou. Z hlediska obchodních řetězců by se pre-
zentace výrobků KLASA měla objevovat dle 54 % výrobců hlavně 
v supermarketech Albert.  SZIF

Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků

Vnímání značky kvality KLASA v roce 2009
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Jakub Šebesta,
ministr zemědělství

1.  V září 2003 jsme spolu měli rozhovor pro Potra-
vinářský zpravodaj a jeho předmětem byla pře-
devším jakost potravinářských výrobků. Od té 
doby se mnoho změnilo, z funkce ústředního ře-
ditele Státní zemědělské a potravinářské inspek-
ce jste byl v květnu minulého roku jmenován na 
post v našem resortu nejvyšší – na funkci minis-
tra zemědělství. Původně to mělo být na pár mě-
síců, ale politická situace se vyvinula jinak. Jak 
hodnotíte Vy tento svůj přechod a co bylo a je na 
Vaší nynější práci nejtěžší? A co spadá do oblas-
ti věcí příjemných?
Pro mě to byla velmi zásadní změna. Přestože 

jsem již dříve znal tento resort, musím přiznat, že 
mě překvapil rozsah oblastí, problematik, kompe-
tencí a s tím spojené odpovědnosti, které spravu-
je ministerstvo zemědělství. A překvapil mne ta-
ké počet a velikost organizací podřízených tomuto 
resortu. Z hlediska odborného to byla velká změ-
na nejenom pro mě, ale i pro celou vládu. Pokud 
mandát vlády trval do uvažovaných voleb v říjnu 
minulého roku, šlo především o to, udržet v cho-
du úřad, připravit kvalitní a reálný rozpočet na 
rok letošní, nezpožďovat plynulý tok podpor do 
zemědělství, a samozřejmě šlo tehdy o to, dokon-
čit zdárně a důstojně české předsednictví v Ra-
dě Evropské unie. Situace se ale zásadně změni-
la zrušením předčasných voleb. V okamžiku, kdy 
bylo jasné, že se volby posunou o řadu měsíců dá-
le, bylo nutné zcela přehodnotit své působení. Už 
nešlo jenom o udržovací stav, ale museli jsme při-
stoupit k plnohodnotnému působení – tedy i le-
gislativnímu. Například v případě rozpočtu nešlo 
jenom o to jej připravit, ale také jej schválit. By-
lo tedy jasné, že prodloužený mandát vlády bude 
i tak příliš krátký na to, provést zásadní změny, 
ale zároveň příliš dlouhý na to, nedělat takříkajíc 
„nic“. S tím souvisel můj další koncepční záměr 
a rozhodnutí v čele úřadu. 

Dovolte mi to vysvětlit trochu podrobněji. Ze-
mědělství není obor, který produkuje pouze potra-
viny, ale sehrává celou řadu rolí, které nejsou o nic 
méně důležité. Když například hovoříme o hle-
dání nových energetických zdrojů, zemědělství 
má obrovský potenciál, nebo když mluvíme o pé-
či o krajinu, opět musíme vzít v úvahu fungování 
zemědělství. Svoji roli sehrává také rozvoj venko-
va, který je součástí Společné zemědělské politiky 
a který se zaměřuje na zajištění trvale udržitelné-
ho rozvoje venkovských oblastí a zvyšování kvali-
ty života lidí žijících na venkově. Přitom u mnoha 
zemědělců a obecně u obyvatel venkova stále pře-
važuje názor, že zemědělství je především o pro-
dukci potravin pro lidi a krmení pro dobytek. To je 
sice v principu pravda a tak to i zůstane, ale do po-
předí významu zemědělství se dostávají stále více 
tzv. veřejné statky a další funkce venkovského pro-
storu, o kterých jsem právě hovořil. Tomu odpo-
vídá i směr, kudy se bude již v blízké budoucnosti 
ubírat Společná zemědělská politika, která bude 
stále více upouštět od regulativních opatření a kte-
rá bude vyplácet podpory stále více bez přímé vaz-
by na produkci. To si podle mého názoru žádá 
nový koncepční přístup státu k budoucnosti naše-
ho zemědělství a venkova, a takováto vize s kon-
krétnějšími obrysy zde stále chybí. A právě proto 
jsem rozhodl před koncem minulého roku o zří-
zení Skupiny pro strategické otázky v zemědělství, 
kterou jsem zřídil jako svůj poradní orgán. 

Úkolem této skupiny je analyzovat stav české-
ho zemědělství a souvisejících oborů a nabídnout 
směřování, které by jim poskytlo dlouhodobou 
perspektivu. Proto připravujeme materiál s ná-
zvem „Vize českého zemědělství po roce 2010“. 
Naším záměrem je vést širokou a otevřenou dis-
kusi a zapojit do ní jak odbornou, tak širokou ve-
řejnost. Z tohoto důvodu jsme připravili veřejnou 
konzultaci na internetovém portálu ministerstva 
zemědělství, v rámci které měla nejširší veřejnost 
možnost sdělit své názory a podněty on-line až do 
22. února. Vize, o které hovořím, by měla být ho-
tová v květnu a já si od tohoto dokumentu a od 
této pracovní skupiny slibuji, že bude užitečnou 
platformou, na které bude moci navázat můj ná-
stupce a která mu může významně napomoci plnit 
koncepční úkoly, spojené s řádným několikaletým 
politickým mandátem. 

No, a pokud bych měl zmínit druhou část Vaší 
otázky, mé působení v čele tohoto úřadu skutečně 
neskýtá mnoho vysloveně příjemných chvil. V ob-
lasti pracovní bych ale mohl zmínit to, že je příjem-
né pracovat s řadou inteligentních a pracovitých, 

iniciativních kolegyň a kolegů, se kterými jsem při-
šel do styku v této funkci. V oblasti soukromé mu-
sím říci, že si mnohem více než dříve vážím každé 
volné chvíle, kterou mohu strávit v přírodě, v lese, 
procházkami ve volné krajině, kterou miluji a kde 
se výborně odreaguji, nebo když se prostě mohu 
věnovat péči o zahradu, o ovocné stromky, které 
jsem v průběhu let vysázel. 

2.  Potravináři se léta „perou“ s obchodními řetězci. 
Není to sice absolutní antagonistický vztah, ne-
boť jeden bez druhého existovat nemůže. Avšak 
role dodavatele má vždy slabší pozici, když pře-
vyšuje nabídka poptávku. Zákon o významné trž-
ní síle a jejím zneužití začal platit a měl by určité 
nesrovnalosti ve vzájemných vztazích potraviná-
řů a obchodu řešit. Přesto jej řada potravinářů 
za přínos nepovažuje – o obchodnících nemluvě. 
Jak hodnotíte tento zákon Vy?
Vstupovat do vztahu výrobce – obchodní řetě-

zec není jednoduché. Naše hospodářství funguje 
v tržním prostředí a nařizovat někomu cenu, za 
jakou má zboží nakupovat, není možné, stejně ja-
ko není možné nařizovat odběr určitého objemu 
zboží od českých producentů. Nicméně vnímám 
nerovné postavení řady dodavatelů vůči svým od-
běratelům jako problém a pochopitelně hledám 
řešení. Sám jsem před časem pozval představite-
le nejvýznačnějších řetězců na pracovní jednání 
a hledali jsme způsoby, jak uvést vztahy dodava-
tel–odběratel do větší rovnováhy. Přišli jsme k řa-
dě možných řešení. Jedním z nich je například 
podpora uplatnění regionálních výrobků a regio-
nálních značek, což zástupci řetězců přivítali. Na 
druhé straně je potřeba vzít v úvahu celý proces od 
výroby až na prodejní pult. V tomto procesu nepů-
sobí pouze obchodní řetězce a výrobci, ale celá řa-
da dalších článků, například distributorů. Je tedy 
nutné provést důkladnou analýzu celého procesu 
a hledat nejvhodnější řešení, což je ostatně úkol, 
který si dala i Evropská komise, protože to není 
jen český problém. Zkrátka, nejsem přítelem re-
striktivních opatření, pokud nejsou absolutně ne-
zbytné. V opačném případě přinášejí spíše opačný 
efekt. Odběratel bez dodavatele nemůže existovat 
a obráceně, jsou to na sobě závislé subjekty, něco 
jako spojené nádoby, takže jsem nakloněn hledání 
řešení rovnováhy vzájemných obchodních vztahů 
cestou otevřeného a trvalého dialogu. 

3.  Jednou z nejvýznamnějších událostí posled-
ních let bylo naše předsednictví v Evropské 
unii v první polovině roku 2009. Pro celé naše 

hospodářství, zvláště však pro zemědělský a po-
travinářský sektor, to byla velmi důležitá zkuše-
nost, ale hodně práce. Jak hodnotíte s odstupem 
šesti měsíců naši pozici v tomto funkčním obdo-
bí, v čem jsme byli úspěšní, a v čem nikoliv a co 
našemu resortu předsednictví přineslo?
Česká republika si stanovila několik priorit své-

ho předsednictví a ty se snažila akcelerovat v ev-
ropském kontextu, můžeme s klidným svědomím 
říci, že české předsednictví v zemědělském sekto-
ru lze označit za úspěšné. Mezi české předsednic-
ké priority zejména patřily: budoucnost přímých 
plateb zemědělců EU po roce 2013, zjednodušo-
vání Společné zemědělské politiky, budoucí podo-
ba evropské politiky kvality zemědělských a potra-
vinářských produktů a budoucí vymezení oblastí 
postižených přírodním znevýhodněním v EU, tzv. 
LFA.

Česku se za svého předsednictví podařil vý-
znamný pokrok v posunu diskuse o budoucnosti 
přímých plateb zemědělců EU po roce 2013. Před-
sednictví tím úspěšně dostálo svému prioritnímu 
tématu a závazku, že zahájí a povede otevřenou, 
předsudky nezatíženou diskusi s cílem definovat 
okruh témat, které je třeba do úvah o budoucí po-
době přímých plateb zahrnout. Budoucnosti pří-
mých plateb předsednictví zasvětilo především 
neformální zasedání ministrů zemědělství a rybář-
ství, které se konalo na přelomu května a června 
v Brně. Na tomto základě předsednictví předloži-
lo na červnové zasedání Rady AGRIFISH Závěry 
Předsednictví, které podpořilo 21 členských států 
– a to je významný politický signál. Většina člen-
ských států se tak během českého předsednictví 
jasně vyslovila pro budoucí přímé platby férové, 
efektivní, jednoduše proveditelné a lépe obhajitel-
né daňovým poplatníkům. 

Předsednictví se podařilo dosáhnout pokroku 
také ve zjednodušování Společné zemědělské po-
litiky. Na květnovém zasedání Rady AGRIFISH 
dosáhlo jednomyslné politické dohody k Závěrům 
Rady ke zjednodušování SZP, které reagují na Sdě-
lení Komise z března 2009. Hlavním poselstvím je 
uznání Rady, že proces simplifikace SZP je kon-
tinuální prioritou veškerých současných i budou-
cích úvah o SZP a potvrzení závazku Rady ke sní-
žení administrativní zátěže o 25 % do roku 2012. 
Jedná se o významný kompromis, který cílí na do-
sažení praktických přínosů pro zemědělce a národ-
ní administrativy při provádění SZP. Členské státy 
v rámci diskuse předložily několik desítek konkrét-
ních legislativních doporučení na zjednodušení. 

Na červnovém zasedání Rady AGRIFISH 

předsednictví dosáhlo jednomyslné politické pod-
pory členských států k Závěrům Rady, které se tý-
kají budoucí podoby evropské politiky kvality ze-
mědělských a potravinářských produktů a reagují 
na Sdělení Komise z května 2009 k této proble-
matice. Jasným sdělením evropské veřejnosti je, 
že sázka na kvalitu je jednoznačnou cestou k zajiš-
tění dlouhodobé konkurenceschopnosti a vysoké 
přidané hodnoty produkce evropských zeměděl-
ců. Jedná se o významný text, který podtrhuje vý-
znam a volá po dalším posílení dosavadních sché-
mat politiky kvality pro zemědělce a spotřebitele 
– především v oblastech zeměpisných označení 
výrobků a ekologického zemědělství. Přínosy do-
hody jsou závazek k lepší komunikaci ohledně vy-
sokých požadavků na evropskou produkci, včet-
ně možnosti přezkoumání povinného označování 
místa hospodaření, požadavek na zásadní zjedno-
dušení administrativních procedur registrace ze-
měpisných označení, zlepšení systému tradičních 
specialit a posílení uznávání a propagace zeměpis-
ných označení vůči třetím zemím. Předsednictví 
k tématu uspořádalo rovněž v březnu 2009 minis-
terskou konferenci, jejíž výsledky byly důležitým 
příspěvkem pro další práci v Radě a dosažení po-
litických Závěrů.

České předsednictví rovněž přispělo k budoucí-
mu vymezení oblastí postižených přírodním zne-
výhodněním v EU. Na základě Sdělení Evropské 
komise schválila Rada Závěry, v jejichž rámci se 
členské státy zavázaly předložit Komisi modelové 
mapy oblastí postižených přírodním znevýhodně-
ním. EK tak bude moci vyhodnotit dopad navr-
hovaných kritérií a bude moci učinit další kroky 
k vypracování legislativního návrhu, který trans-
parentně a jednotně vymezí oblasti s přírodním 
znevýhodněním ve všech členských státech EU 
od roku 2014.

4.  Jednou z významných současných aktivit mi-
nisterstva zemědělství je Společná zeměděl-
ská politika Evropské unie po roce 2013. Mohl
byste naše čtenáře blíže seznámit s jejími princi-
py a o co zejména usiluje naše země?
Společná zemědělská politika EU (SZP) je jed-

nou z hlavních evropských politik, a jak její název 
napovídá, zásadním způsobem ovlivňuje evropské 
zemědělce, české nevyjímaje. Je poměrně složitá, 
ale pokusím se vystihnout její hlavní rysy. 

Základními cíli od jejího počátku jsou zvýše-
ní životní úrovně venkovského obyvatelstva, ze-
jména zvyšováním jejich příjmů a zajištěním do-
dávek potravin za přijatelné ceny. V současnosti 
je významným způsobem posilován význam SZP 
pro údržbu krajiny a ochranu životního prostředí. 
SZP prošla od počátku devadesátých let minulého 
století několika reformami, které ji posunuly smě-
rem k větší tržní orientaci. 

Opatření SZP rozdělujeme do dvou pilířů. 
V prvním pilíři jsou přímé platby a tržní opatření. 
Přímé platby na vybrané komodity byly vytvořeny 
namísto garantovaných cen zemědělských komo-
dit a většina plateb pak byla postupně od produk-
ce oddělena. To znamená, že zemědělec již nemá 
povinnost produkovat dané komodity, aby získal 
finanční podporu, ale musí splňovat podmínky 
dobré zemědělské praxe a ochrany životního pro-
středí. Pokud jde o tržní opatření, zjednodušeně 
řečeno, jde o nástroje, kterými EU ovlivňuje trh 
se zemědělskými komoditami v době, kdy kles-
nou nebo vzrostou ceny. Patří sem například in-
tervenční nákupy, vývozní náhrady nebo podpora 
soukromého skladování. 

Druhý pilíř je zaměřen na podporu rozvoje 
venkova, a to prostřednictvím programu rozvo-
je venkova, které dle svých potřeb a v návaznosti 
na národní strategie a samozřejmě v souladu s cí-
li stanovenými pro celou EU vypracovávají jed-
notlivé členské státy. Opatření rozvoje venkova 
jsou zaměřena: jednak na zlepšování konkuren-
ceschopnosti zemědělství a lesnictví pomocí pod-
pory investic do zemědělských podniků, moder-
nizace, inovace a vzdělávání, dále na zlepšování 
životního prostředí a krajiny podporou agro-en-
vironmentálních opatření a méně příznivých ob-
lastí, také na zlepšování kvality života na venko-
vě a podporu diverzifikace činnosti na venkově 
a v neposlední řadě na podporu projektů tzv. míst-
ních akčních skupin. 

Pokud jde o hlavní cíle MZe, usilujeme o to, 
aby po roce 2013 došlo k narovnání podmínek me-
zi jednotlivými státy EU, a to zejména vyrovnáním 
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úrovně přímých plateb, a aby pokračovalo zvýše-
ní konkurenceschopnosti zemědělských podniků. 
Naším zájmem je, aby byla zajištěna perspektiva 
zemědělského podnikání pro české zemědělce. 

5.  Označování potravin – tedy informování spotře-
bitele o složení a dalších údajích na obalu potra-
vin uvedených – prodělávají neustálé změny, a to 
od našeho vstupu do EU v roce 2004. Pro vý-
robce potravin je to často nepřehledná a složitá
situace. I v současné době pokračují jednání 
s Evropskou komisí o změnách dalších. O jaké 
změny se jedná nyní a kdy, podle Vás, začnou 
platit definitivní předpisy, které by mohli rutinně 
zažít všichni zainteresovaní účastníci trhu, včet-
ně kontrolních orgánů?
Obecné požadavky na označování potravin 

jsou v národní legislativě ošetřeny zejména zá-
konem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích, tak zejména prováděcí vyhláškou 
č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin 
a tabákových výrobků. Z pohledu obecných poža-
davků na označování jsou tyto dva předpisy jedny 
z nejdůležitějších. Jednak obsahují základní po-
žadavky na označování, a pak jsou přímou trans-
pozicí příslušné horizontální evropské směrnice 
pro označování. Jedná se o směrnici 2000/13/ES 
z 20. března 2000, o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravě a související reklamy. 

Požadavky v této směrnici jsou totožné a zá-
vazné, pokud jde o cíle pro všechny členské stá-
ty EU, které měly do stanoveného termínu za po-
vinnost požadavky této směrnice transponovat do 
svých právních řádů. Nejen z tohoto důvodu, ale 
zejména ve snaze zpřehlednit uvádění údajů na 
etiketách potravin a přiblížit je potřebám spotře-
bitelů v EU, dále s cílem zmodernizovat a zlep-
šit pravidla EU pro označování potravin tak, aby 
spotřebitelé měli v čitelné a srozumitelné podo-
bě k dispozici základní informace, které potřebu-
jí, aby se mohli při nákupu informovaně rozhod-
nout. V současné době se projednává zcela nový 
návrh nařízení o poskytování informací o potravi-
nách spotřebitelům, který by se měl stát zásadním 
horizontálním novým předpisem v oblasti označo-
vání. Předloha návrhu nařízení sjednocuje celkem 
osm předpisů Evropských společenství a z věcné-
ho pohledu sjednocuje oblast obecného a nutrič-
ního označování potravin, tak aby měl spotřebitel 
snadný přístup k nejdůležitějším údajům na etike-
tě a byla zajištěna v 27 členských státech určitá 
jednota v jejich rozvržení.

Diskuse na úrovni Rady EU probíhá již od ro-
ku 2008, kdy Evropská komise v lednu 2008 při-
jala a zveřejnila návrh nařízení. Za dobu projed-
návání bylo vytipováno několik problematických 
bodů v textu nařízení, jednalo se např. o zavedení 
povinnosti uvádět na obale povinné nutriční ozna-
čování, deklarování údajů na obale na porci, pro-
blematika označování země původu nebo místa 
provenience, způsob uvedení údajů – pokud jde 
o čitelnost, zavedení minimální velikosti písma
3 mm, vnitrostátní opatření pro označování neba-
lených potravin, problematika prezentace jiných 
forem vyjadřování nutričních údajů pomocí tzv. 
vnitrostátních systémů atd. 

Z dosavadního vývoje projednávání je zřejmé, 
že záměr Evropské komise zrevidovat požadav-
ky na označování potravin na komunitární úrovni 
není jednoduchý a snadný. Označování potravin 
na jednotném trhu představuje základní komuni-
kační prostředek mezi průmyslem a spotřebiteli. 
Navíc se jedná o oblast z právního hlediska vel-
mi komplikovanou a současný legislativní stav
neodpovídá technologickému pokroku v oblasti 
výroby potravin a ani komunikačním možnostem. 
I z těchto důvodů probíhá diskuse a přezkum ná-
vrhu nařízení velmi pomalu a řada prezentova-
ných stanovisek a pozic jednotlivých členských 
států je stále protichůdná a nekonzistentní. 

Vzhledem k volbám do Evropského parlamen-
tu, které proběhly v loňském roce a nabytím účin-
ností Lisabonské smlouvy budou teprve letos 
zahájeny diskuse s Evropským parlamentem. V sa-
motném návrhu nařízení je stanoveno přechodné 
období 3 let, přičemž i v tomto případě se vedou 
diskuse na prodloužení tohoto data o další dva ro-
ky. Na základě těchto skutečností a faktu, že z hle-
diska technického a odborného se skutečně jed-
ná o komplikovaný předpis, je v tuto chvíli velmi 
obtížné stanovit přesné datum nabytí účinnosti. 
V každém případě již nyní je odborná veřejnost 
prostřednictvím médií, seminářů a diskusí se zá-
stupci profesních organizací a dozorových orgánů 
informována o aktuálním stavu projednávání návr-
hu nařízení. V této osvětě a maximálním poskyto-
vání informací bude resort zemědělství samozřej-
mě pokračovat i nadále. 

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta 
ocenil na jednání Rady ministrů zemědělství 
a rybářství v Bruselu 18. ledna 2010 priority 
španělského předsednictví, které představila 
španělská ministryně zemědělství Elena Espi-
nosa. Hlavními úkoly jsou pro ni budoucí po-
doba společné zemědělské politiky a konku-
renceschopnost evropského zemědělství.

„Výběrem témat navazují Španělé na naše před-
sednictví. ČR velmi pozitivně vnímá záměry špa-
nělského předsednictví pokračovat na téma bu-
doucnost Společné zemědělské politiky, které pa-
třilo k našim prioritám. Musíme spolu s ostatními 
členskými státy hledat účinné recepty na řešení 
problémů unijní zemědělské politiky v dlouhodo-

bém horizontu,“ řekl ministr zemědělství Jakub 
Šebesta. 

Španělský slogan pro oblast zemědělství „Po-
traviny a zemědělství: strategický sektor pro Ev-
ropu” odkazuje na pozici evropského agropotravi-
nářského průmyslu v EU i ve světě. Španělsko, po-
dobně jako Česká republika, považuje tento sektor 
za strategický. Jen bezpečné a kvalitní potraviny 
jsou konkurenceschopné a zároveň vytváří pro 
tento sektor další pracovní příležitosti. Jako prio-
rity do budoucna byly stanoveny: udržitelný trh, 
zlepšení transparentnosti v potravinovém řetězci 
a podpora konkurenceschopnosti. 

V této souvislosti konstatoval ministr Šebesta 
na jednání Rady: „ČR vítá předložené iniciativy, 
ale doporučuje i nadále usilovat o uplatnění dal-

ších podmínek, aby se ve všech zemích EU zlep-
šila konkurenceschopnost jednotlivých aktérů tr-
hu a transparentnost cen v celém potravinovém ře-
tězci. Především musíme věnovat velkou pozornost 
férovému jednání se zemědělci, kteří jsou mnohdy 
v nevýhodě oproti ostatním hráčům trhu.“ A do-
dal: „je třeba účelně sledovat jak poptávku, tak ceny 
a postihovat porušování soutěže i v oblasti potravi-
nového řetězce. Proto podporuji vytvoření Komisí 
navrhovaného monitoringu cen potravin v Evropě 
a využití získaných informací k dalšímu zlepšení 
fungování potravinového řetězce. Zachování stabil-
ního zemědělského sektoru a v návaznosti také po-
travinářského průmyslu musí být naší stálou priori-
tou,“ uzavřel v Bruselu ministr Šebesta. 

Hugo Roldán, odbor komunikace MZe

Rada ministrů zemědělství EU řešila budoucnost SZP 
i problematiku potravinového řetězce

V rámci pátého kola Operačního progra-
mu Rybářství budou moci žadatelé předklá-
dat i žádosti o dotace na projekty v opatření 
3.1. Společné činnosti, záměr a) Zdokonalení 
odborných znalostí pracovníků v odvětví ry-
bářství a opatření 3.3. Podpora a rozvoj no-
vých trhů a propagační kampaně, záměr b) 
Propagace produktů uznaných podle nařízení 

Rady (ES) č. 510/2006. Páté kolo příjmu žá-
dostí z OP Rybářství bylo ministrem zeměděl-
ství již vyhlášeno a bylo zahájeno 18. 2. 2010 
a ukončeno 8. 3. 2010 ve 13 hodin. 

Pravidla pro poskytování dotací na projekty 
v opatřeních 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) schvá-
lil 13. 1. 2010 ministr zemědělství Jakub Šebesta. 

Žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství na další 
opatření bude možno podávat v rámci 5. kola do 8. 3. 2010

Zemědělci, kterým budou prostřednictvím 
agentur pro zemědělství a venkov zaevidová-
ny krajinné prvky, budou moci na jejich plo-
chu již letos obdržet některé podpory z EU 
vázané na plochu (např. přímé platby, plat-
by LFA, agro-environmentální opatření). Tato 
možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící 
uvnitř půdního bloku. 

„Na podzim loňského roku nabyla účinnost nove-
la zákona o zemědělství, která mimo jiné zavádí evi-
denci krajinných prvků a umožňuje poskytnutí pod-
pory na plochu vnitřních krajinných prvků,“ sdělil 

náměstek ministra zemědělství Jiří Urban a dodal: 
„Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků 
následně na zemědělské půdě definuje šest krajin-
ných prvků – meze, terasy, travnaté údolnice, skupi-
ny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.“ 

V souladu s těmito předpisy mají zemědělci 
možnost ve spolupráci s místně příslušnými pra-
covišti agentur pro zemědělství a venkov tyto kra-
jinné prvky evidovat. Vnitřní krajinné prvky, kte-
ré byly dosud z půdních bloků „vykresleny“ (tzn. 
na jejich plochu uživatel nepobíral žádnou pod-
poru), se následně stanou součástí půdního blo-
ku. 

„Krajinné prvky hrají v zemědělské krajině vý-
znamnou stabilizační roli. Jejich dlouhodobý úby-
tek je však alarmující. Pevně proto věříme, že tato 
změna v systému vyplácení podpor přispěje k jejich 
výraznější ochraně,“ komentuje změny náměstek 
ministra Jiří Urban. 

Každému evidovanému prvku bude v evidenci 
využití půdy (LPIS) přiřazeno identifikační číslo, 
druh, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlast-
ník, uživatel a zařazení do katastrálního území. 
Veškeré informace o evidovaných krajinných prv-
cích budou dostupné u příslušných AZV nebo na 
veřejně přístupné verzi Portálu farmáře. 

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku
je možné nově čerpat podporu

Dotace je určena v opatření 3.1. na zvyšování od-
borných znalostí v odvětví rybářství, tj. pořádá-
ní konferencí a seminářů či vydávání odborných 
publikací a výukových materiálů. V opatření 3.3. 
podpora směřuje především na širokou informova-
nost zákazníka v návaznosti na požadavky zdravé 
výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k pro-
duktům akvakultury a na zvyšování informovanos-
ti zákazníků především v regionálních reklamních 
kampaních a prezentaci produktů a rybářství na 
veletrzích a výstavách. 

Obě opatření, na něž budou v rámci pátého 
kola žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena 
na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že 
přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybář-
ského odvětví. 

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude 
probíhat v období od 18. února 2010 do 8. března 
2010 do 13 hodin. Žádosti o dotace z OP Rybář-
ství na opatření 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) bu-
dou poprvé na regionálních odborech Státního ze-
mědělského intervenčního fondu přijímány pouze 
prostřednictvím Portálu farmáře.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese ministerstva 
zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, po-
drubrika Operační program Rybářství) a rovněž 
na stránkách Státního zemědělského intervenční-
ho fondu www.szif.cz v sekci Operační program 
Rybářství. Na těchto stránkách naleznete i všech-
ny informace, týkající se Portálu farmáře.

Program – Odstranění následků povodní 
na státním vodohospodářském majetku ře-
ší už od roku 2000 škody na státním vodo-
hospodářském majetku. Vzhledem k tomu, 
že po posledních povodních bylo nutné pro-
gram navýšit o zhruba jednu miliardu, by-
lo nutné celou dokumentaci nechat schvá-
lit vládu.

Cílem programu 229 110 „Odstranění násled-
ků povodní na státním vodohospodářském ma-
jetku“ je urychleně zlikvidovat škody po povod-
ních tak, aby nedocházelo k druhotným poško-
zením, nebyly ohroženy životy a byla zajištěna 
funkčnost vodních děl. Je zajišťována například 
plná průtočnost koryt, odstraňování sedimentů

Podprogram Realizace v letech Vynaložené prostředky (tis. Kč)
229 112 2002–2005 270 241

229 113 2002–2006 3 270 384

229 114 2006–2010 1 547 525

229 115 2009–2010 132 227

229 116 2009–2011 1 303 381

Celkem za 229 110 v letech 2002–2011 6 523 757

Vláda schválila dokumentaci programu na odstraňování škod 
na státním vodohospodářském majetku

a překážek v korytech, stabilizace koryta, aby ne-
docházelo k dalším rozlivům, a další technická 
opatření.

Loňské povodně vytvořily škody za více než mi-
liardu korun a celkové plánované výdaje programu 

(včetně vlastních zdrojů investorů, zdrojů z emi-
sí státních dluhopisů a ostatních prostředků) činí 
od roku 2002 až do dnešního dne celkem 6 524 
mil. korun. Účast státního rozpočtu přitom činí 
5 772 mil. korun. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Šumavský Masokombinát s. r. o. 
je tradičním výrobcem masa a mas-
ných výrobků. Používání tradičních 
receptur, klasické uzení a zrání, 
šetrné zacházení při balení a trans-
portu jsou zárukou prvotřídní kvali-
ty. Ve všech fázích výroby je kladen 
důraz na jakost všech základních 
surovin, jejichž kvalita je garanto-
vána důkladným výběrem dodavate-
lů jatečných zvířat. Veškeré pomoc-
né suroviny, přírodní koření a oba-
ly masných výrobků jsou dodávány 
renomovanými tuzemskými a zahra-
ničními firmami. Kromě přísné kon-
troly suroviny je hygiena neodmys-
litelnou součástí výrobního proce-
su, který je pod stálým veterinárním 
dozorem. Vlastní laboratoří je zbo-
ží sledováno od příjmu až po vyex-
pedování. Je zaveden systém HCCP 
a v procesu implementace jsou sys-
témy BRC, FSI, které jsou v obchod-
ním styku mezinárodně uznávány. 
Masokombinát je se svými 175 za-
městnanci i významným zaměstna-
vatelem v regionu.

 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
A VÝVOJ:

�   1899 – založení nových městských ja-
tek v Klatovech

�   1949 – znárodněním městských ja-
tek dochází k přesunu provozu do ne-
dalekých Janovic nad Úhlavou, kde 
vzniká národní podnik „Masna Jano-
vice“

�   1958 – sdružením řeznických firem 
dochází ke vzniku národního podni-
ku „Západočeský průmysl masný” 
s připojenými jatkami v Klatovech

�   1959 – vzniká v Klatovech koncer-
nový podnik jateční výroby a bourár-
ny masa

�   1979 – uvádí se do provozu nový ma-
sokombinát v Klatovech s nejmoder-
nějším vybavením v západočeském 
kraji, jehož úkolem je zásobovat celý 
západočeský kraj a pohraniční vojska 
masem a masnými výrobky.

�   1983 – pro vynikající kvalitu a hygi-
enu je udělen statut exportního zá-
vodu pro jatečné provozy a bourár-
nu masa

�   1990 – dokončení výstavby nové mra-
zírny a dílny balení mas a s tím i při-
znání statutu exportního závodu pro 
tyto dílny

�   1995 – Masokombinát Klatovy se 
spolu s dalšími šesti výrobci masa 
a masných výrobků začleňuje do hol-
dingu „Satrapa”

�   1998 – exportní povolení pro vývoz 
do zemí EU pod schváleným označe-
ní CZ 82 je nejen obhájeno, ale i roz-
šířeno na celou výrobní činnost ma-
sokombinátu

�   1999 až 2003 – i v nepříznivém ob-
dobí, kdy podnik prochází konkurs-
ním řízením, si Masokombinát Kla-
tovy zachovává pověst kvalitního vý-
robce

�   2003 až 2008 – koncem roku 2003 
dochází k ukončení konkursního ří-
zení a masokombinát vstupuje na 
trh pod novým obchodním jménem
 „Šumavský masokombinát, a. s.”, od 
poloviny roku 2006 jako provoz spo-
lečnosti Xaverov, a. s, následně od 
roku 2007 jako provoz společnosti
XAVERgen, a. s.

�   2009 – dochází k podnájmu provozu 
Klatovy společností SPIN Plus s. r. o.
(dnes nový název firmy Šumavský 
Masokombinát s. r. o. )

 A JAK TO BYLO V POSLEDNÍM 
OBDOBÍ – DO DNEŠNÍCH DNŮ:

�   23. 12. 2008 – podpis podnájemní 
smlouvy na movitý i nemovitý maje-
tek se společností XAVERgen a. s.

�   2. 7. 2009 – podpis smlouvy o budou-
cí smlouvě kupní na nemovitosti se 
společností XAVEROV a. s. s cílem 
koupě do 31. 8. 2009

�   2. 7. 2009 – podpis kupní smlouvy 
o prodeji movitého majetku se spo-
lečností XAVEROV a. s.

�   31. 8. 2009 – podpis dodatku ke 
smlouvě o budoucí smlouvě kup-
ní na nemovitosti se společností
XAVEROV a. s. s cílem koupě do 31. 12.
2009

�   30. 9. 2009 – podpis nové nájemní 
smlouvy se společností XAVEROV 
a. s.

�   31. 12. 2009 – konec účinnosti 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
na nemovitosti se společností XAVE-
ROV a. s. 

�   4. 1. 2010 – protiprávní odstoupení 
společností XAVEROV a. s. od plat-
né nájemní smlouvy

�   26. 1. 2010 – oznámení na úřad práce 
Klatovy o záměru hromadného pro-
pouštění

�   28. 1. 2010 – počátek mediální bub-
liny

�   28. 1. 2010 – banky zastavují provoz-
ní financování

�   29. 1. 2010 – změna protiprávního 
odstoupení společností XAVEROV
a. s. od platné nájemní smlouvy na vý-
pověď ke dni 31. 1. 2010 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

�   29. 1. 2010 – dopis věřitelům s infor-
mací o zájmu udržet podnik v chodu 
i přes aktuální potíže

�   29. 1. 2010 – rozhodnutí o zastave-
ní porážky

�   12. 2. 2010 – neúspěšný pokus
o smír se společností XAVEROV a. s.

�   12. 2. 2010 – rozhodnutí o přerušení 
výroby v Klatovech

 PRAVDĚPODOBNÁ 
BUDOUCNOST:

�   26. 2. 2010 – dohoda s většinou věři-
telů s reorganizací a moratoriem

�   1. 3. 2010 – počátek běhu insolvenč-
ního řízení

�   1. 3. 2010 – počátek běhu tříměsíční-
ho moratoria

�   1. 3. 2010 – počátek zásadní reorga-
nizace

�   30. 4. 2010 – odkoupení areálu v Kla-
tovech za tržní cenu; 

     alternativně: nalezení náhradních 
prostor pro umístění výroby mas-
ných výrobků

�   26. 3. 2010 – zahájení výstavby po-
rážky v Poběžovicích

�   26. 11. 2010 – dokončení výstavby 
porážky v Poběžovicích

�   31. 12. 2010 – obnovení výroby v roz-
sahu 250 prasat denně

 A KOMENTÁŘ
NA ZÁVĚR:

Do podnikání v oblasti potravinář-
ství jsem vstoupil jako vlastník surovi-
ny (jatečná prasata) s vizí udržet pro-
voz v Klatovech. Podepsal jsem proto 

nájemní smlouvu na movitý a nemovitý 
majetek za výhodných podmínek. Pro-
najal jsem si i značku tak, abych mohl 
učinit pokus o její revitalizaci.

Od počátku nájemního vztahu však 
začalo docházet k dílčím nedorozumě-
ním. Kromě řádného nájmu se začala 
objevovat řada dalších položek (jakýsi 
skrytý nájem), který značným způso-
bem komplikoval vlastní podnikání a fi-
nanční toky. 

Zásadním problémem pak byla pri-
mární nedůvěra všech obchodních part-
nerů způsobená z větší části prostým 
faktem, že předchozí provozovatel ne-
hradil své závazky v dohodnutých ter-
mínech. Tím, že podnikal rovněž v Kla-
tovech před námi, nebylo v praxi možné 
zcela zjevně oddělit naše vlastní podni-
kání. Byly nám proto kladeny často ex-
trémní požadavky na placení apod.

Díky vlastní surovině z chovu v Pobě-
žovicích se však podařilo počáteční pro-
blémy překonat. Podnikání bylo složité, 
ale i přes krizi a silné konkurenční pro-
středí měl Šumavský Masokombinát s. 
r. o. vyrovnanou bilanci. 

V polovině roku 2009 došlo k roz-
hodnutí o koupi movitého i nemovitého 
majetku. Stalo se tak o půl roku dříve 
na základě tlaku vlastníka nemovitostí. 
Tedy za situace, kdy nedohoda zname-
nala konec vlastního podnikání v Kla-
tovech. Sjednaná celková kupní cena ve 
výši 75 mil. Kč sice byla silně nevýhod-
ná, ale v horizontu splátek 10–15 let se 
jevila jako průchozí. Byly proto oslove-
ny všechny významné finanční instituce 
v ČR. Bohužel bezvýsledně.

Po marném uplynutí prvního termí-
nu pro koupi nemovitostí v srpnu 2009 
došlo sice k prodloužení termínu do 
konce roku 2009, avšak za podmínky 
drastického zvýšení nájemného. Od té 
doby budoucnost podnikání společnos-
ti Šumavský Masokombinát s. r. o. za-
čala být závislá na vůli či nevůli vlastní-
ků nemovitostí a bankovního sektoru. 
Extrémní kupní cena, extrémní nájem-
né a extrémní doba násobená finanční 
krizí a velmi silnou konkurencí si zača-
la vybírat svou daň v podobě zpožďo-
vání plateb dodavatelům. Situaci dále 
zkomplikovala povinnost úhrady movi-
tých věcí, když každá splátka byla zajiš-
těna vlastní směnkou.

Snaha nalézt další kompromis kon-
cem roku 2009 nebyla úspěšná. Společ-

nost XAVEROV a. s. pak protiprávně 
odstoupila od nájemní smlouvy a poža-
dovala vyklizení nemovitostí do 31. 1. 
2010! Argumenty o povinnostech vůči 
zaměstnancům, dodavatelům i státu by-
ly vzaty do úvahy alespoň částečně na 
poslední chvíli dne 29. 1. 2010, kdy by-
lo odstoupení změněno na výpověď ná-
jemního vztahu.

Od počátku ledna je tedy podnikání 
společnosti Šumavský Masokombinát
s. r. o. determinováno absencí místa 
podnikání. Zjednodušeně řečeno, vů-
le podnikat je, ale není kde. Vše, co 
je uvnitř provozu Klatovy, je v našem 
vlastnictví, avšak vše, co má charakter 
nemovitosti, má jiného vlastníka. Pr-
vek důvěry je na bodu mrazu a pravdě-
podobnost dohody je prakticky nulová. 
Ani poslední pokus ze dne 12. 2. 2010 
nebyl úspěšný. Zájmy obou stran jsou 
natolik protichůdné, že v jednání nemá 
smysl dále pokračovat.

Budoucí podnikání společnosti Šu-
mavský Masokombinát s. r. o. má však 
i své světlé stránky. V roce 2010 prav-
děpodobně dojde k výstavbě moderní 
porážky v Poběžovicích, na kterou má 
společnost již přiznánu dotaci od SZIF 
ve výši 15 mil. Kč. Kapacita bude 250 
prasat denně a bude se jednat převáž-
ně o prasata z vlastních chovů na Do-
mažlicku a Tachovsku. Je rovněž vů-
le zachovat výrobu a tradiční značku. 
Smutné však na tom je, že se popsaná 
budoucnost nemusí odehrávat v Klato-
vech. Záměry stávajícího vlastníka jsou 
skryté a pro nás nevýhodné.

Moderní podoba insolvenčního zá-
kona umožňuje reorganizaci. Jsme pro-
to vedeni snahou uspokojit všechny za-
městnance a věřitele. Počátkem března 
2010 proto požádáme soud o schválení 
moratoria na tři měsíce společně s re-
organizačním plánem. Máme vůli situ-
aci řešit, a také ji ve spolupráci s ostat-
ními zcela jistě vyřešíme. Předem se 
však omlouváme těm, kteří z jakých-
koliv důvodů mohou pracovat pouze 
v Klatovech. Naše snaha je otevřená. 
Podnikání je však o příležitostech, kte-
ré se v případě společnosti Šumavský 
Masokombinát s. r. o. mohou a prav-
děpodobně i budou ubírat jiným smě-
rem a budou se nacházet v jiných
místech.

Ing. Jaroslav Komora, CSc.

KOSTELEC – Fúze dvou význam-
ných podniků na zpracování a výro-
bu vepřového a hovězího masa ze 
skupiny Agrofert, společností Kos-
telecké uzeniny a Maso Planá, která 
byla dle plánu zrealizována k 1. 1.

2010, proběhla bez zásadních pro-
blémů. Prokázalo to fungování ná-
stupnické organizace, kterou je 
společnost Kostelecké uzeniny, 
v prvních týdnech letošního roku.

 „Mohu konstatovat, že jsme celý slo-
žitý proces díky kvalitní přípravě zvládli. 
Nepřišli jsme o žádné zákazníky a vypo-
řádali se s dvěma různými informačními 
systémy, které byly v obou původních 
firmách nasazeny. V této souvislosti mu-
sím ale přiznat, že první týden roku byl 

náročný a objevili jsme v dodávkách ur-
čité drobné nedostatky. Dokázali jsme 
je však směrem k našim zákazníkům na-
pravit,“ uvedl generální ředitel Kostelec-
kých uzenin Pavel Kváč.

 Společnost tak bude nyní schopna 
naplno využívat synergické efekty ply-
noucí ze spojení obou firem. „Posílí-
me naše postavení na trhu, konkuren-
ceschopnost i služby k zákazníkům. 
V současné době dokončujeme střed-
nědobou strategii a také vyhodnocuje-
me hospodaření v loňském roce, kte-

ré skončí u obou bývalých společností 
v kladných číslech. V rámci fúze jsme 
také konsolidovali naše vztahy s ban-
kami. To vše jsou podmínky vytvořené 
k tomu, abychom posilovali prodej na-
šich produktů a naše postavení lídra na 
trhu červeného masa a masných výrob-
ků,“ uvedl ředitel Kváč.

 Firma má také kompletní manage-
ment a celkově zaměstnává 1 830 lidí. 
V letošním roce plánuje řadu investic 
v souhrnné výši přesahující 65 milionů 
korun. Tyto investice budou rozloženy 

do všech tří hlavních provozů, a to jak 
do technologického a strojního vybave-
ní, tak i do rekonstrukce a přístaveb vý-
robních prostor.

Ing. Vojtěch Halamíček,
Kostelecké uzeniny a. s.

Šumavský masokombinát – historie a současnost

Trh červeného masa a masných výrobků má nového silného hráče

Doc. Ladislav Steinhauser, náš 
kolega a dlouholetý člen předsta-
venstva Českého svazu zpracova-
telů masa, jemuž v letech 2000 
až 2006 sám předsedal, právě ny-
ní vstupuje do další etapy svého 
mimořádně produktivního profes-
ního života. Dne 1. 2. 2010 byl 
jmenován děkanem Fakulty ve-
terinární hygieny a ekologie VFU 
Brno. Otevírá se tak před ním 
první čtyřleté funkční období, bě-
hem kterého bude odpovídat za 

chod jednotlivých sekcí a ústa-
vů FVHE, za činnost a hospoda-
ření celé fakulty, bude předsedat 
její vědecké radě a v neposlední 
řadě povede výuku ve svých od-
borných předmětech.

Jedná se jistě o velký úkol a zá-
vazek do příštích let! Český svaz 
zpracovatelů masa proto využívá té-
to příležitosti k přání pořádné por-
ce elánu a vytrvalosti, aby se Laďo-
vi Steinhauserovi v této nové etapě 

dařilo plnit všechny stanovené cí-
le, aby měl štěstí při výběru nejbliž-
ších spolupracovníků, ale zejména, 
aby oceněním Laďovy práce byl na-
růstající počet absolventů FVHE, 
odborníků, kteří naleznou pracovní 
uplatnění ve stávající nabídce potra-
vinářských oborů. Kdo Laďu Stein-
hausera zná, určitě o předpokladech 
pro naplnění tohoto přání nepochy-
buje. Velkou předností nového děka-
na FVHE, vedle silného odborného 
zázemí a řídících schopností, je při-

tom jeho provázání s praxí, zejména 
pak v našem oboru.

Pro Český svaz zpracovatelů ma-
sa je ctí, že poprvé v historii činnos-
ti této profesní organizace je členem 
svazového představenstva osobnost 
zastávající funkci děkana FVHE 
VFU Brno. V roce oslav významné-
ho oborového jubilea tak vznikl pří-
slib pro zvýšení oboustranně přínos-
né spolupráce ČSZM s touto fakul-
tou. Laďo, GRATULUJEME!

ČSZM

Ladislav Steinhauser děkanem FVHE VFU Brno

F Ú Z E  K O S T E L E C K Ý C H  U Z E N I N  A  M A S O  P L A N Á  B Y L A  Ú S P Ě Š N Ě  Z R E A L I Z O V Á N A
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Taneční škola Astra, orchestr Golem 
se svými sólistkami Petrou Janů, Das-
hou a Kamilou Nývltovou, dále Stan-
dou Hložkem, Professor Revival Band 
a další, to je jen stručný výčet těch, co 
spolu s Janem Čenským provázeli ná-
vštěvníky pražského paláce Žofín 9. ag-
rárním plesem. Byl letos obzvlášť hoj-
ně zastoupený ministry, velvyslanci, 
poslanci a zemědělci a potravináři ze 
všech koutů republiky.

A co teprve tombola? Ta se letos ho-
nosila obzvlášť zajímavými výhrami. 
První cena byl týdenní pobyt v hotelu 
Šiklova mlýna s westernem. Kdo měl 
štěstí, odnášel si domů krásnou velkou 
šunku nebo alespoň lístek na vyzvednu-
tí selete, dárkové balíčky uzenin, peči-
va, plata jogurtů, travní semeno, hnoji-
va a mnoho dalších cen. Vytáčelo se do 
dvou do noci, a kdo vydržel, zjistil, že 
se vlastně nikomu ještě domů nechce. 
V krásném prostředí a s vynikajícími 
dobrotami z výběru regionálních potra-
vin ze soutěží pořádaných agrárními ko-
morami se Žofín jen těžko opouštěl. Za 
rok to bude již 10. jubilejní bál a je jistě 
se na co zase těšit.

Eugenie Línková

Na Žofín 
se sjeli 

zemědělci
a potravináři 

z celé 
republiky

Předseda ČSSD Jiří Paroubek s manželkou Petrou přijali pozvání prezidenta AK ČR 
Jana Veleby na ples AK ČR.

Šéf skupiny INTERLACTO Oldřich Gojiš se svojí manželkou Evou Petr Marek, ředitel Choceňské mlékárny, s manželkou

Ministr pro místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška (vlevo) s Janem Velebou

TopBio mlýn, s. r. o., je ekolo-
gicky orientovanou firmou působící 
na rychle rostoucím trhu biopotravin 
a v oboru obnovitelné energie v Čes-
ké republice. Jejím cílem je zajis-
tit dostupnost kvalitních biopotravin 
a regionálních potravin českým spo-
třebitelům. Vizí společnosti je rov-
něž rozšiřovat využití obnovitelných 
energií, a pomáhat tak českým ze-
mědělcům, obcím nebo podnikate-
lům k nezávislosti.

„Na veletrhu SALIMA představí-
me zejména mouky a BIO mouky, kte-
ré meleme v našem biomlýně na Vy-
sočině. Prezentovat je budeme mimo 
jiné jako ochutnávku chutného peči-
va, které se z nich dá připravit. Jelikož 
jsme držiteli značky „Vysočina – Regi-
onální produkt“, celý koncept prezen-
tace na SALIMĚ 2010 bychom rádi 
vedli v duchu tradičních regionálních 

produktů, což právě domácím pekař-
ským výrobkům velmi sluší,“ řekla jed-
natelka společnosti TopBio mlýn Ing. 
Alexandra Ruberová. Doplňkovým 
sortimentem v expozici bude výběr
z bohaté BIO nabídky zejména pro 
gastro provozy.

O MOUKU Z TOPBIO MLÝNA
JE ZÁJEM DOMA
I V ZAHRANIČÍ,

ÚSPĚCH SKLÍZÍ I DŽEMY
BEZ ADITIV 

„Ohlasy na mouky a BIO mouky má-
me velmi pozitivní. Každý, kdo ji vy-
zkouší, je z výsledku svého pečení nad-
šen. Jde o velmi kvalitní mouky z čes-
kých surovin, které svými vlastnostmi 
několikanásobně převyšují levné dovo-
zové mouky. Co se týče bioproduktů, 
je stále důležitější nabízet kvalitu, jedi-
nečnost a další přidané hodnoty. My 
se snažíme spojit obchod s bioproduk-

cí také s trvale udržitelnými zdroji ener-
gie a snažíme se zaměřit na regionál-
ní BIO suroviny,“ doplnila Alexandra 
Ruberová. 

Obecně lze říci, že zájem o BIO 
mouku je poměrně velký. Na českém 
trhu je mlýnů se specializací na BIO 
mouky velmi málo, proto má společ-
nost poptávku z celé republiky i okol-
ních zemí. Mouka byla vždy sezonní 
záležitostí, nejvíce se prodává na Váno-
ce a Velikonoce, ovšem v posledních le-
tech s trendem domácích pekáren je se-
zona v podstatě celoročně. Například 
v letních měsících si zákazníci naku-
pují mouku na chaty a chalupy ve vel-
kém.

Novinkou na veletrhu SALIMA bu-
dou lahodné ovocné BIO džemy připra-
vené bez použití jakýchkoliv aditiv. BIO 
džemy z meruněk a švestek nabízí Top-
Bio mlýn teprve první sezonu, ale již si 
získaly svého zákazníka. Velký úspěch 

sklidily na několika biojarmarcích 
v rámci kampaně „Září – měsíc bio-
potravin“ a jsou rovněž nominovány do 
letošního ročníku soutěže Česká biopo-
travina roku. Tyto produkty vznikly ve 
spolupráci s českými ekozemědělci. 

BIOPOTRAVINY
NAKUPUJÍ LIDÉ,

KTEŘÍ VYZNÁVAJÍ
EKOLOGICKÝ ZPŮSOB

ŽIVOTA
Biopotraviny mají podle Ruberové 

velmi vyhraněnou cílovou skupinu zá-
kazníků. „Jsou to moderní lidé s vlast-
ním názorem a přesvědčením. Nakupu-
jí spíše v malých bioprodejnách a vy-
bírají kvalitu, ne kvantitu. Podpora 
ekologického způsobu života je pro ně 
velmi důležitá a toto chování příliš neo-
vlivní ani současná krize,“ uvedla. Spo-
lečnost TopBio byla založená v roce 
2003 a první zkušenosti s biofarmáři,

biopotravinami a alternativní energií 
získala z pozice poradce. V následují-
cích letech svoji činnost rozšířila o ná-
kup a prodej zemědělských surovin 
a biovýrobků.

V roce 2009 se vyčleněním jednotli-
vých klíčových oborů činnosti do dce-
řiných firem skupina rozrostla na hol-
ding, jenž zahrnuje aktivity od obcho-
du se zemědělskými produkty přes 
jejich zpracování až po rozsáhlé spek-
trum využití obnovitelné energie a dal-
ších technologií na bázi elektřiny. Ve 
výrobě elektřiny a tepla z alternativních 
zdrojů vidí společnost šanci pro uplat-
nění zemědělské nadprodukce a v inte-
ligentním využití nemovitostí. Projek-
tuje a buduje fotovoltaické elektrárny 
na střešních plochách na klíč, posky-
tuje služby a financování v úsporných 
energetických řešeních. Spolupracuje 
rovněž v projektech peletkování, spalo-
vání a zplyňování biomasy.

Přijďte ochutnat vynikající pečivo a regionální speciality z BIO mouky

Ministerstvo zemědělství ČR
Českomoravský svaz mlékárenský

Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT, Praha

V Y H L A Š U J Í  8 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E

„Mlékárenský 
výrobek roku 2010“

I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 2010“ mohou výrobní 
společnosti přihlásit výrobky, které byly uvedeny na trh v období
od 1. dubna 2009 do 31. března 2010. Výrobky mohou být přihlá-
šeny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové výrobky),
�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléčných nápojů,
� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky aj.)

Za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který byl no-
vě vyvinut nebo u něj byla změněna receptura nebo technologie 
výroby, vzhled, anebo je prodáván ve výrazně změněném obalu. 
Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá společnost může 
přihlásit více výrobků. Přihlášky budou zasílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský, 
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10

 
V přihlášce bude uveden název výrobku, kategorie, do které je 
přihlašován, popis a charakteristika výrobku, datum uvedení na 
trh, rozšířenost v obchodní síti, případně prodaný objem a po-
díl na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků a zá-
stupců pořadatelů. Odborným garantem je VŠCHT, Ústav tech-
nologie mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy potravin. Organi-
zátor akce sdělí přihlášeným firmám data a podmínky pro předá-
ní vzorků k hodnocení. Za každý výrobek uhradí výrobce správní 
poplatek ve výši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2010“ bude udělen v kate-
goriích, kde budou hodnoceny minimálně tři přihlášené výrobky. 
Pořadatelé si vyhrazují právo podle počtu přihlášených výrobků 
ně které kategorie sloučit nebo zrušit.

POZOR! TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
DO 31. 3. 2010

 
III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny na akci „Světový den 
mléka“ 25. května 2010. Oceněným výrobcům předá diplomy
ministr zemědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.

Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce Ing. Jiřího Kopáčka, CSc.

mobil: 602 271 315
e-mail: jkopacek@cheesespectrum.cz

Š U J Í 8 R O Č N Í K S O U T
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Nabídku veletrhu Vinex (2.–5. 
března 2010) zpestří již potřetí srov-
návací a degustační zóna morav-
ských a českých vín. Díky finanční 
podpoře Vinařského fondu ČR budou 
moci návštěvníci ochutnávat téměř 
tři sta vín od tuzemských výrobců. 

Vína prezentovaná v degustační zóně 
nebudou dopředu ohodnocena, vinaři 

zde představí vína dle svého výběru. 
Srovnání vín je možné provádět indi-
viduálně v rámci tří cenových zón, do 
nichž budou vzorky rozděleny; v každé 
zóně pak budou vína seřazena dle de-
gustačního pořádku. 

Budou zde zastoupena tichá vína 
v kategoriích zemské, jakostní, jakostní 
s přívlastkem i vína originální certifika-
ce (VOC). U každého vzorku bude in-
formační stojánek s údaji o původu ví-
na, ale i jeho základních analytických 
hodnotách. Návštěvníci budou mít 
k lepší orientaci mezi třemi stovkami 
vín k dispozici i přehledný tištěný ka-
talog. Tradiční součástí degustační zó-
ny bude prodejní vinotéka, v níž bude 
možné vybraná vína zakoupit. 

Degustační zóna je primárně určena 

obchodníkům k získání jednoduchého 
přehledu o trhu s vínem. Přístupná je 
však i sommelierům, vinařům i ostatním 
milovníkům vína. Naleznete ji v přízemí 
pavilonu A2 brněnského výstaviště.

Ing. Šárka Nádvorníková
Národní vinařské centrum, o.p.s.

Více o vínech na www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Společnost Natura, a. s., patří 
k tradičním vystavovatelům potra-
vinářských veletrhů. Jen málokterá 
firma se může pochlubit tím, že se 
na SALIMĚ prezentuje od jejího prv-
ního ročníku. „Dá se tak říci, že se 
naše firma zúčastnila všech roční-
ků od vzniku tohoto potravinářské-
ho veletrhu. Ve svých počátcích na 
sebe převzala i pokračování účas-
ti ostatních podniků bývalého obo-
rového podniku. Svoji prezentaci 
na veletrhu chápeme jako prestiž-
ní záležitost, při které chceme uká-
zat výsledky naší práce a zdůraznit 
vysoký standard našich výrobků,“ 
uvedl Mgr. Zdeněk Starý, obchod-
ní ředitel společnosti. Novinkou 
v jejich expozici budou pečící smě-
si pro přípravu domácího chleba, 
a to Celozrnný chléb a Bramborový 
chléb. Předností obou směsí je je-
jich komplexnost (k přípravě těsta 
je potřeba přidat jen vodu) a slože-
ní odpovídající tendru zdravé výži-
vy. Dalším výrobkem je sladká pečí-
cí směs „4 v 1“, univerzální mouč-

ná směs, ze které je možno určitou 
obměnou připravit čtyři různé hoto-
vé moučníky. Poměrně nová je i řa-
da „výrobků světové kuchyně“, ze 
kterých lze připravovat různé dnes 
módní přílohy zahraničních kuchy-
ní. Unikátním výrobkem jsou bram-
borové těstoviny, dodávané na trh 
jako „Bramborové mušle“ a „Bram-
borové špecle“.

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ 
PŘÍPRAVA POKRMŮ, KTERÉ SE 

VŽDY POVEDOU 
„Na veletrhu SALIMA 2010 budeme 

určitě vystavovat představitele všech 
skupin našich produktů. Velkou před-
ností našich výrobků je to, že máme 
vlastní surovinovou základnu, a tedy 
jsme schopni ovlivňovat stále a stan-
dardně vysokou kvalitu. Využíváme na-
še původní a osvědčené receptury a ve 
vývoji nových výrobků jdeme stále ces-
tou předkládat spotřebiteli vždy kom-
plexní výrobek. To znamená jednodu-
chý k přípravě a bez nutnosti doplňo-
vání dalších komponentů, především 

pak takový výrobek, který se vždy po-
vede,“ konstatoval obchodní ředitel. 

Natura, a. s., je výrobcem brambo-
rového škrobu, sušené bramborové ka-
še a na této bázi výrobcem sypkých 
směsí pro přípravu hotových pokrmů. 
Sortiment je doplněn o sypké moučné 
směsi a další polotovary, které usnad-
ňují přípravu pokrmů v domácnostech 
i ve veřejném stravování. Výrobky jsou 
dodávány v balení jak pro malospotře-
bitelské užití v domácnostech, tak pro 
velkospotřebitele ve velkých vývařov-
nách.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JSOU 
BRAMBOROVÉ SMĚSI

Ze široké nabídky společnosti Na-
tura mají spotřebitelé největší zájem 
o bramborové knedlíky a těsta, brambo-
rové kaše, halušky, bramboráky či potra-
vinářské škroby. Oblíbené jsou i někte-
ré sladké směsi jako palačinky, mouč-
níkové směsi apod., prodejnost těchto 
výrobků je také odvislá od ročního ob-
dobí a oblasti. „Naše výrobky jsou ur-
čeny pro širokou škálu spotřebitelů pro 
běžné užití, v podstatě jsou denní pří-
lohovou potravinou. Naopak určitý ná-
růst prodeje může svědčit o tom, že se 
spotřebitelé v důsledku krize odkloní od 
podstatně dražších hotových jídel a vrá-
tí se k osvědčené přípravě příloh právě 
ze sypkých směsí. Výhodou našich vý-
robků je i minimální použití „chemie“ 
při konstrukci jejich receptů,“ říká Mgr. 
Zdeněk Starý.

Zvláštní, doplňkovou výrobou spo-
lečnosti Natura jsou škroby na prádlo. 
Je to klasický známý prádlový škrob, 
který používaly již naše prababičky, 
a potom moderní, za studena rozpust-

né nebo tekuté škroby, vhodné i pro 
automatické pračky. Ty jsou dodává-
ny na trh pod obchodním názvem Uni-
pret. Prádelní škroby společnosti Na-
tura jsou naprosto přírodní, nezatěžují 
lidský organizmus ani přírodu a výraz-
ně šetří tkaniny a usnadňují údržbu
prádla.

Společnost vznikla v roce 1990 jako 
ryze obchodní společnost a její zamě-
ření na potravinářskou výrobu se datu-
je od roku 1993 po privatizaci dvou vý-
znamných podniků bývalého státního 
oborového podniku Škrobárny Havlíč-
kův Brod. Kromě zmíněné výroby syp-
kých směsí pro přípravu hotových po-
krmů se začala zabývat i výrobou po-
travinářských aditiv pro mlékárenský 
a masný průmysl, pekaře a cukráře. 
V roce 2008 byla společnost prodána 
novému vlastníkovi a loni došlo k re-
strukturalizaci a oddělení výroby potra-
vinářských směsí a výroby aditiv. V této 
podobě pracuje dodnes.

Alena Křečková
Veletrhy Brno, a. s.

Novinkou akciové společnosti Natura
jsou směsi na pečení celozrnného a bramborového chleba

Degustační zóna na Vinexu

                             www.agral.cz      www agral cz

je časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod.
Budeme velmi rádi, když v něm naleznete pro Vás užitečné a odborné informace,

ale i poučení z ostatních oborů činností, jež s problematikou potravin souvisejí.
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Držitelem prestižního ocenění Ernst 
& Young Podnikatel roku 2009 Čes-
ké republiky se stal Eduard Kučera 
ze společnosti ALWIL Software a. s.
Vítěznou trofej si převzal v pražském 
Paláci Žofín z rukou ministra prů-
myslu a obchodu Vladimíra Tošov-
ského a Magdaleny Souček, vedoucí 
partnerky firmy Ernst & Young, kte-
rá soutěž v České republice vyhlašu-
je od roku 2000. Zároveň získal také
titul Technologický podnikatel roku. 
Trofej Začínajícího podnikatele roku 
si odnesl Jan Zeman ze společnosti 
Biopekárna Zemanka. V letošním ro-
ce byl už pošesté udělen také titul 
Sociálně prospěšný podnikatel roku 
2009 České republiky, obdržela ho 
Emilie Smrčková z občanského sdru-
žení Pod křídly. 

Titul Začínající podnikatel roku, ur-
čený pro podnikatele, kteří podnikají 
méně než pět let, získal Jan Zeman ze 

společnosti Biopekárna Zemanka. „Až 
s vlastním podnikáním jsem zažil pocit 
smysluplnosti toho, co dělám. Podnikat 

v biopotravinách jsem začal i proto, že 
jsem chtěl zbořit mýtus, že co je bio, není 
dobré, a také rozšířit biopotraviny i mezi 

další spotřebitele,“ říká Jan Zeman a do-
dává: „Za poslední dva roky naše pekár-
na roste téměř o sto procent ročně, tak-
že si myslím, že se biopotravinám začí-
ná dařit.“ 

Jan Zeman podniká v oblasti biopo-
travin již téměř jednu dekádu. Prvotním 
impulsem bylo nadšení pro věc, pozdě-
ji touha nabídnout biopotraviny „nor-
málním“ lidem a zbořit mýtus, že bio je 
„nedobré zrní“. V jeho Biopekárně Ze-
manka se ručně vyrábí trvanlivé sladké 
biosušenky a slané biokrekry. Peče se 
zde výhradně z certifikovaných biosu-
rovin a při výrobě není používán žádný 
bílý rafinovaný cukr, chemické konzer-
vanty, umělá barviva ani aromata. Dob-
ré jméno podniku se podle Jana Zema-
na podařilo vybudovat především díky
vynikající chuti výrobků, kvalitě biosu-
rovin a stabilní produkci. Systém sle-
dování kvality je zde ostatně prioritou. 
V roce 2008 se biopekárna zařadila me-
zi 10 největších výrobců biopotravin 

v České republice a zdejší sušenky 
a krekry opakovaně získaly ocenění 
Česká biopotravina roku. Z hlediska 
strategického rozvoje firmy klade Jan 
Zeman velký důraz na trvale udržitel-
ný rozvoj, tradiční výrobu a vlastní re-
ceptury a oblast prodeje a propagace. 
Biopekárna Zemanka je tradiční rodin-
ná firma, což Jan Zeman vítá a zapoje-
ní příbuzných do činnosti firmy pova-
žuje za pozitivní a přínosné. 

FINALISTY SOUTĚŽE 
PODNIKATEL ROKU

SE KROMĚ VÍTĚZE STALI:
Stanislav Bernard, Rodinný pivovar Ber-
nard a. s. 
Zdeněk Jahoda, EMCO spol. s r. o.
Libor Mertl, Martin Málek, ComAp, 
spol. s r. o.
Ferid Nasr, EXIM Tours a. s.
Josef Šmíd, Rosso Steel, a. s.

Zdroj: Ernst & Young

Podnikatel roku 2009 – Ocenění Začínající podnikatel roku pro Jana Zemana
Jan Zeman

(vpravo)
 při převzetí ceny
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Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit, že ve společnosti Agrimex Vestec a. s. byl ve dnech 
16. a 17. 12. 2009 úspěšně proveden certifikační audit dle standardu IFS verze 5.

Výroba v naší společnosti již dlouhou řadu let probíhá na moderních nerezo-
vých zařízení, linky jsou vybavené detektory kovů a kontrolními váhami, sanitač-
ní řády jsou zpracovány externími specialisty. Výrobní a skladovací prostory jsou 
vybudovány s přihlédnutím k legislativním požadavkům, ale i k potřebám vytvoře-
ní příjemného pracovního prostředí. 

Na míru uzpůsobené softwarové i hardwarové řešení nám během okamžiku 
zjistí, kdy se který výrobek vyráběl, jaká surovina od jakého dodavatele je jeho 
součástí, kdo měl naposled výrobek před uložením do kartonu v ruce a které vo-
zidlo výrobek vezlo ke spotřebiteli. Sledování teplotních a časových limitů je sa-
mozřejmostí.

Tak proč IFS?
Protože IFS je jedním z celosvětově nejrozšířenějších komplexních výrobních 

systémů určený pro organizace, které vyrábí nebo zpracovávají potraviny. Skládá 
se z konkrétních požadavků bez výjimek, což umožňuje si udělat velmi přesnou 
představu o společnosti, která je dle tohoto standardu certifikována. 

A to je hlavní důvod, proč jsme jako společnost usilovali a nakonec vstoupili do 
prestižní skupiny certifikovaných, přestože je tento systém nepovinný. 

Našim současným i budoucím dodavatelům dáváme certifikací IFS na vědomí, 
že monitorujeme kvalitu dodávaných produktů a služeb s dodávkou spojených na 
základě jasně stanovených a standardizovaných pravidel a postupů a že bude na-
ší prioritou spolupracovat s dodavateli, které mají předpoklad nejen udržení, ale 
i zvyšování požadované kvality.

Našim odběratelům a konečným spotřebitelům dáváme certifikací IFS na vě-
domí naši péči o bezpečnost a kvalitu potravin.

Všem dáváme na vědomí, že ctíme etické principy ve vztahu k obchodním 
a spolupracujícím partnerům, spotřebitelům a v neposlední řadě zaměstnancům 
společnosti. Ing. Ryszard Nemoudry, předseda představenstva

Evropská komise oznámila vítě-
ze soutěže o nové logo pro biový-
robky EU. Během uplynulých dvou 
měsíců se online hlasování o nový 
symbol biovýrobků zúčastnilo oko-
lo 130 000 občanů, kteří vybíra-
li jednoho ze tří finalistů. Vítěz-
ný návrh vytvořil student z Němec-
ka Dusan Milenkovic, jehož logo 
v podobě listu s evropskými hvěz-
dami získalo 63 % z celkového po-
čtu hlasů. Od 1. července 2010 
bude toto nové logo povinné pro 
všechny balené biovýrobky, kte-
ré byly vyrobeny v jednom z člen-
ských států EU a splňují stanovené 
normy. Pro dovážené výrobky bu-
de logo nepovinné. Vedle označe-
ní EU bude povoleno používání dal-

ších soukromých, regionálních či 
národních log. V příštích týdnech 
bude pozměněno nařízení o ekolo-
gickém zemědělství tak, aby jedna 
z jeho příloh obsahovala ustanove-
ní o tomto novém logu.

„Jsem velmi ráda, že máme nové lo-
go pro biovýrobky EU,“ prohlásila Ma-
riann Fischer Boelová, komisařka pro 
zemědělství a rozvoj venkova, která jako 
první přišla s návrhem vyhlásit soutěž 
o nové logo. „Tato soutěž pomohla zvi-
ditelnit produkty ekologického země-
dělství a díky ní teď máme logo, které 
je přijatelné pro každého. Návrh loga je 
zdařilý a elegantní a ráda si od červen-
ce letošního roku budu výrobky s tímto 
logem kupovat.“ 

Vítězné logo vzešlo z celoevropské 
soutěže, do níž se mohli zapojit studen-
ti umění a designu. Celkových zhruba 
3 500 předložených návrhů hodnotila 
porota složená z mezinárodně uznáva-
ných odborníků. Tři nejzdařilejší loga 
byla zveřejněna na internetových strán-
kách soutěže www.ec.europa.eu/orga-
nic-logo. O vítězném logu rozhodlo on-
line hlasování, které skončilo 31. ledna 
2010. 

Design „Euro-leaf“ znázorňuje hvěz-
dy EU seskupené ve tvaru listu na ze-
leném pozadí. Jde o velmi jednoduchý 
symbol obsahující dva jasné prvky, ji-
miž jsou příroda a Evropa.

Autor vítězného loga a výherci dru-
hé a třetí ceny budou oceněni Gene-
rálním ředitelstvím pro zemědělství 

Nové logo pro všechny biovýrobky EU bylo vybráno

Praha – Společnost Makro, nej-
větší velkoobchod v ČR, v rámci
svého zákaznicky orientovaného 
konceptu zrušila či snížila některé 
poplatky. Jedná se o další krok spo-
lečnosti Makro, jehož cílem je po-
moci živnostníkům v současné slo-
žité ekonomické situaci. Nově se 
nebude například účtovat poplatek 
za registraci nového zákazníka či 
vystavení denní karty. Výhodnější je 
pro profesionální zákazníky rekla-
mační řád u vlastních značek, kdy 
mohou v rámci reklamačního říze-
ní u nepotravinářského sortimentu 
požadovat okamžité vrácení peněz. 
Těmto aktivitám předcházeli i dal-
ší kroky realizované na konci roku 
2009, kdy došlo k instalaci vstup-

ních turniketů se čtečkou karet 
umožňující urychlení nákupu či jed-
noduchý elektronický odběr letáků.

„V současné obtížné ekonomické si-
tuaci je naší absolutní prioritou pomá-
hat našim profesionálním zákazníkům, 
proto veškeré služby a aktivity směřu-
jí k celkovému ulehčení podnikání, a to 
včetně vlastního nákupu v našich velko-
obchodech. Proto jsme v rámci našeho 
zákaznicky orientovaného konceptu za-
vedli několik změn, které umožní ušet-
řit peníze i čas trávený nákupem. Ojedi-
nělý v České republice je nyní náš rekla-
mační řád u nepotravinového sortimentu 
vlastních značek. Zákazník, který se roz-
hodne zboží v rámci reklamačního říze-
ní vrátit, dostane okamžitě peníze zpět či 
si může výrobek vyměnit za nový,“ uvá-
dí Aleš Drábek, ředitel pro řízení vzta-
hů se zákazníky společnosti MAKRO
Cash & Carry ČR.

Změna reklamačního řádu se týká 
především nepotravinářského sortimen-
tu vlastních značek společnosti Makro, 
na které bude v letošním roce zaměře-
na silná pozornost. U vlastních značek 
je při reklamaci možné žádat okamži-
té vrácení peněz či výměnu výrobku za 
nový (dříve 30denní lhůta pro posou-
zení oprávněnosti reklamace a případ-
nou opravu). 

Na konci roku 2009 byly ve všech 
velkoobchodních centrech nainstalo-
vány vstupní turnikety s čtečkou karet, 
a není již tak nutno prokazovat totož-
nost na recepci. Tento krok umožňuje 
jednak urychlení celkového nákupu, tak 
i efektivní využití zaměstnanců pro jiné 
zákaznické aktivity. 

Dalším vstřícným krokem směrem 
k profesionálním zákazníkům využíva-
jících počítač a internet je možnost od-
běru nabídkových letáků elektronicky, 
přímo do emailové schránky. Během 

dvou měsíců se k elektronickému odbě-
ru letáků přihlásilo již několik tisíc zá-
kazníků. 

Romana Nýdrle, 
manažerka komunikace

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
www.makro.cz 

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí 
nadnárodní skupiny METRO Cash & Car-
ry International, jež má zastoupení ve 32 

zemích světa s více než 655 velkoobchod-
ními centry typu cash & carry. Po celém 
světě zaměstnává přes 100 000 lidí a v ro-
ce 2008 dosáhla tržeb ve výši 33,9 mld. 
eur. METRO Cash & Carry je prodejní di-
vizí METRO Group, jedné z nejvýznamněj-
ších mezinárodních maloobchodních a ob-
chodních společností. V roce 2008 skupina 
dosáhla tržeb přibližně ve výši 68 mld. eur. 
Tato společnost čítá na 290 000 zaměst-
nanců a provozuje přibližně 2 200 center 
ve dvaatřiceti zemích světa.

V České republice patří do sítě MAKRO 
Cash & Carry ČR třináct velkoobchodních 
center pro podnikatele. Vysoká obrátka 
zboží, provozní výkonnost, omezený počet 
prodejen, vyspělá logistika a přímé náku-
py ve velkých objemech umožňují společ-
nosti MAKRO prodávat zboží za nejvýhod-
nější velkoobchodní ceny. V roce 2008 za-
městnávalo MAKRO Cash & Carry ČR na
3 600 zaměstnanců a výše jeho tržeb do-
sáhla 34,92 miliard Kč bez DPH. 

MAKRO dále pomáhá podnikatelům a snižuje poplatky

PŘEHLED POPLATKŮ
Poplatky Rok 2009 Rok 2010

Nová 
registrace

100 Kč 0 Kč

Vystavení 
denní 
karty

50 Kč 0 Kč

Nová karta 
ztracená

100 Kč 50 Kč

Vítězný návrh v soutěži o logo pro biopotraviny „Euro-leaf“

a rozvoj venkova Evropské komise na 
slavnostním udílení cen, které se usku-
teční v Bruselu v červenci roku 2010. 

Všichni tři vítězové obdrží ceny ve výši 
6 000, 3 500 a 2 500 eur.

Dana Jelínková, Omnimedia, s. r. o.
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www.miltra.cz

Eidamský salámový

polotvrdý sýr je

vyráběn klasickým 

způsobem, neobsa-

huje konzervanty 

ani lepek. Je držite-

lem značky kvality 

Klasa. V sortimentu 

eidamský salámový

sýr je Miltra B

jediným výrobcem 

v České republice.

jediný

v České re

Na Celostátních přehlídkách sýrů 2010
se umístil Eidamský salámový sýr na 1. místě

elost
stil Eidamský salámo

Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9, tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589

e-mail: food@brenntag.cz

� Aromata GIVAUDAN
�  Antioxidanty – askorbát sodný,

isoaskorbát sodný
� Přírodní barviva 
� Dochucovadla – glutaman sodný, I+G
� Glukózové sirupy
 �   Glukózovo-fruktózové (izoglukóza)

– náhrada cukru (ISOSUGAR®)
 �    Glukózové sirupy s obsahem fruktózy

do 9 % – F9 (GLUCAMYL®)
 �   Škrobové sirupy (GLUCAMYL®)
 �   Tekutá dextrosa (AMYDEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
�  Karamel – tekutý, krystalický, aromatický,

speciální směsi
�  Krystalická glukóza (MERISWEET®) 

a fruktóza (FRUITOSE®)
�  Konzervanty – benzoan sodný, kys. 

benzeová, kys. sorbová, sorban draselný
�  Kyseliny – citrónová (monohydrát, 

anhydrát), vinná, jablečná, mléčná;
citran sodný

� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �   Organický přírodní lepek
� Maltodextriny (MALTOSWEET®)
�  Modifi kované kukuřičné škroby – E 1422,

E 1442
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
�  Nativní kukuřičný a pšeničný škrob

(MERIZET®)
� Oleoreziny a koření
�  Příměsi do energetických nápojů

– taurin, kofein
� Pufované cereálie

� Sušené glukózové sirupy (MALTOSWEET®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené 

zahušťující za studena
(MEREL®

 – pšeničná, 
GRASMUS® – kukuřičná)

�  Umělá sladidla – acesulfam K, 
aspartam, cyklamát, sacharinát

�  Vitamíny, minerální látky 
(jednotlivě i ve směsích)

� Vlákniny 
 �   rozpustné (inulín – FRUTAFIT®, 

Polydextróza STA-LITE®)
 �   nerozpustné (pšeničná, 

hrachová, tomatová, citronová, 
pomerančová, pohanková, Fava)

�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, 
sušený kokosový creamer

�  Zahušťovadla a směsi stabilizátorů; 
želatina, guarová guma, xanthan, 
karagenany, arabská guma, 
LBG, pektiny, mikrokrystalická 
celulóza, CMC celulosová guma – 
WALOCEL®, agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL®)

� Emulgátory – mastné kyseliny 
 � mastné alkoholy 
 � estery mastných kyselin 
 �  DATEM, Estery mono- a diglyceridů

mastných kyselin s kyselinou mono-
 a diacetylvinnou – E 472e

� Enzymy www.ekomilk.cz

HarmonieHarmonie
s přírodous přírodou
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Česká republika se prezentovala pl-
zeňským pivem a becherovkou. Po sta-
ročeské vesnici s mnoha stánky s růz-
nými dobrotami, kterými se v minu-
losti představovala Česká republika, 

jakoby se zem slehla. Podle slov Hugo 
Roldána, šéfa tiskového oddělení mi-
nistra zemědělství, bude třeba vyčlenit 
určité prostředky na podporu vystavo-
vatelů, aby výdaje za místa na výsta-

višti nebyly tak velké. Především právě 
vysokým nákladům přičítá malý zájem 
firem o prezentaci na Grüne Woche, 
kde se dá během chvíle navázat ob-
chodní kontakty, jako tomu bylo v pří-
padě návštěv stánků Janem Velebou, 
prezidentem Agrární komory ČR. 

Zatímco u Ruské federace byl zá-
jem o výměnu genetického materi-
álu do velkochovů prasat, u Němců 
se zase nabízel dovoz krmných směsí 
z České republiky do jejich firem. Sta-

čilo jen krátké představení a pár slov 
s manažery firem a řeč se hned stoči-
la na obchod. Rusové jen litovali, že 
nemohou k nám vyvážet své dobré sý-
ry a uzeniny, protože zatím neexistu-
jí dohody mezi veterináři a rostlinolé-
kaři v rámci Evropské unie, které by 
umožňovaly export jejich potravin ve 
velkém.

Takřka všechny evropské státy tam 
měly své stánky nebo dokonce celé ha-
ly. Excelovalo Maďarsko, které bylo

partnerskou zemí a představilo kolem 
40 svých firem. Ministr zemědělství 
Josef Gráf proto vystoupil mezi ně-
kolika řečníky i na zahajovacím veče-
ru 15. ledna a uvedl, že mezi jeho pri-
ority mimo jiné patří ochrana zdraví 
zvířat. V polovině příštího roku, kdy 
bude Maďarsko předsednickou zemí 
Evropské unie, to ostatně bude moci 
i prokázat.

Text a fota: Eugenie Línková

Na Grüne 
Woche se 
vystřídalo 
55 ministrů 
zemědělství

Prezident AK ČR Jan Veleba s německými chovateli Ministr zemědělství Jakub Šebesta při prohlídce české expozice

Grüne Woche, Zelený týden, patří k největším výstavám svého dru-
hu na světě. Koná se každoročně v polovině ledna na berlínském vý-
stavišti za obrovského zájmu návštěvníků. Letos se jim představilo na
1 600 firem z 56 zemí světa a výstaviště denně zaplňovaly desítky tisíc ná-
vštěvníků. Zúčastnilo se i 55 ministrů zemědělství z různých států světa.
Na tuto výstavu se přišlo podívat více než 400 tisíc lidí.

Písecké řeznické řemeslo má velmi pes-
trou a bohatou historii. Zdejší řezníci měli 
svůj cech a používali cechovní pečeť již od 
roku 1641. Doba však pokročila a na počát-
ku 50. let 20. století byl v Písku vystavěn je-
den z prvních průmyslových závodů na zpra-
cování masa.

V roce 1993 byl státní podnik privatizován 
a vznikla společnost Masokombinát Písek s. r. o., 
která se v roce 2001 transformovala v současnou 
společnost ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK 
CZ, a. s.

Ihned od počátku fungování nové soukromé 
společnosti se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí 
podniku, jatkami počínaje a expedicí konče. Ne-
malé investice směřovaly do modernizace provozů
a výroby, aby podnik vyhovoval přísným evrop-

ským normám a předpisům. „Odměnou“ za ne-
malé vynaložené úsilí bylo přidělení veterinárního 
schvalovacího čísla s možností exportu do zemí 

EU CZ 105. Podnik úspěšně prošel opakovanými 
kontrolami ze strany veterinárních komisařů EU.

Nicméně společnost neusnula na vavřínech. 

Systematická rekonstrukce byla dne 4. 2. 2010
završena slavnostním otevřením nového třípod-
lažního objektu v areálu podniku, ve kterém se 
nachází zcela nově vybudované základní výrob-
ní úseky:
�  balení a finalizace masných výrobků včetně 

umístění umývárny umělohmotných přepra-
vek na úrovni přízemí

�  mezisklad a sušárenské komory pro trvanlivé 
výrobky tepelně opracované na úrovni 1. patra

�  sušárenské komory pro trvanlivé tepelně neopra-
cované fermentované výrobky na úrovni 2. patra
Investice do tohoto projektu převýšila 50 milio-

nů Kč a projekt byl částečně financován z vlast-
ních zdrojů společnosti. Vzhledem k rozsahu in-
vestice společnost využila možnosti spolufinanco-
vání v rámci dotací z evropských fondů.

Realizovaná stavba zabezpečuje optimální pod-
mínky pro mezioperační přesuny mezi sušárnami, 
udírnami a expedicí a téměř vylučuje jakékoliv ri-
ziko mikrobiologického znečištění a kontaminace 
při manipulaci s výrobky. Optimalizované toky su-
rovin, polotovarů i konečných výrobků se jedno-
značně promítají ve zlepšení zpracování produktu 
v rámci celého výrobního cyklu.

Zákazníci se tak mohou těšit na vysoce kvalitní 
výrobky s nezaměnitelnou chutí v nových atraktiv-
ních obalech. Dobrou chuť! 

 Redakce

V Písku investují do kvality

MVDr. Ladislav Hájek, generální ředitel, představuje čestným hostům novou výrobní kapacitu.
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VZORKY SÝRŮ OCENĚNÉ DIPLOMY NA CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDKÁCH SÝRŮ V R. 2010

Sýr Dovozce t. v s. suš.
Kvalitativní kategorie

Návrhy na diplomy  [%]
Modus Medián

Snacking fein-würzig Lactalis CZ, s. r. o. 55 50 1 1 28

Snacking  mild-cremig Lactalis CZ, s. r. o. 55 50 1 1 19

Brebiou Bongrain Czech Management Services 50  2 2 17

VZORKY SÝRŮ Z DOVOZU OCENĚNÉ DIPLOMY

Kvalitativní kategorie:  1. Vynikající   2. Výborný   3. Velmi dobrý   4. Průměrný   5. Podprůměrný

ODPOVĚDI  NA 3 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Ve dnech 14. až 21. ledna 2010 se usku-

tečnila významná potravinářská událost 
„Celostátní přehlídky sýrů 2010“, ale také 
další odborné programy zaměřené na sýry 
a mlékárenskou problematiku. Již tradičně 
právě Váš ústav tyto přehlídky sýrů a pří-
slušné semináře organizuje. Jak hodnotíte 
přehlídky letošní? 

ODPOVĚĎ:
Letošní ročník Celostátních přehlídek sýrů

se uskutečnil po dvouleté přestávce a jako vždy 
předtím, tak i nyní byl organizován Ústavem tech-
nologie mléka a tuků VŠCHT v Praze ve spolu-
práci s Českomoravským svazem mlékárenským 
a Odbornou skupinou pro potravinářskou a agri-
kulturní chemii České společnosti chemické.

Cílem přehlídek je porovnat kvalitu u nás vyrá-
běných sýrů, především základního sortimentu, 
který je charakteristický pro jednotlivé sýrárny. 

Přejímka vzorků a odborné hodnocení se kona-
lo 14. ledna. Kladně lze hodnotit poměrně vyso-
ký počet přihlášených vzorků, je však žádoucí, 
aby sortiment přihlašovaných sýrů lépe odpoví-
dal tomu typickému a současně nejlepšímu, co 
která sýrárna vyrábí. Do hodnocení bylo zařaze-
no 75 sýrů od 20 tuzemských výrobců a 12 vzor-
ků zahraničních, které poskytli 3 dovozci sýrů. 
Sýry byly rozděleny do 11 kategorií. Díky vyso-
kému počtu vzorků mohly být zachovány někte-
ré kategorie, které v předchozích ročnících byly 
slučovány. Poměrně silně byla obsazena katego-
rie sýrů s tvorbou ok a typu moravský bochník, 
také plísňové sýry a sýry s mazem na povrchu by-
ly samostatnými kategoriemi. Nejpočetnější však 
byla kategorie specialit. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Systém organizace Celostátních přehlí-

dek sýrů 2010 zůstal zachován jako v roční-
cích předchozích? A mohl byste charakteri-
zovat dosažené výsledky a uvést, které mlé-
kárny se umístily nejlépe?

ODPOVĚĎ:
Způsob hodnocení zůstal zachován z předcho-

zích ročníků. Při odborném hodnocení posuzují 
každý sýr dvě paralelní 3 až 4členné komise, kaž-
dá má nezávislého předsedu a je doplněna dal-
ším nezávislým hodnotitelem nebo zástupci vý-
robců. Sýry se posuzují ve dvou znacích: vzhled 
a konzistence – ve výsledném hodnocení tvoří
40 % a chuť a vůně – 60 %. Tuzemským sýrům 
bylo na základě tohoto hodnocení uděleno cel-
kem 24 diplomů. Počet diplomů v jednotlivých 

kategoriích závisí na počtu přihlášených vzorků 
– na jeden diplom musí být v kategorii alespoň 3 
sýry, diplomy získávají první tři sýry v pořadí. Ve 
dvou případech byla udělena 2 druhá místa kvů-
li rovnosti bodů. V kategorii specialit není určo-
váno pořadí, ale diplomy byly uděleny vzorkům 
s hodnocením alespoň velmi dobrý s přihlédnu-
tím k typům sýrů v této kategorii. 

K nejúspěšnějším sýrárnám na letošních pře-
hlídkách patří Madeta a Miltra B se 3 diplomy. 
Po dvou diplomech obdržely také BEL Sýry Čes-
ko, Kromilk, Mlékárna Klatovy, Moravia Lacto 
a Pribina. Celkově nejvyšší bodové ohodnocení 
86,67 bodu patří Eidamu uzenému 45 % t. v s. 
z podniku Jaroměřická mlékárna a. s., středis-
ko Želetava, to znamená, že žádný sýr nebyl le-
tos hodnocen odbornými komisemi jako výbor-
ný, což je v rozmezí 90 až 100 bodů.

Důležité je také sdělit, že o vzorky zahranič-
ních sýrů se tradičně postaral pan Ladislav Li-
kler. Sedm francouzských sýrů bylo doplněno 
dalšími vzorky ze Slovenska, které poskytla spo-
lečnost NIKA. Tyto sýry jsou posuzovány oddě-
leně, hodnotí je všichni členové odborných ko-
misí i departážní komise. Každý hodnotitel sýr 
zařazuje do kvalitativních kategorií a navíc má 
právo 3 vzorky, které považuje za nejlepší, navrh-
nout na diplom. Nejvíce návrhů na diplom získal 
sýr Snacking fein-würzig ze společnosti Lactalis 
CZ, s. r. o., který získal 28 návrhů na diplom 
z 38 možných. Ze sýrů slovenské společnosti
NIKA nejvíce zaujal sýr NIKA blue. Veřejné 
hodnocení se konalo 20. ledna v kongresovém 
sále Masarykovy koleje. Přehlídky osobně zahá-
jil rektor VŠCHT doc. Ing. Josef Koubek, CSc., 

pod jehož záštitou se přehlídky konají. Potěšují-
cí je, že shoda mezi odborným a veřejným hod-
nocením byla poměrně dobrá, především u sýrů 
s udělenými diplomy.

OTÁZKA TŘETÍ:
Celostátní přehlídky sýrů mají vždy také 

svůj odborný doprovodný program. Jaký byl 
na přehlídkách sýrů letošních?

ODPOVĚĎ:
Hlavním bodem odborného programu přehlí-

dek byla přednáška Ing. J. Kopáčka, CSc., z Čes-
komoravského svazu mlékárenského, který účast-
níky seznámil se situací v mlékárenství a výrobě 
sýrů v roce 2009. Další přednáška se zabývala 
využitím senzorické analýzy při hodnocení mléč-
ných výrobků od dr. Z. Panovské z VŠCHT Pra-
ha. Přednáška ing. Heriana byla věnována výrobě 
sýrařských specialit na Slovensku. Na navazují-
cí konferenci Mléko a sýry 21. ledna bylo pre-
zentováno 19 přednášek, v letošním ročníku bylo 
nutné pro velký zájem zavést jednání v sekcích. 
Kromě přednášek bylo prezentováno 35 posterů. 
Obou akcí se dále účastnilo 7 firem, jejichž čin-
nost se dotýká především laboratorního vybavení 
pro analýzu mléka a mléčných výrobků. Podrob-
nější zhodnocení letošního ročníku bude zveřej-
něno ve sborníku, který je z přehlídek a semináře 
vydáván, a také na webových stránkách Ústavu 
technologie mléka a tuků VŠCHT Praha (http://
www.vscht.cz/tmt).

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

od doc. Ing. Ladislava Čurdy, CSc.,
Ústav technologie mléka a tuků, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Kategorie Č. vzorku Pořadí
 

Sýr
 

Výrobce-přihlašovatel t. v s.
[%]

 suš.
[%]

Odborné 
hodnocení

Interval 
spolehlivosti

Eidamské sýry
20–30 % t. v s.

0103
0101
0104

1
2
2

Eidamský salámový polotvrdý sýr
Eidam
Eidamský sýr

MILTRA B s. r. o.
J + R s. r. o., Moravské Budějovice
Moravia Lacto a. s.

30
30
30

50
50
50

85,25
78,25
78,25

2,66
1,88
1,73

Eidamské sýry
40–50 % t. v s.

0206
0201

1
2

Krásná Haná
Eidamský salámový polotvrdý sýr

Kromilk, spol. s r. o.
MILTRA B s. r. o.

45
40

56
53

78,50
77,75

4,84
8,13

Sýry s tvorbou ok 
a typu Moravský blok

0302
0305
0304

1
2
3

Montana
Moravský blok 
Primátor

Moravia Lacto a. s.
Mlékárna Klatovy a. s.
MADETA a. s.

45
45
45

60
62
60

80,50
74,75
73,50

3,97
3,22
2,85

Uzené sýry
0402
0403

1
2

Eidam uzený 
Pařený sýr uzený

Jaroměřická mlékárna, a. s., středisko Želetava
MILTRA B s. r. o.

45
45

55
50

86,67
85,33

4,13
3,15

Plísňové sýry
0501
0502
0506

1
2
2

Kamadet Královský sýr
Král sýrů Hermelín
Niva extra

MADETA a. s.
Pribina s. r. o.
Mlékárna Otinoves s. r. o.

48
50
52

51
46
53

84,00
82,75
82,75

4,05
3,07
6,19

Sýry s mazem
na povrchu

0703 1 Romadur měkký zrající sýr MADETA a. s. 40 44 82,67 4,60

Čerstvé a termizované 
sýry neochucené

0803
0805

1
2

Gervais
Žervé KLASIK

Jaroměřická mlékárna, a. s., středisko Želetava
Kromilk, spol. s r. o.

72
70

36
37

81,67
80,33

4,79
6,27

Čerstvé a termizované 
sýry ochucené

0901 1 Lučina Žervé s paprikou a bylinkami Povltavské mlékárny, a. s. 52 32 73,00 2,21

Tavené sýry 
neochucené

1006
1003

1
2

Želetava jemný
Smetanito

BEL Sýry Česko a. s.
BEL Sýry Česko a. s.

40
50

34
36

81,75
79,75

5,59
7,15

Tavené sýry ochucené 
(uzené maso, šunka)

1104 1 Šumavský uz. salám. tav. sýr se šunkou Mlékárna Klatovy a. s. 45 50 81,50 3,83

Speciality 

1201
1202
1207
1212

 
 
 
 

Král sýrů Marinované kostičky
Gran Moravia
Zlatá Praha
Adygejský copánek uzený

Pribina s. r. o.
ORRERO a. s.
Mlékárna Polná spol. s r. o.
Mlékárna Varnsdorf spol. s r. o.

45
50
37

 67
58
47

83,00
84,33
85,33
85,00

6,14
2,56
0,83
4,83
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Fotoreportáž – Celostátní přehlídky sýrů 2010

Hodnotitelská komise na VŠCHT při diskuzi o jakosti sýrů – Ing. Jiří Kopáček, CSc. (sedící), a Ing. Josef 
Mrázek, VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská v Kroměříži (vpravo)

Z výstavky sýrů

Zprava: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc., Ing. Jarmila Štípková a Ing. Pavla Veselá při hodnocení Pohled do auditoria vlastních přehlídek, v čele hodnotitelské komise Jaroslav Medek z Kromilk, spol. s r. o.,
Kroměříž 

Rektor VŠCHT Josef Koubek při zahájení přehlídek – pohled na předsednický stůl Hodnotitelská komise UTB Zlín, v jejím čele doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.

Rektor VŠCHT Josef Koubek (vlevo), prof. Ing. Vladimír Filip, CSc., a doc. Ing. Květoslava Šustová, 
Ph.D., z MZLU Brno před zahájením přehlídek

Jakost sýrů hodnotil i rektor VŠCHT Josef Koubek s prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc., z VŠCHT Praha.
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Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat
k návštěvě stánku v expozici KLASA na veletrhu

SALIMA 2010
Brno

27. mezinárodní potravinářský veletrh
2. - 5. 3. 2010

Pavilon P
stánek č. 029

Těšíme se na
Vaši návštěvu

DODÁVÁME:

� narážečky RISCO

�  Hlubokotažné baličky do fl exibilní

nebo tvrdé fólie

� Darfresh systém

� FormSrink systém

� Lipform systém

�  Traysealery

– baličky využívající hotové misky

�  Robotická centra

– plně automatické balicí linky

� Zařízení pro kontrolu kvality balení

 – vyřazovací váhy

 – metaldetektory

 – rentgenové detektory

 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky

� Obalové materiály

 – fólie, sáčky

� Originální náhradní díly

� Servisní činnost

� Poradenskou činnost

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Párkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.com

DODÁVÁME � Z ří í k l k li b l í

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů
pro potravinářský, farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

SALIMA 2010, pavilon V, stánek č. 022

Tradiční český výrobek
oceněný značkou KLASA 

Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!

SALIMA 2010,
pavilon V, stánek 008
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Evropská mlékařská asociace zorganizova-
la 3. 2. 2010 v Bruselu seminář, který byl 
zaměřen na aktuální problémy, jak se vyrov-
nat se zvýšenou volatilitu cen v méně regu-
lovaném tržním prostředí, a na možné způso-
by, jak pokročit v této věci na úrovních jed-
notlivých zainteresovaných stran v evropském 
mlékárenství.

 
Semináře se zúčastnilo více přibližně 150 osob, 

a to nejenom členů EDA, ale také zástupců CO-
PA COGECA, EUCOLAIT. Přítomni byli i repre-
zentanti z různých DG Evropské komise, zástupci 
Evropského parlamentu a stálých zastoupení člen-
ských zemí při Evropské unii. Účastnili se rovněž 
členové tzv. High Level Group on Milk – HLG 
(Skupina pro mléko na nejvyšší úrovni), kterou 
na podzim ustanovila komisařka M. Fischer Boel.
Za českou národní delegaci byli přítomni Jiří Ko-
páček a Jiří Nikl.

Seminář zahájil prezident EDA pan Werner 
Buck z Nizozemí, který přivítal všechny přítom-
né a ocenil účast významných politiků a úřední-
ků z evropských institucí. V úvodu zdůraznil, že 
evropský mlékárenský průmysl je inovativní, dy-
namický a konkurenceschopný, jakkoliv čelí sil-
né konkurenci v evropském maloobchodním pro-
středí, ale stejně tak na složitém mezinárodním
trhu. Pro mlékaře musí být klíčovou spolupráce 
s prvovýrobci. Přitom poznamenal, že více než 
60 % evropského mléka je zpracováváno právě 
v družstevních mlékárenských společnostech. 
Současná debata na úrovni HLG pro mléko smě-
řuje mimo jiné k ještě lepší kooperaci zúčastně-
ných stran.

Na semináři odezněly následující prezentace 
a referáty:

HILLAR PULK, ESTONSKO
Prvovýroba mléka – problémy podnikajícího 

farmáře
Estonský farmář ve své prezentaci poukázal na 

konkrétní případ osudu svého zemědělského pod-
niku, který zahájil svou činnost krátce po revolu-
ci. Podnik se ze 75 % svých aktivit věnuje mléka-
ření, 17 % je zaměřeno na masný dobytek a 8 % 
se pak zabývá „agroturistikou“, resp. provozová-
ním restaurace a bizoní farmy s indiánskou ves-
nicí. Až do roku 2007 podnik významně prospe-
roval a výstupy z chovu dojnic byly zárukou splá-
cení úvěrů poskytnutých tomuto farmáři na jeho 
investici. V souvislosti s globální krizí se však to-
to podnikání doslova zhroutilo. Cena mléka po-
klesla z 32 ct na 19 ct, státní podpory do sektoru 
se snížily na 40 %, společnost nejprve zazname-
nala významný propad zisku a posléze se dostala 
do hluboké ztráty, což jí znemožnilo splácet úvě-
ry, v podniku došlo k výraznému snížení mezd 
a vynucenému propouštění zaměstnanců a pod-
nik se dostal jako řada dalších estonských farmá-
řů téměř na pokraj bankrotu. Jediná aktivita, kte-
rá ještě zemědělský podnik „držela nad vodou“ 
a zachránila, byla původně okrajová záležitost „ag-
roturistiky“. Pan Pulk poukázal ve své prezentaci 
na řadu problémů souvisejících s nevyrovnanými 
podmínkami farmářů starých a nových zemí EU 

a demonstroval před přítomnými úředníky EK na 
semináři konkrétní reálný pohled na dopady ne-
vyrovnané zemědělské politiky EU.

DANIEL MORRISSEY
– Abott Global Nutrition

Tržní procesy na trhu s mléčnými ingrediencemi
Společnost ABBOT je globální společností za-

bývající se především kojeneckou a dětskou výži-
vou, speciálními terapeutiky a potravinami určený-
mi pro zvláštní výživu. Nejznámějšími znač-
kami jsou např. Similac, Ensure, 
Myoplex a další. Přednášející 
ve své prezentaci poukázal 
na dopady globální krize 
s mlékem, protože hlav-
ními ingrediencemi, kte-
ré ABBOT využívá, jsou 
především mléčné hyd-
rolyzáty (6 %), konzumní 
mléko (13 %), sušená mléka 
(10 %), laktóza (5 %) kaseiná-
ty (30 %), syrovátkové bílkoviny (11 
%) a mléčné proteiny (25 %). Extrémní vola-
tilita uplynulých dvou let poznamenala významně 
chování firmy – p. Morrissey poukázal na možná 
řešení, jak volatilitu regulovat.

PAUL M. CAMPBELL – FONTERRA
Mlékárenský řetězec v deregulovaném tržním

prostředí – pohled na situaci
na Novém Zélandu

Generální ředitel pro strategii společnosti Fon-
terra nejprve představil tohoto světově významné-
ho globálního hráče. Roční obrat Fonterry je více 
než 9 miliard eur, jedná se o družstevní uskupení 
vlastněné více než 10 500 novozélandskými farmá-
ři a zpracovávající ročně asi 20 miliard litrů mléka, 
z toho 14 miliard na Novém Zélandu.

Pan Campbell objasnil trochu odlišný pohled 

Fonterry na volatilitu, která není fenoménem pou-
ze mlékárenského sektoru, ale poukázal na ještě ex-
trémnější průběh např. v cukrovarnictví, v sektoru 
sóji, v obilnářství a dalších zemědělských komodi-
tách. Ze vzniku extrémní volatility byly „obviňo-
vány“ spotřebitelské trendy a otřesy, různé trendy 
v prvovýrobě, nízké globální zásoby zemědělských 
komodit, technologické a informační faktory, mě-
nové diference, globální finanční krize, politické re-
gulace, následné deregulace a opětovné nové regu-

lace a pan Campbel ironicky poznamenal, že 
„prý dokonce“ i samotná Fonterra.

Následně však řečník nabíd-
nul možnosti, jak se s ex-

trémní volatilitou vyrov-
nat, a uvedl konkrétní 
případy jak na úrovni 
farmářů, tak zpracova-
telů, ale rovněž zákazní-

ků. Ukázal příklady správ-
ného řízení, ale uvedl i chy-

by, ke kterým docházelo. Určitě 
nepostačí využití pouze tradičních 

ekonomických nástrojů stabilizace, které jsou 
samy o sobě méně vhodné a neúčinné. Má-li si mlé-
kárenský podnik udržet konkurenceschopnost vůči 
ostatním, je důležité, aby byly zvoleny silné nástro-
je pro řízení vyvinuté a dohodnuté v rámci celého 
dodavatelského řetězce mléka a mléčných výrobků. 
Kooperující prostředí umožní i tolik potřebné inves-
tiční příležitosti od zemědělců až po maloobchod-
níky. Současně však musí být podporováno zvýše-
nou poptávkou spotřebitelů.

ÅKE HANTOFT, ARLA FOODS
Případová studie – struktura družstevní 

mlékárenské společnosti
Viceprezident skandinávské Arly objasnil or-

ganizační strukturu této společnosti. Arla Foods 
je družstevní společností vlastněnou téměř 8 000 

farmáři z Dánska a Švédska. Společnost vytváří 
roční obrat ve výši 6,6 miliard eur, zpracovává
8,2 miliard kg mléka, z toho 5,9 miliard kg od 
svých členů. Arla Foods operačně působí ve 12 ze-
mích a v dalších 20 má obchodní zastoupení. Pan 
Hantoft představil konkrétní způsob řízení a roz-
hodování v této družstevní podnikatelské skupi-
ně a vymezení práv a povinnosti členů. Na dalším 
příkladu ukázal, jak je kalkulována cena mléka, 
která je pak farmářům vyplácena. Zajímavostí ur-
čitě je, že se za mléko platí v pravidelných dvou-
týdenních intervalech a jednou za rok je farmá-
řům doplácena ještě roční dodatková platba, kte-
rá je určována úspěšností hospodaření společnosti 
v daném roce.

SUSANE NÜSSEL
– Verband der Bayerischen Privaten 

Milchwirtschaft e.V.: Smluvní vztahy
mezi prvovýrobci a zpracovateli

Paní Nüssel z Bavorského svazu soukromého 
mlékárenství se ve svém vystoupení podrobně za-
bývala uzavíráním dodávkových smluv mezi pro-
ducenty mléka a mlékárnami. Uvedla, že v minu-
losti bylo běžné uzavírat smlouvy spíše na kratší 
časové období, což znemožňovalo vytvoření jisté-
ho emocionálního vztahu mlékárny ke svým pro-
ducentům mléka. Základní cena je běžně upravo-
vána pomocí případných přirážek, a obojí se od-
víjí od příjmů zpracovatele a slouží jako podklad 
k cenovému vyjednávání. Doba kontraktačního 
období se často stává součástí konfliktu mezi jis-
totou a flexibilitou. Paní Nüssel se ve své prezen-
taci zamýšlela nad tím, jak tyto nejisté vazby změ-
nit, a snížit tak i cenovou volatilitu. 

Dlouhodobější smluvní závazky by měly být 
v zájmu producentů mléka, ale i mlékáren. Paní 
Nüssel požaduje těsnější formu informační inte-
grace, individuální smluvní řešení, a také případ-
né vzájemné kapitálové propojení a tím i spoluroz-
hodování, které podpoří transparentnost operací 
a zvýší zájem a pochopení producentů mléka ke 
vstupu do korektního smluvního závazku.

Další diskutovanou otázkou byl způsob uzaví-
rání smluvních vztahů po ukončení režimu mléč-
ných kvót v roce 2015, které dosud vycházely 
z plánovaného množství limitované výroby.

Základní podmínkou stability musí být důsled-
né a jednotné uplatňování zemědělské a obchodní 
politiky EU všemi subjekty na trhu. Zmíněno by-
lo v tomto směru také chování maloobchodních 
systémů. Společné úsilí by mělo být zaměřeno na 
zvládnutí úplné liberalizace trhu s mlékem. Proto 
by různé formy současných regulačních nástrojů 
měly být používány výlučně v případě mimořád-
ných situací.

Po odezněných přednáškách následovala za ří-
zení prezidenta EDA p. Bucka panelová diskuze 
mezi referujícími a publikem a byla zodpovězena 
celá řada konkrétních dotazů a umožněna vzájem-
ná názorová výměna.

(texty přednášek jsou k dispozici)

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

Seminář EDA o perspektivách
tržních mechanismů v mlékárenském sektoru

T H E  D A I R Y  S U P P LY  C H A I N  R E V I S I T E D  ( M L É K Á R E N S K Ý  Ř E T Ě Z E C  R E V I D O V Á N )

Joop Kleibeuker, generální tajemník EDA, a Werner Buck, prezident EDA

Výzkumný ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař, tel.: 296 792 111, fax: 272 701 983, e -mail: vupp@vupp.cz, Internet: www.vupp.cz

Navštivte nás v Brně na Salimě
v pavilonu C, ve stánku MZe ČR č. 006

Vý k ý ú t t i ář ký P h i R di á 7 102 31 P h 10 H ti ř t

nabízí služby a poradenství pro potravinářství
�  analýzy potravinářských surovin a výrobků

(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských surovin a výrobků

�  výpočty a experimentální ověřování procesů

(vč. mikrovlnného ohřevu, vysokotlaké pasterace, 

rozmrazování a zmrazování)

�  vývoj receptur dle speciálních požadavků (vč. dietní výživy)
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NÁKUP
Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v roce 2009 podle resortního statistického výkazu 

ministerstva zemědělství 2 291,7 mil. litrů mléka, o 76,9 mil. litrů méně v porovnání s předcházejícím 
rokem 2008 (-3,25 %). 

Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně snížil o 0,01 % na 3,85 % při současném mírném zvýše-
ní obsahu bílkovin o 0,01 % na 3,36 %. 

Z celkového objemu nákupu bylo zařazeno do I. a vyšší třídy jakosti 98,5 % dodaného mléka, tj. o 0,2 %
méně v porovnání s rokem 2008.

Podle výsledků celní statistiky bylo v loňském roce vyvezeno na zpracování v zahraničních mlékár-
nách celkem 465,7 mil. kg syrového mléka, což je v meziročním porovnání nárůst o 17,3 mil. kg, index 
103,9. Naopak do ČR bylo v roce 2009 dovezeno 50,6 mil. kg syrového mléka, což znamená snížení 
oproti roku 2008 o 18,8 mil. kg, index 72,86.

CENY
Průměrná realizační cena nakoupeného mléka se velmi výrazně snížila z 8,45 Kč/l v roce 2008 na 

6,14 Kč/l v minulém roce 2009, což znamená meziroční pokles o 2,31 Kč/l (-27,3 %). Propad cen mlé-
ka v uplynulém roce byl pokračováním trendu z předcházejícího roku 2008, i když výkyv cen ve sledo-
vaném roce v jednotlivých měsících nebyl zdaleka tak dramatický jako v roce předcházejícím. Počáteční 
úroveň v lednu byla 6,43 Kč/l, nejnižší hodnota klesla v červenci – 5,89 Kč/l, na konci roku v prosinci 
však již průměrná realizační cena vystoupala na 6,67 Kč/l, což je nejvyšší docílená hodnota v průběhu 
celého roku 2009. Zatímco v roce 2008 dosáhl rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou měsíční ce-
nou 3,21 Kč/l, v hodnoceném roce 2009 byl tento rozdíl již jen 0,78 Kč/l. Navíc je určitě pozitivní, že 
nejvyšší ceny bylo docíleno na konci období, což je jasný signál, že došlo k zastavení poklesu realizač-
ních cen mléka a obratu k jejich postupnému zotavování.

Obdobný vývoj bylo možno v loňském roce sledovat i v ostatních členských státech, při porovnání s 
okolními zeměmi jako Německo, Slovensko a Polsko, byla průměrná farmářská cena v ČR po určitou 
část roku vyšší. Změna nastala až v závěru tohoto období, kdy nárůst cen na Slovensku i v Německu 
byl strmější než u nás.

Celková zcela neobvyklá turbulence světových cen mlékárenských výrobků v minulých třech letech 
se stejně jako v minulosti promítla i v loňském roce na tuzemském trhu dalším meziročním poklesem 
úrovně jejich obchodních cen.

Tab. č. 1a                 Vývoj obchodních cen vybraných mlékárenských výrobků v Kč/l/kg

Výrobek Prosinec
2009

Prosinec
2008 Rozdíl Index

2009/2008

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 9,37 9,63 -0,26 97,3

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 8,48 9,28 -0,80 91,4

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,87 12,15 -1,28 89,5

Máslo čerstvé 250 g, Al fol., 16 % vody – 1 kg 87,25 69,94 17,31 124,7

Tvaroh měkký 250 g, Al folie, 25 % suš. –1 kg 43,14 44,52 -1,38 96,9

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 75,39 77,77 -2,38 96,9

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 86,35 91,99 -5,64 93,9

Pokles obchodních cen zaznamenaly téměř všechny konzumní výrobky, vyjma čerstvého másla, kde 
byl v prosinci zaznamenán nárůst obchodní ceny o téměř 25 %. Největší pokles prosincové ceny zazna-
menalo konzumní polotučné čerstvé mléko v kartonech o více jak 10 % a trvanlivé odstředěné mléko 
o téměř 9 %.

Tabulka porovnává ceny vybraných mléčných výrobků pouze v posledním měsíci roku, což ne zcela
objektivně vystihuje vývoj obchodních cen v průběhu celého roku 2009. Pro úplnost proto nově zařa-
zujeme tabulku, která porovnává průměr cen za celé období roku, vypočítaný ze statistických údajů
jako vážený průměr.

Tab. č. 1b       Roční průměrné obchodní ceny vybraných mlékárenských výrobků v Kč/l/kg

Výrobek Rok
2009

Rok
2008 Rozdíl Index

2009/2008

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 8,51 10,95 -2,44 77,7

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 8,18 10,57 -2,39 77,4

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 11,07 12,65 -1,58 87,5

Máslo čerstvé 250 g, Al fol., 16 % vody – 1 kg 71,00 80,12 -10,12 88,6

Tvaroh měkký 250 g, Al folie, 25 % suš. –1 kg 43,41 45,36 -1,95 95,7

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 68,57 87,77 -19,20 78,1

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 80,97 96,52 -15,55 83,9

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že celoroční průměry obchodních cen daleko výrazněji ukazují po-
kles v porovnání s předcházejícím rokem 2008 a jasně ukazují na to, že situace na vnitřním trhu z hle-
diska úrovně cen prokazatelně zapříčinila trend propadu výkupních farmářských cen a teprve závěr ro-
ku umožnil obrat a postupné zotavování těchto cen.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se v minulém roce v porovnání s předcházejícím rokem zvýšila o 6,7 %, 

ze 600 950 tis. litrů na 641 404 tis. litrů. 

Tab. č. 2                         Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2009/20082009 2008 2009 2008

Konzumní mléko celkem 661 564 641 404 100,0 100,0 103,1

Z toho – pasterované 109 154 115 154 16,5 18,0 94,8

            – trvanlivé 552 385 526 250 83,5 82,0 105,0

 Dominantní podíl trvanlivého mléka se meziročně zvýšil o 1,5 % na 83,5 %, zatímco se podíl paste-
rovaného mléka recipročně snížil z 18 % na 16,5 %.

Tab. č. 3                                Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2009/20082009 2008 2009 2008
Odstředěné/nízkotučné 42 554 46 883 6,5 7,3 90,8

Polotučné 529 438 533 523 80,0 83,2 99,2

Plnotučné 89 572 60 998 13,5 9,5 146,8

Celkem 661 564 641 404 100,0 100,0 103,1

Dostupné údaje dokumentují meziroční snížení dominantního podílu polotučného mléka o 3,2 % na 
80 %. Naopak velmi překvapivý výsledek je poměrně výrazné zvýšení výroby plnotučného mléka v mi-
nulém roce 2009 o téměř polovinu (46,8 %). V případě odstředěného mléka došlo k dalšímu poklesu 
podílu z celkové výroby konzumních mlék na 6,5 % v minulém roce.

Tab. č. 4                             Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2009/20082009 2008 2009 2008

Kartony trvanlivé 552 385 526 250 83,5 82,0 105,0

Kartony pasterované 25 579 31 534 3,9 4,9 81,1

Ostatní 83 600 83 620 12,6 13,1 100,0

Celkem 661 564 641 404 100,0 100,0 103,1

V uplynulém roce 2009 se vyrobilo celkem 87,4 % konzumního mléka v kartonových obalech, o 0,5 %
více v porovnání s předcházejícím rokem. Podíl mléka plněného do ostatních druhů obalů se snížil 
o 0,5 % na 12,6 %.

SMETANY
Tab. č. 5                                Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2009/20082009 2008 2009 2008

Konz. smetany,
včetně kysaných

50 068 45 624 100,0 100,0 109,7

Z toho – kysané 17 116 14 308 34,2 31,4 119,6

– obs. tuku 
 nad 30 %

19 851 19 105 39,6 41,9 103,9

Výroba konzumních smetan včetně kysaných smetan se v hodnoceném období zvýšila o 9,7 % na 
50 068 tis. litrů. Přitom výroba kysaných smetan vzrostla téměř o 20 % na 17 116 tis. litrů, výroba sme-
tan s minimálním obsahem tuku 30 % se zvýšila o 3,9 % na 19 105 tis. litrů.

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY
Tab. č. 6                                                       Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2009/20082009 2008 2009 2008

Jogurty celkem 152 436 134 901 100,0 100,0 113,0

Z toho – ochucené 112 344 98 110 73,7 72,7 114,5

nízkotučné do 0,5 % 10 409 10 360 6,8 7,7 100,5

Výroba jogurtů se meziročně zvýšila o 13 % na 152 436 tun. Podíl ochucených výrobků z tohoto ob-
jemu dosáhl 112 344 tun, tj. 73,7 %, zatímco v předcházejícím roce byl jejich podíl o 1 % nižší. Podíl vý-
roby nízkotučných jogurtů se meziročně snížil na 6,8 % (o 0,9 %).

Z dalších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních tekutých zakysaných výrobků 
(bez podmáslí) mírný nárůst o 0,9 % na 34 524 tun, ze kterých připadalo na ochucené varianty 48,2 %, 
tj. o téměř 5 % více v porovnání s předcházejícím rokem. Výroba neochuceného podmáslí se v minulém 
roce v porovnání s předcházejícím rokem 2008 zvýšila o 12 % na 9 228 tun.

Nárůst výroby jogurtů byl ovlivněn také zvýšením exportu. Podle dostupných údajů dosáhl vývoz jo-
gurtů v loňském roce 58,7 tis. tun, což představuje meziroční nárůst o 11,6 tis. tun. K tomu je však po-
třeba říci, že největší položkou, 24,5 tis. tun, je vývoz sušených jogurtů.

VÝROBA MÁSLA
Tab. č. 7                                           Bilance výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082009 2008

Počáteční zásoba k 1. 1. 2 127 1 736 391 122,5

Výroba 45 766 48 635 -2 869 94,1

Prodej na vnitřním trhu 42 371 42 398 -27 99,9

Vývoz 2 700 3 389 -689 79,7

Konečná zásoba k 31. 12. 1 180 2 127 -947 55,5

Celková výroba másla v minulém roce podle údajů statistického bilančního výkazu MZe, zahrnující-
ho výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového másla a másla s rostlinným tukem, dosáhla 
45 766 tun, o 2 869 tun méně (-5,9 %) ve srovnání s předcházejícím rokem 2008.

Úroveň počátečních zásob másla se meziročně zvýšila o 12,5 % na 2 127 tun. Zásoby v závěru roku 
výrazně poklesly o 44,5 % na 1 180 tun.

Prodej másla na vnitřním trhu stagnoval, meziroční změna je naprosto minimální. Vývoz másla se
snížil o 689 tun (-20,3 %) na 2 700 tun.

Průběh bilance másla v minulém roce 2009 výrazně ovlivnily i výsledky zahraničního obchodu v této
komoditě. Dovoz se zvýšil o téměř 4,5 tis. tun, přičemž významnou položku v tom představuje dovoz 
másla v konzumním balení – 8,7 tis. tun, a to především z Německa a Belgie. 

Tab. č. 8                                                   Struktura sortimentu 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082009 2008

Máslo čerstvé 27 410 27 745 -335 98,8

Máslo s vyšším obs. vody, 
solené máslo

x x x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x

Máslo celkem 28 794 31 494 -2 745 91,4

Pomazánkové máslo 10 605 8 788 1 817 120,7

Směsné emulg. tuky
Z toho mléčný tuk

x
961

x
1 175

x
-214

x
81,8

Údaje v tabulce představují objemy finálních výrobků sledovaného sortimentu. Celková výroba tra-
dičního sortimentu másla s obsahem 16 % vody (včetně nevýznamného podílu másla s vyšším obsahem 
vody a másla soleného) dosáhla v minulém roce 28 794 tun a byla ve srovnání s předcházejícím rokem 
2008 o 2 745 tun (-8,6 %) nižší.

Výroba pomazánkového másla se v roce 2009 zvýšila o 1 817 tuny (20,7 %) na 10 605 tun.

Výroba mlékárenských výrobků v roce 2009
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TVAROHY
Tab. č. 9                                     Výroba tvarohů a tvarohových specialit

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082009 2008

Tvarohy 28 223 29 494 -1 271 95,7

Smetanové krémy 11 199 11 664 -445 96,2

Tvarohové dezerty 3 099 2 927 172 105,9

Celkem 42 521 44 085 -1 564 96,5

Výroba tvarohů a tvarohových specialit se v minulém roce 2009 celkově se snížila o 1 564 tun (-3,5 %)
na 42 521 tun. Nejvyšší pokles o 1 271 tun (-4,3 %) zaznamenaly tvarohy. Výroba smetanových krémů 
se snížila o 445 tun (-4,8 %) na 11 199 tun. Mírné zvýšení vykázaly tvarohové deserty, jejichž výroba 
dosáhla 3 099 tun (+5,9). Na celkové výrobě tvarohů se nejvýrazněji podílela výroba měkkého tvarohu 
19 116 tunami (67,7 %) a dále výroba jemného a tučného tvarohu 6 132 tunami (21,7 %).

SÝRY
Pokles výroby přírodních sýrů se oproti minulým obdobím v loňském roce v podstatě zastavil, mezi-

ročně se tato výroba snížila jen o 248 tun (-0,3 %) na 81 156 tun. Také snížení produkce tavených sýrů 
v roce 2009 nebylo tak výrazné jako v minulosti. Oproti roku 2008 to bylo jen o 359 tun méně (-2,1 %).

Tab. č. 10                                             Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082009 2008

Sýry přírodní 81 156 81 404 -248 99,7

Sýry tavené 16 929 17 288 -359 97,9

Sýry celkem 98 085 98 692 -607 99,4

Celková výroba přírodních sýrů a tavených sýrů se výrazně snížila o 607 tun (-0,6 %), z 98 692 tun 
v roce 2008 na 98 085 tun v minulém roce. Vývoj výroby přírodních sýrů podle tradičního sortiment-
ního členění byl následující:

Tab. č. 11                                        Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2009/20082009 2008
Čerstvé nezrající 8 958 8 934 24 100,3

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 8 198 6 652 1 546 123,2

Plísňové 12 266 11 848 418 103,5

Vybrané polotvrdé 40 278 43 203 -2 925 93,2

Tvrdé a extra tvrdé x x x x

Ostatní x x x x

Nejvyšší podíl 49,6 % z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu polotvrdých 
sýrů, zahrnujících především sýr Eidam, Goudu a sýr Madeland. Objem jejich výroby se meziročně sní-
žil o 2 925 tun (-6,8 %), ze 43 203 tun na 40 278 tun.

Mírné zvýšení výroby o 0,3 % na 8 958 tun dosáhly čerstvé nezrající sýry, avšak nejvýraznější nárůst 
o 23,2 % vykázaly bílé sýry v solném nálevu na 8 198 tun.

Zvýšení objemu výroby proběhlo i u plísňových sýrů o 3,5 % (+418 tun) na 12 266 tun.
Zahraniční obchod ve skupině sýry a tvarohy se dlouhodobě vyvíjí v neprospěch tuzemských výrobců. 

Vývoz sýrů stagnuje, v loňském roce vzrostl jen o 1 800 tun, přičemž největší nárůst je vykazován v po-
ložce sýry ostatní o téměř 3 tis. tun, ve všech ostatních položkách došlo v meziročním porovnání k po-
klesu. Naproti tomu dovoz sýrů a tvarohů v celkovém součtu vzrostl o více jak 11 tis. tun, index 117,9. 
Největší importy probíhají u sýrů Eidam, kde bylo v loňském roce dovezeno téměř 24 tis. tun, v napro-
sté většině z Německa a Polska. Tyto dva státy také mají největší podíl na dovozech sýrů celkem. Z Ně-
mecka činí tento podíl 43,5 % a z Polska 38,7 %. Pro srovnání např. náš tradiční obchodní partner Slo-
vensko se na dovozech sýrů do ČR podílí jen 8,4 %.

SUŠENÉ MLÉKO
Tab. č. 12                          Výroba, vývoz a zásoby sušeného mléka (bez KDV)

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

Tuny
Index

2009/20082009 2008

Poč. zásoba k 1. 1.
Z toho SOM
            SMT

5 487
3 377
2 110

3 101
1 816
1 285

2 386
1 561

825

176,9
186,0
164,2

Výroba celkem
Z toho SOM
            SMT

31 069
19 420
11 649

39 312
22 518
16 794

-8 243
-3 098
-5 145

79,1
86,2
69,4

Vývoz celkem
Z toho SOM
            SMT

18 222
9 758
8 464

19 652
10 082

9 570

-1 410
-324

-1 086

92,8
96,8
88,6

Konečná zásoba k 31. 12.
Z toho SOM
           SMT

2 266
1 332

934

5 487
3 377
2 110

-3 221
-2 045
-1 176

41,3
39,4
44,3

V minulém roce 2009 došlo k velmi razantnímu poklesu výroby sušeného mléka. Celková výroba su-
šených mlék se meziročně snížila o 8 243 tun (-20,9 %) na 31 069 tun. Z toho výroba SOM poklesla 
o 3 098 tun (-13,8 %), v případě SMT došlo dokonce ke snížení na pouhých 11 649 tun při meziročním 
poklesu o 5 145 tun (-30,6).

V minulém roce se v porovnání s předcházejícím rokem 2008 podstatně snížily celkové konečné zá-
soby sušených mlék. Počáteční zásoby byly sice vyšší, avšak díky intervenčním opatřením a zavedeným 
subvencovaným vývozům, které EU zavedla jako pomoc při řešení krizové situace na trhu s mlékem 
v uplynulém roce 2009, poklesly konečné zásoby sušených mlék o zhruba 60 % .

Tab. č. 13                   Zahraniční obchod ČR s mlékárenskými výrobky v tis. Kč

Ukazatel/rok
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082009 2008

Vývoz mléka a výrobků 11 710 017 13 856 101 -2 146 084 84,51

Dovoz mléka a výrobků 8 957 910 8 999 201 -41 291 99,54

Bilance (saldo) 2 752 107 4 856 900 -2 104 793 56,66

Údaje celní statistiky

Výsledky zahraničního obchodu za loňský rok 2009 sice ukazují, že bylo docíleno kladného salda, 
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je však tento ukazatel jen na poloviční úrovni (index 
56,7). Zatímco finanční vyjádření dovozů mléka a mlékárenských výrobků se snížilo jen minimálně (in-
dex 99,5), k výraznému poklesu došlo v případě vývozu (-15,5 %).

Michal Němec, ČMSM
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 Nabízíme řešení technologických problémů pomocí povrchových úprav

TEFLON ®

Pro potravinářský průmysl dodáváme celý sortiment nepřilnavých fl uor-
plastových povlaků na formy, pečné plechy, raznice, koše na těsto, vyku-
lovače, násypky, průmyslové pánve, svařovací lišty atd. za účelem snížení 
přilnavosti, snadného čištění a zamezení připékání (i bez použití olejů).

Technicoat s. r. o., Homole 198, 370 01 České Budějovice,  tel.: 387 203 320, fax: 387 203 032, e-mail: info@technicoat.cz, http://www.technicoat.cz 

Jedním z hlav-
ních aspektů všech 
rozhodnutí je zvá-
žení globálního 
dopadu rozhodnu-
tí, které má lokál-
ní charakter. Poli-
tici (myslím sku-
tečné politiky) by 
o tom měli vědět 

své. V zahraniční politice státu je to evi-
dentní, zatímco v ekonomice, kde je slo-
žitější uvážit dopady v celkovém kontex-
tu, se na to často vůbec nedbá.

Mluvím o zákonech, které mají za cíl 
pozitivně ovlivňovat některá hospodář-
ská odvětví, zatímco jejich celkový eko-
nomický dopad je často opačný.

Je tomu tak proto, že jejich předkla-
datelé nemyslí na zájmy státu a spo-
lečnosti, ale na ekonomické sektory, 
v nichž pracují a které je volí do par-

lamentu. Často jsou takové zákony po-
pulistické a kromě potlesku lobby při-
nášejí jen komplikace. Ale přiznejme, 
že jsou někdy vedeny i velmi upřímný-
mi úmysly.

Takové problémy jsou charakteristic-
ké pro sektor zemědělství, ale platí to 
i pro jiná odvětví – např. šrotovné.

Existují zákony, které platí jen pro ze-
mědělskou sféru, nebo naopak vyjímají 
zemědělskou sféru z působnosti obecně 
platných zákonů, které jinak platí a by-
ly vytvořeny pro celé národní hospodář-
ství. Namátkou zákon o ochraně hos-
podářské soutěže, zdanění malých pi-
vovarů nebo nejnověji zákon o zneužití 
ekonomické závislosti.

Je zřejmé, že velké obchodní řetěz-
ce představují ekonomickou sílu, která, 
jako každá velká skupina (energetika), 
může mít snahu svého postavení zneu-
žít. Proto byl vytvořen zákon o ochraně 

hospodářské soutěže a úřad, který má 
dbát na dodržování tohoto zákona.

Ač je mi to často vytýkáno, nejsem 
vůbec nadšen některými praktikami ná-
kupčích obchodníků a nezastávám se 
jich. Některé jejich praktiky právě stá-
ly u myšlenky postihnout je zákonem 
o zneužití ekonomické závislosti, kte-
rý byl v parlamentu schválen proti vů-
li prezidenta.

Jako výrobce potravin a dodavatel 
bych měl být tedy spokojen, že díky Po-
travinářské komoře ČR mám teď vůči 
obchodníkům lepší postavení.

Se zákonem o zneužití ekonomické 
závislosti však nesouhlasím. 

Především proto, že vzhledem k osob-
ním zkušenostem mohu porovnat cent-
rálně plánovanou ekonomiku s ekono-
mikou tržní. Každý zákon navíc, který 
omezuje svobodu podnikání, omezuje 
tržní hospodářství, které nám umožnilo

dvacet let úspěšného rozvoje. Zákon, 
kterým stát vstupuje do dohody dvou 
hospodářských subjektů, je v rozporu 
s tržním hospodářstvím. Navíc platí jen 
pro zemědělství a potravinářství, čímž 
deformuje celkové tržní prostředí.

Stát stanovuje zákonem pravidla trhu, 
ale na to máme už zákon o ochraně hos-
podářské soutěže. Jestli stát neumí tento 
zákon důsledně aplikovat, není to důvo-
dem pro vytváření dalších omezení.

A z praktického hlediska, protože 
předkladatel nebral do úvahy celkový 
kontext ekonomiky a právního prostře-
dí, bude mít zákon v daném znění spí-
še chaotické dopady, pokud vůbec něja-
ké. Principiálně je zákon diskriminační 
(platí jen pro někoho), obsahuje právní 
chyby (daň z obratu), není nutný (je tu 
jiný zákon se stejným posláním), může 
mít neočekávané a nezamýšlené dopady 
(dodavatel nepůjde do právního sporu

a zákon zhorší vztahy mezi obchodní-
ky a jejich dodavateli, ač obě strany už 
léta mluví o partnerství). Ve svých dů-
sledcích může znamenat růst cen pro 
zákazníka-spotřebitele, růst podílu za-
hraničních výrobků na našem trhu, růst 
podílu privátních značek, pokles počtu 
domácích dodavatelů, a tedy v koneč-
ném důsledku vzrůst síly silných ob-
chodních řetězců, což je opak snahy 
předkladatelů zákona.

Hned bude tedy spuštěna snaha o re-
vizi zákona, která přinese další chaos 
a regulaci.

Že někde v zahraničí platí podobné 
zákony? Praktická aplikace těchto záko-
nů je velmi diskutabilní.

Prostě jako přesvědčený zastánce trž-
ního hospodářství mohu citovat jen vy-
zkoušené doporučení pro chování státu 
vůči podnikatelům – laissez nous faire...
 Ing. Oldřich Obermaier

...Přemýšlejte!...

...Víte, co po mně chcete?...
Vladimír Dvořák

Poté, co došlo k sametové revolu-
ci, která nám přinesla svobodu a neví-
danou prosperitu, se domácí politická 
scéna vyvíjela tak, jak ji známe.

Podle průzkumů považuje svůj život 
za šťastný skoro 80 % obyvatel. Pravda, 
podle jiných průzkumů není spokoje-
no stejné procento. Čtenář ví, že zále-
ží na položené otázce a jejím kontex-
tu. Přesto, kdo vidí a slyší, jistě hodno-

tí posledních 20 let za úspěšná léta pro 
republiku i pro osobní život naprosté 
většiny obyvatel.

K tomu, aby si občané nedovolili 
kritizovat totalitní režim, byl svého ča-
su zřízen Federální úřad pro tisk a in-
formace (FÚTI), který spolu s ČÚTI 
a SÚTI (český a slovenský úřad) dá-
val pozor, aby se neobjevilo v tisku 
nic proti režimu. Později převzala tu-
to funkci autocenzura a bylo.

Uplynula řada let a všichni využívá-
me a mnozí zneužívají svobody říkat, 
co chceme.

Jistá forma autocenzury (někdy 
z dobrých důvodů) existuje stále (ne-
budu přece nadávat na svého sponzo-
ra, ať už je to kdokoli).

Současně se znovu zvedá hlas 
všech těch, kteří neumí ve svobodné 
diskuzi prosadit svou pravdu a s od-
vahou a drzostí se domáhají omeze-
ní či přímo zákazu kritického hla-
su těch, kteří mají jiný názor. Spo-
lečnost je dostatečně konzumní
na to, aby si těchto, zatím excesů, ne-
všimla.

Nesouhlasím s tebou, ale budu há-

jit tvé právo říkat, co si myslíš, pravil 
klasik.

To není krédo těch, kteří píší šéf-
redaktorům deníků a časopisů, před-
sedům hospodářských komor a mi-
nistrům, aby znemožnili komentovat 
dění v různých oborech, mají-li jiný 
názor než oni sami. Přitom mnohdy 
bezohledně hájí na úkor všech svoje 
– jak říká prezident Havel – parciál-
ní zájmy.

Mnozí z čtenářů takové případy 
znají ze svého okolí.

Necháme-li si líbit takové metody, 

které by ještě před několika lety byly 
společností neakceptovatelné, dopad-
neme špatně. Jak říkají novináři, svo-
bodu slova je třeba neustále testovat 
a hlídat její hranice (Formanův film 
Lid versus Larry Flint).

Myslím, že máme všichni, kdo jsme 
si toho vědomi, odpovědnost hlídat 
diskusní prostor pro sebe i ty, kteří ma-
jí jiný názor, i pro ty, kteří se nám sna-
ží znemožnit nebo zatím alespoň ztí-
žit náš názor říkat. Jinak bude najed-
nou pozdě.

Ing. Oldřich Obermaier

V posledních letech stále silněj-
ší postavení nejen na světovém, 
ale což je velmi potěšující, také 
na českém trhu si získávají biopo-
traviny. Svědčí o tom fakt, že více 

jak 5 % Čechů pravidelně nakupu-
je biopotraviny a kolem 8 % země-
dělských ploch v České republice 
je v ekologickém zemědělství. Ze 
statistických údajů je zajímavé 

také uvést, že nejvíce tyto potra-
viny nakupují vysokoškoláci a stře-
doškoláci s maturitou, respondenti 
mezi 30 až 39 lety a rodiny s ale-
spoň jedním dítětem do 14 let, že 
např. každý občan ČR ročně utratí 
za biopotraviny cca 180,- Kč a že 
největší oblibě mezi občany se tě-
ší biozelenina, biopečivo, biomléko 
a bio mléčné výrobky.

Jedním z podniků, kteří se podílejí 
na výrobě biopotravin, je také mlékár-
na EKOMILK s. r. o. z Frýdku-Míst-
ku. Tato společnost, známá českým 
zákazníkům především ze zpracová-
ní konvečního mléka a výroby kvalit-
ních, zdraví prospěšných a čerstvých 
mléčných výrobků jako např. tvarohů, 
mléka, másla, syrovátkových nápojů, 

kysaných výrobků apod., se v polovi-
ně roku 2008 připojila k několika má-
lo českým mlékárnám a začala zpraco-
vávat mléko z ekofarem. Během krátké 
doby se jí podařilo nabídnout českým 
klientům čtyři výrobky, a to Bio mléka 
v Pet obalu o min. obsahu tuku 3,5 %
a 1,5 %, Bio máslo o hmotnosti 250 g 
v AL fólii a Bio tvaroh, 250 g v PP va-
ničce.

O biovýrobky vyráběné ve Frýdku-
Místku je velký zájem jak ze strany čes-
kých obchodů a zpracovatelů, tak rov-
něž nadnárodních řetězců. Zákazník 
si je může koupit jak v klasických oba-
lech Ekomilku, tak pod značkou někte-
rých obchodních řetězců. Mlékárna 
Ekomilk, aby uspokojila své zákazníky, 
je nucena pro nedostatek biosuroviny 
v ČR využívat své příhraniční lokaliza-
ce a nakupovat surovinu pro své výrob-
ky ze zahraničí.

Za povšimnutí stojí také uvést, že 
kvalita biovýrobků vyráběných v Eko-
milku byla v minulosti posuzována 
a oceňována nezávislými komisemi slo-

ženými z předních českých potravinář-
ských odborníků. Dvěma z těchto vý-
robků, Bio mléku o min. tučnosti 3,5 % 
a Bio máslu, se podařilo získat prestiž-
ní značku KLASA.

 
Za přední umístě-

ní v soutěži Nejlepší potravinářský vý-
robek Moravskoslezského kraje v roce 
2008 získaly výrobky Bio mléko 3,5% 
tuk a Bio tvaroh čestná uznání a v ro-
ce 2009 dokonce Bio máslo získalo ti-
tul nejlepší výrobek Moravskoslezské-
ho kraje.

Výroba Bio mléčných produktů je 
jednou z dlouhodobých strategií firmy. 
Díky tomu, že základní surovina pro 
zpracování (syrové kravské biomléko) 
je ze zemědělství, které je velmi šetrné 
k přírodě, využívající přirozenou úrod-
nost půdy a podporující harmonii při 
pěstování rostlin i chovu zvířat, se ta-
ké daří naplňovat průvodní heslo spo-
lečnosti Ekomilk, které zní – Harmo-
nie s přírodou.

Ing. Stanislav KOŁORZ
ředitel společnosti EKOMILK s. r. o., 

Frýdek-Místek

Zákon o zneužití ekonomické závislosti

Před několika lety by si to nedovolili

Zdravé BIO potraviny z frýdecko-místecké mlékárny EKOMILK

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku na MBK 2010 – Pavilon P, stánek 135a,
kde nabízíme konzultace k uvedené problematice
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Integrovaná střední škola – Cent-
rum odborné přípravy ve Valašském 
Meziříčí pořádá Soutěž odborných 
dovedností oboru řezník–uzenář. 
Soutěž zaštítil Český svaz zpraco-
vatelů masa, Asociace krajů České 
republiky a Zlínský kraj a uskuteční 
se ve dnech 24. a 25. března 2010 
v areálu ISŠ – COP ve Valašském 
Meziříčí na Palackého ulici 49.

„Předmětem přehlídky bude výro-
ba vařených masných výrobků,“ sdělil 
k soutěži jeden z organizátorů vedoucí 
učitel odborného výcviku Bc. Milan Ro-

mánek s tím, že při výrobě se bude při-
hlížet krajovým zvyklostem. Podle jeho 
slov nebudou mezi výrobky chybět tla-
čenky, jitrnice a jelita. Soutěž se bude 
skládat ze dvou praktických částí – čás-
ti první, ve které mají soutěžící za úkol 
zhotovit masné výrobky, a části druhé, 
ve které proběhne prezentace zhotove-
ných výrobků. 

„Přehlídky se mohou zúčastnit dvou-
členná družstva. Vedoucím jednotli-
vých výprav bude výchovný pracovník, 
kterého jmenuje ředitel z každé jednot-
livé školy,“ doplnil k organizaci ředitel 
přehlídky a zároveň ředitel ISŠ–COP 

Přehlídka odborných dovedností

Mgr. Petr Pavlůsek s tím, že výkony jed-
notlivých družstev bude bedlivě sledo-
vat odborná porota. „Komise se bude 
zabývat pouze hodnocením senzoric-
kých vlastností a kvality výrobku,“ in-
formoval Bc. Milan Románek a dopl-
nil, že se jedná o přesolení, nedovaře-
ní, podlití, kaverny, kosti, chlupy apod. 
Před hodnocením a degustací si sami 
účastníci naaranžují výrobky a připra-
ví degustaci. Zhotovené masné výrobky 
však bude moci hodnotit také laická ve-
řejnost. Na základě ochutnávky budou 
mít návštěvníci příležitost ocenit výrob-
ky, jejichž chuť je nejvíce zaujala. Jejich 

zhotovitelé pak získají cenu laické poro-
ty a věcné ceny. Ty ostatně čekají také 
na vítěze odborné poroty.

Veškeré podrobné informace, pro-
pozice a přihlášku do soutěže získáte
u Bc. Milana Románka, tel. 731 658 298 
nebo email: mromanek@isscopvm.cz. 
„Touto cestou bych rád vyzval všechny 
žáky oborů řezník–uzenář, aby neváha-
li a přišli poměřit své síly s konkuren-
cí z ostatních škol,“ řekl na závěr ředi-
tel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, že již 
předem děkuje za organizační zabezpe-
čení všem svým kolegům.

Jan Katina, ČSZM 

Již každoročně jsou žáci oboru řez-
ník-uzenář připravováni na účast v pres-
tižní celorepublikové přehlídce řeznic-
kých dovedností s názvem Řeznická 
sekyra. Jinak tomu není ani letos. Teo-
retické znalosti i praktické dovednos-
ti bude hodnotit porota složená z před-
sedy, kterého jmenuje Český svaz zpra-

covatelů masa. Stejnou organizací jsou 
voleni i ostatní členové poroty z řad od-
borníků. Na základě předepsaných kri-
térií je dáno dílčí i celkové hodnocení 
soutěže, jíž se zúčastní jedno 3členné 
družstvo z každé školy. Předmětem sou-
těže je nejen test z teoretických znalos-
tí plynoucích z oblasti bourání masa,

Řeznická sekyra 2010
ale také dostatečné prokázání praktic-
kých dovedností, mezi něž patří pozná-
vání surovin pro výrobu (na základě 
ukázky různých ingrediencí, které žá-
ci rozeznávají také s využitím smyslo-
vého posouzení). V rámci praktických 
úkonů mají soutěžící zvládnout dělení 
vepřové půlky na části – kýta, plec, pe-
čeně (bez kosti, upravená pro výrobu 
specialit, např. lázeňský závin). Dále 
odborným způsobem vykostí jednotli-
vé části a připraví je dle zadané ukázky. 
Kritéria hodnocení spočívají v dodr-
žování technologického postupu, kva-
lity opracování masa, třídění ořezů,

hygieny práce a také finální výsledek 
testu teoretických poznatků a prokázá-
ní znalostí surovin. Soutěž bude probí-
hat v prostorách školy SOŠ a SOU Po-
lička a v prostorách firmy IMPASTO,
a. s., Hlinsko, ve dnech 23.–24. 4.
2010. Celá akce probíhá pod záštitou 
Asociace krajů ČR a ČSZM. Přiložené 

fotografie dokumentují atmosféru před-
chozích ročníků této prestižní soutěže. 
Všem příznivcům soutěže i samotným 
účastníkům přejeme hodně úspěchů 
v nadcházejícím soutěžním klání.

Za SOŠ a SOU Polička
Mgr. J. Boháčová

Zleva předseda komise pan Ladislav Jůza,
ředitel školy Mgr. Boris Preissler a výher-
ci soutěže

Ilustrační foto z průběhu soutěže Ilustrační foto z průběhu soutěže

Praha (li) – Firmě Penam, dvoj-
ce na tuzemském trhu s pečivem, 
loni podle odhadu klesly tržby 
o tři procenta. O rok dříve činil 
obrat rekordní 3,8 miliardy ko-
run a čistý zisk 143,6 milionu ko-
run. „Hospodářské výsledky jsou 
zatím předběžné a budou zhruba 
na úrovni výsledků z roku 2008,“ 
řekl ředitel společnosti Jaroslav 
Kurčík. Ekonomická recese podle 
něj nepostihla potravinářství tak 
jako například automobilový prů-
mysl nebo stavebnictví, pekáren-

ský průmysl klesl loni asi o de-
set procent. 

„U nás se recese projevila pokle-
sem tržeb, z důvodů zlevnění doda-
vatelských cen. Pokles maloobchodu
je patrný již několik měsíců v řadě. 
Dále dochází k posunu preferencí 
spotřebitelů k levnějším výrobkům,“ 
řekl Kurčík. Letošní rok podle něj bu-
de pro potravináře složitější a nároč-
nější než ten minulý. Kurčík očeká-
vá stagnaci současných nízkých cen 
i objemu výroby. 

Penam, který vlastní Agrofert Hol-
ding podnikatele Andreje Babiše, 
v současné době zaměstnává 2 450
lidí, což je o zhruba 200 méně než 
v lednu 2009. „Pokles byl způsoben 
uzavřením pekárny Sviadnov a ukon-

čením provozování cukrárenské vý-
roby. Oba tyto kroky byly součástí 
dlouhodobé restrukturalizace a ne 
důsledek krize nebo recese,“ dodal 
Kurčík. 

Penam pokračuje ve svém plánu 
z roku 2007 stát se v nejbližších le-
tech jedničkou na tuzemském trhu 
s pečivem. V minulých letech koupil 
českobudějovickou pekárnu Pekast 
a moravský podnik Nobrs, čímž jeho 
podíl na pekárenském trhu vzrostl ze 
12 na 15 procent. 

Lídrem domácího trhu je spo-
lečnost United Bakeries podnikate-
lů bratří Paříků, která ovládá podle 
odhadů možná čtvrtinu trhu v Čes-
ku a na Slovensku. Jednička na trhu 
vznikla roce 2006 sloučením Odkol-
ku a Delta Pekáren. 

Penamu loni podle odhadu klesly tržby o tři procenta
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NOVÉ PRODUKTY – HYGIENA A PRUŽNOST
Postupné demografické změny v průmyslově vyspělých zemích, 

zejména Evropě, představují pro masný průmysl jako celek velkou 
výzvu. Masný a uzenářský průmysl se jí chopil a v současné době 
úspěšně pracuje na koncepci, jak uspokojit poptávku po menším 
množství a současně rostoucí poptávku po balených potravinách. 
Poměr balených potravin pro samoobslužný prodej k nebalené pro-
dukci (v Německu asi 2/3 ku 1/3) reakci průmyslu urychlil. Velký 
výběr baleného masa a uzenin se odráží i v rostoucí nabídce různých 
typů obalů, což vede k tomu, že je v masném průmyslu nutné zvýšit 
znalosti o obalové technice. Je nutné řídit se právními hygienickými 
předpisy i zákony trhu, a to je možné splnit jen při největší pružnos-
ti výroby masa a obalů.

Na největším veletrhu zpracování masa IFFA, konaném ve dnech 
8.–13. května 2010 ve Frankfurtu nad Mohanem, bude k vidění prů-
řez nejdůležitější nabídkou obalové techniky, počínaje balicími lin-
kami a konče důležitým periferním zařízením pro etiketování, váže-
ní a značení produktů.

Nejnovější balicí stroje, které bezpečně balí maso a uzeniny a za-
ručují stálost kvality, splňují hygienické požadavky evropské normy 
ISO 14159 (a německé normy DIN EN 1672-2). Dají se totiž dobře 
čistit, a tím zaručují mikrobiologickou nezávadnost. To je důležité 
zejména pro prodej, protože klíčem k prodeji výrobků do data spo-
třeby je právě hygiena. I když co nejrychlejší prodej výrobku má nej-
vyšší prioritu, moderní logistické a distribuční řetězce volají po delší 
době trvanlivosti. Kromě toho obal nemá jen zaručit dlouhodobou 
dokonalou kvalitu masných výrobků a uzenin, ale také zajistit větší 
spotřebitelské pohodlí a možnost opakovaného uzavírání.

Potřebné stroje a obalové materiály si zajišťují masozpracovatel-
ské a uzenářské firmy samy, ale jsou v tomto ohledu závislé na fir-
mách, které obalovou techniku dodávají. Mezi obaly získávají na 
významu především plastové fólie, vhodné pro překrytí jídel nebo 
nejčastěji používaných druhů obalů (hlubokotažných, lisovaných za 
tepla, vakuovaných nebo plněných ochrannou atmosférou), a mno-
ho výrobců již intenzivně vymýšlí způsob, jak obaly nejlépe utěsnit 
nebo svařit. V této oblasti je mnoho rezerv, které dávají naději na 
ekonomické i kvalitativní změny k lepšímu.

PRO TRVALE UDRŽITELNÝ VÝVOJ
NENÍ ZANEDBATELNÝ ŽÁDNÝ DETAIL

Pro tento velmi důležitý aspekt balení potravin existuje řada vhod-
ných fólií. Na obalovou techniku jsou již teď kladeny velké nároky, 
ale s příchodem požadavků na trvalou udržitelnost vyvstávají ješ-
tě další. Proto výrobci fólií i balicích strojů vzhlížejí s nadějí k tzv. 

biofóliím, založeným na použití obnovitelných surovin a/nebo ma-
teriálů, které se dají po použití kompostovat.

Obecným cílem trvale udržitelného vývoje je udržení biodiverzity, 
ochrana ovzduší, zachování chovných a zemědělských ploch a zod-
povědné využívání přírodních zdrojů. Trvale udržitelné činnosti
nebo ekonomické interakce se však dají objektivně měřit jen do ur-
čité míry. Při objektivním hodnocení je třeba brát v úvahu řadu fak-
torů, protože nekompromisní požadavky na trvalou udržitelnost se 
netýkají jen snížení emisí skleníkových plynů nebo stanovení život-
nosti daného výrobku. Odborníci tvrdí, že mnoho subjektů je posu-
zováno z velmi odlišných úhlů pohledu. Takže pokud je subjektem 
výzva pro masný a uzenářský průmysl v celém dodavatelském řetěz-
ci, je v řetězci místo i pro výrobce obalů jakožto partnera ve vývo-
ji nových řešení.

Masný a uzenářský průmysl klade na použité obaly specifické ná-
roky a očekává, že budou brány na zřetel nejen potřeby trhu, ale ta-
ké požadavky na optimální emise CO2 v průběhu jejich výroby. Další 
důležitý požadavek se týká vhodnosti obalů pro strojové použití, do-
konalé ochrany výroby s minimální spotřebou zdrojů, vysokého stup-
ně recyklovatelnosti a v neposlední řadě možnosti použití při velkém 
rozsahu teplot a v dlouhých distribučních kanálech.

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
MESSE FRANKFURT

S ročním příjmem ve výši 440 mil. eur (2008) a více než 1 500 za-
městnanci po celém světě je Messe Frankfurt největší veletržní a vý-
stavní společností v Německu. Globální síť skupiny čítá 28 dceři-
ných společností, 5 poboček a 52 mezinárodních obchodních part-
nerů, kteří zastupují společnost Messe Frankfurt ve více než 150 
zemích světa. Akce pořádané společností Messe Frankfurt se konají 
na více než 30 místech po celém světě. V roce 2008 skupina Messe 
Frankfurt zorganizovala celkem 100 veletrhů, z toho více než polo-
vinu mimo území Německa.

V současné době se výstavní centrum rozkládá na ploše 578 000 m2

a zahrnuje 9 výstavních hal a jedno kongresové centrum. Společnost 
je veřejnoprávní: 60 procent vlastní město Frankfurt a 40 procent 
spolková země Hesensko.

Další informace na:
www.messefrankfurt.com

www.iffa.com
Ivana Vejražková

IFFA představuje průřez světem obalové techniky

Tábor – V pátek 5. února skon-
čil v Táboře jubilejní dvacátý roč-
ník Reprezentačních slavností piva.
Piva z pivovarů v Brně, Krušovicích, 
Velkém i Krásném Březně v nich 
dvanáctkrát ve finálových kláních 
bojovala o medaile a osm cenných 
kovů si nakonec vybojovala. Ta-
to čísla potvrzují, že jejich vyso-
kou kvalitu kladně hodnotí nejen 
jejich konzumenti, ale i odborníci. 
Alois Srb z agentury Revel, která 
slavnosti pořádá, potvrzuje, že le-
tošní úspěch značek Heinekenu ne-
má v historii této ani jiných velkých 
soutěží obdoby.

Doslova Alois Srb říká: „Úspěch Hei-
nekenu Česká republika nemá za 20 
roků konání Reprezentačních slavnos-
tí v Táboře obdoby. Takový výsledek se 
nedá nalézt ani v jiných velkých soutě-
žích. Mimo 8 oceněných piv, byla ješ-
tě 4 další piva ve finálových soutěžích. 
Všechny přihlášené vzorky Heinekenu 
byly nadprůměrné kvality.“ Nutno do-
dat, že konkurence byla letos obrovská, 
celkem se dle konečných statistik degus-

tací zúčastnilo 420 piv z 92 pivovarů. 
V úterý 2. února získal Zlatopramen 

v kategorii světlých výčepních piv zla-
to, na stříbrnou pečeť ve stejné kate-
gorii dosáhlo pivo značky Krušovice, 
Březňák se umístil na výborném čtvr-
tém místě a pěkným umístěním v prv-
ní desítce se mohou pochlubit i sedmé 
Louny, které také patří do portfolia Hei-
nekenu Česká republika. Konkurence 
byla v této úvodní kategorii Reprezen-
tačních slavností piva v Táboře velice 
silná, přihlášeno bylo 42 vzorků.

Druhý den slavností, 3. únor, přine-
sl úspěch v podobě Zlaté pivní pečeti 
pro Březňák tmavý výčepní. Na stup-
ně vítězů se v kategorii oblíbených
tmavých výčepních piv probojovalo 
i stříbrné Starobrno Černé z portfolia 
Heinekenu Česká republika. Stříbrnou 
pečeť si z druhého dne degustací odná-
ší také Starobrno Medium, které pravi-
delně dosahuje výborných výsledků me-
zi světlými ležáky. Bronz z této katego-
rie vybojoval Hostan Hradní.

Ve čtvrtek 4. února korunoval úspěš-
né tažení v kategorii speciálních piv 
světlých Březňák 14%, který byl vyhod-

nocen jako druhý nejlepší. Stejné oce-
nění získal i v předcházejícím roce.  
V pátek 5. února, vyhlásili organizátoři 
Zlatopramen světlý výčepní třetím nej-
lepším pivem napříč všemi kategorie-
mi. Sedmé ocenění pro Heineken v řa-
dě získal v kategorii speciální pivo svět-
lé Březňák 14%. Poslední, osmou trofej 
získal 5. února v kategorii, v níž soutěží 
všechny oceněné vzorky, Zlatopramen 
světlý výčepní. Po zlatu ze své katego-
rie se může pochlubit ještě bronzovou 
Extra pivní pečetí.

Generální ředitel Heinekenu v Čes-
ké republice Lieven Van der Borght
k úspěchu říká: „Jsme velice potěšeni, 
že naše piva v degustačních soutěžích 
hodnocených odborníky pravidelně po-
tvrzují svou vysokou kvalitu a skvělé 
chuťové vlastnosti, díky kterým je ma-
jí v oblibě jejich konzumenti.“ Dále do-
dává: „Osm ocenění z Tábora je skvě-
lým začátkem soutěžního roku, věříme, 
že ten letošní naváže přízní hodnotite-
lů na rok 2009, kdy naše piva získala
27 ocenění na degustačních kláních 
v České republice i zahraničí.“

Na jubilejním 20. ročníku se od 2. do 

5. února v Táboře utkala piva výrobců 
ze Slovenska, Německa, Belgie, Nizoze-
mí, Rakouska a Polska. Ondřej Kouc-
ký, manažer kvality Heinekenu Česká 
republika, hodnotí úroveň soutěže ná-
sledovně: „Dosažených výsledků z této 
expertní degustace si velice vážíme, pro-
tože je oficiálně garantována světovou 
renomovanou kontrolní a certifikač-
ní společností Bureau Veritas a Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspek-
cí České republiky. Její úroveň doklá-
dá i stále rostoucí zájem pivovarníků 
z Čech i zahraničí. Na jiných soutěžích 

je konkurence menší a počty soutěžních 
vzorků nižší. Dvanáctkrát zasáhnout do 
bojů o medaile a z osmi si ocenění od-
nést, to je úspěch, který se počítá,“ do-
dává s úsměvem. Loni při slavnostech, 
které patří k největším v tuzemsku, sou-
těžilo 67 pivovarů. Značky z portfolia 
Heinekenu Česká republika si tehdy ta-
ké odnesly 8 ocenění, které prokázaly 
špičkovou kvalitu piv značek Krušovi-
ce, Březňák a Starobrno.

Ing. Kateřina Eliášová
Heineken Česká republika

Reprezentační slavnosti piva v Táboře přinesly značkám Heinekenu úspěch,
který nemá v historii velkých soutěží obdoby

Krušovice – Přestavbu a rozší-
ření stáčírny připravuje Králov-
ský pivovar Krušovice. Dostavba 
vznikne v průběhu letošního ro-
ku a příští rok do ní bude přesu-
nuta stáčecí linka na plechovko-
vé pivo. „Cílem změny stávající-
ho rozmístění stáčecích linek je 
zvýšení výkonu stáčení až o 20 
procent a také další růst efekti-
vity celého procesu,“ vysvětluje 
Tomáš Kosmák, manažer a vrchní 
sládek Královského pivovaru Kru-
šovice.

Spolu s přestavbou a následným pře-
místěním zařízení stáčecích linek v ro-
ce 2011 se také počítá s instalací nových 
pasterizačních jednotek a novým zaříze-
ním na balení lahví do kartonů. „Nové 
pastery umožňují citlivější zacházení s pi-
vem při výrobě, a pomáhají tak zacho-
vat vysokou senzorickou kvalitu piva po 
celou dobu minimální trvanlivosti. Nové 
balicí zařízení zase umožní pružně rea-
govat na rostoucí požadavky zákazníků 
a zajistí také maximální kvalitu balení na-
šich výrobků,“ upřesňuje Tomáš Kosmák. 

Investice do nové přístavby a reorga-
nizace celé stáčírny si vyžádá investi-
ci ve výši dvou až tří milionů eur. Pod-
le Tomáše Kosmáka významně přispě-
je k zefektivnění další významné části 
výrobního procesu, zjednoduší servis 

stáčecích zařízení a přinese významné 
úspory. Počítá se také se zavedením no-
vých, moderních řídicích systémů stá-
čecích linek, které umožní sledovat ce-
lý proces stáčení a detailně vyhodnoco-
vat jeho průběh.

Spolu s přestavbou stáčecí haly bu-
de také rozšířen a upraven logistický 
areál pivovaru. Podle Kosmáka budou 
rozšířeny především plochy pro třídě-
ní a skladování prázdných obalů a do-
jde také k přesunu některých stanovišť 
tak, aby byly jednotlivé skladované ko-
modity snadněji dostupné a efektivně-
ji přepravovatelné. Spolu s tím také již 
došlo k úpravám interního dopravního 
řádu a směrnic upravujících pohyb vozi-
del po areálu pivovaru, čímž došlo k vý-
znamnému posílení bezpečnosti.

Vedle přestavby probíhá v Králov-
ském pivovaru Krušovice řada investic 
do nových technologií, například pro 
úsporu vody při výrobním procesu ne-
bo pro snížení zátěže odpadních vod. 
Díky tomu pivovar ušetří až 40 pro-
cent spotřeby vody oproti letům mi-
nulým. Cílem těchto opatření je kom-

pletní zefektivnění provozu, sníže-
ní nákladů na výrobu a také příprava 
na budoucí posílení výrobní kapacity 
pivovaru. Ta se nyní pohybuje kolem
1 milionu hektolitrů ročně a v násle-
dujících letech, po skončení rekon-
strukce, by mohla vzrůst až o 30 až 40 
procent.

Královský pivovar Krušovice přestaví stáčírnu

Heineken je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou 
mezi výrobci piva. V roce 2003 se součástí skupiny Heineken Česká republika stal
pivovar Starobrno a v roce 2007 se působnost skupiny rozrostla o Královský pivovar 
Krušovice a. s. V polovině roku 2008 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti 
Drinks Union, a. s. V roce 2009 bylo Starobrno, a. s., fúzováno do společnosti Králov-
ský pivovar Krušovice a. s. Na počátku roku 2010 byla do obchodního rejstříku zapsána 
změna obchodní společnosti, kterou byla společnost Královský pivovar Krušovice a. s.
přejmenována na Heineken Česká republika, a. s. V současné době je Heineken Čes-
ká republika třetím nejsilnějším hráčem na domácím trhu s pivem, v exportu se řadí 
mezi nejdůležitější vývozce piva.

Foto: Jochen Günther, Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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Plzeň – Celkové prodeje Plzeňského Pra-
zdroje v roce 2009 dosáhly na domácím i za-
hraničních trzích více než 10,5 milionu hek-
tolitrů. Objemy meziročně mírně poklesly 
o 1,9 %. Zpomalení ekonomiky a úbytek tu-
ristů i nadále ovlivňovaly prodeje piv Plzeň-
ského Prazdroje. Na domácím trhu se snížily 
o 4,5 %, což podle odhadů odpovídá celko-
vému poklesu českého pivního trhu. Celko-
vě prodal Prazdroj v České republice 7,55 
milionu hektolitrů piva. Zahraniční prodeje 
vzrostly o 7,2 % díky dvoucifernému nárůstu
licenční výroby. 

Doug Brodman, generální ředitel společnosti
Plzeňský Prazdroj, uvedl:

„Pivní trhy po celém světě se v uplynulém roce po-
týkaly s těžkostmi. Finanční krize postihla jak tu-
zemský trh, tak i některé z našich exportních trhů. 
Loňské objemy prodaného piva tedy mírně pokles-
ly. Pokračovali jsme v realizaci strategie založené 
na globálním rozvoji našich hlavních značek, na tu-
zemském trhu jsme se soustředili na nabídku vysoce
kvalitních prémiových piv a piv ze střední cenové hla-
diny. Velký úspěch zaznamenal Gambrinus 11° Exce-
lent, který jsme před 15 měsíci uvedli do rychle se 
rozvíjejícího segmentu prémiových jedenáctistupňo-
vých piv.” 

Prémiové značky z portfolia Plzeňského Pra-
zdroje si udržely prodejní objemy díky téměř 
dvojnásobnému nárůstu prodejů jedenáctistup-
ňových piv. I nadále rostla popularita Velkopo-
povického Kozla, například varianta 11° Medi-
um dosáhla na domácím trhu nárůstu ve výši
21 %. Nový přírůstek do rodiny značky Gambri-
nus, 11° Excelent, se už v únoru 2009 za pouhé 
tři měsíce stal nejprodávanější lahvovou a čepo-
vanou „jedenáctkou“ a svoji pozici upevňoval bě-
hem roku zejména v hospodách a restauracích. 
Značka Pilsner Urquell, která je vlajkovou lodí 
celého portfolia, dosáhla ke konci roku vynikají-
cích prodejních objemů. 

Ve středním cenovém pásmu se na prodejních 
objemech značek Radegast a Gambrinus pode-
psala nižší spotřeba v restauracích a hospodách, 
ale také nižší útraty spotřebitelů při nákupu piva 
způsobené ekonomickou krizí. Velkou část tohoto 
prodejního výpadku kompenzoval nárůst prodejů 
značek Gambrinus 11° Excelent a Velkopopovický 
Kozel. Ten upevnil svoji pozici české dvojky hned 
za Gambrinusem a celkově se jeho výstav zvýšil 
o 6 %. 

Pozitivní prodejní trend v prémiovém segmen-
tu byl podpořen rostoucími prodeji sladového
nápoje Frisco, který dosáhl solidního dvouciferné-
ho nárůstu o 90 %. Zvýšily se také objemy prodejů 
nejprodávanějšího českého nealko piva Birell. 

V segmentu ekonomických značek jsme byli 
svědky poklesu prodejních objemů. 

Piva společnosti Plzeňský Prazdroj nadále po-
silují svoji reputaci ve světě. Zahraniční prodeje 
skládající se z licenční produkce a exportu vzrost-
ly o 7,2 % především díky nárůstu prodaných
objemů v Rusku. 

Exportní objemy poklesly v důsledku nepří-
znivých hospodářských podmínek na zahranič-
ních trzích o 10,2 %. Zaznamenali jsme úbytek 
na americkém trhu i na některých trzích v Evro-
pě, jako například v Maďarsku a Polsku. Prodejní 
objemy dalších klíčových zemí (Francie, Španěl-
sko a Velká Británie) naopak vzrostly. Na dvou 
důležitých trzích – v Rakousku a na Slovensku 
– jsme otevřeli historicky první hospody – tan-
kovny čepující plzeňský ležák. Tento počin je vý-
znamným milníkem ve vývozu české pivní kultu-
ry do zahraničí. 

Licenční výroba na vybraných trzích sousedních 

zemí zaznamenala pozitivní ohlasy u zahranič-
ních spotřebitelů a vzrostla o 15,2 %. Na proces 
výroby piva dohlížejí plzeňští sládkové a pivo z li-
cenčních výrob se prodává výhradně na tamních 
domácích trzích. 

Čtyři klíčové značky Plzeňského Prazdroje
obdržely od Státní zemědělské a potravinářské
inspekce souhlas k užívání chráněného zeměpis-
ného označení České pivo. 

S celkovým prodejem 10,5 milionu hektolit-
rů v kalendářním roce 2009 (včetně licenční výro-
by v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí
celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním vý-
robcem piva v regionu a největším exportérem čes-
kého piva. 

Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální sku-
piny SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní 
vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.

SABMiller plc je jedna z největších světových 
pivovarnických společností, s pivovarnickými ak-
tivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa 
napříč šesti kontinenty. Skupina značek SABMil-
ler zahrnuje významné mezinárodní značky jako 
Grolschm Miller Genuine Draft, Peroni Nastro 
Azzurro a Pilsner Urquell, a téměř 200 úspěšných 
regionálních a národních značek. Mimo USA je 
skupina SABMiller jedním z nejvýznamnějších 
výrobců a distributorů produktů značky Coca-
Cola.

Značky společnosti Plzeňský Prazdroj jsou 
dlouhodobě uznávány jako piva nejvyšší kvality 
a reprezentují to nejlepší z dědictví českého pivo-
varství. S hrdostí podporujeme a rozvíjíme ozna-
čení České pivo.

Plzeňský Prazdroj oznamuje prodejní výsledky za rok 2009

Prodejní objemy PPAS (v mil. hl) 2008 2009

Tuzemský trh 7,9 7,55 (-4,4 %)

Zahraniční trh 

Licenční výroba 1,91 2,2 (+15,2 %)

Export 0,88 0,79 (-10,2 %)

Zahraniční prodeje 
celkem

2,79 2,99 (+7,2 %)

Celkem 10,7 10,53 (-1,9 %)

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj, a. s.

AarhusKarlshamn Czech Republic,  Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mob: +420 602 451 305, +420 602 145 090, e-mail: info.cz@aak.com

”The fi rst choice for value-added
vegetable oil solutions”

 ( E X P O R T  A  I M P O R T  R O S T L I N N Ý C H  T U K Ů  A  O L E J Ů )

  Tuky pro čokoládovenský 

a cukrovinkářský průmysl

  Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl 

  Tuky pro mlékárenský průmysl – DFA 

alternativy mléčného tuku

  Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

  Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

  Poradenská služba v oblasti technologie procesů 

výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

 www.aak.com
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Celkem 3 medaile udělili degus-
tátoři v soutěži Česká pivní pečeť 
pivům, která se vyrábí v Olomouc-
kém kraji. 

Litovel, Hanušovice – Ležák Lito-
vel Premium získal stříbro v kategorii 
prémiových piv a současně ho odbor-
níci pasovali na „Pivo piv“. Stal se te-
dy nejlepším pivem mezi 48 medailisty 
všech 16 kategorií. Zlatou pivní pečeť 
si ze soutěže odváží Holba Kvasničák 
a bronz mezi tmavými výčepními pivy 
patří pivu Litovel Dark.

Letošní úspěch obou značek nava-
zuje na předchozí významná ocenění 
a opětovně potvrzuje znamenitou kva-
litu klasicky vařeného piva. 

„Klasický způsob výroby přináší pivu 
jeho unikátní chuť a prvotřídní kvalitu. 

Původně se tímto způsobem u nás vyrábě-
la většina značek, patří totiž k české pivo-
varnické tradici. Vstup zahraničních pivo-
varských skupin na náš trh přinesl levnější 
zrychlenou výrobu piva, která s sebou nese 
snížení kvality a bohužel také unifikova-
nou chuť piva. Dnes je klasická výroba pro 
nás významnou konkurenční výhodou,“ ří-
ká Luděk Štěpán, obchodní ředitel pře-
rovské pivovarnické skupiny. Důležité je 
i to, že se piva Litovel i Holba vyrábějí 
v mateřských pivovarech a i tím je zajiš-
těna jejich vyrovnaná kvalita. „Chuť pi-
va dokáže výrazně ovlivnit třeba jen malá 
změna ve složení vody. Proto na různých 
místech identická piva nelze vyrobit,“ říká 
Luděk Reichl, sládek pivovaru Holba. 

Klasická výroba piva využívá nejen 
prvotřídní suroviny, ale dává pivu čas 
vzít si z nich to nejlepší. Než např. světlý 

ležák Litovel Premium opustí brány pi-
vovaru, trvá to 2 měsíce, a to je až čty-
řikrát déle ve srovnání s europivy. „S pi-
vem je třeba si vyhrát, jen tak získá svůj 
jedinečný charakter,“ vyjadřuje Petr Kos-
telecký, sládek pivovaru Litovel. V 16 
soutěžních kategoriích se mezi sebou 
letos o titul Zlatá pivní pečeť utkalo cel-
kem 430 vzorků piv. Desítky odborných 
degustátorů, především sládků, mělo za 
úkol vybírat ty nejlepší z nich. Posuzovali 
vzhled, chuť, hořkost a říz přihlášených 
piv v daných kategoriích. Na objektivi-
tu anonymních degustací i průběh soutě-
že po celou dobu dohlížela renomovaná 
certifikační společnost Bureau Veritas.

Ivona Novomestská, 
PR konzultantka pivovaru Litovel

Mgr. Hana Matulová,
mluvčí pivovaru Holba

V Národním vinařském centru ve 
Valticích skončilo hodnocení ju-
bilejního desátého ročníku Salo-
nu vín České republiky. Salon vín 
je naší nejvyšší soutěží vín. Z od-
růd letos nejvíce uspěly Rulandské 
šedé a Ryzlink vlašský a z ročníků 

rok 2008. Medailí Salonu vín 2010 
si může svá vína ozdobit 48 vi-
nařů. 

Cílem soutěže je vybrat 100 nejlep-
ších moravských a českých vín, která se 
budou prezentovat v celoročně otevřené 

degustační expozici ve sklepních prosto-
rách valtického zámku. 

Salon vín České republiky je tradiční 
nejvyšší soutěží vín u nás. Podmínkou 
přihlášky vína do Salonu vín ČR je jeho 
úspěch na některé z nominačních sou-
těží (vybraných soutěží jednotlivých vi-
nařských podoblastí ČR a nejprestižněj-
ších celostátních soutěží vín). 

Desátý ročník soutěže přinesl určité 
inovace. Vzorky se tentokrát hodnotily 
dvoukolově. Do druhého kola postou-
pilo 200 nejlepších vín. Z nich se ná-
sledně vybrala stovka vín, která získají 
titul „Salon vín České republiky 2010“. 
„Novým užitečným nástrojem byl také 
speciální počítačový program vyvinutý 
Národním vinařským centrem, pomo-
cí něhož degustátoři jednotlivé vzorky 
hodnotili,“ říká Marek Babisz, hlavní 
sommelier NVC.

ÚČAST BYLA REKORDNÍ
Letos degustátoři vybírali z rekord-

ních 520 vín z 96 vinařství. Nominova-
ný vinař může přímo do soutěže přihlá-
sit pouze jedno víno, ostatní vína musejí 
nejprve uspět na některé z nominačních 
soutěží. Další zajímavostí je, že vzorky 

k hodnocení vybírá sommelier Národ-
ního vinařského centra přímo u vinaře 
ve sklepě namátkovým způsobem z láh-
ví příslušné šarže vína.

Z bílých odrůd v letošním ročníku 
nejvíce uspěly Rulandské šedé a Ryzlink 
vlašský (po 9 vzorcích), Ryzlink rýnský 
(8 vzorků) a Rulandské bílé a Chardon-
nay (po 7 vzorcích). Z červených od-
růd pak Zweigeltrebe (4 vzorky) a Ru-
landské modré, Svatovavřinecké, Caber-
net Moravia a Cabernet Sauvignon (po
3 vzorcích). Celkem se do nového roč-
níku dostalo 30 odrůd révy vinné, dva 
sekty a 3 vína cuvée.

Z hlediska jakostních kategorií převa-
žují pozdní sběry (51 vzorků) a výběry 
z hroznů (23 vzorků). V letošním roce 
se do expozice Salonu vín opět probojo-
vala moravská zemská vína (3 vzorky). 

Nejúspěšnějšími vinařskými firmami 
jsou v letošním ročníku Vinselekt Mich-
lovský a. s. (15 vzorků), Vinné sklepy 
Valtice a. s. (8 vzorků), PATRIA Koby-
lí a. s. a MORAVÍNO s. r. o. (po 6 vzor-
cích); dále Vinařství U Kapličky s. r. o., 
Vinařství Kovacs s. r. o., vinařství Vla-
dimíra Tetura, ZNOVÍN Znojmo a. s., 
Moravské vinařské závody Bzenec s. r. o.

a Rodinné vinařství Košut s. r. o. (po
3 vzorcích). Z ročníků je nejvíce zastou-
pen ročník 2008 (71 vín) a ročník 2007 
(24 vín).

Hodnocení letošního ročníku probí-
halo v degustačních prostorách Národ-
ního vinařského centra. Vína se hodno-
tila s použitím špičkových degustačních 
sklenic „Grandezza“. Pomoc při servisu 
hodnocení tradičně zajišťovali studenti 
Vinařské školy z Valtic.

V loňském roce absolvovalo některý 
z degustačních programů v degustač-
ní expozici Salonu vín ČR ve Valticích 
přes jedenáct tisíc návštěvníků. Expozi-
ci nového ročníku 2010, může veřejnost 
navštívit od 27. února 2010.

Více o Salonu vín na
www.salonvin.cz

a www.vinarskecentrum.cz 

Více o vínech na
www.vinazmoravy.cz
a www.vinazcech.cz  

Ing. Marek Babisz
Národní vinařské centrum, o. p. s.

Praha – Společnost Jan Becher - 
Karlovarská Becherovka, a. s., (JBKB) 
má nového exportního partnera v Čí-
ně. Spolu s ním plánuje razantně zvý-
šit export českého likéru Becherovka 
do této asijské země. O tom, že tato 
nejlidnatější země světa skýtá nema-
lý potenciál, není pochyb.

Historicky první export do Čínské li-
dové republiky uskutečnila společnost 
Jan Becher v květnu 2007, kdy tam 
byl odeslán první kontejner s 10 000
litry Becherovky. Po dvou letech testo-
vání chuťových preferencí čínských spo-
třebitelů je nyní rozhodnuto tuto iko-
nickou značku České republiky v Číně 

rozvíjet. Na českém velvyslanectví v Pe-
kingu se uskutečnilo představení Beche-
rovky čínské novinářské obci a politic-
kým a obchodním představitelům. Hlav-
ními aktéry tohoto oficiálního uvedení 
likéru ze srdce Evropy na čínský trh byl 
český velvyslanec v Číně Libor Sečka, 
generální ředitel společnosti Jan Be-
cher - Karlovarská Becherovka Antho-
ny Schofield a ředitel nové distributor-
ské společnosti Albion Group Jan Vo-
říšek. Správné servírování Becherovky 
a možnosti jejího míchání předvedl svě-
toznámý barman českého původu Ge-
orge Němec.

„Otevřeli jsme nový, velký trh, což 
považujeme za důležitý mezník v ex-

portu naší hlavní značky. Konzumenty 
v Číně nejvíce zaujal přírodní původ Be-
cherovky a její kvalita. Velký dojem pak 
zanechává více než 200letá tradice Be-
cherovky a její historie plná úspěchů,“ 
shrnuje svou misi v Číně Anthony Scho-
field, generální ředitel společnosti Jan 
Becher - Karlovarská Becherovka, a. s.

V současnosti se Becherovka expor-
tuje do více než 35 zemí světa a export-
ní ukazatele neustále rostou. Druhým 
největším trhem po tuzemském je Slo-
vensko, kde byla v roce 2005 poprvé 

prolomena milionová hranice v proda-
ných litrech. Tradičním exportním tr-
hem je Německo, kam ročně odchází 
více než 600 000 litrů Becherovky. Nej-
dynamičtěji rostoucími trhy jsou Ukra-
jina a Rusko a nově také země bývalé 
Jugoslávie. Z hlediska objemu jde ak-
tuálně na export více než 40 % celko-
vé produkce Becherovky, tj. více než
3 miliony litrů.

Čínský trh je v tuto chvíli velmi luk-
rativní, jelikož se neustále vyvíjí a stále 
na něm je prostor pro nové výrobky. Na-
víc čínská ekonomika neprochází krizí 
a je, na rozdíl od řady evropských zemí, 
i nadále rostoucí.

Jan Becher - Karlovarská Becherov-

ka, a. s., je společností s českými koře-
ny a celosvětovou působností. Je sou-
částí francouzského koncernu Pernod 
Ricard, druhého největšího výrobce de-
stilátů a vína na světě. V současné do-
bě na našem trhu distribuuje kromě 
Becherovky více než 40 známých svě-
tových značek alkoholu. Patří mezi ně 
Ballantine’s, Jameson, Absolut, Havana 
Club, Beefeater, Chivas Regal, Martell, 
Olmeca, Kahlúa, Malibu, Wyborowa,
Jacob’s Creek, Champagne Mumm, 
Perrier-Jouët a mnohé další.

Více o firmě i jejích značkách nalez-
nete na stránkách www.jan-becher.cz. 

Eva Kotýnková,
Jan Becher - Karlovarská Becherovka

Salon vín 2010 už má své vítěze

Praha – Téměř 220 tisíc XXL plechovek piva Gambrinus Světlý 
vypili Češi za uplynulý rok. Zájem o toto balení Gambrinu tak vý-
razně vzrostl ve srovnání s rokem 2008, kdy se prodalo přibližně 
143 tisíc ks. Gambrinus je tak nejprodávanějším pivem i v tom-
to balení. 

Právě Gambrinus byl v Česku prv-
ní pivovar, který přišel na trh s pětili-
trovými soudky se světlým výčepním 
pivem. První soudky si mohli zákaz-
níci pořídit v květnu 2007 a do kon-
ce daného roku jich vypili více než 74 
tisíc. V roce 2008 spotřeba piva v pě-
tilitrových XXL plechovkách vzrost-
la na více než 143 tisíc prodaných 
soudků. V loňském roce již Češi vypi-
li téměř 220 tisíc XXL plechovek pi-
va Gambrinus, což představuje spotře-
bu vyšší jak 6 000 piv vyčepovaných 
z pětilitrových soudků za jediný den.

Obliba pětilitrových pivních soud-
ků tak významně roste, což potvrzují 
i čísla celého trhu, který oproti roku 
2008 vzrostl o téměř 50 %. Více než 
třetina tržního podílu patří právě pi-
vu Gambrinus. 

„Pivaři si oblíbili pětilitrové soudky 
zejména proto, že jim přináší čepované 
pivo přímo domů, aniž by si museli za-
půjčit výčepní zařízení. Naše XXL ple-
chovka je proto oblíbená při oslavách 
s přáteli a na každé párty,“ říká Jiří Rá-
kosník, Senior brand manažer značky 
Gambrinus.  Vladimír Jurina

Za uplynulý rok vzrostly prodeje 5l soudků Gambrinus o 53 %

Litovel Premium se stal absolutním vítězem letošních Pivních slavností
N E J L E P Š Í  K V A S N I Č Á K  V A Ř Í  V  H O L B Ě

Becherovka rozšiřuje své exportní aktivity v Číně
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
INULIN ZKRÁTÍ DOBU 

PEČENÍ CHLEBA
Přídavek inulinu do bílých chlebů nejenom zvý-

ší jejich výživovou hodnotu, ale též urychlí průběh 
Maillardovy reakce a tím i zkrátí dobu potřebnou 
k pečení. Studie financovaná z projektu EU Fresh-
bake, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Fo-
od chemistry, ukázala, že aktivita vody a obsah vlh-
kosti v kůrce mohou být dobrými indikátory prů-
běhu Maillardovy reakce – chemického procesu 
probíhajícího za vysokých teplot mezi redukující-
mi cukry nebo produkty jejich degradace a amino-
kyselinami nebo bílkovinami.V průběhu těchto re-
akcí vzniká řada velmi reaktivních sloučenin, kte-
ré reagují jednak vzájemně, jednak s přítomnými 
aminosloučeninami. Průvodním znakem těchto re-
akcí je vznik hnědých pigmentů. Zároveň dochází 
ke vzniku důležitých žádoucích senzoricky aktiv-
ních sloučenin, které dodávají výrobkům charakte-
ristické zbarvení, chuť a vůni. Maillardova reakce je 
typická pro pekařské výrobky, zejména chléb, kdy 
tepelné změny při pečení vedou k tvorbě charakte-
ristického hnědého zabarvení kůrky, chuti a aroma-
tu chlebové kůrky.

Francouzští výzkumníci, kteří testovali vliv inu-
linu na průběh pečení chleba, vyvinuli inovativní
zařízení na studium kinetiky pečení. Uvádějí, že 
akcelerace Maillardovy reakce, kterou zaznamena-
li u bílých chlebů, může být výsledkem degradace 
fruktózových řetězců inulinu vedoucí k tvorbě no-
vých produktů o nízké molekulární hmotnosti (glu-
kózy, fruktózy, sacharózy a možná di-D-fruktózy 
a di-anhydridů) na povrchu kůrky. Tyto doplňkové 
sacharidy se poté mohou účastnit Maillardovy reak-
ce a karamelizace kůrky v průběhu pečení. Výsled-
kem jsou chleby pečené kratší dobu, které však mají 
stejnou barvu a celkovou aromatickou kvalitu jako 
chleby neobohacené o inulin a pečené delší dobu. 

Přídavek vlákniny do potravin, a to zejména 
vlákniny rozpustné (inulin, oligosacharidy), zvýší 
preventivní působení těchto potravin proti vzniku 
řady onemocnění – střevních infekcí, kolorektál-
ního karcinomu, obezity, kardiovaskulárních one-
mocnění či diabetu typu II. Rozpustná vláknina to-
tiž zlepšuje podmínky přežívání probiotických bak-
terií v tlustém střevě. Výhody přídavku inulinu do 
bílých chlebů jsou tedy zřejmé – zvýší se nutriční 
hodnota chlebů a zároveň se ušetří energie a čas 
nutný k jejich tepelnému zpracování.

Inulin je polysacharid nevýrazné až jemně na-
sládlé chuti. Jeho hlavním zdrojem pro potravinář-
ské účely je čekankový kořen. V současné době se 
uplatňuje hlavně v pekařských a mléčných výrob-
cích a cereálních tyčinkách. Přidávají jej do svých 
výrobků zejména ti výrobci, kteří chtějí proniknout 
na evropský trh potravin digestivního zdraví, jehož 
hodnotu agentura pro analýzy trhu AC Nielsen od-
haduje na 2,2 miliardy eur. P. Poinot et al.: Influence 
of inulin on bread: Kinetics and physico-chemical 
indicators of the formation of volatile compounds 
during baking. Food Chemistry, 119 č. 4 (2010),
s. 1474-1484. doi:10.1016/j.foodchem.2009.09.029 

PRODUKTY TEPELNÉHO 
ROZKLADU SUKRALÓZY

Anja Rahna Varoujan Yaylayan z McGill Univer-
sity v Kanadě zkoumali, zda při termální degrada-
ci sukralózy v pekařských výrobcích nedochází ke 
vzniku toxických chloropropanolů.

Sukralóza, což je polychlorované syntetické sla-
didlo o vysoké sladivosti, se čím dál více používá 
v relativně velkých množstvích v pečených výrob-
cích, které se tepelně zpracovávají při vysokých 
teplotách. Odhaduje se, že denní příjem této lát-
ky by mohl činit až 1,1 mg/kg tělesné hmotnos-
ti. Autoři poukazují na skutečnost, že i když by-
la sukralóza schválena americkým ministerstvem 
zdravotnictví (FDA) pro potravinářské použití, 
nebyl jí až doposud udělen status GRAS. K pro-
duktům hydrolýzy sukralózy patří 1,6-dichloro-1,6-
dideoxyfruktóza (1,6-DCF) a 4-chloro-4-deoxyga-
latóza (4-CG). V alkalickém prostředí sukralóza 
vytváří též 3,6’-anhydro-4,1’-dichlorogalaktosacha-
rózu. I když hydrolýza glykosidové vazby (za vzni-
ku 1,6-DCF a 4-CG) byla demonstrována v kyse-
lých vodních roztocích, nedá se předpokládat, že 
ke stejným reakcím by mohlo docházet v prostře-
dí s vysokou teplotou a nízkou vlhkostí, které při 
pečení vzniká.

V článku v časopise Food Chemistry Rahn 
a Yaylayan popisují zkoumání termální degradace 
a dehydrohalogenačních reakcí sukralózy a mode-
lových směsí sukralóza/glycerol za teplot 250 oC 
a 280 oC pomocí analytické pyrolýzy v kombinaci 
s GC-MS. Zajímali se též o schopnost glycerolu za-
chytit uvolňovaný chlorovodík a možnost konverze 
glycerolu na chloropropanolové deriváty. Reakce 
modelových směsí sukralóza/glycerol byly studová-
ny v přítomnosti či nepřítomnosti vzduchu či vody. 
Ke komparativním účelům byl použitý degradační 
profil sukralózy generovaný při analytické pyrolý-
ze a GC-MS.

Bylo zjištěno, že sukralóza normálně konvertuje 
zejména na 5-(hydroxymetyl)-2-furaldehyd (HMF) 
a malá množství levoglukosanu a levoglukosenonu. 
Při termální degradaci sukralózy však vznikal jako 
jeden z hlavním produktů rozpadu levoglukosenon. 
Výsledky ukázaly, že za vysokých teplot a v přítom-
nosti glycerolu sukralóza degraduje na následné 
tři chloropropanoly: 3-monochloropropanediol 
(3-MCPD), 1,2-dichloropropanol (1,2-DCP) a 1,3-
dichloropropanol (1,3-DCP). 2-monochloropropa-
nediol (2-MCPD) detekován nebyl. 

Rahn a Yaylayan diskutují fakt, že podle literár-
ních údajů zpočátku vznikají 3-MCPD a 2-MCPD, 
které jsou posléze dále chlorovány za vzniku 1,2- 
a 1,3-DCP, a hlavními produkty jsou vždy 3-MCPD 
a 1,3-DCP. Literární údaje byly potvrzeny i jejich 
vlastními výsledky. Další analýza údajů naznačuje, 
že oxidační pyrolýza či pyrolýza v přítomnosti vo-
dy nepozměňuje relativní distribuci chloropropa-
nolů v reakční směsi, lehce ji však ovlivňuje gene-
rování 1,3-DCP na úkor 3-MCPD. Autoři se proto 
domnívají, že k používání sukralózy jako sladidla 
v pekařských výrobcích, které by mohly obsahovat 

glycerol či lipidy, by se mělo vzhledem k možnos-
ti tvorby toxických chloropropanolů přistupovat 
obezřetně. 

A. Rahn, V. A. Yaylayan: Thermal degradation 
of sucralose and its potential in generating chlo-
ropropanols in the presence of glycerol. Food Che-
mistry, 118, č. 1 (2010), s. 56-61. doi:10.1016/j.food-
chem.2009.04.133.

ERYTRITOL 
V SYROVÁTKOVÝCH 

NÁPOJÍCH
PRO SPORTOVCE

Podle nové studie, jejíž výsledky byly publiková-
ny v časopise Journal of food science, lze přídav-
kem běžných přísad do nápojů na bázi syrovátky 
zlepšit čirost finálního produktu a zvýšit spotřebi-
telskou přijatelnost tohoto typu nápojů určených 
zejména pro sportovce. 

I přes významnou inovaci formulací sportov-
ních nápojů výrobky obsahující syrovátkové bílko-
viny obvykle nejsou zcela čiré. Přítomnost bílé sra-
ženiny ovšem spotřebitelé považují za nežádoucí. 
Nová zjištění ukazují, že přídavek alkoholických 
cukrů (polyolů), kupříkladu erytritolu, sorbitolu či 
xylitolu redukuje tuto nežádoucí turbiditu. Taktéž 
udržení pH roztoku pod hodnotou 3,6 přispěje ke 
zlepšení čirosti nápoje.

„Naše práce ukazuje účinky běžných potravinář-
ských přísad na čirost nápojů a předkládá možné 
přístupy k řešení tohoto problému u tepelně zpra-
covaných výrobků obsahujících syrovátkové bílkovi-
ny,“ píší autoři Caitlin LaClair a Mark Etzel z Ústa-
vu potravinářských věd z University of Wisconsin. 
„Tyto inovované formulace mohou sloužit k výrobě 
nové generace sportovních nápojů, které zlepší vý-
konnost atletů a pomohou těm, kteří si hlídají těles-
nou hmotnost,“ dodávají.

Segment sportovních nápojů informoval o malo-
obchodním prodeji v roce 2009 v hodnotě 7 mili-
ard USD (5,4 miliardy EUR). Z údaje je zřejmé, že 
tento segment již nepředstavuje „mezeru“ na trhu 
a že trh bude otevřený mnohem širším možnostem 
pro produktové inovace. Zenith International zabý-
vající se analýzou chování spotřebitelů v minulém 
roce upozornil, že posun k širšímu spotřebitelské-
mu přijímání sportovních nápojů zřejmě u určitých 
skupin sportovců „naředil“ image některých značek 
jako specializovaného výživového zdroje. Sportov-
ní nápoje již přestaly být výlučnou doménou spor-
tovců, naopak vykazují známky toho, že se stávají 
populárními kateringovými produkty běžného spo-
třebitele – intenzivně trénujícího sportovce i rekre-
ačně sportujícího spotřebitele.

Většina sportovních nápojů neobsahuje bílkovi-
ny a je čirá či lehce zakalená. Aby byly sportovní ná-
poje obsahující syrovátkové bílkoviny pro spotřebi-
tele přijatelné, nesmí být intenzivně zakalené. 

LaClair a Etzel testovali tři způsoby vedoucí ke 
zvýšení čirosti a tudíž i spotřebitelské přijatelnos-
ti syrovátkových nápojů: odstranění bílkovinných 

agregátů odstředěním, účinek přídavku různých 
přísad, účinek změny hodnoty pH.

Výsledky ukázaly, že všechny vzorky zůstaly či-
ré před i po tepelném ošetření při přídavku všech 
testovaných přísad, pokud kyselost nápoje zůsta-
la na hodnotě pH 3,6 nebo nižší. Pokud bylo pH 
vyšší, potom se nejlépe osvědčily sorbitol, erytri-
tol a aminokyseliny asparagin, prolin a glutamin. 
Přídavek kterékoli z uvedených látek zlepšil čirost 
nápoje. Při pH vyšším než 4,0 byl vyšší i zákal ná-
pojů. Co se týká cukerných alkoholů, při pH 4,0 
a použití erytritolu, sorbitolu a xylitolu v koncen-
tracích vyšších než 50 milimolů bylo též dosaže-
no lepší čirosti. Výzkumníci uzavírají, že osvětle-
ní těchto výsledků na molekulární úrovni umožní 
potravinářským vědcům v budoucnu vybrat takové 
zpracovatelské postupy, přísady a hodnoty pH, kte-
ré povedou k výrobě nápojů na bázi syrovátky, jež 
budou stabilně čiré.

C.E. LaClair, M.R. Etzel: Ingredients and pH 
are key to clear beverages that contain whey pro-
tein. Journal of food science, 75, č. 1 (2010),
s. C21-C27. doi: 10.1111/j.1750-3841.2009.01400.x

BIOLOGICKÁ
DOSTUPNOST 

A KATABOLISMUS 
POLYFENOLŮ ZELENÉHO 

ČAJE
Skupina italských vědců vedená Furio Brighen-

tim z parmské univerzity zkoumala katabolismus 
flavan-3-olů zeleného čaje a biologickou dostup-
nost výsledných katabolických produktů. Z tohoto 
důvodu byla analyzována krev a moč 20 zdravých 
dobrovolníků. V časopise Nutrition vědci informu-
jí, že určité katechiny pocházející ze zeleného čaje,
jsou možná biologicky dostupnější, než se dříve 
usuzovalo.

Přesto, že jsou zelenému čaji připisovány znač-
né zdravotní přínosy, biodostupnostní studie uká-
zaly velmi rozdílné a dokonce kontroverzní výsled-
ky. Co se týče exkrece katabolitů polyfenolů močí, 
zde se vyloučená množství pohybují od nekvantifi-
kovatelných stop k hodnotám blížícím se 10 % po-
žitého množství. Jedna malá studie, kterou vědci 
v článku citují, dokonce uvádí, že hlavními fenolo-
vými katabolity byly valerolaktony, které tvořily až 
40 % z celkového požitého množství čistého (-)-epi-
gallokatechinu a epikatechinu. Tyto značně rozdíl-
né hodnoty uváděné v literatuře jsou zřejmě důsled-
kem velmi komplexního katabolismu, ke kterému 
u flavan-3-olů v lidském organismu dochází, takže 
je opravdu složité rozpoznat a kvantifikovat každý 
jednotlivý metabolit po požití zeleného čaje v plaz-
mě a moči se objevující.

Dobrovolníci ve věku kolem 20 let a s indexem 
BMI 23 v den studie po celonočním půstu vypili 
400 ml zeleného čaje od firmy Soremartec Italia. 
Dobrovolníci byly rovněž požádáni, aby dva dny 
před dnem studie a den po něm jedli stravu téměř 
neobsahující flavonoidy a fenolové sloučeniny, tj. 
aby nejedli ovoce a ovocné šťávy, čokoládu, ořechy, 
zeleninu, černý ani bylinkový čaj, kávu, víno a do-
plňky stravy s antioxidační aktivitou. Odběr moči 
byl proveden před požitím zeleného čaje a v inter-
valech 0-4, 4-7, 7-10 a 10-24 hodin po jeho požití. 
Vzorky krve byly odebrány před a 1, 2, 3 a 4 hodi-
ny po požití zeleného čaje.

Flavanoly a jejich metabolity v zeleném čaji 
a v moči a krvi dobrovolníků byly analyzovány po-
mocí HPLC a tandemové hmotnostní spektromet-
rie. Celkem bylo identifikováno 39 relevantních ka-
tabolitů a v článku autoři podrobně diskutují jejich 
význam. V plazmě byl jako jediná nemetabolizova-
ná látka zjištěn (-)-epigallokatechin-3-gallat a jako 
látka s nejvyšší absolutní koncentrací byl srovnáván 
s konjugáty (-)-epigallokatechinu a (-)-epikatechinu. 
Polyfenoxyfenyl-γ-valerolaktony, které jsou metabo-
lity produkovanými střevní mikroflórou, byly hlav-
ními katabolity identifikovanými v moči, kde byly 
v 10krát vyšší koncentraci než flavan-3-olové konju-
gáty. Taktéž bylo zdůrazněno, že v urinární exkreci 
těchto metabolitů byla mezi jednotlivými dobrovol-
níky velká variabilita. Důvodem je zřejmě rozdílná 
charakteristika střevní mikroflóry jednotlivých dob-
rovolníků, přítomnost či absence některých bakte-
riálních kmenů, a z toho vyplývající rozdílná bio-
logická účinnost fenolových sloučenin. Del Rio et 
al. se proto chtějí v budoucnu zaměřit na in vitro 
studie zabývající se zkoumáním aktivit běžné pro-
biotické mikroflóry vůči katechinům zeleného čaje 
a vyhodnocením bioaktivity γ-valerolaktonů.

Danielle Del Rio et al.: Bioavailability and cata-
bolism of green tea flavan-3-ols in humans. Nutriti-
on, Article in Press. doi:10.1016/j.nut.2009.09.021

Mgr. Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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Navštivte nás v Brně
na veletrhu Salima
– stánek č. 052, pavilon P
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IREKS ENZYMA,
výrobce surovin pro 

pekaře a cukráře, uvá-

dí na trh při příležitosti 

veletrhu Salima novin-

ky a zajímavosti, které 

jsou výsledkem krea-

tivní a intenzivní práce 

vývojového oddělení. 

Snad každý výrobce 

si najde produkt, kte-

rý ho osloví a zaujme. 

A to svým tvarem, chu-

tí nebo výživovou kva-

litou. Jsou připraveny 

takové novinky, které 

dosud na pekařském 

českém trhu nebyly.

www.ireks-enzyma.cz
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