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Budoucí podoba přímých plateb, jejich 
jednodušší systém, rovnoměrnější rozdě-
lení, a tím i férovější konkurenční pro-
středí na jednotném trhu, zaměstnávalo 
ministry zemědělství a rybářství po celé 
jednání neformální rady v Brně. 

„Společná zemědělská politika se musí stá-
le přizpůsobovat měnícím se podmínkám a ak-
tuálně řešíme otázku, jak bude vypadat po roce 
2013,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. 
„Rok 2013 je blíž, než se zdá a české předsednic-
tví očekává, že debata ministrů na neformální ra-
dě poskytne cenné podněty pro budoucí směřová-
ní Společné zemědělské politiky, a to nejen pokud 
jde o přímé platby, jejichž nový systém byl zvolen 
prioritou předsednictví a tématem ministeriády.“

Téma ministeriády, tedy budoucí podoba 
zvláště přímých plateb po roce 2013, odráží 
dlouhodobé snažení Česka jako členského stá-
tu a české agrární diplomacie o vytvoření efek-
tivnější SZP. Téma je ale vysoce aktuální i v sou-
vislosti se současnou ekonomickou krizí.

„Současná ekonomická krize ukazuje, že far-
máři jsou nuceni čelit mnoha výzvám a Společ-
ná zemědělská politika by jim měla pomáhat je 
zvládnout,“ vysvětluje 1. náměstek ministra Ivo 
Hlaváč. „Budoucí Společná zemědělská politika 
musí být dostatečně efektivní, aby dokázala če-
lit novým výzvám, jakými jsou například zvyšují-
cí se nestálost trhů a změna klimatu.“ Zároveň 

by podle náměstka Hlaváče SZP měla zaručit 
perspektivu pro udržitelný rozvoj venkovských 
oblastí ve Společenství.

„Vzhledem ke krizi má Unie výjimečnou příle-
žitost pro konkrétní a otevřenou diskuzi vedoucí 
k formování budoucí Společné zemědělské poli-
tiky, která bude posilovat konkurenceschopnost 
evropského zemědělství globálně a v dlouhodo-
bé perspektivě, bude zaměřena na diverzifikaci 
a předcházení rizikům a do zemědělského sek-
toru přitáhne mladé podnikatele,“ říká ministr 
zemědělství Jakub Šebesta.

Ačkoliv se na ministeriádě neřešily finanč-
ní objemy, ale systém plateb, výsledky disku-
ze ministrů najdou určitě uplatnění, až se bu-
de v EU probírat její nový finanční výhled na 
roky 2014–2020. MZe

V Brně se hrálo o budoucí směřování
Společné zemědělské politiky EU

Záleží
na správném značení

Evropská komise navrhuje, jak lépe využít systém uvádění 
potravin a nápojů na trh. Informace se mi dostala od zdroje 
z Bruselu a potěšilo mne na ní i jedno připodotknutí, že totiž 
podkladem pro Sdělení o politice jakosti zemědělských pro-
duktů byly mimo jiné i závěry z konference pořádané českým 
předsednictvím v březnu 2009. Ještě se tam objevilo sdělení, že 
konference byla na vysoké úrovni. Po závěrečném a dá se říci 
vynikajícím hodnocení českého premiéra Jana Fischera v Ev-
ropské unii je to milé. Zvláště když během udílení dobrého vy-
svědčení této vládě evropskými politiky přišla tak trochu sprcha
v reakci francouzského prezidenta Sarkosiho. Ten totiž na do-
taz novinářů, jak by srovnával výsledky v předsednictví expre-
miéra Topolánka a premiéra Fischera, odpověděl v přímém te-
levizním přenosu, že se na Topolánka už nepamatuje. Tím jen 
chci dodat, že pochvala nepřichází z těchto míst jen tak sama 
o sobě a musí si ji úřad a jeho zástupci zasloužit. Pryč ale od 
sarkasmu politiků a zpět k praktickým věcem, ke kvalitě potra-
vin. Ani ta nepřichází sama o sobě a začíná v prvovýrobě. Právě 
jí se zemědělská komisařka EU Marianne Fischer Boelová vě-
novala ve svém vystoupení. „Zemědělsko-potravinářské odvětví 
v EU je vyhlášené svou vysokou jakostí díky desetiletím nebo 
dokonce staletím snahy o nejvyšší kvalitu,“ prohlásila komisař-
ka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boe lová. 
„K udržení konkurenceschopnosti musí zemědělci rozvíjet tuto 
dobrou pověst. Musí lépe komunikovat se spotřebiteli o jakosti 
svých produktů. EU je tomuto procesu ochotna pomoci. Máme 
jedinečnou příležitost zvýšit soudržnost a zjednodušit různé sys-
témy označování a certifikace.“

Jak ale tuto možnost uchopit? Komisařka nabídla hned ně-
kolik řešení. Vlastně předložila šest bodů, jimiž by se produ-
centi a zpracovatelé měli řídit. Především by se mělo rozší-
řit označování, které uvádí místo hospodaření u zemědělského 
produktu. Zjednodušeně řečeno jde o stáj a každého jedince 
zvlášť, stejně tak o pole a plodiny s odrůdovým vyznačením. Po-
tom v druhém bodě Komise navrhuje zkoumat proveditelnost 
stanovení zvláštních nepovinných vyhrazených názvů pro „pro-
dukt horského hospodaření“ a „tradiční produkt“. „Tradiční 
produkt“ by mohl nahradit současný systém „zaručených tra-
dičních specialit“. Za třetí je třeba pro všechna zeměpisná 
označení vytvořit vlastní rejstřík (pro vína, alkohol, zeměděl-
ské produkty a potraviny) a zároveň zachovat specifika kaž-
dého systému. Je nutné zlepšit jednotný trh pro produkty, na 
které se vztahuje systém označování, zejména pro ekologické 
produkty. Za páté by se měla také zlepšit mezinárodní ochra-
na zeměpisných označení a přispět k rozvoji mezinárodních no-
rem pro obchodní normy a ekologické produkty. Jako šestý bod 
označila komisařka zásady pro „osvědčené postupy“ pro sou-
kromé systémy certifikace, aby se snížilo riziko, že spotřebitel 
bude uveden v omyl. Ty by se měly rozvinout, zatímco naopak 
považuje za nutné zjednodušit administrativu pro zemědělce.

„Ke zlepšení komunikace týkající se jakosti zemědělských 
produktů je třeba přijmout opatření, která by pomohla zno-
vu spojit zemědělce a spotřebitele,“ konstatovala ještě komi-
sařka. Kvalitní systémy označování jakosti musí být také pro 
občany snadněji použitelné a srozumitelné a politika EU mu-
sí být ucelenější. To jsou hlavní doporučení stanovená ve Sdě-
lení o politice jakosti zemědělských produktů, které v těchto 
dnech přijala Evropská komise. V souvislosti s ochranou život-
ního prostředí, dobrými životními podmínkami zvířat a použí-
váním pesticidů a veterinárních léčiv splňují zemědělci v EU 
jedny z nejpřísnějších zemědělských norem na světě. Kromě to-
ho využívají své odborné znalosti a schopnosti k tomu, aby svým 
produktům dodali zvláštní vlastnosti, které zvyšují jejich hod-
notu. „Získávají však zemědělci přiměřený výnos za svou sna-
hu? Jsou spotřebitelům poskytovány přesné informace o vlast-
nostech produktů a způsobech hospodaření? Pokud ano, tak 
můžeme být jedině spokojeni,“ uzavřela Marianne Fischer Bo-
elová a neodpustila si jedno vysvětlení na závěr. 

Zemědělské obchodní normy a směrnice jsou klíčem ke 
spravedlivému obchodování a základem k tomu, aby nedochá-
zelo ke klamání spotřebitele o jakosti produktů. Zajišťují zá-
kladní definování produktu (co je možné označit jako „más-
lo“?), zařazení produktu (jaký je minimální obsah tuku v „po-
lotučném mléce“?), definice vyhrazených údajů zvyšujících 
hodnotu (co je možné označit jako olivový olej „lisovaný za 
studena“?) a stanoví požadavky na označení původu nebo mís-
ta hospodaření. 

A pokud jde o ekologické zemědělství, Komise chce odstra-
nit překážky obchodu na jednotném trhu, které jsou způsobené 
rozdílnými vnitrostátními normami. Tomuto procesu by mělo 
pomoci nové logo pro ekologické produkty, na kterém se pra-
cuje a bude se povinně používat pro produkty v EU od 1. čer-
vence 2010.  Eugenie Línková

Nejsem přítelem prognóz, ať se již jed-
ná o cokoli, a tento můj skeptický postoj 
s přibývajícími lety a snad i zkušenostmi 
narůstá. Tím méně jsem nakloněn prognó-
zám výsledků sklizně obilí, neboť v této 
oblasti mám zkušenosti takříkajíc z první 
ruky. Proto také prognózovat nebudu. Po-
kusím se ve svém dnešním příspěvku vy-
světlit proč. Rád bych se totiž zaměřil na 
fenomén, který se prognózování a potaž-
mo plánování bytostně týká, totiž na po-
suny v odhadu našich reálných možností. 
Na přístupu k budoucí sklizni to lze velmi 
dobře dokumentovat.

Vrátíme-li se do hluboké historie prvních 
zemědělských kultur, to jest o několik tisícile-
tí zpět, lze doložit, že se naši dávní předkové, 
pro které byl výsledek sklizně často otázkou 
holého přežití, také svým způsobem pokouše-
li odhadovat budoucí výsledek. Nicméně, ať 
to některým z nás dnes připadá naivní nebo 
úsměvné, jejich zaměření do budoucna se pro-
jevovalo mnohem více než v pokusech o od-
hady v prosbách k božstvům. Odhady – pro-
gnózy představovala orákula, která bývala ve 
svých výpovědích často moudře mnohoznač-
ná. Božstva reprezentující zemi a veškeré pří-
rodní živly byla tak jako tak nevyzpytatelná 
a často potměšilá. 

Naši tehdejší předkové nebyli o nic méně 
inteligentní než my, ale na rozdíl od nás by-
li zjevně podstatně vnímavější. Sledování pří-
rodních dějů je spíše než k pocitu, že je mož-
né do nich vstoupit, když ne přímo řídit, vedlo 
k pokoře a úctě. Celý proces pěstování kultur-
ních plodin od setby po vlastní sklizeň byl po-

svátným rituálem, který byl zakončen oslavou 
a díkůvzdáním. 

Tehdejší zemědělci se více než pány situace 
cítili být v nejlepším případě součástí monu-
mentálního kosmického dění, o němž nepo-
chybovali, že je nedostižným způsobem přesa-
huje. Pozůstatky tohoto přístupu včetně odles-
ku dávného ritu vytrvaly do relativně nedávné 
doby. Pak ale nastala změna.

Člověk se rozhodl emancipovat, vložit se do 
procesu, ovládnout jej. A tak se poznenáhlu 
začal objevovat nový fenomén – systém. Zpr-
vu šlo o to nalézt systém v procesu přírodní-
ho dění. Ukázalo se však, že se jedná vpravdě 
o velmi tvrdý oříšek. Každý systém, který byl 
popsán a případně i modelován se ve výsled-
ku ukázal vždy jako dílčí a ve výsledku ovlivňo-
vaný systémem jiným. A co nejhoršího, ukáza-
lo se, že systémy přírodních procesů již nikdy, 
či alespoň po dobu existence lidstva, nebude 
možno oddělit od systémů v procesech chová-
ní lidské společnosti. 

Jestliže fyzikální, chemické a biologické in-
ženýrství dospělo k poznání, že popis a mo-
delování dějů je možné, byť je třeba je vždy 
vztáhnout pouze k jistým podmínkám a praco-
vat s jistou pravděpodobností, inženýrství soci-
ální se ukázalo být zcela ošidným. 

Ačkoli mnohým bystřejším mozkům minu-
lého století začalo již poměrně brzy svítat a za-
čali reálnost systematizace a následného in-
ženýrského řízení všeho včetně lidské společ-
nosti hlasitě zpochybňovat, mainstream jejich 
pochyby okázale přehlížel. A to, bohužel, zda-
leka ne pouze v režimech, které byly na snaze 
(naštěstí marné) o důsledné řízení všech as-
pektů života založeny. 

Pamatuji si, jak jsem se počátkem devade-
sátých let radoval z toho, že konečně nebu-
deme muset plánovat neplánovatelné a syste-
matizovat nesystematizovatelné. Ukázalo se, 
že jsem se mýlil. Neboť jsme počali opět plá-
novat a systematizovat. Pravda, na první po-
hled sofistikovaněji než dříve, o to však kom-
plikovaněji. 

Abych věci uvedl na pravou míru, nezpo-
chybňuji nutnost mít představu, jakým směrem 
se chceme ubírat, co je naší prioritou a cílem. 
O tom nemůže být sporu. Plánovat v tomto 
smyslu nutné je. Ale jen do té míry, do jaké je 
to rozumné. V okamžiku, kdy se plánování vy-
mkne z rámce racionálního stanovování směru 
dalšího postupu a stane se „systémem o sobě“, 
je zle. A tady jsme u toho, kam fenomén systé-
mu zejména ve dvacátém století dospěl. 

Systémem o sobě nazývám takový systém, 
který již nevychází z pozorování takového pro-
cesu, o němž jsme schopni shromáždit dosta-
tek dat, která nám pak dávají možnost alespoň 
s jistou pravděpodobností predikovat další vý-
voj. V reálném životě je totiž mnoho proce-
sů, které takto popsat nelze. Systém o sobě se 
tak dá nazvat „přání otcem myšlenky“ a vzhle-
dem k tomu, že potřebná data prostě shromáž-
dit nelze, stává se pastí a vposledku hromadou 
znehodnocených papírů. Vrátím-li se ke skliz-
ni obilí – řeknu-li dnes (26. června 2009) coko-
li o ceně obilí v únoru 2010, budu se s vysokou 
pravděpodobností hraničící s jistotou mýlit. 

Systémy o sobě nás však, aniž si to často 
uvědomujeme, obklopují.

Jsou snad blíže realitě než dávná božstva, 
která neztělesňovala nic jiného než reálné pří-
rodní (kosmické) fenomény? Domnívám se, 
že ne.

Proč jsem si letos zvolil pro svůj příspěvek 
toto téma? Protože jsem v posledních dnech 
zaznamenal jednu změnu oproti předchozím 
letům. Jedním z vodítek pro plán nákupních 
cen obilí, což je pro ekonomiku mlýnů napro-
sto klíčová položka, byly ceny vyhlašované ob-
chodníky (v naší republice výkupy). Letos vý-
kupy nevyhlásily ceny žádné. (Nejspíš po loň-
ských zkušenostech.). 

Mnohé tento fakt zneklidňuje či frustruje, 
mne, přiznám se, to vede k opatrnému opti-
mismu. Že bychom přece jen začali (znovu) 
chápat, že v mnohých situacích prostě nevíme 
a ani nemůžeme vědět, co se stane? 

Jistě, můj optimismus je nejspíš unáhlený. 
Vliv expertů vyškolených ve všem možném, je-
nom ne ve vnímání života jaký je, a přesvědče-
ných, že co nejde po dobrém, půjde jinak, pro-
zatím nezlomila ani hospodářská krize. 

Ale třeba přibude těch, kteří budou alespoň 
přemýšlet o tom, jestli se někde neděje chy-
ba, jestli naše systémy nejsou jen klapkami na 
očích. Přeji nám odvahu vzít rozum do hrsti 
a občas se s pokorou zastavit před ději, které 
běží a poběží přes naše hlavy.

A také nám všem přeji bohatou a dobrou 
úrodu.  Ing. Pavel Skřivan

generální ředitel UNIMILLS a. s.

Prognózy a plány

Vážení čtenáři,
uvnitř listu přinášíme 

reportáže
ze Dnů chleba 2009

a z oslav Světového dne 
mléka 2009
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V roce 2008
jsme zajistili pro 20 822

našich klientů recyklaci a využití
u 592 tisíc tun odpadů z obalů.
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V rámci moni-
toringu cizoro-
dých látek, kte-
rý orgány státní-
ho veterinárního 
dozoru každo-
ročně provádě-
jí a předkláda-
jí jeho výsledky 

Evropské komisi počátkem následu-
jícího roku, bylo provedeno v roce 
2008 celkem 69 806 vyšetření. Ne-
vyhovujících nálezů bylo 0,17 %, 
což je o 0,01 % méně než v před-
chozím roce 2007 (0,18 %).

Každoročně prověřují veterinární in-
spektoři mléko a mléčné výrobky, ma-
so a masné výrobky (samozřejmě i rybí 
a maso lovné zvěře), vejce a vaječné vý-
robky, med, krmiva živočišného půvo-
du a napájecí vodu na přítomnost ne-
povolených kontaminantů (cizorodých 
látek), a to u všech subjektů, které jsou 
pod veterinárním dozorem.

Z celkového množství 69 806 vyšet-
ření bylo 66 452 v rámci plánovaných 
rutinních akcí, 2 191 bylo cílených vy-
šetření a 1 163 vyšetření se týkalo do-
vážených komodit. Vyšetřování vzor-
ků provádějí státní veterinární ústa-
vy (SVÚ), Ústav pro státní kontrolu 

biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKV-
BL). Sledují se dioxiny (PCB), rezidua 
pesticidů, obsah vybraných chemic-
kých prvků (těžkých kovů), mykotoxi-
ny, rezidua veterinárních léčiv, obsah
průmyslových polutantů, potravinář-
ská aditiva, ale například i radioaktiv-
ní látky.

Na základě vyšetření lze říci, že neby-
ly zjištěny takové případy, kdy by bylo 
přímo ohroženo zdraví lidí. V případě 
výjimečných zjištění místně příslušné 
krajské veterinární správy nařídily ne-
propuštění výrobků do tržní sítě, popří-
padě nařídily zlikvidování, popřípadě 
odeslání výrobků zpět výrobci.

Ze zajímavých případů v roce 2008 
stojí za zmínku například to, že v led-
vinách starších krav (7–8 let) z oblas-
tí s dlouhodobým zvýšeným zatížením 
z okolních průmyslových činností byl 
v 8 vzorcích prokázán nadlimitní ob-
sah kadmia. Na základě dalšího cíle-
ného vyšetřování bylo zjištěno dalších 
17 nevyhovujících koncentrací kadmia 
v ledvinách. V dotyčných chovech již 
byla mimořádným veterinárním opatře-
ním nařízena konfiskace všech ledvin 
od krav stanoveného stáří. Nebo byla 
zjištěna v jednom vzorku pstruha duho-
vého nad tolerovanou hodnotou rezidua 
malachitové zeleně. Chovatel neškod-

ně odstranil 500 kg kontaminovaných 
ryb. Rezidua této zakázané látky (pro 
chov tržních druhů ryb) byla zjištěna 
ještě u šesti vzorků z pěti farem, avšak 
pod tolerovatelnou hodnotou. Lze říci, 
že ani v těchto případech nedošlo a ne-
dochází k propuštění něčeho závadné-
ho do tržní sítě.

Podrobné výsledky jsou uvedeny v pu-
blikaci Kontaminace potravních řetězců 
cizorodými látkami, situace v roce 2008, 
která je k dispozici na webových strán-
kách Státní veterinární správy – www.
svscr.cz, v rubrice Publikace SVS ČR, vy-
dané v roce 2009.  

V roce 2008 bylo o setinu procenta méně nevyhovujících vzorků než v roce 2007

V uplynulých dnech řešila Stát-
ní veterinární správa ČR dva přípa-
dy závadných potravin, šlo o ryby 
ze země mimo EU (pstruhy z Turec-
ka) a rybí výrobek z EU (tresčí ját-
ra z Polska). V obou případech ne-
byla zásilka propuštěna do tržní sítě 
a bude vrácena nebo zlikvidována.

Do Turecka se buď vrátí nebo bude 
zlikvidována v kafilerii zásilka 4 690 kg 
zmrazených pstruhů. Tito pstruzi neby-
li smyslově vyhovující (tělní dutina byla 
znečištěna střevním obsahem, ryby vy-

kazovaly netypický zápach, barva sva-
loviny byla žlutooranžová). I laborator-
ní vyšetření dusíkatých látek poukázalo 
na to, že zboží neodpovídalo požadav-
ku čerstvosti. Řeší Krajská veterinární 
správa pro Jihočeský kraj.

Stejný osud čeká zásilku 2 701 kg 
tresčích jater v konzervách (celkem 
22 512 konzerv). Nic nebylo distribu-
ováno do tržní sítě, zásilka je pozasta-
vena ve skladu příjemce a bude buď 
vrácena dodavateli do Polska, nebo ne-
škodně odstraněna v asanačním podniku.

Z obchodních dokladů vyplynulo, 

Ani pstruhy z Turecka, ani játra z Baltu

O trochu větší množství katalán-
ských salámů než malé bylo kvů-
li nepovolenému červenému barvi-
vu zlikvidováno. Celkem šlo o zásil-
ku 1 421 kilogramů, ve které bylo 
na základě veterinárního vyšetření 
zjištěno červené barvivo E124, kte-
ré se do takovéhoto typu výrobků 
nesmí použít.

Celý případ řešila Krajská veterinár-
ní správa pro Ústecký a Zlínský kraj. 
A postup byl obvyklý, zásilku pozasta-
vit a buď vrátit zpět dodavateli, tj. do 
země původu, anebo ji celou tzv. ne-
škodně odstranit v asanačním podniku 
na náklady dodavatele. V tomto případě 
bylo celé množství, téměř jeden a půl tu-
ny, zlikvidováno v kafilerii.

Státní veterinární správa ČR infor-
muje o tomto případu přesto, že nejde 
o tak velké množství, z toho důvodu, že 
nejde o první případ, kdy bylo v podob-
ném výrobku prokázáno použití nepo-
voleného červeného barviva. Například 
zmíněné E124 se nesmí v určitých vý-
robcích používat, lze jej použít napří-
klad ve vyjmenovaných výrobcích jako 

chorizo, salchichon či sobrasada, samo-
zřejmě ve stanoveném množství (jak je 
stanoveno ve vyhlášce č. 4/2008 Sb.). 

Španělská kompetentní autorita pro-
vedla u výrobce (Hichos de Jose Casa-
ponsa – La Vall de Bianya /Girona) šet-
ření a bylo zjištěno, že došlo ke křížové 
kontaminaci. Výrobce bude muset udě-
lat taková opatření, aby ke kontaminaci 

již nedošlo a E124 bylo použito pouze 
do výrobků, do kterých být použito smí.

 Dovozci tedy musejí počítat s tím, 
že budou takovéto potenciálně podezře-
lé výrobky pečlivě prověřovány. Cílem 
veterinárního dozoru je, aby se nic zá-
vadného na stůl do domácností ani do 
podniků veřejného stravování nemohlo 
dostat.

Rudý je vždy podezřelý

Státní veterinární správa ČR 
v uplynulých dnech dohledala a za-
jistila vrácení závadných uzených 
šprotů polskému výrobci, kvůli nad-
limitnímu obsahu benzopyrenu, a to 
na základě informace, kterou do 
RASFF vložili kolegové na Sloven-
sku.

Podle nařízení Komise (ES) č. 1881/
2006 může výrobek obsahovat ma-
ximálně 5 mikrogramů benzopyrenu 
na kilo, avšak v uzených šprotech výrob-
ce z Kolobřehu (Polsko) byl v jednot-
livých šaržích zjištěn obsah od 8,5 do 
11,5 mikrogramů na kilogram a v jed-
né dokonce 44,5 mikrogramů/kg. Do 
uzených ryb se může dostat právě při 

procesu uzení, proto je nutné celou tuto 
výrobu odpovídajícím způsobem moni-
torovat. To znamená, že musí probíhat 
stanovenou dobu, aby případný obsah 
benzopyrenu v žádném případě nepře-
kročil povolený limit.

V současné době tento případ ře-
ší Krajské veterinární správy pro Zlín-
ský kraj a pro Ústecký kraj, neboť dis-

tributorem pro ČR je česká firma, která 
má sklady v těchto dvou krajích, a prá-
vě ta je povinna zajistit vrácení zásilky 
kontaminovaných uzených šprotů pol-
skému distributorovi Nordfish – Food-
mark, Choryzno (výrobce firma Bla-
tic fish, Zaklad przetwórstva ryb, Ko-
lobrzeg). 

Šlo o výrobek „uzené šproty POLA-

RICA“, výrobce Zaklad przetwórstva 
ryb Baltic fish, Kolobrzeg, po 200 
gramech, šarží 20090405, 20090419, 
20090503, 20090510 a20090524. 
Celkové vrácené množství bylo
652 kusů balení těchto uzených špro-
tů. V současné době se zákazníci již se 
závadnými šproty na pultech obchodů 
nesetkají.

Dohledané závadné šproty se vracejí

Za podmínky, že jde o surovi-
nu živočišného původu určenou 
k tepelnému zpracování, nemusí 
zákazníka potenciální obsah bakte-
rií listerií (Listeria monocytogenes) 
tak zajímat. Při tepelném zpraco-
vání se bakterie dostatečně „devi-
talizují“.

Pokud však jde o potraviny určené 
k přímé spotřebě, jako jsou třeba sýry, 
tlačenky, sekaná nebo třeba uzené ry-

by, je nadlimitní obsah listerií na pová-
ženou. K pomnožení listerií, které jsou 
v okolním prostředí prakticky všudypří-
tomné, nemusí dojít u výrobce, často je 
mnohem pravděpodobnější, že k němu 
dojde při nedodržení teplotního řetěz-
ce. Výrobce totiž musí mít takové kon-
trolní mechanismy, kdy zjišťuje případ-
nou kontaminaci a výsledky archivuje, 
popřípadě i vzorky. Na základě toho se 
před dvěma lety podařilo „vyvinit“ pod-
nik Madeta, který byl nařčen, že na Slo-

vensko dodal sýr s nadlimitním množ-
stvím listerií.

Mnohonásobné překročení povolené-
ho limitu obsahu listerií ve výrobcích má 
na svědomí zejména neodpovídající skla-
dování, a to jak u prodejce, tak u koneč-
ného spotřebitele. Je tedy absolutně nut-
né dodržovat správnou skladovací teplo-
tu. A pokud jde o rozmražené a opětně 
zmražené výrobky, dochází k tak enorm-
nímu pomnožení bakterií, že může jít 
opravdu až o ohrožení života.

Je také třeba umět rizika rozlišovat. 
Například po vyšetření uzených mak-
rel (na počátku června), které byly 
v tržní síti označeny za kontaminova-
né, šlo o překročení limitu v okamžiku 
prodeje z povolených sto kolonií tvoří-
cích jednotek (KTJ) zdánlivě malé, na 
gram o 30 až o 180 KTJ, avšak kdyby 
zákazník koupené uzené ryby neskla-
doval v chladničkové teplotě, mohlo by 
během krátké doby dojít k opravdu ne-
bezpečnému pomnožení. 

Je tedy třeba vždy vidět případný 
problém ve skutečném světle, uvědo-
mit si případné chyby v procesu, než 
se výrobek dostane na stůl. Prvotní 
a významnou roli hraje výrobce, ale 
nezapomeňme, že i prodejce a nako-
nec zákazník sám. Proto pro všechny 
platí dodržovat chladicí řetězec! Nic-
méně je třeba dodat, že za zdravotní
nezávadnost výrobku vždy zodpovídá 
ten, kdo jej uvádí tzv. do oběhu, tj. do 
tržní sítě.

Listerie mohou být za určitých okolností nebezpečné

Riziko sice není velké, ale vylou-
čit možnost nakažení člověka para-
zitem Echinoccocus multilocularis 
prostřednictvím některých lesních 
plodů prakticky nelze.

Echinoccocus multilocularis je ma-
lá tasemnice, jejímž hlavním hostitelem 
je liška, ale i pes a kočka. Mezihostite-
lem je myš (i ostatní drobní hlodavci). 
Člověk je nepravým hostitelem. Vajíčka 
opouštějící zažívací trakt hlavního hos-
titele ulpívají kdekoliv ve vnějším pro-
středí. Člověk se nejčastěji nakazí „infi-
kovanou“ zeleninou, lesními plody, hou-

bami nebo i přímo z vnějšího prostředí 
při nedodržování hygienických návyků. 
Vajíčka, která člověk pozře, se dostáva-
jí do zažívadel, zde se uvolní larvy, kte-
ré se dostanou do krevního oběhu. Játra 
jsou prvním cílovým orgánem, v němž
způsobují onemocnění „alveolární 
echinokokózu“. Z jater mohou být lar-
vy rozneseny do dalších orgánů (i svalů 
a mozku). Dle toho také vypadá klinic-
ký obraz onemocnění člověka. Z infi-
kovaných lidí onemocní 10–15 %, zále-
ží na vnímavosti, stavu organismu a „in-
fekční dávce“.

Výskyt tohoto parazita byl objeven 

asi před 40 lety, přičemž ještě před
20 lety byl u lišek výskyt ojedině-
lý. Lišek totiž přibývá, částečně i vli-
vem ozdravení od vztekliny, které by-
lo s ohledem na případné ohrožení li-
dí samozřejmě nezbytné. Lišek přibývá 
zejména v okolí měst, kde nacházejí do-
statek potravy i úkrytu. A tak například 
v Německu, zejména v jižním Bavor-
sku (ale i ve Švýcarsku), je uváděno 
promoření echinokokózou u lišek až 
u 80 % populace. Největší riziko one-
mocnění člověka je tedy kolem velkých 
měst. Je zde nejvyšší koncentrace lišek, 
které hledají na skládkách potravu,

a je zde i vysoká koncentrace mezihos-
titelů. 

Základem prevence onemocnění člo-
věka je hygiena, tj. mytí zeleniny, les-
ních plodů a samozřejmě rukou. Ne-
konzumovat lesní plody přímo utržené, 
v každém případě raději omýt tekoucí 
vodou, lépe však konzumovat tepelně 
ošetřené (min. 60 °C). K preventivním 
opatřením dále patří pravidelné hubení 
myší a pravidelné odčervování psů a ko-
ček, které požírají myši.

Podle švýcarských údajů onemoc-
ní zhruba dva lidé na milion obyvatel. 
V Německu je ročně hospitalizováno 

okolo 100 lidí na alveolární echinoko-
kózu.

Do budoucna je možné uvažovat 
o odčervování lišek prostřednictvím 
speciálních návnad s účinným prostřed-
kem. První zkušenosti mají právě v Ně-
mecku a ve Švýcarsku. U cizopasníka 
působí účinná látka na jeho povrcho-
vou blánu, kterou leptá, a na svalstvo, 
u něhož způsobuje křeče. Je možné, že 
i v ČR využije Státní veterinární správa 
německých zkušeností a půjdeme též 
touto cestou. 

Josef Duben
SVS ČR

Myjte si ruce i borůvky

že ryby byly ulovené v Baltském moři, 
proto byly odebrány vzorky k laborator-
nímu vyšetření na obsah dioxinů. Bylo 
zjištěno zhruba 1,5násobné překročení 
limitu pro sumu dioxinů a PCB s dioxi-
novým účinkem. (Limit pro rybí játra je 
25 pg/g. Laboratorním vyšetřením by-
la naměřená hodnota 63,5 pg/g). Řeší 
Krajská veterinární správa pro Středo-
český kraj.

Baltské moře je nejvíce znečištěnou 
mořskou oblastí (zejména pokud jde 
právě o dioxiny a PCB s dioxinovým 
účinkem). Je to dané tím, že jej obklopu-

je několik států, a proto je znečištěním 
více ohroženo než jiné mořské oblasti. 
Výměna vody se sousedním Atlantským 
oceánem trvá asi 30 let. Zdroji znečiš-
tění jsou komunální odpady, průmyslo-
vé odpady, atmosférické vstupy, a to na-
příklad z dopravy a ze zemědělství. Po-
něvadž je tato problematika známá již 
delší dobu, byla již v roce 1974 založe-
na Helsinská komise (HELCOM), je-
jímž cílem je chránit mořské prostředí 
Baltského moře před zdroji znečištění. 
Ovšem, než bude Balt „čistý“, to je otáz-
ka zřejmě desetiletí.
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Celý týden (24.–29. 5.) probíhala 
jednání na zasedání Mezinárodního 
úřadu pro zdraví zvířat – OIE (Offi-
ce international des épizooties, ne-
boli World Organisation for Animal 
Health) v Paříži. Země EU zastupo-
vala v rámci předsednictví naše re-
publika, jmenovitě Milan Malena, 
ústřední ředitel Státní veterinární 
správy ČR.

OIE sdružuje přibližně 170 zemí ce-
lého světa a ČR je jednou z 28 zakláda-
jících zemí v roce 1924.

Na jednání v Paříži naši zástup-
ci absolvovali tři koordinační mítin-
ky, které připravovaly společnou po-
zici 27 členských zemí EU pro vol-
bu kandidátů do pracovních skupin 
OIE a pro úpravu terestriálního kó-
du zdraví zvířat. Naši zástupci cel-
kem jedenáctkrát vystoupili jménem 
všech členských zemí EU k projed-
návaným tématům. Byl schválen te-
restriální kód zdraví zvířat, byly do-
hodnuty a schváleny jednotné postupy
při zdolávání nákaz zvířat závazné pro 
všechny země, které jsou členy OIE 

a které ovlivňují celosvětově obchod 
s živými zvířaty a potravinami živočiš-
ného původu.

V průběhu jednání OIE byla zorga-
nizována schůzka na úrovni zástupců 
EU a Ruské federace, která navazovala 
na jednání v Praze u „kulatého stolu“ 
ve dnech 25.–26. 3. 2009. Hlavní téma-
ta jednání byly zejména podmínky ex-
portu mléka, mléčných výrobků, masa, 
masných výrobků, ale i problematika 
fytosanitární. V Paříži navíc šlo o cer-
tifikace vývozu živých zvířat do Rus-
ka a o splnění veterinárních požadav-

ků ruské legislativy. V závěru pařížské-
ho jednání bylo konstatováno, že jsou 
nutná další technická jednání, včetně 
jednání na politické úrovni, Evropská 
komise – Ruská federace.

Důležitým bodem jednání OIE bylo 
najít společnou platformu pro stanove-
ní výše členských příspěvků jednotli-
vých zemí včetně příspěvků na zakou-
pení budovy OIE a zdá se, že kritériem 
bude nejen velikost členské země, ale 
i další kritéria. I zde budou nutná další 
jednání, zejména na úrovni vlád jednot-
livých členských zemí.

Podle Milana Maleny byla jednání, 
která byla vedena v rámci CZ PRES, 
úspěšná a přínosná. Podařilo se nám 
připravit a prosadit společný postoj 
k veterinárním standardům (terestriál-
ní kód) a rovněž se nám podařilo pro-
sadit do pěti výborů OIE zástupce pod-
porované všemi 27 členskými zeměmi 
EU. 

Je dobré si uvědomit, že OIE má vý-
znamný vliv na světový obchod s živý-
mi zvířaty a potravinami živočišného 
původu, zejména z pohledu možného 
přenosu nákaz. 

O úspěchu veterinární diplomacie v Paříži

S varroázou jsme na tom u na-
šich včelstev opravdu lépe. Avšak 
mor včelího plodu včely i včela-
ře stále sužuje. Razantní postup, 
který v podstatě na podnět vče-
lařů aplikujeme, nicméně efekt 
přináší. Budeme se o tom mo-
ci přesvědčit jistě v následujících
letech. Přestože se u nás nová oh-
niska objevují, o mnohem horší si-
tuaci než v roce 2008 nelze hovo-
řit.

Shrňme postup proti těmto dvě-
ma nepříjemným nákazám. Varroázu 
lze léčit. Včelaři postupovali zejmé-
na v loňském podzimu podle poky-

nů Státní veterinární správy a včelstva 
ošetřovali doporučenými (povolený-
mi) preparáty, což se projevilo letoš-
ní dobrou nákazovou situací. O var-
roáze není prakticky slyšet. Jen u ne-
celých 6 % včelstev byly zjištěny více 
než 3 samičky roztoče Varroa destruc-
tor, který způsobuje tuto nákazu (v ro-
ce 2007 a 2008 to bylo 22 %). 

S morem včelího plodu je to horší 
především „díky“ důslednějšímu vyšet-
řování. Odhalená ohniska se likvidují, 
poslední dva roky nikoli jen postižené 
včelstvo, ale všechna včelstva na sta-
novišti. To znamená včelstvo, úly, dílo 
i nářadí. Med postižených včelstev ne-
lze využít ke krmení včel, protože ob-

sahuje spóry původce nákazy – Paeni-
bacillus larvae. Z ochranných pásem 
okolo ohniska lze med použít k lidské-
mu konzumu jedině po negativním la-
boratorním vyšetření. Nikoli proto, že 
by mor včelího plodu ohrožoval člově-
ka, ale proto, že z odhozených nádob 
by se mohly nakazit další včely. Léčba 
moru včelího plodu je zakázána z dů-
vodu, že v medu nesmí být obsažena 
žádná rezidua léčiv.

Díky medializaci těchto problémů 
zákazníci jistě dobře vědí, že v čes-
kém medu prakticky nelze očekávat 
nic závadného, to znamená ani žádná
rezidua nepovolených veterinárních lé-
čiv. 

Pro uspokojení z ústupu varroázy nezapomínáme na mor včelího plodu

S možností výskytu trichinelózy, 
tj. s larvami svalovce v mase ze-
jména divokých prasat, Státní ve-
terinární správa ČR počítá, nicmé-
ně v současné době žádné riziko ne-
hrozí.

Naposledy byly trichinely zjištěny 
v roce 2006 u divočáka uloveného na 
Rychnovsku, v roce 2008 byl zazname-
nán obdobný případ v Německu. Pro-
to se také musí maso černé zvěře před 
uvolněním pro lidskou spotřebu podro-
bit vyšetření.

Pokud jde o maso domácích pra-

sat, která jsou porážena na jatkách, tak 
zde se samozřejmě také maso vyšetřu-
je. Stejně tomu tak je i ve všech zemích 
EU. To znamená, že všechno vepřové 
maso obchodované v rámci intrakomu-
nitárního trhu je vyšetřováno na přítom-
nost trichinel. 

A vepřové maso popřípadě doveze-
né do EU ze třetích zemí? Takové mů-
že pocházet jedině ze závodů schvále-
ných pro vývoz do EU, a to znamená, 
že zde provádějí stejná vyšetření a ma-
jí stejné standardy jako v EU. O tom se 
také pravidelně přesvědčují inspektoři 
DG SANCO (Generálního ředitelství 

Zdraví a ochrana spotřebitele), kteří ty-
to závody navštěvují.

Proč taková pozornost trichinelám, 
larvám svalovce stočeného? Právě pro-
to, že mohou u hostitele způsobit vel-
ké problémy, záněty svalů a konečně 
i smrt. Poslední případy úmrtí lidí byly 
u nás zaznamenány v roce 1954 ve Smr-
dově u Pacova. Od té doby nic!

S možnou přítomností trichinel 
v mase počítaly dříve i staré mysli-
vecké kuchařky, doporučovalo se ma-
so řádně propéci. Ostatně to platí do-
dnes, zejména by na to měli pamato-
vat cestovatelé v nějaké „divočině“. 

Například v roce 2005 se takto nepro-
pečeným masem z uloveného kanad-
ského černého medvěda (provincie
Quebec) „nakazilo“ a bylo hospitalizo-
váno 17 francouzských lovců a jejich 
přátel, kterým dali ochutnat. Tedy po-

zor, ulovené divočáky i medvědy vždy 
vyšetřit!

Snad lze ještě uvést, jako doplnění, 
že v ČR žádné závadné vepřové ani jiné 
maso s trichinelami nebylo zjištěno.

Josef Duben, SVS ČR

Svalovci sice existují, ale nás nesužují

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách SVS ČR: 
www.svscr.cz

Státní zeměděl-
ská a potravinářská 
inspekce ve spolu-
práci s celním úřa-
dem v Praze zadr-

žela na hranicích dodávku mandlí 
původem z USA. Důvodem je pěti-
násobné překročení limitu na obsah 
aflatoxinů. Dodávka o celkové hmot-
nosti 9,5 tuny obsahovala 420 karto-
nů přírodních mandlí bez skořápky. 

Na základě laboratorních výsled-
ků SZPI zaslala celnímu úřadu závaz-
né stanovisko nepropustit tuto dodávku 
do volného oběhu na území ČR. Dovoz-
ce ji nyní může vrátit svému dodavate-

li nebo ji musí zničit. Informace o do-
dávce byly zároveň odeslány na vědomí 
ostatním členským zemím EU prostřed-
nictvím Systému rychlého varování pro 
potraviny a krmiva (RASFF).

Dovoz suchých skořápkových plodů 
z určitých zemí, například právě mand-
lí z USA, arašídů z Číny, pistácií z Irá-
nu apod., podléhá zvláštnímu režimu. 
V letošním roce se SZPI takto podařilo 
zachytit již dodávku dvaceti tun závad-
ných arašídů z Číny, která rovněž obsa-
hovala nadlimitní množství aflatoxinů.

Díky opatřením SZPI se podobné 
kontaminované zásilky vůbec nedosta-
nou na evropský trh a spotřebitelům 
proto nehrozí žádné nebezpečí.

SZPI nepropustila do oběhu
zásilku mandlí z USA

Nebezpečné želé
se nedostalo na český trh

Hlavní prioritou všech dozoro-
vých orgánů kontrolujících potra-
viny je bezpečnost. Do této ob-
lasti spadá i kontrola označování 
alergenních složek potravin. Práv-
ní předpisy přesně definují, které 
složky potravin nebo látky z nich 
pocházející jsou považovány za 
alergeny. Mezi ty nejznámější patří 
arašídy, vejce, mléko, lepek, korý-
ši nebo sója. Lidé trpící alergií na 
danou potravinu ji musí zcela vy-
loučit ze svého jídelníčku, proto-

že v případě požití jim hrozí různé 
zdravotní komplikace, od bolestí 
břicha až po dýchací potíže v závis-
losti na typu alergie. Z tohoto dů-
vodu musí výrobci na obalech po-
travin zřetelně označit obsah všech 
alergenních složek, aby se alergi-
ci mohli těmto potravinám vyhnout.
Toto označení není povinné, pokud 
obsah alergenu jednoznačně vyplý-
vá už z názvu potraviny, například 
„vaječné těstoviny“ nebo „mléč-
ná rýže.“

Správné označování alergenů na eti-
ketách potravin je předmětem kontro-
ly ze strany Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce. Inspektoři se s nede-
klarovanými alergeny setkávají ve dvou 
podobách. Častěji laboratoře odhalu-
jí reziduální výskyt alergenů v potravi-
nách, ke kterému dochází náhodnou 
a nechtěnou kontaminací, například ne-
dodržením receptury nebo nedostateč-
ným vyčištěním výrobní linky, na níž se 
zpracovává potravina s alergenem a po-
té bez něj. Před tímto reziduálním vý-

skytem se výrobci někdy brání uvádě-
ním preventivního upozornění na obale 
typu: „Může obsahovat stopy arašídů“.

Laboratoře však občas v potravině 
naměří nedeklarované alergeny ve vyso-
kém množství. Je to zřejmý důkaz toho, 
že výrobce neoznačil na obale jednu ze 
složek či použitých surovin s obsahem 
alergenu. S takovým pochybením se 
SZPI setkala nedávno například u Ho-
řických trubiček polomáčených od vý-
robce Josefa Petráčka z Hořic. Inspek-
toři zjistili, že jedna z použitých surovin 

se skládala z arašídů, v konečném pro-
duktu však výrobce arašídy neuvedl.

Ve všech případech, kdy je zjištěn 
v potravině jakýkoliv alergen, který ne-
ní označen ve složení, nařizuje inspekce 
okamžité stažení takto špatně označené 
potraviny z trhu. Pokud výrobce potra-
vinu doznačí údajem o obsahu alerge-
nu, může zboží dále uvádět do oběhu. 
Stejně tak to učinil i Josef Petráček, pro-
to se jeho hořické trubičky znovu pro-
dávají. 

Martina Šmídtová, SZPI

Pozor na označování alergenů

Státní zemědělské a potravinářské inspekci ve spolupráci s Celní 
správou ČR se podařil další úspěšný zásah. V rámci kontroly dovozu po-
travin byla zadržena dodávka želé ve tvaru minipohárků, které obsaho-
valy želírovací látku karagenan (E 407). Dodávka původem z Vietnamu 
obsahovala v různých dózách celkem 270 kilogramů těchto cukrovinek. 

Želé v minipohárcích, které obsa-
huje aditivní látky vyrobené z moř-
ských řas a gum, jako je právě kara-
genan, jsou již od roku 2004 v Ev-
ropské unii zakázané, neboť jsou 
považovány za nebezpečné. Kvůli 
tvaru, velikosti a způsobu konzuma-
ce tohoto typu želé totiž hrozí kon-
zumentovi riziko zadušení. Karage-
nan navíc způsobuje, že se želé v ús-

tech hůře rozpouští, což riziko ještě 
zvyšuje.

SZPI z výše uvedených důvodů vy-
dala závazné stanovisko nepropustit 
tuto dodávku do volného oběhu, dí-
ky tomu spotřebitelům nehrozí žádné 
nebezpečí. O případu byly prostřed-
nictvím Systému rychlého varování 
pro potraviny a krmiva informovány 
i ostatní členské státy EU. 
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Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce a Celní správa ČR spo-
lupracují při úřední kontrole dovo-
zu potravin rostlinného původu řa-
du let, první vzájemná dohoda byla 
podepsána již v roce 1998. Doho-
da o spolupráci přesně definuje ri-
zikové komodity, na které se kon-
trola zaměřuje, stanovuje pravidla 
výměny informací a proces kontro-
ly v případě, že dodávka podezře-
lé potraviny vstupuje na evropský 
trh přes Českou republiku. Oba úřa-
dy také spolupracují při dozoru nad 
vývozem potravin či nad dovozem 
a vývozem surovin z geneticky mo-
difikovaných organismů.  

Nová podoba dohody reaguje na 

změny evropských předpisů týkajících 
se problematiky dovozu potravin a rov-
něž upřesňuje postupy kontroly v návaz-
nosti na rozšíření kompetencí SZPI vy-
plývající z loňské novely zákona o SZPI. 
V rámci této novely totiž SZPI získala 
oprávnění provádět kontrolu potravin 
ještě před jejich propuštěním do volné-
ho oběhu, což dříve nebylo možné.

„Sepsání nové dohody o spolupráci 
bylo nutné kvůli zapracování ustano-
vení nové legislativy, zároveň to ovšem 
byla příležitost, jak ještě více zdokona-
lit naši již tak dobře fungující spoluprá-
ci, zaktualizovat seznamy kontrolova-
ných komodit a zpřesnit pravidla vzá-
jemné komunikace. Výsledkem bude 
ještě efektivnější ochrana spotřebite-

lů před dovozem nebezpečných potra-
vin ze třetích zemí,“ uvedl u příležitosti 
slavnostního podepsání dohody v Pra-
ze na Generálním ředitelství cel Mar-
tin Klanica, v současnosti pověřený ve-
dením Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce.

Účinnost spolupráce SZPI a Cel-
ní správy ilustrují i případy nedávných 
úspěšných kontrolních akcí. V letošním 
roce se ještě před vstupem do volného 
oběhu například podařilo zadržet dva-
cet tun arašídů z Číny či více než devět 
tun mandlí z USA, oboje kvůli nadlimit-
nímu množství aflatoxinů. SZPI infor-
movala také o zadržení dodávky nebez-
pečných želé cukrovinek.

Martina Šmídtová, SZPI

Zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce
a Generálního ředitelství cel podepsali novou dohodu o spolupráci

Budoucí podoba přímých plateb, 
jejich jednodušší systém, rovno-
měrnější rozdělení, a tím i férovější 
konkurenční prostředí na jednotném 
trhu, byla předmětem jednání evrop-
ských ministrů a zástupců odborní-
ků na agrární problematiku. Nefor-
mální rada pro zemědělství a rybář-
ství v Brně přinesla nejen shodu nad 
důležitostí systému přímých plateb, 
ale i nově vytvářet Společnou ze-
mědělskou politiku po roce 2013. 
Ministři se dále zavázali podrobně 
se zabývat nestejnou úrovní plateb 
u členských států EU.

Účastníci neformální rady si potvr-
dili, že Společná zemědělská politika 
představuje základní nástroj nejen pro 
zajištění dostatku kvalitních potravin, 
ale zároveň významně přispívá ke zvy-
šování kvality života ve venkovských ob-
lastech. 

„Ministři a vedoucí všech delegací se 
shodli na nutnosti hledat možnosti zefek-
tivnění modelu Společné zemědělské po-
litiky po roce 2013 a v souladu s tím hle-
dat model přímých plateb, který by byl 
jednoduchý, dostatečně flexibilní a přede-
vším obhajitelný před veřejností – daňový-
mi poplatníky,“ shrnuje ministr zeměděl-
ství Jakub Šebesta. 

Ministři dále konstatovali, že by v bu-
doucnu měly být přímé platby posuzo-
vány ve vazbě na tržní nástroje a pro-
středky vynakládané na rozvoj venkova 
a měly by se s těmito nástroji vhodně 
doplňovat. 

Zvláštní pozornost si podle řady de-
legátů zaslouží rovněž otázka budoucí-
ho cílení přímých plateb. Toto zamě-
ření by mělo vhodně reagovat na sílící 
poptávku evropských občanů po posky-
tování takzvaných public goods, veřej-

ných statků, jakými jsou například tvor-
ba a udržování krajiny, ochrana půdy 
nebo vodní management.

„Úroveň přímých plateb je v jednotli-
vých regionech EU negativně ovlivněna 
rozdílným historickým obdobím, kdy by-
ly tyto platby na základě produkčních 
ukazatelů vypočítávány. Tato disproporce 
činí už teď a zejména pak po roce 2013 
bude činit systém přímých plateb málo
věrohodným a obtížně obhajitelným,“ vy-
světluje 1. náměstek ministra Ivo Hla-
váč.

Ministři se shodli, že otázka systé-
mu přímých plateb je velmi komplex-
ní. Hledání možností jeho zefektivnění, 
při zohlednění specifických potřeb ně-
kterých sektorů, by proto představova-
lo významný příspěvek ke zjednoduše-
ní a zefektivnění celé Společné země-
dělské politiky. 

„Ministři potvrdili závazek podrobně 
prozkoumat možnosti rozvoje systému pří-
mých plateb a posoudit odlišnou úroveň 
přímých plateb u členských států po roce 
2013, takže priorita předsednictví byla na-
plněna,“ uzavírá ministr Šebesta. 

MZe

Ministři zemědělství potvrdili ochotu jednat o budoucnosti přímých plateb

Český ministr se sešel k bilaterál-
ním jednáním s nedávno jmenovanou 
ministryní zemědělství Ruské fede-
race Elenou Skrynnik a s gubernáto-
rem Leningradské oblasti Valerijem 
Serďukovem, kde hovořili o možnos-
tech další spolupráce, zejména při 
přenosu vyspělých českých tech-
nologií. Ruští představitelé vysoce 
ocenili dodávky plemenného sko-
tu, který se podle slov ministryně 
Skrynnik v ruských podmínkách vel-
mi dobře adaptuje, a úspěšné čes-
ko-ruské projekty v oblasti živočiš-
né výroby v republice Baškortostán 
a v Samarské oblasti. 

Ruská ministryně vyjádřila naději na 
další pozitivní vývoj současné spolupráce 
mezi ČR a RF, v návaznosti na bezpro-
střední kontakty mezi českými a ruskými 
veterinárními a fytosanitárními odborní-
ky. V této souvislosti potvrdila účast rus-

kých specialistů na Národní výstavě hos-
podářských zvířat a zemědělské techniky 
v Brně ve dnech 15. a 16. června 2009. 
Zde, jak řekl ministr Šebesta, „je značný 
prostor pro spolupráci s Ruskem, nejen po-
kud jde o obchodní výměnu, ale i v oblas-
ti zvěrolékařství a odborného vzdělávání, 
v oblasti včasného varování před nákaza-
mi a prevence chorob přenositelných ze zví-
řat na člověka.“ 

„Styky mezi MZe ČR a představiteli Le-
ningradské oblasti včetně výměn podnika-
telských misí jsou v posledních dvou letech 
velmi intenzivní,“ upřesnil ministr Šebes-
ta, „touto návštěvou chci potvrdit ruským 
partnerům náš zájem a připravenost po-
kračovat v započaté hospodářské spoluprá-
ci, která už má konkrétní výsledky. V repub-
lice Baškortostán jsou v provozu již tři vel-
kokapacitní farmy na 1 280 kusů dojnic, 
které postavily české firmy, další podobná 
farma je dokončena a byl zahájen zkušeb-
ní provoz, a tři mléčné farmy v Samarské 

oblasti se nyní připravují,“ dodal ministr.
Zástupci Leningradské oblasti projevili 

zájem i o automatizované systémy řízení 
farem, o technologii balení mléčných vý-
robků a o technologii pro chlazení a dal-
ší zpracování mléka. Představitelé obou 
států vidí možnosti spolupráce i v oblas-
ti technologie pro ekologickou manipu-
laci se zemědělskými odpady a zařízení 
pro bioplynové stanice. „V loňském roce 
dosáhly investice do modernizace zeměděl-
ství v Leningradské oblasti výše 13 miliard 
rublů, tj. přibližně půl miliardy amerických 
dolarů, a cca 75 % hospodářství v oblasti 
je ziskových,“ řekl gubernátor Serďukov. 
Upřesnil také, že zatímco v průběhu le-
tošního roku klesla v Leningradské ob-
lasti průmyslová výroba o 7 % v důsled-
ku celosvětové krize, zemědělská výroba 
vzrostla za stejné období o 4,6 %. 

Světové obilnářské fórum pořádala 
vláda Ruské federace, ruské ministerstvo 
zemědělství a Ruská obilnářská unie ve 

Ministr zemědělství Jakub Šebesta jednal s vysokými ruskými představiteli 
na Světovém obilnářském fóru v Sankt Petěrburgu

dnech 6.–7. 6. 2009 v Petrohradu. Zúčast-
ní se ho zástupci mnoha států, vč. minis-
trů zemědělství, vedoucích představitelů 
finančních a zemědělských mezinárod-
ních organizací a analytiků. Diskuse na 
tomto fóru byly vedeny s cílem nalézat vý-
chodiska k řešení současné situace nevy-
vážené produkce obilovin ve světě, kde na 

jedné straně se produkují velké přebytky 
a jinde panuje prohlubující se nedostatek 
potravin až hlad obyvatel. Ruští předsta-
vitelé uvedli, že pojistkou pro stabilizaci 
trhů s obilím by mohl být obilnářský po-
tenciál Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. 

Hugo Roldán
ředitel odboru komunikace MZe

Odpověď na otázku, jaká je úlo-
ha zemědělství ve venkovských ob-
lastech EU, se snažili najít vrchní 
ředitelé pro rozvoj venkova z celé 
EU. Ve dnech 9.–10. června se se-
šli v Brně, kde se od 1. náměst-
ka ministra zemědělství Ivo Hlavá-
če a zástupkyně Generálního ředi-
telství pro zemědělství Evropské 
komise paní Loretty Dormal-Mari-
no dozvěděli například, zda „ze-
mědělství a rozvoj venkova táhnou 
stejnou káru“, jak přispívá politi-

ka rozvoje venkova zemědělství ne-
bo o souvislostech rozvoje venkova 
s agroturistikou či s životním pro-
středím.

Cílem semináře bylo zdůraznit roz-
manité role zemědělství, tedy nejen 
produkci komodit, ale i rozvoj zeměděl-
ských oblastí a propojení na diverzifika-
ci. Promyšlená politika rozvoje venkova 
může zas naopak přispět k udržitelné-
mu zemědělskému hospodaření. Pod-
pora diverzifikace umožní udržet ven-

kov živý a zajímavý jak po stránce pra-
covní, tak kulturní a sociální.

„Na semináři jsme projednali dopady 
politiky rozvoje venkova na ekonomickou 
rentabilitu zemědělského podnikání,“ ří-
ká 1. náměstek ministra zemědělství Ivo 
Hlaváč. „Zamysleli jsme se nad tím, jaký-
mi strukturálními změnami zlepšit kon-
kurenceschopnost, jaký přínos mají různé 
systémy, například hospodaření na rodin-
ných farmách v porovnání s průmyslovým 
zemědělstvím, jaký význam má plně sa-
mozásobitelské hospodaření a tak dále.“

V Brně se sešli vrchní ředitelé pro rozvoj venkova 

MZe
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Zasedání Komise OSN pro trva-
le udržitelný rozvoj (CSD 17), kte-
ré probíhalo ve dnech 4.–15. květ-
na, skončilo díky úsilí českých vy-
jednavačů úspěchem předsednictví: 
potřebná rezoluce byla podpořena 
všemi zúčastněnými státy. Jednání 
identifikovalo globální cíle rozvoje 
venkova, dále cíle v otázce práva 
na půdu, v boji se suchem a deser-
tifikací nebo v oblasti rozvoje Afri-
ky a přineslo strategii udržitelného 
zemědělství do roku 2017.

„Atmosféra letošní politické debaty na 
sedmnáctém zasedání Komise OSN pro 
trvale udržitelný rozvoj byla poznamená-
na současnou krizí ve světové ekonomice 
a ve finančním sektoru i jejich důsledky 
pro stav zemědělství, obchod s potravina-
mi a postavení rozvojových zemí,“ komen-
tuje ministr zemědělství Jakub Šebesta. 
„Proto se jednání soustředilo na hledání 
východisek z krize s důrazem na význam 
udržitelného zemědělství, na zabezpeče-
ní produkce potravin a přístupu k nim 
s ohledem na současný stav ekosystémů, 
které trpí zvláště nedostatkem vodních 
zdrojů a degradací půd.“ 

Hlavním úkolem delegace České re-
publiky jako předsedající země Rady 
EU bylo koordinovat společnou pozi-
ci EU a vést jménem EU vyjednávání 
o politických rozhodnutích CSD-17 při 
vědomí toho, že je třeba zabránit vy-
hrocení konfliktu mezi hospodářsky vy-
spělými státy, jako blokem, kde krize 
vznikla, a rozvojovými státy, tedy pri-
márními oběťmi krize, a najít všeobec-
ně přijatelný kompromis, který by na-
pomohl posunout vpřed implementaci 
cílů udržitelného rozvoje. Neschopnost 
překonat tyto rozpory vedla na před-
chozím zasedání, kdy za EU vyjedná-
valo Německo, poprvé v historii Komi-
se OSN pro udržitelný rozvoj k nepřije-
tí závěrečného politického dokumentu. 
„Nejcitlivějšími body jednání byla otáz-
ka ochoty pokračovat v tak zvaném Do-
ha Round,“ přibližuje 1. náměstek mi-
nistra Ivo Hlaváč „dále otázka subvencí, 
kde rozvojové státy požadovaly zmrazení, 
respektive krácení dotací, a to okamži-
tě. V rámci EU je také trend snižovat do-
tace, ale nelze předjímat, kdy a o kolik 
před jednáním o budoucím rozpočtovém 
rámci.“ Dalším citlivým tématem byla 
podle náměstka Hlaváče biopaliva, re-

spektive kritéria pro jejich udržitelnou 
produkci. 

„Záměr dojednat a přijmout tento do-
kument všemi státy se podařilo splnit. 
I z tohoto pohledu chci ocenit odborné 
úsilí a diplomatické schopnosti členů čes-
kého vyjednávacího týmu,“ zdůraznil po 
návratu z USA ministr Šebesta. Fakt, 
že člen nově jmenované vlády ČR při-
cestoval do New Yorku a demonstroval 
tak, že předsednictví přikládá globální 
agendě udržitelného rozvoje prioritní 
význam a nezaměřuje se pouze na „do-
mácí“ evropskou agendu, byl pozitivně 
hodnocen i členskými státy EU. Jedna-
lo se tak o vůbec první velkou zahra-
niční prezentaci „přechodné expertní“ 
vlády ČR. 

Za nejdůležitější body rezoluce CSD-
17 je možné z pohledu EU a předsed-
nictví pokládat:
1.  Udržitelná výroba biopaliv a podpora 

další mezinárodní spolupráce v této 
oblasti při snaze zajistit eliminaci ne-
gativních dopadů na životní prostředí 
(vyčerpávání přírodních zdrojů, včet-
ně půdy a vodních zdrojů) a na úlohu 
zemědělství jako základny pro pro-
dukci především potravin. Z hledis-

ka EU je k tomu možné využít již od-
souhlasená kritéria udržitelnosti pro 
biopaliva, která byla schválena v rám-
ci EU v r. 2008. V tomto směru EU 
např. získala podporu Brazílie, USA 
a Kanady.

2.  Zabránění snahám rozvojových stá-
tů prosadit tlak na likvidaci dota-
cí v hospodářsky vyspělých zemích 
v oblasti zemědělství s tím, že hos-
podářsky vyspělé státy přislíbily po-
stupné snižování dotací ve vztahu 
k exportu zemědělské produkce. By-
lo dosaženo shody, že pouze dohody 
vyjednávané v rámci Světové obchod-
ní organizace budou směrodatné pro 
tuto oblast.

3.  Vyjádření jasné potřeby účinných 
adaptačních opatření v zemědělství, 
která by reagovala na negativní do-
pady změny klimatu.

4.  Zajištění udržitelného rozvoje ven-
kovských oblastí s důrazem na roz-
voj místní a regionální infrastruktu-
ry, včetně vytváření nových pracov-
ních míst a zvýšení kvality života na 
venkově.

5.  Mezinárodní podpora udržitelného 
rozvoje zemědělství v Africe v zájmu 

vymýcení chudoby a hladu a omeze-
ní migrace afrického obyvatelstva do 
jiných částí světa, především Evro-
py. To si však vyžádá splnění dosa-
vadních závazků mezinárodního spo-
lečenství vůči Africe, včetně těch ze 
strany EU (tj. minimálně 50 % po-
dílu na nárůstu zahraniční rozvojové 
pomoci do roku 2010), což by se mě-
lo promítnout i v prioritách české za-
hraniční rozvojové pomoci a spolu-
práce. 
Informace o průběhu a závěrech 

CSD-17 bude předložena na nejbližších 
zasedáních Rady ministrů EU pro vše-
obecné záležitosti a zahraniční vztahy, 
dále Rady pro zemědělství a rybářství 
25.–26. května, a také Rady ministrů ži-
votního prostředí EU. Rada vlády ČR 
pro udržitelný rozvoj projedná zprávu 
o závěrech CSD-17 23. června. 

Další podrobnosti najdete na http://
www.un.org/esa/sustdev/ (Obsáhlý 
Advanced Unedited Text a Draft Shared 
Vision Statement.)

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

pro předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví dojednalo rezoluci OSN pro trvale udržitelný rozvoj

Na téma zajištění potravino-
vé bezpečnosti diskutovali v Praze 
stálí představitelé členských zemí 
EU při Organizaci Spojených náro-
dů pro výživu a zemědělství (FAO). 
Spíš než nedostatek potravin vyplý-
vá z jednání jejich obtížná dosaži-
telnost, ať už daná překážkami ob-
chodu, infrastrukturními problémy, 
nedostatkem informací, zkušeností, 
ale samozřejmě i peněz v nejchud-
ších oblastech. Debata se vede na-
příklad o konání Světového potra-
vinového summitu plánovaného na 
listopad do Říma, o úloze Globální-
ho partnerství pro zemědělství a po-
travinovou bezpečnost, ale i o 136. 
zasedání Rady FAO, které proběhlo 
ještě za českého předsednictví 15.–
19. června. 

„Zajištění potravinové bezpečnosti 
především v rozvojových zemích je impe-
rativem zmiňovaným snad na každém 
mezinárodním fóru. FAO je institucí, kte-

rá má přes všechny zjevné nedokonalos-
ti k tomuto úkolu nejblíže,“ říká náměs-
tek Hlaváč. „Je evidentní, že pouze koor-
dinovaný přístup může přinést výsledky. 
Rozvojová spolupráce musí mít charak-
ter pomoci rozvojovým zemím rozběh-
nout nebo pozvednout vlastní produkci 
potravin, například investicemi do infra-
struktury, zlepšením hospodaření s pů-
dou a vodou a hlavně vzděláváním far-
mářů a zaváděním moderních techno-
logií.“

Podle náměstka Hlaváče by tedy mě-
la být role zemědělství v rámci rozvo-
jové spolupráce posílena. „Fungující 
rozvojové projekty na zabezpečení vlast-
ní potravinové produkce rozvojových ze-
mí by měly pokračovat. Zároveň je ale 
třeba hledat cesty k vyšší efektivitě roz-
vojové spolupráce i humanitární pomo-
ci a lepší propojení rozvojových, obchod-
ních, environmentálních a dalších poli-
tik,“ říká náměstek Hlaváč. Zásadní je 
podle něj dokončení debat k Rozvojo-
vé agendě z Doha (DDA) a Světové 

obchodní organizaci (WTO). „Pokra-
čování v liberalizaci světového obchodu 
povede k jeho zintenzivnění,“ dodává ná-
městek Hlaváč.

Seminář otevřel bývalý eurokomi-
sař pro zemědělství a rozvoj venkova 
Franz Fischler, který se ve svém pří-
spěvku snažil dobrat kořenů globální-
ho nedostatku potravin a důvodů, proč 
dosavadní kroky nemají žádoucí účin-
nost. Téměř polovina světové popu-
lace musí vystačit s méně než dvěma 
půl dolary na den. I proto jeden z tzv. 
Millenium Development Goals byl sta-
noven na vymýcení chudoby a sníže-
ní hladovějících v globálním měřítku 
o polovinu do roku 2015. Asi 70 pro-
cent z těchto nejchudších obyvatel ži-
je ve venkovských oblastech. Paradox-
ně, jak zdůraznil Fischler, rozvojové 
agentury převážně operují a zaměřu-
jí své aktivity na městské aglomerace. 
To může být jedním z důvodů pomalé-
ho pokroku v oblasti boje proti chudo-
bě a hladovění. Rozvojové země, které 

se už teď potýkají s vážnými problémy 
vlastní zemědělské produkce, jsou zá-
roveň těmi oblastmi, které nejvíce po-
stihnou dopady klimatických změn. 
Farmáři celosvětově mají do budouc-
na za úkol zdvojnásobit zemědělskou 
produkci za současného snížení spotře-
by vody. Vodou se totiž v celosvětovém 
měřítku stále plýtvá, farmáři obvykle 
neznají její pravou hodnotu a vzrůs-
tající spotřeba vody ve městech tento 
problém činí ještě palčivějším. Podle 
Fischlera EU prosazuje globální od-
povědnost a potravinovou bezpečnost 
jdoucí ruku v ruce s bezpečností envi-
ronmentální. Změna zaměření Společ-
né zemědělské politiky je z tohoto po-
hledu nasnadě.  

Zasedání Rady FAO mělo například 
projednat Strategický plán a Střednědo-
bý program činnosti FAO (2010-2013) 
a návrh nového časového rozložení za-
sedání výborů FAO v letech 2010-2011. 
Diskuse o tzv. Globálním partnerství 
(GP) pro zemědělství a potravinovou 

bezpečnost započala na zasedání G8 
v Toyaku. Globální partnerství je po-
važováno za jediné mezinárodní fórum 
zaměřené na výživu, záměrem je, aby 
mohlo spravovat poměrně značný roz-
počet určený na zajištění potravinové 
bezpečnosti. EU chce postavit GP na 
stávajících základech mezinárodního 
společenství, bez dodatečného finan-
cování a administrativy. 

Světový potravinový summit by měl 
na návrh generálního ředitele a pod zá-
štitou FAO probíhat v rámci zasedání 
Konference FAO v Římě. 

Jednání summitu má případně vy-
cházet z výsledků Konference na vyso-
ké úrovni „How to Feed the World in 
2050“, která se bude konat 12.–13. říj-
na 2009 v římském ústředí FAO. Ko-
nání summitu však nepodporuje USA, 
Kanada, ale ani EU, jejíž členské státy 
se na tom dohodly na zasedání pracov-
ní skupiny pro koordinaci FAO v Bru-
selu a na jednání stálých představitelů 
při FAO v Římě. 

Lidé na celém světě nehladovějí kvůli nedostatku potravin, ale kvůli jejich nedosažitelnosti, 
říkají experti / Praha hostila setkání stálých představitelů členských zemí EU při FAO

Evropská komise schválila zapsá-
ní Mariánskolázeňských oplatek do 
rejstříku Chráněných zeměpisných 
označení Evropské unie (PGI). Sta-
ly se tak vedle Hořických trubiček, 
Štramberských uší nebo například 
Pardubického perníku již 19. českou 
potravinou, která může používat toto 

označení. Nařízení o zapsání oplatek 
bylo již oficiálně vyvěšeno v Úřed-
ním věstníku Evropské unie. 

„Česká republika je jedním z nejúspěš-
nějších nových členských států EU v ob-
lasti registrace potravin s chráněnými ná-
zvy. Zapsání Mariánskolázeňských opla-

tek do rejstříku Chráněných zeměpisných 
označení znamená informaci pro zákaz-
níky, že výrobek pochází se schváleného 
území, že byl vyroben tradiční technologií 
a že k výrobě byly použity tradiční suro-
viny,“ uvedl ministr zemědělství Jakub 
Šebesta. Německo, které vzneslo jako 
jediný členský stát výhrady proti zare-

gistrování Mariánskolázeňských opla-
tek do rejstříku, tyto námitky stáhlo, 
a České republice se tak podařilo zdár-
ně završit několikaleté úsilí o zapsání té-
to značky. 

Systém chráněných označení slou-
ží jako ochrana proti zneužívání věhla-
su kvalitních výrobků. Cílem je rovněž 

ochránit spotřebitele před nežádoucím 
klamáním a také propagovat systém 
kvality Evropské unie navenek vůči tře-
tím zemím.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

pro předsednictví ČR v Radě EU

Mariánskolázeňské oplatky získaly Chráněné zeměpisné označení EU

Ministr zemědělství Jakub Še-
besta na základě zpracovaného au-
ditu odmítá nákup dluhopisů firmy 
Oleofin za 300 milionů korun pro-
střednictvím Podpůrného a garanč-
ního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF). Podle výsledků auditu by 
tato transakce naplňovala všechny 
znaky veřejné podpory.

Za veřejnou podporu se v rámci EU 
považují podpory poskytované v jakéko-

li formě státem, které narušují hospo-
dářskou soutěž tím, že zvýhodňují urči-
té podniky. V případě klasifikace přípa-
du jako veřejné podpory by investiční 
záměr podléhal notifikaci Evropské ko-
mise.

„PGRLF navíc nedostal záruku, že 300 
milionů za dluhopisy bude využito inves-
tičně, tedy k vytváření dalšího zisku ve 
prospěch českých dodavatelů řepky. Je 
málo pravděpodobné, že by se peníze do-
staly přímo k zemědělcům. Mám obavu, 
že spíše by sloužily k uhrazení nároků vě-
řitelů Oleofinu, kteří mají své úvěry splat-
né v létě 2009,“ uvedl ministr Šebesta.

MZe oslovilo pro zpracování audi-
tu pět nejvýznamnějších auditorských 
firem, výběrové řízení vyhrála KPMG 
Česká republika, s. r. o. Audit přinesl 
informace o tom, že firma Oleofin, přes 

kterou je financován celý provoz STZ 
a na kterou byly v rámci restrukturali-
zace roku 2008 převedeny všechny ob-
chodní činnosti za společnosti SETU-
ZA a. s., má finanční problémy. 

Oleofin hospodařil v roce 2008 se zá-
pornou přidanou hodnotou, kdy tržby 
jsou nižší než náklady spojené s jejich 
vytvořením. Hrozí reálné riziko, že ztrá-
ta, kterou potvrdil audit, by ale mohla 
Oleofin dostat do hlubších finančních 
potíží, které by mohly vést k insolven-
ci společnosti.

Zprávu o auditu předal ministr Še-
besta řediteli PGRLF Martinu Karba-
novi jako podklad, o který opírá své za-
mítavé stanovisko.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Ministr zemědělství Jakub Šebesta odmítá nákup dluhopisů Oleofinu
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Výroční zprávu o činnosti Stát-
ního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) za rok 2008 předlo-
žil vládě ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta. 

SZIF administruje evropské dota-
ce do zemědělského sektoru, jejichž 
celková výše za rok 2008 dosáhla té-

měř 29 miliard korun, a kontroluje 
využívání těchto prostředků. 

„Celková výše plateb za rok 2008 
činila zhruba 28,9 miliardy korun. 
Největší podíl z celkových výdajů 16,7 
miliard pak směřoval na přímé platby 
a 5,3 miliard na Program rozvoje ven-
kova,“ řekl ministr Šebesta. 

Na společnou organizaci trhu po-

plyne 2,7 miliardy korun, přičemž 
toto opatření řeší pohyby uvnitř trhu 
EU a má zemědělcům zaručit větší 
stabilitu v podnikání. Horizontální 
plán rozvoje venkova si vyžádá více 
než tři miliardy. 

SZIF splnil všechny stanovené 
úkoly, které měl zabezpečit z po-
hledu dotační politiky státu a Ev-

ropské unie v oblasti Společné ze-
mědělské politiky. Z předložené vý-
roční zprávy a z jejího hodnocení 
auditorem vyplývá, že Fond ve své 
činnosti v roce 2008 postupoval 
v souladu se zákonem a současně 
v souladu s nařízeními Evropského 
společenství při respektování naří-
zení vlády ČR vydanými k provádě-

ní Společné zemědělské politiky. 
SZIF administruje a kontroluje 

zejména opatření z Evropského ze-
mědělského záručního fondu, Ev-
ropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a z Evropského ry-
bářského fondu. Spravuje také ná-
rodní značku kvalitních potravin 
Klasa.

Vláda schválila výroční zprávu Státního zemědělského intervenčního fondu

Pozemkový fond České republiky 
(PF ČR) v loňském roce prodal té-
měř 52 000 hektarů půdy, dalších 
800 hektarů převedl bezúplatně. Vy-
plývá to z výroční zprávy o činnosti 
fondu, kterou schválila vláda.

Fond podle zprávy v závěru loňské-
ho roku spravoval 323 000 hektarů ze-
mědělské půdy, o 45 800 méně než 
o rok dříve. K prodeji je určeno ještě 
zhruba 200 000 hektarů půdy. Zbytek 
si stát ponechá jako rezervu a k urov-

nání do té doby nevyřešených restitu-
cí.

V loňském roce pokračovalo vy-
pořádání nároků oprávněných osob. 
Fond na vypořádání vynaložil cel-
kem 226,32 milionu korun. Jednalo se 
o převod náhradních pozemků, budov 
a staveb, zápočet na úhradu kupní ce-
ny pozemků prodávaných podle záko-
na o prodeji půdy a poskytnutí finanč-
ní a peněžité náhrady.

PF ČR v roce 2008 rovněž vypořá-
dával nároky na peněžité náhrady za 

nevydané pozemky podle zákona o pů-
dě. K 31. prosinci loňského roku by-
ly takto vypořádány nároky v hodnotě 
253,8 milionu korun. 

Do budoucna by se měl nadále sni-
žovat i počet zaměstnanců fondu, kte-
rý loni poklesl o více než 50 na 895. Po 
transformaci by měl fond zaměstnávat 
asi 700 lidí. Původně vláda plánovala 
ukončení činnosti PF ČR už koncem 
letošního roku, loni v březnu však roz-
hodla o jeho zachování a transformaci 
k 31. prosinci 2012.

Vláda schválila výroční zprávu Pozemkového fondu ČR Ministr zemědělství
J. Šebesta odvolal z funkce 
ekonomického náměstka

Petra Kušnierze
Ministr Šebesta dospěl k tomuto rozhodnutí na základě nekompetentních ma-

nažerských kroků bývalého náměstka a vzhledem k tomu, že neposkytoval součin-
nost vedení ministerstva, zejména při přípravě rozpočtu na příští rok, což je prio-
ritním úkolem nové vlády. Ministr zároveň pověřil řízením úseku pro ekonomiku 
a správu Ing. Oldřicha Černocha, který dříve působil ve Státním zemědělském in-
tervenčním fondu.  Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Ministr zemědělství Jakub Šebes-
ta jednal s předsedou Českého ry-
bářského svazu Petrem Semeniu-
kem, důvodem je velký rozsah uhy-
nulých ryb pod Orlickou přehradou. 
Příčinou tohoto úhynu ryb byla ma-
nipulace s vodou na přehradě Orlík. 
Ministr zemědělství a předseda ry-
bářského svazu se dohodli na řeše-
ní vzniklé situace, zejména na do-
plnění ryb do přehrady na původní 
stavy. 

Ministr Šebesta se na jednání doho-
dl s šéfem rybářského svazu na společ-
ném postupu při řešení havárie i ško-
dy vzniklé na rybách. „Prioritou je sa-
mozřejmě doplnění ryb v přehradě Orlík 
na původní ideální stavy tak, aby nedošlo 
k narušení rovnováhy vodního prostředí 

přehrady,“ sdělil ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta. 

Ministr zemědělství pro řešení vznik-
lé situace zřídil expertní komisi za účas-
ti pracovníků Povodí Vltavy, která bu-
de tuto záležitost podrobně analyzovat 
a navrhne ministrovi následná opatření, 
zejména k minimalizaci obdobných ná-
sledků při dalších standardních mani-
pulacích s vodními díly. 

Manipulace s vodou na údolní nádr-
ži Orlík měla za následek masivní úhyn 
ryb pod hrází přehrady, mezi uhynulý-
mi rybami byl převážně tolstolobik bílý 
a tolstolobec pestrý, v menší míře pak 
candát obecný a sumec velký. Celko-
vé množství uhynulých ryb je přibližně
25 tun.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Ministr Šebesta se kvůli úhynu ryb sešel s předsedou rybářského svazu

Na závěr českého předsednictví Radě EU 
hostila Česká republika 32. zasedání porad-
ního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA). Za účasti ministra země-
dělství Jakuba Šebesty a výkonné ředitelky
EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se jednání 
uskutečnilo v Praze ve dnech 24.–25. červ-
na 2009. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl za-
ložen v roce 2002 jako instituce, jejímž hlavním 
úkolem je zajišťování nezávislých vědeckých sta-
novisek, hodnocení rizika a komunikace v oblas-
ti bezpečnosti potravin a krmiv. V poradním sbo-
ru EFSA jsou zastoupeny všechny členské státy 

EU, pozorovatelé z kandidátských zemí (Turec-
ko, Chorvatsko, Makedonie), nečlenské státy EU 
(Norsko, Island, Švýcarsko) a Evropská komise.

Poradní sbor je propojením EFSA s národní-
mi úřady pro bezpečnost potravin a úkolem jeho 
členů je poskytovat konzultace výkonné ředitel-
ce EFSA a spolurozhodovat o aktivitách a způso-
bech spolupráce mezi EFSA a jednotlivými člen-
skými státy. Členkou poradního sboru za ČR je 
Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnos-
ti potravin.

V zahajovacím proslovu ministra zemědělství, 
pana Jakuba Šebesty, byly shrnuty výsledky čes-
kého předsednictví v oblasti bezpečnosti potravin 
a byla představena spolupráce mezi ČR a EFSA

z pohledu zajištění hodnocení rizik v celém po-
travinovém řetězci. Dvoudenní jednání bylo po-
té vedeno výkonnou ředitelkou EFSA Catherine 
Geslain-Lanéelle.

Delegáti byli informováni o současných aktivi-
tách EFSA. Na programu byla mimo jiné diskuse 
o plánu činností EFSA na rok 2010, návrh pra-
covního programu pro granty a další aktivity fi-
nancované EFSA, dále byli účastníci seznámeni 
s fungováním tzv. Focal points, které slouží jako 
koordinační místa pro rozvoj vzájemné spoluprá-
ce mezi EFSA a jednotlivými úřady v členských 
zemích. Projednány byly také některé studie pu-
blikované EFSA k aktuálním tématům, např. no-
vý typ chřipky, obsah nikotinu v houbách a v ne-

poslední řadě byli také delegáti pozváni na kon-
ferenci k problematice hodnocení rizik v oblasti 
GMO, která se bude konat v září letošního ro-
ku v Bruselu.

Zasedání poradního sboru bylo během uply-
nulého půl roku třetí společnou akcí pořáda-
nou ve spolupráci s EFSA. Pod záštitou české-
ho předsednictví v Praze jednala správní rada
EFSA a v dubnu se uskutečnila mezinárodní kon-
ference věnovaná problematice potravinářského 
výzkumu. Věříme, že úspěšná spolupráce ČR 
a EFSA bude pokračovat i po skončení našeho 
předsednictví Radě EU.

Odbor bezpečnosti potravin, MZe

V Praze zasedal Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Předsednický stůl v čele s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou a výkonnou ředitelkou EFSA Catheri-
ne Geslain-Lanéelle

Pohled na účastníky zasedání
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Praha – společnost AGROFERT HOLDING, a. s.,
uzavřela svou v pořadí již jedenáctou konso-
lidovanou účetní závěrku, která plně odráží 
skutečnosti roku 2008 v konsolidačním cel-
ku sestávajícím ze 153 společností ovláda-
ných a řízených a z 23 společností pod pod-
statným vlivem (23 společností nebylo zařaze-
no). S ohledem na vykázané výsledky skupiny 
je možné konstatovat, že i nadále si skupi-
na udržuje významné postavení v jednotlivých 
segmentech svého podnikání.

Konsolidovaný výsledek hospodaření dosáhl 
4 430 milionů Kč oproti loňským 3 712 milionům 
Kč, přičemž hodnota EBITDA vzrostla na 10 767 
milionů Kč z loňských 8 658 milionů Kč. Hospo-
dářský výsledek před zdaněním činil 6 153 milionů 
Kč. Hlavní vliv na dosažení uvedených hodnot měl 
zejména pozitivní trend v hospodaření, a to pře-

devším u společností chemického sektoru, a sta-
bilizovaná výkonnost zemědělsko-potravinářského 
sektoru. Menší měrou se na výsledcích podílí i no-
vě zařazené společnosti s jejich příspěvky a v po-
slední řadě nelze opomenout nemalý vliv konso-
lidačního rozdílu. Naproti tomu negativně se na 
konečném výsledku hospodaření projevily rezervy 
a opravné položky v provozní oblasti hospodaření, 
které byly tvořeny především v důsledku pokračují-
cí globální finanční krize.

Konsolidované tržby za prodej zboží, výrobků 
a služeb byly vykázány ve výši 101,365 miliardy 
Kč. Nekonsolidované tržby skupiny dosáhly hod-
noty 139,574 miliard Kč. V porovnání s minulým 
rokem dochází ke zvýšení objemu tržeb o 17,98 
miliardy Kč (21,6 %), což je způsobeno nejenom 
vlivem rozšířené obchodní a výrobní činnosti, ale 
i vlivem aktivit nových členů skupiny a dále pak 
nárůstem prodejních cen.

Bilanční suma vzrostla z původních 60 564 mili-
onů Kč na 68 855 milionů Kč. Tento nárůst je způ-
soben převážně zařazením majetku nových akvizic 
a dále vzrůstem stavu zásob na skladech. 

V důsledku pokračování restrukturalizace sku-
piny proběhlo v roce 2008 v rámci konsolidačního 

celku značné množství fúzí, převzetí jmění, navy-
šování základního kapitálu, ale i zakládání nových 
společností, a to vše s cílem vytvořit podmínky pro 
optimální nastavení hlavních aktivit jednotlivých 
společností, operativní řízení a zefektivnění roz-
hodovacích procesů.

Mezi nejvýznamnější akvizice roku 2008 pat-
ří české a slovenské podniky zemědělské prvový-
roby BELAR a. s., PROMA – družstvo, PRVNÍ 
ŽATECKÁ a. s., RESPO, spol. s r. o., SCHROM 
FARMS spol. s r. o., TAJBA, a. s., ZEMOS a. s. 
nebo ZVOS Hustopeče, a. s. Podstatné jsou ve vý-
čtu nových společností také potravinářské společ-
nosti OLMA, a. s., NOBRS společnost s ručením 
omezeným (s. r. o.) nebo PEKAST spol. s r. o. 
K novým akvizicím patří také společnosti AGRO-
COMMERCIUM, s. r. o., AGS AGRO České Bu-
dějovice s. r. o., Družstvo pro zemědělskou výro-
bu NOVA, Greenchem CZ s. r. o., KVARTO, spol.
s r. o., KOMPLET – AGRO, s. r. o., MILKAG-
RO a. s., ZD Křečhoř a. s. a ZOD Petroupim a. s.
Dále byly do konsolidačního celku nově zařaze-
ny společnosti, které byly založeny v roce 2008. 
Jedná se o prodejce zemědělské techniky AGRO-
TECHNIC MORAVIA a. s. a obchodní společnos-

ti AGRO Teplice, a. s., nebo MILKAGRO MA-
JETKOVÁ a. s.

Kromě změn skupiny AGROFERT HOLDING 
vyvolaných novými akvizicemi došlo v roce 2008 
v rámci restrukturalizace skupiny naopak i k re-
dukci počtu společností, zejména v důsledku fúzí. 
V průběhu roku zanikly bez likvidace společnosti 
AGROBOHEMIE a. s. (nástupnickou společnos-
tí je DEZA, a. s.), masokombináty Akrman Hodo-
nín s. r. o. a MASO Hodonín (nástupnickou spo-
lečností je společnost Kostelecké uzeniny a. s.), 
pekárenské společnosti Hepek, s. r. o., a KLS KLI-
MENTOV s. r. o. (nástupnická společnost je PE-
NAM, a. s.). Z důvodu fúze zanikla také osivářská 
společnost OS-IN a. s. (nástupnickou společností 
se stala společnost AGF Osiva, a. s.), zemědělská 
společnost GA GRANCHEM a. s. (nástupnická 
společnost je společnost ZZN Polabí, a. s.).

V budoucnosti se skupina zaměří hlavně na re-
strukturalizaci zemědělských a potravinářských fi-
rem a dále na personální dobudování skupiny s cí-
lem vytvořit dostatečné personální rezervy na jed-
notlivé manažerské pozice.

Andrej Babiš, generální ředitel
AGROFERT HOLDING, a. s.

Tiskové prohlášení ke konsolidované účetní závěrce společnosti
AGROFERT HOLDING, a. s., za rok 2008

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. Tomáše Révésze,
ředitele SZIF

OTÁZKA PRVNÍ:
Národní značka kvality KLASA zdo-

bí naše potravinářské výrobky již šest 
let. Marketing pro prosazování znač-
ky KLASA výrobce nic nestojí, až na ná-
klad s jejím zavedením na příslušný vý-
robek. Přesto se objevují některé hlasy, 
které značku KLASA zatracují. Proto bych 
rád slyšel Váš názor, proč značku KLASA
pro naše potraviny prosazovat a uvést i vý-
voj znalosti spotřebitelů o značce KLASA,
která vlastně nejvíce ovlivňuje spotřebu 
potravin s tímto označením. 

 
Výrobci si jsou dnes již vědomi, že jedině 

nejvyšší stupeň označení kvality potravin jim 
může zpřístupnit klíčové trhy. Systém označo-
vání kvality potravinářských výrobků má však 
stále jisté nedostatky, a to v celoevropské mí-
ře. Je totiž nejednotný a nejednoznačný. My 
jsme se vydali cestou oceňování nadstandard-
ní kvality značkou KLASA. Domnívám se, že 
to je jasný a srozumitelný signál, který je vysí-
lán ke spotřebitelům, a zároveň i motivace pro 
výrobce. Navíc obdobný systém oceňování fun-
guje již dlouhá léta např. v Německu nebo Ra-
kousku. 

Značka KLASA je udělována pouze prově-
řeným potravinářským výrobkům, které spl-
ňují nadstandardní kvalitativní a bezpečnost-
ní kritéria i příslušné normy ČR a EU. Bezpeč-
nost výrobků, ať již jde o původ či hygie nickou 
nezávadnost, chápeme jako samozřejmost. 
Nad kvalitou neustále bdí Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce a Státní veteri-
nární správa. Požadavky pro udělení značky 
KLASA jsou přísnější než běžné hygienické 
a potravinářské normy. Výrobce musí před-
ložit certifikát systému managementu jakosti

ISO nebo certifikát systému kritických bo-
dů (HACCP, BRC nebo IFS), musí dodržo-
vat pravidla výrobní a hygienická, případně 
zemědělské praxe. Ale aby výrobek mohl být 
označen značkou KLASA, musí mít ještě „ně-
co“ navíc. A spotřebitel musí mít právě jis-
totu této „přidané hodnoty“. Ta je zejména 
v tom, že na rozdíl od běžně dostupných vý-
robků stejného druhu vykazuje ten se značkou 
KLASA alespoň v jednom bodě nadstandard-
ní kvalitativní znak (např. vyšší podíl masa, 
nižší obsah konzervantů, používání tradičních 
surovin, ruční výroba, kvalita vstupních suro-
vin, biokvalita atd.). Tyto znaky jsou u jednot-
livých potravin velmi specifické a posuzuje je 
individuálně Hodnotitelská komise minister-
stva zemědělství.

Jsem přesvědčen, že producenti, kteří pro 
své výrobky značku KLASA získali, ji také do-
káží aktivně využít a jsou s KLASOU a její pro-
pagací spokojeni. Nedávný průzkum mezi dr-
žiteli značky nám to jednoznačně potvrdil. Lo-
go KLASA na obalu výrobku přispívá k jeho 
prodeji. 

Znalost značky KLASA mezi spotřebiteli 
je opravdu nevídaná. KLASA je nejznámější 
značkou kvality potravin v ČR. KLASU zná 
81 % nakupujících, přičemž logo rozpozná do-
konce 86 % spotřebitelů. 

Ale co je podstatnější než samotná znalost, 
je schopnost značky ovlivnit spotřebitele v ná-
kupním rozhodování. Po potravinách se znač-
kou KLASA sáhnou až 2/3 nakupujících a do-
konce uvádějí, že by byli ochotni za ni připlatit 
ve výši až 10 % z běžné ceny. Informační kam-
paň na KLASU také podněcuje obecný zájem 
o kvalitu potravin a jejich kontrolu. 

O budoucnost značky KLASA se tedy v žád-
ném případě nebojím, naopak. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Od počátku tohoto roku je marketing 

pro národní značku kvality KLASA „svě-
řen“ Vaším úřadem novým agenturám, 
oproti předchozí agentuře jedné. Jak hod-
notíte úroveň jejich dosavadní práce a ja-
kými marketingovými směry se bude pro-
sazování národní značky kvality KLASA 
v dalším období ubírat?

Značka KLASA v následujícím období ro-
ku 2009 zaměřuje své aktivity novým směrem. 
Způsob, kterým se rozhodla oslovit cílové sku-
piny, je nová kampaň nesoucí se v duchu slo-
ganu „Výjimečná kvalita zaručena“. Jejím cí-
lem je postupně spotřebitele naučit poznávat 
rozdíly v kvalitě potravin, ukázat jasná měřítka 
kvality a vysvětlit jim, proč je důležité a výhod-
né upřednostňovat kvalitní potraviny označené 
logem KLASA. Dále se bude věnovat podpoře 
prodejních ploch v místě prodeje. 

Hlavním cílem nové kampaně je maximální 
přiblížení značky spotřebitelům a podpora kva-
lity potravin oceňováním výjimečných výrob-
ků. V neposlední řadě pak pomoc konečným 
spotřebitelům s lepším výběrem kvalitních pro-
duktů. Mezi další aktivity značky KLASA se 
v tomto roce mimo jiné zařadí také připravo-
vané veletrhy nebo Road Show KLASA. Na té-
to akci stejně jako v předešlých letech přiblíží 
spotřebitelům v regionech nabídku kvalitních 
potravin, které na sobě nesou logo této znač-
ky. KLASA se objeví např. v Brně, Znojmě, 
Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Hradišti, 
Hodoníně, Velké nad Veličkou nebo Českých 
Budějovicích. 

Marketingovou podporu a propagaci znač-
ky kvality KLASA zajišťují od roku 2009 no-
vé agentury, vybrané na základě řádného výbě-

rového řízení. Vybrány byly z důvodu zajištění 
kvalitnějšího servisu specializujících se agen-
tur na jednotlivé odvětví propagace. 

Hlavní agenturou, která má na starosti kre-
ativitu, je agentura McCann Erickson. Agen-
tura představila nové vizuály, které upozorňují 
na kvalitativní rozdíly mezi potravinami. Tyto 
vizuály se setkaly s velmi pozitivním ohlasem 
zejména u výrobců KLASA, ale také u samot-
ných spotřebitelů, což dokazuje průzkum pro-
vedený agenturou AISA na začátku roku 2009. 
Za další úspěch lze považovat také nové webo-
vé stránky www.eklasa.cz, které mají nový de-
sign, jsou přehlednější a atraktivnější. Za se-
bou máme také první veletrh v letošním roce, 
veletrh PLMA v Amsterdamu, kde mohli vý-
robci představit své výrobky ve společné no-
vé expozici KLASA. Již nyní máme naplněné 
veletrhy Agrokomplex Nitra, Zemi živitelku 
v Českých Budějovicích a mezinárodní veletrh 
ANUGA v Kolíně nad Rýnem a zájem zapojit 
se do expozice KLASA je obrovský.

Největším úspěchem, kterého se však poda-
řilo dosáhnout, je navázání výhodné spoluprá-
ce s některými řetězci jako např. Globus, Inter-
spar a Penny. Akce v hypermarketech poběží 
v létě a budou spojeny zejména se soutěží ve 
sbírání log z obalů výrobků KLASA. 

Agentura Crest Communications se stará 
o PR značky KLASA. Máme za sebou úspěš-
nou tiskovou konferenci, která proběhla v květ-
nu, zároveň připravujeme informační zpravo-
daje pro výrobce, kde pravidelně informujeme 
o připravovaných aktivitách.

Agentura MediaCom zajišťuje nákup všech 
mediálních ploch a jejím cílem je vhodně dopl-
nit a podpořit kampaň zejména v regio nálních 
médiích.

Redakce – F. K.
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Značka KLASA vyhlásila 1. června 2009 velkou soutěž pro 
spotřebitele. Vyhrát může každý, kdo si zakoupí dvacet po-
travinářských výrobků označených značkou kvality KLASA, lo-
ga KLASA z těchto produktů vystřihne, nalepí na výherní kar-
tu a odešle na uvedenou adresu. Soutěžící se tak zapojí ne-
jen do slosování o sto kuchyňských spotřebičů ETA týdně, ale 
získá také možnost vyhrát šek v hodnotě dvacet tisíc korun 
na nákup zboží TESCOMA a další zajímavé ceny. Soutěž bude 
ukončena 30. srpna 2009. 

Každý ze soutěžících, který vyplní výherní kartu dvaceti nasbíra-
nými logy značky KLASA a zašle ji na uvedenou adresu, má šanci 
na výhru. Kartu získáte ve vybraných prodejnách nebo na akcích, 
které KLASA pořádá, v letácích některých řetězců, na interneto-
vých stránkách www.eklasa.cz nebo si prázdnou výherní kartu mů-
žete jednoduše zkopírovat od známých. Každý týden proběhne slo-
sování o sto kuchyňských spotřebičů značky ETA. Pro deset nejšťast-
nějších bude na konci soutěže připravena poukázka na nákup zboží 

Léto se značkou KLASA aneb sbírejte loga 
a vyhrávejte atraktivní ceny

TESCOMA v celkové hodnotě dvěstě tisíc korun. I ti, kteří nebudou 
mít to štěstí být vylosováni, obdrží jako dárek za každou správně vy-
plněnou herní kartu praktický dárek na vaření. Těšit se můžete na 
kuchyňské náčiní TESCOMA.

Na jednu herní kartu lze umístit dvacet vystřižených log. Šanci na 

výhru při losování zvyšuje počet zaslaných vyplněných karet. Účast-
níci ji zašlou poštou na adresu: Soutěž KLASA, P.O.Box č 47, 100 
04 Praha 4. V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat in-
folinku na telefonním čísle 844 800 555, která je v provozu v pra-
covní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Mimo tyto hodiny můžete psát 
na e-mail info@eklasa.cz. 

Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potravinářským a ze-
mědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestiž-
ní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Začátkem ledna 2009 
mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na obalech 
celkem 1338 potravinářských výrobků od 220 výrobců. Další informace 
o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace kvalitních 
potravin a na stránkách www eklasa.cz.

SZIF

Značka KLASA se zákazníkům představí na 
probíhající ROADSHOW 2009, v průběhu čer-
vence potkají návštěvníci stánky KLASA na 
dvou akcích. 

První z nich se koná ve Znojmě s názvem: 
Napoleonská vojska potáhnou v červenci Zno-
jemskem.

V termínu od 10. do 12. července 2009 se 
uskuteční rekonstrukce bitvy za účasti asi 1500 
historických vojáků z různých zemí Evropy, dá-
le pietní akty u památníků a na místech hro-
madných hrobů padlých vojáků a výstava do-
kumentů z archivů a nálezů z bojišť. Účastní-
ci si připomenou 200. výročí bitvy u Znojma, 
která proběhla v červenci roku 1809. V sobotu 
11. 7. 2009 proběhne na této akci také prezen-
tace a ochutnávka výrobků KLASA.

Kde všude potkáte značku KLASA
Další víkend, tedy 18. července, mohou zá-

kazníci ochutnat a poznat výrobky KLASA 
v Rožnově pod Radhoštěm v rámci tradičně 
konané akce Pekařská sobota. Tento rok se ko-
ná již 16. ročník oslavy prastarého cechu pe-
kařského a čekat Vás bude ochutnávka pečiva 
z různých koutů naší vlasti. Těšit se můžete na 
dechovou hudbu Zubřanka, folklórní soubor 
Jasénka nebo známé Kamélie.

KLASA se spotřebitelům přiblíží také spolu-
prací se třemi maloobchodními řetězci – GLO-
BUS, INTERSPAR A PENNY MARKET. Je 
to poprvé, co značka KLASA bude propagovat 
kvalitní výrobky touto formou. Tato spolupráce 
začíná 1. července a potrvá až do konce srpna 

2009. Zákazníkům se usnadní orientace v ob-
chodech, na regálech budou výrobky KLASA
přehledně označeny. Vše bude doprovázeno 
promo akcemi, kulinářskou show i informační 
kampaní přímo na prodejnách. Současně pro-
bíhá soutěž pro spotřebitele s názvem „Sbírej-
te a vyhrávejte“, kde hlavním úkolem je nasbí-
rat 20 log KLASA z obalů výrobků a zaslat je 
na adresu uvedenou na herní kartě. Herní karty 
budou umístěny v těchto obchodech, a spotřebi-
telé tak budou mít možnost nejen snadno nalézt 
výrobky KLASA, ale i vyhrát sto kuchyňských 
spotřebičů týdně, šek v hodnotě dvacet tisíc ko-
run na nákup zboží TESCOMA nebo si odnést 
rovnou malý dárek na vaření. SZIF
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Praha – Axel Hluchy, dosavad-
ní generální ředitel METRO Cash & 
Carry Ukrajina, se stal novým ge-
nerálním ředitelem MAKRO Cash 
& Carry ČR a METRO Cash & Car-
ry Slovakia. 

Na pozici generálního ředitele spo-
lečností MAKRO Cash & Carry ČR 
a METRO Cash & Carry Slovakia bu-
de Axel Hluchy řídit největší samoob-
služný velkoobchod v těchto dvou regi-
onech. 

Axel Hluchy zahájil svou kariéru 
v METRO AG v říjnu 1997, kdy byl 
zodpovědný za zavádění mezinárod-
ních reportovacích standardů, v listo-
padu 2000 byl jmenován administrativ-
ním ředitelem METRO Cash & Carry 
v Bulharsku. V listopadu 2002 potom 
převzal již zmíněnou pozici generální-
ho ředitele na Ukrajině.

„Jsem velmi potěšen příležitostí řídit 

 Axel Hluchy se stal novým generálním ředitelem
společnosti MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia

Praha – Společnost MAKRO Cash 
& Carry ČR se zaměřuje na podporu 
svých zákazníků v oblasti gastrono-
mie. Zákazníkům, kteří o to projeví 
zájem, připraví zkušení sommelie-
ři společnosti Makro s předstihem 
návrh sladění jejich pokrmů a vín. 
Přímo na provozovně také mohou 
vést řízenou degustaci vybraných 
vín. Jedna z takových akcí se usku-
tečnila nedávno v italské restauraci 
Budino v Plzni, která připravila pro 
hosty sedmichodové menu s degus-
tací italských vín z Makra. 

„Rozhodli jsme se pro naše stálé hos-
ty připravit něco netradičního, a tak jsme 

pro ně spolu se sommeliery z Makra, kte-
ří se postarali o výběr vhodných italských 
vín, připravili malý výlet do slunné Itálie 
v podobě menu složeného ze sedmi chodů 
a osmi vín. To, že jsme během krátké chvil-
ky prodali všechna místa a hosté odchá-
zeli velmi spokojeni, ukazuje, že jde o ces-
tu, jak si hosty v současné situaci udržet,“ 
uvádí David Vavroch, majitel a šéfku-
chař restaurace Budino. „Hosté se dokon-
ce zajímali o pokračování, takže zvažuje-
me druhý „výlet“ začátkem podzimu.“

„V poslední době nás zákazníci čím dál 
častěji oslovují s žádostí o radu na kombi-
naci vybraných pokrmů a vín. V případě 
zájmu se naši sommelieři vypraví do dané 
restaurace a ve spolupráci s majitelem či 

šéfkuchařem sestaví vhodnou kombinaci 
jídel a vín a mohou vést i řízenou degusta-
ci, jako tomu bylo například v Plzni. Jde 
o oboustranně výhodné propojení, maji-
telé restaurací si mohou udržet loajalitu 
svých hostů a my můžeme představit ma-
jitelům restaurací a nakonec i hostům ši-
rokou nabídku našich vín. Obecně platí, 
že mnoho hostů si víno v restauraci neob-
jedná, přitom k jídlu neodmyslitelně patří, 
v minulosti to bylo víno samozřejmou sou-
částí každého menu. Touto aktivitou chce-
me hosty ke kombinaci pokrm – víno opět 
přivést,“ uvádí Ivo Dvořák, hlavní som-
melier společnosti Makro. 

Společnost Makro chce tuto aktivi-
tu i nadále rozvíjet a nabízet ji zákazní-

kům. V případě zájmu se zákazníci mo-
hou obrátit na sommeliery na kterém-
koli velkoobchodním centru. Jedinou 
podmínkou spolupráce je nákup vybra-
ných vín z nabídky Makra. 

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí 
nadnárodní skupiny Metro Cash & Carry 
International, jež má zastoupení ve 32 ze-
mích světa s více než 655 velkoobchodními 
centry typu cash & carry. Po celém světě 
zaměstnává přes 100 000 lidí a v roce 2008 
dosáhla tržeb ve výši 33,9 mld. EUR. MET-
RO Cash & Carry je prodejní divizí MET-
RO Group, jedné z nejvýznamnějších mezi-
národních maloobchodních a obchodních 
společností. V roce 2008 skupina dosáhla 

tržeb přibližně ve výši 68 mld. EUR. Tato 
společnost čítá na 290 000 zaměstnanců 
a provozuje přibližně 2200 center ve dvaa-
třiceti zemích světa.

V České republice patří do sítě Makro 
Cash & Carry ČR třináct velkoobchodních 
center pro podnikatele. Vysoká obrátka 
zboží, provozní výkonnost, omezený počet 
prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy 
ve velkých objemech umožňují Makru pro-
dávat zboží za nejvýhodnější velkoobchod-
ní ceny. V roce 2008 zaměstnávalo Makro 
Cash & Carry ČR na 3 500 zaměstnanců 
a výše jeho tržeb dosáhla 39,7 miliard Kč. 

Markéta Světlíková
Head of Communications

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

MAKRO podporuje své zákazníky v jejich restauracích

nikatelskou fakultu německé Univerzity 
v Paderbornu a dále získal diplom Ev-
ropského obchodu na anglické Notting-
ham Business School. Po ukončení stu-

dií a před svým nástupem do společnosti 
METRO Group strávil 5 let v oblasti au-
tomobilového průmyslu v sídle společ-
nosti Daimler-Benz AG ve Stuttgartu.

Makro a Metro v tomto regionu a spolu-
pracovat s pracovními týmy v obou zemích. 
Nadále budeme pokračovat v zákaznické 
orientaci rozšiřováním služeb s přidanou 
hodnotou pro naše profesionální zákaz-
níky v souladu s naší strategií. Konkrétní-
mi aktivitami bude například další posí-
lení našich atraktivních vlastních značek, 
vylepšení našeho klíčového sortimentu ve 
spolupráci s našimi dodavateli s jasným 
zaměřením na potřeby našich profesionál-
ních zákazníků či rozvážková služba pro 
zákazníky.

Dále budeme pokračovat s proaktivní 
podporou profesionálních zákazníků po-
mocí nového, vysoce konkurenčního ceno-
vého systému – ten zaručuje trvale nízké 
ceny zboží v oblasti potravin i spotřební-
ho zboží. Naše aktivity budou doplněny 
i silnými promočními kampaněmi,” říká 
Axel Hluchy.

Axel Hluchy (44) pochází z Německa 
a je ženatý. Vystudoval obchodně pod-
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Na 5 otázek odpovídá:

MVDr. J a n  Š o t o l a ,
jednatel společnosti 

MVDr. Šotola s. r. o., Kroměříž

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

1.  Akreditované laboratoře s firmou MVDr. Jan Šotola mají v potra-
vinářském a zemědělském odvětví velmi dobrý zvuk a již také tra-
dici. Vždyť v tomto roce oslavují již 15. rok svojí existence. S ja-
kými pocity, coby zakladatel a rozhodující činovník společnosti, 
hodnotíte toto období a také epochu svého života? A jak to v sa-
mých začátcích bylo snadné či nesnadné pustit se do této oblas-
ti podnikání? 
O úspěchu privatizace laboratorní činnosti v oblasti potravinář-

ství a zemědělské prvovýroby rozhodla řada skutečností. V prvé řadě 
bylo důležité, že laboratoř zahájila provoz v době, kdy ministr země-
dělství MVDr. Kubát ukončil činnost Státního veterinárního ústa-
vu ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, a to k 1. 11. 1991. To umožnilo 
laboratoři pokračovat v činnosti v pracovní oblasti tohoto ústavu, 
který měl ve Zlíně mnohaletou tradici – od dob doc. MVDr. Hökla, 
který pro firmu Baťa založil Ústav pro zkoumání potravin. Odbor-
ná úroveň byla zajištěna tím, že do nově budované laboratoře přešla 
větší část pracovníků oddělení hygieny potravin SVÚ ve Zlíně a la-
boratoř získala od počátku autorizaci Státní veterinární správy ČR 
v oblasti laboratorního vyšetřování potravin. Vlastní laboratorní čin-
nost jsme zahájili 1. listopadu 1991 v pronajatých prostorách Okres-
ní veterinární laboratoře v Kroměříži, později i v prostorách Okresní 
veterinární laboratoře v Hodoníně. V té době nebyla pracovní doba 
v naší laboratoři 8, ale 12 i více hodin. Naší snahou bylo dokázat, že 
v době, kdy ukončila činnost řada státních i podnikových laboratoří, 
je možno vybudovat konkurenceschopné pracoviště v této oblasti. 
Proto jsme jako jedna z prvních laboratoří usilovali o získání akre-
ditace Českého institutu pro akreditaci. Aby se nám tuto akreditaci 
podařilo získat, provedli jsme přestavbu jednoho z pavilonů bývalé-
ho Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži na laboratoře pro 
vyšetřování potravin, původně šlo o pronájem, později odkup budo-
vy a pozemku. V roce 1994 jsme se do těchto nově vybudovaných 
prostor přestěhovali. Při projektování laboratoří jsme vycházeli jak 
z vlastních zkušeností získaných při zřizování laboratoří v zeměděl-
ské prvovýrobě na okrese Kroměříž a Zlín, tak ze zkušeností získa-
ných na stážích ve státních, zemských a podnikových laboratořích 
v Rakousku v Grazu i Německu v Bremenhavenu a Lipsku. Z toho 
důvodu jsme do projektové dokumentace mohli zapracovat požadav-
ky EU, které v budoucnu sloužily jako vzor při rekonstrukci labora-
toří s obdobným zaměřením, například hygienické smyčky.

2.  V loňském roce jste svoji aktivitu přeměnil na společnost
MVDr. Šotola s. r. o. Mohl byste sdělit, co Vás k tomu vedlo? 
A zejména představit nynější celkový sortiment služeb, které Vaše 
akreditované laboratoře zákazníkům nabízejí?
Zpočátku byla laboratoř zaměřena především na sledování zdra-

votní nezávadnosti z hlediska mikrobiologie a chemie potravin, tak-
zvané malé chemie. Dnes je činnost laboratoře mnohem obsáhlej-
ší. Postupně se požadavky našich zákazníků rozšiřovaly o pravidel-
né zajišťování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly potravin, 
sledování nutričních hodnot, kontrolu hygieny prostředí a HCCP 
v potravinářské výrobě. Aktuálně má laboratoř akreditováno více 
než 80 laboratorních zkušebních metod nejen v oblasti potravin 
a krmiv, potravinářských surovin, ale také vod, stěrů z prostředí i ji-
ných druhů vzorků. 

Akreditaci jsme rozšířili i na oblast odběru a svozu vzorků. Labo-
ratoř disponuje moderní analytickou technikou, jakou představuje 
např. atomová absorpční spektrofotometrie, kapalinová chromato-
grafie, plynová chromatografie, spektrofotometrie, konduktometrie, 
kapilární isotachoforéza, ELISA atd. Běžně prováděné spektrum la-
boratorních analýz zahrnuje i specifické diagnostické a analytické po-
stupy. K nim patří zejména využití moderních imunologických metod 
detekce patogenů, toxinů, potravinových alergenů, zjišťování cizoro-
dých látek, těžkých kovů, pesticidů, polycyklických aromatických uh-
lovodíků, stopových prvků, mastných kyselin a dalších. V uplynulém 
období se laboratoř aktivně zapojila ve spolupráci s dalšími odborný-
mi institucemi i do zajištění analýz potřebných jako podklad studií 
mikroorganismů, a to zejména Listeria monocytogenes.

Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo v mých silách, abych zvlá-
dal všechny odborné a manažerské úkoly sám. Proto jsem se roz-
hodl přenést zčásti rozhodování i odpovědnost na širší okruh svých 
spolupracovníků. Jen tak může být zajištěna prosperita a kontinu-
ita firmy.

A toto byl hlavní důvod pro založení společnosti s ručením ome-
zeným. 

3.  K tomu, aby bylo možné vykonávat všechny tyto druhy rozborů, je 
nezbytné technické vybavení laboratoří. Jak se Vám podařilo zís-
kat tak širokou technickou základnu? Ale také pracovní síly na vy-
soké odborné úrovni, které provádějí také lektorskou činnost pro 
další vzdělávání potravinářských odborníků. Je snadné pak uřídit 
celý tento kolektiv a přitom neustále rozvíjet obchodní činnost? 
Protože jsme hned od počátku činnosti věnovali mimořádnou po-

zornost prostorovému uspořádání nově budované laboratoře, mohli 
jsme postupně nejen zvýšit počet odborných pracovníků, ale i rozší-
řit technickou základnu. Při založení laboratoře jsme zaměstnávali 
2 vysokoškoláky a 3 laboranty. Dnes u nás pracuje 7 vysokoškoláků,
4 na oddělení mikrobiologie a 3 na oddělení chemie, a 16 laborantek, 
hospodářských a pomocných pracovníků. Každý vysokoškolák se 

MVDr. Jan Šotola
Narozen 10. 8. 1949 v Kroměříži, kde otec pracoval jako veteri-
nární lékař na OVZ Kroměříž. 

Vzdělání:
SVVŠ Holešov
Vysoká škola veterinární v Brně, promoce 1975
Během studia pracoval 2,5 roku jako pomocná vědecká síla
na katedře hygieny a technologie potravin.

Základní vojenská služba 1975–1976 na oddělení hygieny potra-
vin SVÚ Ostrava-Martinov

Pracovní zařazení:
Státní veterinární ústav Zlín od 1. 4. 1975 
–  během jednoroční nástupní praxe po ukončení vojenské

základní služby 3měsíční stáž na oddělení hygieny potravin 
Ústředního státního veterinárního ústavu Praha

–  od r. 1981 vedoucí oddělení hygieny potravin SVÚ Zlín
–  1982–1991 zástupce ředitele a vedoucí odboru veterinární

hygieny SVÚ
–  od 1. 11. 1991 do 1. 3. 2008 majitel laboratoří na vyšetřování 

potravin v Kroměříži
–  od 1. 3. 2008 jednatel firmy MVDr. Šotola s. r. o.

Odborné stáže:
1992 – Univerzita Graz
Zemská a privátní laboratoř v Grazu
1993 – Laboratoře firmy Flamingo Fish v Bremerhavenu
Státní a privátní laboratoř v Brémách
2002 – Soukromé laboratoře na vyšetřování potravin Lipsko

Koníčky:
Sport – tenis, basketbal

Rodina:
Manželka Mgr. Božena
Dcery MVDr. Jitka a Mgr. Jana – absolventka VFU,
fakulta farmaceutická

metody, referenční metody, AOAC, ISO, ale i další. Proto dochází 
k neustálé modernizaci vybavení jednotlivých analytických odděle-
ní. Někteří z našich pracovníků vlastní personální certifikáty audi-
torů HACCP, bezpečnosti potravin a systému jakosti, což jim umož-
ňuje spolupracovat s akreditovanými certifikačními orgány. Tito pra-
covníci díky dlouholeté praktické zkušenosti a trvalému vzdělávání 
patří mezi vysoce erudované odborníky v oblasti systémů HACCP, 
standardů bezpečnosti potravin a systému jakosti. Stejně jako vlast-
nímu vyšetřování věnujeme velkou pozornost i odběru a svozu vzor-
ků do laboratoře. Za tímto účelem jsme pořídili 3 speciální chladicí 
vozy, které jsou vybaveny elektronickými čidly na sledování a zazna-
menávání teploty v prostoru pro přepravu vzorků. 

4.  Akreditace laboratoře s sebou nese nejen kredit před zákazníky, 
ale zejména povinnost si tento kredit udržet. Není tajemstvím, že 
Vaše společnost spolupracuje s vědeckými a univerzitními pracoviš-
ti u nás i ve světě. Mohl byste nám tyto aktivity více přiblížit? 
Pro udržení kreditu u našich stávajících i potenciálních zákazníků 

je nezbytná neustálá snaha o odborný růst pracoviště. Proto ve své 
historii začala laboratoř postupně spolupracovat při řešení praktic-
kých problémů s nejrůznějšími odborníky a významnými osobnost-
mi odborné a vědecké sféry. Díky tomu jsme postupně přešli k více-
méně trvalé spolupráci s některými univerzitními a vědeckými pra-
covišti. Jsme si vědomi, že vedle vysoké úrovně teoretických znalostí 
je pro nás důležitá i odpovídající zkušenost při aplikaci moderních 
vědeckotechnických poznatků. Můžeme uvést mimo jiné například 
řešení problematiky výskytu Listeria monocytogenes v potravinách 
a s tím související potřebu zpracovávání studií jejich chování v růz-
ných potravinářských výrobcích. Není možné získat kompletní infor-
mace k tomuto problému pouze z literárních zdrojů, protože každá 
konkrétní výroba potravinářského produktu je prakticky jedinečná. 
Naše studie mohou být součástí analýzy rizik, na níž stojí systém 
HACCP. Klíčovým faktorem pro odborný růst firmy jsou jednotliví 
pracovníci. Vedení společnosti aktivně podporuje jejich trvalé vzdě-
lávání. Stali jsme se aktivními účastníky vědeckých a odborných 
konferencí, například to byla i vědecká konference s mezinárodní 
účastí Bezpečnost a kvalita potravin, která se v minulém roce kona-
la v Nitře. V průběhu roku 2008 naši pracovníci v roli lektorů vedli 
cyklus odborných seminářů zaměřených na řízení kvality v oblasti 
mikrobiologie. Spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 
a dalšími. V součinnosti s pedagogickými pracovníky středních od-
borných škol, vysokých škol a univerzit pomáháme s praktickou vý-
ukou týkající se nejrůznějších oborů laboratorní diagnostiky. Zajiš-
ťujeme také odborné praxe pro studenty kroměřížských středních 
odborných škol a pro studenty brněnské Vysoké farmaceutické uni-
verzity. Otázky a problémy, se kterými se naši pracovníci setkávají 
v přímém kontaktu ve firmách, při vzdělávacích akcích a při komu-
nikaci s odbornou i laickou veřejností, umožňují přesnější zacílení 
úkolů řešených ve spolupráci se zmíněnými vědeckými pracovišti.

Důležitou součástí spolupráce s jinými institucemi je i účast v me-
zilaboratorních testech. Jen v minulém roce se laboratoř podrobila 
řadě testování a zkoušení. Velmi mne těší skutečnost, že laboratoř 
byla úspěšná v těchto testech pořádaných jak v tuzemsku zkušeb-
ními organizacemi ÚKZUZ Brno a CSlab Praha, tak i v zahraničí 
organizací Quality Management Ltd. z Velké Británie. Těchto testů 
se účastní oddělení mikrobiologie i chemie, takže pokrývají všech-
ny analytické skupiny, tj. veškeré akreditované oblasti laboratorních 
zkoušek námi prováděných.

5.  V letošním roce se dožíváte významného životního jubilea. Jste 
velmi aktivní člověk a Váš čas – vedle hlavní profese – věnujete ro-
dině a chovu domácích zvířat. Všechno toto je práce. A co volný 
čas ostatní? 
V době, kdy budujete firmu tzv. na zelené louce – v našich pod-

mínkách 5 až 10 let – není možné hovořit o volném čase. Všechny 
koníčky a záliby musí jít stranou. Teprve když si vytvoříte odbor-
né a ekonomické zázemí, tak se můžete postupně vracet k původ-
ním zálibám.

I já se až teď vracím ke svému milovanému sportu, zvláště teni-
su a košíkové. Jednou ročně pořádám přátelské utkání v košíkové se 
svými stejně nadšenými vrstevníky, a musím říci, že můj tým pra-
videlně vítězí. Pravidla jsou sice mírně uzpůsobená, ale jenom co 
se délky zápasu týče, ale výhra vždy potěší. Tenisu se věnuji celo-
ročně, v létě dvakrát týdně na kurtech, v zimě jednou týdně v hale, 
hraji dvouhry i čtyřhry – jak čas plyne, stále přitažlivější je čtyřhra. 
Další sporty sleduji velmi náruživě z křesla prostřednictvím satelitu. 
V posledních třech letech se ale stal mým hlavním koníčkem vnuk 
Vojta, který fanaticky miluje všechny značky a typy aut a nikdy ne-
odmítne výlet s dědou. Obdivuje i mé minihospodářství a pomáhá 
mi postarat se o všechna zvířátka – králíky, beránky, kůzle, kroca-
ny, brojlery a psy.

Vnučka Lenička je ještě příliš malá, ale doufám, že se i ona za-
pojí, až povyroste.

Děkuji za rozhovor. A současně Vám přeji touto cestou mnoho zdra-
ví a osobního štěstí v dalším životě k Vašim šedesátinám, které oslaví-
te 10. srpna tohoto roku.

Ing. František Kruntorád, CSc.

pravidelně účastní přednášek a školení o novinkách ve svém oboru.
Všichni také měli možnost navštívit formou stáže specializované, 
resp. referenční pracoviště, zabývající se danou problematikou. 
Jsme si vědomi oprávněných požadavků kladených ze strany zákaz-
níků, ale zejména na náročnost legislativních předpisů našich i ev-
ropských. A to nejen na kvalitu výsledků, ale i na vlastní analytické 
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Chléb roku 2009
Řemeslný chléb roku 2009

Historicky první vítězství v obou 
kategoriích soutěže o chléb roku

Chléb roku 2008 
Finalista soutěže

o Chléb roku 1998–2007
Finalista soutěže

o „Dožínkový koláč roku“ 1999–2008
Držitel Čestného uznání

Agrární komory ÚK
a Ústeckého kraje 

„Kraj Přemysla Oráče“
„Potravinářský výrobek roku 2008“ 

Za müsli koláčky, Müsli vánočka, 
Janovský bochník

a vystřikované trubičky
Držitel Čestného uznání HK

„Stejná šance
– zaměstnavatel 2008“ 

Na Dnech chleba 2009 v Pardubicích
získala společnost historicky první vítězství
v obou kategoriích soutěže o chléb roku:

�  Vyrábíme chléb s využitím tradiční 
technologie výroby přírodních 
žitných kvasů
a těst s vysokým podílem žita.

�  Základem je „kvas“, který je 
vyráběn z žitné mouky a vody.

�  Kvas za přesně stanovených 
podmínek postupně zraje a teprve 
po dvoudenním procesu vznikne 
vlivem kvasinek a mikroorganismů 
základ
pro chléb. 

�  Chlebu dodává ty nejlepší chuťové 
vlastnosti, objem i vůni. 

�  Jde o složitější výrobní postup, 
který je i náročnější na péči,
ale výsledkem je pak chléb
s typickou chlebovou vůní a chutí.

o
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Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,
předseda
Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů
v ČR

OTÁZKA PRVNÍ:
Od počátku února tohoto roku jste no-

vým předsedou Podnikatelského svazu pe-
kařů a cukrářů v ČR. Vaše aktivita je na-
venek svazu více než zřejmá. Ať již se jed-
ná o náplň časopisu Pekař Cukrář, tak je 
znatelné Vaše úsilí pro zlepšení obchod-
ních podmínek pro pekaře na trhu, ale 
i při organizování akcí Vašeho svazu. Jak 
se Vám daří prosazovat svoje záměry a jak 
jste spokojen s dosavadními výsledky své 
práce?

ODPOVĚĎ:
Měl jsem při nástupu do funkce velkou vý-

hodu, že jsem převzal zkušený a spolehlivý tým 
spolupracovníků, zároveň mám možnost čer-
pat bohaté zkušenosti od svého předchůdce 
ing. Musila. Já pak přicházím s novými nápa-
dy a podněty, kterými se snažím obohatit čin-
nost Svazu. Tato spolupráce nám dobře fungu-
je a jsem rád, že první pozitivní výsledky jsou 
vidět.

Ve vztahu k obchodním řetězcům je mým 
cílem zlepšit postavení pekařů a dosáhnout 
oboustranně výhodných a korektních obchod-
ních podmínek ve vzájemných vztazích. Jen za 
tohoto stavu může totiž být následně spokojen 
i spotřebitel, a o to by mělo oběma stranám jít 
především. Prodej gumových rohlíků namačka-
ných v plastových boxech za 50 hal. není určitě 
ta správná cesta. Mojí další prioritou je výcho-
va mladých odborníků, užší spolupráce s potra-
vinářskými školami a popularizace pekařské-
ho řemesla. Zde se nám podařilo získat dotaci
5 mil. Kč z fondů EU na projekt „Moderní pe-
kař 21. století“ zaměřený na odborné vzdělává-
ní zaměstnanců členů Svazu. Velké pole působ-
nosti je před námi i v oblasti osvěty veřejnosti. 
Náš Svaz se snaží propagovat produkty vyrá-
běné z tuzemských surovin a s použitím tra-

dičních českých technologických postupů. Vý-
hodou pro mne je, že jsem u pekařiny od roku 
1973. Prošel jsem výrobou několika pekáren, 
řídil firemní finance, získal zkušenosti v oblas-
ti marketingu a se zpracováním dotačních pro-
jektů – vše se mi nyní nesmírně hodí. Práce 
předsedy Svazu je totiž velmi pestrá a zasahuje 
do mnoha oblastí. Většina mých záměrů je ale 
běh na dlouhou trať. Já však sportuji celý život 
a běhám pravidelně i dnes – dlouhé tratě mi 
vyhovují. Rád bych jednou viděl náš pekařský 
obor s hlavou vztyčenou, respektovaný společ-
ností a hlavně díky kvalitním výrobkům oceňo-
vaný u zákazníků.

OTÁZKA DRUHÁ:
Dny chleba v Pardubicích už je vlast-

ně pekařská „kultovní“ událost. Ty letošní 
se konaly 3. června 2009 a i tam byla Va-
še aktivita velmi zřetelná. Nejvíce jsem se 
podivil vysoké účasti – téměř 350 účastní-
ků, ale také přítomnosti významných hos-
tů. Jak hodnotíte tuto významnou pekař-
skou událost Vy?

ODPOVĚĎ:
Při pořádání Dnů chleba pokračujeme 

v úspěšné tradici, která začala v roce 1993 
v Pardubicích. Smyslem této akce je prezento-
vat před odbornou i laickou veřejností řemesl-
ný fortel a schopnosti českých pekařů a pro-
střednictvím soutěžení udržovat vysokou úro-
veň kvality chleba v naší zemi. Tato akce má 
však daleko větší dosah než jen soutěžení o nej-
lepší chléb. Je to zároveň i společenská udá-
lost, příležitost k setkání lidí z pekařského obo-
ru, šance získat informace o nových trendech 
v oboru, možnost výměny zkušeností mezi ko-
legy atd. Zároveň je to příležitost pro dodavate-
le strojů, surovin a služeb pro pekaře představit 
jim svoji nabídku. Letošní rekordní účast v sou-

těži i co do počtu návštěvníků nám potvrdila, 
že organizační změny, které jsme provedli, se 
ukázaly být správné a je potřebné pokračovat 
v tradici. Účast významných hostů jen doka-
zuje, jaký zvuk si tento hlavní pekařský svátek 
postupně vydobyl. Výroba skutečně dobrého 
a kvalitního chleba je královská disciplína na-
šeho řemesla a největší pekařské umění. Kaž-
dý, kdo byl delší dobu v zahraničí, mi potvrdí, 
že mu nejvíce chyběl náš klasický český, žitno-
-pšeničný chléb. A že český chléb má vysokou 
úroveň, ukázala soutěž samotná. Bylo by však 
dobré, kdyby si výsledků soutěže všimli i naši 
obchodníci a snažili se oceněné chleby nabíd-
nout svým zákazníkům, aby zde nebyl jen dik-
tát ceny, ale spotřebitel měl možnost najít si 
„toho svého pekaře“ sám.

Význam chleba ve výživě lidí bychom rá-
di do budoucna ještě více zdůraznili. Připojili 
jsme se proto letos poprvé ke kampani u příle-
žitosti Světového dne chleba (16. října) a bude-
me tento unikátní lidský dar představovat naší 
veřejnosti v osvětové kampani.

OTÁZKA TŘETÍ:
Jakost potravin, zejména jejich organo-

leptické vlastnosti, v současné době nej-
více trpí poptávkou odběratelů na co nej-
nižší cenu a pak na co nejdelší možnou 
dobu trvanlivosti. Jak vidíte tento problém 
Vy a v čem mají v tomto smyslu pekařské 
výrobky svá specifika?

ODPOVĚĎ:
Pekařské výrobky mají svá specifika přede-

vším v jejich vůni, chuti a vzhledu. K těmto 
vlastnostem patří i čerstvost, protože stárnu-
tím výrobek poměrně rychle své hlavní před-
nosti ztrácí. Zcela jistě vysokou jakost a užit-
nou hodnotu výrobku podporují kvalitní surovi-
ny. Těch je na trhu dostatečné množství, takže 

lze připravit bohatší receptury a vyhovět i těm 
nejnáročnějším zákazníkům.

A tady se dostáváme k jádru věci. Pekařské 
výrobky, zejména rohlík, jsou obchodníky za-
řazeny mezi tzv. porovnávací výrobky, na kte-
ré je zaměřena kampaň, která má spotřebitele 
svést k dojmu: „Když je v naší prodejní jednot-
ce nejlevnější rohlík ve městě, platí to obecně 
i o dalším zboží a to je důvod, proč k nám mu-
síš jít nakupovat“. Na nízké prodejní ceně však 
nechce obchodník prodělat, a proto tlačí doda-
vatele k co nejnižší nákupní ceně. Požadova-
ná kvalita jde stranou, hlavním kritériem výbě-
ru dodavatele je nabídnutá (či spíše vynucená) 
nákupní cena. Je proto pochopitelné, že výrob-
ce si nemůže dovolit bohatší recepturu a pou-
žije takovou, kterou mu nákupní cena dovolí. 
V každém případě však je vyrobený a dodávaný 
výrobek tzv. bezpečný, pouze má úroveň kvality 
odpovídající požadované ceně.

Podle současné legislativy si surovinové nor-
my, podle kterých je chléb a pečivo vyráběno, 
stanoví každý výrobce sám. A tak vedle skuteč-
ně luxusních výrobků existují i takové, které od-
povídají požadovaným nákupním cenám a jsou 
prodávány většinou v diskontech.

Čeští pekaři umí vyrobit výrobky té nejvyšší 
kvality i čerstvosti – problém je v tom, zda ob-
chodník upřednostní kvalitu, či nízkou cenu. 
Nezbývá mi než doporučit, aby si každý spo-
třebitel dokázal „najít svého pekaře“ a kupoval 
výrobky chutné a čerstvé, ovšem s vědomím, 
že za kvalitnější výrobek zaplatí i odpovídající 
cenu. Ve svém okolí má určitě širokou nabíd-
ku, především ve vlastních firemních prodej-
nách pekáren. Současné pojetí prodeje pekař-
ského zboží především v obchodních řetězcích, 
kdy se základní výrobky prodávají v akčních ce-
nách, poškozuje vnímání našeho oboru, neboť 
zásadně snižuje hodnotu pekařských výrobků. 

Redakce – F. K.

Original-Baker 
Kaiserkrapfen

– luxusní koblihy
od Diamantu

Original-Baker Kaiserkrapfen je uni-
kátní 100% směs společnosti Diamant 
umožňující pekařům vyrábět vysoce 
kvalitní koblihy. Díky široké variabilitě 
při zpracování nachází oblibu a uplat-
nění v každém typu provozu.

Diamant využil při vývoji směsi Original-
Baker Kaiserkrapfen léty prověřené Know-
How. U žádného jiného kynutého těsta ne-

hraje mouka tak významnou roli jako u koblih. Proto jsou pro směs Original-Baker 
Kaiserkrapfen vybírány ty nejkvalitnější druhy mouk s ideálními parametry. Tímto 
pečlivým procesem lze zaručit vysokou stabilitu těsta, optimální objem a tím i pro 
tento výrobek charakteristický světlý proužek. Koblihy Original-Baker Kaiserkrap-
fen vynikají nejen jedinečnou chutí, ale i nádherným vzhledem, který upoutá kaž-
dého zákazníka.

K zaručení optimálního výsledku doporučují technologové společnosti Diamant 
používat k fritování tuk Diamant Frittier a koblihy následně dekorovat nevlhnou-
cím moučkovým cukrem Süßer Schnee. 

Rozhovor –  NA NAŠE  OTÁZKY ODPOV ÍDÁ



Letošní národní soutěž „O nejlepší chléb 
roku“ se spolu s výstavou dodavatelů a od-
borným seminářem uskutečnila 3. června 
v Pardubicích v rámci tradiční pekařské ak-
ce Dny chleba. Účastnilo se jí více než 30 pe-
kařských firem z celé ČR, které přihlásily re-
kordních 43 soutěžních vzorků. 

Již 15. ročník této akce uspořádal Podnikatel-
ský svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřednictvím 
své servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o. a za 
podpory firem Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., Li-
tomyšl, J4 s. r. o., Předměřice nad Labem, České 
technologické platformy Potravinářské komory 
ČR a ve spolupráci se SPŠ potravinářskou Par-
dubice na výstavišti IDEON. 

VÝZNAMNÍ HOSTÉ
Zahájení Dnů chleba se letos zúčastnila celá 

řada významných hostů: předseda klubu senáto-
rů ODS Ing. Jiří Stříteský, vrchní ředitel odbo-
ru potravinářských výrob a legislativy – Úřadu 
pro potraviny Mze ČR – Ing. František Sládek, 
CSc., primátor města Pardubic Ing. Jaroslav De-
ml, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR Ing. 
Tomáš Kreutzer. Jeho excelence Monsignor Do-
minik Duka, biskup Královéhradecký při slav-
nostním zahájení celebroval ceremoniál svěce-
ní chleba a hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek uvedl svým vstupním projevem odpo-
lední odborný seminář. Zájem města i kraje o tu-
to akci byl letos značný. Není divu, jde o nejdůle-
žitější setkání podnikatelů a odborné veřejnosti 
nejen z pekařského „ranku“, ale i z navazujících 
oborů, které si za 15 let vybudovalo značné reno-
mé. A Pardubice byly vždy pro pekaře a cukráře 
městem zaslíbeným i díky potravinářské škole. 
Však také byli její absolventi ve všech věkových 
kategoriích na akci v hojném zastoupení.

OSLAVA CHLEBA
Tato akce je však především oslavou chleba, 

který měl a má nezastupitelnou roli ve výživě člo-
věka. Neexistuje země, kde by se chléb nepekl 
a neexistuje člověk, jemuž by se chléb přejedl. 
Chléb je pravzor základní lidské hodnoty, je to 
„Boží dar“. Slogan ze starověkého Říma „Chléb 
a hry“ ukazuje na společenský a politický význam 
chleba, který přetrvává v různých podobách do-
dnes. 

V současnosti však nelze bohužel přehlédnout 
určitou devalvaci hodnoty chleba a pečiva, na kte-
ré se podílí tlak obchodních řetězců na co nejniž-
ší cenu těchto výrobků, ale také ochota spotřebi-
telů tyto velmi levné pekařské výrobky (s odpoví-
dající „kvalitou“) nakupovat a konzumovat. 

Naše soutěže o Chléb roku naopak dokazují, 
že chléb jak z průmyslové, tak i z řemeslné vý-
roby může dosahovat špičkových kvalitativních 
parametrů. Pekaři mají k dispozici dostatek kva-
litních tuzemských surovin a při použití tradič-
ních technologických postupů, zejména tzv. tří-
stupňovým vyváděním kvasů, jsou schopni vyro-
bit chléb vynikající kvality. Naštěstí stále roste 
skupina spotřebitelů, kteří podobné výrobky na 
trhu vyhledávají, nakupují a akceptují cenu odpo-
vídající užitné hodnotě těchto výrobků.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE 
O CHLÉB

ROKU 2009
Kategorie

„KONZUMNÍ CHLÉB“
(přihlášeno 19 výrobků)

Vítěz: JAPEK s. r. o., Litvínov – Janov
Ocenění za „Chléb vynikající kvality“

získalo 10 firem:
ADÉLKA a. s., Pelhřimov,
BENEA s. r. o., Benešov,

ENPEKA a. s., Žďár nad Sázavou,
INPEKO, spol. s r. o., Ústí nad Labem,

KONTINUA, spol. s r. o., Praha,
LAPEK, a. s., Jihlava,

Michelské pekárny a. s., Praha,
NOPEK, a. s., Pekárna Hořice,
NOPEK, a. s., Pekárna Svitavy,
Pekárny a cukrárny Klatovy a. s.

Kategorie
„ŘEMESLNÝ CHLÉB“
(přihlášeno 24 výrobků)

Vítěz: JAPEK s. r. o., Litvínov – Janov
Ocenění za „Chléb vynikající kvality“

získalo 10 firem:
DOPES, s. r. o., Benešov u Boskovic,
ENPEKA a. s., Žďár nad Sázavou,
KONTINUA, spol. s r. o., Praha,

MADER A SYNOVÉ, s. r. o., Pekárna Racek 
Přerov,

PANE s. r. o., Dolní Bousov,
PECUD v. o. d., Pekárna Proboštov,

Pekařství Balabán s. r. o., Veverská Bítýška,
Pekařství Fryčovice s. r. o.,

Pekařství Jaroslav Pešák, Velké Pavlovice,
Pekařství Vladimír Cais, Vlachovo Březí.

SYSTÉM 
HODNOCENÍ

Nespornou devizou této největší národní 
oborové soutěže a zároveň zárukou vysokého 
počtu přihlášených firem je vysoce objektiv-
ní a propracovaný systém hodnocení soutěž-
ních chlebů. 

Hodnocení se provádí podle schématu sto-
bodového systému v těchto základních zna-
cích: vzhled, tvar, objem, kůrka, barva, vůně, 
střídka a chuť. Sedm nezávislých komisařů, 
zkušených pekařských odborníků posuzuje 
přísně anonymně přihlášené vzorky a násled-
ně speciálně připravený počítačový modul vy-
hodnotí výsledky podle kategorií:

–  „Konzumní chléb“ z průmyslových peká-
ren, vyráběný odpovídající technologií ve 
tvaru veky a pečený na průběžných pecích,

–  „Řemeslný chléb“ libovolného tvaru bez pří-
davku celých zrn a jejich zlomků bez pří-
chutí a posypu, který je vyráběný s vyšším 
podílem ruční práce. 

ZAJÍMAVOSTI 
O CHLEBU

�  Výrobu kvašeného chleba ve formě placek 
znali již staří Egypťané před 2 000 lety.

�  I naši předkové si rádi pochutnali na dob-
rém chlebu. V době Jiřího z Poděbrad se ho 
peklo na dvacet druhů a ne ledajakých. Tře-
ba i takové rarity jako chléb mazancový, per-
níkový, rýžový, či žaludový.
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�  Upéci dobrý chléb není snadné. Proto dřív 
páni konšelé nehlídali žádné řemeslo tak 
přísně, jako právě pekařinu.

�  V ČR převažuje výroba klasického žit-
no-pšeničného chleba. Obdobou naše-
ho chleba jsou v zahraničí varianty typu:
Bagel, Ciabatta, Maces, Pumprnikl, Pita, 
Tortilla…

�  Spotřeba na jednoho obyvatele v ČR se ustá-
lila na 52 kg/rok (v roce 1960 72 kg/rok).

�  Dnešní věda oceňuje chléb jako významný 
zdroj bílkovin, minerálních látek, vitaminů 
a vlákniny. 

PŘÍNOS
AKCE

Vyhodnocení 15. ročníku soutěže o nejlepší 
Chléb roku 2009, této královské disciplíny pe-
kařského řemesla, bylo symbolicky vyhlašová-
no v Rytířském sále Pardubického zámku. Dů-
stojná atmosféra a průběh vyhodnocení jakoby 
symbolizovala dva typické momenty letošního 
ročníku. V době, kdy se slovo „krize“ objevu-
je v našem životě téměř denně – krize v jakos-
ti chleba se nekoná, ba naopak, jak mohla na-
še odborná veřejnost na výstavce chlebů v pro-
storách IDEONU posoudit, kvalita meziročně 
vzrostla a vyrovnala se.

Důležitost setkávání, prezentací a kontak-
tů na Dnech chleba si uvědomují i vystavova-
telské firmy, kterých letos do Pardubic přije-
lo více než 40. Prestiž akce posílil i odpoled-
ní odborný seminář na vysoce aktuální téma, 
který byl věnován moderním trendům v pe-
kařském oboru. Šlo o praktické a věcné ná-
měty a představení novinek z oblasti strojního
zařízení, vybavení pekáren, zlepšujících pří-
pravků a dalších produktů a služeb pro peka-
ře a cukráře.

Potěšujícím faktem byl i nebývalý zájem mé-
dií, televize NOVA odvysílala reportáž o způ-
sobu hodnocení soutěžních chlebů, přímý 
vstup z akce měl Český rozhlas, o soutěži ná-
sledně referovala MfDnes a další deníky.

Letošní ročník Dnů chleba ukončilo slav-
nostní předání cen a neformální setkání všech 
účastníků na Pardubickém zámku. Je zřejmé, 
že bez ohledu na současnou nelehkou hospo-
dářskou situaci v oboru zájem o podobné ak-
ce rozhodně nepolevuje. Všem partnerům 
a zúčastněným srdečně děkujeme za podporu 
a účast a již nyní přemýšlíme, co zlepšit pro 
Dny chleba Pardubice v roce 2010.

Ing. Jaromír Dřízal
předseda Podnikatelského svazu

pekařů a cukrářů v ČR

Bohatá nabídka pekařských výrobků zaujala čestné hosty. Předseda PSPaC v ČR Ing. J. Dřízal při zahájení Dnů chleba
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Biskup Msgr. D. Duka při svěcení chleba Představitelé vítězné pekárny JAPEK

Pardubické výstaviště IDEON Z vystoupení Ing. F. Sládka Pardubický zámek

Hejtman R. Martínek při zahájení odborného semináře Z výstavky dodavatelů

Primátor Pardubic Ing. J. Deml s předsedou představenstva Svazu O. Týřem Fanfáry pro vítěze
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Také vás někdy přepadne neodolatel-
ná chuť na sladké, kterou jen tak něčím 
neošálíte? To pak člověk není líný vstát 
a jít přes půl města do cukrárny nebo do 
obchodu pro „něco na zub“. V horkých 
letních měsících se naše pozornost za-
měřuje zejména na lákavě vypadající 
zmrzlinu různých chutí, ale ani dezerty 
nezůstávají opominuty. Jenže právě ob-
vyklý výběr zákusků se stává kamenem 
úrazu pro naši výpravu za vybraným 
chuťovým dobrodružstvím. Nabídka bý-
vá omezena na klasické a hutné druhy, 
které se v teplém počasí na talířku poma-
lu roztékají do roztodivných tvarů. Po-
kud se přece jen odhodláme k nákupu,

jsme chyceni do pasti lepivých máslo-
vých krémů, které útočí nejen na naše 
chuťové pohárky a žaludek, ale také na 
naše oblečení a vše v blízkém okolí. Zá-
žitek to bývá bezesporu velmi silný, ale 
žádné osvěžení na jeho konci se rozhod-
ně očekávat nedá. 

Ale musí to opravdu vždy skončit tímto 
způsobem? Kam se podělo sezonní ovoce 
a lehké rostlinné krémy na nadýchaných 
korpusech? Copak musí být osvěžující let-
ní moučníky pořád ještě řazeny do kate-
gorie science fiction?

Speciální druhy cukrářských výrob-
ků pro letní období se v provozech 
kladoucích důraz na sezonní potřeby

V cukrárně léto budiž pochváleno

zákazníků samozřejmě objevují. Letní 
nabídka čerstvého ovoce se využívá ne-
jen ve zmrzlinových pohárech, ale také 
v moučnících a dortech. Ovoce je za-
komponováno do výrobku spolu s leh-
kým korpusem a hlavně s minimálně 
tučnou náplní. Odlehčeného krému se 
dosahuje použitím tzv. rostlinné šlehač-
ky neboli rostlinného tukového krému 
v kombinaci s ochuceným ztužovačem, 
který ho umožňuje „naředit“ až čtvr-
tinou vody. Stejně je možné postupo-
vat i u živočišné šlehačky. Dalším způ-
sobem jak zjemnit a snížit kalorickou 
hodnotu náplně je použití instantní že-
latiny.

Dodavatel surovin a technologické-
ho servisu IREKS ENZYMA s. r. o. má 
vypracovány receptury a technologické 
postupy pro celou řadu cukrářských vý-
robků včetně letních variant. Používají 
se v nich tyto suroviny:
�  Mella Whip – rostlinný slazený krém 

pro šlehání.

�  Mella Creamy Whip – rostlinný sla-
zený krém s jemnou konzistencí.

�  Mella Gourmet Whip – rostlinný ne-
slazený krém.

�  Kremstabil – ztužovač rostlinných 
krémů a živočišné šlehačky v příchu-
tích: jahoda, čokoláda, jogurt, kefír, 
malina, broskev-maracuja a neutral.

�  Karina – stabilizátor lehkých cukrář-
ských krémů a náplní s příchutí ka-
kaa, vaječného likéru, banánu, Latte 
macchiata a arašídu.

�  Sanett – jemná prášková a rychle 
rozpustná želatina.

�  Saftbinder – zahušťovač ovocných 
náplní.

�  Trigell neutral – želé pro zalévání po-
vrchu dortů a řezů s ovocem.

�  Topglanz – netuhnoucí želé za stude-
na používané k dekoraci povrchu.

Kontakty pro technologickou pomoc, 
recepty měsíce, seznam surovin 

a způsoby objednání naleznete na

www.ireks-enzyma.cz.

Se surovinami ze společnosti IREKS 
ENZYMA s. r. o. se přesvědčíte, že 
sladké léto může být lehké i v reálném 
životě.

Ing. Eva Nováková

Lehké ovocné dorty   DIANA – piškotová bublanina – VHODNÁ PRO DIABETIKY

Jablkový dort Ovocný řez Jahodový dort Ovocný košíček Malinový řez 
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Je tomu již řada let, kdy naši otcové a dědo-
vé byli při pekařské výrobě odkázáni výhradně na 
svou tvořivost a dostupné základní suroviny. V té 
době vznikaly tradiční receptury, které jsou ovšem 
mnohdy poměrně složité na přípravu a náročné 
na um a zkušenosti pekaře. V současnosti mají 
ovšem pekaři k ruce mnohé pomocníky v podobě 
„chytrých“ surovin – směsí.

Pod pojmeme „směsi“ se skrývá nepřeberná 
škála sypkých surovin, které více či méně nahra-
zují základní suroviny pro výrobu pečiva. Širokou 
nabídku směsí lze proto pro přehlednost rozdělit 
dle typů finálního výrobku a jejich způsobu pou-
žití na několik skupin.

První z nich představují kompletní směsi, které 
obsahují všechny suché příměsi včetně potřebné-
ho množství mouky. Tyto smě si jsou vhodné pro 
menší pekárny, které nemají moučné hospodář-
ství a po užívají mouku pytlovanou. Do směsi se 
přidají tekuté suroviny jako voda, olej atd. a vý-
sledkem je hotové těsto pro pečení.

Další možností jsou koncentrované komplet-
ní směsi. Ty obsahují všechny suché příměsi ji-
nak přidávané k mouce jednotlivě. Samotná směs 
ovšem obsahuje minimální množství mouky. Jsou 
tedy vhodné zejména pro větší pekárny, jež naku-
pují mouku ve velkém, a mají tak vlastní mouč-
né hospodářství. Příprava těsta potom spočívá ve 
smísení mouky, koncentrované směsi a tekutých 
surovin.

Poslední skupinou jsou premixy, jež jsou sesta-
veny z různých složek v poměru vhodném pro da-
ný výrobek. Množství mouky v nich je minimální, 
narozdíl od koncentrovaných kompletních směsí, 
ale nutně nemusí obsahovat všechny suché suro-
viny potřebné pro výrobu těsta. Dle svého složení 
se přidávají do těst v různých koncentracích. Mí-
sí se s moukou, případnými dalšími suchými slož-
kami a tekutými surovinami v pekárně, dle typu 
daného finálního výrobku. 

Dnes se často používají kompletní směsi či pre-
mixy na výrobu koblih, šleha ných hmot, celozrn-
ného, vícezrnného a speciálního běžného pečiva 
a chleba. 

Kromě základních surovin, jako je např. mou-
ka, sůl, mléčné suroviny, cukry a emulgátory, se 
do směsí přidávají mnohé další mlýn ské výrobky 
dle požadovaného typu finálního výrobku. Jedná 
se například o mlýnské výrobky z ječmene, kuku-
řice, ovsa, prosa, pohanky, dále o luštěniny (hlav-
ně sója), olejniny (nejvíce mák, slunečnice, seza-
mové semínko a len). Směsi i premixy už vět šinou 
obsahují zlepšovací prostředky, kypřicí látky či 
kvasové koncentráty ve vhodných poměrech pro 
přípravu těst.

V posledních letech pozorujeme stoupající 
poptávku po pekařských směsích a premixech, 
a to díky jejich velkému přínosu ke zjednoduše-
ní a urychlení výroby. V neposlední řadě přispí-
vají i k ulehčení náročnosti přípravy těst pro pra-
covníky ve výrobním procesu. Pekárnám se da-
ří eliminovat některé možné chyby, které mohou 
nastat při navažování velkého množství surovin 
právě použitím těchto speciálních směsí, kdy se 
významně snižuje počet surovin potřebných pro 
přípravu těsta. Vzhledem k tomu, že nároky na 
stálou vysokou kvalitu výrobků jsou na prvním 
místě, má používání směsí velký význam právě 
pro udržení vysokého standardu, který je konco-
vými zákazníky vyžadován. 

Směsi navíc patří mezi suroviny, jejichž vlast-
nosti je možné dosti přesně přizpůsobovat náro-
kům pekáren. Jedním z častých požadavků pe-
kařů je, aby výrobci těchto produktů byli schop-
ni rychle a pružně řešit poptávku po speciálních 
směsích. Přidanou hodnotou směsí totiž spatřuje-
me i v tom, že umožňují produkovat velmi jedno-
duše speciální výrobky, odlišné od běžné nabíd-
ky pekárenských produktů, ať už chutí, formou 
či vzhledem. Dalším široce rozšířeným požadav-
kem výrobců je, aby tyto přípravky neobsahovaly 
přídatné látky mezi širokou veřejností známé jako 
„éčka“ a současně byly zaměřeny na zdravou vý-
živu. Tento trend se jistě bude do budoucna ještě 
zvýrazňovat se stále většími znalostmi koncových 
konzumentů o zdravém stravování a zdraví pro-
spěšných látkách v potravinách. Naše společnost 
KåKå CZ ve spolupráci se sesterskou společnos-
tí Credin je značnou měrou angažována ve vývo-
ji a inovacích těchto surovin a nabídka naší firmy 
v oblasti směsí je považována za ucelenou. Z této 

Pekařské směsi
Pekařské směsi bez přídatných látek

a směsi se zaměřením na zdravou výživu

nabídky se v dalším věnujme zajímavým směsím, 
jež patří mezi představitele právě zmíněných tren-
dů zdravé výživy.

Příkladem směsí přinášejících novou, netradič-
ní chuť chlebu je směs Baltazar, která splňuje sou-
časně i požadavek na nepřítomnost přídatných lá-
tek. Směs pro výrobu tohoto chleba je založena na 
speciálně napařované pšeničné mouce, soli, suše-
né rýži, bramborových vločkách, pšeničném sla-
du a kombinaci koření. Výhodou tohoto chleba je 
velmi zajímavá struktura střídy, která svým vzhle-

dem s velkými póry připomíná houbu. Chléb se 
vyznačuje velmi vysokou vláčností, dlouhou čer-
stvostí a křupavou kůrkou. Směs Baltazar nabízí 
možnost výroby širokého spektra tvarů a velikos-
tí vzhledem k tomu, že se jedná o formový druh 
chleba.

Směs lze připravit ve dvou variantách, a to kla-
sickou (světlou) a tmavou. Jako posyp lze použít 
slunečnicové semínko, zlatou posypku, která chle-
bu propůjčí výborné aroma a chuť nebo žitnou 
mouku jako klasickou dekoraci.

Varianta Světlá Tmavá

Mouka pšeničná speciál
Směs BALTAZAR
Voda 45–50°C !
Droždí
Ztmavující přípravek
Slunečnice

1 000 g
1 000 g
1 900 g

50 g

1 000 g
1 000 g
1 900 g

50 g
40–60 g

300–400 g

I druhý příklad směsi, jež chceme představit, je 
výsledkem společné snahy firmy Kåkå-CZ s. r. o. 
a výrobce firmy Credin poskytnout surovinu se za-
měřením na zdravou výživu. Tento trend předsta-
vuje chléb Omega, který obsahuje vedle ostatních 
surovin omega-3-nenasycené mastné kyseliny, jež 
jsou například součástí rybího tuku.

Podle dostupných zdrojů jsou účinky omega-3-
nenasycených mastných kyselin (zejména těch ob-
sažených v živočišných tucích) tyto:
�  Snižují riziko srdečních onemocnění a chrání 

před poruchami srdečního rytmu.
�  Snižují srážlivost krve a krevní tlak.
�  Omezují množství triglyceridů v krvi (tuky do-

provázející cholesterol).
�  Působí proti zánětům cév, kloubů, střev a kož-

ním onemocněním (lupus a psoriáza – lupén-
ka).

�  Svým pozitivním vlivem na mozkovou činnost 
pomáhají při psychických potížích, schizofrenii 
a úpravě dyslexie u dětí. 

�  Podporuje pravidelný rozvoj a funkci mozku ve 
všech etapách vývoje člověka.

�  Mají svou roli v prevenci rakoviny prsu a tlus-
tého střeva.
Chléb Omega je svým speciálním složením 

s prokázaným pozitivním zdravotním účinkem 
předurčen pro všechny, kteří dbají na zdravou výži-
vu. Dalším benefitem je zastoupení různých druhů 
zrn a otrub, díky nimž je chléb Omega bohatý na 
bílkoviny a vitamíny. Potvrzením výše uvedených 
vlastností směsi Omega je i to, že pečivo vyrobené 
z této směsi (ve specifickém tvaru srdce) získalo 
ocenění Rodinný program prevence – od Lékařské 
akademie kardiovaskulárních chorob v Polsku.

Receptura na chleba a pečivo:   

Druh Chleba Pečivo

Pšeničná mouka
Chléb OMEGA
Sůl
ZPP
Droždí
Ovesné vločky k dekoraci

1 000 g
500 g

20 g
10 g
20 g
70 g

2 000 g
500 g

20 g
20 g
40 g

300 g

Technologický postup:

Druh Chleba Pečivo
Mísení 2 min pomalu, 3 min rychle

Teplota Těsto 27°C

Zrání těsta 2 krát 15 minut s přetužením

Dělení 550 g 1600 g / 30

Kynutí cca 40 minut

Teplota pečení 
rotační pec 
etážová pec

250°C
225°C

220°C
210°C

Pára po vložení do pece zapářit

Čas pečení +/- 30 min +/- 15 min

S touto směsí lze docílit skvělých výsledků 
a ohlasů u cílových zákazníků. Použitím odlišné 
koncentrace ji lze využít nejen pro výrobu chleba, 
ale i pečiva. Umožní pekaři vytvořit velké množství 
tvarů a druhů pečiva a tím i docílit požadovaného 
oživení sortimentu. 

Závěrem dovolte krátkou úvahu nad tím, že kaž-
dý člověk může a musí se rozhodovat o svém zdra-
ví zcela sám. Nikdo mu nemůže přikázat, aby jedl 
to či ono anebo žil tak či onak. Proto lze jen do-
poručit každému, aby se o své zdraví staral co nej-
lépe, protože, jak všichni velmi dobře víme, právě 
zdraví je to nejcennější, co máme. 

Použitá literatura: Základy pekárenské techno-
logie (Josef Příhoda, Pavla Humpolíková, Dana 
Novotná)

     
Tým společnosti KåKå CZ s. r. o.



18 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 5 / 2009



Potravinářský zpravodaj 5 / 2009  z domova / 19 

V Mladé Boleslavi se začalo prodávat ekologicky šetrné biopalivo E85

Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., je v současnos-
ti největším českým producentem cukru a lihu (jemný, technic-
ký, bioethanol). Ve svých pěti závodech ročně vyrobí z cukrové 
řepy zhruba 210 tisíc tun cukru (cukrovary v Dobrovici a v Čes-
kém Meziříčí), 800 tis. hl lihu (lihovar Dobrovice – bioetha-
nol, lihovar Chrudim – jemný a technický líh). V Balicím cen-
tru Mělník se ročně zabalí do spotřebitelského balení více než 

90 tis. tun cukru. 
Historie společnosti sahá až do roku 1831, kdy byla zahájena výroba cukru 

v cukrovaru Dobrovice. Cukr je zde tedy nepřetržitě vyráběn již více než 178 let. 
Cukrovar Dobrovice prošel v posledních letech výraznou modernizací a dnes 
patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě. 

Cukrová řepa jako základní surovina nejenom pro výrobu potraviny (cukr), 
ale i nově i pro výrobu obnovitelné energie (bioethanol) je dodávána přibližně 
450 pěstiteli z plochy 32 tis. ha. 

Bioethanolový závod v Dobrovici, který je provozován dceřinou společnos-
tí Agroetanol TTD, a. s., je vůbec prvním průmyslovým lihovarem na výrobu 
bezvodého kvasného lihu (bioethanolu) v České republice. Výroba bioethano-
lu byla zahájena v říjnu 2006. Ze základní suroviny cukrové řepy je v cukro-
varu vyráběna tzv. cukerní šťáva, ze které je poté vyráběn finální produkt – 
bioethanol. 

Mladá Boleslav se ve čtvrtek 11. 6.
stala prvním místem v Česku, kde 
se začalo oficiálně prodávat eko-
logicky šetrné biopalivo E85. Na 
jednom ze svých stojanů ho mís-
to dosluhujícího Specialu 91 nabíd-
ne svým zákazníkům čerpací sta-
nice KM Prona. „Palivo E85 nabí-
zíme zatím jen v Mladé Boleslavi, 
kde jsme tím nahradili Speciál 91, 
tedy nejméně ekologické palivo. Je 
tedy trochu symbolické, že ekolo-
gické palivo E85 nahradilo nejmé-
ně ekologický speciál,“ uvedl pro-
vozní ředitel společnosti KM Prona 
Robert Vítek.

Palivo E85 je směs skládající se 
z 85 procent bioetanolu a z 15 procent 
z Naturalu 95. Proti klasickému ben-
zinu má jízda na palivo E85 dvě hlav-
ní výhody – nárůst výkonu motoru

a výrazné snížení emisí výfukových ply-
nů. Nevýhodou je naopak mírně vyšší 
spotřeba oproti klasickým palivům.

Na českém trhu lze nyní zakoupit 
speciálně upravené vozy několika zna-
ček, které na palivo E85 dokážou jez-
dit. Mezi ně patří například Škoda
Octavia Multifuel, několik modelů Ford 
(FFV modely Focus, C-max, S-max,
Mondeo), Saab (modely 9-3 a 9-5 Bio-
Power) a Volvo (C 30, S 40, V 50, V 70 
a S 80). Škoda se zatím soustředí pře-
devším na švédský trh, ovšem někte-
ří prodejci chtějí Octavii Multifuel na-
bídnout i v Česku. V Mladé Bolesla-
vi již na tento model registrují několik 
objednávek.

A právě dvě Škody Octavia Multi-
fuel převzal při příležitosti zahájení 
prodeje paliva E85 pro potřeby Stře-
dočeského kraje hejtman MUDr. Da-
vid Rath. Jedním vozem bude jezdit 
Oblastní nemocnice v Mladé Bolesla-
vi a druhý dostane Správa a údržba sil-
nic Mnichovo Hradiště. „O této mož-
nosti jsme uvažovali již dlouho. Nemě-
lo by zůstat jen u dvou aut, uvažujeme 
také o autobusové lince na Mladobo-
leslavsku, která by rovněž využívala 
bio paliva,“ řekl hejtman. Ten byl také

symbolicky prvním řidičem, který
mohl z výdejního stojanu nové palivo 
natankovat.

Kromě hejtmana Davida Ratha se 
slavnostního zahájení prodeje paliva 
E85 zúčastnili také poslanec Parla-
mentu České republiky Jan Hamáček, 
starosta města Dobrovice Mgr. Josef 
Hrobník, náměstek hejtmana pro do-
pravu Robin Povšík, který svou vstříc-
ností pomáhá prosazovat ekologic-
ky šetrná paliva, předseda OS KOVO 
společnosti Škoda Auto Jaroslav Po-
všík, zástupce Svazu pěstitelů cukrov-
ky Čech Ing. Křováček, předseda Spo-
lečenství čerpacích stanic Ing. Indrá-
ček, ředitel Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav Ing. Langer nebo ředitel Sprá-
vy a údržby silnic Mnichovo Hradiště 
Ing. Štrobach. 

Palivo se v současnosti prodává za 
cenu nižší v porovnání s klasickým 
benzinem. „Jde však o cenu podporo-
vanou naší společností a navíc zatíže-
nou spotřební daní. Pokud bude bio-
složka osvobozena od spotřební da-
ně, bude cena paliva výrazně nižší než 
u klasického benzinu,“ uvedl generální 
ředitel společnosti Cukrovary a lihova-
ry TTD Ing. Oldřich Reinbergr. 

Zleva: Provozní ředitel KM Prona Ing. Robert Vítek, prodejce automobilů Škoda
Octavia Multifuel Jaroslav Jelínek, předseda OS KOVO Škoda Auto Jaroslav Povšík, 
hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, poslanec Jan Hamáček a náměs-
tek hejtmana Robin Povšík.

Hejtman Středočeského kraje David Rath byl prvním, kdo si mohl ekologicky šetr-
né palivo E85 v Mladé Boleslavi natankovat. Asistovali mu při tom náměstek Robin
Povšík a poslanec Jan Hamáček.

E85 – alternativa pro budoucnost!
Palivo E85 je směs 85 % bezvodého lihu a 15 % naturalu. • 
 Jde o obnovitelný zdroj energie, který se vyrábí z domácích surovin • 
– v případě společnosti Cukrovary a lihovary TTD jde o cukrovou 
řepu. 
 Palivo E85 je • ekologické – při jeho spalování vzniká až o 70 % méně 
škodlivých emisí CO2. 
 Palivo E85 je energetické•  – má vyšší oktanové číslo než běžný benzin 
(109) a zvyšuje výkon motoru o 10–15 %. 
 Palivo E85 je atestované a splňuje • 
požadavky ČSN 656512 (Motorová 
paliva – Ethanol E85 – Technické 
požadavky a metody zkoušení). 
 Palivo určené pro vozy FFV (Flexi • 
Fuel Vehicle) nebo pro jakýkoliv 
vůz upravený k jeho spalování. 
 Palivo E85 dává motoru vyšší • 
výkon a dynamiku, šetří životní 
prostředí a snižuje naši závislost 
na ropě. 

Palivo E85 dává motoru vyšší výkon a dynamiku, šetří životní prostředí a snižuje naši závislost na ropě.

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

E85 je cesta, jak udělat něco pro ekolo-
gii a snížit závislost na ropě,“ říká gene-
rální ředitel společnosti Cukrovary a li-
hovary TTD Oldřich Reinbergr.
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Již od roku 1974 se na brněnské výstaviště 
pravidelně sjíždějí potravináři z celého svě-
ta na jednu z nejvýznamnějších evropských 
přehlídek potravin a potravinářských techno-
logií, na komplex 4 odborných veletrhů pod 
jednotným názvem SALIMA. Další ročník se 
uskuteční od 2. do 5. března 2010 ve slo-
žení: SALIMA – 27. mezinárodní potravinář-
ský veletrh, MBK – 5. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství a cukrářství, INTECO –
24. mezinárodní veletrh technologií a zařízení 
pro obchod, hotely a veřejné stravování a VI-
NEX – 15. mezinárodní vinařský veletrh. Čtyř-
lístek potravinářských veletrhů se premiéro-
vě rozšíří o 26. Mezinárodní veletrh obalové-
ho průmyslu EMBAX. 

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM ROČNÍKEM
V roce 2008 se na Mezinárodních potravinář-

ských veletrzích prezentovalo 1068 firem z 38 ze-
mí na ploše větší než 23.000 m2. Zahraniční ofi-
ciální účast mělo rekordních 17 zemí, což dokazu-
je zájem zahraničních společností o expanzi nejen 
na český a slovenský trh. Díky složení návštěvníků 
nabízí veletrhy SALIMA získání nových kontaktů 
a obchodních partnerů téměř z celého světa. Ex-
pozice si prohlédlo 37.446 odborných návštěvní-
ků z 50 států. Zahraničních hostů veletrhu bylo té-
měř 6.000. Pro vystavovatele a návštěvníky byl při-
praven mezinárodní workshop s harmonogramem 
předem sjednaných schůzek – Business Point. 32 
ředitelů zahraničních kanceláří Czech Trade se zú-
častnilo Exportního veletrhu, v rámci kterého se 
uskutečnilo více jak 270 připravených schůzek se 
zájemci o vývoz potravinářských výrobků a tech-
nologií. V rámci veletrhu se konala významná Me-
zinárodní konference Food Forum s tématem „Bu-
doucnost evropského trhu s potravinami“, za pří-
tomnosti 11 ministrů zemědělství a potravinářství 

evropských zemí. Nejlepší vystavené exponáty zís-
kaly prestižní ocenění Zlatá SALIMA, nejlepší ví-
na pak ocenění Grand Prix Vinex a piva Zlatý po-
hár Pivex. Nejnadějnější mladí kuchaři, cukráři 
a číšníci soutěžili v mezinárodním mistrovství ČR 
– Gastro Junior Brno 2008 – Nowaco Cup, jejich 
starší kolegové se účastnili kvalifikačního kola sou-
těže Bocuse d´Or Europe. 

SALIMA plní v době před začátkem veletrhu, 
v jeho průběhu i po skončení stránky tuzemských 
i zahraničních odborných médií, informace se ob-
jevují v televizním vysílání i v rozhlase. Zájem mé-
dií o veletrhy SALIMA, jakožto nejvýznamnější 
potravinářské veletrhy, je adekvátní. Na veletrh se 
akreditovalo 402 novinářů z 15 zemí. 

SALIMA SE SPOJÍ S VELETRHEM EMBAX
Organizátoři veletrhu tak vyslyšeli názory zá-

stupců obalového trhu, kteří vnímají potravinářský 
obor jako jeden z nejdůležitějších odbytišť. Navíc 
poptávku po obalovém průmyslu uvádí v průzku-
mech i 39 % návštěvníků veletrhu SALIMA v roce 
2008. Spojení s veletrhem SALIMA je proto více 
než logické. Veletrhy Brno, a. s., věří, že rozšíře-
ní nomenklatury o obalové technologie bude mít 
pozitivní vliv na odbornosti návštěvníků, kteří cí-
leně na veletrhy SALIMA chodí, a že přinese vy-
stavovatelům užitek v získání nových obchodních 
příležitostí. 

BIOPOTRAVINY – STÉLE AKTUÁLNÍ 
TÉMA 

Stejně jako v roce 2008, tak i o dva roky poz-
ději bude na veletrhu SALIMA věnována zvlášt-
ní pozornost segmentu biopotravin a ekologické-
ho zemědělství. Biopotraviny se stávají čím dál 
více součástí spotřebitelských nákupů a řadí se 
k nejrychleji rostoucím kategoriím v prodeji potra-
vin. Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA

2010 nabídnou ekozemědělcům, zpracovate-
lům a prodejcům biopotravin možnost zviditel-
nit se za zvýhodněných podmínek a prezentovat 
své produkty a služby před mezinárodním odbor-
ným publikem. SALIMA podporuje biopotraviny 
domácího původu a prostřednictvím doprovod-
ných aktivit zaměřených na segment BIO chce
přispět ke zvýšení povědomí o jejich kvalitě a vý-
hodách.

TRENDY 2010 
V průběhu minulých dvou ročníků si mohli ná-

vštěvníci veletrhu SALIMA prohlédnout nejnověj-
ší výrobky pro zdraví, nové tendence v potravinář-
ské výrobě a ve výrobě nápojů, moderní trendy ve 
stravování a jejich úzké spojení se zdravým život-
ním stylem a s moderním stravováním v projek-
tu TRENDY. V roce 2010 se můžete setkat opět 
se šesti kategoriemi. V kategorii „GO Future!“ se 
představí potraviny budoucnosti. „GO Trends!“ je 
zaměřený na potraviny pro aktivní život. „GO Tra-
vel!“ prezentuje národní speciality, mezinárodní 
kuchyně. Stravování pro děti a mládež se věnuje 
kategorie „GO Kids!“. Speciální a dietní potravi-
ny naleznou návštěvníci v kategorii „GO Speciál!“ 
Nová – šestá kategorie – je „GO Organic!“, ve kte-
ré se představí certifikované BIO potraviny. Kaž-
dá z těchto kategorií ve finále představí nejlepší 
výrobek či koncepci, jež vybere odborná porota. 
Účastnit se projektu TRENDY mohou i firmy, kte-
ré nebudou mít expozici na potravinářských vele-
trzích SALIMA.

SALIMA 2010
– ÚSPĚCH NA PRVNÍM MÍSTĚ 

Návštěvníci potravinářských veletrhů SALIMA 
si zvykli na jednom místě porovnávat nabídky svě-
tových leaderů trhu, nositelů inspirace, novinek 
a skutečného klientského přístupu. Pro všechny 

se tato akce stala platformou pro posílení stávají-
cích obchodních vztahů a navázání mnoha úspěš-
ných nových.

Kdo by si dnes troufl odhadnout vývoj obcho-
du, počet zakázek a úspěšnost své společnosti na 
pozadí nejisté finanční situace? Není právě teď čas 
ukázat zákazníkům i konkurenci, jak silní jsme? 
Odborné veletrhy SALIMA se mohou stát tím 
správným nástrojem. Veletrh rozhodně není jen 
o čtyřech dnech strávených na výstavišti. Veletrh, 
to je velká příležitost využít všech existujících mož-
ností komunikace se zákazníkem a přidat mnohé 
navíc. Tady je možné vzbudit emoce, zájem, po-
rovnat chuť. Tady je možné vrýt do paměti klientů 
konkrétní produkty a značky a zde je také možné 
uzavřít objednávky a kontrakty nejen s evropský-
mi společnostmi, ale využít vzrůstajícího zájmu 
asijských zemí.

Pořadatel veletrhu SALIMA, společnost Ve-
letrhy Brno, a. s., si uvědomuje, že v dnešní ne-
lehké době je nutné neustále zlepšovat své služby 
a připravovat prezentace, které zákazníkům budou
trvale přinášet užitek. 

Na základě podnětů od vystavujících firem a ná-
vštěvníků bude nadcházející SALIMA zaměřena 
na zajištění „správné klientely“ a snižování finanč-
ní zátěže pro vystavovatele. O tom, že veletrh je 
jedním z nejúspěšnějších nástrojů pro přímou ko-
munikaci s klientem, pochybuje málokdo. Je ale 
nutné si uvědomit, že bez kvalitní přípravy a sta-
novení cílů nelze dosáhnout uspokojivých výsled-
ků a tedy i korektního vyhodnocení úspěšnosti ve-
letržní účasti. Náklady na veletržní prezentace a je-
jich návratnost jsou záležitostí důkladné přípravy. 

Martin Střítecký
Manažer PR a reklamy veletrhu SALIMA

Více na: www.salima.cz

Začíná příprava Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2010

(egi) – Tématem jednání na společ-
né schůzce Jana Veleby, prezidenta Ag-
rární komory ČR, s ministrem pro míst-
ní rozvoj Rostislavem Vondruškou byl 
Program rozvoje venkova. Především se 
oba dotkli možností propagace regionál-
ních potravin a agroturistiky. Jan Vele-
ba ministra Vondrušku seznámil se sou-
těžemi regionálních a okresních agrár-
ních komor, které se konají ve většině 
krajů již tři roky a vyvrcholením bý-
vá společné představení těchto aktivit
na výstavě Země živitelka v Českých Bu-
dějovicích.

„Během každoročních národních dožínek 
představujeme i tuto část naší činnosti,“ řekl 
na vysvětlenou Veleba. Uvedl, že letos je sna-

To nejlepší z regionů na Zemi živitelce

Na snímku je zleva Jan Veleba, prezident AK ČR, a Rostislav Vondruška, ministr pro místní 
rozvoj, při nedávné schůzce na ministerstvu. Foto: Eugenie Línková

hou Agrární komory na Zemi živitelce před-
stavit některé vítězné firmy. Ministr Vondruš-
ka navrhl možnost společné prezentace jak ví-
tězných potravin, tak celkové činnosti, jíž se 
budou na výstavě prezentovat města a obce. 
Již o tom totiž jednal s předsedou Spolku pro 
obnovu venkova Kavalou a nic by nemělo brá-
nit společné expozici. „Další možnosti zvidi-
telnění českých regionálních potravin vidím 
i prostřednictvím zajímavého programu Čes-
ké centrály cestovního ruchu, nazvaného Ku-
dy z nudy,“ řekl Vondruška a dodal, že tato 
centrála, ve světě známá jako Czech Tourism, 
pořádá na svých zahraničních zastoupeních 
i pravidelné prezentace toho nejlepšího, co 
Česká republika nabízí, a tak lze i tímto způ-
sobem představovat ty nejlepší firmy oceněné 
v regionálních soutěžích AK ČR. 

                             www.agral.cz      

MONOTEMATICKÉ ČÍSLO SPECIÁL SE ZAMĚŘENÍM:
„JAKOST POTRAVIN, INOVAČNÍ AKTIVITY, NOVÉ VÝROBKY“

VYJDE 25. 8. 2009
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Mlékárenský průmysl nejen v Če-
chách, ale dnes koneckonců na celém 
světě, prochází poměrně významnou 
krizí. Na jedné straně slyšíme o protes-
tech a demonstracích farmářů a cho-
vatelů skotu nespokojených s vývojem 
ceny mléka či postupnou liberalizací 
společné zemědělské politiky EU, na 
druhé straně ovlivňuje současná světo-
vá ekonomika koupěschopnou poptáv-
ku a sráží nejenom ceny mléka na svě-
tových trzích, ale také spotřebu mléč-
ných výrobků. Mléko a mléčné výrobky 
však zůstávají nadčasovou potravinou 
a jejich význam ve zdravé výživě zůstá-
vá v každém případě nesporný. To byl 
také hlavní důvod k tomu, aby se mlé-
kaři i v současné těžké době, kterou 
sektor nyní prochází, sešli a společně 
oslavili „Světový den mléka“. Ten vy-
hlásila na čtvrté květnové úterý Mezi-
národní mlékařská federace již před 52 
lety a většina zemí si s ohledem na ne-
zastupitelnou roli mléka ve výživě ten-
to den každoročně připomíná. 

Novodobé oslavy tohoto „svátku“ se 
v Čechách již staly tradicí. Českomorav-
ský svaz mlékárenský vybral pro letošní 
slavnostní setkání prostředí nanejvýš svá-
teční. V překrásném Tereziánském sálu 
Břevnovského kláštera se 27. 5. odpoled-
ne sešlo na 160 zástupců mlékárenského 
průmyslu, školství, výzkumu, profesních 
svazů a státní správy. „Oslavu mléka“, jak 
letos mlékaři toto shromáždění nazvali, 
zahájil ministr zemědělství Jakub Šebes-
ta. Ten nejprve ujistil mlékaře o tom, že 
si je jeho ministerstvo dobře vědomé sou-
časného stavu, a proto hledá způsoby, jak 
výrobu a zpracování mléka efektivně pod-
pořit. Jedním z takových opatření by jis-
tě mělo být i navrácení národní podpory 
programu „Školní mléko“, které ministr 
mlékařům od nového školního roku při-
slíbil. Tuto pomoc zdůvodnil především 
nutností výchovy mladé generace ke zdra-
vé výživě a vštěpení správných stravova-
cích návyků. 

Až tolik optimistická však nebyla vy-
stoupení dalších dvou řečníků. Prezident 
Potravinářské komory Miroslav Toman 
poukázal na zatím ještě nepříliš vysokou 
spotřebu mléka a mléčných výrobků, se 
kterou za Evropou ještě pokulháváme. 
„Mám silné obavy, že jenom oháněním se 
prospěšností mléčných produktů pro zdra-
ví člověka zvláště u mladé generace příliš 
nepochodíme, zvláště v případě, kdy bo-
hužel zůstává stále oblíbeným heslo „Co je 
zdravé, není většinou dobré“ a naopak. Roz-
hlédnu-li se ale kolem po vystavených vý-
robcích, jsem přesvědčen, že v tomto pří-
padě výše zmíněné pravidlo o nechutnos-
ti zdravých výrobků rozhodně neplatí a na 
lepší časy se určitě blýská.“

Jan Veleba, prezident Agrární komory 
ČR, byl ve svých vizích ale daleko pesimis-
tičtější a upozornil na skutečnost, že sou-
časná krize bude mít neblahé důsledky na 
stav chovu skotu a výrobu mléka u nás. Mi-
nistra zemědělství vyzval k prosazení zave-
dení minimální garantované ceny mléka 
v Evropě, která bude respektovat výrobní 
náklady a požadoval, aby všichni zúčastně-
ní v sektoru v tomto směru spojili síly.

Jiří Kopáček z Českomoravského mlé-
kárenského svazu se pak vrátil k vlastní 
myšlence vyhlášení světového dne mléka 
a ve své prezentaci „Mléko je lék“ obha-
joval nezastupitelnou roli mléka a mléč-
ných výrobků ve výživě, když vypočítával 

OSLAVA MLÉKA 2009
MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK
ROKU 2009
H O D N O C E N Í  O D B O R N Ý M I  K O M I S E M I

 

Pořadí Výrobek Přihlašovatel Bodové 
ohodnocení 

Tekuté mléčné výrobky 

1. Čerstvé mléko s prodlouženou 
trvanlivostí ESL Moravia Lacto a. s., Jihlava 74,4 

2. Čerstvé mléko polotučné 1 l PET Laksyma Nedakonice a. s. 72,5 

3. Smetana do kávy 330 ml Bohemilk a. s., Opočno 66,9 

Jogurty a zakysané výrobky 

1. Acidofilní mléko malinové, 950 g Mlékárna Kunín a. s. 71,8 

2. Biojogurt jahoda Mlékárna Valašské Meziříčí s. r. o. 69,5 

3. Krajanka smetanový jogurt 8,5%, 
150g – borůvka ALIMPEX Food a. s., Praha 61,8 

Másla a mléčné pomazánky 

1. FITLINE – Choceňské pomazánkové
s jogurtem, čedar a karotka Choceňská mlékárna s. r. o. 78,8 

2. ŽELETAVA – pomazánkové máslo 
přírodní Bel Sýry Česko a. s. 76,6 

3. Bylinkové máslo Mlékárna Olešnice RMD 73,5 

Tvarohy a tvarohové výrobky 

1. Bobík ProBio vanilkový Bohušovická mlékárna a. s. 91,0 

2. Bobík Probio kakaový Bohušovická mlékárna a. s. 81,5 

3. Milko – ochucený tvaroh čokoládový Polabské mlékárny a. s. 74,4 

Sýry přírodní a tavené 

1. Sedlčanský Romadůžek Povltavské mlékárny a. s., Sedlčany 91,5 

2. Verena – přírodní sýr Orrero a. s., Litovel 85,0 

3. Tavený sýr Matador se zeleným 
pepřem Bel Sýry Česko a. s. 84,1 

Speciality 

1. Pařížská šlehačka 0,5 l Bohemilk a. s., Opočno 88,1 

2. Lučina Na salát, 100 g, jogurtová
s tvarohem Povltavské mlékárny a. s., Sedlčany 76,3 

3. Vanilkový krém 0,5 l Bohemilk a. s., Opočno 74,6 

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2009 – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

Sedlčanský romadůžek Povltavské mlékárny a. s., Sedlčany 

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK 
ROKU 2009
H O D N O C E N Í  N OV I N Á Ř I  A  Z Á S T U P C I  O B C H O D U 

Z VÝBĚROVÉHO KOLA POSTOUPILY
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH TYTO VÝROBKY: 

Tekuté výrobky 

Čerstvé mléko s prodlouženou trvanlivostí ESL Moravia Lacto a. s. 

Jogurty a zakysané výrobky 

Kysaná smetana z Valašska Mlékárna Valašské Meziříčí s. r. o. 

Másla a mléčné pomazánky 

Bylinkové máslo Mlékárna Olešnice RMD 

Tvarohy a tvarohové výrobky 

Zálesák s příchutí Niva Kromilk spol. s r. o. 

Sýry přírodní a tavené 

Verena – přírodní sýr Orrero a. s. 

Speciality 

Pařížská šlehačka 0,5 l Bohemilk a. s., Opočno 

VE FINÁLNÍM KOLE BYL JAKO NEJLEPŠÍ VÝROBEK
VYBRÁN A HLAVNÍ CENU MÉDIÍ OBDRŽÍ: 

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2009 – HLAVNÍ CENA MÉDIÍ 

Čerstvé mléko s prodlouženou trvanlivostí ESL Moravia Lacto a. s., Jihlava 

prospěšnost mléčných složek a jejich vy-
živovací, fyziologické i terapeutické funk-
ce. Neopomněl připomenout i skutečnost, 
že mléko je nejdůležitějším zdrojem váp-
níku potřebného pro zdravý život všech 
generací.

Velmi zajímavé informace týkající se 
zkušeností z probíhající masivní kampa-
ně nazvané „Objev mléko a buď v pohodě“ 
předala účastníkům oslav Zuzana Nou-
zovská ze Slovenského mlékárenského 
svazu. Kampaň našich východních sou-
sedů, jejímž cílem je zvýšit poměrně ža-
lostnou úroveň zdejší spotřeby, financují 
rovným dílem prvovýrobci i zpracovatelé 
a významně na ni přispívá podpůrný pro-
gram Evropské unie.

Součástí oslav bylo také vyhodnocení 
soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“, 
které se zúčastnilo 16 výrobců s celkem 
43 výrobky. V šesti soutěžních kategori-
ích byly hodnoceny výrobky nově uvede-
né na trh od 1. dubna 2008 do 30. března 
2009. Komise složené z nezávislých od-
borníků konstatovaly velmi dobrou kva-
litu většiny přihlášených výrobků, ale po-
kud se týká novosti a inovačního přínosu, 
byl jejich názor přísnější. V řadě přípa-
dů se totiž jednalo spíše o změny v balení 
a vzhledu výrobku. Společnosti, které le-
tošní výrobky do soutěže přihlásily, pro-
kázaly přesto promyšlený marketingový 
přístup uplatněný jak při vývoji těchto vý-
robků, tak především při podpoře prodeje 
a komunikaci se zákazníkem. Opět se po-
tvrdilo, že nejvyšší ocenění „Mlékárenský 
výrobek roku“ získávají výrobky od před-
ních českých společností soutěžících o tu-
to cenu pravidelně každý rok. Jejich vyso-
ká kvalita a přizpůsobování se současným 
moderním spotřebitelským trendům a po-
žadavkům na zdravou výživu jsou příkla-
dem skutečně vysoké úrovně českého mlé-
kárenství.

A KDO V JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍCH ZVÍTĚZIL?

Výrobek s nejvyšším dosaženým bodo-
vým ohodnocením se pak stal „Absolutním 
vítězem“ letošní soutěže. Tím je letos zce-
la nový sýr z Povltavských mlékáren, a. s.,
Sedlčany nazvaný „Sedlčanský Romadů-
žek“. Při hodnocení obdržel tento výrobek 
od porotců 91,5 bodu (max. 100).

Výrobky byly rovněž hodnoceny spo-
lečnou komisí novinářů a zástupců malo-
obchodu, kteří rozhodli o udělení „Hlav-
ní ceny médií“ pro výrobek Čerstvé mléko 
s prodlouženou trvanlivostí ze společnosti 
Moravia Lacto, a. s.

„Oslava mléka 2009“ byla určitě velmi 
zdařilou akcí, která přispěla k prospěšné 
výměně názorů mezi průmyslem a prvo-
výrobci a současně významnými státní-
mi úředníky, pro mnohé byla jistě také in-
spirativním setkáním a byla koneckonců 
i skvělou přehlídkou vyspělého českého 
mlékárenství. K svátku mléka je tedy po-
třeba mlékařům i prvovýrobcům popřát, 
aby se současný méně příznivý stav na svě-
tových trzích co nejdříve zlepšil tak, aby 
se sektor mohl i nadále úspěšně rozvíjet. 

A hlavním vzkazem spotřebitelům z to-
hoto dne je: Nezapomínejte na mléko a vý-
robky z něj! Konzumujte je v ideálním 
případě až třikrát denně a přesvědčte se 
o tom, že tato zázračná potravina je oprav-
du skutečným lékem!

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský
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SVĚTOVÝ DEN
MLÉKA
2009

Soutěž

Ing. Jiří Kopáček, CSc., organizátor oslavy při je-
jím zahájení

Čestní hosté oslavy v čele s ministrem zemědělství Ing. Jakubem Šebestou Pohled do auditoria oslavy, v popředí zástupci VŠCHT Praha

Ministr Ing. Jakub Šebesta pozdravil účastníky 
oslavy.

Prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba Prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. Ing. Zuzana Nouzovská, předsedkyně slovenských 
mlékařů, při své přednášce

Pohled na účastníky oslavy Krásné prostředí Břevnovského kláštera mlékařům slušelo.
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I v Bohemilku v Opočně se radovali z vítězného umístění za svou Pařížskou šlehačku.

Náměstek ministra Ing. Stanislav Kozák a předseda a výkonný ředitel mlékařského svazu Michal Němec 
předávali významná mlékařská ocenění roku.

Vítězové prestižní skupiny „Jogurty a zakysané výrobky“

Prezident Klubu sběratelů kuriozit Ladislav Likler vyhlásil vítěze soutěže „Nejhezčí sýrová etiketa roku“.

 „Bobíci z Bohušovic“ vyhráli svou skupinu na celé čáře. Generální ředitel Ing. Jaroslav Krajíček zářil, 
a právem.

Choceňské pomazánkové máslo je dlouholetý pojem. Ing. Petr Marek zase mezi vítězi.

Ing. Zdeněk Košek přebírá „Hlavní cenu Médií“ za Čerstvé mléko ESL. Absolutním vítězem soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2009“ se stal sýr Sedlčanský romadůžek. Radost 
z vítězství neskrýval Ing. Milan Žák, generální ředitel vítězné společnosti Povltavské mlékárny a. s.

Absolutn
í vítězo

vé



24 / z domova Potravinářský zpravodaj 5 / 2009

Je těžké v těchto dnech, 
plných emocí, vyznat se ve 
světě matoucích skutečnos-
tí.

Média jsou plná protes-
tů chovatelů mléčného skotu 
proti výkupním cenám mlé-
ka. Ano, jsou nyní nízké. 
Prostě přesto, že se celá Ev-
ropa snaží vytlačit ze země-

dělství trh, přesto se občas tržní síly prosadí. Vý-
sledkem byla loňská cena 11 Kč, dnes 6 Kč. Přes-
to, když si promítnete výkupní cenu mléka např. od 
roku 2000, dostanete prakticky konstantní přímku. 

Současná cena také stoupá a v dlouhodobějším vý-
hledu se zase srovná. Zapalováním slámy se pro-
blém nevyřeší.

Redaktor Páral to napsal jednoduše v MF Dnes: 
…A přitom je to tak prosté, milý Watsone, stačí 
zrušit kvóty. Mléka se během chvilky bude vyrábět 
akorát, stejně jako to zvládneme v případě toaletní-
ho papíru, a nikdo nebude spekulovat, jestli má litr 
stát ve výkupu deset nebo sedm korun, protože ho 
budou ve velkém vyrábět jen ti, co to umějí se zis-
kem za pět...

Jistě, je řada dalších faktorů ve hře. Subvence ji-
ným vyšší než nám, údržba krajiny apod. Ale prin-
cip tržního hospodářství je stejný – vyrábějme tolik, 

kolik dokážeme prodat. Za cenu, kterou je spotře-
bitel ochoten zaplatit.

V televizi nám vysvětlil jeden z aktérů protestů, 
jak se má tvořit spravedlivá cena: sečtou se výrobní 
náklady jednotlivých členů řetězce, a určí se spra-
vedlivé marže. Bohužel, myslím si, že řada čtenářů 
s tím bude souhlasit. Jako kdyby už 20 let nebyl ka-
pitalismus. Cena není v žádném vztahu k výrobním 
nákladům – to jsme ještě nepochopili? Ať se každý 
stará o své marže, namísto o marže jiných, poslan-
če Skopale. Jiný protestující nám vysvětluje, že se-
lhal trh. Volme tedy KSČ – tudy cesta?

Práce chovatelů mléčného skotu je složitá a odpo-
vědná. My, mlékaři, mléko potřebujeme a farmáři 

jsou naši přirození partneři. Ale peníze, ty nám dává 
spotřebitel. Vzpomeňte si, co udělala se spotřebou 
másla a sýrů loňská cena v Německu (pokles prode-
je másla o 32 % a sýrů o 11 % – kostku másla za 70 
Kč – to chceme?).

Přeji výrobcům mléka, aby jim výkupní cena po-
kryla náklady i zisk, ale ne všem – jen těm dobrým 
hospodářům. Stejně jako mlékárny nepřežijí všech-
ny. A spotřebitelům přeji ceny, které jsou ochotni 
za mléko a sýry platit. Ty umí, a dobře, stanovit ob-
chodníci. Peníze nás, spotřebitelů, ať už z daní nebo 
z nákupů, jsou ty jediné, které do systému jdou.

Ing. Oldřich Obermaier

Vzhledem k četným informacím v tuzem-
ských médiích, podle nichž se klesající cena 
mléka vykupovaného od zemědělců nepromí-
tá do výsledných cen potravin, považuje Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) za 
nutné uvést tyto informace na pravou míru. 

Z oficiálních dat Českého statistického úřa-
du (ČSÚ) jednoznačně vyplývá, že maloobchod 
v ČR po celou dobu pokles cen mléka jako surovi-
ny snižuje spotřebitelské ceny, což nelze konstato-
vat o zpracovatelském průmyslu.

SOCR ČR opakovaně apeluje na zveřejňování 
věrohodných informací o vývoji a struktuře cen po-
travin. Takové informace mohou poskytovat pouze 
nezávislé a k tomu určené instituce, jako je právě 
ČSÚ, a nikoli zájmové nevládní organizace zainte-
resované na výsledcích šetření, které samy prová-
dějí. Zobecňování cen tendenčně vybíraných pro-
duktů v nereprezentativním vzorku prodejen ne-

bo dokonce jediné prodejny jedné obchodní sítě 
považuje SOCR ČR za hrubou manipulaci veřej-
ným míněním s cílem poškodit obraz maloobcho-
du v ČR.

Na podporu svých tvrzení předkládají představi-
telé obchodních řetězců sdružených v SOCR ČR 
veřejnosti oficiální data ČSÚ o vývoji cen zeměděl-
ců, zpracovatelů a obchodníků v období od červen-
ce 2008 do února 2009 včetně grafického vyjádře-
ní trendů vývoje těchto cen. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je nezá-
vislé zájmové sdružení zaměstnavatelů a podnika-
telů obchodu a cestovního ruchu, sociálním part-

nerem a členem tripartity ČR. Zastupuje svazy, 
asociace, velké obchodní řetězce, spotřební druž-
stva, obchodní aliance, franchisingové sítě, malé 
a střední firmy obchodu, pohostinství, cestovní-
ho ruchu a souvisejících služeb. SOCR ČR je čle-
nem EuroCommerce – Evropského svazu obcho-
du a členem UGAL – Evropského sdružení skupin 
samostatných obchodníků.

Ing. Zdeněk Juračka
prezident SOCR ČR,

Petr Vyhnálek,
viceprezident SOCR ČR pro obchod 

Výkupní ceny mléka

Vývoj spotřebitelských cen celou dobu kopíruje pokles cen mléka

V roce 1971 bylo sběratelství sýrových eti-
ket v tehdejším Československu velmi rozší-
řeným sběratelským oborem, hned za sběra-
teli ve Francii. Při výměnách byly vidět velké 
rozdíly v kvalitě etiket jak z hlediska grafi-
ky, tak tisku. Snahou sběratelů bylo mít k vý-
měně kvalitnější české a slovenské etikety 
a v Klubu sběratelů kuriozit vznikl nápad úro-
veň etiket hodnotit. 

Tenkrát spolupráce s výrobními závody nebyla 
možná, etikety se kompletovaly dost obtížně, ale 
každoročně při podzimních setkáních, kterých se 
účastnili i zahraniční sběratelé, anketa proběhla. 
Byl to výsledek hodnocení lidí, kteří měli přehled 
o produkci v této oblasti po celém světě a moh-

li tak do určité míry objektivně novinky hodno-
tit. Výsledky byly publikovány v klubových tiskovi-
nách a některých regionálních médiích.

Vítěznou etiketou prvního ročníku byla Eidam-
ská cihla pro provozovnu Jihočeských mlékáren 
v Kaplici. V roce 1972 to byla známá série tave-
ných sýrů tavírny Velký Valtínov, kterou prosadil 
tehdejší ředitel Severočeských mlékáren Ing. Vladi-
mír Zábský, který byl sám sběratelem. Vítězné eti-
kety ročníků 1971–1999 jsou publikovány v knize 
Historie mlékárenství v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 2. díl.

Od roku 2000 se sekce sběratelů sýrových etiket 
Klubu sběratelů kuriozit každoročně obrací na vý-
robní závody se žádostí o zaslání etiket do ankety. 
Nedá se hovořit o ochotě všech oslovených mlé-

káren, ale počet zařazených etiket výrazně stoupl, 
protože byl zájem producentů o kvalitní a lákavou 
ambaláž svých výrobků. Od roku 2002 je výrob-
kům, jejichž etikety se umístily na prvních třech 
místech, udělován diplom. Autorkou diplomu je 
známá grafička Tereza Antošová a diplom je kaž-
doročně originálem se zobrazením vítězných eti-
ket. Diplomy jsou předávány při setkání ke Dni 
mléka.

Na letošním setkání 27. května 2009 v Břevnov-
ském klášteře byly předány diplomy firmám za eti-
kety, uvedené na trh od října 2007 do září 2008. 
Hodnocení druhý rok probíhalo elektronicky 
a mohli se účastnit mlékárenští odborníci a všich-
ni návštěvníci webových stránek Klubu sběratelů 
kuriozit. Nejvíce bodů získaly tyto etikety:

l. místo:  Mlékárna Olešnice, RMD
– Etikety na sýr EL GRILLO a Saint 
Laureát

2. místo:  Laktos a. s., Praha – etikety
na naložené sýry

3. místo:  Madeta a. s., České Budějovice – Tavený 
sýr Lipánek

Diplomy zástupcům vítězných firem předal ná-
městek ministra zemědělství Ing. Stanislav Ko-
zák.

Etikety pro anketu roku 2009 budou přijímány 
do 30. září 2009.

Ladislav Likler
(autor je předsedou  Klubu sběratelů kuriozit

a správcem největší světové sbírky
sýrových etiket LAKTOS Collection)

Nejhezčí sýrová etiketa roku

Za dávných dob centrálně plánované ekono-
miky nefungoval trh, protože plánování a určo-
vání cen zboží bylo lepší než chaos trhu. Ceny 
byly správné a spravedlivé. Dnes se některé myš-
lenky vracejí.

Jednou z takových myšlenek je státem stano-
vená minimální cena mléka, v jejímž zavedení vi-
dí řešení situace na trhu s mlékem všichni, kteří 
věří plánování. Nejen u nás, ale i v Evropě. Exis-

tují ale i jiní, spoléhající na liberální tržní eko-
nomiku.

Navrhuji, abychom pro zavedení pevné ceny 
mléka začali sepisovat petice, zorganizovali de-
monstrace a blokády silnic a ministerstva země-
dělství a požadovali okamžité mimořádné zase-
dání sněmovny a senátu, aby ústavní většinou 
změnil ústavu tak, aby do ní byl doplněn článek, 
stanovující minimální cenu mléka. Cenu určí od-

borníci z Federálního cenového úřadu tak, aby 
byla spravedlivá.

Jiné řešení, nechceme-li definitivně pohřbít 
dojnice v České republice, není. Také by parla-
ment hned mohl určit cenu vepřového, mouky, 
hřebíků a automobilů. Myslím, že tudy vede ces-
ta z krize. Případné rozdíly mezi spravedlivou 
a tržní cenou zaplatí stát z půjček a zvýšením 
daní. Zdroje jsou.

Holandská východoindická společnost léta hospo-
dařila v Indonésii a stanovovala kvóty výroby i ceny 
zemědělských surovin. Výsledky byly žalostné. Teh-
dejší tisk napsal: I středně velký králík by pochopil, 
kam vede takové netržní řízení hospodaření... To mě 
napadá při čtení názorů kritiků liberálního trhu v ze-
mědělství a potravinářství...

(Citace je z knihy Landes: Bohatství a bída národů)

 Ing. Oldřich Obermaier 

Chceme změnu ústavy !

Dne 28. 5. 2009 byla slavnostně otevřena nová budova 
společnosti Multivac. Je to další z řady nově otevřených 
zastoupení v jednotlivých zemích, kdy cílem společnosti 
Multivac je vytvořit dokonalé podmínky pro své zákazní-
ky, a to jak z pohledu poradenství a servisu, tak i zajištění 
dodávek náhradních dílů. K tomuto účelu je koncipována 

i nově otevřená budova, kde je velká část věnována před-
váděcí místnosti a skladovým prostorám. Je zde možno vi-
dět kompletní nářezovou linku v sestavě nářezový stroj 
Weber 304 a hlubokotažnou baličku Multivac R 225, ko-
morové baličky a vyřazovací kontrolní váhu s metaldetek-
torem. Veškerá tato zařízení budou sloužit zákazníkům pro 
testování různých typů balení.

Otevření se zúčastnili též jednatelé společnosti Multivac páno-
vé Hans-Joachim Boekstegers a Christian Traumann. Pan Boeks-
tegers ve svém úvodním projevu řekl, že většina, tj. 60 % všech 
hlubokotažných baliček prodávaných ve světě je od naší společ-
nosti a ještě nyní dodáváme náhradní díly na stroje první genera-
ce z roku 1976. Zmínil také otázku současné finanční krize, kte-
ré zatím společnost Multivac úspěšně odolává a věří, že ačkoli 
se některých z nás dotkne, rychle pomine.

Tým českého zastoupení děkuje všem zákazníkům, kteří si 
našli čas k návštěvě tohoto otevření a přeje si, aby v budoucnu 
co nejvíce využívali možností, které jsou nyní k dispozici. Ještě 
v průběhu letošního roku připraví prezentace nových generací 
balicích strojů, a to zejména Tray sealerů a plně automatických 
komorových baliček.

Otevření nového sídla společnosti Multivac CZ



Potravinářský zpravodaj 5 / 2009  nabídky – informace / 25 

Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!



26 / z domova Potravinářský zpravodaj 5 / 2009

NÁKUP MLÉKA

Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v 1. čtvrtletí 2009 podle údajů resortního statistické-
ho výkazu Ministerstva zemědělství 568 836 tis. litrů mléka, což představuje v porovnání se stejným ob-
dobím minulého roku snížení o 31 357 tis. litrů, tj. o 5,2 %.

V hodnoceném období se meziročně zvýšil průměrný obsah tuku mléka o 0,06 % na 3,95 %. Naopak 
obsah bílkovin se snížil o 0,07 % na 3,30 %.

Z celkového objemu nakoupeného mléka odpovídalo I. a vyšší jakosti 99,0 % (+0,5 %). 

CENY

Průměrná realizační cena nakupovaného mléka se v letošním 1. čtvrtletí v důsledku celoevropského 
a celosvětového vzestupu nabídky mléčné suroviny a poklesu poptávky v sektoru mléka ČR hluboce sní-
žila a poklesla z historicky nejvyšší čtvrtletní úrovně 9,90 Kč/litr docílené v 1. čtvrtletí minulého roku 
na 6,23 Kč/litr v letošním 1. čtvrtletí.

Propastný pokles nákupní ceny mléka dosáhl rekordních 3,67 Kč/litr. Původní příčina zcela neobvyk-
lého cenového vývoje byla vyvolána deficitní bilancí mléčné suroviny v celosvětovém rozsahu a drama-
tickým vzestupem cen mlékárenských výrobků na zahraničních trzích v průběhu zejména druhého po-
loletí 2007, který se následně promítl i v mléčném sektoru ČR. V průběhu následného dalšího období 
se situace změnila. Vlivem narůstajícího převisu nabídky nad poptávkou se ceny mléka již od počátku 
roku 2008 začaly postupně rapidně snižovat. Negativní vývoj cen pokračoval i v 1. čtvrtletí letošního ro-
ku dalším poklesem ceny nakupovaného mléka.

Celková zcela neobvyklá turbulence světových cen mléka a jejich radikální zvrat v minulých dvou le-
tech se projevil v 1. čtvrtletí letošního roku na tuzemském trhu hlubokým meziročním poklesem úrovně 
obchodních cen mlékárenských výrobků.

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

Výrobek Březen
2008

Březen
2009 Rozdíl  Index

2009/2008
Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 12,73 8,65 -4,08 67,9

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 11,98 8,60 -3,38 71,8

Mléko polotučné – sáček 1 l 11,14 x x x

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 13,07 11,40 -1,67 87,2

Máslo čerstvé – 250 g, Al fólie, 16 % vody – 1 kg 87,17 66,09 -21,08 75,8

Tvaroh měkký 250 g – Al fólie, 25 % sušiny – 1 kg 46,34 44,40 -1,94 95,8

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 98,27 69,94 -28,33 71,2

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 111,60 89,38 -22,22 80,1

Nejvyšší meziroční pokles březnových cen vykonal sortiment základních konzumních výrobků. 
Nejhlubším propadem obchodní ceny o třetinu bylo postiženo polotučné trvanlivé mléko v kartonu
(-32,1 %). Obchodní cena Eidamské cihly 30 % t. v s. se snížila o 28,8 % a Eidamské cihly 45 % t. v s. 
o 19,9 %. Obchodní cena dalšího základního výrobku, čerstvého másla 250 g v al. fólii, se snížila o čtvrti-
nu (-24,2 %). Surovinové komodity zaznamenaly rovněž hluboký cenový propad, SOM o 34,1 % na 42,30 
Kč/kg, SMT rovněž o 34,1 % na 52,07 Kč/kg a máslo v blocích o 21,6 % na 60,03 Kč/kg.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA

Výroba konzumního mléka se meziročně zvýšila o 1,3 % ze 154 887 tis. litrů v 1. čtvrtletí r. 2008 na 
157 430 tis. litrů v letošním roce.

Tab. č. 2                           Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
 Výroba v tis. l Podíl v %  Index 

2009/20082008 2009 2008 2009
Konzumní mléko celkem 154 887 157 430 100,0 100,0 101,6

 Z toho – pasterované 27 266 25 606 17,6 16,3 93,9

             – trvanlivé 127 621 131 824 82,4 83,7 103,3

Dominantní převaha trvanlivého mléka neustále posiluje a jeho podíl se meziročně v hodnoceném ob-
dobí zvýšil o 1,3 % na 83,7 %. Podíl pasterovaného mléka se recipročně meziročně snížil na 16,3 %.

Tab. č. 3                               Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v %  Index

2009/20082008 2009 2008 2009
Odstředěné/nízkotučné 11 614 5 232 7,5 3,3 45,0

Polotučné 128 544 135 719 83,0 86,2 105,6

Plnotučné 14 729 16 479 9,5 10,5 111,9

Celkem 154 887 157 430 100,0 100,0 101,6

Podíl polotučného mléka se výrazně meziročně zvýšil o 3,2 % na 86,2 % na úkor nízkotučného mlé-
ka, jehož podíl se snížil ze 7,5 % na 3,3 %.

Tab. č. 4                                Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v %  Index 

2009/20082008 2009 2008 2009

Kartony trvanlivé 127 621 131 824 82,4 83,7 103,3

Kartony pasterované 9 163 6 875 5,9 4,4 75,8

Ostatní 18 103 18 731 11,7 11,9 103,5

Celkem 154 887 157 430 100,0 100,0 101,6

Celkový podíl konzumního mléka plněného do kartonových obalů meziročně stagnoval (-0,2 %) na 
úrovni 88,1 % v důsledku sníženého podílu kartonů plněných pasterovaným mlékem.

SMETANY

Tab. č. 5                                  Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2009/20082008 2009 2008 2009
Konz. smetany, včetně kysaných 10 247 11 681 100,0 100,0 114,0

Z toho – kysané 3 567 3 831 34,7 32,8 107,4

 – s obs. tuku min. 30 % 3 932 4 976 38,4 42,6 126,6

Výroba konzumních smetan včetně kysaných smetan se v 1. čtvrtletí letošního roku v porovnání se 
stejným obdobím minulého roku zvýšila o 14,0 % na 11 681 tis. l. Zatímco se výroba kysaných smetan 
zvýšila o 7,4 % na 3 831 tis. l, výroba smetan s minimálním obsahem tuku 30 % vzrostla o 26,6 % na 
4 976 tis. l a dosáhla meziročního zvýšení podílu z 38,4 % v 1. čtvrtletí minulého roku na 42,6 % v le-
tošním roce.

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6                                                        Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v %  Index 

2009/20082008 2009 2008 2009
Jogurty celkem 36 697 38 732 100,0 100,0 105,5

Z toho – ochucené 26 912 28 500 73,3 73,6 105,9

– nízkotučné do 0,5 % 3 472 2 813 9,5 7,3 81,0

Výroba jogurtů se v 1. čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvý-
šila o 5,5 % na 38 732 tun. Podíl ochucených jogurtů se mírně zvýšil o 0,3 % na 28 500 tun. Výraznější 
snížení vykázaly nízkotučné výrobky z 9,5 % na 7,3 %.

Další tekuté zakysané výrobky ve výrobě stagnovaly a dosáhly 8 412 tis. tun (index 100,0). K mírné-
mu zvýšení došlo u neochuceného podmáslí, kterého bylo vyrobeno v 1. čtvrtletí letošního roku 2 051 
tis. litrů (index 101,6).

VÝROBA MÁSLA

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

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082008 2009

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 763 2 127 391 122,5

Výroba 12 348 11 708 -640 94,8

Prodej na vnitřním trhu 9 796 10 604 808 108,2

Vývoz 1 435 737 -698 51,4

Konečná zásoba k 31. 3. 2 373 2 057 -316 86,7

Celková výroba másla dosáhla 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 másla s rostlinným tukem 11 708 tun, což představuje v porovnání se stejným obdobím minulého ro-
ku pokles o 640 tun (-5,2 %) na 11 708 tun.

Prodej másla na vnitřním trhu se v hodnoceném období meziročně zvýšil o 808 tun (+8,2 %) na 
10 604 tun.

Tab. č. 8                                                  Struktura sortimentu 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082008 2009

Máslo čerstvé 6 285 7 477 1 192 119,0

Z toho máslo s vyšším obs. vody, solené máslo 121 x x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x x

Máslo celkem 7 786 7 973 187 102,4

Pomazánkové máslo 2 416 2 298 -118 95,1

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

1 682
303

1 357
237

-325
-66

80,7
78,2

Údaje v tabulce představují objemy finálních výrobků sledovaného sortimentu. Celková výroba tradič-
ního sortimentu másla s obsahem 16 % vody dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku 7 973 tun a byla v me-
ziročním porovnání o 187 tun vyšší (+2,4 %).

Výroba pomazánkového másla se meziročně v 1. čtvrtletí letošního roku snížila o 118 tun (- 4,9 %) na 
2 298 tun. Snížení o 325 tun (-19,3 %) zaznamenala i výroba směsných emulgovaných tuků. 

TVAROHY

Tab. č. 9                                               Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082008 2009

Tvarohy 7 391 7 013 -378 94,9

Smetanové krémy 3 173 2 993 -240 92,4

Tvarohové dezerty 774 791 17 102,2

Celkem 11 338 10 797 -541 95,2

Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2009
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Sortiment tvarohů a tvarohových specialit v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku stagnoval a celkově se 
nížil o 541 tun (-4,8 %) na 10 797 tun. Na celkovém poklesu se podílela jak snížená výroba smetanových 
krémů o 240 tun (-7,6 %) na 2 933 tun, tak pokles výroby tvarohů o 378 tun (-5,1 %) na 7 013 tun.

Na celkovém sortimentu tvarohů se podílel měkký tvaroh 4 771 tunami, jehož objem se meziročně 
snížil o 4,7 %, dále jemný tučný tvaroh 1 522 tunami (+5,6 %), tvrdý tvaroh 219 tunami (-7,2 %) a prů-
myslový tvaroh 501 tunami (-29,3 %).

SÝRY

Výroba přírodních sýrů se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 1 759 tun z 21 299 tun na 
19 540 tun (-8,3 %).

Snížení výroby postihlo i výrobu tavených sýrů o 354 tun ze 4 723 tun v 1. čtvrtletí roku 2008 na 
4 369 tun v letošním roce (-7,5 %).

Tab. č. 10                                              Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2009/20082008 2009

Sýry přírodní 21 299 19 540 -1 759 91,7

Sýry tavené 4 723 4 369 -354 92,5

Sýry celkem 26 022 23 909 -2 113 91,9

Celková výroba přírodních a tavených sýrů se meziročně snížila o 2 113 tun (-8,1 %) z 26 022 tun v 1. 
čtvrtletí r. 2008 na 23 909 tun v letošním roce.

V následující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního čle-
nění.

Tab. č. 11                                           Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2009/20082008 2009

Čerstvé nezrající 2 257 2 447 190 108,4

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném 
nálevu

1 973 1 445 -528 73,2

Plísňové 3 161 2 903 -258 91,8

Vybrané polotvrdé 11 216 10 055 -1 161 89,6

Tvrdé a extra tvrdé x 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 10 055 tun představující 51,5 %,
zatímco v 1. čtvrtletí roku 2008 byla výroba této skupiny sýrů o 1 161 tun vyšší (+10,4 %) a dosáhla 
11 216 tun.

Zatímco čerstvé nezrající sýry vykázaly v letošním prvním čtvrtletí meziroční zvýšení o 190 tun (+8,4 %)
na 2 447 tun, výroba bílých sýrů v solném nálevu se snížila o 528 tun (-26,8 %) na 1 445 tun a výroba 
plísňových sýrů o 258 tun (-8,2 %) na 2 903 tun.

SUŠENÉ MLÉKO

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2009/20082008 2009
Poč. zásoba k 1. 1.
Z toho – SOM
            – SMT

3 101
1 816
1 285

5 487
3 377
2 110

2 386
1 561 

825

176,9
186,0
164,2

Výroba celkem
Z toho – SOM
            – SMT

9 761
5 109
4 652

8 520
5 123
3 397

-1 241
14

-1 255

87,3
100,3
73,0

Vývoz celkem
Z toho – SOM
            – SMT

4 407
2 572
1 835

4 324
2 042
2 282

-83
-530
447

98,1
79,4

124,4

Konečná zásoba k 31. 3.
Z toho – SOM
            – SMT

4 442
2 157
2 285

6 413
4 067
2 346

1 971
1 910

61

144,4
188,5
102,7

Celková výroba sušených mlék se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 1 241 tun (-12,7 %) 
na 8 520 tun. Na tomto objemu participuje stagnující výroba SOM 5 123 tunami a meziročně snížená 
výroba SMT o 1 255 tun (-27 %) na 3 397 tun. Celkové počáteční zásoby sušených mlék se v 1. čtvrtletí 
meziročně zvýšily o 2 386 tun (+76,9 %) na 5 487 tun, ze kterých připadá 3 377 tun (+86,0 %) na SOM 
a 2 110 tun (+64,2 %) na SMT.

Zvýšily se i celkové konečné zásoby sušených mlék o 1 971 tun ze 4 442 tun v 1. čtvrtletí 2008 na 
6 413 tun v letošním prvním čtvrtletí (+44,4 %). Na celkovém zvýšení zásob téměř výhradně participo-
valo SOM 1 910 tunami (+88,5 %), zatímco zásoby SMT se prakticky meziročně zvýšily pouze o 61 tun 
(+2,7 %) na 2 346 tun.

Neúměrně zvýšené zásoby sušených mlék, zejména SOM, jsou zřejmě ovlivněny celkovými nepříz-
nivými ekonomickými podmínkami ve výrobě a zpracování mléka, značným převisem nabídky nad po-
ptávkou a nízkými realizačními cenami finálních výrobků.

Tab. č. 13                                                    Zahraniční obchod

Ukazatel/rok 1.čtvrtletí
2008

1. čtvrtletí
2009 Rozdíl Index

2009/2008
Vývoz mléka a výrobků 3 874 970 2 919 837 -955 133 75,4

Dovoz mléka a výrobků 2 191 598 2 173 114 -18 484 99,2

Bilance (saldo) 1 683 372 746 723 -936 649 44,4

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY

Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku meziroční 
pokles fin. hodnoty vývozu o 24,6 % na 2 919 837 tis. Kč, což odpovídá nepříznivému vývoji zahranič-
ního obchodu již od druhé poloviny závěru loňského roku.

Hodnota dovozu se také snížila, avšak jen o 0,8 % na 2 173 114 tis. Kč. Celkové saldo zahraničního 
obchodu mlékárenskými výrobky tak sice zůstalo pozitivní, snížilo se však o 55,6 % z 1 683 370 tis. Kč 
na pouhých 746 722 tis. Kč.

Tab. č. 14                           Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2009

Výrobek Jedn. Výroba 2008 Výroba 2009 Index/rozdíl 
2009/2008

Nákup mléka mil. l 600,2 568,8 94,8

Prům. obsah tuku % 3,89 3,95 0,06

Prům. obsah bílkovin % 3,37 3,30 -0,07

Prům. nák. cena mléka 1 l Kč/l 9,90 6,23 62,9

Konz. mléko celkem tis. l 154 887 157 430 101,6

Konz. smetany vč. kysaných tis. l 10 247 11 681 114,0

Jogurty celkem tuny 36 697 38 732 105,5

Konz. tvarohy tuny 7 391 7 013 94,9

Smet. krémy tuny 3 173 2 993 92,4

Tvaroh. dezerty tuny 774 791 102,2

Máslo celkem * tuny 7 786 7 973 102,4

Sýry přírodní tuny 21 299 19 540 91,7

Sýry tavené tuny 4 723 4 369 92,5

Suš. mléko celkem bez KDV tuny 9 761 8 520 87,3

Z toho – odtučněné tuny 5 109 5 123 100,3

* bez pomazánkového másla a směsných emulgovaných tuků
Pramen: Statistický výkaz MZe ČR Ing. Milan Křivánek, ČMSM
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Mléko a mlékárenské výrobky patří mezi významné komodi-
ty na celém světě. Výroba mléka, které na celém světě pro-
dukuje cca 150 milionů farem, neustále roste. Podle údajů 
Světové mlékařské federace dosáhla v roce 2008 celkem 684 
mil. tun, přičemž z tohoto objemu bylo k průmyslovému zpra-
cování dodáno 89 %. V posledních letech však výroba mlé-
ka rostla rychleji než spotřeba, což vedlo k navýšení zásob 
a následnému poklesu cen jak surovin, tak i mlékárenských 
produktů, především komoditních výrobků. V současnosti se 
v oblasti spotřeby vlivem stávající ekonomické situace oče-
kává spíše mírný pokles.

Světová situace v produkci mléka ovlivňuje samozřejmě i trh 
v ČR. Deflace se u komodit jako jsou UHT výrobky, eidam a más-
lo, pohybuje od 35 % do 50 %. Tento momentální stav na trhu se mlé-
kárenské společnosti snaží vyvážit uváděním nových produktů, což 
se setkává u českých spotřebitelů s pozitivní odezvou. SPAR ČOS 
patří k těm společnostem, které jsou inovacím otevřené, neboť jeho 
cílem je nabídnout zákazníkům nejen novinky v co nejkratším ča-
sovém intervalu od oficiálního uvedení na trh, ale především širo-
ký sortiment dané oblasti potravin. To se daří převedším u jogurtů 
a zakysaných výrobků. Své místo si hledají nově i ochucená másla, 
jejichž obliba roste. 

Příkladem měnících se trendů a chutí spotřebitelů jsou v oblas-
ti mlékárenských výrobků ty, které nesou označení „light“. I když 

é k di

Mléčný sortiment SPAR

v současné době jejich obliba oproti minulým letem poklesla, i ony 
si našly svou skupinu konzumentů a jejich prodejnost se pohybuje 
relativně na stejné úrovni, kterou výrazně neovlivňují ani různé pro-
moční aktivity. 

Naopak podíl biovýrobků se v nabízeném sortimentu neustále 
zvyšuje. Společnost SPAR je jedním z nejvýznamnějších prodejců 
biovýrobků a v mléčném sortimentu nabízené biovýrobky představu-
je pod privátní značkou SPAR Natur*Pur. V rámci této značky tak 
mohou zákazníci vybírat z více než 40 mléčných produktů. 

Výrobky mléčného sortimentu najdou zákazníci rovněž pod další 
privátní značkou S-BUDGET, která byla na trh uvedena v loňském 
roce. Sortiment zastřešený výrazným obalem se bude i nadále roz-
šiřovat, již dnes však nabídka této řady obsahuje mléko UHT, jogur-
ty bílé i ovocné, máslo 250 g, pomazánkový krém, plátkové, zrající 
a tavené sýry, zakysanou smetanu a další. Tyto produkty zaujmou 
nízkou cenou, avšak se zárukou zachování kvality. 

Nově se v letošním roce v sortimentu společnosti SPAR objeví 
mléčné výrobky se sníženým obsahem laktózy. Základní produkty, 
jako je čerstvé mléko, jogurty bílé i ovocné, smetany a máslo, budou 
uvedeny na trh přibližně v horizontu dvou měsíců. Co však na tu-
zemském trhu stále chybí, jsou místní a regionální speciality, které 
získávají ve světě stále větší význam a oblibu. Cílem SPAR ČOS je 
proto spolupráce s malými regionálními výrobci, kteří mají českým 
spotřebitelům co nabídnout a mohou svými originálními produkty 
zpestřit a rozšířit stávající sortiment.

Spotřebu produktů podporují i nová balení, která se objevují 
zvláště u sýrů. Rostoucí oblibu a s ní spojený zvýšený objem na-
bídky lze zaznamenat u plátkovaných přírodních sýrů, v zahrani-
čí pak i u plátkovaných měkkých plísňových sýrů. Tyto novinky za-
padají do trendu tzv. pohodlných výrobků, které spotřebiteli přiná-
šejí větší komfort, tedy méně práce při přípravě a úsporu času. Do 
této kategorie lze zařadit i obaly, které lze opakovaně uzavřít a tím 
zachovávat čerstvost výrobků i po otevření, a prodlužovat tak mož-
nost spotřeby. Novinkou v oblasti balení mlékárenských produktů 
je nový model krabicového mléka s praktickým šroubovacím uzá-
věrem o širším průměru. Při nalévání tak mléko nestříká a karton 
se zcela vyprázdní. 

Podporovat mlékárenské výrobky se snaží Českomoravský svaz 
mlékárenský, Ministerstvo zemědělství a další organizace, které po-
řádají soutěž Mlékárenský výrobek roku pro nově uváděné výrobky. 
Členem rozhodčí komise je i společnost SPAR, jako zástupce ma-
loobchodních organizací. V současném stavu technologie se těžko 
vyvíjejí nové výrobky, ale probíhají reformulace receptur, které při-
nášejí změny např. v obsahu soli, jodu apod.

Pevně věříme, že stále se rozšiřující sortiment sýrů a dalších mléč-
ných produktů v hypermarketech a supermarketech nesoucí logo 
SPAR přiláká další milovníky dobré chuti a jídla.

Ing. Daniel Rais
Nákup potravin – mléčné výrobky, sýry

SPAR ČOS
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Plzeň – Plzeňský Prazdroj oznamu-
je hospodářské výsledky za finanční 
rok končící 31. března 2009. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
–  Tržby z hlavních činností vzrostly 

o 1 % na 15,8 miliardy Kč
–  Zisk před zdaněním vzrostl o 0,3 % 

v porovnání s předcházejícím finanč-
ním rokem a dosáhl 4,6 miliardy Kč
Ve finančním roce končícím 31. 

března 2009 potvrdila společnost Pl-
zeňský Prazdroj, a. s., své postavení 
vedoucího českého výrobce a exporté-
ra piva. Tržby z prodeje zboží, vlast-
ních výrobků a služeb vzrostly o 1 % 
na 15,8 miliardy Kč a zisk před zda-
něním dosáhl částky 4,6 miliardy Kč 
a převýšil předcházející finanční rok 
i přes obtížné ekonomické podmínky. 
Zisk po zdanění v meziročním srovná-
ní mírně poklesl vzhledem k jednorá-
zovým daňovým úpravám z předcháze-
jícího roku. Kvůli mimořádným daňo-
vým položkám je daň neporovnatelná 
s minulým rokem. Plzeňský Prazdroj je 

Proběhly populární závody a zá-
bavná projížďka na kolech Litovel-
ským Pomoravím

Litovel (red) – v sobotu 23. května 
proběhl již třetí ročník populárních zá-
vodů a zábavné projížďky na kolech 
Litovelským Pomoravím pod názvem 
FREE Litovelská jízda. Závod odstar-
toval přesně ve 14 hodin na nádvoří li-
tovelského pivovaru. Téměř čtyři sta 
účastníků se vydalo na dvě tratě Lito-
velským Pomoravím. Delší z nich měři-
la 30 kilometrů, kratší 15 km. 

Na delší, třicetikilometrové trati zá-

vodili účastníci ve třech kategoriích – 
muži, ženy a junioři. Kratší, patnáctiki-
lometrovou trať si užily rodinné týmy 
s dětmi. Nejstarším závodníkům bylo 
přes sedmdesát let, nejmladším ani ne 

dva roky. Na trati mezi ostatními koly 
nechyběly ani kuriozity. Na závod se vy-
dala třeba dvojkola nebo jednokola, na 
kterých jejich jezdci ujedou bez problé-
mů celých 30 kilometrů. 

Během závodu čekalo na cyklisty bě-
hem pohodové jízdy po překrásných 
cyklistických stezkách vedoucích chrá-
něnou krajinnou oblastí Litovelské Po-
moraví plnění řady zábavných úkolů. 
Organizátoři připravili pestrý dopro-
vodný program a soutěže pro rodiče 
s dětmi v areálu pivovaru. Grilovalo se, 
k dobré náladě přispěla i hudební pro-
dukce a nechybělo ani nealkoholické pi-
vo Litovel FREE, které všechny spor-
tovce zaslouženě osvěžilo.

Startovné bylo zdarma (FREE) stej-
ně tak jako nealkoholické pivo Litovel 
FREE na startu závodu. V ceně star-
tovného byly i tvarůžky a další podpora 
účastníků FREE Jízdy.

„Počasí nám opět přálo a již třetí roč-
ník loni tak úspěšné akce se opět vyda-
řil. Počet účastníků každým rokem na-
růstá. Na start se letos postavilo čtyři 
sta závodníků, což je o třetinu více než 
loni,“ zhodnotila vydařenou akci vedou-
cí marketingu Pivovaru Litovel Markéta 
Hoduláková.

Zábavná projížďka a závody na ko-
lech pod názvem Litovelská FREE jízda 
jsou v Litovli již dobrou tradicí a staly 
se velice oblíbenými. Pravidelně se jich 
každým rokem účastní několik stovek 
příznivců cyklistiky od těch nejmlad-
ších po ty nejstarší.

Praha – Podle průzkumů, kte-
ré mezi 45 tuzemskými pivovary 
v dubnu a počátkem května usku-
tečnil Český svaz pivovarů a slado-
ven, začala letošní sezona dříve než 
v předchozích letech. Zatímco se 
v uplynulých letech pustily pivovary 
do pořádání akcí až na malé výjim-
ky v červnu a hlavně v letních měsí-
cích, letos některé pivovarské akce 
a pivní slavnosti začaly již v květ-
nu. Počet návštěvníků se odhaduje 
podobně jako v předchozích letech 
mezi 600 až 700 tisíci. Pivovary na-
bízejí také přibližně stejný počet ak-
cí, zvyšuje se však počet slavností 
ve městech a obcích. Hlavní sezo-
na se postupně protahuje až do po-
loviny října, i když nejvíce koncertů 
je stále v letních měsících. Hudeb-

ní produkci však některé pivovary 
nabízejí ve svých prostorách celo-
ročně. Akce se sponzorskou a orga-
nizační podporou velkých a malých 
pivovarů nabízejí kromě méně zná-
mých regionálních souborů a kapel 
i špičkové skupiny a zpěváky. Kul-
turu v řadě měst a obcí si bez nich 
téměř už nelze představit.

Stále větší počet měst a obcí pořádá 
slavnosti piva, a to nejen v tradičních 
baštách tohoto nápoje. Akce jsou také 
mnohem rozmanitější. Zatímco v mi-
nulých letech se konaly většinou v are-
álech pivovarů, nyní se pivní festivaly 
a akce s nabídkou piva stále častěji rea-
lizují také mimo pivovary a pivovarské 
dvory a nádvoří. Roste rovněž počet ak-
cí, kdy pivovar slouží jako místo zahá-

jení a ještě častěji završení akcí se spor-
tovním prvkem. Napomáhá tomu též 
fakt, že roste popularita sportovních 

a hlavně cyklistických akcí a pěších po-
chodů. K občerstvení slouží vedle stále 
se rozšiřující nabídky nealkoholických 
piv i jiné nealkoholické nápoje z pro-
dukce pivovarů.

„Za zvlášť potěšitelné považuji to, 
že stále roste počet měst, od těch něj-
větších až po malé obce, která otevíra-
jí pomyslné dvéře pro konání těchto ak-
cí,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředi-
tel Českého svazu pivovarů a sladoven. 
„Máme zkušenost, že tyto akce jsou stá-
le více o kultuře, společenském vyžití 
a lidové zábavě v tom nejlepším smys-
lu, kde slova a pivo vytváří příjemnou 
kulisu a atmosféru pohody. Podle vyjá-
dření pivovarských odborníků lze oče-
kávat, že míra zapojování pivovarů do 
kulturně-společenských aktivit nadále 
poroste,“ dodal Jan Veselý.

Dalším trendem jsou vznikající mu-
zea pivovarství nejen ve velkých, ale 
i menších pivovarech nebo v místech, 
kde pivovary zanikly. Vznikají také ná-
vštěvnická centra s možností prohlídky 
výroby piva v pivovarech také mimo dny 
otevřených dveří. Stále více pivovarů 
umožňuje návštěvu svých provozů, kde 
představují technologii výroby a výrob-
ní prostory. Růst jejich počtu napomá-
há rozšiřovat povědomí o řemesle, kte-
ré má u nás nejen svou dlouhou histo-
rii a tradici, ale mnohdy i velmi zdatné 
následovníky. 

Další informace naleznete na interne-
tových stránkách Českého svazu pivovarů 
a sladoven www.cspas.cz.

Český svaz pivovarů a sladoven

Pivovarská sezona začala letos dříve a nabízí špičkovou hudbu,
příjemnou zábavu, sportovní vyžití i speciální piva

Plzeňský Prazdroj oznamuje hospodářské výsledky za finanční rok

Finanční ukazatele Účetní období
do 31. března 2009 (v mld. Kč)

Účetní období
do  31. března 2008 (v mld. Kč)

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb 15,840 15,680

Zisk za účetní období před zdaněním  4,610  4,590

Mike Short, předseda představen-
stva a generální ředitel společnosti Pl-
zeňský Prazdroj, a. s., zdůraznil pokra-
čující zaměření na zvyšování hodnoty 
pivního trhu a na export. „Objemy pro-
dané na českém pivním trhu v uplynulém 
roce mírně poklesly, a prodeje Prazdroje 
nebyly výjimkou. I v této nestabilní době 
krize jsme si počínali dobře a zachovali 
zaměření na prémiové a dražší značky, 
které by měly pomoci zvýšit hodnotu ce-
lého českého pivního trhu.“

Ekonomické podmínky se během 
druhé poloviny fiskálního roku zhoršo-
valy a poptávka klesala ve většině seg-
mentů pivního trhu. Plzeňský Prazdroj 
oznámil v objemových výsledcích za 
rok 2008 pokles prodejů o 3 % v soula-
du s trendem trhu. Pokles se dále zvý-
šil nižšími prodeji v prvních třech mě-
sících roku 2009. Ke konci finančního 
roku se prodeje začaly zvyšovat zejmé-
na díky dobrému počasí. 

V roce 2008 zaznamenal Plzeňský 

ní výroba zůstala na úrovni předchozí-
ho roku. 

Tyto výsledky jsou důsledkem inves-
tic zaměřených na zvýšení kapacity vý-
roby a rozšíření vývozu. Za posledních 
dvanáct měsíců investoval Prazdroj do 
rozvoje pivovarů 1,7 miliardy Kč. Od 
roku 2000 investovala společnost SAB-
Miller do rozvoje Plzeňského Prazdroje 
a jeho značek 16 miliard Kč.

Plzeňský Prazdroj je předním výrobcem 
piva v regionu a největším exportérem 
českého piva. 

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

SABMiller plc je jedna z největších svě-
tových pivovarnických společností, s pivo-
varnickými aktivitami či distribucí ve více 
než 60 zemích světa napříč šesti kontinen-
ty. Skupina značek SABMiller zahrnuje 
významné mezinárodní značky jako Mil-
ler Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro 
a Pilsner Urquell, a téměř 200 úspěšných 
regionálních a národních značek. 

Jiří Mareček
 Plzeňský Prazdroj, a. s.

jedním z nejvýznamnějších plátců da-
ní v České republice, v uplynulém fi-
nančním roce zaplatil celkem 4,4 mili-
ard korun na daních. 

Prazdroj nejvyšší exportní objemy v ce-
lé 166 let trvající historii. Zahraniční 
prodeje se zvýšily o 1 % v meziročním 
srovnání, export narostl o 4 % a licenč-

FREE Litovelská jízda
– Litovelské Pomoraví ze sedla kola

Litovel (red) – Se začátkem hlavní pivařské sezony spustil Pivovar 
Litovel velkou letní akci na podporu prodeje lahvového piva. Ochut-
návkové týmy budou v průběhu celého léta objíždět supermarkety 
a nákupní aliance po celé Moravě. 

Ochutnávkové týmy
budou celé léto jezdit

po celé Moravě

Spotřebitelé, kteří narazí na je-
den z ochutnávkových týmů a kou-
pí si v obchodě klasicky vařené li-
tovelské pivo, vyhrávají okamžitě 
dárky podle svého výběru. Přesný 

tourplán litovelských promo týmů 
je na webových stránkách pivovaru. 
Velká letní ochutnávková akce pro-
bíhá od počátku června do polovi-
ny září.
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Mouky pšeničné: 
T530, pekařská speciál
T530,  pekařská speciál extra – určeno pro náročnější výrobky
T400, výběrová polohrubá
T450, hrubá
T700, světlá, chlebová
T1000, chlebová celozrnná, hrubá, celozrnná, jemná, pro listová těsta
T530P, pečivárenské mouky – určeno pro oplatky, crackery, zmrzlinové kornouty 

–  mouky pro výrobu mraženého a předmraženého pečiva.
Téměř ke všem pšeničným moukám dodáváme na přání zákazníka

certifikáty jakosti, včetně reologických hodnot dohodnutých smluvně. 
  

Mouky žitné: 
T960, chlebová, celozrnná

Mouky jsou dodávány cisternami nebo pytlované. 
Ceny jsou sjednávány individuálně.

   
Mouky ječné celozrnné 

www.mlynperner.cz

Certifikáty: HACCP, ISO 9001:2000, AIB, Bio mouka
Splňujeme nejvyšší hygienické požadavky na výrobu mouk

MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.
Svijany 17, 463 46 Příšovice

Tel.: 485 177 129, fax: 482 728 011
E-mail: info@mlynperner.cz

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 zmrazené
v čokoládě balené
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Tel.: 296 374 656, 241 445 863, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

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

·  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.

Potravinářský zpravodaj – vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02  Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, šéfredaktor – 296 374 659, fax: 296 374 658, e-mail: redakce@agral.cz; p.zpravodaj@agral.cz; http://www.agral.cz.
Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657, fax 296 374 658. Ing. Pavel Veselý, šéfredaktor. Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 521. DTP a grafická úprava:
Pavel Vodička – grafické práce. Tisk: VS, Praha 4 - Pankrác. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ..............................................................................................................................
Adresa:  .........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  ......................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: .......................................................................
Číslo účtu/kód banky:  .................................................................................................................................
Počet výtisků:  ..............................................................................................................................................
Datum objednávky: ......................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  ..............................................................................................................................
Telefon:  .........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

R č í ř d l é

Potravinářský
zpravodaj

www.agral.cz

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis pro výživu, 
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm 
naleznete pro Vás užitečné 

a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,
jež s problematikou potravin souvisejí.

www.agral.cz

Vycházejí každé
dva měsíce 

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o.,

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
nebo na zasilatelství

ABONT s. r. o.,
Chlumova 3, 30 00 Praha 3

více na
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Pro dobrou ranní náladu

má Delta plno nápadů

Základem kompletní snídaně je pečivo Delta. Spolu s mléčným 

výrobkem a ovocem tvoří přirozenou snídani. Začněte den s chutí 

již ráno a vyberte si ze široké nabídky pečiva Delta, která vám 

pomůže uspokojit nároky každého vašeho dne.
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Choceňské pomazánkové čedar s karotkou

výrobek roku 2009

Maso je cenná komodita a logistika čerstvě
poražených produktů musí fungovat s nekom-
promisní dokonalostí. Bourání, porcování,
zpracování a distribuce musí probíhat profe-

sionálně, rychle a hygienicky.
Na personál i na stroje jsou kladeny
vysoké požadavky a je tedy nezbytné
používat zařízení, na které se lze
stoprocentně spolehnout.

Bubnové motory Interroll tyto požadavky
splňují. Nabízíme:
• rychlou dodávku a snadnou montáž,

• hygienické konstrukční provedení
z nerezavějící oceli,

• zcela uzavřené provedení, do kterého
nemohou proniknout znečišťující látky zvenčí,

• zařízení vhodné pro vysokotlaké čištění
a čištění parou

• zařízení bezpečné pro použití v potravi-
nářství s krytím IP66/67,

• pozáruční servis a podpora,
• dlouhou životnost díky prvotřídní kvalitě,
• pogumování pro potravinářský průmysl
(certifikace FDA).

• provedení i pro modulární plastové pásy

B U B N O V É M O T O R Y I N T E R R O L L

INTERROLL
CORPORATE
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Interroll CZ, s.r.o. · Na Řádku 7/3172 · CZ - 690 02 Břeclav
Telefon +420 519 330 210 · cz - sales@interroll.com · www.interroll.com

O KROK
PŘED OSTATNÍMI!


