
Zájem o potraviny
ze dvorů roste

Přibývá lékařů, kteří lidem radí jíst co nejméně před-
upravených potravin. V Americe známý kardiochirurg 
Dwight Lundell nedávno ve své studii přiznal určitý omyl, 
kdy lékaři po mnoho let doporučovali nízkotučnou die-
tu ve víře, že tím zabrání kardiovaskulárním onemocně-
ním. Dwight Lundell má svou studii podloženou více než 
5 tisíci operacemi srdce a působí jako kardiochirurg ve 
svém oboru více než pětadvacet let. Podle něj je viníkem 
chronických zánětů tepen přebytek jednoduchých vysoce 
zpracovaných sacharidů, jako je cukr, mouka a všechny 
produkty, které jsou z nich vyrobeny. Upozorňuje na nad-
měrnou konzumaci omega-6 rostlinných olejů, jako jsou 
sójový a kukuřičný, které se nachází v některých zpraco-
vaných potravinách. Existuje pouze jediný způsob, jakým 
lze záněty odstranit, a tím je návrat k potravinám bliž-
ším k jejich přírodnímu stavu, radí ve své studii Lundell. 
K budování svaloviny je potřeba podle něj jíst více bílko-
vin. „Vybírejte si sacharidy, které jsou velmi komplexní, 
jako například ovoce a zeleninu. Omezte nebo eliminuj-
te zánětlivé omega-6 oleje jako kukuřičný a sójový a pou-
žívejte místo nich olivový olej nebo máslo vyrobené z mlé-
ka krav živených trávou,“ nabádá Lundell.

A nemusíme ani nakonec chodit až za vědci a lékaři 
do Ameriky. Je to více než dvacet let, co při rekapitulaci 
svých výzkumných prací profesor Jiří Davídek z Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze v jednom rozhovo-
ru také přehodnotil názory dietologů a zpola s humorem 
dodal, že pro lidský organismus je rozhodně zdravější jíst 
přírodní tuky, jako je máslo a dokonce i sádlo než složi-
tými technologiemi vyráběné rostlinné tuky. Měl pro to 
samozřejmě podklady z prací jím řízené katedry a výsled-
ky těchto výzkumů byly pečlivě konfrontované s bádáním 
a závěry lékařů, především chirurgů. Ti totiž nejlépe vidí 
do našich útrob a mohou srovnávat a hodnotit.

Lidé vzdělaní a ti, co chtějí něco dobrého udělat pro 
své zdraví, se k těmto studiím dostávají přirozeným způ-
sobem, prostřednictvím internetu, e-mailů od svých přá-
tel a zákonitě přehodnocují svůj jídelníček. A nemusí 
to být ani výše citovaný americký kardiochirurg, který 
s osvícenci tvrdí, že strava našich babiček byla v mno-
hém zdravější. Ostatně to potvrzují i statistiky, kdy v po-
slední době tak zvaných civilizačních chorob ohromně 
přibývá, a není to dáno jen stresem a narůstajícím tem-
pem, s nímž finišujeme během své životní pouti. Pro-
jevem těchto poznání je potom snaha většího počtu li-
dí ozdravit svůj jídelníček buď nákupem ze dvora přímo 
na farmách a selských dvorech, nebo v tržnicích. S tě-
mi například v Praze začala a velmi je podporuje rad-
nice Prahy 6. Farmářské trhy se konají každou druhou 
sobotu v měsíci na Kulatém náměstí v zeleni zatravněné 
plochy. Tam jsou pěkně při cestě uspořádané stánky a je 
tam možné nakoupit nejen čerstvou zeleninu, ale Praža-
né se už těší i na dozrávající ovoce. Na těchto trzích bylo 
možné zastihnout zemědělce z různých koutů republiky, 
kteří tam přivezli nabídnout Pražanům své sýry, nechy-
běly ani kozí, dále uzeniny a čerstvé maso, byly to i saze-
nice, pečivo, selský chléb a mnoho dalších potravin vy-
ráběných na farmách.

Na Kubánském náměstí v pražských Vršovicích bylo 
předposlední květnovou sobotu otevřeno také farmářské 
tržiště. Počínaje tímto datem si na něm lidé budou moci 
každé úterý, čtvrtek a sobotu koupit čerstvé potraviny pří-
mo od českých farmářů či drobných výrobců. I tam byl zá-
jem o tyto potraviny veliký. Farmářské trhy se nyní v Pra-
ze konají na již zmíněném „Kulaťáku“ neboli dejvickém 
Vítězném náměstí, v Klánovicích a Dolních Počernicích 
a těší se velkému zájmu lidí. Plánují se v Průhonicích. 
Organizátoři tržiště na Kubánském náměstí v blízké do-
bě chystají podobné trhy také na náměstí Míru a náplav-
ce poblíž Výtoně. 

Zájem farmářů o přímý prodej výpěstků v poslední do-
bě také roste. Dostávají tak lépe zaplaceno, nemusejí se 
totiž dělit o marži s obchodníky, jejichž podíl na koneč-
né ceně výrobků se podle zemědělců stále zvětšuje. Spo-
třebitelé pak v tomto způsobu nákupu hledají alternativu 
k supermarketům a průmyslově vyráběným potravinám, 
jejichž kvalitu a čerstvost někteří z nich kritizují. A tak 
tu máme nový fenomén, jímž je návrat k více přírodní 
stravě a k potravinám oplývajících nejen chuťovou roz-
manitostí, ale i čerstvostí, jednoduchostí, a jak se říká, 
poctivostí výroby bez nadměrného použití vymožeností po-
travinářské chemie.

 Eugenie Línková
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Praha (fk) – Poslední květ-
nové dny a počátek června to-
hoto roku byly velmi bohaté 
na potravinářské události. 20. 
května 2010 se konala Valná 
hromada Potravinářské komory 
se závěrečnou večerní akcí na 
Pivním festivalu v Letňanech. 
V Břevnovském klášteře pak za 
příkladného vedení Ing. Jiřího 
Kopáčka, CSc., předsedy Česko-
moravského svazu mlékárenské-
ho, oslavili mlékaři „Světový den 
mléka 2010“. A s ním spojené 
vyhlášení již tradiční a prestiž-
ní soutěže o mlékárenský výro-
bek roku. Absolutní vítězný sýr 
„Sedlčanský Troubelín“ přinesl 
mnoho radosti všem sedlčan-
ským, ale zejména Ing. Milano-
vi Žákovi, generálnímu řediteli 
Povltavských mlékáren, a. s. Za 
zmínku stojí i to, že diplom za 
absolutní vítězství si odnesl Ing. 
Milan Žák již podruhé za sebou, 
v loňské soutěži vyhrál na celé 
čáře „Sedlčanský Romadůžek“. 
Součástí programu bylo i vyhlá-
šení soutěže o sýrovou etiketu 
roku 2009, kterou již tradičně 
pořádá Ladislav Likler, předseda 
klubu sběratelů kuriozit. Vítěz-
ství patří sýrovým etiketám Sý-
ru President - Emmental a Blue 
společnosti Lactalis. 

Další nepřehlédnutelná ak-
ce našich potravinářů patří 
našim řezníkům a uzenářům, 
kterou organizoval Český svaz 

Potravináři slavili...

Z oslavy „Světového dne mléka 2010“. Na snímku Ing. Milan Žák po pře-
vzetí dvou diplomů za vítězství sýra „Sedlčanský Troubelín“ – jeden diplom 
za 1. místo a druhý diplom za absolutní vítězství v soutěži o Mlékárenský 
výrobek roku 2010. 

Český svaz zpracovatelů masa má nový cechovní prapor. Na snímku student 
Střední průmyslové školy potravinářských technologií v Praze v roli prapo-
rečníka po vysvěcení praporu na konferenci „700 let udělení privilegií řez-
nickému cechu v Čechách“.

Msgr. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, při ceremoniálu 
svěcení chleba na Dnech chleba v Pardubicích 2010. 

zpracovatelů masa. Jejich celo-
roční promo akce s podtitulem 
„700 let rozumíme masu“ vyvr-
cholila mezinárodní konferencí 
„700 let od udělení privilegií řez-
nickému cechu v Čechách“. Tato 
privilegia našim řezníkům udělil 
český panovník a král Jan Lucem-
burský v roce 1310, otec Karla IV. 
V průběhu velmi kvalitně obsa-
zené odborné konference, která 
se konala v prostorách Magis-
trátu hlavního města Prahy dne
2. června 2010, byl také vysvěcen 
cechovní prapor řezníků a uzená-
řů za přítomnosti řady význam-
ných osobností. 

A pak již tradičně naši peka-
ři. Již 16. ročník „Dny chleba“ 
se letos konaly 3. června 2010 
v Pardubicích. Za účasti význam-
ných osobností v čele s arcibis-
kupem Dominikem Dukou se 
sešli téměř všichni naši pekaři. 
Pořadatel celé akce Podnikatel-
ský svaz pekařů a cukrářů v ČR 
připravil také hodnocení našich 
chlebů v soutěži o „Chléb roku 
2010“. Vítězem v kategorii „Kon-
zumní chléb“ zvítězila svým vý-
robkem PEKÁRNA MERKUR 
spol. s r. o. z Písku. V kategorii 
Řemeslného chleba pak zvítězila 
společnost BEAS, a. s., pekárna 
Lično. 

Reportáže Světový den mléka 
strany č. 10–11, Konference 
„Maso 700 let“ strana č. 15.
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V Praze dne 27. května 2010

předseda ČMSM Ing. Jiří Kopáček, CSc.

ministr zemědělství ČR Ing. Jakub Šebesta

2010

Ministerstvo zemědělství ČR, Českomoravský svaz mlékárenský 
udělují
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Je tomu již více 
než rok, kdy u nás 
byl zjištěn poslední 
případ BSE, bovinní 
spongiformní encefa-
lopatie, neboli nemo-
ci šílených krav. Bylo 
tomu tak 4. 5. 2009 
na Opavsku u krávy 

staré prakticky pět let (59 měsíců). Samo-
zřejmě nelze vyloučit, že by se další případ 
nemohl vyskytnout, ale je to málo pravdě-
podobné.

V roce 2009 byly u nás v rámci povinného vy-
šetřování diagnostikovány dva případy tohoto one-
mocnění, v roce 2008 žádný případ, v roce 2007 
také dva případy. To svědčí o podobném trendu, 

který je zaznamenáván i v ostatních členských ze-
mích EU. V budoucnu tedy lze očekávat, že i na-
ší republiky se bude týkat zvýšení věku povinné-
ho vyšetřování, a to na 48 měsíců z dosavadních 
30 měsíců.

K letošnímu 30. dubnu bylo u nás od počátku 
roku 2001 vyšetřeno celkem 1 569 952 kusů sko-
tu a na toto množství bylo diagnostikováno 30 pří-
padů onemocnění.

Před rokem poslední výskyt BSE

Případů týrání zvířat v roce 2009 zase 
ubylo. Proti 705 řešeným podnětům v roce 
2008 poklesl počet řešených podání v roce 
2009 na 426. Na podnět orgánů veterinár-
ního dozoru řešily obce s rozšířenou působ-
ností v loňském roce o 279 podezření na tý-
rání méně. Pro týrání bylo stíháno 22 osob, 
obžalováno bylo 20 a pravomocně odsouze-
no 19 osob.

Celkem v roce 2009 provedli inspektoři kraj-
ských veterinárních správ 14 688 kontrol a zjistili 
závady v 880 případech. Z toho bylo 3 908 kont-
rol v chovech zájmových zvířat a bylo řešeno 489 

závad. V žádném případě nebyly zjištěny závady 
v chovech zvířat v zoologických zahradách. V ka-
tegorii laboratorních zvířat bylo uskutečněno 137 
kontrol a ve dvou případech byla uložena poku-
ta. V celé ČR bylo k pokusům použito 380 128 
laboratorních zvířat, do této kategorie však pat-
ří i zhruba 155 000 kroužkovaných ptáků, ostat-
ní množství se týká téměř 80 000 laboratorních 
myší, přes 30 000 potkanů, přes 5 000 králíků 
a přes 3 000 morčat aj.

Podrobnější údaje bude možné nalézt v bulleti-
nu Program ochrany zvířat, situace v roce 2009, 
který bude zhruba do měsíce k dispozici na www.
svscr.cz nebo na http://eagri.cz. 

Činnost orgánů státního veterinárního dozo-
ru, která se týká welfare, tj. pohody zvířat, se pro-
líná či přímo dotýká činnosti Ústřední komise 
pro ochranu zvířat, která je odborným poradním 
orgánem Ministerstva zemědělství ČR. Státní ve-
terinární správa ČR spolupracuje i s nevládní-
mi organizacemi zabývajícími se ochranou zví-
řat, zejména s Nadací na ochranu zvířat, která 
vypisuje granty k problematice welfare zvířat, dá-
le například též se Společností pro zvířata. Spo-
lečně jsou organizovány semináře, na šesti pra-
covištích se pořádají kurzy pro přepravce zví-
řat. Orgány veterinárního dozoru se v roce 2009 
podílely spolu s Veterinární a farmaceutickou

univerzitou v Brně na pořádání odborných kur-
zů i na odborné přípravě osob k získání kvalifi-
kace pro zabezpečení odchytu toulavých zvířat 
a péče o ně.

Určitě je dobré zmínit i úspěšnou práci na-
šich odborníků v době předsednictví ČR na 
jednáních orgánů EU, kdy byl například s úspě-
chem předložen návrh Všeobecné deklarace 
k ochraně zvířat. Úspěšně byla řešena i pro-
blematika ochrany zvířat při porážení a jiných 
způsobech usmrcování zvířat. Výsledkem bylo 
schválení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009
ze dne 24. 9. 2009, o ochraně zvířat při usmr-
cování.

V osudovou ranou krutě zkoušených oblas-
tech Moravy se před velkou vodou daří za-
chraňovat životy lidí i zvířat. Po zkušenos-
tech z roku 1997 a i 2002 se zdá, že země-
dělci a chovatelé nebyli zaskočeni a ztráty 
na zvířatech nejsou hlášeny. Z hospodářství 
v Bohumíně bylo z 60 kusů skotu evakuová-
no 30 krav.

Ukazuje se, že evakuaci hospodářských zvířat 
nenechali lidé na poslední chvíli. Je totiž potře-
ba počítat, aby přestěhovaná zvířata mohla na ná-

hradním místě vydržet s podestýlkou a krmením 
aspoň 14 dní. I tak to bude se zajištěním jejich 
potřeb, popřípadě s veterinární péčí problém. Ur-
čitě je dobré při evakuaci vzít s sebou dokumen-
taci, očkovací průkazy a popřípadě i veterinární 
léčiva.

Pokud dojde k úhynu hospodářských nebo 
domácích zvířat, lze je tzv. neškodně odstranit 
v asanačním podniku, ale lze je i zahrabat na 
vlastním pozemku (do 80 cm při použití dez-
infekce), ale s výjimkou skotu, ovcí, koz a pra-
sat a koní, v tomto případě ale může udělit

výjimku místně příslušná krajská veterinární 
správa.

Povodeň ale neškodí jen lidem a zvířatům pří-
mo, ale škodí tak, že znehodnocuje krmení, píci 
i spodní vody. Potraviny a krmení zasažené povod-
ní je třeba zlikvidovat, voda je kontaminovaná fe-
kálními baktériemi a původci různých nákaz, ze-
jména leptospirózy, popřípadě ropnými látkami, 
oleji a kdovíjakými jinými chemickými látkami. 
Výjimkou jsou konzervy, které je ale samozřejmě 
třeba omýt. Vždy při manipulaci se zatopenými 
věcmi dbát zvýšené hygieny!

V případě jakýchkoli problémů je třeba kontak-
tovat obec, hasiče, policii, armádu, tj. složky IZS 
– Integrovaného záchranného systému, kam pat-
ří samozřejmě i orgány státního veterinárního do-
zoru.

V současné době, kdy povodně kulminují, je 
dobré pomýšlet na chvíle, až voda opadne. Na li-
kvidaci znehodnoceného krmiva, popřípadě od-
stranění uhynulých zvířat a na asanaci stájí a vod-
ních zdrojů. A také přemýšlet do budoucna, neboť 
je velmi pravděpodobné, že se s povodněmi v ně-
kterých oblastech musí počítat.

Přestože nejde o novou informaci, dovolu-
jeme si chovatelům připomenout povinnost, 
která vyplývá z přílohy II oddílu III nařízení 
EP a R (ES) č. 853/2004, jde o tzv. Informa-
ce o potravinovém řetězci (dále IPŘ). To zna-
mená, že chovatelé musejí provozovateli jatek 
24 hodin před každou zásilkou zvířat zaslat 
požadované informace, nebo požádá-li provo-
zovatel jatek nebo chovatel o výjimku, může 
mu krajská veterinární správa povolit zasílá-
ní IPŘ i méně než 24 hodin předem nebo až 
se zvířaty. Státní veterinární správa ČR připra-
vila k využití příslušné formuláře, které jsou 
ke stažení na www.svscr.cz, a to pod rubri-
kou Veřejné zdraví – Informace o potravino-
vém řetězci.

Provozovatel jatek nesmí do prostor jatek při-
jmout zvířata, o kterých nemá k dispozici IPŘ. 

To znamená, že povinnost vypsat a zaslat IPŘ 
má každý, kdo chce na jatkách porazit jakéko-
li zvíře, jehož maso má být použito pro výživu 
lidí.

INFORMACE O POTRAVINOVÉM 
ŘETĚZCI ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA 

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: 
1.  Informace o chovateli zvířat a veterinárním lé-

kaři
Chovatel je vlastník nebo držitel zvířat, kte-

rá jsou zasílána na jatky. Vystavováním IPŘ mů-
že chovatel pověřit vedoucího farmy nebo jinou 
osobu, která má přístup k uvedeným informacím 
a údajům. Vyplněné IPŘ mohou být zasílány pro-
vozovateli jatek předem také elektronicky. 

Výsledky veterinární prohlídky zvířat na jat-
kách oznámí úřední veterinární lékař chovateli 
zvířat písemně nebo elektronicky v rozsahu sta-

noveném v dodatku k příloze I „VZOR DOKLA-
DU“ nařízení EK (ES) č. 2074/2005. 

2.  Údaje o zvířatech dodávaných na jatky
Uvádí se údaje o zvířatech z jednotlivých hal 

nebo ustájení (o partii zvířat) dodávaných na jat-
ky. Pokud je znám, uvádí se např. úhyn v posled-
ních 14 dnech u nosnic apod. Léky, vakcíny a jiné 
látky se v IPŘ uvádějí jen tehdy, jestliže u nich by-
la stanovena ochranná lhůta delší než 0. Podrob-
nosti o chorobách a laboratorních testech se uvá-
dí, jestliže jsou známy výsledky. 

3.  Onemocnění zaznamenaná v chovech
Je nezbytné poskytovat všechny podrobnosti 

o každé diagnostikované chorobě na dané farmě, 
při které byla uložena jakákoli omezení nebo zá-
kazy přemísťování zvířat. 

Údaje o výsledcích veterinární prohlídky

na jatkách se dodávají pouze u 2 po sobě násle-
dujících zásilek zvířat stejného druhu ze stejného 
chovu poražených na různých jatkách, tj. pokud 
chovatel poráží na stejných jatkách, nemusí tuto 
část IPŘ dodávat. 

V případech, kdy byla zvířata testována s po-
zitivním výsledkem na salmonely, trichofytózu, 
tuberkulózu, kampylobakteriózu nebo jiná one-
mocnění, má provozovatel jatek povinnost ozná-
mit úřednímu veterináři na jatkách opatření, kte-
rá bude provádět, aby se zabránilo kontaminaci 
v průběhu porážky, opracování balení apod. (po-
rážka na konci směny, výměna pracovního oble-
čení, dezinfekce po porážce apod.). Zvířata nesmí 
být poražena a dále zpracována, dokud to úřední 
veterinární lékař nepovolí. 
4.  Provozovatel jatek kontroluje úplnost a platnost 

IPŘ, nehodnotí dodané údaje a informace pře-
dává úřednímu veterinárnímu lékaři.

Ochrana zvířat se jistě dá v rámci vymezo-
vání se různých politických subjektů vnímat 
i jako „politické“ téma, ale ve skutečnos-
ti tomu tak není. Jde o záležitost odbornou. 
Ochranu zvířat hospodářských, pokusných, 
zájmových i volně žijících řeší v první řadě 
zákon na ochranu zvířat proti týrání a trest-
ní zákoník, dále, a to nepřímo, veterinární 
zákon, zákon na ochranu přírody i řada dal-
ších zákonů.

Na tvorbě veterinární i „ochranářské“ legisla-
tivy se pochopitelně nejvíce podílejí odborníci, 
a to jak ze Státní veterinární správy, tak z Minis-

terstva zemědělství či Ministerstva životního pro-
středí, ale i nevládní organizace, a je i prostor pro 
poslanecké návrhy. Základem pak je příbuzná le-
gislativa EU, tj. nařízení a směrnice.

Čas od času se objeví téma, které veřejností za-
hýbe, například, zda je zvíře věcí, anebo není. Zví-
ře je stávajícím občanským zákoníkem považová-
no za věc. Pokud majitel (chovatel zvířete) svou 
věcí někomu něco způsobí, nese za to zodpověd-
nost. Tj. když někoho přejede auto, není trestáno 
auto, ale řidič. Když někoho pokouše pes, opět je 
pohnán k zodpovědnosti majitel. A je to vhodné 
i proto, že věc se může dědit, a pochopitelně i pro-
dávat a koupí nabývat. To všechno je možné z dů-

vodu jednoduchého, že zvíře je podle zákona vě-
cí. Je to pes, je to kočka, je to hospodářské zvíře. 
Chované zvíře není svéprávný jedinec, je v majet-
ku člověka, nicméně ten s ním musí nakládat jako 
se živým tvorem. A jsme u druhé charakteristiky 
zvířete. Ve smyslu jeho ochrany a podmínek pro 
zacházení s ním je zvíře podle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání samozřejmě vnímáno jako tvor 
schopný pociťovat bolest a utrpení, a proto také 
požívá zákonné ochrany, kterou si samo svojí pod-
statou není schopno zajistit.

Objevují se však iniciativy, které usilují o zákon-
né konstatování, že zvíře je živý tvor, což však ně-
komu jinému může připadat podobné, jako by ně-

kdo chtěl do zákona vtělit větu, že v noci je tma 
a ve dne světlo, což přece každý dobře ví. I když 
někdy je hodně pod mrakem a někdy zase v noci 
hodně svítí měsíc. Podstatné je, že při snížené vi-
ditelnosti je potřeba svítit. Podobně se zvířaty je 
to tak, že při snížené úrovni péče o ně je možné 
podle zákonů, které platí, dotyčného trapiče či laj-
dáka postihnout.

Není tedy lépe naučit se pracovat jak se záko-
nem na ochranu zvířat proti týrání, občanským zá-
koníkem, tak s veterinárním zákonem a se záko-
nem na ochranu zvířat proti týrání? Jde tedy o té-
ma odborné, anebo politické?

V roce 2009 se opět zlepšila pohoda chovaných zvířat

Na povodně se těžko zvyká

Informace pro jatky a úředního veterinárního lékaře

Letos je po vyšetření měli z úlů, tj. toho, 
co smete na jejich dně, zřejmé, že i letos je 
situace příznivá, 46 % stanovišť je bez nále-
zu původce varroázy (tj. míst, kde jsou umís-
těny úly) a pouze 11 % stanovišť s výskytem 
tří roztočů na včelstvo.

V porovnání s rokem 2008, kdy na základě 
uplatňování důsledných ozdravovacích opatření 
došlo k výraznému zvýšení počtu stanovišť bez 
nálezu roztočů (58 %), je to za poslední léta druhý 
nejlepší výsledek. Jelikož ale zdravotní stav včel-
stev negativně ovlivňují změny klimatu, působe-
ní pesticidů či smog v prostředí, jsou více citlivé 

na působení roztoče Varroa destructor. A násled-
kem toho jsou i mnohem vnímavější k dalším ná-
kazám, například jde o nosemózu, houbové one-
mocnění, které způsobuje Nosema ceranae, popří-
padě Nosema apis. 

Proto je třeba v krocích proti varroáze nepole-
vovat. Státní veterinární správa ČR prostřednic-

tvím krajských veterinárních správ včelaře zavazu-
je, aby postupovali při ošetření včelstev v letošním 
roce úplně stejně jako v uplynulém roce. Zároveň 
upozorňuje i na nutné kontroly možné rezistence 
roztočů. Zásady tlumení varroázy jsou podrobně 
uvedeny www.svscr.cz. 

Josef Duben, SVS ČR

Ochrana zvířat není politikum

Proti varroáze nepolevovat
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Příznivá nákazová situace ve výskytu kla-
sického moru prasat v ČR i v okolních stá-
tech a ukončení orální vakcinace divokých 
prasat na Slovensku vedla k vymizení proti-
látek proti této nákaze v populaci divokých 
prasat. Na základě výskytu protilátek u divo-
kých prasat se dosud sledovala tato nákaza 
i u domácích prasat, protože v blízkých ob-
lastech bylo zvýšené riziko zavlečení této ná-
kazy do chovu. 

V posledních osmi měsících nebyl v naší repub-
lice v populaci divokých prasat zjištěn žádný po-
zitivní nález protilátek proti viru klasického mo-
ru prasat. Abychom mohli i nadále deklarovat, že 
ČR je zemí prostou klasického moru prasat, a to 
zejména s ohledem na obchodování se třetími ze-
měmi, mění se od 1. června 2010 pravidla sledo-

vání této nákazy. Protože jedním z charakteristic-
kých příznaků klasického moru prasat jsou po-
traty prasnic, budou se nově vyšetřovat všechny 
prasnice, které potratí. A dále pak budou na jat-
kách vyšetřovány zhruba 3 % z vyřazených kanců 
a prasnic, a to od každého chovatele. Pro chova-
tele to však neznamená povinnost odebírat další 
vzorky. Toto vyšetření bude prováděno ze vzorků, 
které jsou již v současnosti od prasnic při zmetá-
ní odebírány na Aujeszkyho chorobu a brucelózu 
prasat. Rovněž tak na jatkách využijeme vzorky, 
které se již nyní odebírají na vyšetření na veziku-
lární chorobu.

Poslední nálezy protilátek proti klasickému mo-
ru prasat byly u divokých prasat zjištěny na okrese 
Zlín v srpnu 2009. Uplynula doba již delší než šest 
měsíců, určená Metodikou kontroly zdraví a naří-
zené vakcinace pro rok 2010, po kterou bylo naří-

zeno vyšetřování 25 % poražených prasnic a kan-
ců z okresů, kde byl zaznamenán výskyt protilátek 
proti klasickému moru u divokých prasat. Vymi-
zení protilátek u divokých prasat může mít spoji-
tost s tím, že na Slovensku neprobíhá v letošním 
roce orální vakcinace divokých prasat. Tato vakci-
nace totiž vyvolává tvorbu postvakcinačních pro-
tilátek, které bohužel nelze odlišit od protilátek, 
které vznikly v důsledku infekce.

Samozřejmě i nadále počítáme s vyšetřová-
ním uhynulých divokých prasat a kusů podezře-
lých. V případě, že by se u černé zvěře objevily 
protilátky, znamenalo by to, že virus klasického 
moru prasat se objevil v populaci divokých pra-
sat a v tom případě bychom se vrátili k četnějším 
vyšetřením cíleným na oblasti s výskytem těchto 
protilátek.

V loňském roce byly při obdobné akci zjiště-
ny závady ve značení barvených vajec původem 

z Německa, letos se problém neopakoval, všech-
ny kontroly zásilek z Německa byly v absolutním 

pořádku. Díky soustavným průběžným rutinním 
veterinárním kontrolám se situace stále lepší, a ta-
to cílená kontrola je toho i důkazem.

Letošní velikonoční kontrolní akce byla zaměře-
na na označování obalů, zejména na datum mini-
mální trvanlivosti, identifikační označení, použitá 
barviva, název nebo obchodní označení výrobku 

a na čitelnost označení. Všechny požadavky dané 
veterinární legislativou byly splněny. Výrobci i ob-
chodníci si dobře uvědomují, že zákazníci dobře 
vědí o svých právech na odpovídající informace 
a jsou s nimi již poměrně dobře obeznámeni.

S podobnými mimořádnými akcemi, kromě ru-
tinních kontrol, počítáme i do budoucna.

Nejen „nešikovné maso“ musí pryč, ale 
i sušené maso. Podle nařízení Komise (ES)
č. 206/2009 nesmějí cestující přivážet ze tře-
tích zemí do EU v neobchodním styku ma-
so ani masné výrobky, přičemž tento zákaz 
se vztahuje samozřejmě i na maso sušené. 
Výjimka platí pouze pro Chorvatsko, Faer-
ské ostrovy, Grónsko a Island, odkud je mož-
né dovážet pro osobní spotřebu maso a mas-
né výrobky včetně sušeného masa. Dovážené 

množství však nesmí převýšit 10 kg na oso-
bu. Nařízení se dále nevztahuje na veške-
ré zásilky produktů živočišného původu pro 
osobní spotřebu z Andorry, Lichtenštejnska, 
Norska, San Marina a Švýcarska. 

Ti, kdo se vracejí ze třetích zemí, jsou o tom, co 
se smí a co se nesmí dovážet, informováni na letiš-
tích, a to formou názorných plakátů. Je tomu tak 
na všech mezinárodních letištích členských zemí 

EU. Kromě toho jsou kompletní informace vyvě-
šeny i na www.svscr.cz.

Pravidla dovozu produktů živočišného původu 
pro osobní spotřebu se přitom nevztahují pouze 
na zásilky, které jsou dováženy v osobních zavaza-
dlech cestujících, ale platí ve stejné míře i pro zá-
silky, které se objednávají ze třetích zemí prostřed-
nictvím pošty nebo kurýrních služeb.

V poslední době jsme se setkali s případy, kdy 
se adresáti divili, že jim poštou nebo kurýrní služ-

bou nedošlo objednané sušené maso, například 
z USA. Všechny zásilky jsou totiž na vstupu do 
EU kontrolovány zaměstnanci celních úřadů, kte-
ří zjišťují, zda jsou zásilky v souladu s uvedeným 
nařízením. Pokud ne, zásilka nemůže být propuš-
těna na území EU a podléhá likvidaci.

Považujeme proto za vhodné upozornit na to, 
že zakázaným neobchodním dovozem se rozumí 
i zasílání nepovolených komodit (potravin živočiš-
ného původu) poštou nebo kurýrní službou.

Mezi oblasti s endemickým výskytem tularé-
mie patří Jihomoravský kraj, občasná ohniska by-
la v uplynulých letech hlášena z krajů Jihočeské-
ho, Královéhradeckého či Pardubického. Ani zde 
nebyl žádný případ letos zjištěn. To však nezna-

mená, že původce nákazy se v prostředí nevysky-
tuje. 

Tularémie je akutní nebo chronické bakte-
riální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dal-
ších volně žijících zvířat. Vnímavý je i člověk. 

Nemoc je rozšířena po celém světě s typickou 
přírodní ohniskovostí (původce cirkuluje v pro-
středí nezávisle na člověku mezi volně žijícími 
obratlovci a členovci). Na přenosu nemoci se vý-
znamně podílejí klíšťata, která jsou příčinou ší-
ření nemoci mezi jednotlivými druhy. V ČR je 
ročně hlášeno okolo 100 případů onemocnění 
lidí. Zvířata, která onemocní, jsou malátná, ztrá-
cejí plachost, mají záněty uzlin. 

Je tedy třeba být stále obezřetní a vyhýbat se 

kontaktu s uhynulými zvířaty, dbát hygieny a ta-
ké nepít neprověřenou vodu a pro lovce je na 
místě upozornění dávat pozor při stahování za-
jíců na případné poranění. Nakažení je mož-
né právě proniknutím nákazy do krevního obě-
hu, popřípadě přes spojivku, nebo vdechnutím 
kontaminovaného prachu, například při pře-
nocování ve volné přírodě, zejména v blízkosti
stohů, kde se mohou vyskytovat nemocní hlo-
davci.

Zejména na jaře je odstínů zeleně tolik… 
Malíři dovedou například rozlišit svinibrod-
skou zeleň od kobaltové a veterináři se za-
se otřesou, když zaslechnou o zeleni mala-
chitové. Ta je totiž jako ostatně více barev 
jedovatá. Dříve se využívala jako protiplís-
ňový prostředek při odchovu ryb. Ovšem ny-
ní se používat nesmí, tedy pokud jde o ry-
by určené na talíř. Výjimkou je chov akva-
rijních rybek.

Malachitová zeleň není uvedena jako povolená 
látka v nařízení Komise (EU) č. 37/2010, o far-
makologicky účinných látkách. Používat ji není 
povoleno nejen v Evropě, ale ani např. v Kanadě 
a USA. Její použití znamená totiž řadu bezpeč-
nostních rizik, je vysoce toxická pro ryby (po jed-
norázovém podání velmi vysoké dávky), má nežá-
doucí účinky, např. nepříznivý vliv na přírůstky, 
vyšší úhyny ošetřených ryb, anémie, zvýšená inci-
dence nádorů aj. a pak existuje i potenciální geno-
toxicita, kancerogenita a teratogenita u savců.

Státní veterinární správa ČR organizuje každo-
ročně národní plán monitoringu reziduí a konta-
minantů v potravinovém řetězci podle vyhlášky
č. 291/2003 Sb. Plán a výsledky sledování schva-
luje a hodnotí Evropská komise, Potravinový a ve-
terinární úřad (FVO) a příslušné referenční labo-
ratoře EU. Přítomnost reziduí malachitové zeleně, 
popřípadě jiných barviv, se kontroluje u chova-
ných sladkovodních ryb (zvláště pstruh a kapr) 
krátce před tržní zralostí. Zjištěné nálezy rezi-
duí jsou publikovány (viz www.svscr.cz, publika-
ce SVS ČR). 

V případě zjištěných reziduí malachitové ze-
leně nebo její metabolické formy nad hodnotu
MRPL (stanovená hodnota pro požadovanou nej-
nižší schopnost laboratorní metody danou látku 
detekovat) nepovolí orgány veterinárního dozoru 
uvedení těchto ryb do oběhu. Samozřejmě další-
mi kroky je udělení pokuty a nařízení ryby přede-
psaným způsobem zlikvidovat. Takovýto postup je 
uplatňován i při posuzování ryb původem ze tře-
tích, tj. nečlenských zemí.

S rezidui malachitové zeleně jsme se u trž-
ních ryb setkávali v uplynulých letech sporadicky, 
ovšem díky našemu systému kontrol jsou přípa-
dy odhalovány a řešeny tak, aby nebylo ohroženo 
zdraví zákazníků. Poslední případ jsme zazname-
nali v loňském roce v listopadu (vráceny zásilky 
pstruhů na Slovensko). Josef Duben, SVS ČR

Zlikvidovány by také měly být chlazené po-
traviny (masné a mléčné výrobky), které byly 
déle než čtyři hodiny vystaveny teplotě vyšší 
než šest stupňů Celsia. Zmražené potraviny 
by neměly být mimo mrazící režim déle než 
dvě hodiny. Pozornost by měla být věnována 
i potravinám, které nebyly přímo zaplaveny, 
ale byly vystaveny vysoké vlhkosti, v důsled-
ku čehož u nich hrozí zaplísnění a množení 
mykotoxinů. Rizikové jsou z tohoto hlediska 
především sypké potraviny (mouka, strouhan-
ka), luštěniny, cereálie apod. 

Všem zatopeným provozovatelům potravi-
nářských podniků, ať už jde o obchodníky či 
výrobce, potravinářská inspekce doporučuje 
zlikvidovat všechny zaplavené potraviny bez 

výjimky. Pokud se spotřebitelé na pultech 
prodejen setkají s potravinami, které vyka-
zují známky poškození vodou, mohou podat 
podnět ke kontrole k SZPI.

Inspektoři SZPI jsou připraveni, hned jak 
opadne voda, vyrazit do postižených regionů. 
Jejich hlavním cílem bude pomoci při likvi-
daci následků povodně a zabránit distribuci 
potravin znehodnocených vodou, aby nebylo 
ohroženo zdraví spotřebitelů.

V mimořádných situacích, jako je tato, 
se inspekce snaží vycházet provozovatelům 
vstříc; radí jim, jaké potraviny likvidovat, a je 
nápomocna při prokazování škod pro pojiš-
ťovny.

Mgr. Martina Šmídtová, SZPI 

Mor prasat stále sledujeme

Koleda pod veterinárním dohledem byla OK
Mimořádná veterinární kontrola velikonočních barvených vajec dopadla dobře. Od 23. 3. do 

9. 4. probíhala cílená kontrolní akce zaměřená na barvená vejce uváděná na náš trh. Kontro-
ly probíhaly v místech určení, a to i zásilek z jiných členských států EU, a v českých podni-
cích pro zpracování vajec.

O tularémii zatím neslyšet
Státní veterinární správa uskutečňuje monitoring tularémie, to znamená, že se na celém 

území republiky vyšetřují uhynulí zajíci a v období podzimních honů všichni podezřelí, a to ze-
jména v oblastech s výskytem tohoto onemocnění. Od počátku letošního roku však nebyl hlá-
šen žádný případ.

Ani suché maso z třetích zemí

Není zeleň jako zeleň

Další informace z oblasti SVS ČR
lze získat na internetových stránkách: 

www.svscr.cz

Jak zacházet s potravinami 
v zatopených oblastech

Voda v zatopených oblastech pomalu opadá, nastává čas úkli-
du a likvidace škod. Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce v této souvislosti připomíná zásady bezpečného zacházení 
s potravinami. Lidé by neměli konzumovat potraviny, které při-
šly do přímého styku s povodňovou vodou, neboť je u nich vyso-
ké riziko mikrobiální kontaminace. Využít lze pouze hermeticky 
uzavřené potraviny, a to pouze konzervy za předpokladu, že bu-
dou pečlivě očištěny a desinfikovány. I tak je však nutné věno-

vat pozornost tomu, zda obal není nikde poškozen, deformován a zda potravina uvnitř 
nevykazuje senzorické změny (změny chuti, barvy, vůně). 
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Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce zakázala uvádění do 
oběhu dvou výrobků, u nichž nebyl 
na obale deklarován oxid siřičitý, 
který oba výrobky obsahovaly. Oxid 
siřičitý se v koncentracích vyšších 
než 10 miligramů na kilogram po-
traviny řadí mezi alergeny. Z tohoto 
důvodu musí provozovatelé na oba-
lech potravin zřetelně označit tu-
to alergenní složku, aby se mohly 
osoby trpící alergií těmto potravi-
nám vyhnout.

V prvním případě se jednalo o ba-
lené rozinky (Sultánky – sušené ovoce 
jednodruhové, á 100 g, země původu 
Indie, datum minimální trvanlivosti 04 
2011, šarže L9292V303 a L9293V303, 
výrobce VOG, s. r. o., Strančice). Za-
balené rozinky byly distribuovány 
v množství 3 315 kilogramů, tj. 33 150 
spotřebitelských balení. Na základě 
opatření uloženého SZPI bylo z trhu 
staženo 406 balení. Zbytek byl již roz-
prodán.

Ve druhém případě šlo o výrobek 

Gamba delikatesní papriky plněné ze-
lím (á 670 g, datum minimální trvanli-
vosti 23. 10. 2012, země původu Ma-
ďarsko). Výrobek dovezla do České re-
publiky společnost A&Z Rišňovský, 
Halász, s. r. o., ze Slovenska v množ-
ství 30 240 ks. Celkem bylo z tržní sítě 
staženo 462 ks tohoto výrobku.

Pokud spotřebitelé trpící alergií na 
oxid siřičitý mají výše uvedené šarže 
těchto výrobků doma, inspekce jim ne-
doporučuje jejich konzumaci. 

Petra Hoferková, SZPI

Potraviny se dostávají ke spotře-
bitelům různými cestami; dnes se 
potraviny běžně prodávají v trafi-
kách, drogeriích, v prodejnách s ob-
lečením, prostřednictvím interne-
tu nebo na nejrůznějších prezentač-
ních akcích. Mnohdy jsou potraviny 
nabízeny zdarma, například v rám-
ci reklamní akce nebo jako pozor-
nost k zakoupenému zboží. I tako-
vé potraviny však musí splňovat po-

žadavky právních předpisů, hlavně 
pokud jde o hygienu či bezpečnost 
potravin. 

Inspektoři Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce například nedáv-
no provedli kontrolu na organizované 
výletní akci v Českém Šternberku, kte-
rá byla spojená s prezentací domácích 
spotřebičů. Letáčky lákající na tuto ak-
ci slibovaly účastníkům kromě výletu ta-

ké oběd a kilo uzenin zdarma. Inspek-
toři na místě zjistili, že výletníkům, po-
většinou se jednalo o seniory, měla být 
skutečně rozdána balení odkrojků Vy-
sočiny. Balení uzenin byla uložena na 
zrezlých a špinavých podlahách zavaza-
dlových prostor dvou autobusů, se kte-
rými byli účastníci na akci přivezeni. 
Ačkoliv výrobce uzenin na obale uvá-
děl, že salámy musí být skladovány do 
pěti stupňů Celsia, naměřili inspektoři 

v zavazadlovém prostoru až devatenáct 
stupňů. 

Kvůli nevhodným podmínkám skla-
dování inspektoři všechny nalezené 
uzeniny na místě zakázali. Jednalo se 
o více než dvě stě dvacet kilo potravin. 
Z dodacích listů a od samotných řidičů 
se inspektoři také dověděli, že na pře-
dešlé akci bylo již obdobným způsobem 
rozdáno téměř 250 kilogramů uzenin. 
Podle zástupce organizátora této akce 

budou na příště autobusy vybaveny pře-
nosným chladicím zařízením.

Skladovací teploty deklarované na 
obalech potravin jsou závazné pro 
všechny prodejce. Spotřebitelé sami by 
se také měli zajímat o to, jakým způ-
sobem jsou potraviny skladovány, v ja-
kých teplotách a za jakých hygienických 
podmínek. Tím spíše jedná-li se o rych-
le se kazící potraviny, jakou jsou mléč-
né a masné výrobky.

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce zahájila správní říze-
ní s firmou NaturaMed Pharmaceu-
ticals s. r. o., která v České a Slo-
venské republice distribuuje formou 
zásilkového prodeje, internetové-
ho prodeje a formou telemarketin-
gu tři druhy doplňků stravy. Inspek-
ce dospěla k závěru, že se firma do-
pouštěla klamavých praktik tím, že 
při nabízení svých produktů uvádě-
la důležité informace nejednoznač-
ným a nesrozumitelným způsobem. 
Z volně distribuovaných letáků, pro-
střednictvím nichž si lidé mohli ob-

jednat jedno ukázkové balení doplň-
ku stravy jen za poštovné a balné, 
lidé mohli nabýt dojmu, že se ob-
jednáním tohoto výhodného bale-
ní nezavazují k žádným dalším ná-
kupům. Ve skutečnosti se tím však 
stali členy abonentního programu 
a pravidelně každý měsíc jim bylo 
zasíláno další balení, ovšem již za 
plnou cenu. 

Společnost také po některých zá-
kaznících vyžadovala úhradu za bale-
ní, které si dotyční dle svých slov nikdy 
neobjednali či je dokonce v některých 

případech ani nikdy neobdrželi, popří-
padě firma požadovala po zákaznících, 
ať jim tato neobjednaná balení pošlou 
zpět. Doplňky stravy jsou rozesílány ja-
ko obyčejná poštovní zásilka a jsou ta-
kové velikosti, že je lze vložit do běž-
né schránky; lidé tak ve většině případů 
nemohou převzetí neobjednané zásilky 
odmítnout. Dle názoru inspekce se fir-
ma tímto jednáním dopustila správního 
deliktu agresivní obchodní praktiky. 

Lidí, kteří si na praktiky této fir-
my stěžují, je mnoho. SZPI k dnešní-
mu dni eviduje 68 podnětů ke kontro-
le, několik dokonce ze Slovenska, neu-

stále však přicházejí další. Mnozí lidé 
také volají a žádají SZPI o radu, neboť 
jim firma vyhrožuje exekutorem. Po-
kud si lidé objednali první zvýhodně-
né balení, ale další za plnou cenu již 
nechtějí, musí to oznámit firmě. Dodá-
vání zásilek mohou lidé přerušit kdy-
koliv a bez udání důvodu, lepší je to 
však učinit prokazatelným způsobem, 
například formou doporučeného do-
pisu. V případě, že si nikdy žádné zbo-
ží neobjednali a firma po nich přesto 
vymáhá peníze, postačuje podle vyjá-
dření zástupců firmy zaslat o této sku-
tečnosti čestné prohlášení. Opět raději 

doporučeně. Zákazníci nejsou povinni 
vracet odesílateli nevyžádané a neob-
jednané zásilky. 

Klamavé a agresivní praktiky pat-
ří mezi nekalé obchodní praktiky, kte-
ré jsou zákonem o ochraně spotřebi-
tele zakázány. Společnost NaturaMed 
Pharmaceuticals s. r. o. dle opatření 
uložených potravinářskou inspekcí již 
tiskne nové letáky, na nichž jsou infor-
mace pro zákazníky srozumitelné a jed-
noznačné. Stále však nepodnikla dosta-
tečné kroky k tomu, aby byla schopna 
prokazatelně doložit, že si spotřebitel 
zásilku skutečně objednal.

Loňská pravidelná kontrola bur-
čáku přinesla velké překvapení. 
Celkem bylo zjištěno deset vzor-
ků falšovaných burčáků, z toho 
šest však pocházelo od jediné fir-
my, totiž od společnosti E.S.E. s. 
r. o. z Miroslavi. Těchto šest vzor-
ků obsahovalo od 65 do 76 pro-
cent vody a v pěti případech také 
syntetická barviva. Přidáním syn-
tetických barviv lze z bílého vyro-
bit červený burčák nebo jimi lze 
maskovat ředění vodou u červe-

ných burčáků. Ředění vodou i do-
barvování jsou praktiky z hledis-
ka právních předpisů nepřípustné 
– jde o nepovolené enologické po-
stupy, jejichž prostřednictvím se 
falšovatel finančně obohacuje na 
úkor zákazníka.

Od roku 2006, kdy SZPI prová-
dí analýzy burčáku ve vlastních labo-
ratořích, nikdy nebylo zaznamenáno 
tolik nevyhovujících vzorků od jedné 
firmy. Navíc to bylo poprvé, co bylo 

kromě ředění vodou zjištěno i umělé 
dobarvování. Komunikace s firmou 
rovněž nebyla jednoduchá, neboť na 
adrese z obchodního rejstříku firma 
nesídlí. SZPI se proto rozhodla podat 
podnět živnostenskému úřadu v Mo-
ravském Krumlově, který je ze záko-
na kompetentní k zrušení příslušného 
živnostenského oprávnění uvedené fir-
my. K tomuto kroku inspekce také po-
skytla všechny podklady, z nichž bylo 
patrné, že se firma dopouští vážného 
porušování právních předpisů, což je 

jedna z možností, kdy lze živnosten-
ské oprávnění zrušit.

„Velmi jsme uvítali, že obecní živ-
nostenský úřad v Moravském Krumlo-
vě na základě našeho podnětu s firmou 
zahájil správní řízení, jehož výsledkem 
je zrušení živnostenského oprávnění. 
Je to jasný signál pro ostatní provozo-
vatele, kteří závažným způsobem nere-
spektují právní předpisy,“ uvedl zastu-
pující ústřední ředitel SZPI Martin Kla-
nica.

Mgr. Martina Šmídtová, SZPI 

Potravinářská inspekce zjistila
v obchodní síti dva výrobky 
s nedeklarovaným alergenem

Ne vše, co je zdarma, je dobré

SZPI řešila případ obchodních praktik
společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o.

Léto s KLASOU

SZPI vítá zrušení živnostenského oprávnění společnosti E.S.E. s. r. o.

I v průběhu letních měsíců se může-
te se značkou kvality KLASA setkávat 
v rámci pořádání pravidelných regio-
nálních ROADSHOW v různých kou-
tech České republiky. Ve Valašském 
muzeu v přírodě se 17. července 2010 
uskuteční profesní setkání mistrů ce-
chu pekařského a příznivců dobrého 
a kvalitního pečiva pod názvem Pekař-
ská sobota. Probíhat zde bude netra-

diční klání v pekařských disciplínách a návštěvníci si kro-
mě zajímavé podívané zvolí nejlepší pekařský stánek.

Srpen ve dnech 6.–9. bude patřit Svatovavřineckým slav-
nostem v Hodoníně, které se tradičně pořádají na počest 
patrona římskokatolického chrámu sv. Vavřince. Součás-
tí lidového jarmarku a Svatovavřineckých hodů budou

7. srpna také stánky KLASA a dětský koutek. O pár dní 
později 13. srpna se KLASA zúčastní Bartolomějských trhů
v Plzni, kde ji budete moci vyhledat ve stylových dřevě-
ných stáncích. 

KLASA se dále zapojí do mezinárodního závodu histo-
rických vozidel INT Veteran Rallye v Kutné Hoře, který bu-
de probíhat ve dnech 20.–22. srpna. Po všechny tři dny zde 
bude  probíhat prezentace KLASY zábavnou formou. Mů-
žete se těšit na divácké soutěže, kde vítězové obdrží dárko-
vé koše s potravinami KLASA, na soutěž Jedlík KLASA 
a na kuchařskou show. 

Ke konci prázdnin, přesně 21. srpna, se KLASA od-
prezentuje na návštěvnicky oblíbeném Rock-Pop-Ethno 
Open Air Festivalu na Okoři. Své putování v letních měsí-
cích zakončí KLASA na 37. ročníku mezinárodní výsta-
vy Země živitelka v Českých Budějovicích, a to ve dnech
27.–28. srpna. SZIF
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Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce zveřejnila i letos Zprá-
vu o výsledcích plánované kontro-
ly cizorodých látek v potravinách 
za rok 2009. Výsledky analýz rezi-
duí pesticidů v biopotravinách však 
některá média mylně a zavádějícím 
způsobem interpretovala. 

Ministr zemědělství Jakub Šebes-
ta předložil vládě k projednání In-
formaci o realizaci protipovodňo-
vých opatření v ČR za rok 2009. Sou-
částí je žádost o změnu v programu 
Podpora prevence před povodněmi II 
v tom smyslu, že žádá o přesun pro-
středků ve výši jedné miliardy z pro-
gramu na podporu obnovy, odbahně-
ní a rekonstrukce rybníků a výstav-
bu vodních děl na pozemkové úpravy 
v rámci prevence před povodněmi. 
Vláda materiál projednala v pondělí 
24. května t. r.

První etapa budování protipovodňo-
vých opatření proběhla v ČR v letech 

2002–2006 a investovaly se tehdy 4 mld.
Kč. Druhá etapa probíhá od roku 2007 
a je plánována do roku 2013. Vyčleně-
no na ni bylo 10, 5 mld. Kč, nyní má být 
v případě souhlasu vlády částka navýše-
na na 11, 5 mld. Kč.

Ministr Jakub Šebesta k tomu ří-
ká: „Druhá etapa programu se zpočát-
ku rozbíhala pomalu, ale v závěru roku 
2008 a hlavně v roce 2009 se už pro-
gram rozvíjel velmi úspěšně. Vzhledem 
k tomu, že stavby jsou nákladnější a žá-
dostí přibývá, mohly by se původně za-
mýšlené prostředky vyčerpat. Navýšení 
o 1 mld. přesunutou z jiného programu 
považuji pro protipovodňovou ochranu 
za nezbytné.“

„Do druhé etapy byly zařazeny stav-
by, u nichž je reálné, že budou dokon-
čeny do roku 2013,“ říká Karel Tureček, 
statutární náměstek ministra zeměděl-
ství. „Část finančních prostředků je už 
nyní využívána na přípravu projektové 
dokumentace pro 3. etapu protipovod-
ňové prevence, která bude finančně ná-
ročnější, má probíhat od roku 2013 do 
roku 2025 a finanční výhled pro ni činí 
20–25 mld. Kč.“

Materiál, který vláda projednala 
v pondělí 24. 5., byl připravován už od 
ledna 2010, tedy několik měsíců před 
letošními povodněmi. Návrh bylo třeba 
nejprve projednat s Evropskou investič-
ní bankou, která vyslovila souhlas.

Ministr tak učinil v přesvědčení, že 
opakované vyplavení obce Troubky bu-

de pro vlastníky pozemků dostatečným 
motivem k přehodnocení původních 

„Česká republika považuje Srbsko za 
blízkého spojence a partnera a věřím, že 
podepsání Memoranda posílí stávající přá-
telské vztahy a spolupráci v oblasti země-
dělství mezi našimi zeměmi. Česká repub-
lika plně podporuje Republiku Srbsko ve 
všech snahách směřujících k přijetí do Ev-
ropské unie a podpis Memoranda je potvr-
zením této skutečnosti,“ řekl ministr ze-
mědělství Jakub Šebesta.

Společným cílem uvedeným v Me-
morandu je rozvoj ekonomické, vědec-
ké a technické spolupráce obou zemí 
v oblasti zemědělství a zemědělsko-po-
travinářského průmyslu. Vzájemná spo-
lupráce se bude týkat těchto oblastí: hos-
podaření s vodou, veterinární medicíny, 
rostlinné výroby – zdraví a ochrany, živo-
čišné výroby a šlechtitelských programů, 
lesnictví, osiv a krmivářského průmyslu, 
zemědělského výzkumu, rozvoje venko-
va a bezpečnosti potravin.

Spolupráce by měla mimo jiné probí-
hat formou vzájemných návštěv zástup-
ců resortů s ohledem na podporu Repub-

liky Srbsko v procesu integrace do EU. 
Sdílení českých zkušeností v oblasti ze-
mědělství, vzájemné návštěvy představi-
telů výzkumných institucí a představite-
lů zabývajících se zemědělskou výrobou 
a zpracovatelským průmyslem bude do-
provázet organizování školení, technic-
kých programů, workshopů, seminářů, 
konferencí, výstav a veletrhů věnovaných 
různým oblastem zemědělské činnosti.

 V rámci svého programu ministr ze-
mědělství aktivně vystoupil na konfe-
renci zaměřené na téma SZP – přístupy 
a změny. „Členské státy EU se nyní inten-
zivně zabývají budoucností SZP a mohu 
jen potvrdit, že se připravujeme na další re-
formy. Model přímých plateb, který pova-
žujeme za spravedlivý, by měl být jednodu-
chý, dostatečně flexibilní a snadno obhaji-
telný před veřejností uvnitř i vně EU a měl 
by také zohledňovat specifickou situaci ně-
kterých sektorů. Jedním z klíčových prvků 
SZP je z pohledu ČR problematika rozvoje 
venkova a věřím, že její význam dále poros-
te,“ zdůraznil ministr Šebesta.

Ministr Jakub Šebesta se zúčast-
nil zahájení mezinárodního potravi-
nářského veletrhu SIAL CHINA v čín-
ské Šanghaji, který se konal od 19. 
do 21. května.

SIAL China je mezinárodní veletrh 
nápojů a potravin s přidruženým veletr-
hem Packtech & Foodtech. Tento vele-
trh patří k nejvýznamnějším potravinář-
ským veletrhům v Asii.  V letošním roce 
probíhá 10. ročník a účastní se ho více 
než 1000 vystavovatelů z 50 zemí.

Na veletrhu mělo svou expozici také 
Ministerstvo zemědělství České repub-
liky, ve které se představilo výrobky ně-
kterých potravinářských firem. Zájemci 
zde mohli získat kontakty na potenciál-
ní dodavatele z České republiky. Na ve-
letrhu SIAL se poprvé představila čes-

ká společnost SOLCA s. r. o. vyrábějící 
pramenitou vodu obohacenou přírod-
ním jódem, která  byla vybrána meziná-
rodní porotou SIAL ze všech představo-
vaných výrobků jako Inovativní produkt 
SIALU 2010.

„Takto vysoké ocenění českého výrob-
ku, v konkurenci potravinářských špiček 
z celého světa, mě velmi těší a potvrzu-
je to význam, jaký pro naše firmy před-
stavuje možnost prezentovat se na pres-
tižních mezinárodních přehlídkách. Je 
to důkaz toho, že naši potravináři mají 
světu co nabídnout a že řada jejich pro-
duktů je plně konkurenceschopná ve srov-
nání s nejkvalitnějšími výrobky, a že mo-
hou nalézt uplatnění i na nejnáročnějších
trzích,“ komentoval úspěch ostravské 
firmy ministr Jakub Šebesta.

Dita Vrbová, tisková mluvčí MZe

bylo zjištěno stopové množství reziduí 
pesticidů. Všechny tyto hodnoty ale vyho-
věly limitům, které jsou stanoveny v práv-
ních předpisech. Nejednalo se v žádném 
případě o nebezpečné potraviny, pro-
to také SZPI neprováděla žádná opatře-
ní na trhu. Spotřebitelé tedy nemají dů-
vod obávat se konzumace biopotravin.

Pozitivní vzorky byly převážně zahra-
ničního původu. U výrobků, pocházejí-
cích z České republiky je důvod jejich 
kontaminace prošetřován. Je-li zjištěno 
porušení právních předpisů o ekologic-
kém zemědělství, hrozí výrobci stažení 
výrobku z prodeje a ztráta práva užívat 
označení odkazující na ekologický způ-
sob produkce. Pokud bude použití ne-
povolených prostředků prokázáno eko-
logickému zemědělci, který surovinu 
vyrobil, hrozí mu odebrání certifikace 
a zahájení správního řízení.

Dodržování stanovených postupů při 
výrobě biopotravin je přísně sledová-
no. Vedle státních kontrolních orgánů 
(SZPI, ÚKZÚZ, SVS), mohou v rám-
ci svých kontrol odebírat vzorky také tři 
kontrolní subjekty, které zodpovídají za 
certifikační a kontrolní činnost v oblasti 
ekologického zemědělství. Od roku 2010 
navíc probíhají tzv. úřední kontroly eko-
logického zemědělství na 5 % ekofarem 
ročně. Tyto kontroly provádí ÚKZÚZ. 
V případech, kdy je na místě kontroly 
podezření pro možné použití látek za-
kázaných v ekologickém zemědělství, je 
proveden odběr vzorků k analýze.

Ekologické zemědělství je nadstan-
dardně kontrolovaným systémem, 
s možností dohledat původ až ke kon-
krétnímu zemědělci. Systém ekologic-
kého zemědělství je šetrným hospoda-
řením, které minimalizuje vstupy s ne-
příznivými dopady na životní prostředí, 
zdraví lidí a zdraví zvířat.

SZPI odebrala v průběhu roku 2009 
celkem 39 vzorků biopotravin. U 10 
z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) 

Informace o realizaci
protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

Ministři zemědělství 
ČR a Srbska podepsali 

memorandum o porozumění

O Troubkách se bude znovu jednat
Ministr zemědělství Jakub Šebesta vydal pokyn generálnímu řediteli Po-

vodí Moravy, s. p., aby neprodleně znovu oslovil vlastníky pozemků v mís-
tě, kde by měl být vybudován tzv. teplický poldr, a zahájil nové vyjednává-
ní o uvolnění pozemků pro stavbu poldru.

stanovisek. „Věřím v sílu lidské solidari-
ty,“ říká ministr zemědělství. „Osud Trou-
bek svou tragikou snad pohne vlastníky 
k tomu, že pozemky uvolní a nebudou po-
žadovat přemrštěné ceny.“

Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

Ministr zemědělství navštívil Čínu

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu 
pesticidů v biopotravinách

Ministr zemědělství Jakub Šebes-
ta na tiskové konferenci 27. května 
představil Vizi českého zemědělství 
po roce 2010, kterou vytvořila Sku-
pina pro strategické otázky v země-
dělství.

Do tvorby vize byly zapojeny nejen 
odborné útvary Ministerstva zeměděl-
ství, ale také široký okruh nevládních 

agrárních organizací, akademická sfé-
ra, představitelé regionů a politické re-
prezentace. „Zemědělství je klíčovým 
sektorem národního hospodářství, který 
v posledních letech čelí řadě nelehkých 
výzev a úkolem pracovní skupiny bylo 
najít na ně odpovídající řešení,“ řekl mi-
nistr zemědělství Jakub Šebesta. 

„Vize českého zemědělství po ro-
ce 2010“ je výsledkem konsenzu od-

borníků, kteří se na jejím vypracová-
ní podíleli. „Jedná se o velmi realistic-
kou analýzu zemědělství a souvisejících 
oborů. Z analýzy následné diskuze 
v pracovních týmech a strategické sku-
pině pak vycházejí obecné i specifické 
vize pro zemědělský sektor. Realizace 
jednotlivých vizí je dlouhodobou zále-
žitostí a vyžádá si konkrétní strategie 
a opatření,“ uzavřel ministr Šebesta.

Ministr Šebesta představil Vizi
českého zemědělství po roce 2010

Na základě pozvání ministra zemědělství Republika Srbsko Saši Dragi-
na ministr zemědělství Jakub Šebesta absolvoval oficiální návštěvu té-
to země. Ministři podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolu-
práce obou zemí v oblasti zemědělství. Ministr Šebesta se také zúčastnil 
mezinárodní konference na téma Společná zemědělská politika – přístu-
py a změny. 

Adresa školy: Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
Tel., fax.: 573 334 936

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil,
e-mail: pospisil@vospaspsm.cz, tel.: 777 102 151

http://www.vospaspsm.cz

VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
POTRAVINÁŘSKÁ

přijímá uchazeče
pro školní rok 2010/2011

v oboru vyššího odborného studia:

POTRAVINÁŘSKÁ 
TECHNOLOGIE

se zaměřením
Technologie a hygiena potravin

denní forma studia

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

dále nabízíme studijní program 
bakalářského studia

CHEMIE A TECHNOLOGIE 
POTRAVIN

s profi lací
Technologie mléka a mléčných výrobků

realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
prezenční a kombinovaná forma studia

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

MLÉKÁRENSKÁ

vyhlašuje další kola přijímacího řízení 
k naplnění kapacity pro školní rok 

2010/2011 pro potravinářský obor 
zakončený maturitou:

TECHNOLOGIE
POTRAVIN

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

výjimečná šance pro zaměstnance 
potravinářských závodů na doplnění 
středoškolského vzdělání s maturitou
ve škole s více než stoletou tradicí!!!!

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

Pro odborníky z praxe nabízíme
také kurzy senzorické analýzy,
tematické semináře a školení.

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu 
pro zájemce o studium

kdykoliv po telefonické domluvě.
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Ministr navštívil mezinárodní ve-
letrh AGROBALT v litevském Vilniu-
su. V rámci veletrhu proběhlo po-
liticko-ekonomické fórum zaměře-
né na kvalitu života ve venkovských 
oblastech a na příležitosti v rámci 
nové finanční perspektivy EU. Mi-
nistr zároveň jednal s několika svý-
mi resortními kolegy z Pobaltí, Pol-
ska a Moldavska.

V rámci fóra ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta mluvil zejména o tom, jak 
v České republice probíhá podpora roz-
voje venkova a jaké jsou české priority 
v této oblasti. „Na rozvoj venkova klade-
me velký důraz a jsem přesvědčen, že vý-
znam rozvoje venkova v budoucnu poros-
te,“ řekl ministr Šebesta a dodal: „Pod-
pora produkce s vyšší přidanou hodnotou, 
rozvoj občanské vybavenosti a diverzifi-

kace zemědělské činnosti jsou některými 
z prvků, které učiní z venkova skvělé mís-
to pro život, práci i podnikání.“

Bilaterální jednání, která ministr ve-
dl se svým litevským, polským, eston-
ským, lotyšským a moldavským kole-
gou, směřovala zejména k budoucnosti 
Společné zemědělské politiky, k podo-
bě přímých plateb a rychlému přijetí 
rovných podmínek pro všechny členské 

státy sedmadvacítky. S moldavským 
protějškem ministr jednal nejenom 
o připravované návštěvě koncem květ-
na, ale i o agrárním obchodu mezi obě-
ma zeměmi a byl vyjádřen zájem posílit 
vzájemné obchodní vztahy. „Jsem potě-
šen, že nás Moldavská republika požáda-
la o spolupráci při předávání zkušeností 
z přípravy na jejich vstup do EU,“ sdělil 
ministr Šebesta.

AGROBALT je tradičně největším 
veletrhem v oblasti zemědělství a oba-
lové techniky v Pobaltí. Hlavním cí-
lem veletrhu je posílit regionální spolu-
práci a rozvoj, podpořit rozvoj malých 
a středních podniků ve venkovských ob-
lastech a poukázat na výhody a výzvy 
pro regionální rozvoj plynoucí z člen-
ství v EU. Veletrhu se účastní více než 
200 vystavovatelů z 10 zemí.

Za účasti ministra zemědělství 
Jakuba Šebesty proběhlo v jízdárně 
Valtického zámku slavnostní vyhlá-
šení výsledků 43. ročníku soutěže 
Valtické vinné trhy 2010. 

„Soutěž Valtické vinné trhy má dlou-
holetou tradici, je to nejdéle pořádaná vi-
nařská soutěž na území České republiky. 
Cílem soutěže je odborně posoudit vína 
z různých vinařských oblastí, obcí a tra-
tí,“ uvedl ministr Šebesta a dále řekl: 
„Důležitá na této akci je možnost výmě-

ny zkušeností a poznatků z vinohradnic-
ko-vinařského oboru a pro milovníky vín 
také zjednodušení orientace v množství 
skvělých vín, které moravští a čeští vina-
ři nabízejí.“

Rok od roku se do soutěže hlásí ví-
ce vzorků, v tomto roce se zúčastnilo 
přes devět set vín, čímž se tato soutěž 
řadí mezi největší v České republice. Do 
soutěže se mohou hlásit vína tuzemská 
i zahraniční. Největší zájem bývá u vi-
nařů ze střední Evropy, zejména pak ze 
Slovenska, Maďarska a Rakouska. Hod-

nocení se mohou zúčastnit vína tichá 
i šumivá, vína s CHOP (chráněné ozna-
čení původu) nebo s CHZO (chráněné 
zeměpisné označení), vyjma vín perli-
vých.

Hodnocení probíhá každoročně 
v Národním vinařském centru ve Valti-
cích ve spolupráci se Střední vinařskou 
školou ve Valticích. Hodnotitel musí 
být držitelem mezinárodních degustá-
torských zkoušek nebo zkoušek vyda-
ných Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí, nebo podle ČSN ISO 

8586-2, aby byla zajištěna co největší 
profesionalita při hodnocení a součas-
ně tím byl naplněn zákon č. 321/2004 
Sb., o vinohradnictví a vinařství.
V rámci ocenění jsou udělovány zla-
té, stříbrné a bronzové medaile, nej-
výše ohodnocené bílé a červené víno 
obdrží tituly Champion, dále je udělo-
vána řada mimořádných ocenění. Jed-
ním z přísných kritérií je také minimál-
ní obodování oceněných vín nejméně 
80 body.

V letošním roce nejvyšší tituly 

CHAMPION VVT 2010 získalo ve fi-
nálové konkurenci sedmnácti bílých vín 
Veltlínské zelené, ročník 2009, pozdní 
sběr, č. š. 18/09 se ziskem rovných 90 
bodů z Vinařství Josef Dufek se sídlem 
Svatobořice  - Mistřín a z třinácti finálo-
vých červených vín porotce nejvíce zau-
jal Merlot, ročník 2009, výběr z hroznů, 
č. š. 11/10 se ziskem 90,67 bodu z Vi-
nařství Jaroslav Beneš se sídlem v Hruš-
kách.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Ministerstvo zemědělství České 
republiky realizuje dlouhodobou ko-
munikační kampaň na podporu spo-
třeby sladkovodních ryb – RYBA DO-
MÁCÍ, která je spolufinancována 
Evropským rybářským fondem. Ofi-
ciálně byla zahájena 1. 9. 2008. Je-
jí průběh a dosavadní výsledky hod-
notí MZe jako úspěšné.

Evaluaci kampaně Ryba domácí zajiš-
ťuje pro Ministerstvo zemědělství agen-

tura Ipsos Tambor. Hodnocení je prová-
děno formou kvantitativních a kvalita-
tivních průzkumů na reprezentativním 
vzorku široké veřejnosti. Závěry evalu-
ace jsou využívány k plánování dalších 
etap kampaně a nastavení jednotlivých 
nástrojů komunikace. Zároveň slouží 
k ověření vnímání kampaně veřejností.

Z hodnocení vyplývá, že v druhé vl-
ně evaluace došlo k poměrně vysokému 
nárůstu znalosti samotné kampaně. Za-

tímco v srpnu/září 2009 zaznamenalo 
kampaň 12 % široké veřejnosti, v lednu/
únoru 2010 to bylo již 21 %.

Vyšší zájem o sladkovodní ryby po-
tvrzují také hospodářské výsledky Ry-
bářského sdružení České republiky za 
rok 2009. Produkce tržních ryb získa-
ných chovem v roce 2009 za celou Čes-
kou republiku mírně překročila 20 tisíc 
tun. Celkový prodej domácích sladko-
vodních ryb se u nás meziročně zvýšil 

o více než 600 tun. Od roku 2000 se 
tak konečně podařilo spotřebu sladko-
vodních ryb na vnitřním trhu zvýšit nad 
úroveň vývozu o celých 10 %.

V těchto dnech startuje další etapa 
kampaně – letní grilování. Ta je společ-
ně s velikonoční etapou evaluátorem 
hodnocena jednoznačně nejlépe. Gri-
lování se v České republice stalo v po-
sledních letech trendem a mezi veřej-
ností je stále populárnější. Proto Minis-

terstvo zemědělství letošní letní etapu 
ještě více posílí. Větší podpory se tak 
dostane televizním pořadům o vaření, 
ochutnávkám v obchodních sítích, pro-
pagaci v tištěných médiích nebo roz-
hlasovým spotům. Ty jsou, stejně jako 
webové stránky projektu (www.rybado-
maci.cz), zaměřeny především na pre-
zentaci receptů a dále prodejních míst, 
kde jsou sladkovodní ryby běžně k do-
stání.

Ministr zemědělství vyhlašu-
je šesté kolo příjmu Žádostí o do-
taci Operačního programu Rybář-
ství 2007–2013. V rámci šestého 
kola OP Rybářství budou moci ža-
datelé předkládat Žádosti o dota-
ci na projekty opatření 3.1. Společ-
né činnosti, záměr a) Zvyšování od-
borných znalostí v odvětví rybářství 
a na projekty opatření 3.2. Opat-
ření na ochranu vodních živočichů 
a rostlin, záměr b) vysazování úho-

ře říčního (Anguilla anguilla). Šesté 
kolo příjmu žádostí z OP Rybářství 
bude zahájeno 24. 6. 2010 a ukon-
čeno 30. 6. 2010 ve 13 hodin. 

Vyhlašované šesté kolo příjmu Žá-
dostí o dotaci je v opatření 3. 1., zá-
měr a) určeno pro vzdělávací subjekty 
a školní podniky v odvětví rybářství, vý-
zkumné ústavy se zaměřením na rybář-
ství, Rybářské sdružení ČR a rybářské 
svazy. Toto opatření 3. 1., záměr a) je 

zaměřeno na zdokonalení odbornosti 
pracovníků v odvětví rybářství.

Vyhlašované šesté kolo příjmu Žá-
dostí o dotaci je v opatření 3. 2., záměr 
b) určeno pro uživatele rybářských re-
vírů, kteří neprovozují svou činnost za 
účelem zisku. V Příloze 6 části B Pravi-
del je uveden úplný seznam rybářských 
revírů pro přiznání dotace na vysazová-
ní úhoře říčního z opatření 3. 2., záměr 
b). Opatření 3. 2., záměr b) je zaměřeno 
na podporu projektů, u nichž se před-

pokládá, že přispějí k ochraně a rozvoji 
vodních živočichů a rostlin za současné-
ho zlepšování vodního prostředí. 

Příjem žádostí pro výše uvedená 
opatření bude probíhat v období od 24. 
června 2010 do 30. června 2010 na pří-
slušných regionálních odborech Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu. 
Příjem žádostí končí 30. června 2010 ve 
13 hodin. Pravidla pro poskytování do-
tace na projekty opatření 3. 2., záměr 
b) schválil dne 10. 5. 2010 ministr ze-

mědělství Ing. Jakub Šebesta. Úplné 
znění Pravidel je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Mi-
nisterstva zemědělství: http://eagri.cz/
public/eagri/dotace/operacni-program-
rybarstvi-na-obdobi/ a rovněž na strán-
kách Státního zemědělského intervenč-
ního fondu www.szif.cz v sekci Operač-
ní program Rybářství.

Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

Setkání ministrů zemědělství na veletrhu AGROBALT v Litvě

Ministr zemědělství se zúčastnil Valtických vinných trhů

Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně

Šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 

Letošní pekařská slavnost „Dny chleba 2010 
v Pardubicích“ i tento rok přinesla spoustu za-
jímavých setkání, poznatků a navázání nových 
přátelství. Jistě si tuto akci všichni zúčastně-
ní náležitě užili, ale nutno podotknout, že mi-
nimálně pro jednoho účastníka, a to pana

Davida Kotrbu
z firmy K°aK°a CZ s. r. o.,
byla tato akce ještě něčím výjimečná. Osud 
tomu chtěl, že v tento den s námi oslavil své
33. narozeniny. Bylo příjemné pozorovat, 
jak přijímá gratulace od svých kolegů, přátel 
i konkurentů a jak si tento den užívá. Takže 
ještě jednou touto formou přejeme panu Da-
vidu Kotrbovi všechno nejlepší, mnoho úspě-
chů v rodinném i profesním životě a nechť si 
každý den najde alespoň maličkost, která jej 
donutí k úsměvu.  Hana Lužná
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V žebříčku oblíbenosti džusů u spotřebitelů vedou 
nápoje HELLO. Potvrdilo to vyhlášení výsledků průzku-
mu „Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2010“, kde 
v kategorii džusů zvítězily prémiové šťávy Fresh od HEL-
LO. Dalšího ocenění se dočkala řada Smoothies, kte-
rá podle odborníků patří mezi nejinovativnější výrobky
roku. 

vedou
průzku

Spotřebitelé
si nejvíce pochutnají
na nápojích HELLO

LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, www.lineanivnice.cz

„Tento úspěch nás velmi těší. Vnímáme ho jako odpověď na naši 
snahu vyrábět zdravé a chutné nápoje z kvalitních surovin, které jsou 
výjimečné také díky šetrnému způsobu zpracování surovin,“ uvádí Ga-
briel Slanicay, generální ředitel společnosti LINEA NIVNICE, kte-
rá nápoje HELLO vyrábí.

Prémiovou řadu Fresh od HELLO tvoří čerstvě vylisované šťá-
vy se 100% podílem ovoce – neobsahují chemické konzervanty 
ani barviva. V nabídce jsou dvě varianty – jablko a pomeranč. Od 
konkurence se liší tím, že jsou plněny přímo od lisu. Díky rychlé-
mu způsobu přípravy si tak uchovávají cenné látky, jako jsou anti-
oxidanty, minerály a stopové prvky. Milovníci nápojů však pozna-
jí rozdíl hlavně v chuti a vůni, které jsou pro výrobky Fresh cha-
rakteristické.

Desátý ročník „Volby spotřebitelů – Nejlepší novinka“ přinesl ta-
ké ocenění řadě HELLO Smoothies. Odborná porota ji ohodnotila 
jako jeden z nejinovativnějších výrobků roku 2010.

„Koncept Smoothies u nás není příliš známý. Ve světě přitom 
slaví velký úspěch, neboť jde ruku v ruce se zdravým životním sty-
lem. Tato zdravá tekutá svačinka je jemným spojením čerstvé šťá-
vy a ovocné přesnídávky,“ vysvětluje Gabriel Slanicay.

HELLO Smoothie je velmi jemný a hustý nápoj, který obsahuje 
ovocnou šťávu doplněnou o rozmixovanou ovocnou dřeň. K dostání 
jsou dva druhy – černý rybíz/banán a mango/maracuja. Tato ovocná 
pochoutka pro malé i velké nabízí vyšší podíl vitamínů, antioxidan-
tů a vlákniny než obvyklé ovocné nápoje. Smoothies od HELLO ne-
obsahují přidanou vodu, cukr ani chemické konzervanty. 

Řady Fresh a Smoothies jsou plněny do praktického uzavíra-
telného obalu Tetra Prisma Aseptic, který uchovává všechny látky 
blahodárné pro lidské tělo po dobu až jednoho roku. „Volbu spo-
třebitelů – Nejlepší novinka 2010!“ vyhlásila již tradičně společ-
nost Atoz Event. Prestižní marketingový program, který oceňuje 
novinky a inovace na českém trhu, se letos zaměřil na 80 výrobků 
a výrobkových řad. 

O SPOLEČNOSTI LINEA NIVNICE, a. s.
Akciová společnost LINEA NIVNICE patří k největším výrob-

cům nealkoholických nápojů v České republice. Nosným progra-
mem firmy je od roku 1995 řada ovocných šťáv, nápojů a nektarů 
v obalech od firmy Tetra Pak a vlajkovou lodí mezi jejími produk-
ty je řada nápojů značky HELLO.

Více na http://www.lineanivnice.cz
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BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.,
a Bureau Veritas Certifi cation Czech Republic, s. r. o., 
tímto oznamují, že začátkem května 2010 došlo za úče-
lem zefektivnění, zprůhlednění a zjednodušení vni-
trokoncernových obchodních, řídících, finančních, 
platebních a majetkových vztahů ke sloučení obou 
společností v souladu s § 2 písm. a) ve spojení s § 61 
a násl. zákona o přeměnách. Fúzí sloučením přešlo jmě-
ní a všechna práva a povinnosti na nástupnickou spo-
lečnost. Inspekční i certifi kační orgán tedy pokračují ve 
své činnosti pod jedinou a jednotnou vlajkou:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC,

spol. s r. o.
IČ: 261 65 007

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1/1589,
PSČ 140 02

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 76078,
tel.: 210 088 267

www.bureauveritas.cz

BUREAU VERITAS je přední mezinárodní korporací, kte-
rá poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřed-
ní a společenské odpovědnosti.  Tradice společnosti sahá do 
roku 1828, kdy byla v belgických Antverpách založena její 
první kancelář zaměřená na služby pro lodní průmysl. Od té 
doby je posláním BUREAU VERITAS hodnotit, kontrolovat, 
certifi kovat a dohlížet podle mezinárodních, vlastních nebo 
oborových standardů na projekty, výrobky a systémy.

Globální síť BUREAU VERITAS dnes tvoří 900 kanceláří 
a laboratoří ve 140 zemích světa. Přes 39 tisíc zaměstnanců
BUREAU VERITAS pak poskytuje služby více než 370 tisícům 
klientů. Díky mezinárodní síti BUREAU VERITAS je možné 

pro klienty v České republice využít znalosti a zkušenosti 
také zahraničních auditorů, inspektorů a dalších expertů. 
V roce 2009 dosáhl obrat společnosti 2,650 miliardy eur.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupe-
na již více než 100 let a zaměstnává více než 100 profesio-
nálů. Mezi hlavní služby, které BUREAU VERITAS v České re-
publice poskytuje, patří:
�  certifi kace managementu a výrobková certifi kace, 
� služby v oblasti lodního průmyslu, 
� technické inspekce v průmyslu, 
� kontrolní služby pro fi nanční sektor, 
� kontrolní činnosti ve stavebnictví,
�  inspekce potravin a zemědělských komodit,
� testování a laboratorní analýzy,
�  periodické kontrolní služby provozovaných zařízení,
� školení a vzdělávání.

www.bureauveritas.cz

Kontakty:
Ing. Jakub Kejval

fi nanční ředitel a zástupce generálního ředitele
Tel.: 210 088 214

jakub.kejval@cz.bureauveritas.com

David Šíma
Marketing Specialist

Tel.: 210 088 224
david.sima@cz.bureauveritas.com

 Ústí nad Labem – Krásné Březno (dne
3. května 2010). Dnešním dnem dochá-
zí k zásadní změně vlastníka společnosti 
Palírna u Zeleného stromu Prostějovská 
Starorežná a. s. Stoprocentním akcio-

nářem společnosti se stává podnika-
tel RNDr. Milan Hagan, který je od roku 
2008 také stoprocentním vlastníkem ji-
ného výrobce lihovin – společnosti GRA-
NETTE a. s.

Obě společnosti budou nadále na českém tr-
hu působit jako samostatné právní subjekty se 
svým stávajícím managementem. Obě likérky 
patří do první pětky našich největších likérek 
a dohromady produkují více než 124 000 hl li-
hovin ročně, takže společně budou tvořit jasnou 

dvojku na českém trhu s velkým náskokem před
Becherovkou a ostatními likérkami. Největším 
producentem nadále zůstává STOCK Plzeň-Bož-
kov s více než 300 000 hl ročně.

GRANETTE a. s. je jedním z největších vý-
robců lihovin v České republice. Společnost je 
přímým nástupcem značky KB Likér a navazu-
je tak na stošedesátiletou tradici výroby lihovin 
v Ústí nad Labem. 

Likérka dodává na domácí trh vedle tradiční 
Staré myslivecké a nově Staré myslivecké PRE-
MIUM také výjimečně silnou Vodku 42, ochu-

cené vodky Squash a stále se rozrůstající řa-
dy značkových vaječných likérů Vaječný Sen.
GRANETTE nabízí i speciality (bylinný likér 
Klášterní tajemství) a řadu klasických lihovin 
KlasiK (vodky, Krásnobřezenský tuzemský, Na-
poleon). Dodává také další lihoviny, jako je řada 
pravých rumů Caribbean, smetanové likéry Mal-
bay’s, novou řadu GRANETTE PREMIUM a ta-
ké řadu oblíbených fernetů.

Josef Vejlupek
mediální zastoupení

GRANETTE a. s.

  STAROREŽNÁ Prostějov má nového majitele
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Na 5 otázek odpovídá:

Pavel Kadlec,
ředitel společnosti, GRANETTE a. s., Ústí na Labem

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

1.  Likérka v Ústí nad Labem, v městské části Krásné Březno, je od 
roku 2007 likérkou společnosti GRANETTE a. s. Je to druhá nej-
větší likérka u nás a ve svém výrobním programu úspěšně navazuje 
na tradiční značku „Stará myslivecká“ a další spotřebitelsky oblí-
bené tuzemské lihoviny a destiláty. Někdejší předrevoluční satelit 
konzervárenského koncernu s širokým výrobním záběrem – drož-
dí, konzervárenské výrobky, lihoviny – prodělal do dnešní doby po-
měrně složitý vývoj. Mohl byste jej popsat a zvýraznit klíčová mís-
ta, která vyústila až k prosperujícímu dnešnímu podniku – úspěšné 
likérce GRANETTE? 

Likérka GRANETTE, dříve KB likér, staví na své tradici, kte-
rá se datuje již k září 1847, kdy začínají pánové Ludwig Bramsch 
a Louiss Eckelmann na území tehdejšího Března s naprosto no-
vou výrobou pekařských kvasinek. Společnost pod názvem Bramsch 
a Eckelmann – výroba lihu, lisovaných kvasnic a likérů byla zapsá-
na v Krásném Březně dne 15. března roku 1848, a stala se tak první 
společností na území Čech vyrábějící pekařské droždí.

V dnešních prostorách firma prosperuje od roku 1858. Nové plá-
ny a podnikatelské záměry pánů Hermanna a Louisse Eckelman-
nových, majitelů firmy od roku 1861, iniciovaly založení železniční 
stanice na trati Praha–Drážďany v samé blízkosti lihovaru, připoje-
ní Krásného Března k Ústí nad Labem a současně s ním tramvajové 
linky, vedoucí kolem lihovaru.

V roce 1906 už stojí v čele firmy s novým názvem „Továrna na líh 
a lisované kvasnice, spol. s r. o., dříve bratři Eckelmannové“ Fritz 
Wolfrum, jeden z nejvýznamnějších ústeckých průmyslníků počát-
ku 20. století.

Ve dvacátých letech dochází k nebývalému růstu společnosti, kte-
rá začíná obhospodařovat i Velkobřezenský pivovar, lihovar v Mos-
tě, Továrnu na líh, droždí a likéry ve Vídni a další. Tento příznivý 
vývoj pokračoval až do roku 1945.

Krátce po válce byla společnost převzata do národní správy,
9. ledna 1946 znárodněna a v září 1946 přejmenována na národ-
ní podnik.

Další období nepatří právě ke světlým mezníkům historie firmy – 
necitlivým připojením konzervárenských závodů se podnik stal pou-
ze výrobní jednotkou, začleněnou do národního podniku Severočes-
ké konzervárny a drožďárny.

Důležitým mezníkem se stává rok 1991. Odrazem celkových 
změn společenských a politických poměrů v republice jsou i rychlé 
změny v podnikatelské sféře. K 1. 1. 1991 byl ze státního podniku 
Konzervárny a drožďárny vyčleněn státní podnik KB likér Ústí nad 
Labem, který po 32 letech získal opět právní subjektivitu a poté se 
stal akciovou společností. V roce 1998 se likérka stala výrobním zá-
vodem akciové společnosti Drinks Union. Následně dochází k po-
silování nápojové skupiny o Pivovary a sodovkárny Brno, pivovar 
Louny a pivovar Kutná Hora. Na trhu tak vzniká jedna z největších 
nápojových skupin v ČR vlastněná českým kapitálem.

V roce 2008 dochází k odprodeji společnosti Drinks Union nad-
národní společnosti Heineken, ale bez divize lihovin, a likérka GRA-
NETTE se stává samostatným podnikem. Pro posílení pozice na tr-
hu je v roce 2010 majitelem společnosti převzata 5. největší likér-
ka v zemi – Palírna U zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a. s.
Tímto spojením vznikne druhá největší likérka v ČR s výrobou cca 
130 000 hl a s exportními aktivitami do více jak 20 zemí po celém 
světě.

2.  V této Vámi uvedené genezi máte svoje nezastupitelné místo i Vy. 
Začínal jste od „píky“ jako obchodník a nyní stojíte na čelném ma-
nažerském postu společnosti GRANETTE a. s. Vzpomínáte jistě 
i na svoje profesní začátky, mohl byste se s námi o ně trochu podělit? 
Je dle Vás výhodou řídit firmu, ve které jste postupně „vyrůstal“ od 
samých profesních počátků? A co je podle Vás nejdůležitější vlast-
nost a schopnost pracovníka, který má úspěch na obchodním poli? 

Před více jak 15 lety jsem se zúčastnil vypsaného výběrového ří-
zení společnosti KB LIKÉR na místo obchodního manažera, v něm 
jsem uspěl, a od té doby započala moje kariéra v této společnosti. 

Bylo opravdu mojí výhodou, že jsem začínal skutečně od píky 
a měl možnost poznat veškeré procesy ve společnosti. Začínal jsem 
jako obchodník s cílem vybudovat obchodní síť v severočeském regio-
nu a zavést připravované novinky. Na základě úspěchů v této části 
mé profesní kariéry jsem postupně přebíral významnější zákazníky, 
začal řídit obchodní tým, divizi lihovin a následně i celou společ-
nost. Jelikož jsem neměl obchodní vzdělání, musel jsem v začátcích 
spoléhat na svou intuici a cit, který jsem pravděpodobně zdědil po 
mé babičce, která se celý život v obchodě pohybovala. V průběhu let 
jsem si doplnil vzdělání na Open University, kde jsem absolvoval di-
stanční studium v oborech marketingu, financí a řízení společnosti. 
To mi umožnilo se v průběhu let propracovat až do představenstva 
společnosti Drinks Union.

Nejdůležitější zásadou každého manažera je delegování, vyzná-
vám zásadu: „Deleguj, nebo se zblázníš“. Kdo není schopen, anebo 
ochoten delegovat, a tím se spolehnout na své spolupracovníky v do-
bě nepřítomnosti, nemůže v dlouhodobém horizontu uspět. 

V naší společnosti je každý manažer hodně vytížen, a proto je od-
počinek a prostor pro mimopracovní aktivity velmi důležitý. Každý 
potřebuje rekonvalescenci a nabrat sílu, aby mohl dál plnit své úkoly.

Vaši bohatou obchodní zkušenost, blíže rozvést?  A lze pomýš-
let i na vývoz Vašich výrobků, jak v rámci naší unie, tak do dal-
ších zemí? 

Od loňského roku všichni hovoří o krizi, utahování opasků a o po-
třebě hledat úspory. V našich prodejích se zatím menší spotřeba oby-
vatel dramaticky neprojevila. Zaznamenáváme však změnu struktu-
ry prodejů lihovin. Lidé začínají pít jinde a jiné lihoviny. To se napří-
klad projevuje příklonem ke značkám, u kterých je vyrovnaná cena 
a kvalita produktu jako například u Staré myslivecké. Jinými slovy, 
u lihovin jde spíše o přesun poptávky. 

Zaznamenali jsme viditelný odklon od konzumace lihovin v re-
stauracích a naopak růst nákupů v obchodech, tedy spotřebou do-
ma. Podle našich odhadů v prvních měsících roku dále klesla kon-
zumace lihovin v restauracích přibližně o pětinu. 

Lidé se budou ale stále bavit, jak je to vždy v období krize, a k to-
mu patří vedle tradičního piva také lihoviny. Nepředpokládáme pro-
to pro letošní rok dramatický pokles spotřeby lihovin, spíše pokračo-
vání přesunu konzumace z restaurací domů. Jsem proto přesvědčen, 
že trh s lihovinami bude jedním z odvětví, kterého se pokračující 
ekonomická stagnace dotkne nejméně, pokud nedojde k dalšímu ra-
zantnímu zvyšování spotřební daně, tak jako tomu bylo k 1. 1. 2010, 
kdy došlo k navýšení z 265 Kč na 285 Kč na 1 litr 100% alkoholu. 
Tímto krokem by se velmi zvýšila motivace nelegálních výrobců ke 
zvýšení výroby a následně by mohlo dojít k prudkému snížení legál-
ní spotřeby a tím i následně k menšímu výběru daní.

V rámci výše popsaného spojení GRANETTE a Starorežné Pro-
stějov dochází k výraznému zvýšení exportních možností pro na-
še tradiční značky, ale stále přetrvává největší zájem o výrobek
Absinth, který je ve světě velmi žádaným exportním artiklem. Je vy-
vážen do více jak 20 zemí a nejdále do Austrálie, Ameriky… Nej-
větším exportním trhem však zůstává Slovensko, kam vyvážíme cca 
7 % produkce.

4.  Vlajkovou lodí Vaší produkce je „Stará myslivecká“. Vaším novým 
výrobkem pak „STARÁ MYSLIVECKÁ“ s přídomkem „PREMI-
UM“. Jak je snadné vymyslet, vyrobit a pak uvést na trh úplně
nový výrobek a ve velké konkurenci s ním ještě na trhu obstát? 
A mohl byste ještě představit komplexní sortiment společnosti 
GRANETTE a. s. dodávaný pro náš trh?   

Podobně jako v každém jiném byznysu je konkurence veliká. Kon-
kurence je ale nutná pro náš další růst a rozvoj. To, co vidíme ja-
ko slabé stránky u konkurenčního podniku, vidíme jako příležitost 
pro nás, a zároveň se snažíme eliminovat silné stránky konkurence 
tak, aby to nebyla naopak hrozba. I díky těmto přístupům jsme na 
českém trhu „dvojkou“ a daří se nám uvádět na trh nové produkty. 
V loňském roce to byla právě Stará myslivecká PREMIUM, která 
navazuje na dlouholetou tradici Staré myslivecké. 

Prémiový „Myslivec“ byl dlouhou dobu vyvíjen za pomoci špič-
kových odborníků na koňaky a whisky. Jedinečný tříletý vinný desti-
lát, zrání v dubových sudech a exkluzivní design zaručuje nevšedný 
chuťový zážitek. Při vývoji nových produktů volíme dvě cesty, první 
je tradiční, kde vycházíme z receptur našich předků, a druhá cesta 
je úplně nový vývoj výrobků, na kterém spolupracujeme s dodava-
teli surovin. Vývojem nového produktu to však nekončí, ještě důle-
žitější je dostat ho na trh a přesvědčit konzumenta, že výrobek má 
koupit. Zatím stále nejefektivnějším zdrojem pro zavedení nové li-
hoviny je TV reklama. Výrazné ocenění si u konzumentů a odbor-
níků vysloužila reklama na Vodku 42, využívající ruské reálie, které 
jsou s vodkou tradičně spojeny. Odborníci oceňují na reklamě, kte-
rá využívá spojení vodky s ruskou saunou i slogan „Nado zatopiť“, 
který se hned stal oblíbeným přípitkem. Pokud to shrnu, je poměr-
ně snadné výrobek vymyslet, těžší je ho uvést na trh, ale nejtěžší je, 
aby jej zákazník kupoval, a na to máme tým zkušených marketingo-
vých odborníků a poradců.

Mimo Staré myslivecké a Vodky 42, které jsou nosnými produkty 
společnosti, dodává společnost GRANETTE na trh více jak 50 dal-
ších výrobků a značek, nejznámější jsou: Vaječný sen, ovocné vod-
ky SQUASH, Caribbean rum, smetanové likéry Malbay’s, tradiční 
české značky, jako je tuzemák, meruňka, punč, peprmintový likér, 
a v loňském roce uvedená řada prémiových destilátů GRABETTE 
PREMIUM, kde je i královský destilát z mirabelek.

5.  Vedle své profese vrcholového manažera se o Vás ví jako o člověku 
se sportovním srdcem. Mohl byste se pochlubit svými sportovními 
úspěchy, jež se Vám podařilo dosáhnout? A kolik máte nyní času 
na sportovní vyžití?

Sport mne provází již od mládí. Začínal jsem v páté třídě na pla-
vecké škole s následným posunem do oddílu vodního póla v Che-
mičce Ústí nad Labem. Zde jsme v letech 1985–1989 získali něko-
lik titulů mistra České republiky. Dnes se sportu věnuji již jen rekre-
ačně. Hrál jsem amatérskou ligu v kuželkách, hraji amatérskou ligu 
v bowlingu a dále se věnuji squashi a jezdím na kole. Sport mne udr-
žuje v dobré kondici, která je pro dobrý manažerský výkon důležitá, 
a je potřeba si na něj najít čas. Bohužel ho je čím dál tím méně.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Není možné pracovat denně dvacet hodin a nemít žádnou dovole-
nou. Tím spíše, že jsou období, kdy je pracovní vytížení extrémně 
veliké. V likérnické branži to je od října do prosince. Po tomto ob-
dobí je důležité, aby si jednotliví manažeři včetně mě odpočinuli, 
jeli na dovolenou, byli s rodinami a sportovali, nabrali sílu na dal-
ší náročný rok. 

3.   A teď více k trhu a obchodu. Jak hodnotíte náš současný trh liho-
vinami? Velmi mě zaujal Váš slogan „když je krize, pije se víc!“. 
Pivovarníci si to však nemyslí. Mohl byste tento stav, návazně na 

Pavel Kadlec
Narozen 30. 5. 1971 v Ústí nad Labem

VZDĚLÁNÍ:
Střední zemědělská škola Děčín,
rok ukončení 1998 – maturita
Open University – Managing Customer and Client Reletion 
2002
Effective Manager 2003
Acconting for Managers 2004

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:
1. 9. 1994 – 1. 5. 2000 –  manažer pro velkoobchod, KB 

LIKER (DRINKS UNION a. s.)
1. 5. 2000 – 1. 3. 2005 –  Key Account manager, DRINKS 

UNION a. s.
1. 3. 2005 – 30. 6. 2008 –  ředitel divize lihovin, DRINKS 

UNION a. s.
Od 30. 6. 2008 –  ředitel likérky GRANETTE a. s.

Krátkodobé kontrakty v rámci společnosti DRINKS UNION 
a. s.:

1. 2. 2006 – 31. 7. 2006 –  pověřen řízením úseku 
generálního ředitele, DRINKS 
UNION a. s.

15. 3. 2008 – 31. 6. 2008 –  „Krizový“ obchodní ředitel divize 
piva, DRINKS UNION a. s.

HOBBY: rodina, bowling, squash, cestování
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Poslední květnový týden je ve větši-
ně mlékařsky vyspělých zemí zasvěcen 
mléku. Již 53 let si v něm totiž nejenom
mlékaři, ale i prvovýrobci mléka a spotře-
bitelé připomínají nesporný význam mlé-
ka ve zdravé výživě. Nejinak tomu bylo ta-
ké letos 27. května, kdy do Břevnovského 
kláštera v Praze přijalo pozvání Českomo-
ravského svazu mlékárenského více než 
180 mlékařských odborníků, zemědělců, 
zpracovatelů, pedagogů, zástupců spotře-
bitelských organizací a také mnoho no-
vinářů, aby zde společně oslavili letošní 
„Světový den mléka“.

Předseda mlékárenského svazu ing. Kopá-
ček v úvodu informoval o tom, že po ekonomic-
ké krizi, která v posledních dvou letech postih-
la mlékárenský sektor, se opět blýská na lepší 
časy. Spotřeba mléka a mléčných výrobků opě-
tovně roste a postupně dochází k oživování ob-
chodních aktivit. Na nízké úrovni však zatím zů-
stává spotřeba konzumního mléka, která je však 
úspěšně vyvažována rostoucí spotřebou sýrů,

Oslava Světového dne
mléka 2010

Kategorie Výrobek Výrobce

Konzumní 
mléka 
a smetany

Tatra Grand 
9%, zahuštěné 
neslazené 
plnotučné 
mléko

Mlékárna 
Hlinsko,
s. r. o.

Kysané 
mléčné 
výrobky

Florian drink
– jahoda

Olma, a. s.

Jogurty
Jihočeský 
jogurt ve skle
– malina

AGRO-LA, 
spol. s r. o.

Másla 
a mléčné 
pomazánky

Choceňské 
pomazánkové 
vanilka

Choceňská 
mlékárna
s. r. o.

Tvarohy 
a tvarohové 
výrobky

Tučný tvaroh

Mlékárna 
Čeladenka 
GAJĎAK 
spol. s r. o.

Přírodní sýry 
polotvrdé 
a tvrdé

Provolone 
Dolce

Orrero a. s.

Přírodní 
sýry čerstvé 
a měkké

Sedlčanský 
Troubelín

Povltavské 
mlékárny, 
a. s.

Tavené sýry 
a tavené 
výrobky

TANY BIO 
– tavený 
smetanový 
sýr

TANY, spol. 
s r. o.

Mléčné 
speciality

Kunín
Mléčná rýže
– skořice

Lactalis CZ,
s. r. o. 
Mlékárna 
Kunín a. s.

jogurtů a dalších produktů s přidanou hodno-
tou. 

Zvýšení konzumace mléka a dalších mléč-
ných výrobků může podle ministra zemědělství 
Jakuba Šebesty napomoci také znovu úspěšně 
rozvíjející se program „Školní mléko“. Jak zdů-
raznil ministr Šebesta a rovněž zástupci ČMSM 
ing. Kopáček a ing. Obermaier, jedním z klíčo-
vých úkolů producentů by mělo být i bourání 
mýtů, které se ke konzumaci mléka vážou a da-
leko lepší komunikace výrobců se svými zákaz-
níky.

Viceprezident Agrární komory ČR ing. Šnej-
drla připomněl, že ekonomická krize měla nega-
tivní dopad také na zpracovatele. Mnozí z nich 
s podnikáním v sektoru skončili a současně tak 
Česká republika využívá pouze 93,1 % přiděle-
né mléčné kvóty. V této souvislosti požádal zá-
stupce ministerstva o větší podporu mlékáren-
ského sektoru.

Ředitel Potravinářské komory Ing. Miroslav 
Koberna ve svém vystoupení rovněž poukázal 
na zatím ještě nepříliš vysokou spotřebu mléka 
a mléčných výrobků, se kterou za Evropou za-
tím pokulháváme, a podpořil tak návrhy svých 
předřečníků.

Součástí oslav bylo také vyhodnocení soutě-
že o „Mlékárenský výrobek roku 2010“, které 
se tentokrát zúčastnilo rekordních 24 výrobců 
s celkem 60 výrobky. V devíti soutěžních kate-
goriích byly hodnoceny výrobky nově uvedené 
na trh od 1. dubna 2009 do 30. března 2010. 
Opět se potvrdilo, že nejvyšší ocenění „Mléká-
renský výrobek roku“ získávají především vý-
robky předních českých společností soutěžících 
o tuto cenu pravidelně každý rok. V letošním 
roce se však také prosadili i někteří malí, či do-
konce začínající zpracovatelé. Vysoká kvalita 
letošních vítězných produktů a jejich přizpů-
sobování se současným moderním spotřebitel-
ským trendům a požadavkům na zdravou výži-
vu jsou příkladem skutečně vysoké úrovně čes-
kého mlékárenství. 

A kdo v jednotlivých kategoriích zvítězil?

Výrobek s nejvyšším dosaženým bodovým 
ohodnocením se pak stal „Absolutním vítězem“ 
letošní soutěže. Tím je letos zcela nový sýr z Po-
vltavských mlékáren, a. s., Sedlčany, nazvaný 
„Sedlčanský Troubelín“. Při hodnocení obdr-
žel tento výrobek od porotců 94,5 bodu (max. 
100).

Výrobky byly hodnoceny také společnou ko-
misí novinářů a zástupců maloobchodu, kteří 
rozhodli o udělení „Hlavní ceny médií a distri-
buce“ takto:

„Oslava mléka 2010“ byla zdařilou akcí, která 
přispěla k prospěšné výměně názorů mezi prů-
myslem a prvovýrobci a současně významný-
mi státními úředníky, pro mnohé byla jistě také
inspirativním setkáním a byla koneckonců 
i skvělou přehlídkou současného českého mlé-
kárenství. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

Zleva: Ing. Věra Svačinová, jednatelka AGRO-LA, spol. s r. o., Ing. Miloš Štafen, ředitel kvality a vnějších 
vztahů, Danone, a. s., Václav Velc, Bohemilk, a. s.

PhDr. Simona Sokolová, generální ředitelka
OLMA, a. s.

Ing. Augustin Gec, předseda představenstva
Orrero a. s.

Ing. Karel Vítek, ml., TANY, spol. s r. o.Ing. Petr Marek, ředitel Choceňské mlékárny
s. r. o.

Ing. Jiří Nikl, ředitel Mlékárny Hlinsko, s. r. o.

Umístění Výrobek Výrobce

1. místo
Svačinové mléko 
s prodlouženou 
trvanlivostí

Moravia Lacto 
a. s.

2. místo Horácký sýr
Moravia Lacto 
a. s.

3. místo
Jihočeský jogurt 
ve skle – malina

AGRO-LA,
spol. s r. o.

Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta při svém 
vystoupení

Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravské-
ho svazu mlékárenského, vedl oslavu mléka s vel-
kým přehledem.
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Ladislav Likler, organizátor soutěže o nejlepší sýro-
vou etiketu roku, při svém vystoupení

Vítězové soutěže o nejlepší sýrovou etiketu roku 2009

Pohled do auditoria na místa čestných hostů Ing. Stanislav Coufal z Moravia Lacto a. s., Jihlava, s diplomem za Pivní sýr Mlékárny Olešnice, RMD

Pohled do auditoria; v popředí zleva doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., Ing. Jarmila Štípková
a Ing. Pavla Veselá

Pohled do auditoria; zleva Ing. Vojtěch Kubík z KROMILK, a. s., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.,
a Ing. Václav Bašek, CSc., z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Mléčný přípitek na zdraví všech účastníků provedli Ing. Jiří Kopáček, CSc., a Ing. Oldřich Obermaier. Absolutním vítězem soutěže Mlékárenský výrobek roku 2010 se stal nový sýr z Povltavských mlékáren, a. s., 
Sedlčany, nazvaný „Sedlčanský Troubelín“. Ceny přebíral Ing. Milan Žák, generální ředitel společnosti. 

Absolutní vítěz!
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NÁKUP MLÉKA
Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v 1. čtvrtletí 2010 podle údajů resortního statistického 

výkazu Ministerstva zemědělství 552 691 tis. litrů mléka, což představuje – v porovnání se stejným obdo-
bím minulého roku – snížení o 16 145 tis. litrů, tj. o 2,8 %. V hodnoceném období se meziročně zvýšil 
průměrný obsah tuku mléka o 0,04 % na 3,99 %. Nárůst obsahu bílkovin byl vyšší dokonce o 0,12 % na 
3,42 %. Z celkového objemu nakoupeného mléka odpovídalo I. a vyšší jakosti 98,9 % (-0,01 %). 

CENY
Po loňském velmi výrazném poklesu ceny nakupovaného mléka se v důsledku mírně se lepšící situ-

ace na trhu s mlékem, a to jak na domácím, tak i na světovém trhu, v letošním 1. čtvrtletí průměrná re-
alizační cena mléka dostala již na úroveň 7,05 Kč/l, což znamená meziroční nárůst o 0,82 Kč/l a před-
stavuje to zvýšení o 13,2 %. K postupnému zotavování cen farmářského mléka docházelo již v závěru 
loňského roku nejen v ČR, ale také v okolních státech, přičemž vzrůst ceny např. v Německu, Polsku 
nebo na Slovensku byl ještě strmější. Více než mírné zlepšení situace na trhu s mlékem byl hlavní pří-
činou změny neustávající tlak producentů mléka, vyplývající z dlouho trvajícího stavu, kdy ceny mléka 
ani zdaleka nedosahovaly cen nákladových.

Předcházející zcela neobvyklá turbulence světových cen mléka a jejich radikální zvraty v minulých 
třech letech se v 1. čtvrtletí letošního roku na tuzemském trhu změnily na určitou stabilizaci až mírný 
vzrůst cen mlékárenských výrobků.

Tab. č. 1   Vývoj obchodních cen vybraných mlékárenských výrobků (vážený průměr – Kč/l/kg)

Výrobek 1. čtvrtletí
2010

1. čtvrtletí
2009 Rozdíl Index

2010/2009

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 9,38 8,86 0,52 105,9

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 8,42 8,86 -0,44 95,0

Mléko polotučné – lahev 1 l 11,26 11,34 -0,08 99,3

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,85 11,54 -0,69 94,0

Máslo čerstvé – 250 g, Al folie,
16 % vody – 1 kg

82,77 66,10 16,7 125,2

Tvaroh měkký 250 g – Al folie, 25 % 
sušiny – 1 kg

40,12 44,41 -4,29 90,3

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 75,45 69,17 6,28 109,1

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 83,79 84,58 -0,79 99,1

Podle výsledků resortní statistiky za období 1. čtvrtletí letošního roku se ceny průmyslových výrob-
ců (CPV) vybraných mlékárenských výrobků, vyjádřené jako vážený průměr, vyvíjely rozdílně napříč 
sortimentním spektrem. Nejvyšší meziroční pokles je zaznamenán u tvarohů, kde průměr za celé ob-
dobí byl o téměř 10 % nižší než v minulém roce, ovšem jen v samotném měsíci březnu došlo ke sníže-
ní průměrné ceny na 37,41 Kč/kg, tj. o 15,7 %. Při hodnocení cen konzumních mlék je potřeba říci, že 
nejvýznamnější položkou je trvanlivé polotučné mléko, kde došlo k nárůstu ceny o téměř 6 %, ostatní 
druhy konzumních mlék mírně poklesly, z toho nejvíce čerstvé polotučné mléko v kartonu o 6 % a od-
středěné trvanlivé mléko o 5 %. K nárůstu ceny došlo i v případě eidamské cihly 30 % t. v s. o více jak 
9 %, naopak cena eidamské cihly 45 % t. v s. se mírně snížila. Největší posun obchodních cen je mož-
no registrovat u komoditních výrobků. Průměrná cena másla v konzumním balení vzrostla v 1. čtvrtletí 
t. r. v porovnání na stejné období loňského roku o více jak 25 % a průměrná cena SOM se při stejném 
porovnání zvýšila o téměř 16 %.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se meziročně zvýšila o 2 %, ze 157 430 tis. litrů v 1. čtvrtletí r. 2009 na 

160 515 tis. litrů v letošním roce.

Tab. č. 2            Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2010/20092010 2009 2010 2009

Konzumní mléko celkem 160 515 157 430 100,0 100,0 102,0

Z toho – pasterované 26 783 25 606 16,7 16,3 104,6

            – trvanlivé 133 731 131 824 83,3 83,7 101,4

Vysoký podíl trvanlivého mléka z výroby konzumního mléka celkem sice stále zůstává, v letošním prv-
ním čtvrtletí ale došlo k mírnému poklesu oproti stejnému období minulého roku o 0,3 %. Také index výro-
by 104,6 je příznivější v případě čerstvého mléka oproti meziročnímu indexu trvanlivého mléka 101,4. 

Tab. č. 3                                 Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l podíl v % Index

2010/20092010 2009 2010 2009
Odstředěné/nízkotučné 7 200 5 232  4,5  3,3 137,6

Polotučné 133 721 135 719 83,3 86,2 98,5

Plnotučné 19 594 16 479 12,2 10,5 118,9

Celkem 160 515 157 430 100,0 100,0 102,0

Také rozdělení konzumních mlék podle obsahu tuku ukazuje, že podíl polotučného mléka v 1. čtvrt-
letí 2010 klesl o téměř 3 % a meziroční index se snížil na 98,5 bodu. Naopak se zvýšil podíl nízkotučné-
ho mléka, jehož index výroby dosáhl 137,6 bodu, především však vzrostl podíl plnotučného mléka na 
12,2 %, jehož meziroční index se zvýšil téměř o pětinu.

Tab. č. 4           Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2010/20092010 2009 2010 2009
Kartony trvanlivé 133 731 131 824 83,3 83,7 101,4

Kartony pasterované 7 176 6 875 4,5 4,4 104,4

Ostatní 19 608 18 731 12,2 11,9 104,7

Celkem 160 515 157 430 100,0 100,0 102,0

Celkový podíl konzumního mléka plněného do kartonových obalů se meziročně mírně snížil (-0,3 %) 
na úroveň 87,8 % v důsledku sníženého podílu kartonů plněných trvanlivým mlékem.

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

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2010/20092010 2009 2010 2009
Konz. smetany, včetně kysaných 12 145 11 681 100,0 100,0 104,-

Z toho – kysané 3 872 3 831 31,9 32,8 101,1

– s obs. tuku min. 30 % 5 157 4 976 42,5 42,6 103,6

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných smetan, se v 1. čtvrtletí letošního roku, v porovnání se 
stejným obdobím minulého roku, zvýšila o 4,0 % na 12 145 tis. litrů. Výroba kysaných smetan se zvýši-
la o 1,1 % na 3 872 tis. litrů, výroba smetan s minimálním obsahem tuku 30 % vzrostla o 3,6 % na 5 157 
tis. litrů. Z hlediska podílů obou položek na výrobě smetan celkem je pohyb jen minimální a lze hovo-
řit o stagnaci. 

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

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2010/20092010 2009 2010 2009

Jogurty celkem 38 308 38 732 100,0 100,0 98,9

Z toho – ochucené 28 663 28 500 74,8 73,6 100,6

– nízkotučné do 0,5 % 2 246 2 813 5,9 7,3 79,8

V 1. čtvrtletí letošního roku se výroba jogurtů, v porovnání se stejným obdobím minulého roku, mír-
ně snížila, a to o 1,1 % na 38 308 tun. Podíl ochucených jogurtů se mírně zvýšil o 1,2 % na 28 663 tun. 
Výraznější snížení vykázaly nízkotučné výrobky ze 7,3 % na 5,9 %.

Další tekuté zakysané výrobky se snížily na 7 919 tis. tun (index 94,1). Ke zvýšení naopak došlo u neo-
chuceného podmáslí, kterého bylo vyrobeno v 1. čtvrtletí letošního roku 2 310 tis. litrů (index 112,6).

VÝROBA MÁSLA
Tab. č. 7             Bilance výroby a zásob másla v 1. čtvrtletí 2009

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2010/20092010 2009

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 180 2 127 -947 55,5

Výroba 10 742 11 708 -966 91,7

Prodej na vnitřním trhu 9 807 10 604 -797 92,5

Vývoz 617 737 -120 83,7

Konečná zásoba k 31. 3. 1 402 2 057 -655 68,2

Celková výroba másla v prvním čtvrtletí letošního roku podle údajů statistického bilančního výkazu 
MZe 6–12 oddíl III, zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového másla a más-
la s rostlinným tukem, dosáhla 10 742 tun, což představuje v porovnání se stejným obdobím minulého 
roku pokles o 966 tun (-8,3 %) 

Prodej másla na vnitřním trhu se v hodnoceném období meziročně snížil o 797 tun (-7,5 %) a dostal 
se tak již pod úroveň deseti tisíc tun.

Tab. č. 8                                  Struktura sortimentu 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082010 2009

Máslo čerstvé 5 714 7 477 -1 763 76,4

Z toho máslo s vyšším obs. vody, solené 86 x x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x x

Máslo celkem 6 098 7 973 -1 875 76,5

Pomazánkové máslo 2 916 2 298 618 126,9

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

x
256

1 357
237

19 108,0

Údaje v tabulce představují vykázaná množství výrobků sledovaného sortimentu. Celková výroba 
tradičního klasického másla s obsahem 16 % vody dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku jen 5 714 tun 
a byla v meziročním porovnání o 1 763 tun nižší (-23,6 %). Obdobně – o 23,5 % se snížila výroba más-
la celkem.

Výroba pomazánkového másla se meziročně v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšila o 618 tun (+26,9 %) 
na 2 916 tun. 

Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2010
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TVAROHY
Tab. č. 9                         Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2010/20092010 2009

Tvarohy 7 538 7 013 525 107,5

Smetanové krémy 3 249 2 993 256 108,6

Tvarohové dezerty 830 791 39 104,9

Celkem 11 617 10 797 820 107,6

Výroba tvarohů a tvarohových specialit se v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku zvyšovala. Celkově 
vzrostla při porovnání na stejné období předcházejícího roku o 820 tun (+7,6 %) na 11 617 tun. Na cel-
kovém nárůstu se podílela jak zvýšená výroba smetanových krémů o 256 tun (+8,6 %) na 3 249 tun, tak 
navýšení výroby tvarohů o 525 tun (+7,5 %) na 7 538 tun.

Na celkovém sortimentu tvarohů se podílel měkký tvaroh 5 253 tunami, jehož objem se meziročně 
zvýšil o 10,1 %, dále jemný tučný tvaroh 1 550 tunami (+1,8 %), tvrdý tvaroh 246 tunami (+12,2 %). Jen 
výroba průmyslového tvarohu se ve sledovaném období snížila na 489 tun (-2,3 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 295 tun, z 19 540 tun na 

19 245 tun (-1,5 %). Snížení výroby postihlo i výrobu tavených sýrů o 508 tun, ze 4 369 tun v 1. čtvrtle-
tí roku 2009 na 3 861 tun v letošním roce (-11,6 %).

Tab. č. 10                             Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2010/20092010 2009

Sýry přírodní 19 245 19 540 -295 98,5

Sýry tavené  3 861  4 369 -508 88,4

Sýry celkem 23 106 23 909 -803 96,6

Celková výroba přírodních a tavených sýrů se meziročně snížila o 803 tun (-3,4 %), z 23 909 tun
v 1. čtvrtletí r. 2009 na 23 106 tun v letošním roce. Výroba přírodních sýrů se ve sledovaném období sní-
žila o 1,5 %, podstatně více ale klesla výroba sýrů tavených, kde došlo ke snížení o téměř 12 %. V násle-
dující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního členění.

Tab. č. 11                         Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2010/20092010 2009
Čerstvé nezrající 2 194 2 447 -253 89,7
Měkké zrající x x x x
Bílé v solném nálevu 1 460 1 445 15 101,0
Plísňové 3 102 2 903 199 106,9
Vybrané polotvrdé 9 275 10 055 -780 92,2
Tvrdé a extra tvrdé 2 375 x x x

Ostatní x x x x

Nejvyšší podíl z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných polotvr-
dých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a Madeland celkem 9 275 tun představující 48,2 %, 
zatímco v 1. čtvrtletí roku 2009 byla výroba této skupiny sýrů o 780 tun vyšší a dosáhla 10 055 tun.

Také výroba čerstvých nezrajících sýrů vykázala v letošním prvním čtvrtletí meziroční pokles o 253 
tun (-10,3 %) na 2 194 tun, zatímco výroba bílých sýrů v solném nálevu stagnovala (meziroční zvýšení 
o 15 tun) a výroba plísňových sýrů vzrostla o 199 tun (+6,9 %). 

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2010/20092010 2009
Poč. zásoba k 1. 1.
Z toho  – SOM

– SMT

2 266
1 331

935

5 487
3 377
2 110

-3 221
-2 046

-175

41,3
39,4
44,3

Výroba celkem
Z toho  – SOM

– SMT

6 637
3 554
3 083

8 520
5 123
3 397

-1 883
-569
-314

77,9
69,4
90,8

Vývoz celkem
Z toho  – SOM

– SMT

3 818
1 816
2002

4 324
2 042
2 282

-506
- 226
- 280

88,3
88,9
87,7

Konečná zásoba 
k 31. 3.
Z toho  – SOM

– SMT

2 643
1 553
1 090

6 413
4 067
2 346

-3 770
-2 514
-1 256

41,2
38,2
46,5

Celková výroba sušených mlék se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 1 883 tun (-22,1 %)
na 6 637 tun. Na tomto nízkém objemu výrazně participuje výroba SOM – pouze 3 554 tun (snížení 
o 30,6 %) a snížená výroba SMT o 314 tun (-9,2 %) na 3 083 tun. Celkové počáteční zásoby sušených 
mlék se v 1. čtvrtletí meziročně snížily o 3 221 tun (-58,7 %) na 2 266 tun, ze kterých připadá 1 331 tun 
(-60,6 %) na SOM a 935 tun (-55,7 %) na SMT.

Snížily se i celkové konečné zásoby sušených mlék o 3 770 tun, ze 6 413 tun v 1. čtvrtletí 2009 na 
2 643 tun v letošním prvním čtvrtletí (-58,8 %). Na celkovém snížení zásob výrazně participovalo SOM 
poklesem o 2 514 tun (-61,8 %), a také zásoby SMT se meziročně snížily o 1 256 tun (-53,5 %) na 1 090 
tun.

Významné snížení zásob sušených mlék, zejména SOM, je zřejmě důsledkem celkové zlepšené situa-
ce na světovém trhu s mlékem, samozřejmě že velký podíl na tomto stavu mají i intervenční a subvenč-
ní opatření, která v loňském roce znovu zavedla EU.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Ukazatel/rok 1. čtvrtletí
2010

1. čtvrtletí
2009 Rozdíl Index

2010/2009
Vývoz mléka a výrobků 2 981 007 2 922 528 58 479 102,0

Dovoz mléka a výrobků 2 415 834 2 205 351 210 483 109,5

Bilance (saldo) 565 173 717 177 -152 004 78,8

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku meziroční 

nárůst finanční hodnoty vývozu o 2 % na 2 981 007 tis. Kč. Hodnota dovozu se zvýšila ještě výrazně-
ji o téměř 10 % na 2 415 834 tis. Kč. Celkové saldo zahraničního obchodu je na základě těchto poměr-
ně příznivých výsledků pozitivní, i když se v porovnání s minulým rokem opět mírně snížilo o 21,2 %, 
ze 717 177 tis. Kč na 565 173 tis. Kč.

Michal Němec, ČMSM
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Reprezentanti společnosti Poly-clip System s. r. o. před svým exponátem. Zleva Josef  
Němec, Ing. Petr Zahradníček, Mgr. Milan Přibyl

IFFA 2010
Ještě se vracíme k naší návštěvě na 

veletrhu IFFA ve Frankfurtu nad Moha-
nem, který se konal ve dnech 8. až 13. 
května 2010. Veletrh IFFA je celosvěto-
vě nejvýznamnější akcí pro všechny od-
borníky z odvětví masného průmyslu. 
Na veletrhu byly představeny technic-
ké a technologické celky s novými tren-
dy ve výrobních procesech při zpraco-
vání masa a výrobě masných výrobků, 
ale i službách pro toto odvětví. Roboti-
zace je novým a ne již výjimečným prv-
kem masných technologií. Tento vele-
trh je jedinečný nejen svým obsahem, 
ale i velikostí a pak nezastupitelným vý-
znamem vyplývajícím z tradice a již zís-
kané prestiže. Setkávají se zde výrobci 
technologií a služeb s výrobci výrobků 
z masa z celého světa. A co je potěšují-
cí – i od nás. A to na obou obchodních 
stranách. Redakce

U firmy VEMAG předváděl techniku této společnosti Radim Blatný šéfům hustopeč-
ské firmy VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků.

Choceňská mlékárna uspořáda-
la 11. května 2010 v Praze tisko-
vou konferenci na počest 30. vý-

ročí výroby pomazánkového másla 
v Chocni. Na konferenci vystoupil 
jeden z autorů českého patentu na 

Choceňské pomazánkové máslo slavilo

Společnost International Diet 
a. s., která patří do skupiny Uni-
ted Bakeries, slavnostně otevře-
la po třech kamenných obchodech 
ve Francii první prodejnu v Praze 
v ulici Milady Horákové. Příjemný 
design prodejny je shodný s fran-
couzskými obchody. Letos společ-
nost plánuje otevřít 30 nových pro-
dejen ve Francii a síť se rozšíří ta-
ké v České republice.

„Jsme první firma na trhu, která spo-
jila produkt s poradenstvím, jak snižo-
vat hmotnost. První kamenný obchod 
doplňuje stávající síť regionálních kou-
čů, která pokrývá celé území Česka. 
Tito kouči jsou vesměs lidé, kteří znají 

dokonale zásady zdravého stravování, 
většinou jsou to nutriční terapeuti, fit-
ness trenéři, lékaři,“ říká Mgr. Lucie 
Hylská, Group Sales and Marketing 
Manager společnosti. 

Nová prodejna má dvě části. V obcho-
du si zájemci mohou koupit kompletní 
sortiment Dietplus od čajů přes polév-
ky, hlavní jídla až po sušenky, v zákulisí 
pak je připraven nutriční specialista, 
aby s klientem po objednání bezplatně 
vyhodnotil jeho zdravotní stav a dopo-
ručil správnou skladbu stravy a cílovou 
hmotnost. Program redukce hmotnosti 
má tři fáze: 1. fázi redukce hmotnosti,
2. fázi stabilizace, 3. fázi udržení. 

„Náš program je ověřen lékařskými 
studiemi a je opravdu účinný,“ tvrdí 

Dietplus: První obchod v Praze

výrobu tohoto unikátního výrobku 
doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., 
aby vzpomněl vznik a začátky vý-
roby v mlékárně Liberec. Zde byla 
výroba zahájena v roce 1977, Cho-
ceňská mlékárna byla druhá.

Pomazánkové máslo je vyráběno za-
kysáním smetany, obohacené sušeným 
mlékem, bez konzervačních látek. Ob-
sahuje 31 % tuku a minimálně 45 % su-
šiny (klasické máslo obsahuje 80 % tu-
ku). Oba druhy másla jsou mléčnými 
výrobky a musí obsahovat pouze mléč-
ný tuk. 

Spotřebitelská veřejnost oceňuje vy-
nikající užitné hodnoty pomazánko-
vého másla, lahodnou chuť, vynikají-
cí konzistenci, dobrou roztíratelnost 
a univerzální použití, především ve stu-
dené kuchyni. V posledních letech se 
uvádí na trh v různých variacích ochu-
cení. Jeho spotřeba neustále stoupá. 

Choceňské pomazánkové máslo si 
získalo velmi dobrou pozici na čes-
kém trhu. Spotřebitelé vysoko hodno-
tí stabilní a vynikající kvalitu, obchod-
níci spolehlivost dodávek, operativnost 
a kreativitu. Nechybí v nabídce většiny 
významných obchodních řetězců, ať již 
pod vlastní značkou MAX, nebo pod 
privátní značkou řetězce. 

Zachování názvu pomazánkového 
másla po vstupu do EU je jedním z dů-
ležitých nedořešených problémů sou-
časnosti. Vzhledem k legislativním po-
žadavkům evropských předpisů na mi-
nimální obsah tuku pro máslo ve výši 
39 % bychom neměli tento název pou-
žívat. Nepodařilo se prozatím vyjednat 
potřebnou vyjímku, a tak hrozí nebez-
pečí ztráty identity u jednoho z nejvý-
znamnějších českých mléčných výrob-
ků. Zkušenost ze Slovenska, kde po-
žadavek EU respektovali, prokázal, že 
pomazánkové máslo bylo nahrazeno 

různými směsnými tuky a spotřebitel 
se velmi špatně orientuje. Cílem tisko-
vé konference bylo podpořit zachování 
názvu našeho tradičního výrobku. 

Český trh není velký a rozšíření výro-
by je ve velmi konkurenčním prostředí 
značně omezené. Proto se Choceňská 
mlékárna věnuje vývoji nových výrob-
ků. V roce 2009 přišla na trh s kombi-
novaným výrobkem složeným z poma-
zánkového másla a jogurtu. Výrobek 
s obchodním označením Fit Line obsa-
huje pouze 20 % tuku, což oceňuje vět-
šina spotřebitelů. Nové, sladké ochuce-
ní s vanilkou a čokoládou si pochvalu-
jí hlavně děti.

Po získání certifikace mlékárny k vý-
vozu do Ruska byl minulý měsíc zahá-
jen export. Hledání exportních mož-
ností je druhou nejvýznamnější poten-
cionální příležitostí k řešení dalšího 
rozvoje firmy.

Ing. Petr Marek

Český země-
dělský a potra-
vinářský vývoz 
vzrostl za po-
slední léta dva-
krát, ale jeho 
hodnota zůsta-
la stejná (ministr 
Lux v letech před 
vstupem do EU).

Více než 85 % dodavatelů je čes-
kých. My prodáváme skoro všech-
no a občas je složité dostat na tr-
hu české pomeranče nebo banány, 
ale proč brát normální zboží zdale-
ka? Je to hrozně neefektivní (Jan 
van Dam, Ahold).

Stejná výše dotací není ani po 
roce 2013 reálná, protože občané 
EU nebudou tou dobou mít na svůj 
život stejné ani náklady, ani výda-
je, včetně výdajů a nákladů na ze-

mědělskou produkci (Petr Havel, 
Zemědělec).

Podnikatelé se nestarají o zavá-
dění unikátních technologií a vy-
tváření nových výrobků, nýbrž... 
o lepší přístup k rozdělování majet-
ku (Jefim Fištejn).

Znepokojuje nás růst dovozu mléč-
ných potravin. Stále sice víc mléka 
(v tekutém stavu nebo mléčných po-
travinách) vyvážíme, ale dovoz roste 
a rozdíl mezi dovozem a vývozem kle-
sá. Zamysleme se proč a jak trend ob-
rátit. Československo mělo vždy vět-
ší výrobu mléka než spotřebu – jsme 
tedy historicky v sektoru mléka vý-
vozní zemí. Za komunismu se vyvá-
žely především mléčné suroviny – su-
šené mléko a máslo jako zdroj deviz, 
i když devizy byly v tomto obchodu 
velmi drahé.

Po politických změnách stát na zá-

kladě přání agrární lobby dotoval vý-
voz surovin dál, aby se udržela přebyt-
ková produkce mléka. Na vývoz másla 
dotace byly, na vývoz sýrů s vyšší při-
danou hodnotou ne: ztratili jsme tak 
řadu let, protože EU vývoz sofistiko-
vaných potravin do třetích zemí do-
tovala.

Dnes dovoz roste a Agrární komo-
ra před ním varuje. Také řada podni-
katelů hledá, jak omezit dovozovou 
konkurenci: soudí, že nejlépe by by-
lo zastavit dovoz. Dovozové potravi-
ny jsou nekvalitní, ať si na ně kont-
rola posvítí. Všichni se dohodli, aby 
nás odstavili od zákazníků, říkají ně-
kteří čeští výrobci potravin a potravi-
nářských surovin. Prý existuje objed-
návka na zničení českého zemědělství 
a potravinářství – zatím nevíme, kdo ji 
vydal, komu adresoval a proč to udě-
lal, ale na to jistě přijdeme.

(Neškodí českým mlékařům ten, 
kdo vyváží syrové mléko do zahrani-
čí, místo aby ho dodával Madetě?)

Začněme u sebe. Když věc za ně-
co stojí, vždycky se najde někdo, kdo 
ji koupí, říká klasická obchodní po-
učka. Nevěřím, že obchodníci raději 
kupují špatné a drahé zboží ze zahra-
ničí místo dobrého a levného české-
ho. Otázka je, nabízíme-li v konku-
renci takové zboží. Osobně si myslím, 
že v řadě komodit ano. Uvědomme si 
ovšem, co jsme ztratili času špatnou 
státní dotační politikou, která prefero-
vala nadvýrobu před efektivním hos-
podařením.

A tak jsme svědky toho, jak mnozí 
volají po státních opatřeních, která na-
šim průmyslovým výrobkům a potra-
vin udělala za 40 let centrálně plánova-
né ekonomiky takovou pověst, že ani
20 let rozvoje tržní ekonomiky ji ne-

napravilo. Konkurence a zákazník 
je rozhodčím úspěchu, ne dotace 
a omezení, kterým říkáme regulace
trhu. V časopise EURO píší o poklad-
ní v německém hypermarketu, která 
s despektem označuje potraviny z Pol-
ska, Maďarska a Československa jako 
Mitteleuropeische Qualitat, jako sy-
nonymem pro špatné zboží.

To je dědictví komunismu a dotač-
ní politiky státu v minulých letech, 
která dovolila přežít i špatným hospo-
dářům. Nehledejme problém v dota-
cích z EU, ale v kvalitě naší nabíd-
ky. Myslím, že máme co nabídnout, 
a jestli ne, je to jen naše chyba.

Vyrobit s úměrnými náklady dobrý 
sýr, umět ho prodat a zaujmout zákaz-
níka, to nejde ze dne na den. A volá-
ním po omezení konkurence úspěch 
nezískáme.

Ing. Oldřich Obermaier

Dovoz a vývoz potravin

Lucie Hylská, která je členkou týmu 
pražské centrály. Kompletní balíčky 
obsahují celodenní stravu, pět nutričně 
vyvážených a pestrých chodů na každý 
den v hodnotě 250 Kč. Cena zahrnuje 
také pravidelné konzultace s koučem. 
Kontakty na kouče v příslušném regio-
nu lze získat na bezplatné telefonické 
infolince 800 101 334. Další informace 
naleznete také na webových stránkách 
www.diet-plus.com.

Projekt kamenných obchodů v Čes-
ku i osobního prodeje balíčků Dietplus 
je ve startovacím stadiu, začalo se v čer-
venci loňského roku. Výrobky Dietplus 
se exportují zatím do Francie a plánuje 
se další expanze. Jaroslav Pomp

manažer pro vztahy s veřejností 

Zprava Marko Pařík, předseda 
představenstva United Bakeries, a. s.,

a Marc Langohr, předseda 
představenstva International Diet a. s., 

při slavnostním otevření obchodu

Ing. Petr Marek (vlevo) s autorem pomazánkového másla doc. Ing. Ladislavem
Formanem, CSc.
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AGRIMEX Vestec a. s.
přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce

Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany
Tel.: + 420 233 089 551, www.agrimex.org

Jahody zmrazenéJahody zmrazené
v čokoládě balenév čokoládě balené

Konferenci s mezinárodní účastí věnova-
nou významnému jubileu – 700 let udělení 
privilegií řeznickému cechu v Čechách uspo-
řádal Český svaz zpracovatelů masa 2. červ-
na 2010 v jednacím sále Magistrátu hlavního 
města Prahy. Záštitu nad konferencí převzal 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a mi-
nistr zemědělství České republiky Ing. Jakub
Šebesta.

Slavnostního zahájení celodenní konference se 
ujali předseda představenstva Českého svazu zpra-
covatelů masa Ing. Jaromír Kloud a náměstkyně 
primátora hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková.

Konferenci obohatili svým vystoupením dva za-
hraniční hosté: Jean-Luc Mériaux, generální ta-
jemník Evropského svazu obchodníků s masem 

a dobytkem (UECBV), a Robert Volut, prezident 
Evropského svazu zpracovatelů masa (CLITRAVI). 

Následně vystoupili Ing. František Sládek, CSc., 
vrchní ředitel úřadu pro potraviny Ministerstva 
zemědělství České republiky, doc. MVDr. Milan 
Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární 
správy České republiky, Ing. Jan Veleba, prezident 
Agrární komory ČR, Ing. Miroslav Toman, CSc., 
prezident Potravinářské komory ČR, Ing. Zdeněk 
Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Přítomné zaujaly především přednáš-
ky věnované problematice ochranných známek 
EU tradičních masných výrobků či postavení čes-
kých zpracovatelů masa vůči obchodním řetěz-
cům a levnému dovozu ze zahraničí. 

Během dopoledního programu byl vysvěcen ce-
chovní prapor a pokřtěna obsáhlá kniha „700 let 

se lvem ve znaku“, ve které je popsán a zdoku-
mentován vývoj řeznického řemesla v Čechách 
od prvních historických zmínek až po současnost. 
Autorem této unikátní odborné publikace je doc. 
MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., děkan Fakul-
ty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a far-
maceutické univerzity Brno.

Knihu o 450 stranách s velkým množství foto-
grafií a grafických doplňků vydal Český svaz zpra-
covatelů masa a Fakulta veterinární hygieny a eko-
logie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
Slavnostnímu aktu byli přítomni studenti oboru 
zpracování masa v tradičních řeznických krojích. 

Závěr slavnostního dne byl věnován společen-
skému setkání v Rezidenci primátora. V rám-
ci večera převzaly významné osobnosti masné-
ho průmyslu z rukou Ing. Marie Kousalíkové,

náměstkyně primátora hlavního města Prahy, 
a Ing. Jaromíra Klouda, předsedy představenstva 
Českého svazu zpracovatelů masa, pamětní plake-
tu, vydanou k tomuto význačnému jubileu, pamět-
ní list a knihu „700 let se lvem ve znaku“ s pod-
pisem autora. 

Historie řeznického cechu na našem území sa-
há až do 12. století. Letošní rok a jeho jubilejní 
provázání na historické události vyzdvihující slá-
vu řeznického řemesla je pro současný obor zpra-
cování masa významným symbolem. Český svaz 
zpracovatelů masa, jako pokračovatel řeznického 
cechu, tak důstojným způsobem připomněl širo-
ké veřejnosti nezastupitelnost oboru zpracování 
masa v hospodářském a společenském uspořá-
dání země, jak v průběhu uplynulých staletí, tak 
i v současnosti.  ČSZM

Mezinárodní konference – 700 let udělení 
privilegií řeznickému cechu v Čechách

Knihu doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc., „700 let se lvem ve znaku“ křtil nestor našich řezníků
a uzenářů MVDr. Josef Radoš za asistence předsedy ČSZM Ing. Jaromíra Klouda.

Slavnostním aktem celé akce bylo svěcení cechovního praporu.
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SLOW FOOD Prague a SYMPEX
V Y H L A Š U J Í  2 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E 

Dobrý tuzemský
potravinářský výrobek

„Česká chuťovka“
SLOW FOOD 2010

I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do hodnocení Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ SLOW 
FOOD 2010 se mohou přihlásit všechny tuzemské výrobní potravinářské podniky se 
svými výrobky, které byly (nebo budou) uvedeny do trhu České republiky v období 
říjen 2009 až srpen 2010. 

Vyhlášené soutěžní kategorie: 

� cereální výrobky,

� mléčné výrobky,

� masné výrobky,

� výrobky z rybího masa,

� ovocné a zeleninové výrobky,

� nápoje nealkoholické,

� vína, lihoviny a destiláty,

� ostatní potravinářské výrobky.

Přihlášený výrobek musí splňovat podmínku 80% podílu tuzemských surovin jeho 
hmotnostního obsahu a podmínky hnutí SLOW FOOD:
– dobrý a chutný výrobek, 
–  čistý výrobek – bez zbytných chemických přísad,
– fair – poctivý výrobek za spravedlivou cenu.

V přihlášce uveďte název výrobku, kategorie, do které výrobek přihlašujete, popis 
a charakteristiku výrobku, podíl tuzemských surovin, roční prodávaný objem
a datum uvedení výrobku do trhu ČR. 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ

Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků a zástupců pořadatelů. 
Odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vítězné výrobky budou vyhlášeny na veletrhu „Česká chuťovka – Originální  chuťový 
festival regionů Čech, Moravy a Slezska“ v Kongresovém centru v Praze dne 16. září 
2010 při zahájení tohoto veletrhu. V každé kategorii budou vyhlášeny vítězné výrobky 
a absolutní vítěz získá zvláštní cenu Slow Food Prague.

Přihlášky zasílejte na adresu:
SLOW FOOD Prague, Pasteurova 6, 142 00 Praha 4

IV. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

15. srpna 2010

Mediální partnerství:

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Potravinářský
zpravodaj

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. – ředitelka VÚ potravinářského Praha – předsedkyně komise

Ing. Miroslav Kajňák, MBA – obchodní seskupení COOP (český obchodní řetězec)

prof. Ing. Petr Pipek, CSc. – VŠCHT Praha

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – VŠCHT Praha

Ing. Milan Chmelař – ředitel VOŠES a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – ředitel pražské veterinární správy

Ladislav Likler – předseda Svazu sběratelů kuriozit ČR a významný sýrařský znalec

Ing. Dagmar Mocová – AK ČR Mladá Boleslav

George Schenk – SLOW FOOD Evropa

Blanka Turturro – pořadatelka soutěže a aktivit SLOW FOOD v ČR

Ing. František Kruntorád, CSc. – vydavatelství AGRAL

Další členové výboru:

Adam Weber – SYMPEX Praha, pořadatel veletrhu „Česká chuťovka 2010“

Klement Horák – Bratři Horákové, chladicí technika

Dobrý potravinářský výrobek
„Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010

Č L E N O V É  H O D N O T I T E L S K É  K O M I S E  A  P Ř Í P R A V N É H O  V Ý B O R U  S O U T Ě Ž E :
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Přihlašovatel

Firma  .........................................................................................................................................................

Kontaktní osoba  ....................................................................................................................................

Adresa  .......................................................................................................................................................

Tel.: ............................................................................... Mobil  ................................................................

IČO ............................................................................... DIČ  .....................................................................

E-mail: ......................................................................... www  .................................................................

Přihlašovaný výrobek je od českého výrobce                            ano – ne*

* soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že přihlášený/é výrobek/ky je/jsou od českého výrobce a splňuje 

kritéria Slow Food

(dobrý = dobré chuti, čistý = bez chemických přísad, fair = poctivý výrobek

za spravedlivou cenu).

Název přihlášeného výrobku 

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Specifi ka výrobku – spotřebitelská charakteristika 

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Podíl tuzemských surovin

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Správní a registrační poplatek za každý přihlášený výrobek

musí být zaplacen na účet organizace Slow Food Prague

– číslo účtu 43-6735170227/0100 v Komerční bance a. s. ve výši 3000,- Kč

nejpozději do 31. 8. 2010! Jinak bude výrobek vyřazen ze soutěže.

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Slow Food Prague, Pasteurova 6, 142 00 Praha 4 - Krč,

nebo Info@slowfood.cz

do 15. srpna 2010

Zboží v množství 10 ks nebo minimálně 2000 g bude přijímáno dne

8. září 2010 od 10.00 do 17.00 hod. 

Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 9. září 2010 od 9.00 do 10.00 hod.

na adrese: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

Jméno a podpis oprávněné osoby                                   razítko fi rmy

Datum, místo:  ...........................................

Přihláška výrobku do soutěže
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010

Jsme připraveni Vám pomoci se snížením 
Vašich nákladů, nabízíme programy
Provoz,
Zpracovatel – Provoz
a Podpora krátkodobého fi nancování
� Podpora ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů
� Podpora ve formě zajištění části provozních úvěrů
�  Program podpory krátkodobého fi nancování je poskytován prostřednictvím FIO – družstevní záložna

(www.fi o.cz)
�  Našich programů již využilo 441 subjektů o celkové výši úvěrů 4.186 mil. Kč a objemem garancí ve výši

679 mil. Kč. Představuje to dotace ve výši 84,22 mil. Kč.

Více informací, včetně žádosti o poskytnutí podpory, naleznete na www.pgrlf.cz
infolince: +420 225 989 480, e-mail: info@pgrlf.cz 
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·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách a pro-
váděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Tel.: 296 374 656, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

� Pane Stockere, před rokem jste z rukou svého 
tchána, pana Jana Kyselého, převzal firmu s ví-
ce než stovkou zaměstnanců, a to v době, kdy bylo
mnoho podniků v potížích. Jak se Vám podařilo pře-
vést prádelnu přes toto obtížné období? 

Mám to štěstí, že jsem převzal stabilní a zdra-
vou firmu, ve které mám šanci založit rodinnou 
tradici. I když se nás ekonomická situace na trhu 
také dotkla, cítíme se jako silný podnik.

� Co se Vám během Vaší práce v čele firmy dosud 
podařilo, na co jste hrdý?

Původním vzděláním jsem informatik, a tak 
jsem i v prádelenství vsadil na rozvoj informač-
ních technologií. Ve společnosti využíváme na-
příklad speciální software, který dohlíží na výběr 
správného pracího procesu a sleduje tok prádla od 
příjmu až po expedici. Personální prádlo od nás je 
vybaveno čárovým kódem, díky čemuž mají zákaz-
níci neustálý přehled o jeho pohybu a o četnosti 
převlékání zaměstnanců.

� Co vše zahrnuje komplexní servis personálního 
prádla, který Vaše společnost nabízí?

V zásadě jde o to, že zákazníci mohou veške-
ré starosti spojené s údržbou a nákupem prádla 
přenechat nám. Takzvaný komplexní servis začí-
ná nákupem prádla, které bude splňovat předsta-
vy zákazníků. Společně se domluvíme na vhod-

ném materiálu, střihu, barvách a všech ostat-
ních parametrech, následně necháme ušít oděvy 
jednotlivým zaměstnancům na míru. Na přání 
opatříme oblečení výšivkou loga. Naši zákazní-
ci tak nemusí investovat do nového prádla ani 
se nemusí starat o evidenci a skladování oděvů. 
V dohodnutých termínech pak zákazníky záso-
bujeme hygienicky čistým prádlem v potřebném 
množství.

� Říkal jste, že prádlo šijete na míru jednotlivým 
zaměstnancům. Co když ale podnik, kterému dodá-
váte prádlo, zaměstnává i brigádníky a sezonní pra-
covníky?

S takovými případy se samozřejmě také setká-
váme a každému zákazníkovi nabídneme logistic-
ké řešení, které pro něj bude nejvhodnější. Kaž-
dý zákazník má vždy k dispozici dostatek prádla 
i pro brigádníky. Vždy nám jde o to, aby zvolené 
řešení bylo pro naše zákazníky maximálně poho-
dlné a ekonomicky výhodné. Ještě bych rád dodal, 
že prádlem vybavíme na přání nejen zaměstnan-
ce v samotné výrobě, ale i údržbáře, řidiče a dal-
ší profese.

� Co přesně obnáší systém RABC v prádelenském 
podniku? Čím by se měla certifikovaná prádelna
lišit od ostatních?

Systém RABC je v prádelenství tím, čím je 
v potravinářství systém HACCP. Základem je dů-
sledné oddělení nečisté a čisté strany a zavedení 
přísných pravidel pro pohyb personálu mezi tě-
mito dvěma částmi. Kromě toho je nutná vysoká 
disciplína personálu – proto se u nás konají pravi-
delná hygienická školení zaměstnanců. Samozřej-
mostí je pravidelná dezinfekce rukou personálu, 
všech výrobních prostor i přepravních kontejne-
rů a aut. A o výsledcích vynaloženého úsilí se pak 
přesvědčujeme v pravidelných interních auditech. 
Ručíme za to, že je expedované prádlo hygienic-
ky nezávadné, a proto používáme i speciální dez-
infekční prací procesy.

� Jaký nadstandard nabízíte svým zákazníkům?
Kromě klasických služeb nabízíme našim kli-

entům odborné poradenství při výběru prádla 
a zajistíme nezávislé otestování prádla ve Státním 
zkušebním ústavu. Pokud jde o pracovní oděvy, 
neustále dbáme o to, aby bylo oblečení našich zá-
kazníků v dokonalém stavu, opotřebené nebo po-
škozené kusy automaticky opravíme nebo nahra-
díme novými. Od řady jiných prádelen se také li-
šíme tím, že máme samostatné oddělení řízení 
jakosti, které dohlíží na kvalitu a hygienu v celém 
procesu a operativně řeší jakékoli připomínky zá-
kazníků. Redakce

Nyní můžeme pod logem Naturex nabídnout:

�  více než 350 rostlinných extraktů

�  Careboost® – pro zlepšení paměti

�  Powergrape® – silný antioxidant

�  Cyracos® – pro redukci stresu

�  Svetol® – váhový management

�   Lifenol® – účinný při problémech v menopauze

�  esenciální oleje

�  oleoresiny

�  přírodní barviva

�  přírodní barviva bez E čísel

�  inaktivní sušené kvasnice

�  Talin® – pro vylepšení chuťových vjemů

�  Hinotes® – přírodní top note

Jsme stále
o krok napřed

P R Á D E L N A  K Y S E L Ý  U M Í  P R Á T  P O D L E 
P Ř Í S N Ý C H  P O T R A V I N Á Ř S K Ý C H  N O R E M

Vzhledem k tomu, že potravinářské provozy zásobují svými výrobky širokou veřejnost, jsou 
pod neustálou hygienickou kontrolou a výroba musí odpovídat mnoha přísným normám. Mimo 
jiné se jedná o ošetření pracovních oděvů jejich zaměstnanců podle zásad kontroly biokonta-
minace (RABC). Jen málo tuzemských prádelen splňuje tyto hygienické požadavky. První prá-
delna, která byla ve střední Evropě certifikována podle evropské hygienické normy EN 14065, 
je právě Prádelna Kyselý, a. s., se sídlem ve Vlašimi. Více než rok působí v čele představen-
stva společnosti Dr. Konrad Stocker, který nám zodpověděl několik dotazů.

 QMS ISO 9001 EMS ISO 14001 RABC EN 14065

 profesionalita ochrana prostředí špičková hygiena

www.pradelna.cz

Komplexní služby

pro potravinářské

provozy

� pronájem všech druhů prádla

�  ošetření prádla dle nejpřísnějších
hygienických norem

� poradenství při výběru textilií
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TRADIČNÍ CHUŤ ZELENINY 
S VÝTAŽKY AROMEX

S blížící se sezonou dozrávání 
ovoce a zeleniny nastává také čas 
jejich nakládání a zavařování. Ten-
to způsob konzervování je v čes-
kých zemích, a zejména na Moravě, 
častým způsobem jejich uchovává-
ní. Původ tohoto zpracování se tra-
duje na více než 300 let, kdy již na-
ši dávní předci řešili, jak prodlou-
žit trvanlivost okurek a takto si je 
uchovat až do další sklizně.

Velký rozvoj konzervárenství na na-
šem území nastal počátkem dvacátého 
století a v období první republiky. Bě-
hem několika let se díky své kvalitě a ne-
zaměnitelné chuti rozšířily nakládané 
okurky na všechny kontinenty. Kdo by 

neznal sladkokyselou chuť naložených 
okurek, konzumovaných ať již samo-
statně, nebo jako příloha k hlavnímu 
jídlu? 

 Předností ovoce a zeleniny naklá-
daného do nálevů není pouze ve zvý-
šení jejich trvanlivosti, ale také změna 
a zvýraznění některých organoleptic-
kých vlastností oproti čerstvým surovi-
nám. Konzervace ovoce a zeleniny nám 
dává možnost pochutnat si na těchto 
plodech i v zimním období, a doplňo-
vat tak nezbytné vitamíny a minerály 
po celý rok. Tento způsob zpracování 
zemědělských produktů je vhodný ta-
ké proto, že se konzervace provádí bez 
přídavku konzervantů a dalších chemic-
kých látek.

 Tradičním a největším výrobcem 
nakládaných okurek a zeleniny všeobec-
ně byl n. p. FRUTA Brno, ve kterém 

byly po druhé světové válce soustředě-
ny všechny konzervárenské podniky na 
Moravě. Po privatizačních procesech 
v 90. letech minulého století a decentra-
lizaci výroby došlo k rozštěpení FRUTY 
na několik menších podniků. Jedním 
z nástupců původního závodu je také 
AROMKA Brno s. r. o. Naše společnost 
se stala nositelem originální receptury 
na aroma používané ke kořenění nálevu 
na okurky, prodávaným v současné do-
bě jako AROMEX – výtažek na okurky, 
známější pod původním názvem Kon-
zervárenský výtažek č. 1.

 Dalším tradičním, známým a hojně 

používaným aromatizujícím přípravkem 
je původní Konzervárenský výtažek č. 3,
nyní prodávaný jako AROMEX – vý-
tažek na zeleninu. Tento výtažek se 
používá ke kořenění nakládaných zeleni-
nových směsí, ale i k aromatizaci jedno-
druhových konzervárenských produktů. 
Oba konzervárenské výtažky patří k zá-
kladním pilířům naší produkce, jejich 
výroba sahá až k samým počátkům 
FRUTY Brno a zároveň je úzce spjata 
s celým konzervárenským průmyslem 
na Moravě.

 V neposlední řadě nabízíme rov-
něž fenyklové a anýzové aroma hodící 
se k dochucování sterilované červené 
řepy a zeleninových směsí. Kromě li-
hových aromat nabízí AROMKA Brno 
také sypké kořenicí směsi vhodné k na-
kládání, jako například DEKO, Harissa 
nebo Halali.

 Všechna tato konzervárenská aro-
mata, výtažky a směsi koření jsou čistě 
přírodního původu na lihové bázi nebo 
na jiných nosičích, bez jakýchkoliv pří-
davných a/nebo pomocných látek. 

 Na trhu s aromaty pro nakládání 
okurek a zeleniny zaujímáme díky vy-
soké kvalitě a léty ověřeným receptu-
rám čelní pozice. Tuto skupinu našich 
produktů vyvážíme rovněž do dalších 
zemí Evropské unie.

 Až si budete příště pochutnávat na 
sterilovaných okurkách, zelí, paprice, 
čalamádě nebo jiné zelenině, můžete si 
být jisti, že lahodnou chuť pomohla vy-
tvořit i AROMKA Brno svými konzer-
várenskými výtažky a kořením.

Více o naší firmě a našich aroma-
tech se můžete dozvědět na internetových 
stránkách www.aromka.cz.

Ing. Martin Bačák

AROMKA Brno: partner konzervářů

Ing. Ivo Mader, předseda představenstva a gene-
rální ředitel společnosti Impress, a. s., se sídlem 
ve Skřivanech získal významné ocenění za svoji prá-
ci. Dne 22. dubna 2010 převzal na pražském Žofíně
ocenění MANAŽER ROKU 2009 v kategorii manažer
odvětví „Výroba potravin a výrobků pro potravinář-
ský průmysl“. 

Společnost Impress, a. s., kterou oceněný Ing. Ivo Ma-
der vede, se zabývá výrobou jemných kovových obalů pro 
potravinářský průmysl. Je to charismatický lídr s přiro-
zenou autoritou, schopností nadchnout pro věc a ocenit 
dobrý výkon. Visionář s širokým nadhledem a hlubokým 
vztahem k tradici firmy a demokratickým prvkům řízení 
a etickému chování za všech okolností.

Jeho silnou stránkou je schopnost efektivně komuniko-
vat se všemi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, ale i dal-
šími stranami. Velmi významnou vlastností Ing. Ivo Ma-
dera je schopnost aplikovat strategická rozhodnutí zahra-
ničního managementu na místní podmínky mezinárodní 
strojírenské firmy, která provozuje svoji činnost v malé ob-
ci v převážně zemědělském regionu. Jeho úspěch je také 
výsledkem nejen osobního kontinuálního sebevzdělávání, 
ale i osobní účastí na vzdělávacích akcích, vedoucích ke 
zvyšování kvality manažerských dovedností vlastních, ale 
i svých podřízených. Je mu vlastní přímý a kvalifikovaný 
styl vedení společnosti při budování přátelské atmosféry 
a tvůrčího klima ve firmě.

Blahopřejeme panu Ing. Ivo Maderovi k ocenění jeho 
práce titulem „Manažer odvětví 2009“ a jemu a společnos-
ti Impress, a. s., ve Skřivanech mnoho dalších úspěchů.

Redakce F. K. 

Vyrábí v 57 závodech
s cca 8 000 zaměstnanci
ve 22 zemích
na 5 kontinentech,
z toho 3 závody operují 
v České republice.

Impress, a. s., Skřivany
– sídlo společnosti Impress, a. s.
–  závod na výrobu dílů

(vík a den)
pro potravinářské obaly 

–  servisní účetní centrum 
pro evropské závody

kontakt 495 019 111

Impress, a. s., Teplice
–  závod na výrobu obalů 

pro technické náplně
kontakt 417 846 511

Impress Znojmo, a. s.
–  konzervové obaly pro 

potravinářský průmysl
kontakt 515 284 111

K HODNOTÁM VEDENÍ 
SPOLEČNOSTI PATŘÍ:
Firemní kultura – otevřená, 
přátelská, orientovaná 
na tým a výkon
Otevřená komunikace 
napříč fi rmou, podpora 
týmové spolupráce

Spokojený zákazník
– naplnění jeho požadavků
Spokojený zaměstnanec
–  motivační odměňování,

zaměstnanecké výhody,
vzdělávání a sociální
zázemí

Firma příležitostí
– „Pokud lidé chtějí, mohou“
Učící se organizace
–  systematické vzdělávání

v souladu s potřebami fi rmy
a zaměstnanců

Firma rovných příležitostí 
Šetrný přístup 
k životnímu prostředí

K prioritám managementu 
patří dosažení operační 
dokonalosti prostřednictvím 
–  kontinuálního rozvoje 

zaměstnanců na všech 
pracovních pozicích 

–  trvalého zlepšování procesů, 
vedoucích k maximální 
kvalitě výrobků

Ing. Ivo Mader – manažerem roku 2009

Společnost Impress je jedním
z nejvýznamnějších výrobců

kovových obalů na světě

–  vytváření bezpečných 
a kvalitních pracovních 
podmínek zaměstnanců

Impress, a. s., byla již několi-
krát oceněna odbornou veřej-
ností v rámci veřejných soutěží
Zaměstnavatel regionu, HREA, 
Firma roku a v roce 2009 získa-
la ocenění jako jeden z 5 nejvý-
znamnějších zaměstnavatelů re-
gionu v soutěži CZECH TOP 100.
V celosvětové soutěži závodů 
společnosti Impress byl závod 
Skřivany vyhodnocen jako nej-
lepší ve snižování zmetkovitosti 
a v oblasti bezpečnosti práce.

Cílem společnosti Impress je

BÝT NEJLEPŠÍM VÝROBCEM 
KOVOVÝCH OBALŮ NA SVĚTĚ

Impress, a. s.
Tovární 67

503 52 Skřivany
Česká republika

www.impressgroup.com

                             www.agral.cz                            www.agral.cz     

je časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné odborné informace, ale i poučení z ostatních oborů činností, jež s problematikou potravin souvisejí.
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Vinaři z České republiky si odvezli 21 me-
dailí z jedné z největších a nejslavnějších 
světových vinařských soutěží Concours Mon-
dial de Bruxelles letos pořádané v sicilském 
Palermu. Moravští a čeští vinaři tak pokraču-
jí ve velmi úspěšné prezentaci našich vín na 
mezinárodní scéně.

Na 17. ročník soutěže Concours Mondial de 
Bruxelles byla přihlášena rovná stovka vzor-
ků z České republiky, což naši zemi zařadilo na
9. místo v počtu soutěžících vzorků. Z této stovky 
ocenili odborní degustátoři úctyhodných 21 vzor-
ků, kterým udělili 13 zlatých a 8 stříbrných me-
dailí, což je ještě o tři medaile více než na velmi 
úspěšném loňském ročníku. Společnou prezenta-
ci moravských a českých vín opět zajišťovalo Ná-
rodní vinařské centrum za podpory Vinařského
fondu.

Nejúspěšnějším vinařstvím se ukázalo Vinařství 
Baloun z Velkých Pavlovic, které obdrželo 4 stříbrné 
a 4 zlaté medaile. Z medailí se mohou těšit také Vin-
né sklepy Valtice, a. s., Vinselekt Michlovský a. s.,

Sonberk a. s., Vinařství Valihrach s. r. o., Vinař-
ství Kovacs s. r. o., Livi Dubňany s. r. o., Vinařství 
Volařík, Vinařství Springer a. s., Vinné sklepy Le-
chovice s. r. o., Vinařství U Kapličky s. r. o., Vel-
kobílovická vína a. s.

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles se ko-
nala poprvé v roce 1994 v Brugách, kdy se hodno-
tilo „pouze“ 861 vzorků. V následujících letech se 
hodnocení konalo v Bruselu a dalších městech Bel-
gie. Už tehdy se z Concours Mondial de Bruxel-
les stala jedna z nejprestižnějších světových sou-
těží vín, přesto se v roce 2006 organizátoři roz-
hodli ještě více posílit její mezinárodní charakter 
a přesunuli hodnocení z Belgie do významných ev-
ropských měst. Začalo se v Lisabonu, následoval 
Maastricht, Bordeaux, vloni Valencie a letos sou-
těž proběhla v sicilském Palermu. Soutěž hostilo 
zrenovované železniční depo, kde více než 240 de-
gustátorů ze 40 zemí světa v bezmála padesáti ko-
misích hodnotilo na 6 600 vín.

Ing. Marek Babisz
hlavní sommelier Národního vinařského centra

Když se někde mluví o moravských vinařích, jen má-
lokdo z odborné i laické veřejnosti by si nevybavil pana 
Ing. Antonína Šťastného z Valtic, který stál u zrodu mno-
ha velkých vinařských událostí, pomohl zásadním způso-
bem pozvednout úroveň a kulturu moravského vinařství 
a vinohradnictví a celý svůj život mu také zasvětil. Ten-
to významný moravský vinař s velkým „V“ oslavil dne
29. května 2010 své 70. narozeniny.

Pojďme si tedy společně při této příležitosti připome-
nout významné milníky a události v jeho životě.

Pan Šťastný pochází ze zemědělsko-vinařské rodiny na Ho-
donínsku. Již v roce 1964 nastoupil jako čerstvý absolvent Vy-
soké školy zemědělské – oboru vinařství – do Vinných sklepů 
Valtice, tehdy státního statku Mikulov, kde pracuje celý svůj 
život. Velmi rychle se stal vedoucím lahvovny a již jako mladý 
technolog přišel s geniální myšlenkou vyrobit první moravské 
rose víno. Bylo to tehdy první moravské rose víno vyrobené 
v bývalém Československu a již tehdy se prodávalo jako luxus-
ní známkové víno pod značkou Gracie rose.

Pan Ing. Šťastný se také velmi významně zasadil o navrá-
cení vysoké prestiže a pozvednutí kvality nejstarší vinařské 
výstavy u nás – Vinných trhů Valtice, kde již od konce 70. let 
působil jako předseda její odborné komise.

Po roce 1989 nastartoval už jako generální ředitel obnovu 

Vinných sklepů Valtice a přebudoval tuto společnost na mo-
derní vinařství světového formátu. K tomu také přispěl další 
důležitý čin pana Šťastného. V roce 1996 se mu podařilo kou-
pit největšího pěstitele révy vinné v ČR, společnost Vinofrukt 
Dolní Dunajovice, a. s. Tak získalo toto vinařství naprostou 
surovinovou nezávislost, a vzniklo tak unikátní vinařské do-
minium CHÂTEAU VALTICE, jaké měli kdysi vybudované 
Lichtenštejnové, po vzoru francouzského CHÂTEAU. 

Pan Ing. Šťastný se podílel na rozvoji moravského vinařství 
mimo jiné i tím, že stál u zrodu Vinařského fondu a byl jeho 
dlouholetým členem a stejně tak Komoditní rady pro révu 
a víno při Ministerstvu zemědělství. Dosud je předsedou Val-
tických vinných trhů a prezidentem Českomoravského svazu 
vinařských podniků sdružujícího většinu nejvýznamnějších 
českých a moravských vinařských podniků.

Pan Šťastný může být také pyšný na to, že společně se svoji 
manželkou vychoval dceru a dva syny, synové Marek a David 
navíc pokračují v započaté práci svého otce a věnují se rozvoji 
nejen firmy, ale i celého moravského vinařství.

Rádi bychom tedy závěrem nejen popřáli panu Ing. Antoní-
nu Šťastnému k jeho významnému životnímu jubileu všechno 
nejlepší, hodně zdraví a ještě hodně dobrého vína a zážitků 
s ním spojených, ale také poděkovali za to, co pro české a mo-
ravské vinařství za celá ta léta vykonal. Připijme mu tedy na 
zdraví… Redakce

Ing. Antonín Šťastný – významný vinař slaví významné narozeniny

Nejstarší vinařství Lednicko-valtického areálu
Vinné sklepy Valtice, a. s.

Když se řekne Valtice a vinařství, každému, kdo alespoň trochu 
rozumí vínu, se určitě vybaví nejstarší tradiční a vysoce prestižní 

vinařství Česka i Československa – společnost Vinné sklepy Valtice.
Toto vinařství však bylo postaveno mnohem dříve a stálo u zrodu vi-
nařství ve Valticích. Vinařství bylo postaveno po vzoru francouzské-
ho vinařského dominia typu „CHÂTEAU“. Svým charakterem, za-
měřením i velikostí vybudoval jeden z nejvýznamnějších evropských 
šlechtických rodů, Lichtenštejnové, unikátní vinařský celek evropské-
ho formátu.

Stalo se tak na začátku 15. století, když Lichtenštejnové poznali, 
že na jižní Moravě jsou vynikající podmínky pro pěstování révy vin-
né a výrobu vína. Znovuvzkříšení a sjednocení vinařského dominia ve 
světově nezanedbatelný fungující celek se podařilo společnosti Vinné 
sklepy Valtice na domácích i světových výstavách vín.

Její víno značky CHÂTEAU VALTICE se tak stalo synonymem pro 
nejkvalitnější vína nejen v Čechách, ale i ve světě. O tom svědčí pravi-
delná významná ocenění kvality na prestižních výstavách vín.

Vinné sklepy Valtice, a. s.
 tel.: +420 519 361 311

www.vsvaltice.cz 

Mgr. David Šťastný,
ředitel společnosti 
Vinné sklepy Valtice
a pokračovatel 
několikáté generace 
„Šťastných“ vinařů

Česká republika získala
21 medailí na prestižní soutěži 
Concours Mondial de Bruxelles

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

a www.svatomartinskevino.cz.

www.agral.czwww agral cz
Vycházejí každé dva měsíce 

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
ZDRAVOTNÍ 

PROSPĚŠNOST LNĚNÝCH 
SEMÍNEK

Přehledový článek autorů Alhassana Touré 
a Xu Xueminga publikovaný v časopise Compre-
hensive Reviews in Food Science and Food Sa-
fety se zaměřil na antioxidační aktivity lněného 
semene. Lignany obsažené ve lněných semenech 
mohou v potravinářství fungovat jako přírodní
antioxidanty. Lignany se nacházejí v rostlinách bo-
hatých na vlákninu – obilninách, zelenině a ovo-
ci. Předchozí studie konstatovaly, že lněné semeno 
přispívá ke snížení rizika vzniku kardiovaskulár-
ních onemocnění a rakoviny prsu díky svým bio-
logicky aktivním složkám – oleji obsahujícímu při-
bližně 59 procent kyseliny alfa-linolenové a lignanu 
diglukosidu sekoisolariciresinolu (SDG). Zdravot-
ní prospěšnost lněných lignanů spočívá v jejich an-
tioxidační aktivitě, zejména v pohlcování hydroxy-
lových radikálů. Semeno též obsahuje sloučeniny 
s estrogenní i antiestrogenní aktivitou. 

Přehledový článek referuje o zdravotních bene-
fitech lignanů a zkoumá roli lignanů lněného seme-
ne v prevenci rakoviny prsu, prostaty, tlustého stře-
va a kůže. Alhassane Touré dokládá, že rostlinný 
SDG je bakteriemi v lidském či zvířecím tlustém 
střevě konvertován na savčí enterolignany entero-
diol a enterolakton, které se vyznačují estrogenní 
aktivitou. Je o nich známo, že potlačují růst nádo-
rů, a to zejména nádorů senzitivních k hormonům 
– karcinomu prsu, endometria a prostaty.

Autoři též diskutují úlohu lněného semene 
v prevenci cukrovky. Naznačují, že potraviny s níz-
kým glykemickým indexem obsahující rozpust-
nou vlákninu mohou nejenom zabránit určitým 
metabolickým ramifikacím inzulinové rezisten-
ce, ale též tuto rezistenci snižovat. Lněné semeno 
by mohlo v rámci udržení glukózové homeostáze 
ovlivnit i sekreci inzulínu a její mechanismus. Již 
v dřívějších studiích bylo zjištěno, že konzuma-
ce 50 g semen denně po dobu 4 týdnů způsobi-
la u mladých žen snížení hladiny krevní glukózy, 
ke stejným výsledkům došla i studie realizovaná 
na postmenopauzálních ženách, které konzumo-
valy 40 gramů lněných semen denně. Touré pou-
kazuje i na skutečnost, že další komponenty pro-
kázané ve lněném semenu – cyanogenní glukosi-
dy (nejsou exkluzivní pro lněné semeno) a linatin 
– mohou zdraví ovlivnit i negativně. Cyanogen-
ní glukosidy jsou potenciálně toxické pro zvířa-
ta i pro člověka, nicméně množství kyanovodíku 
uvolněného ze semen by bylo minimální a rozhod-
ně podstatně nižší, než je toxická či dokonce letál-
ní dávka. O linatinu bylo zjištěno, že u kuřat vyvo-
lává deficienci vitamínu B6, nicméně stejná souvis-
lost u člověka prokázána nebyla.

V závěru vědci uvádějí, že je zapotřebí další stu-
die, která by prokázala, zda by při nadměrné kon-
zumaci lněného semena nemohlo dojít k poškoze-
ní zdraví. Alhassane Touré, Xu Xueming: Flaxseed 
Lignans: Source, Biosynthesis, Metabolism, An-
tioxidant Activity, Bio-Active Components, and 
Health Benefits. Comprehensive Reviews in Fo-
od Science and Food Safety, 9, č. 3 (2010), s. 261–
269. DOI: 10.1111/j.1541-4337.2009.00105.x  

EMULGÁTORY NA BÁZI 
SMĚSI HRACHOVÁ 

BÍLKOVINA - PEKTIN  
Francouzská studie realizovaná výzkumníky 

z Université de Bourgogne, jejichž výsledky byly 
publikovány v časopise Food Chemistry, naznaču-
je, že kombinace hrachové bílkoviny a pektinu mů-
že přispět ke zlepšení funkčnosti emulgátorů pro 
celou řadu potravinářských produktů a prodloužit 
trvanlivost těchto produktů.

Suché emulze jsou prášky, z nichž se smíše-
ním s tekutinou na bázi vody připravují emulze 
typu olej ve vodě. Jako příklad lze uvést náhraž-
ky mléka. Tyto emulze lze též použít k enkapsula-
ci, a tímto způsobem chránit citlivé složky směsí, 
kupříkladu flavorové přísady či zdraví prospěšné 
látky, před působením agresivního prostředí. De-
hydratací emulze je též možné prodloužit trvanli-
vost produktu a rovněž snížit náklady na přepravu 
a skladování. Nicméně dehydratace takto vznik-
lých emulzí s sebou nese problémy – může vést 
k destabilizaci vrstev obklopujících olejové kapén-
ky. Pro řadu aplikací je proto důležité, aby emul-
ze byly dostatečně odolné vůči poškození dehyd-
ratací, tak aby bylo možné je bez větších problé-
mů konvertovat na prášek. Výzkumníci dodávají, 
že v současnosti je nedostatek přírodních emul-
gátorů, které by mohly být použity ke stabiliza-
ci emulgovaných potravinových produktů k jejich 
ochraně před dehydratačním stresem. 

Ve francouzské studii je prezentovaný vývoj 

hrachovým proteinem stabilizovaných suchých 
a rekonstituovaných emulzí. Suché emulze byly 
připraveny sprejovým sušením tekutých emulzí 
v laboratorní sušičce. Výzkumníci studovali úči-
nek sušení na fyzikální stabilitu emulzí typu olej 
ve vodě obsahujících buď pouhým hrachovým 
proteinem, či hrachovým proteinem a současně 
pektinem obalených olejových kapének. Připra-
vili emulze (5 hm.% Miglyol 812 N, 0,25 hm.% 
hrachový protein, 11% maltodextrin, pH 2.4) bez 
pektinu (primární emulze) nebo emulze, které ob-
sahovaly 0,2 hm.% pektinu (sekundární emulze). 
Oba typy emulzí byly potom vysušeny a znovu re-
konstituovány (pH 2,4). Poté výzkumníci analy-
zovali jejich stabilitu vůči procesu sprejového su-
šení – byla měřena velikost olejových kapének, je-
jich mikrostruktura, Zeta potenciál a krémovitost 
emulze. Získané výsledky ukázaly, že sekundární 
emulze, tj. emulze s pektinem, jsou po vysušení 
stabilnější vůči agregaci kapének než emulze pri-
mární. Autoři studie interpretují výsledky tak, že 
pektin, který je aniontovým polysacharidem, vy-
tvoří ochrannou vrstvu s nižším elektrickým ná-
bojem okolo proteinového povrchového filmu ob-
klopujícího olejové kapénky, což zlepší stabilitu 
kapének vůči sprejovému sušení zejména tím, že 
se zvýší účinky stérické repulze.

Gharsallaoui, R. Saurel, O. Chambin, E. Cases, 
A. Voilley, P. Cayot: Utilisation of pectin coating 
to enhance spray-dry stability of pea protein-stabi-
lised oil-in-water emulsions. Food Chemistry, 122, 
č. 2 (2010) s. 447–454.

BUBLINY VZDUCHU 
POMOHOU SNÍŽIT OBSAH 

SOLI A CUKRU 
Podle výsledků výzkumného a vývojového cent-

ra Unileveru ve Vlaardigenu lze pomocí droboun-
kých bublin vzduchu, které tvoří jakousi vnitřní 
náplň tekutých výrobků, účinně snížit obsah so-
li a cukru v potravinářském výrobku, aniž by bylo 
změněno vnímání jeho chuti v ústech.

Snaha o snížení obsahu soli a cukru v potra-
vinách bez ovlivnění jejich chutě je důležitou vý-
zvou pro potravinářský průmysl. Výrobci potra-
vin po celém světě se zavázali, že sníží ve svých 
výrobcích množství těchto přísad, a proto se po-
kračuje ve výzkumu nových možností, jak spotře-
bitelům nabídnout méně slané a méně sladké ver-
ze výrobků, ovšem zároveň s přijatelnými senzo-
rickými charakteristikami.

Podle zjištění publikovaných v časopise Journal 
of Food Science přídavek vzduchových bublin do 
gelu na vodní bázi zlepšil vnímání slané a sladké 
chuti a také změnil texturu a vzhled vzorků. Vý-
zkumný tým připravil gely na vodní bázi obsahu-
jící chlorid draselný a sacharózu či chlorid sodný. 
Roztoky byly poté doplněny želírovacími přísada-
mi – xantanovou gumou (0,5%, Keltrol F, CP Kel-
co) či agarem (0,25 %, Deltagar, Kerry Ingredi-
ents), a následně syrovátkovými bílkovinnými izo-
láty (1 %, Bipro 95, Davisco Foods). Nášlehem 
se do gelů inkorporovalo kontrolované množství 
vzduchu, až 40 % celkového objemu. 

Výzkumní pracovníci zjistili, že vzorky gelů 
s koncentrací chloridu sodného či sacharózy sní-
ženou o stejné hmotnostní procento, jako činí ob-
jemový podíl vzduchových bublin, v nich chutna-
jí stejně jako kontrolní vzorky s vyšším podílem 
soli a sacharózy, ale bez vzduchových bublin. Mi-
moto vnímání slanosti a sladkosti bylo významně 
intenzivnější u vzorků se standardním obsahem 
chloridu sodného či sacharózy, ale se 40% obje-
movým podílem vzduchu. Na rozdíl od dřívějších 
studií, které se zabývaly olejovými emulzemi ve 
vodě a které dospěly k závěru, že olej tlumí celko-
vé vnímání chutě emulze v ústech, nejenom tedy 
slanost a sladkost, vzduchové bubliny v gelu tento 
negativní účinek nemají.

VZDUCH MŮŽE
NAHRADIT I TUKY

Jedním z hlavních problémů při použití vzdu-
chových bublin – tedy vlastně pěny – jako náplně 
potravinového výrobku, je skutečnost, že pěna bě-
hem jeho výroby nebo přípravy musí být stabilní. 
Vyvíjejí se však nové technologie, které by v bu-
doucnu přípravu stabilních pěn mohly ulehčit. 
Angličtí vědci z University of Birmingham kupří-
kladu v minulém roce referovali, že pomocí bílko-
viny izolované z hub by bylo možné vyrábět aerova-
né emulze, které by fungovaly jako náhražky tuku 
v potravinách. Podle zjištění publikovaných v ča-
sopise Food Hydrocolloids vzduchem naplněné 
emulze mohou snížit obsah tuku v potravinovém 
systému až o 50 %. Mimoto tyto třífázové emulze 
(vzduch/olej/voda) zůstávají v průběhu 45denního 

skladování stabilní. Holandští vědci zase vyvinuli 
technologii, pomocí které lze až o 25 % snížit ob-
sah soli v potravinářských výrobcích, aniž by tyto 
výrobky ztratily chuť a aniž by bylo nutné přidávat 
do nich nějaká jiná aditiva. Profesor Rob Hamer 
sdělil, že jejich technologie „důvtipné distribuce 
soli“ je založena na smíchání frakce s vysokým ob-
sahem chloridu sodného s frakcí s jeho nízkým ob-
sahem. Při tomto procesu vznikají vrstvy odlišují-
cí se navzájem obsahem soli. Nová technologie je 
založena na lidské schopností vnímat spíše rozdíl 
v koncentracích než absolutní koncentraci jako ta-
kovou. Změnou tloušťky solné vrstvy lze kupříkla-
du u chleba dosáhnout vjemu 2 % soli, zatímco 
skutečná koncentrace ve výrobku je 1,5 %. Stejnou 
technologii lze podle Hamera aplikovat též u sa-
charózy, kde i při sníženém obsahu cukru bude vý-
robek spotřebitelem vnímaný jako plně sladký.

S.M. Goh, B. Leroux, C.A.G. Groeneschild, 
J.L.H.C. Busch: On the Effect of Tastant Exclu-
ded Fillers on Sweetness and Saltiness of a Model 
Food. Journal of Food Science, 75, č. 4 (2010), 
s. S245–S249

MARKERY
PRO VYSLEDOVATELNOST 
BOTANICKÉHO PŮVODU 

OLIVOVÉHO OLEJE
Vzhledem k vývoji nových typů olivových ole-

jů se specifickými charakteristikami je stále důle-
žitější možnost věrohodně prokázat jejich bota-
nický původ. Spotřebitelé požadují vysoce kvalitní 
olivové oleje včetně olivových olejů s chráněným 
označením původu nebo olejů jednodruhových či 
směsných nebo olejů s určitými vlastnostmi cha-
rakteristickými pro tu kterou odrůdu oliv. Přehle-
dový článek od španělských autorek z University 
Alcal publikovaný v časopise Journal of Agricul-
tural and Food Chemistry se zaměřuje na vysto-
povatelnost botanického původu oleje, speciálně 
na studium olivových odrůd. Řešení tohoto pro-
blému tkví v prozkoumání specifických látek pří-
tomných v olejích, na základě jejichž přítomnosti 
či velikosti podílu je možné určit odrůdu či odrů-
dy, z nichž byl olej vyroben. Tyto látky byly stano-
veny jako markery pro vysledovatelnost botanic-
kého původu. Do současnosti bylo prozkoumáno 
několik různých sloučenin, ty byly rozděleny do 
dvou základních skupin. Do skupiny první byly 
zařazeny markery složkové (kompoziční), do sku-
piny druhé markery genetické. Složkovými marke-
ry jsou látky, které se podílejí na složení olivových 
olejů, ale které jsou zároveň ovlivňovány environ-
mentálními či technickými podmínkami (mastné 
kyseliny, triglyceridy, steroly, fenolové sloučeniny, 
těkavé sloučeniny, pigmenty, tokoferoly). Proto se 
obvykle vyhodnocuje několik kompozičních mar-
kerů souběžně a k dosažení diferenciace mezi oli-
vovými oleji podle odrůdy oliv se používají che-
mometrické nástroje.

Genetické markery se používají při analýze 
DNA a na jejich základě lze téměř jednoznačně 
od sebe odrůdy odlišit. Je však mnohem obtížněj-
ší tyto markery z olejů v dostatečně vysoké kvali-
tě a množství extrahovat. Proto je nezbytné hledat 
a najít další markery, méně ovlivňované podmín-
kami prostředí, zrání plodů a extrakční technolo-
gií, než jsou současné kompoziční markery, ale 
které by současně byly snáze získatelné, než jsou 
markery DNA. Jako slibné pro stanovení botanic-
kého původu olivového oleje by mohlo být zkou-
mání jiných biomakromolekulárních komponent 
olivového oleje než jsou uvedeny v příspěvku, pro-

tože mohou mít vysokou diferenciační schopnost 
vzhledem ke komplexitě vlastní molekuly.

Cristina Montealegre, Mara Luisa Marina Ale-
gre and Carmen Garca-Ruiz: Traceability Markers 
to the Botanical Origin in Olive Oils. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 58, č. 1 (2010), 
s. 28–38. 

DOI: 10.1021/jf902619z

TVORBA FURANU 
V OVOCNÝCH ŠŤÁVÁCH 

OŠETŘENÝCH
UV SVĚTLEM

Studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v časopi-
se Food Chemistry, zkoumala úlohu jednotlivých 
komponent ovocných šťáv a absorpčního koefi-
cientu šťáv při tvorbě furanů v průběhu ošetření 
UV-C zářením. 

Furany jsou Mezinárodní agenturou pro vý-
zkum rakoviny klasifikovány jako potenciální kar-
cinogeny. Nacházejí se zejména v tepelně zpraco-
vaných potravinách včetně dětské výživy, konzer-
vované zeleniny, masu a rybách, konzervovaných 
omáčkách a kávě. UV-C záření se u některých vý-
robků používá jako poměrně levný prostředek ke 
snížení jejich mikrobiální zátěže.

Ačkoliv je známo, že toto ošetření přispívá 
k tvorbě chemických reziduí a vedlejších produktů 
jen velmi málo, nedávno se objevilo několik zpráv, 
podle nichž dochází v důsledku ozáření ovocných 
šťáv nebo roztoků obsahujících cukry a kyseliny 
UV-C světlem k tvorbě furanu. 

K vyhodnocení bezpečnosti ošetření ovocných 
šťáv UV zářením američtí výzkumníci z Národ-
ního střediska pro bezpečnost potravin a techno-
logii použili vzorky komerčních a simulovaných 
šťáv. Šlo o 100% jablečnou šťávu s přídavkem vi-
taminu C, jablečnou šťávu bez přidaného vitami-
nu C a jablečný cidr s denní dávkou vitaminu C. 
Připravili taktéž simulované šťávy: simulovanou 
jablečnou šťávu obsahující 0,3 % kyseliny jableč-
né a 5 % fruktózového ekvivalentu vysokofruktó-
zového kukuřičného sirupu (HFCS) a použili ka-
ramelové roztoky různé koncentrace k dorovnání 
absorptivity simulované šťávy. Obsah furanu ve 
šťávách analyzovali metodou GC-MS. Taktéž sta-
novili absorbanci, absorpční koeficient a UV-irra-
dianci. Působení UV-C záření byly podrobeny jed-
notlivé složky ovocných šťáv: cukry (sacharóza, 
fruktóza a glukóza), organické kyseliny (kyselina 
askorbová, jablečná a citronová), dále roztok 5% 
fruktózového ekvivalentu HFCS a ten samý roz-
tok obsahující navíc 0,3 % kyseliny jablečné a 5 % 
kyseliny askorbové (simulovaná šťáva).

Výzkumní pracovníci zjistili, že hlavní kompo-
nentou ovocné šťávy zodpovědnou za tvorbu fura-
nu v důsledku ozáření UV-C zářením je fruktóza. 
V simulovaných šťávách připravených z HFCS na-
lezli významná množství furanu. Při kyselém pH 
se tvorba furanu zvýšila, avšak v přítomnosti ky-
seliny askorbové naopak klesla. V závěru práce 
autoři uvádějí, že začlenění HFCS do ovocných 
šťáv ošetřených UV-C světlem podporuje tvor-
bu furanu. Mahesh V. Bulea, Kiran M. Desaia, 
Brian Parisia, Satish J. Parulekarb, Peter Sladea, 
Rekha S. Singhalc, Alfredo Rodriguez: Furan for-
mation during UV-treatment of fruit juices. Fo-
od Chemistry

122, č. 4 (2010), s. 937–942. doi:10.1016/j.fo-
odchem.2010.03.116
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Choceňské pomazánkové 
vanilka

 – mlékárenský výrobek 
roku 2010

Jihočeský jogurt ve skle – malina
získal ocenění „Mlékárenský výrobek roku 2010“,
obsadil 1. místo v kategorii jogurty
a získal 2. místo v soutěži
„CHUTNÁ HEZKY Jihočesky“ 
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PRODUKTY AROMEX 
K OCHUCOVÁNÍ A KOŘENĚNÍ NÁLEVŮ

AROMEX – VÝTAŽEK Č.1, NA OKURKY
Dodává tradiční a klasickou chuť sterilovaným okurkám

AROMEX – VÝTAŽEK Č.3, NA ZELENINU
Vhodné k ochucování nálevů na rajčata, zelí, papriku, cibulky a hub

AROMEX – FENYKLOVÉ A ANÝZOVÉ AROMA
Ochucení zeleninových salátů a červené řepy

AROMEX – KOŘENÍ NA PEVNÝCH NOSIČÍCH
DEKO, HARISSA, HALALI

DALŠÍ VÝROBKY ZNAČKY AROMEX
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