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Král je mrtev
Úřednická vláda splnila svou misi. Do křesel již 

usedli noví ministři. Jak moudří praví: král je mr-
tev, ať žije král. A tak věrni tomuto úsloví nebude-
me hodnotit činy Fischerovy vlády, i když by v tom-
to případě spíš převládla pozitiva, ale soustřeďme 
se na věci příští. Na zřejmě čtyřleté panování no-
vých ministrů a ministerského předsedy, kteří ještě 
před svým nástupem, necelých 24 hodin před ces-
tou na Pražský hrad, parafovali Koaliční smlouvu. 
Ta má pro zemědělce a potravináře necelé 3 strán-
ky vyhrazené k přečtení, hlavně ale k zamyšlení 
nad věcmi příštími.

Koalice zredukuje byrokratický aparát v rezortu 
tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, 
podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jed-
nání s administrativou. Touto pasáží de facto i za-
číná smlouva týkající se tohoto rezortu.

Dále se smlouva věnuje ochraně půdního fondu 
a hned v další pasáži neméně důležité záležitosti, 
jíž je snižování rozdílů mezi venkovem a městy.

Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvali-
tou života na venkově a ve velkých městech, tvrdí se 
ve smlouvě. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu no-
vých pracovních příležitostí a pro setrvání mladých 
a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Bu-
de podporovat místní výrobu potravin a zřizování 
malých potravinářských provozů lokálního charak-
teru. Podpoří výrobu typických regionálních potra-
vinářských specialit a jejich prodej přímo ze stat-
ku. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hod-
notou lidské práce, oživí turismus a ekoturistiku.

A jak ve smlouvě pravidelně začíná nový odstavec 
slovem koalice, tak svým dalším opatřením chce 
podpořit rozvoj ekologického zemědělství ve vzta-
hu k jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšené re-
tenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Ze-
sílí opatření na dodržování ekologických standardů 
a standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.

Koalice v rámci rozpočtových možností bude 
usilovat o naplnění národního doplatku přímých 
plateb. A tady přeruším výčet dobrých předsevze-
tí koalice a dovolím si právě tuto větu zarámovat 
a vytisknout, protože ta má vliv nejen na samotné 
zemědělce, ale i zpracovatele. Pokud se skutečně 
koalice takto zavázala doplácet ze státního rozpoč-
tu rozdíl v přímých platbách z Bruselu a vyrovná-
vat tak přetrvávající rozdíl v dotacích starých a no-
vých zemí, je to proklamace nanejvýš vážná a zava-
zující. Určitě si ji zemědělci zapamatovali, a kdyby 
nedej bože někdo z představitelů koalice tuto pasáž 
následně během času zpochybnil v rámci rozpočto-
vých úspor, budou to zemědělci a možná i potravi-
náři, kdo by potom nutně musel koaliční smlou-
vu znevěrohodnotit a protestovat proti nenaplnění 
její litery. Hned v další větě se totiž koalice zava-
zuje k tomu, že se zaměří na podporu konkuren-
ceschopnosti zemědělství podporou modernizace, 
mimoprodukčních funkcí zemědělství, investicemi 
do inovací nebo vědy a výzkumu. Pokud by se ale 
přímé platby nedorovnaly, pak jednoduše na tyto 
ušlechtilé záměry dojdou peníze. Ty jsou v stomilio-
nových částkách totiž nutné na jejich naplnění. 
Termín v koaliční smlouvě se k tomuto bodu sa-
mozřejmě váže tak, jako tomu je i v ostatních pří-
padech. Je to do konce roku 2013, dokdy má být 
hotová i příprava nového Programu rozvoje venko-
va zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti.

Koalice bude také podporovat konkurence-
schopnost zemědělců racionální kontrolou bez-
pečnosti potravin a navrhne spojení odborně pří-
slušných kontrolních institucí s cílem zjednodu-
šení administrativy a snížení byrokratické zátěže 
podnikatelů. Za tuto větu bude tleskat nejen mno-
ho zemědělců a potravinářů, ale i spotřebitelé, kte-
ří nemají vždy jistotu v tom, že kontroly potravin 
jsou skutečně tak cíleně dělané, jak se to hlásá. 
A jelikož se ve smlouvě mluví i o určitém slučování 
vědeckých pracovišť, dodejme, že není až tak nutné 
jejich slučování jako spíš kontrola výstupů a hod-
nověrnosti číselných údajů, které zvláště zemědělci 
mnohdy až bytostně postrádají, zejména od ekono-
mického ústavu, k tomu určenému. Jinak by jim 
mohl totiž zcela postačit Český statický úřad, kte-
rý tuto roli naopak perfektně naplňuje.

Eugenie Línková

Praha (bo) – Horké počasí zve-
dá odbyt producentům piva i ne-
alko nápojů ve Zlínském kraji až 
o desítky procent. Řada výrobců 
jede kvůli zvýšené poptávce na 
plný výkon. Větší spotřebu hlásí 
i vodárny. Naopak vysoké teploty 
nepřejí například moštárnám či 
léčivým vodám. Tyto nápoje jsou 
podle jejich výrobců oblíbenější 
spíše v chladnějším období. 

Poptávku převyšující výrobní 
možnosti zaznamenává například 
minipivovar v Sazovicích na Zlín-
sku, který byl oficiálně otevřen le-
tos v březnu. „Denně uvaříme dvě 
várky, což je 400 piv. Dříve jsme va-
řili jednu,“ řekl majitel minipivova-
ru Martin Velísek. 

Spotřeba piva stoupla i rodinné-
mu minipivovaru s dlouholetou tra-
dicí – Pivovaru Valášek ve Vsetíně 
či Pivovaru Janáček v Uherském 
Brodě na Uherskohradišťsku. „Po-
kud je hezky, prodá Pivovar Janáček 
i o 60 procent více sudového piva 
než v případě nepříznivého počasí,“ 
sdělila mluvčí současného vlastníka 
pivovaru, skupiny K Brewery Group 
Barbora Burešová. Prodeje sudové-

ho piva značky Janáček tak v něko-
lika posledních tropických dnech 
ve srovnání se studeným lednem 
vzrostly až 2,6krát. Nejprodáva-
nějším pivem dlouhodobě zůstává 
značka Patriot. 

Nárůst spotřeby vody v červen-
ci asi o deset procent zaznamena-
la i Moravská vodárenská, která ve 
Zlínském kraji zásobuje pitnou vo-
dou oblast Zlínska. „Největší pro-
blém nám způsobují odběratelé, 
kteří přes den napouštějí bazény. 
Síť má svou kapacitu. Ta když se 
překročí, hrozí, že se usazené kaly 
a nečistoty v trubkách utrhnou. Od-
běratelé poté mohou mít více kal-
nou vodu,“ řekla mluvčí společnos-
ti Helena Koutná. Lidem tak dopo-
ručuje napouštět bazény v nočních 
hodinách s ne naplno otevřeným 
kohoutkem. 

Až o 50 procent se v červenci 
oproti chladnému květnu zvedl pro-
dej největšímu tuzemskému zpraco-
vateli ovoce a producentovi ovoc-
ných nápojů – podniku Linea Niv-
nice. „Přesná čísla ale zatím nemám 
k dispozici,“ řekl předseda předsta-
venstva a generální ředitel firmy Ga-
briel Slanicay. 

Naopak na ochlazení se těší na-
příklad moštárna v Hostětíně. „Moš-
ty jsou velmi husté, a tak v době ta-
kového počasí neoblíbené. Nicmé-
ně určitě jsou skvělým osvěžujícím 
nápojem po zředění. Vedra mají na-
opak kladný vliv na prodej sirupů,“ 
poznamenal Radim Machů z Cent-
ra Veronica Hostětín, které moštár-
nu provozuje. Nejoblíbenější sirupy 
jsou z černého bezu či mátový. 

Podobnou zkušenost má i ředitel 
společnosti Vincentka, která se za-
bývá především stáčením a prode-
jem minerální vody z nejslavnější-
ho luhačovického pramene Vincent-
ka, Ladislav Šumšal. „Je známé, že 
některým lidem, kteří mají astma 
a mají problémy, pití Vincentky po-
máhá. Ale jako taková určitě není 
oblíbeným nápojem v takových ved-
rech. Její sezona přichází až v době 
sychravého počasí,“ uvedl Šumšal. 

Tropické dny sužují celé území 
České republiky již několik dní. Vy-
soké teploty působí některým lidem 
zdravotní komplikace, je nutné dbát 
především na dostatečný přísun te-
kutin. Záchranné služby se potýkají 
s náporem pacientů. Lékaři doporu-
čují, aby lidé kolem poledne omezili 

pobyt na slunci i aktivity vyžadující 
nadměrnou fyzickou zátěž. Zejmé-
na seniorům pak vzkazují, aby do-
držovali pitný režim, a pokud je to 
možné, ven vůbec nevycházeli. 

Lékař interního oddělení Ne-
mocnice Valašské Meziříčí Richard 
Wiesner upozornil, že mnozí ani ne-
tuší, že třeba alkohol a káva tělo na-
opak dehydrují. „Doporučuji proto 
v takovýchto dnech vypít ke kávě 
alespoň dvě sklenice vody,“ vysvět-
luje lékař s tím, že nejvhodnější te-
kutinou k udržování pitného režimu 
je čistá voda, jemně slazená mine-
rálka či čaj. 

Pivovary Ostravar a Radegast 
v Moravskoslezském kraji kvůli vel-
kým vedrům a nadměrné konzuma-
ci piva zvyšují výrobu. Prodej pě-
nivého moku jim vzrostl o desítky 
procent. 

„Plné zahrádky a otevřené se-
zonní restaurace v těchto horkých 
dnech výrazně zvyšují prodeje na-
šeho piva. Na nedostatek práce 
si rozhodně stěžovat nemůžeme.
Výroba se zvedla řádově o desítky 
procent v porovnání s jinými měsíci,“

Horké počasí zvedá prodej piva i nealkoholických nápojů
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Už jste se přihlásili? 

Dne 14. 7. 2010 dopoledne
premiér Petr Nečas uvedl do 
funkce nového ministra země-
dělství. Ivan Fuksa se poté osob-
ně představil všem zaměstnan-
cům úřadu ve velké aule minis-
terstva. Zde také poděkoval od-
stupujícímu ministrovi Jakubu 
Šebestovi. 

Ivan Fuksa pokládá za hlavní priori-

ty svého působení vyjednávání s Evrop-

skou unií o spravedlivých podmínkách 

pro české zemědělce, úspory a efektiv-

ní fungování resortu, odstranění byro-

kracie a korupce.

„Nepředstírám, že jsem dnes expert 

na zemědělství, ale to může být i výho-

da, protože k problematice mohu při-

stoupit bez předsudků. Po čtyřech le-

tech ve funkci prvního náměstka mi-

nistra financí mám slušné zkušenosti 

s řízením velkého ministerstva. Oceňuji 

i to, že je v týmu ministerstva velká řada 

vynikajících profesionálů. Velkou výho-

dou nové vlády bude i hladká spoluprá-

ce s mým kolegou, ministrem životního 

prostředí. Máme společnou řadu klíčo-

vých témat, jako jsou ochrana půdního 

fondu či ochrana před povodněmi,“ ko-

mentoval svůj vstup do úřadu ministr 

Ivan Fuksa.

Ministerstvo zemědělství okamžitě 

zahájí práci na přípravě své části Pro-

gramového prohlášení vlády, které již 

bude obsahovat konkrétní záměry a plá-

ny pro příští čtyřleté období.

Ing. Hugo Roldán
ředitel odboru komunikace

Nový ministr zemědělství ČR
Ivan Fuksa převzal řízení resortu

Přivítání a gratulace novému ministru zemědělství Ivanu Fuchsovi odstupujícím ministrem Jakubem Šebestou a premi-
érem Petrem Nečasem před budovou ministerstva zemědělství

C U R R I C U L U M  V I TA E

Ing. Ivan Fuksa
Narozen 15. 7. 1963 v Příbrami

Profesní praxe:
Od 13. 7. 2010

ministr zemědělství ČR
2007–2010

první náměstek ministra financí
2002–2006

starosta Příbrami
1992–2002

místostarosta Příbrami
1988–1992

učitel na Střední průmyslové 
škole v Příbrami a Středním 

odborném učilišti Dubno
1986–1988

pracoval v Dopravním podniku 
hlavního města Prahy

Vzdělání:
Vysoká škola dopravy

a spojů v Žilině
Postgraduální studium

na Vysoké škole
ekonomické v Praze

Členství v odborných 
organizacích a společnostech:

Byl předsedou dozorčí rady 
České exportní banky, 

místopředsedou dozorčí rady 
ve společnosti ČEZ, předsedou 

dozorčí rady EGAP
a dosud působí v dozorčí radě 

Letiště Praha.
Byl předsedou komise

pro rozvoj Brdska.

Politická příslušnost:
ODS – od roku 1992

(Dokončení na straně 6)



2 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 5 / 2010



Potravinářský zpravodaj 5 / 2010  zpravodajství SVS ČR / 3 

ČR na jednání zdůraznila, že kont-
rola bezpečnosti drůbežího masa, ze-
jména pokud se týká salmonel, je za-
jištěna již na úrovni prvovýroby a ve 
všech ostatních fázích výroby, zpraco-
vání a distribuce až ke konečnému spo-
třebiteli. V průběhu celého procesu se 
odebírají kontrolní vzorky a na základě 
analýzy rizik se pozornost kontrol sou-
střeďuje na tzv. kritické body, jejichž 

Obchodování mezi členskými ze-
měmi je poměrně jednoduché, neboť 
všechny produkty živočišného půvo-
du, tj. i drůbež a drůbeží maso, muse-
jí odpovídat podmínkám daným veteri-
nární legislativou EU. S produkty z ne-
členských zemí je tomu tak obdobně, 
o splnění těchto podmínek se přesvěd-
čují pohraniční veterinární stanice na 
vnějších hranicích EU.

Navíc lze uvést, že živočišné pro-
dukty ze třetích zemí lze do EU dová-
žet pouze tehdy, je-li odesílající třetí

země uvedena v seznamu třetích zemí, 
z nichž je dovoz dotyčného produktu 
povolen, a zařízení, ze kterého byl pro-
dukt odeslán, je pro takový dovoz schvá-
lené. O splnění EU požadovaných pod-
mínek se také pravidelně přesvědčují in-
spektoři z EU.

Jelikož se čas od času objevují spe-
kulace o možném nepovoleném dovo-
zu drůbežího masa z Číny, uvádíme ná-
sledující fakta. Rozhodnutím Komise 
2005/692/ES byl dovoz čerstvého drů-
bežího masa z Číny do EU výslovně za-

kázán. Toto rozhodnutí bylo přijato ja-
ko ochranné opatření před influenzou 
ptáků, jejíž ohniska se v Číně v minu-
lých letech opakovaně objevovala.

V současné době je z Číny povolen 
pouze dovoz výrobků z drůbežího ma-
sa, ale jedině pochází-li ze schválených 
závodů v provincii Shandong. Tyto vý-
robky musejí být podrobeny tepelnému 
ošetření při teplotě nejméně 70 °C. Toto 
povolení bylo uděleno po několika kont-
rolních misích ze strany Evropské komi-
se v Číně, které prokázaly splnění vete-

rinárních požadavků a dobrý nákazový 
status chované drůbeže. Každou zásilku 
musí navíc při dovozu doprovázet pro-
hlášení příslušného čínského orgánu, 
že zásilka byla před expedicí podrobe-
na chemickému testu na zjištění přítom-
nosti chloramfenikolu a nitrofuranu, aby 
se zajistilo, že dotyčný produkt nepřed-
stavuje nebezpečí pro zdraví lidí.

Před vstupem do EU musejí být mas-
né výrobky předloženy ke vstupní veteri-
nární kontrole, která probíhá na schvá-
lených pohraničních veterinárních sta-

nicích a je prováděna vyškolenými 
úředními veterinární lékaři. Ti po kon-
trole dokladů, shody a fyzické kontro-
le propustí do volného oběhu na území 
EU pouze živočišné produkty, jež splňu-
jí stanovené požadavky.

Přes platný zákaz dovozu drůbežího 
masa z Číny se tudíž do Unie může teo-
reticky dostat pouze maso dovezené ne-
legálně, např. pokud je deklarované ja-
ko jiná komodita. Odhalování takových 
případů ale již nenáleží veterinářům, ale 
je věcí orgánů celní správy.

Dvě hlavní nákazy, které u nás 
ohrožují včelstva, jsou varroáza 
a mor včelího plodu. V tlumení vý-
skytu varroázy jsou včelaři úspěšní, 
poslední dva roky se podařilo dosáh-
nout velmi dobrých výsledků, s mo-
rem dosahujeme mírného zlepšení.

Právě kvůli snadnosti šíření moru 
včelího plodu již několik let po doho-

dě Českého svazu včelařů se Státní ve-
terinární správou ČR včelaři postupují 
proti této nákaze razantněji. Pokud se 
prokáže přítomnost původce (Paeniba-
cillus larvae) v jednom včelstvu na sta-
novišti, likvidují se všechna včelstva na 
stanovišti. Je to drastické opatření, nic-
méně praxe ukázala, že zlikvidováním 
jen postiženého úlu se situace nevyřeší 
a zlikvidování dalších včelstev na mís-

tě následuje v krátké době. Problém se 
jen oddálí. Pro včelaře to je velmi nepří-
jemné, i když ví, že dostanou na základě 
ustanovení veterinárního zákona náhra-
du za utrpěnou škodu. Samozřejmě za-
čít znovu od nuly je, zejména pro starší 
včelaře, obtížné.

Je to ale jediné možné opatření, jak 
tuto nákazu když ne úplně zlikvidovat, 
tak zamezit enormnímu šíření.

Určitým problémem mohou být i do-
vozové medy, zejména ze zemí, kde se 
takovýto postup jako u nás nepraktiku-
je, a včelstva se léčí. Proto se při uvol-
ňování dovozových medů do tržní sítě 
orgány státního veterinárního dozoru 
zaměřují na vyšetření na přítomnost pů-
vodce nákazy. (Také prověřujeme medy 
z hlediska výskytu reziduí veterinárních 
léčiv, ta med samozřejmě též obsahovat 

nesmí.) Včely se totiž mohou nakazit 
z odhozených sklenic se zbytky medu, 
které by mohly obsahovat zárodky pů-
vodce moru včelího plodu. 

Jediným účinným opatřením, které 
spolehlivě zamezí dalšímu šíření náka-
zy, je po průkazu přítomnosti Paeniba-
cilu larvae toto včelstvo a i ostatní na 
stanovišti spálit, a to včetně díla i vče-
lařských pomůcek.

„Bezpečnost“ drůbežího masa s ohledem na salmonelózy je v ČR vysoká
sledování musejí zajišťovat sami výrob-
ci. Kontrola prvovýroby je prováděna 
na základě nařízení č. 2160/2003 od 
roku 2009 probíhá v ČR národní pro-
gram tlumení salmonel v chovech ku-
řecích brojlerů a od počátku letošní-
ho roku národní program pro tlumení 
salmonel v chovech krůt chovaných na 
maso. Tyto programy navazují na ob-
dobný program v rozmnožovacích cho-
vech a v chovech nosnic. 

Tento postup praktikovaný v ČR při-
náší efekt. Byl zaznamenán v poslední 
době takový pokles, že v prostředí vý-
krmu kuřat jsme dosáhli zhruba 5 %, 
což je velmi dobrý výsledek, zejména 
v porovnání s některými členskými ze-
měmi.

Státní veterinární správa ČR prezentovala na jednání v Bruselu v posled-
ním červnovém týdnu názor na návrh Komise na kontroly přítomnosti sal-
monel v drůbežím mase. Stejně jako ostatní členské státy jsme ocenili ná-
vrh sledovat pouze přítomnost salmonel s přímým dopadem na lidské zdra-
ví. Nicméně zřejmě bude nutné, aby Komise ještě upřesnila pravidla odběru 
vzorků a ekonomické dopady.

Drůbež do EU má jistá omezení

Důslednost při likvidování moru včelího plodu je nutná

Ze statistik o vyšetřování skotu 
na BSE lze vyčíst nejen to, že od 
roku 2001 bylo do konce letošní-
ho května vyšetřeno 1 582 045 krav 
a na toto množství bylo zjištěno
30 případů onemocnění. Lze se

dozvědět například i to, že klesají 
počty uhynulých zvířat, letos proti 
roku 2009 zhruba o 30 %.

Rok od roku se daří chovatelům sko-
tu lepší a lepší péčí snižovat počty uhy-
nulých telat a krav. Zatímco v roce 2009 

za stejné období, prvních pět měsíců ro-
ku, uhynulo přes 14 000 kusů skotu star-
šího 24 měsíců, v roce 2009 to bylo přes 
13 000, tak letos do konce května je to 
10 000. To znamená opravdu asi o 30 
% méně než v roce 2009. Z celkového 

počtu chovaného skotu, zhruba kolem
1,5 milionu kusů, to je přiměřené množ-
ství, nicméně je potěšitelné, že se úhy-
ny stále snižují.

Samozřejmě i nadále bude skot na bo-
vinní spongiformní encefalopatii (BSE) 

vyšetřován. Zřejmě bude v dohledné do-
bě i v ČR zvýšen věk pro vyšetřování, 
neboť případů tohoto onemocnění ubý-
vá i v naší republice. Poslední diagnos-
tikovaný případ byl zjištěn v roce 2009 
dne 4. 5. na Opavsku.

Ani se to nezdá pravděpodobné, 
ale již od počátku roku 2006 běží 
program ozdravování chovů skotu 
od IBR (infekční bovinní rhinotra-
cheitidy). Do konce roku 2012 mo-
hou díky Ministerstvu zemědělství, 
garantu programu, chovatelé využí-
vat státního příspěvku. To znamená, 
že jsou hrazeny náklady na diagnos-
tiku, vakcinaci a na vyšetřování. 

Důsledný postup v rámci povinného 
ozdravovacího programu proti IBR za-

tím přináší velmi dobré výsledky. Prů-
běžné hodnocení ukazuje, že v roce 
2013 je naděje, že by mohlo „být hoto-
vo“. To je velmi optimistický, leč reálný 
předpoklad. Ovšem za předpokladu, že 
chovatelé nepoleví.

Program jsme zahájili 1. 1. 2006 
s tím, že ozdravených chovů skotu bylo 
na konci roku 2005 19 % a nyní je jich 
IBR prostých, tj. ozdravených, zhruba 
70 %. Již v roce 2008 jsme mohli na 
základě rozhodnutí Evropské komise

požadovat při dovozu skotu dodatečné 
garance. To znamená, že jsme chráněni 
zvenčí. Do ČR tedy může skot jedině ze 
zemí této nákazy prostých, popřípadě 
ze zemí, kde je úspěšně prováděn pro-
gram ozdravování. Znamená to ale kro-
ky proti IBR dotáhnout do konce. Bylo 
by dobré, aby chovatelé pozitivní kusy 
nadále vyřazovali. Kdo tak neučiní do 
konce roku 2012, bude muset náklady 
na vakcinaci, diagnostiku a vyšetřování 
v roce 2013 již hradit ze svého.

S podporou Ministerstva zemědělství 
lze počítat tedy pouze do konce roku 
2012. Na základě dosavadních výsledků 
je naděje, že do tohoto data by se naše 
republika mohla zařadit mezi ty země, 
které jsou již IBR prosté, což znamená 
účastnit se intrakomunitárního obchodu 
bez problémů. Zatím lze ocenit přístup 
a zodpovědnost většiny chovatelů skotu 
i soukromých veterinárních lékařů. Pro-
gram ozdravování by tak mohl být ukon-
čen již po sedmi letech, přičemž podle 

zkušeností z jiných zemí to obvykle trvá 
déle, spíš až deset let. Záleží na uvědo-
mění a odpovědnosti všech chovatelů.

IBR prosté jsou zatím pouze skan-
dinávské země (Dánsko, Finsko, Švéd-
sko a Norsko), dále Švýcarsko, Rakous-
ko, dva regiony Německa (Oberpfaltz 
a Oberfranken v Bavorsku) a jedna pro-
vincie v Itálii (provincie Bolzano). Na 
ostatních územích Německa i Itálie se 
ozdravuje. A naše republika je na nej-
lepší cestě.

Nejde o prázdnou proklamaci, ja-
ko se kdysi volalo „Za včasnou skli-
zeň, hurá!“ 16. 6. totiž v Bruselu 
jednali šéfové nejvyšších veterinár-
ních dozorových orgánů členských 
zemí o strategii zdraví zvířat, jak ji 
naznačila Rada EU na roky 2007–
2013. 

Hlavním mottem této strategie je 
„Prevence je lepší než léčba“, a nyní jde 
o to, jak to, co se ve škole učí všichni ve-
terinární lékaři i zootechnici, uvádět do 
praxe. Podle Komise je pravděpodobné, 
že v prvním pololetí 2011 bude předlo-

žen návrh veterinární legislativy, která 
dá této strategii zákonný rámec.

Smyslem chystaných změn je více se 
věnovat zajišťování dobrých podmínek 
zvířatům a především dobrým zoohy-
gienickým podmínkám za oprávněné-
ho předpokladu, že se to projeví na lep-
ším zdravotním stavu chovaných hospo-
dářských zvířat. Že tomu tak je, svědčí, 
že tzv. velké nákazy jako TBC, klasický 
mor prasat či slintavka a kuhlavka jsou 
v podstatě víceméně minulostí.

Jedním z hlavních zásad prevence 
nákaz zvířat je dbát na dobré podmín-
ky pro chov, čemuž se ostatně věnovala

naše republika v době předsednictví. 
K tomu přispívá a ještě víc musí při-
spívat systém dozoru v chovech a také 
v průběhu výroby potravin. Dalším dů-
ležitým bodem či cílem je věnovat po-
zornost obchodu, a to zejména s nečlen-
skými zeměmi. Na bruselském jednání 
prezentoval spolupráci s těmito třetími 
zeměmi Milan Malena, ústřední ředitel 
Státní veterinární správy ČR, a ostat-
ní členské země ji přijaly velmi klad-
ně. Smyslem této prezentace i následné 
diskuse bylo posunout účinnost evrop-
ského veterinárního dozoru za hrani-
ce EU, a to například pomoci třetím

zemím, a to především pokud jde o zdra-
ví zvířat. Protože je to jeden z účinných 
způsobů, jak bránit zdraví zvířat chova-
ných v EU.

Stanovisko ČR k této problematice je 
takové, že případná pomoc může smě-
řovat tam, odkud o ni bylo požádáno, 
nikoli nabídkou poskytovatele. Tak by 
měla být zaručena účinnost poskytova-
né pomoci.

Systém státního veterinárního dozo-
ru se bude v následujících letech, po-
kud jde strukturu a organizaci, poně-
kud měnit s tím, že důraz bude kladen 
stále více na cílené kontroly na základě 

analýzy rizika, aby byla zajištěna co nej-
větší efektivita těchto kontrol. To zna-
mená od chovů po kontroly výroby. Ten-
to trend u nás akceptujeme již několik 
let, takže pro naše orgány veterinárního 
dozoru zase není úplnou novinkou. 

Josef Duben, SVS ČR

Program ozdravování IBR se chýlí ke konci

Péče o skot se u nás stále zlepšuje

Za účinnější státní veterinární dozor!

Další informace
z oblasti SVS ČR

lze získat na internetových 
stránkách: 

www.svscr.cz
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Členské státy EU byly prostřed-
nictvím Systému rychlého varová-
ní pro potraviny a krmiva varová-
ny před doplňkem stravy Magic 
Power Coffee původem z USA. Do-
plněk stravy se prodává ve formě 
instantního kávového nápoje s pří-
měsí dalších složek (vitaminy, kus-
tovnice čínská, ženšen atd.), dle 
výrobce je doplněk vyroben čistě 
z přírodních surovin a má silné af-
rodiziakální účinky. Americký úřad 
Food and Drug Administration však 
v uvedeném doplňku zjistil přítom-
nost hydroxythiohomosildenafilu, 

proto také před konzumací tohoto 
doplňku varoval americké spotře-
bitele. Obecné varování před tím-
to doplňkem bylo prostřednictvím 
Systému rychlého varování pro po-
traviny a krmiva v EU (RASFF) ro-
zesláno také všem členským stá-
tům EU. 

Dle hodnocení Ministerstva zdra-
votnictví ČR nelze doplněk stravy 
s hydroxythiohomosildenafilem pova-
žovat za bezpečnou potravinu. Hydro-
xythiohomosildenafil je svou struktu-
rou i účinky podobný sildenafilu, jež 

se používá k výrobě léků. Vzhledem 
k množství nežádoucích vedlejších 
účinků však lze tyto léky užívat pouze 
na lékařský předpis. Ve volně prodej-
ných doplňcích stravy je přítomnost 
sildenafilu i jeho strukturních analo-
gů nepřípustná. 

Potravinářská inspekce dosud ne-
má informace, že by byl doplněk stra-
vy Magic Power Coffee prodáván na 
území ČR. Na internetu lze však najít 
stránky provozované ze zahraničí, ale 
psané v češtině, kde si lze tento dopl-
něk přes zprostředkovatelskou firmu 
objednat přímo z USA. Potravinářská 

inspekce tudíž nedoporučuje spotřebi-
telům, aby si tento doplněk nakupova-
li. Pokud již si jej někdo koupil, měl by 
okamžitě přestat tento doplněk užívat.

Při nákupu na internetu je vždy dob-
ré držet se několika zásad, platí to i pro 
nákup doplňků stravy. Především by se 
měl spotřebitel zajímat, u koho naku-
puje. Každý internetový obchod musí 
uvádět informace o provozovateli, pře-
devším jméno firmy, její sídlo, identi-
fikační číslo (IČ). Neuvádí-li je, měl 
by si spotřebitel tyto informace vyžá-
dat. Informace o provozovateli lze ově-
řit také v obchodním či živnostenském 

rejstříku. Před uskutečněním nákupu 
by si lidé měli pečlivě prostudovat 
smluvní podmínky, podmínky záruky 
a reklamace. Zároveň by spotřebitelé 
měli věnovat pozornost informacím 
o všech nákladech spojených s náku-
pem (poštovné, balné, clo) a informa-
cím o termínech dodání a vyzvednutí 
zboží, zvláště důležité je to při nákupu 
ze zahraničí. Celkově by lidé měli být 
obezřetní, jsou-li po nich při nákupu 
požadovány osobní či citlivé údaje, na-
příklad přístupová hesla, čísla kredit-
ních karet či bankovních účtů.

Mgr. Martina Šmídtová, SZPI

V první části roku 2009 byla tato 
metoda zkoušena a od začátku května 
2009 již začal ostrý sběr dat pro hodno-
cení. Předmětem hodnocení nebyla na-
příklad cenová politika řetězců, formát 
a uspořádání prodejen, nabídka sorti-
mentu, dodavatelsko-odběratelské vzta-
hy, kultura prodeje, přístup personálu, 
dostupnost provozoven atd. K těmto 
záležitostem SZPI nepřísluší se vyjad-
řovat. 

Do hodnocení mohly být zahrnuty 
pouze povinnosti, které je SZPI ze zá-
kona kompetentní kontrolovat. Z nich 
byly vybrány nejdůležitější oblasti potra-

vinového práva a také oblasti, na kte-
ré si opakovaně stěžují spotřebitelé (viz 
příloha níže). Výsledek hodnocení tedy 
vypovídá o tom, jak si jednotlivé řetězce 
stojí při dodržování vybraných předpi-
sů. Každé hodnocené oblasti byla také 
přidělena určitá váha v rámci hodnoce-
ní. Větší váhu tak měly výsledky kont-
roly bezpečnosti potravin a menší váhu 
například výsledky kontroly jakosti ovo-
ce a zeleniny. 

Potravinářská inspekce k této aktivi-
tě přistoupila proto, aby poskytla důle-
žité informace spotřebitelům, ale přede-
vším, aby motivovala obchodní řetězce 

k dalšímu zlepšování. Situace v řetěz-
cích doznala přitom velkých změn již 
vlivem kauz v letech 2004 a 2005, po 
nichž řetězce zapracovaly na svých 
kontrolních systémech a celkově změ-
nily svůj přístup. Zlepšující se trend se 
potvrdil i v rámci hodnoceného období
(1. 5. 2009 – 30. 4. 2010), neboť z vý-
sledků je zjevné, že postupem času ubý-
valo závažných nedostatků a zmenšil se 
i celkový počet nedostatků, což je po-
zitivní. 

Oblasti kontroly, jejichž výsledky byly 
zahrnuty do hodnocení (řazeno sestupně 
dle přiřazené váhy):
1)  Bezpečnost potravin (plnění mikro-

biologických požadavků, kontami-
nanty atd.)

2)  Plnění opatření uložených SZPI
3)  Klamání spotřebitele (výskyt falšo-

vaných potravin, klamavě označené 
regálové štítky)

4)  Dodržování teplotního řetězce (do-
držování teplot skladování)

5)  Dodržování požadavků hygieny 
(obecná hygiena)

Inspekce varuje před doplňkem stravy Magic Power Coffee

Září, měsíc biopotravin, je již za 
dveřmi, farmáři, výrobci a prodejci 
biopotravin mají opět možnost pro-
pagovat své akce přibližující spo-
třebitelům systém ekologického ze-
mědělství prostřednictvím tištěných 
materiálů a webu www.mesicbiopo-
travin.cz.

Protože se již stalo tradicí, že se 
v září konají rozličné akce, ať už dny 
otevřených vrat na farmách, speciální 
menu v restauracích nebo slevy v ob-
chodech, mají všichni organizátoři mož-

nost bezplatně zviditelnit své akce ať 
už na tištěných materiálech nebo na 
webových stránkách www.mesicbio-
potravin.cz. Vzhledem k tomu, že ko-
nečná podoba webových stránek bude 
k dispozici až koncem měsíce července,
bude možné vkládat akce do webové 
aplikace až touto dobou. Tištěné mate-
riály se ale připravují v předstihu, proto 
organizátoři Měsíce prosí všechny, kdo 
budou pořádat na své farmě, ve výrob-
ně či prodejně některou spotřebitelsky 
zajímavou akci, aby nejpozději do 30. 
7. 2010 vyplnili formulář, aby se jejich 
akce mohla objevit v tištěných materiá-
lech, které se budou distribuovat po ce-
lé České republice. 

Těšíme se na tradiční, ale i nové zá-
žitky, které představíte biospotřebite-
lům v Září – měsíci biopotravin. MZe 

1. 7. 2010 byl na Stálém výboru 
EU pro zeměpisná označení a ozna-
čení původu projednán návrh naříze-
ní Evropské komise o zapsání názvu 
„Olomoucké tvarůžky“ do Rejstříku 
chráněných označení původu a chrá-
něných zeměpisných označení. Člen-

ské státy jednoznačně podpořily ná-
vrh Evropské komise na zápis české-
ho označení.

O zápis označení usilovali výrob-
ci, Ministerstvo zemědělství České re-
publiky a Úřad průmyslového vlast-

nictví již od konce roku 2004, kdy 
byla žádost o zápis podána Evrop-
ské komisi. Německo a Rakousko po-
daly proti této žádosti námitky, kte-
ré v následujícím dohadovacím říze-
ní nebyly vyřešeny. Dne 1. 7. 2010 
Evropská komise finálně projedna-

la na Stálém výboru EU pro země-
pisná označení a označení původu 
návrh nařízení na zapsání označení 
„Olomoucké tvarůžky“. Členské státy 
jednoznačně s tímto návrhem naříze-
ní souhlasily a v následném hlasová-
ní jej podpořily. Nyní již nic nebrání

oficiálnímu zápisu označení „Olo-
moucké tvarůžky“ do Rejstříku chrá-
něných označení původu a chráně-
ných zeměpisných označení. Uvede-
né označení vstoupí v platnost dvacet 
dnů po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.  

Na jednání vlády (12. 7. 2010) 
předložil ministr zemědělství Jakub 
Šebesta Zprávu o stavu zemědělství 
ČR za rok 2009 a Zprávu o stavu le-
sa a lesního hospodářství České re-
publiky v roce 2009. 

Z první uvedené zprávy vyplývá, že 
produkce odvětví zemědělství vykáza-
la v roce 2009 v porovnání s rokem 
2008 významný pokles, a to o 18,1 %.

Rostlinná produkce poklesla o 18,3 % 
a živočišná produkce o 18,9 %. Vývoj 
cen zemědělských výrobců byl v roce 
2009 velmi nepříznivý. Ceny zeměděl-
ských výrobců v meziročním srovnání 
klesly výrazněji než ceny vstupů do ze-
mědělství. Podle ČSÚ došlo k meziroč-
nímu poklesu na úroveň 75,2 %. Kon-
krétně ceny rostlinných výrobků klesly 
na 67,8 % a ceny živočišných výrob-
ků na 84,9 %, což představuje největší

pokles zaznamenaný v období od ro-
ku 1993.

V odvětví zemědělství, lesnictví a ry-
bolovu došlo v roce 2009 k meziroční-
mu poklesu počtu zaměstnanců o 5,1 %. 
Obrat agrárního zahraničního obcho-
du ČR v roce 2009 v meziročním po-
rovnání stagnoval (přírůstek ve výši 
1 617,4 mil. Kč představoval pouhých 
0,7 %). Poprvé od vstupu do EU zazna-
menala ČR meziroční pokles hodnoty

vývozu (o 1 582,7 mil. Kč, tj. 1,5 %), za-
tímco dovoz vzrostl o 3 200,1 mil. Kč
(2,5 %). 

Celkové podpory se proti roku 2008 
zvýšily z 37,7 mld. Kč na 43,8 mld. Kč, 
tj. o 16,2 %, z toho podpory do zeměděl-
ství (včetně rybářství) z 35,5 mld. Kč na 
39,8 mld. Kč, tj. o 12,1 %. 

Druhá zpráva přináší informace tý-
kající se rámcových makroekonomic-
kých podmínek lesního hospodářství 

v České republice, vývoje změn vlast-
nických vztahů a legislativy na úseku 
lesů i myslivosti, vlastních výsledků les-
ního hospodaření, hlavních produkč-
ních činitelů, faktorů prostředí ovliv-
ňujících lesní hospodářství, ekonomiky 
a mezinárodních aktivit lesního hospo-
dářství.

  Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

Zprávy o stavu zemědělství a lesního hospodářství za rok 2009

Olomoucké tvarůžky získaly chráněná označení Evropské unie

Měsíc biopotravin 2010 se blíží

6)  Jakost čerstvého ovoce a zeleniny
7)  Funkčnost HACCP (Hazard Ana-

lysis and Critical Control Points, 
vnitřní kontrolní systém)

8)  Prošlé potraviny (prodej potravin 
s prošlým datem použitelnosti, neod-
dělené a neoznačené potraviny s pro-
šlým datem minimální trvanlivosti)

9)  Označování potravin (údaje na eti-
ketách potravin)

Komentář k výsledkům:
Mezi řetězci v rámci jedné skupiny nejsou 
statisticky významné rozdíly, řetězce jsou 
zde řazeny dle abecedy. 

Na sklonku roku 2008 Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce oznámila svůj záměr hodnotit ob-
chodní řetězce a výsledky tohoto hodnocení následně 
zveřejnit. Pro tyto účely byla ve spolupráci s Vyso-
kým učením technickým vytvořena speciální statis-
tická metodika, která zohledňuje rozdílný počet pro-
vozoven jednotlivých řetězců, rozdílný počet i rozsah 

kontrol. Na základě jejích výsledků lze určit, zda jsou mezi hodnocenými 
subjekty statisticky významné rozdíly. Zástupci všech hodnocených řetěz-
ců byli s pravidly, metodikou i výstupy podrobně seznámeni.

Potravinářská inspekce uzavřela hodnocení obchodních řetězců

Billa
Penny

Ahold
Lidl

Makro Globus
Kaufland

Spar
Tesco1

2 3
Výsledky hodnocení
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Nová výstava Národního zeměděl-
ského muzea Praha s názvem „Pod ko-
rouhví stříbrného lva“ je věnována řez-
nickému a uzenářskému řemeslu. V Če-
chách dochází k většímu rozmachu 
řemesel a cechů od 13. století a mezi ni-
mi právě řezníci postupně zaujali před-
ní postavení. V letošním roce si mj. při-
pomínáme 700. výročí, kdy řezníci za 
obranu Prahy proti korutanským voj-

skům v roce 1310 získali od Jana Lu-
cemburského do svého znaku stříbrné-
ho lva v červeném poli a rovněž obdrže-
li různé výsady a privilegia, která byla 
řeznickému cechu i dalšími panovníky 
potvrzována až do zániku cechovních 
zřízení v roce 1859, kdy byl vydán živ-
nostenský řád. V 15. století se u řezní-
ků objevuje dvouocasý lev s korunou na 
hlavě a v 16. století lev drží mezi tlapy 
řeznickou sekeru. 

Koncepce výstavy NZM Praha je roz-
vržena do tří celků. První část pojedná-
vá obecně o historii řemesla, kterou do-
plňují unikátní fotografie z muzejního 
fotoarchivu a řada dalších předmětů ze 
sbírek muzea jako jsou vývěsní štíty, ce-

níky, reklamní poutače a jiné předměty, 
dokreslující historii tohoto oboru. 

Další část výstavy se věnuje řeznic-
kému cechu a jeho atributům. Nezapo-
mnělo se ani na symbolického řeznic-
kého psa, který je zde představen ori-
ginálním způsobem. Vystaveny jsou 
unikátní cechovní propriety (ferule, po-
hřební štít, pokladnice atd.) zapůjčené 
Muzeem hlavního města Prahy, ale i je-
dinečné řeznické slavnostní a pracovní 
stejnokroje ze sbírek Národního země-
dělského muzea. 

V této části je také samostatný ce-
lek věnován židovským řezníkům, kte-
ří se řídili speciálními pravidly při za-
bíjení zvířat. Židovské muzeum v Praze 

tomuto účelu zapůjčilo košérovací no-
že, brousky, košérovací desku, pečeti-
dla, výjimečné fotografie a zejména pře-
ložený zlomek dopisu z genize (místa 
bezpečného uložení) z Luže, vzkazující 
vtipnou formou řezníkovi, aby šel pro-
vést košerování. Tento unikátní dopis 
dosud ještě nebyl nikde publikován. 

Poslední a zároveň největší část vý-
stavy na řadě předmětů, dokumentů, 
obrázků a fotografií představuje ukázky 
zpracování masa, od samotné porážky 
až k hotovým výrobkům. Nechybí zde 
instalace řeznicko-uzenářské provozov-
ny z poloviny 20. století ani recepty na 
nejvybranější uzenářské lahůdky a ukáz-
ky uzenářských výrobků.

Celkovou atmosféru výstavy podtrhu-
je i neobvyklé a vtipné ztvárnění pane-
lů v podobě poutačů řeznicko-uzenář-
ských obchodů. Součástí výstavy bu-
de také doprovodný program pro školy 
a soutěž návštěvníků o ceny.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČES-

KÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HO-
TEL – Profi Revue, MYSLIVOST, Potra-
vinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, 
PRESSWEB, REVUE 50plus, Řeznicko-
uzenářské noviny a ZEMĚDĚLEC.

Mgr. Lubomír Maršík,
PR/MARKETING 

Karlovy Vary (bo) − Karlovarský 
kraj začne od letošního září udě-
lovat značku Regionální potravina. 
Mohou ji na čtyři roky získat všich-
ni producenti potravin, které vybe-
re v šesti kategoriích odborná ko-
mise. Akce má přispět k propagaci
regionálních výrobků a podpořit 
především malé a střední podnika-
tele v zemědělství a potravinářství. 

„Náklady na akci, například výrobu 
osvědčení, mají dosáhnout přibližně 
800 000 korun,“ informoval krajský 
radní Jaroslav Bradáč. 

O značku mohou usilovat producen-
ti v kategoriích mléko a mléčné výrob-
ky, pekařské a cukrářské výrobky, mas-
né výrobky, alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, ovoce a zelenina a ostatní 

výrobky. „Žadatel bude muset doložit, 
že jeho výrobek obsahuje minimálně 
70 procent tuzemských surovin a hlav-
ní složka produktu je tuzemská stopro-
centně,“ konstatoval Bradáč. Do sou-
těže se lze přihlásit od 1. července do
10. srpna. 

O nejúspěšnějších účastnících soutě-
že rozhodne 11členná komise jmenova-
ná hejtmanem. Budou ji tvořit zástupci

Agrární komory ČR, Potravinářské ko-
mory ČR, krajského úřadu, minister-
stva zemědělství a také dalších institu-
cí. „U produktů se bude hodnotit jejich 
originalita, původ, chuť a vzhled, pou-
žité materiály i design výrobku. Ti, kte-
ří značku obdrží, budou pod kontrolou 
a po uplynutí čtyřech let mohou požá-
dat o prodloužení lhůty k jejímu použí-
vání,“ dodal Bradáč.

Karlovarský kraj začne letos udělovat značku Regionální potravina 

Brno (li) – Plodinová burza za-
znamenala na svém prvním za-
sedání 13. července v novém 
hospodářském roce výrazný nárůst 
cen. Nejvíce podražilo žito a kuku-
řice. „Důvodem je vyprodání zásob 
z loňských sklizní a nepříznivé pod-
mínky při dozrávání letošní úrody,“ 
řekl generální sekretář burzy Karel
Zezula. 

„V případě kukuřice se zdražení 
týká loňské sklizně, která je téměř 

vyprodaná. U řepky jde naopak již o ce-
ny z letošní sklizně,“ řekl Zezula. Ceny 
komodit se podle něj začínají přibližo-
vat cenám z roku 2008. 

Příčinou růstu cen je podle něj nejis-
tý vývoj letošní sklizně. „Nejprve přišly 
dlouhotrvající deště a teď třítýdenní su-
cho a vedro. To vše má vliv na množství 
i jakost obilovin,“ dodal Zezula. 

Ceny většiny obchodovaných ko-
modit klesaly od zahájení loňské 
sklizně, která přinesla meziročně nižší 
výnosy i horší kvalitu obilovin. Podle 

zemědělců na to mělo vliv velmi su-
ché jaro a následné změny počasí při 
sklizni. Také letos očekávají zeměděl-
ci, především z jihu Moravy, špatnou 
kvalitu obilovin. Na většině polí stá-
la v minulých týdnech kvůli častým 
dešťům a lokálním záplavám voda. 
Například na Hodonínsku odepsali
zemědělci sklizeň na zhruba pětině 
oseté plochy. 

Plodinová burza Brno sleduje prodej-
ní a nákupní ceny vybraných komodit 
pravidelně od roku 1995.

Na Plodinové burze výrazně rostly ceny

Pod korouhví stříbrného lva
 – nová výstava NZM Praha od 16. července do 12. prosince 2010

Praha – Už více než 60 procent 
zeleniny na českém trhu je z dovo-
zu a tento podíl stále roste, uved-
li na tiskové konferenci pořáda-
né společně s Agrární komorou ČR 
a Penny Marketem zástupci Zeli-
nářské unie Čech a Moravy (ZUČM) 
koncem června. Nejvíce zeleni-
ny se podle nich dováží z Nizozem-
ska, nejčastěji dováženým druhem 
jsou rajčata. Domácí producenti 
proto chtějí nepříznivý stav změnit 
ve svůj prospěch propagací zeleni-
ny pěstované v takzvaném integro-
vaném systému produkce (IPZ), při 
němž je oproti klasickému způso-
bu pěstování výrazně omezeno pou-
žití chemikálií.

„Bohužel, je to i ta zelenina, kterou 
jsme schopni vypěstovat,“ popsal před-
seda unie Jaroslav Zeman podle zeliná-
řů největší problém související s dovo-
zem. Zelinářům naopak nevadí, když 
jsou do země dováženy ty druhy zeleni-
ny, které v daný moment není v Česku 
možné vypěstovat. 

Dovážená zelenina bývá podle čes-
kých zelinářů ošetřena přípravky, je-
jichž použití je v ČR zakázané. Tvrdí 
také, že domácí zelenina je čerstvější, 
neboť se nepřeváží kamiony na velkou 
vzdálenost. Zatímco ve většině člen-
ských států Evropské unie po roce 2004 
plochy zeleniny vzrostly, v Česku nastal 
opačný vývoj. V případě nadbytků ze-
leniny na domácím trhu řeší zelinářsky 

Penny Market dává přednost české zelenině

Malý Jakub si před supermarketem Penny v Olomouci svými znalostmi jednotlivých 
druhů zeleniny „vysoutěžil“ plnou tašku krásné zeleniny.

Soutěže dětí v poznávání zeleniny po chuti a pohmatu se zavázanýma očima šátkem 
probíhají každý víkend po celé prázdniny.

významné země nadprodukci vývozy, 
z nichž část končí v Česku. Velmi níz-
kým cenám dovážené produkce domácí 
pěstitelé jen stěží konkurují. 

Kromě Nizozemska jsou dalšími vý-
znamnými exportéry zeleniny do Česka 
také Španělsko, Německo, Polsko, Itálie 
a Maďarsko. Dalšími hojně dováženými 
druhy jsou salátové okurky a cibule. 

„Čeští zákazníci, pokud mají na vý-
běr, raději preferují produkty lokální vý-
roby.“ 

Plochy, na nichž se zelenina v IPZ 
v tuzemsku pěstuje, se stále rozšiřu-
jí a v současnosti zahrnují již více než 
polovinu z celkových 9 091 hektarů pů-
dy osetých či osázených zeleninou. Ze-
lináři předpokládají, že do roku 2013 se 
pole s IPZ zeleninou rozšíří na 6 000 
hektarů. 

Při pěstování v integrovaném systé-
mu se používá minimálně o 30 procent 
méně dusíkatých hnojiv než při klasic-
kém způsobu. Pesticidy se neužívají pre-
ventivně, ale až po zjištění významné-
ho výskytu škůdců nebo když selžou ne-
chemické metody ochrany. Dodržování 
podmínek kontrolují nezávislé kontrol-
ní organizace. Podle zelinářů je takto 
vypěstovaná zelenina chutnější a zdra-
vější, navíc šetrnější k životnímu pro-
středí. 

Jedním z největších odběratelů inte-
grované pěstované zeleniny je obchod-
ní řetězec Penny Market, který ji nabízí 
od loňského léta. Nejvíce podle řetěz-
ce zákazníci kupují mrkev, cibuli, le-
dový salát a ředkvičky. Sortiment pro 
letošní rok by měl zahrnovat kolem
25 druhů zeleniny. Nově například raj-
čata, okurky hadovky či různé druhy sa-
látů. Obrat prodeje IPZ v Penny Mar-
ketu vyjádřený v nákupních cenách lo-

ni dosáhl 83 milionů korun. Již vloni 
se tento supermarket dohodl se zelinář-
skou unií o nákupech zeleniny od jejích 
členů. „Tuto iniciativu velmi vítáme, Ze-
linářská unie je naším členem a takový-
to vstřícný krok velkého zahraničního 
řetězce jen našim producentům pomů-
že při odbytu jejich zeleniny,“ uvedl Jan 
Veleba, prezident AK ČR. Po Bille, kte-
rá spolu s AK ČR preferuje českou bio-
produkci a do svých regálů stále víc za-
řazuje i regionální vítězné potraviny, je 
to další dceřiná společnost mateřského 
uskupení Rewe. Penny Market pořádá 
spolu se zelináři i soutěže dětí v pozná-
vání zeleniny a hned na místě je odmě-
ňuje. Společně vznikly i televizní spoty, 
které diváci brzy uvidí na ČT 1. Připra-

vil je řetězec spolu se zemědělci. Spoty 
jsou tak věrohodné a velmi zdařilé.

V Česku loni pěstovalo zeleninu pod-
le údajů zelinářské unie asi 480 profe-
sionálních producentů. Před vstupem 
do EU byl jejich počet více než dvoj-
násobný. Ihned po začlenění Česka do 
unie také výrazně klesla pěstební plo-
cha zeleniny, snížila se ze 13 125 hekta-
rů v roce 2004 na 10 670 hektarů v ro-
ce 2005. 

Přes zhruba 17procentní pokles pěs-
tebních ploch pěstitelé zeleniny loni
mírně navýšili svoji tržní produkci. Pod-
le odhadů zelinářské unie vzrostla na 
277 282 tun, což představuje meziroč-
ní nárůst o čtyři procenta. 

Text a foto Eugenie Línková
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Loni společnost patřící do holdin-
gu Agropol Group, jenž patří Agro-
fertu Holding Andreje Babiše, prodala
81 650 tun zboží. To bylo o zhruba 3 200
tun méně než předchozí rok, ale o 19 300
více než v roce 2007. 

Vodňanská drůbež loni koupila část 
podniku Jihočeská drůbež, která ta-
ké patří do holdingu Agropol Group, 
a to závody Vodňany a Skořenice. Tím 
se z pouze obchodní společnosti, jež se 
zabývala zejména prodejem výrobků 

z drůbeže, stala i výrobní. Navýšil se ta-
ké počet jejích zaměstnanců z více než 
80 na 600. Závod ve Vodňanech je nej-
větší porážkou v rámci celé divize Ag-
ropolu. 

Tři závody Vodňanské drůbeže le-
tos převezmou porážku kuřat od Maso-
kombinátu Kostelecké uzeniny. Miro-
vický závod bude nově pracovat na dvě 
směny a vznikne tu zhruba 100 nových 
pracovních míst. 

Letos zahájila Vodňanská drůbež fúzi

s dalšími společnostmi skupiny Agropol 
– Promt Modřice, Jihočeská drůbež Mi-
rovice a Intergal Vrchovina. 

Společnosti divize zaujímají asi třeti-
nový podíl na trhu s drůbežím masem 
a jsou největším zpracovatelem drůbeží-
ho masa v Česku. Denně porazí 240 000
kusů drůbeže, což představuje 90 000 
tun kuřecího a 10 000 tun kachního ma-
sa ročně. 

Loni byl navýšen základní kapitál 
společnosti z 225,8 milionu na 389,8 

milionu korun. Letos byl základní ka-
pitál podle údajů ze Sbírky listin znovu 
navýšen, a to o 173 milionů korun. 

Vodňanská drůbež vznikla v roce 
1998 pod názvem Protrium, jejím vlast-
níkem byla společnost Alef. Od ro-
ku 2003 je součástí holdingu Agropol 
Group Andreje Babiše a změnila název 
na Agropol Food. S koncem minulého 
roku byla opět přejmenována, a to na 
Vodňanskou drůběž.

Vodňanská drůběž loni zvýšila zisk

Mlékárna Valašské Meziříčí před-
stavuje novou netradiční příchuť 
jogurtového nápoje Merenda, cap-
puccino – skořice. Merenda s tou-
to příchutí získala ocenění „Perla 
Zlínska 2010“, což potvrzuje kva-
litu, originalitu a chuť produktu. 
Do soutěže se letos zapojilo cel-
kem 107 potravinářských výrobků 
ze Zlínského kraje. Ty byly rozdě-
leny do sedmi kategorií, z kterých 
bylo oceněno 34 výrobků. U hodno-
cených vzorků odborníci posuzova-
li vzhled, barvu, chuť, vůni či ná-
pad. V kategorii mléčných výrobků 
zvítězil produkt Merenda s příchu-
tí cappuccino – skořice. Vyzkou-
šejte i Vy tento lahodný jogurtový 
nápoj, který osvěží, zasytí a ješ-
tě prospěje zdraví. Jogurtový ná-
poj Merenda totiž obsahuje probio-
tické kultury, které příznivě působí
na trávení. Navíc obsahuje nízké 
procento tuku. 

„Dalšího ocenění produktu našeho 
portfolia si velice vážíme a doufáme, 
že tak, jak ho ocenila porota, ho oce-
ní i spotřebitelé,“ uvádí Zdeněk Bukov-

jan, vedoucí obchodu a marketingu spo-
lečnosti Mlékárna Valašské Meziříčí. 
„Po jahodové příchuti tak spolu s tímto
úspěchem představujeme novou pří-
chuť jogurtového nápoje Merenda, cap-
puccino – skořice. Tuto netradiční pří-
chuť jsme začali vyrábět na základě po-
ptávky spotřebitelů po novém „jiném“ 
produktu, který je nejen zdravý, ale ta-
ké osvěžující a lahodný. Věříme, že tato 
kombinace nezklame žádného zákazní-
ka,“ dodává Zdeněk Bukovjan.

Jogurtové mléko Merenda obsahuje
nejen řadu prospěšných látek, které
pozitivně působí na organismus, ale
také skořici. Ta, stejně jako probiotika, 
podporuje dobré trávení a dodává jo-
gurtovému nápoji lahodnou chuť. Cap-
puccinová příchuť je lehce osvěžující 
a může být v letních obdobích zdraví 
prospěšnou svačinkou. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE SKOŘICE
–  je sušená, aromatická vnitřní kůra 

skořicovníků, stálezelených tropic-
kých stromů

– je léčivá
–  podporuje chuť k jídlu, celkově osvě-

žuje a podporuje trávení

–  nachází uplatnění, kromě potravi-
nářství, v mnoha průmyslových od-
větvích, jako například: farmaceutic-
kém průmyslu, likérnictví, kosmetice 
a dalších

–  pomáhá krevnímu oběhu, snižuje 
krevní tlak, zmírňuje krvácení z no-
su a silné menstruace

–  používá se jako prostředek proti na-
chlazení, kašli a chřipce

–  má dezinfekční a antibiotické účinky, 
ničí bakterie?

Privatizací Beskydských mlékáren 
v roce 1992 vznikla Mlékárna Valašské 
Meziříčí. Současný výrobní program 
tvoří tyto výrobky: smetanové jogurty, 
středně tučné ovocné jogurty, nízkotuč-
né ovocné jogurty, šlehané jogurty, ky-
sané výrobky, BIO kysané výrobky, BIO 
jogurty, jogurtová mléka, čerstvé teku-
té výrobky. Mlékárna Valašské Meziří-
čí se zařadila mezi významné výrobce 
kysaných mléčných výrobků České re-
publiky. Její výrobky jsou zastoupeny 
v celé síti obchodních řetězců i ostat-
ních prodejen. Co se týče exportních 
aktivit, mlékárna se soustředí na sloven-
ské a maďarské trhy.

Ocenění Perla Zlínska je udělována 
regionálním výrobcům potravin od roku 
2006. V současné době se tímto ozna-
čením chlubí přes 140 potravin. U hod-
nocených vzorků odborníci posuzují 
například vzhled, barvu, chuť, vůni či 
nápad. Ocenění uděluje Agrární komo-
ra společně se zástupci Zlínského kra-
je. Produkty jsou v této soutěži rozdělo-
vány do sedmi kategorií: masné výrob-
ky, mléko a mléčné výrobky, pekařské 
a cukrářské výrobky, výrobky z ovčího 
mléka a skopového masa, med a pro-
dukty z medu, nápoje, ostatní potravi-
nářské výrobky.  Redakce

Nová Merenda s příchutí cappuccino – skořice & místo kafe zdravá svačinka

Praha – Řídící výbor pro propaga-
ci při Evropské komisi (EK) schválil 
dva české programy na propagaci 
mléka a medu, které budou zahrno-
vat podporu široké škály reklam-
ních aktivit, jako jsou ochutnávky, 
mediální prezentace na internetu, 
v tisku a v televizi. 

Praha 21. 6. 2010 – Řídící výbor pro 
propagaci při Evropské komisi (EK) 
schválil dva české programy na propaga-
ci mléka a medu. Celkově obdržela Ev-
ropská komise (EK) od členských stá-
tů 55 programů, z toho 36 bylo zamít-
nuto a 19 schváleno. ČR obhájila dva 
programy, které budou zahrnovat širo-
kou škálu reklamních aktivit, jako jsou 
ochutnávky, mediální prezentace na in-
ternetu, v tisku a v televizi. Rozhodnutí

EK o schválení musí ještě projít le-
gislativní procedurou a zveřejněním
v Official Journalu. 

 „Pro přijetí programu byla význam-
ná jednání, která vedl Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF) se zástupci od-

boru EK, který má na starosti propaga-
ci zemědělských produktů (DG AGRI
D4). Tyto konzultace SZIF zajišťoval ve 
spolupráci s Úsekem zemědělství a ži-
votního prostředí při Stálém zastou-
pení ČR v Bruselu,“ řekl ředitel SZIF
Ing. Tomáš Révész. „SZIF je kompe-
tentním orgánem pro administraci těch-
to programů. Ve spolupráci s Minister-
stvem zemědělství zajišťuje konzultace 
a spolupráci se žadateli o program, ale 
také programy připomínkuje a vyřizuje 
veškerou agendu s EK od podání pro-
jektu až po jeho ukončení,“ dodává.

Česká republika, obdobně jako ostat-
ní členské státy EU, má možnost využí-
vat této podpory ze společných fondů 
EU k propagaci vlastních zemědělských 
výrobků. Jde o nenárokovou formu
pomoci, kterou členské země mohou 

využít k propagaci svých agrárních pro-
duktů jak na společném trhu, tak i na tr-
zích třetích zemí. Tyto propagační pro-
gramy mají za cíl zlepšit marketing a od-
byt zemědělských a potravinářských 
produktů jednotlivých členských států 

EU. ČR se bude podílet na financová-
ní 30 % celkové částky, žadatelé zaplatí 
20 % a 50 % nákladů bude financováno 
z fondů EU.

V ČR tedy bude s podporou EU ná-
sledující tři roky probíhat propagace 
spotřeby medu, o kterou zažádal Čes-
ký svaz včelařů. Jde o pokračování pro-
gramu z let 2006–2009. Pro včelaře je 
to již druhý schválený program spolu-
financovaný EU. Celkový rozpočet je 
25,4 mil. CZK, z toho bude EU spolu-
financováno 12,7 mil. CZK. Druhým 
programem je Bílé plus. Mléko – velké 
PLUS pro vás, o jehož podporu zažá-
dala Agrární komora. Jedná se taktéž 
o tříletý program s celkovým rozpočtem 
9,2 mil. CZK, z toho bude EU spolu-
financováno 4,6 mil. CZK. 

SZIF

ČR získala z evropských fondů podporu na propagaci mléka a medu

Vodňany (bo) – Zpracovatel drůbeže společnost Vodňanská drůbež, s. r. o.,
dříve Agropol Food, s. r. o., v roce 2009 meziročně zvýšila zisk, i když jí 
klesly tržby. Loni dosáhla zisku před zdaněním 59,8 milionu korun při trž-
bách 3,89 miliardy. V roce 2008 měla nezdaněný zisk 10,6 milionu a trž-
by 5,4 miliardy. 

uvedl vrchní sládek pivovaru Ostravar 
Richard Kornas. 

Kolik zlatavého moku denně vyro-
bí, sládek neprozradil. Konkrétní čís-
la pivovar v průběhu roku nezveřejňu-
je. „Ale léto může mít na celkový roční 
prodej pozitivní vliv,“ podotkl Kornas. 
Podle něj je pivovar připraven na jak-
koli horké léto. „Výrobní kapacitou pi-
va jsme schopni pokrýt různě náročné 
požadavky našich zákazníků a uspoko-
jit všechny žíznivé pivaře,“ dodal slá-
dek. 

Nošovickému pivovaru Radegast se 
v parných dnech zvýšil prodej o zhruba 
20 procent oproti stejnému období loň-
ského roku, uvedl Vladimír Jurina, zá-
stupce Plzeňského Prazdroje, do jehož 
portfolia Radegast patří. 

Sládek pivovaru Ostravar upozor-
nil, že doporučená denní množství vy-
pitého piva je u mužů do dvou půllitrů. 

„Konzumace piva v tomto rozsahu mů-
že v řadě případů blahodárně působit 
na lidský organismus. Půllitr piva orga-
nismus obohatí o potřebné minerály, ja-
ko jsou hořčík, fosfor, draslík, dále dodá 
tělu všechny důležité B vitaminy,“ po-
dotkl sládek. 

Lidé by si při velkých vedrech nad 30 
stupňů měli při konzumaci piva dávat 
velký pozor. „Přeci jen je pivo alkoho-
lický nápoj a obzvlášť na sluníčku je po-
třeba ho pít s mírou. Během dne, kdy je 
teplota nejvyšší, je tak možné sáhnout 
po nealkoholické variantě piva, nejlépe 
točené. Tuto možnost využívá stále více 
lidí,“ konstatoval Kornas. 

U Plzeňského Prazdroje se například 
značně zvýšil zájem o nealkoholické pi-
vo Birell.

Tropická vedra výrazně zvyšují pro-
dej piva ze všech třech závodů Plzeň-
ského Prazdroje, tedy z Plzně, Nošo-
vic a Velkých Popovic. Nárůst je v de-
sítkách procent oproti srovnatelnému

loňskému období. „Nejlépe je na tom 
nealkoholický Birell a dále desítka Gam-
brinus,“ řekl Vladimír Jurina z Plzeň-
ského Prazdroje. Pivovar musel při-
jmout na sezonu desítky brigádníků, 
aby zajistil velkou poptávku. 

„U Birellu máme v současných ved-
rech 40procentní nárůst oproti loňským 
letním týdnům, u desítky Gambrinusu 
je to 30 procent a u Primusu dokonce 
dvojnásobek oproti loňsku,“ dodal. 

 „Firma přijala na sezonu zhruba 
stovku sezonních pracovníků do všech 
závodů, většinou do stáčíren,“ dodal Ju-
rina. Pivovary vyrábí nepřetržitě. 

Každý týden vyjíždí ze všech tří pivo-
varů skupiny Prazdroj 4 600 nákladních 
vozidel, které zaváží zboží do 27 000
míst po celé ČR. 

Podnik nekomentoval, zda horké 
týdny zajistí alespoň stejné celoroční 
prodeje Prazdroje v Česku jako v loň-
ském roce. „Prodeje z počátku roku po-
znamenala vyšší spotřební daň a poté 

chladnější jaro. Letní měsíce jsou ale 
vynikající,“ řekl pouze Jurina. 

„Restaurace je plná, stěží stačíme vy-
rábět,“ řekl sládek plzeňského restau-
račního pivovaru Groll v centru Plzně 
Miroslav Kapr. Lidé pijí pivo stále stej-
ně. Odmítá některé názory, že by ho ny-
ní tolik nevyhledávali, protože je ve ved-
rech spíše unavuje. 

„To je hloupost. V pivě je cukr a ten 
povzbuzuje a chmel má uklidňující 
účinky proti stresu. Člověk je unave-
ný po těžkém jídle, po němž si dá pi-
vo. Ale únava je z jídla, ne z piva,“ řekl 
šéf restaurace a plzeňského minipivova-
ru Purkmistr Václav Pach. Pivovar sta-
čí vyrábět, ale pociťuje enormní zájem 
o lahvová a zejména o piva do PET lah-
ví. Na léto rozšířil nabídku o mojitové 
pivo s mátou a limetkou s chutí světlé-
ho ležáku. Připravený je hořký pome-
ranč, který rychleji zažene žízeň. „Ci-
trusy jsou na léto nejlepší na žízeň,“ do-
dal Pach.

Horké počasí zvedá prodej piva i nealkoholických nápojů
(Dokončení ze strany 1)
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Hugo Roldán,
ředitel odboru komunikace, Ministerstvo zemědělství

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

1.  Na Ministerstvu zemědělství – s krátkou přestávkou – pracujete 
od roku 2000. Za tuto dobu jste získal velký přehled o dění v or-
gánech státní správy, ale i ministerstvu samém. Jak se Vám na 
všech dosavadních postech pracovalo a pracuje a jakou průpravou 
by měl člověk projít, než se stane dobrým ministerským pracovní-
kem? Schválně neříkám „úředníkem“, protože pro řadu lidí je to 
stále pejorativum převzaté z doby, kdy inteligence byla na obtíž.

Jestli dovolíte, začnu od konce. Osobně se nestydím za to, že jsem 
státním úředníkem, přestože souhlasím s Vámi v tom, že část lidí 
vnímá dosud toto profesní označení negativně. Nemyslím si, že lidé 
obecně opovrhují dnes vzděláním, ale možná jejich někdy přezíra-
vý postoj vůči úředníkům plyne z toho, že státní správa ne vždy na-
plňuje představy občanů o dobře sloužícím mechanismu. Nicméně 
je fakt, že každý stát potřebuje výkonnou a efektivní státní správu, 
a je také pravdou, že občan má nárok, aby mu státní správa posky-
tovala kvalitní službu. Abych se ale vrátil k Vaší otázce, mně osob-
ně se na ministerstvu zemědělství pracovalo vždycky dobře, protože 
jsem dělal práci, která mě bavila a baví a navíc v týmu kolegyň a ko-
legů, kteří se mnou sdílejí stejné priority, tj. v prvé řadě srozumitel-
ně, přesně a včas informovat odbornou i laickou veřejnost a média 
všemi dostupnými komunikačními kanály a způsoby. Na MZe jsem 
vždy působil v útvaru, který má na starosti vztahy s veřejností, ať 
už to bylo tiskové oddělení na pozici tiskového tajemníka a později 
vedoucího oddělení, ještě později jako ředitel odboru komunikace. 
Tato práce je předurčená k tomu, aby člověk stále spolupracoval se 
všemi ostatními útvary ministerstva i s podřízenými organizacemi, 
aby si udržoval celkový přehled a aby měl přístup ke všemu, co se 
aktuálně na úřadu děje. Je to tedy práce pestrá a proměnlivá, která 
má daleko k úřednické rutině a která vyžaduje i určitý tvůrčí přístup, 
nutný ke zpracování úředních informací tak, aby byly běžnému ob-
čanu srozumitelné na první čtení nebo na první poslech. Přestože 
nemám nějaký univerzální vzor průpravy kvalitního ministerského 
úředníka, myslím si, že vedle nezbytné odborné přípravy by takový 
člověk měl umět pracovat v týmu, ale zároveň by se neměl bát pře-
bírat odpovědnost za vlastní rozhodnutí, takové vlastnosti mu umož-
ňují profesně růst. A neméně důležité je podle mě, aby se úředník 
ztotožnil s tím, že jeho hlavním posláním je sloužit veřejnosti, kte-
rá si ho platí ze svých daní. Dobře to vystihuje například označe-
ní pro státního úředníka v angličtině nebo ve španělštině – „public 
servant“, resp. „empleado público“, tedy doslova „veřejný sloužící“, 
resp. „veřejný zaměstnanec“. 

2.  Ne každý ví, že jste osobnost se dvěma občanstvími. Jak se to sta-
lo, že se člověk z tak vzdálené země usadil u nás? A jak Vás naše 
malá a milá Česká republika přijala mezi „své“ a jak se Vám v ní 
žije a pracuje?

Život člověka někdy zavane i daleko od „rodné hroudy“. V mém 
případě ze slunného Mexika až sem, do střední Evropy, před více 
než 30 lety. Důvod byl prozaický, můj otec tehdy v Praze pracoval 
na svém doktorátu a pozval mě tehdy trávit zde prázdniny, abych 
poznal i jiný kout světa. Krátce po příjezdu jsem se začal učit česky, 
abych se aspoň trochu domluvil, pak padlo rozhodnutí pokračovat 
ve studiích zde, takže jsem nastoupil na střední školu, posléze jsem 
pokračoval ve studiích na vysoké škole a nakonec jsem tu zůstal.
Jinak ale nesouhlasím se vžitou tezí, že Česká republika je malá, pří-
padně jako „kapka v moři“. Pravda, ve srovnání se 105milionovým 
Mexikem s rozlohou bezmála dva miliony kilometrů čtverečních je 
ČR malá, ale v rámci Evropy rozhodně nepatří mezi ty nejmenší stá-
ty. Je třeba větší než Belgie nebo Lucembursko, větší než Dánsko 
nebo Baltské státy a také větší než Slovensko či Slovinsko. Je samo-
zřejmě přirozené, že existuje mnoho odlišností v povahových rysech 
Latinoameričanů a Čechů, ale i řada věcí, které je spojují, jako na-
příklad tendenci dělat si legraci z mocných tohoto světa, určitý iro-
nický druh humoru, nebo třeba láska k fotbalu. Musím říci, že po-
té, co jsem se naučil aspoň jakžtakž komunikovat česky, přijali mě 
tehdejší spolužáci mezi sebe a nikdy jsem nezažil nějaké ústrky ne-
bo dokonce projevy xenofobie. Problémy se samozřejmě vyskytují, 
ale ty jsou všude, takže když to shrnu, žije se mi a pracuje tady dob-
ře, jinak bych tu nezůstal. Koneckonců, před lety jsem přijal i české 
občanství a bez nadsázky říkám, že jsem na to hrdý. 

3.  Vaše pozice ředitele odboru komunikace s sebou přináší řadu úko-
lů, jejichž řešení ústí téměř vždycky navenek. Ne vždy jsou to úko-
ly jednoduché. Například problém s užíváním značky KLASA Vám 
určitě přidal mnoho práce. Ale také dost starostí potravinářům, 
tedy držitelům této prestižní značky. Jak se podařilo vyřešit tento 
problém? A mohl byste uvést i další nejdůležitější a nynější zásadní 
úkoly odboru, který vedete?

Je pravda, že záležitost s KLASOU nám přidělala nemálo staros-
tí. Od prvního okamžiku, když jsme se dověděli o neoprávněných 
nárocích na užívání značky a o nepodložených požadavcích, které si 
činí jedno reklamní studio vůči potravinářům, kteří užívají značku, 
jsme vzali na sebe obranu značky a udělali jsme do současné chvíle 
všechny kroky k tomu, aby nedocházelo k poškození prestiže znač-
ky a dobrého jména výrobků, které ji plným právem nesou. Spolu-
pracujeme v této věci s renomovanou právní kanceláří a nepochy-
buji, že se podaří naše nároky obhájit. 

Ing. Hugo Roldán
Absolvoval Střední zemědělskou technickou školu v Bran-

dýse nad Labem, následně pak vystudoval Institut tropického 
a subtropického zemědělství při ekonomické fakultě Vysoké 
školy zemědělské v Praze. 

Po studiích pracoval osm let jako šlechtitel ve Šlechtitel-
ské stanici Stupice při tehdejším Výzkumném a šlechtitelském 
ústavu obilnářském v Kroměříži, kde se zaměřoval na šlechtě-
ní ozimé a jarní pšenice. 

Následně působil několik let mimo svůj obor v soukromém 
sektoru. 

Na Ministerstvu zemědělství pracuje od roku 2000, s dvou-
letou přestávkou mezi lety 2007–2009, kdy působil jako PR 
manager a tiskový mluvčí v Národním vzdělávacím fondu. Na 
Ministerstvu zemědělství pracoval vždy na tiskovém oddělení,
později odboru komunikace. 

Pokud jde o klíčové projekty a úkoly, které nyní řešíme, zmíním 
v prvé řadě informační kampaň na podporu regionálních potravin, 
v rámci již existujících krajských soutěží o nejlepší potravinářský vý-
robek. Tato kampaň se rozeběhne již během léta a je to pro minister-
stvo a jeho partnery velmi důležitý projekt, zastavím se proto u ně-
ho podrobněji. V českých zemích se odedávna produkovaly kvalit-
ní a chutné potraviny. S nástupem globalizace nastal ovšem opačný 
trend, potraviny se stále více unifikují a ztrácejí svoji původní jedi-
nečnost a nezaměnitelnost. Tak se stalo, že dnes můžete v jakémko-
liv koutě světa konzumovat úplně stejné produkty, které k Vám navíc 
často putovaly přes půl světa. Dnešní Evropa se tomuto negativní-
mu trendu ovšem brání a ministerstvo zemědělství chce tuto snahu 
o oživení tradičních místních potravin podpořit i v České republice. 
Vytvořilo proto značku Regionální potravina a ve spolupráci s Ag-
rární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a s Asociací krajů
ČR bude značka udělována vybraným lokálním potravinářským vý-
robkům, podle jasně daných kritérií zakotvených v metodice pro 
Regionální potravinu. Kampaň má několik hlavních cílů. Prvním 
z nich je seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jed-
notlivých krajů České republiky a pomoci prosadit na našem trhu 
opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Ty mohou 
mít spotřebitelé i kontrolní inspekce mnohem lépe na očích a čas-
to mohou (byť pomyslně) vidět i do zákulisí jejich zrodu. Tím ná-
sledně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvali-
tu svých potravinových produktů na vysoké úrovni. Dalším cílem je 
dosáhnout toho, aby spotřebitelé dávali přednost regionálním potra-
vinám. Jsou totiž díky krátkým distribučním cestám mnohem čers-
tvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky. Čerstvější re-
gionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nut-
riční vlastnosti. Důležité je také to, že čím blíže jsou potraviny ke 

spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopra-
vě. Informační kampaň má i sociální kontext – tím, že spotřebitel dá 
přednost místním potravinám, zprostředkovaně podporuje i zaměst-
nanost v daném regionu. Ze všech uvedených důvodů považuje mi-
nisterstvo zemědělství za velmi důležitou podporu regionálních po-
travin. Tímto krokem se připojujeme k řadě vyspělých států, které 
podobné podpůrné programy již delší dobu s úspěchem uplatňují. 
Nakonec, všechny podrobnosti o tomto projektu naleznete na pravi-
delně aktualizovaném webu www.regionalnipotravina.cz. 

Pokud jde o další aktuální aktivity odboru komunikace se vzta-
hem k potravinářství, zajišťujeme i expozici ministerstva zeměděl-
ství na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, která bude 
mít letos úzkou provázanost s projektem Regionální potravina.

Kromě tradičního stánku MZe chystáme totiž i samostatný vý-
stavní stánek, věnovaný regionálním potravinám, vč. zajímavého do-
provodného programu. 

4.  Vystudoval jste Vysokou školu zemědělskou v Suchdole, nyní Čes-
kou zemědělskou univerzitu, a sám se cítíte duší zemědělcem. To 
je jistě pro Vaši práci významný přínos. Mohl byste nám sdělit 
pohledem vrcholového pracovníka zemědělského resortu – jak na 
tom dle Vás je naše zemědělství a pak i potravinářský průmysl? 
A jak – s přehledem člověka, který zná svět – hodnotíte nabídku 
potravin na našem trhu, včetně vysokého podílu potravin, které ne-
mají původ v naší zemi? 

Nejprve mi dovolte Vás malinko poopravit, nejsem členem vrchol-
ného vedení ministerstva, patřím spíše ke střednímu managementu. 
Teď ale k Vaší otázce: zemědělství i potravinářský sektor v České 
republice podle mého názoru nepochybně patří přinejmenším k ev-
ropské špičce. Jsou to intenzivní a moderní odvětví národního hos-
podářství, které staví na dlouhé tradici založené důmyslnými, pra-
covitými a inovativními sedláky a zpracovateli zemědělských suro-
vin. Z tohoto pohledu nemám obavu o osud českého zemědělství 
a navazujícího potravinářského sektoru. Jejich vitalita se prokázala 
v uplynulém desetiletí, kdy musely čelit jednostranně otevřenému 
trhu z naší strany vůči původní evropské patnáctce, zatímco opač-
ným směrem jsme naráželi na všemožné ochranářské bariéry a na-
víc, bez jediného eura podpory z evropských fondů. To ovšem nezna-
mená, že si současnou situaci lakuji narůžovo. Existuje pořád určitá 
disproporce v úrovni podpor mezi zeměmi staré patnáctky a pozdě-
ji přijatými členskými státy, která negativně dopadá na konkurence-
schopnost našeho zemědělství. V současné době, kdy se blíží konec 
programového finančního období EU v roce 2013, je imperativum 
vyjednat pro české zemědělce i zpracovatele spravedlivější podmín-
ky v rámci Společné zemědělské politiky. Na druhou stranu vidím 
jako neméně důležité, aby samotní zemědělci, potravináři, ale i obce 
a obyvatelé venkova vůbec dokázali maximálně využívat podpůrné 
programy k vytváření alternativních zdrojů příjmů, které by snížily 
jejich rostoucí závislost na dotacích. Vím, snadno se to říká, hůř se 
to provádí, ale podle mě jiné cesty není a navíc u nás již existuje celá 
řada úspěšných projektů a iniciativ, hodných následování. 

Pokud jde o nabídku potravin v naší tržní síti, považuji ji za pes-
trou, co do sortimentu nabízených výrobků i co do jejich původu. 
V otázce ale zřejmě narážíte na to, že dovážených potravin je zde 
podle Vás příliš mnoho oproti potravinám české provenience. Po-
pravdě řečeno, neumím posoudit zcela přesně, nakolik je ten poměr 
vyvážený. Na jednu stranu mi připadá logické, že mimo sezonu bu-
de mít náš spotřebitel v nabídce zeleninu a ovoce z dovozu, protože 
v té době u nás nic neroste. Zároveň je ale nepochopitelné, že třeba 
v červenci a v srpnu nejsou v maloobchodní síti k dostání česká raj-
čata nebo cibule, v září nebo v říjnu pak stěží dostanete český čes-
nek. Nabídku v obchodech ale ve finále určuje především sám spo-
třebitel. To je podle mě jeden z důvodů, proč třeba v poslední době 
mají takový úspěch tzv. farmářská tržiště, kde na veřejných prostran-
stvích nabízejí svoje výpěstky zejména malopěstitelé, tak jak to by-
lo obvyklé u nás v minulosti a jak je obvyklé v mnoha zemích na 
západ od ČR. Českému spotřebiteli zřejmě přestala vyhovovat na-
bídka části výrobků v kamenných obchodech a hledá pestřejší a čer-
stvější alternativu, přičemž je ochoten si někdy i připlatit. Jinak jsem 
přesvědčen, že české potraviny snesou, co do kvality a bezpečnos-
ti, srovnání s kterýmkoli výrobkem ze zahraničí a i proto jim dávám 
nejčastěji přednost. 

5.  Máte, vedle své práce, také čas na účinnou relaxaci? Mohl byste
nám sdělit, jaké máte záliby a jak trávíte volné chvíle? A pak co 
Mexičan, jaké udržujete kontakty se svojí původní domovinou 
a jak často ji navštěvujete?
Nechci si v žádném případě stěžovat, ale pravdou je, že moc vol-

ného času nemám. Ve volných chvílích rád relaxuji spolu s rodinou 
při výletech do přírody, do hor a do lesa. Rád plavu a velmi rád ta-
ké čtu, v poslední době spíše literaturu faktu a historickou. Kontakt 
s rodnou zemí a s příbuznými, které tam mám, udržuji více méně 
pravidelný, v době e-mailů a Skypu je to mnohem jednodušší. S ná-
vštěvami je to už slabší, přece jen Mexiko je daleká země, takže spí-
še se střídáme – jednou někdo přijede sem do Čech, pak je řada na 
mě. A kromě toho tu žije a pracuje či podniká nepočetná komunita 
krajanů, se kterými se také občas scházíme. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Vybíráte v obchodě potraviny označené logem 
KLASA? I v letošním roce probíhá velká soutěž pro 
spotřebitele. Tento formát soutěže má za cíl zvýšit 
prodej jednotlivých výrobků a nenásilnou formou 
rozšiřovat povědomí o značce KLASA. Soutěžící 
nakupují výrobky KLASA, loga umísťují na herní karty, 
které jsou následně losovány. Šťastného vylosovaného 
výherce navštíví KLASA hlídka, a pokud u něj doma 
nalezne alespoň deset výrobků s tímto označením, 
vyhrává vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 Kč. 
V loňském roce soutěžící zaslali více než 60 000 
herních karet s celkem 1 200 000 log KLASA z obalů 
výrobků. Lákadlem pro spotřebitele jsou i další 
ceny jako kvalitní kuchyňské náčiní Tescoma nebo 
videorecepty. Veškeré informace mohou soutěžící 
získat na internetových stránkách www.eklasa.cz. 

Velká letní soutěž
pro spotřebitele výrobků KLASA

KLASA V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH
Od července 2010 se KLASA objevuje v sítích 

hypermarketů KAUFLAND, Interspar, COOP a Globus. 

Komunikační sdělení je zákazníkům předáno formou 

ochutnávek, reklamních ploch v rámci prodejen a letáků. 

Sdělení má za cíl prohlubovat spojení značky KLASA 

a výjimečně kvalitních potravin. V rámci obchodů mají 

aktivity přispět k lepší identifikaci a orientaci v umístění 

produktů nesoucí logo KLASA. 

ROADSHOW KLASA
V DRUHÉ PŮLCE PRÁZDNIN

U příležitosti oslav patrona římskokatolického chrámu 

sv. Vavřince v Hodoníně proběhnou ve dnech 6.–9. srpna 

Svatovavřinecké hody. KLASA se zúčastní 7. srpna a nabídne 

i dětský koutek s programem pro nejmenší. O pár dní později 

13. srpna se KLASA zúčastní Bartolomějských trhů v Plzni, 

kde ji najdeme ve stylových dřevěných stáncích. KLASA 

se zapojí i do mezinárodního závodu historických vozidel 

INT Veteran Rallye v Kutné Hoře, který bude probíhat ve 

dnech 20.–22. srpna. Můžete se těšit na divácké soutěže, 

kde vítězové obdrží dárkové koše s potravinami KLASA,

na soutěž Jedlík KLASA a na kuchařskou show. Ke konci 

prázdnin, přesně 21. srpna, se KLASA odprezentuje 

na návštěvnicky oblíbeném rock-pop-ethno Open Air 

Festivalu na Okoři. 

V plném proudu jsou v současné době přípravy na 37. ročník

mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, 

která se koná ve dnech 26.–31. srpna. Při této příležitosti 

jako již tradičně bude probíhat také slavnostní předávání 

certifikátů KLASA. Mezi širokou škálu produktů označených 

značkou KLASA, kterou na svých obalech v současné době 

nese 1300 výrobků od 222 výrobců, se tak zařadí další 

výjimečné potraviny.  Crest Communications

Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!

·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách a pro-
váděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

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

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

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

www.agral.cz      

je časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete

pro Vás užitečné a odborné informace,

ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou potravin souvisejí.

b h dobchod.

ete

N O V É  Č Í S L O  V Y J D E  U Ž  2 4 .  S R P N A  2 0 1 0 !
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Brusel (dra) – Stovky rozzlobených farmá-
řů opět demonstrovaly v Bruselu během zase-
dání ministrů zemědělství Evropské unie. By-
lo tomu během prázdnin, 12. července. Ne-
líbí se jim reforma trhu s mlékem, kterou 
evropská sedmadvacítka připravuje. Ta z vel-
ké části stojí na smlouvách mezi samotnými 
zemědělci a velkými producenty mléka, které 
mají být povinné. Farmáři ovšem mají strach, 
že budou nuceni přistoupit na nižší výkupní 
ceny a nikdo se jich nezastane. 

V současnosti ceny mléka v unii do značné mí-
ry ovlivňuje systém kvót, kdy každá země může 
vyrobit jen jeho určité množství, jinak ji čekají ci-
telné pokuty. Tento systém ovšem v roce 2015 zce-
la skončí a ještě o dva roky dříve unie zruší na-

příklad dotace na vývoz mléka či mléčných vý-
robků. 

„Je to prostě tak, že slabá pozice producentů na 
trhu způsobí, že budou nuceni uzavírat nevýhod-
né kontrakty, které dopadnou i na farmáře. V bu-
doucnosti se přitom nic nezmění do té doby, než 
budou mít producenti v ruce nástroje, které jejich 
pozici na trhu posílí,“ řekl novinářům Romuald 
Schaber z mlékárenské asociace EMB. Podle něj 
by EU měla vytvořit unijní agenturu, která by mo-
nitorovala a určovala ceny mléka v celé evropské 
sedmadvacítce. 

Prezident české Agrární komory ČR Jan Vele-
ba, který je zároveň viceprezidentem celoevropské 
nevládní organizace zemědělců COPA, označil de-
monstraci za předčasnou. Podle něj jde o „exhibi-
ci organizace farmářů, která nemá v bruselských 

kruzích velký vliv“. Konečný návrh k reformě 
mléčného trhu má být hotov až v prosinci, řekl. 

Návrh by podle Veleby měl řešit především, jak 
konkrétně bude posílena pozice chovatelů krav. 
Chovatelům by měl například umožnit kolektivní 
vyjednávání o cenách, čemuž evropská legislativa 
dosud brání. „Návrh musí obsahovat možnost, aby 
mohly jednat i mezioborové organizace,“ dodal 
Veleba, podle nějž by v takovém případě mohla 
jednat společná sdružení farmářů a mlékařů s ob-
chodníky, a čelit tak jejich tlaku na nízké ceny. 

Farmáři, kteří budovu Rady Evropské unie 
v Bruselu zasypali gumovými holínkami, se bo-
jí, že by se mohla opakovat situace z loňského 
roku, kdy kvůli citelnému poklesu výkupních 
cen řada zemědělců bojovala o přežití. Evropská 
unie jim nakonec pomohla zhruba 280 miliony 

eur (zhruba 7,3 miliard korun), ale ani to pod-
le EMB nezabránilo, aby se zemědělstvím skon-
čilo za poslední rok několik desítek tisíc farmá-
řů v Evropě. 

V poslední době výkupní ceny mléka nicméně 
rostly a problémy farmářů již nejsou podle politiků 
tak naléhavé. „Nemyslím si, že by se zrovna dnes 
tady dohodlo, aby mohli být do budoucnosti klid-
ní, ale v současné době se cena mléka tak nějak 
oživila a stabilizovala,“ řekl novinářům náměstek 
českého ministra zemědělství Stanislav Kozák. 

Podle svých slov má ale i on z nového systému 
povinných smluv částečné obavy. „Já mám trochu 
strach z českého sektoru, kde my jsme schopni 
vymýšlet různé kličky, jak ty smlouvy obcházet. 
Mám trochu strach, jestli to našim zemědělcům 
bude naprosto vyhovovat,“ doplnil. 

V Bruselu demonstrovali farmáři proti smlouvám s mlékárnami

Česká národní soutěž OBAL 
ROKU je určena pro jakékoliv
obalové řešení z kategorie spo-
třebitelské obaly; spotřebitel-
ské obaly – dárkové; skupino-
vé obaly a displeje; přepravní 
a technologické obaly; obalové 
materiály a etikety, uzávěry, fixa-
ce a ostatní pomocné obalové pro-
středky. 

Cílem soutěže je vyzdvihnout 
a propagovat nejlepší myšlenky 
a technologie v oblasti balení, kte-
ré se na českém i zahraničním trhu 
objevují. Uzávěrka přihlášek do le-
tošního, již 16. ročníku soutěže by-
la 28. května 2010. Odborná porota 
se k hodnocení sešla dne 23. červ-
na 2010 a následující den, 24. červ-
na, posuzovalo přihlášené exponáty 
i grémium reprezentantů. Členové 
hodnotitelské komise v čele s její 
předsedkyní Ing. Janou Lukešovou 
detailně posuzovali vzorky přihláše-
ných obalů, ale i další dodané dopl-
ňující podklady včetně certifikátů 
a atestů. Z 80 přihlášených exponátů 
získalo ocenění OBAL ROKU 2010 
nejlepších 30 obalových řešení. 

Č L E N O V É
O D B O R N É
P O R O T Y :

Ing. Jiří Cieslar, specialista v ob-
lasti polygrafické výroby (PANFLEX
s. r. o.), Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, 
CSc., vedoucí Nezávislé obalové la-
boratoře (VŠCHT v Praze), Prof. 
RNDr. Marie Kaplanová, CSc., ve-
doucí katedry polygrafie a fotofy-
ziky (Univerzita Pardubice), Miloš 
Lešikar, specialista v oboru výro-
by a zpracování papírů a lepenek 
a šéfredaktor časopisu Papír a Celu-
lóza (ACPP), Ing. Miroslav Rafaj,
specialista na zkušebnictví – hodno-

cení obalů určených pro styk s po-
travinami (ITC Zlín s. r. o.),  Petr 
Saifríd, ekologické aspekty obalů (Ce-
nia – česká informační agentura ži-
votního prostředí), Michael Šimek, 
specialista společnosti GS1 ČR na 
označování zboží čárovým kódem,
Ing. Alena Valterová, specialista v ob-
lasti zkoušení skla (Sklářský ústav 
Hradec Králové s. r. o.), Ing. Jana Žiž-
ková, specialista pro obalovou tech-
niku a konstrukční obalový software 
(VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí) 

G R É M I U M
R E P R E Z E N T A N T Ů :

Ing. Blanka Bukovská, šéfredak-
torka časopisu Brands&Stories, 
Ing. Ladislava Caisová, šéfredaktor-
ka časopisu Svět balení, Ing. Ilo-
na Cíchová, Vydavatelství AGRAL, 
Mgr. František Frantík, šéfredak-
tor časopisu Kvasný průmysl, Ing. 
František Kruntorád, CSc., jedna-
tel a ředitel vydavatelství AGRAL, 
Pavel Neumann, redaktor časopisu 

Zboží&Prodej, Ing. Renata Steinmet-
zová, redaktorka Dopravních novin 
a Adriana Weberová, redaktorka ča-
sopisu Systémy Logistiky

Hodnotitelská komise rovněž no-
minovala 5 exponátů na speciální 
ocenění pro best-of-the-best přihlá-
šené obalové řešení CENU PŘED-
SEDKYNĚ KOMISE, z nichž Ing. 
Jana Lukešová, předsedkyně komi-
se, vybere letošního nositele této
ceny. 

Na CENU
PŘEDSEDKYNĚ

KOMISE 2010
byly z oceněných exponátů 

nominovány:

Laminátová tuba
s Braillovým písmom

Přihlašovatel: TUBAPACK, a. s.
Kategorie: Spotřebitelské obaly

Luxusný obal na pralinky ILLUI
Přihlašovatel: Grafobal,

akciová spoločnosť
Kategorie:

Spotřebitelské obaly – dárkové

Přepravka BERNARD – 11 ks lahví 
Přihlašovatel: Rodinný pivovar 

BERNARD a. s.
Kategorie:

Skupinové obaly a displeje

RADMILLA višne a slivky 
v čokoláde – 10 ks 

Přihlašovatel: Grafobal,
akciová spoločnosť

Kategorie: Spotřebitelské obaly

Univerzální skupinový obal
pro autodisky kol 

Přihlašovatel: UNIPAP a. s.
Kategorie: Přepravní 
a technologické obaly

Držitelům ocenění OBAL ROKU 
2010 budou trofeje a certifikáty pře-
dány v rámci Obalového galavačera 
dne 18. listopadu 2010 v hotelu Olym-
pik Artemis v Praze. V průběhu gala-
večera bude vyhlášen i držitel CENY 
PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 2010.

Vítězné obaly mohou být také 
přihlášeny do celosvětové obalové 
soutěže WorldStar for Packaging. 
V letošním roce se porota sejde
v Istanbulu o měsíc dříve, než býva-
lo zvykem, a proto byla uzávěrka při-
hlášek do této soutěže již v průběhu 
srpna 2010.

OBAL ROKU 2010

„Žádná situace není tak špatná,
aby ji zásah státu nemohl ještě zhoršit.“

R. Steele, Lancaster University

Dočetl jsem se v časopise 
AGROBASE, že sama Ag-
rární komora upozorňuje, že
15 % mléka vyrobeného 
v České republice jde na vý-
voz, a to jako surovina, bez 
dalšího zpracování na výrob-
ky, tedy jde o levný vývoz 
surovin bez přidané hodno-
ty. Agrární komora to kriti-

zuje, a právem.
Mnozí čtenáři si jistě vzpomenou, že někteří vý-

robci léta kritizovali systém subvencování vývozu 
mlékárenských potravin, kde se jednoznačně dá-
vala přednost vývozu surovin proto, aby byly za-

chovány dotace pro výrobce mléka, a tedy z ob-
chodního a racionálního hlediska neúčelná nad-
produkce. Výsledek se dostavil – motivace pro 
vývoz sýrů byla slabá, protože na zahraničních tr-
zích naše sýry těžko konkurovaly dotovaným sý-
rům z EU, jehož jsme ještě nebyli členy. Trhy jsou 
dnes už obsazené a vstup na ně je o hodně těžší.

Jako příklad uvádím vývoz českých tavených sý-
rů do Číny, který jsme pro ekonomickou nevýhod-
nost zastavili, ač měly na čínském trhu úspěch, 
ale nebyla uvedena v příloze vyhlášky o subven-
cování vývozu a proti zahraniční konkurenci byly 
dražší. Tehdejší ministr zemědělství sice slíbil sna-
hu o doplnění vyhlášky, ale nestalo se tak a dnes 
jsou na čínském trhu francouzské a německé ta-
vené sýry.

Kritika ze strany těch, kteří se o kritizovanou 
situaci nejvíc přičinili, je velmi pokrytecká, stej-
ně jako obhajoba těch, kteří české mléko raději 

vyvezou, než by se dohodli s českou mlékárnou, 
kterou pak kritizují, že nevyváží sýry do zahrani-
čí, kam oni sami vyvážejí syrové mléko. Uvědom-
me si také, že Česká republika stále více mléka 
a mléčných potravin vyváží, než dováží. Ostat-
ně, jako spotřebitel chci mít na výběr celý sor-
timent mléčných potravin, a nestojím o to, aby 
někdo (kdokoli) dělal výběr za mě. Nevím, jestli 
si to jiní spotřebitelé přejí: výrobci mléka i mléč-
ných potravin by to dělali rádi, nesmíme jim to 
ale dovolit.

Stejně pokrytecká je snaha označovat dovozové 
potraviny za nekvalitní a drahé, jako by naše mléč-
né potraviny byly jen dobré a levné. Zákazník zná 
jen dobré a špatné výrobky, a obojí se dělá v zahra-
ničí i u nás. Zákon o zneužívání obchodní síly, za-
měřený proti obchodníkům (a tržnímu hospodář-
ství), lze snadno zneužívat ve prospěch výrobců 
proti zákazníkům. Jedním z motivů, proč tento zá-

kon vznikl, je (kromě často nevhodného chování 
nákupčích obchodníků) argument, že v regálech
obchodů převažují dovozové potraviny. Uděla-
li jsme si v minulých dnech jednoduché srovná-
ní, pokud jde o náš sortiment – sýry: v regálech 
obchodních řetězců je dovozových sýrů 2–15 %. 
U diskontů 20–30 %, a převažují typy sýrů, které 
se u nás vyrábějí v omezeném sortimentu. V kaž-
dém případě je na českých výrobcích, aby se za-
mysleli nad důvody, proč si zákazník kupuje do-
vozové zboží místo českého i v sortimentu, kte-
rý vyrábíme.

V každém případě je rozhodující, co chce zá-
kazník. Snahou omezovat výběr zákazníka admi-
nistrativními zásahy rozvoj mlékařství neurychlí-
me. To dokáže jen konkurence a respekt výrobců 
i obchodu k zákazníkovi, který jediný přináší do 
celého systému peníze.

Ing. Oldřich Obermaier

Vyvážíme 15 % mléka jako surovinu bez dalšího zpracování

Nominace na Cenu předsedkyně komise 2010 Přepravka BERNARD – 11 ks
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Praha (bo) – Obliba piva v plas-
tových lahvích u českých zákaz-
níků roste. Podle údajů Českého 
svazu pivovarů a sladoven loni je-
ho prodej v Česku vzrostl 45ná-
sobně, jeho růst potvrzují také 
obchodníci. Pivovary na růst po-
ptávky reagují a nabídku zlatavé-
ho moku v plastu rozšiřují. Napří-
klad tuzemská pivovarská dvojka, 
Pivovary Staropramen, informova-
la, že na trh nově uvádí ve dvou-
litrových PET lahvích balené pi-
vo Braník. 

Meziroční růst prodeje piva 
v PET lahvích o desítky procent po-
tvrdil mluvčí sítě supermarketů a hy-
permarketů Albert Libor Kytýr. Pod-
le něj je zájem o takto balené pivo 
největší v létě. „Aktuálním trendem 
a zajímavostí, kterou sledujeme pře-
devším v prodejnách Albert působí-
cích v městech v blízkosti vodních 
toků, je to, že pivo v plastových lah-

vích začali hojně preferovat vodá-
ci,“ řekl. Ti prý plastové láhve s pi-
vem při sjíždění řek zavěšují za své 
lodě a tímto způsobem pěnivý mok 
chladí. 

Letní sezona hrála svou roli i při 
uvedení nového produktu Pivovarů 
Staropramen. „Nový Braník Dvou-
litr nabízí praktické balení, které je 
vhodné obzvlášť pro ty příležitosti, 
kdy se sejde větší skupina lidí po-
hromadě a hospoda je příliš dale-
ko,“ uvedla manažerka značky Bra-
ník Martina Bučková. 

Domácí jedničkou v prodeji piva 
v plastových lahvích je skupina Hei-
neken, který začal nabízet PET láh-
ve s objemem 1,5 litru loni v dubnu, 
stáčel do nich Zlatopramen a Sta-
robrno. Na konci minulého roku za-
čal do PET lahví, ale o objemu dva 
litry stáčet také pivo Velký Březňák. 
Za necelý rok od uvedení se na čes-
kém trhu podařilo v plastových oba-
lech prodat již téměř 300 000 hekto-

litrů všech tří pivních značek, což 
je víc než desetina celkové roční vý-
roby Heinekenu v Česku. Letos po-
čítá s výrobou až 500 000 hektolit-
rů. Letos v dubnu Heineken v pivo-
varu Starobrno spustil novou linku 
na stáčení piva do speciálních plas-
tových lahví za více než 100 milio-
nů Kč. 

Od loňského léta pivo v plasto-
vých lahvích prodává například i lí-
dr trhu Plzeňský Prazdroj, který se 
prodeji piva v plastových lahvích 
bránil řadu let. Začal do nich stáčet 
nejlevnější druhy piva Klasik a Pri-
mus. 

Přestože velká část tuzemských 
pivařů zůstává k pivu v umělohmot-
ných láhvích skeptická, rostou pro-
deje piva v PET obalech obrovským 
tempem. Podíl v umělé hmotě bale-
ného nápoje na domácím trhu do-
sáhl 1,2 procenta, zatímco předloni 
byl prakticky nulový. 

Podle výkonného ředitele pivo-

varnického svazu Jana Veselého pa-
tří plastovým obalům budoucnost. 
Zvláště v případě, že budou PET 
láhve vratné a sníží se jejich cena, 
nyní stále výrazně vyšší než u lahví 
ze skla, dá se prý očekávat, že po-
stupně vytlačí sklo. 

Podle řady pravověrných pivařů 
trpí v umělohmotných obalech kva-
lita i chuť nápoje. Výrobci však ma-
jí jiný názor. „Skutečnost je ovšem 
taková, že pivo v těchto lahvích má 
identické chuťové i kvalitativní pa-
rametry, jako je pivo ve skleněných 
lahvích,“ tvrdí vrchní sládek pivova-
ru Staropramen Zdeněk Lux. 

Češi jsou společně s Iry v Evro-
pě výjimkou a stále preferují točené 
pivo před baleným, i když se meze-
ra mezi podílem čepovaného a lah-
vového dlouhodobě zmenšuje. Vý-
razně menší oblibě než v zahraničí 
se u konzervativních českých pivařů
těší i plechovkové pivo. Jeho podíl 
dosahuje necelá tři procenta. 

Obliba piva v PET lahvích roste

Praha – Dodržování pitného re-
žimu je především v období letní
sezony velmi důležité pro zdravý 
vývoj lidského organismu. Při vyš-
ších teplotách je třeba příjem teku-
tin zvýšit, stejně jako při činnosti 
v horkých provozech, ale též bě-
hem pobytu v klimatizovaných pro-
storách. Samozřejmostí by mělo 
být další zvýšení množství teku-
tin při sportování nebo jiných ak-
tivních činnostech. Mnoho lidí však 
má dlouhodobě nedostatečnou kon-
zumaci tekutin – obvykle proto, že 
nepociťují potřebu pít, nemají pocit 
žízně či vědomě omezují příjem te-
kutin. Přitom se většina z nás po-
hybuje v prostředí, které nároky na 
příjem tekutin zvyšuje. Sortiment 
konzumovaných nápojů je navíc 
často málo vhodný. 

Ne všechny nápoje jsou k úhradě po-
třeby tekutin vhodné. Nápoje obsahující 
kofein a jemu podobné látky způsobu-
jí odvodnění. Do této skupiny nápo-
jů patří káva s kofeinem, silné kakao, 
silný ruský čaj, colové nápoje. Jejich 
prostřednictvím rozhodně potřebné te-
kutiny v dostatečné míře nenahradíme. 
Další nevhodnou skupinou jsou slazené 
nápoje (zvyšují příjem energie a nezaže-
nou žízeň). Pochopitelně stejně nevhod-
né jsou též alkoholické nápoje, zejména 
koncentrované, které mají značný ener-
getický obsah, žízeň nezaženou, a navíc 
poškozují při častější nebo dlouhodobé 
konzumaci játra a mozek.

„Doporučuji střídat různé druhy ná-
pojů – bylinkové čaje, přírodní ovocné 
šťávy, minerálky, případně nealkoho-
lické nebo nízkostupňové pivo – a pře-
devším pít prostou a nenahraditelnou 

vodu,“ uvedla Tamara Starnovská, 
vrchní nutriční terapeutka ve Fakultní 
Thomayerově nemocnici. „V Českých 
zemích, které historicky patří k zemím 
konzumentů a výrobců piva, se pocho-
pitelně v rámci denního příjmu tekutin 
popíjí rovněž tento nápoj. Ve zdravém 
systému stravování přiměřené množ-
ství piva může být zařazeno do pitného 

režimu. Jako v celém systému stravová-
ní i v konzumaci nápojů by mělo platit, 
že druhy střídáme a neorientujeme se 
jen na jeden. V žádném případě tedy ne-
lze řešit celkový potřebný příjem teku-
tin výhradně pivem. Pokud to vyžaduje 
naše hmotnost, vybíráme si druhy ná-
pojů nízkoenergetické (v případě piva 
s nízkým obsahem alkoholu a cukru),“ 
doplnila Tamara Starnovská.

„O nutnosti dostatečné hydratace or-
ganismu není pochyb. Část příjmu teku-
tin je možno velmi dobře hradit pivem 
(samozřejmě i nealkoholickým), které 
je vhodným rehydratačním nápojem 
pro svůj vysoký obsah vody (průměrně 
92 %), iontovou vyváženost, izotonic-
kou povahu a nízký obsah alkoholu,“ 
konstatoval Ing. Vladimír Kellner, CSc., 
vedoucí Analytické zkušební laborato-
ře v Pivovarském ústavu. „Zvážíme-li 

dnes již dobře známé pozitivní zdravot-
ní účinky piva při jeho střídmém, ale 
pravidelném požívání, je nutno upozor-
nit, že vhodnou alternativou doplňování 
tekutin je též konzumace nealkoholic-
kých piv (alkohol do 0,5 % obj.), ačkoli 
jejich konzumenti využijí hrubým odha-
dem pouze padesát procent všech pozi-
tivních vlastností, které pivo má,“ dodal 
Vladimír Kellner.

Podle nejnovějších odhadů Českého 
svazu pivovarů a sladoven je na českém 
trhu k dispozici kolem 450 druhů piv. 
Nabídka značek nealkoholických piv se 
blíží ke třiceti a jejich počet každoročně 
stoupá, podobně jako jejich spotřeba.

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

Český svaz pivovarů a sladoven

Letní sezona vyžaduje dodržování pitného režimu a pivo má mezi nápoji své místo

Praha – Členové Českého svazu 
pivovarů a sladoven na své 41. val-
né hromadě jednali o budoucnosti 
pivovarského sektoru v České re-
publice. Jedním ze stěžejních bodů 
bylo projednání vlivu nedávno zvý-
šené spotřební daně na pivo na jeho 
prodej a ekonomický dopad přede-
vším na tuzemské pivovary. Před-
nesená rámcová analýza Český trh 
s pivem, kterou prezentovala spo-
lečnost PriceWaterhouseCoopers, 
jasně prokázala, že zvýšením spo-
třební daně o 0,40 Kč na půllitr 
poklesne spotřeba piva v důsled-
ku cenové elasticity v hodnoto-
vém vyjádření o 1,4 mld. Kč. Pokles 
spotřeby piva by následně ovlivnil 
zaměstnanost v pohostinských služ-
bách a pivovarech. To by ve svém 
důsledku představovalo dodatečné 

a oportunní náklady na státní roz-
počet ve výši téměř 1,2 mld. Kč. 
Skutečný celkový efekt navýše-
ní spotřební daně na pivo na stát-
ní rozpočet je předpokládán ve výši 
dodatečných příjmů v rozmezí pou-
hých 43–82 mil. Kč.

„Studie potvrdila to, co již na trhu 
od počátku roku pozorujeme. Zvýše-
ní cen piva v důsledku uvalené daně 
snížilo poptávku jak v obchodech, tak 
v restauracích o více než 10 %,“ uve-
dl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel 
ČSPS. „To je nepříjemná zpráva nejen 
pro pivovarský sektor, ale i odvětví, 
která jsou na prodeji piva bezprostřed-
ně závislá – obchody, a zejména re-
staurace. Nezbývá nám nic jiného 
než trpělivě a soustavně, především 
na základě zpracovaných studií, státní 

správě i legislativcům vysvětlovat, že 
toto opatření nepřináší kýžený efekt 
a je jednoznačně kontraproduktivní,“ 
dodal Jan Veselý.

V průběhu zasedání valné hromady 
byly projednány také důsledky nedáv-
né komunikační kampaně Plzeňského 
Prazdroje „Žijeme českým pivem!“ na 
pivovarský sektor. Představitel Plzeň-
ského Prazdroje pivovarníky ubezpe-
čil, že firma s podobnou kampaní již 
v budoucnu nepočítá. Svaz také zvažu-
je formy spolupráce se stále se zvyšu-
jícím počtem restauračních pivovarů, 
jejichž počet se blíží k číslu 85. 

Značná pozornost byla věnována 
podpoře a propagaci zodpovědného 
přístupu ke konzumaci, prodeji a mar-
ketingu piva a s tím souvisejícím vzdě-
láváním. Snaha o samoregulaci může 
vést k tomu, že se tak podaří předejít 

zavedení restrikcí a pravidel ze stra-
ny světových a evropských organiza-
cí, jako jsou WHO a EU, ale též státu. 
V letošním roce pokračuje projekt 
„Domluvme se!“ Je zaměřen na mladé 
lidi ve věku 18–35 let. Hlavním poslá-
ním je zdůraznit, že alkohol za volant 
nepatří. Cílem je, aby jeden z posádky 
vozidla při jízdě za zábavou nepil alko-
hol, a tak byl zajištěn bezpečný návrat 
mladých lidí. Novinkou pro letošní 
rok je vzdělávací kampaň „Pobavme 
se o alkoholu“ zaměřená proti kon-
zumaci alkoholu a orientovaná na cí-
lovou skupinu dětí ve věku 12–13 let, 
jejich učitele a rodiče, která probíhá 
ve školách. 

Valná hromada přijala rezignaci
Ing. Jiřího Fuska, místopředsedy ČSPS,
v souvislosti s ukončením jeho pivovar-
ských aktivit. Jako výraz ocenění jeho 

činnosti a zásluh mu byl předán děkov-
ný dopis předsedy svazu. Na svůj post 
v předsednictvu rezignoval rovněž
Ing. Václav Berka z Plzeňského Pra-
zdroje, a. s., který byl nahrazen PhDr. 
Ivanem Baloghem z téže společnosti.

Předchůdce dnešního Českého sva-
zu pivovarů a sladoven byl založen 
v roce 1873 a v současné době sdružu-
je 27 pivovarských společnosti, 8 sla-
doven a 18 přispívajících členů, kteří 
zastupují společnosti, jako jsou vě-
decké a vzdělávací instituce, výrob-
ci zařízení a technologií v pivovarství 
a sladařství, firmy vyrábějící sklo, tis-
kárenské závody a další subjekty.

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

Český svaz pivovarů a sladoven

Pivovarníci a sladovníci jednali o budoucnosti tuzemského pivovarského sektoru

Plzeňský Prazdroj významně při-
spívá českému hospodářství. V po-
sledním fiskálním roce odvedl na 
daních 4,4 miliardy Kč* a obrat je-
ho obchodní spolupráce s dodava-
teli a výrobci se vyšplhal na 6,2 
miliardy Kč, z toho většinu inkaso-
valy české subjekty. Prazdroj svým 
působením vytváří v ČR přímo i ne-
přímo přibližně 36 000 pracovních 
míst**.

Za posledních 10 let Prazdroj přispěl 
do veřejných rozpočtů bezmála 40 mi-
liardami Kč*. Dlouhodobě patří mezi 
20 největších českých firemních plátců 

daně z příjmů a letos zaujal v tomto žeb-
říčku 10. místo.

Společnost přispívá k rozvoji zaměst-
nanosti nejen přímo, kdy je opakovaně 
vyhlašována nejlepším zaměstnavatelem 
regionu, ale i nepřímo vytvářením pra-
covních příležitostí u obchodních part-
nerů a dodavatelů. Svým působením 
Plzeňský Prazdroj v ČR vytváří a podpo-
ruje přibližně 33 600 pracovních míst**, 
ať už pro 2 400 zaměstnanců ve třech 
pivovarech a 13 obchodně-distribučních 
centrech, nebo zprostředkovaně v do-
pravě, maloobchodě, pohostinství, ji-
ných službách a zemědělství. Zasluhuje 
se tak o více než 60 % všech pracovních 

příležitostí, které v ČR vytváří celý pivo-
varský sektor. 

V roce 2009 Plzeňský Prazdroj uvařil 
a prodal 10,5 milionu hektolitrů piva. Té-
měř čtvrtina se vypila ve více než 50 ze-
mích celého světa, a posílila tak dobrou 
pověst českého piva v zahraničí. 

*  Součet daní zahrnuje daň z příjmů práv-
nických osob, DPH, spotřební daň, daň 
z nemovitosti a silniční daň.

**  Studie Ernst&Young pro Brewers of Eu-
rope, srpen 2009 (http://www.brewerso-
feurope.org/docs/flipping_books/ey_ful-
l_2009/index.html); a studie Regioplan 
Policy Research zkoumající ekonomic-
ký přínos pivovarů SABMiller v jed-
notlivých evropských zemích, listopad 
2009 http://www.sabmiller.com/index.
asp?pageid=111&category=susdevelop-
ment&year=all

�  S celkovým prodejem 10,5 milionu 
hektolitrů v kalendářním roce 2009 
a s exportem do více než 50 zemí ce-
lého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., 
předním výrobcem piva v regionu a nej-
větším exportérem českého piva.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., zaměstnává 
přibližně 2 400 lidí ve svých pivova-
rech v Plzni, Nošovicích, Velkých Popo-
vicích a ve 13 obchodně-distribučních 
centrech v celé České republice. 

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem glo-
bální skupiny SABMiller plc. Pilsner 
Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí 
portfolia značek SABMiller. 

�  SABMiller plc je jedna z největších 
světových pivovarnických společností, 
s pivovarnickými aktivitami či distri-
bucí ve více než 60 zemích světa na-
příč 6 kontinenty.

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Příspěvky Prazdroje do veřejných rozpočtů: 40 miliard korun za 10 let 
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Pivovar Svijany, největší výrobce piv-
ních speciálů v České republice, patří 
ještě stále mezi menší pivovary. Jeho 
obliba už ale dávno přerostla Liberecko, 
v některých regionech se zájem o zdejší 

produkty zvedl v červnu až o 110 %. Nej-
více bylo možné sledovat tento trend ve 
východních Čechách a na Moravě. 

V červnu se svijanskému pivovaru 
podařilo překonat nejen loňské prode-
je za tento měsíc, ale i plány. „Přestože 
jarní počasí a celková nálada na pivním 
trhu tomu nenasvědčovaly, podařilo se 
nám prodat přes 47 tisíc hektolitrů pi-
va, což představuje v meziročním srov-
nání 47% nárůst,“ říká Roman Havlík, 
ředitel Pivovaru Svijany, a zdejší sládek 
Petr Menšík jej doplňuje: „Největší zá-
jem je o sudové pivo, hlavně Svijanský 
Máz 11%. Ukazuje se tak, že naše tra-
diční výrobní postupy, jejichž výsled-
kem je nepasterizované a kvalitní pitel-
né pivo, si získávají stále pevnější místo 
mezi konkurencí i v restauračních zaří-
zeních.“ Stále větší zájem je také o spe-
ciály, zejména svijanský Kvasničák. Jed-
ná se o nefiltrovanou „třináctku“, kte-
ré se v červnu prodalo 950 hektolitrů, 
což představuje 78% nárůst oproti loň-
skému roku.

Červenec byl ve Svijanech ve zname-
ní již tradičních Slavností svijanského 
piva, které proběhly 17. 7. Příznivci zla-
tavého moku zde ochutnali všechna pi-
va ze svijanské produkce za zvýhodně-
né ceny.

Více informací o akci naleznete na: 
www.pivovarsvijany.cz

nebo www.facebook.com/svijany. 

Double-U PR
Petra Winklerová 

Červen ve Svijanech rekordní

Dosavadní prodejní úspěchy Zla-
topramenu 11° v Maxilahvi koruno-
vala bronzová medaile v kategorii
alkoholických nápojů na meziná-
rodní soutěži, udělované odbornou 
porotou v rámci mezinárodního po-
travinářského veletrhu SIAL D´OR. 
„Medaile si ceníme o to více, že 
Maxilahev do soutěže nominova-
li nezávislí odborníci. Pařížský ve-
letrh SIAL D´OR je v potravinářství 
jednou z nejdůležitějších a nejpres-
tižnějších světových událostí vů-
bec a ocenění je pro nás obrovský 
úspěch, protože jej uděluje mezi-
národní odborná porota,“ říká Jiří 
Imrýšek, marketingový ředitel spo-
lečnosti Heineken Česká republika, 
do jejíhož portfolia značka Zlatopra-
men patří. Cenu za český Heineken 
převzali Jiří Imrýšek a Josef Dani-
helík 23. června v areálu Občanské 
plovárny na šestém pravidelném se-
tkání odborníků na podporu a rozvoj 
retailu, které se nazývá Retail Bu-
siness Mixer.

Do soutěže o medaile SIAL D´OR 
nominují výrobky výhradně nezávislí 
odborníci, kteří za svoji zemi mohou 
v každé z devíti soutěžních kategorií 
nominovat pouze jeden výrobek. Na-
víc se musí jednat o výrobek uvedený 
na trh v posledních 24 měsících. „Za 
Českou republiku tak bojovala v ostré 
konkurenci zahraničních výrobků mezi 
alkoholickými nápoji jen Zlatopramen 
Maxilahev, takže už samotná nomina-
ce do soutěže nezávislým odborným 
sdružením Atoz byla pro nás velkou po-
ctou. Zisk bronzové medaile nás proto 
velmi těší, logo soutěže a obrázek me-
daile z toho důvodu umístíme i na obal 
Zlatopramen Maxilahve,“ dodává Jiří 
Imrýšek.

Zisk mezinárodního ocenění také po-
tvrdil, že kvalitní inovace jsou spotřebi-
teli žádané a odborníky ceněné. Uvede-
ní, zcela nového pivního obalu totiž by-
lo konkurencí považováno za riskantní 
a cesta k Maxilahvi nebyla jednoduchá. 

„Naši spotřebitelé se řadí k nejkonzer-
vativnějším v Evropě, navíc naše konku-
rence se v minulosti pokusila poměrně 
neúspěšně nabídnout pivo v obalu s vět-
ším obsahem. O to větší byla výzva, před 
kterou jsme stáli,“ říká Josef Danihe-
lík, Group Brand Manager společnosti
Heineken Česká republika. Nejprve pro-
to přišly na řadu průzkumy mezi spo-
třebiteli. Ukázalo se v nich, že více jak 
70 procent dotázaných by uvítalo ne-
rozbitný pivní obal a 60 procent by při-
nejmenším nové balení piva vyzkoušelo. 
Další motivací byly pozitivní zkušenosti 
z jiných trhů – Polska, Ruska a Sloven-
ska, kde je prodej piva v plastových lah-
vích již několik let úspěšný a dosahu-
je až 40procentního podílu z celkových 
maloobchodních prodejů piva.

„Hlavním kritériem úspěšnosti nové-
ho obalu bylo zachování vysoké kvality 
piva, na kterou jsou spotřebitelé zvyklí 
u tradičnějších typů obalů. Hledali jsme 
proto materiál, který by zaručil stabili-
tu a trvanlivost piva, ochránil jej před 
průnikem CO

2
. Důležitá také byla ne-

rozbitnost a lehkost nového materiálu,“ 
popisuje vznik nového obalu, tzv. beer 
packu, Josef Danihelík. Přestože již by-
lo na trhu pivo v lahvích podobných 
těm, v nichž jsou spotřebitelé zvyklí ku-
povat nealkoholické nápoje, cílem nové-
ho obalu bylo vybudovat nový, svébytný 
obalový pivní segment. Proto bylo roz-
hodnuto, že v novém obalu, pojmenova-
ném Maxilahev, se budou nabízet zave-
dené a oblíbené značky – Zlatopramen 
11° a Starobrno Tradiční, obě značky 
v lahvích s obsahem 1,5 litru.

Samotné uvedení Maxilahve na trh 
v dubnu roku 2009 provázela silná mar-
ketingová a reklamní podpora. Cílem 
bylo profilovat nový obal jako nejvhod-
nější variantu pro nejrůznější volnoča-
sové aktivity – výlety, pikniky, grilová-
ní nebo jinou zábavu s přáteli. Na tento 
záměr tematicky navázala veškerá nad-
linková komunikace – televizní spoty, 
tištěná inzerce i další aktivity. Zlatopra-
men 11° v Maxilahvi se také od počát-
ku prodával v největších maloobchod-

ních sítích na českém trhu – spotřebite-
lé je tak našli v prodejnách Tesco, Spar 
a Hypernova. 

Úspěch nového obalu na sebe nene-
chal dlouho čekat. Jen za pouhý rok od 
uvedení získal Zlatopramen v Maxilahvi 
více než 60procentní tržní podíl v seg-
mentu plastových pivních obalů a jeho 
prodej v maloobchodních sítích se díky 
novému obalu zdvojnásobil. Zlatopra-
men se tak stal nezpochybnitelným lea-
derem trhu v této nové oblasti. Prodej 
piva v plastových lahvích na celém trhu 
zaznamenal v roce 2009 růst o 45 pro-
cent v porovnání s rokem předchozím. 
Díky úspěchu nového obalu také zauja-
la značka Zlatopramen s 50procentním 
tržním podílem vedoucí postavení me-
zi jedenáctistupňovými pivy. Výrazný 
úspěch Maxilahve Zlatopramen 11° po-
tvrdil, že nový moderní obal a větší ob-
sah spotřebitelé jednoznačně přivítali. 
Proto skupina Heineken uvedla na trh 
další novinku, se kterou opět zaujala pr-
venství na českém trhu – dvoulitrovou 
láhev pro značku Březňák pod názvem 
Velký Březňák. Následně letos v červen-
ci přibude v sortimentu Heinekenu další 
maxivarianta, tentokrát Starobrno Me-
dium v 1,5litrové Maxilahvi. 

Heineken Česká republika také ve 
svém pivovaru Starobrno vybudoval 
první stáčecí linku pro tento typ oba-
lů v naší zemi. Linka byla uvedena do 
provozu v polovině dubna 2010, při pl-
ném, tzv. štítkovacím výkonu naplní až 
14 tisíc lahví za hodinu (u lahví s obje-
mem 1,5 litru).

� Heineken je třetí největší pivovarnic-
kou skupinou na světě a evropskou jednič-
kou mezi výrobci piva. V roce 2003 se sou-
částí skupiny Heineken Česká republika 
stal pivovar Starobrno a v roce 2007 se pů-
sobnost skupiny rozrostla o Královský pi-
vovar Krušovice a. s. V polovině roku 2008 
byla úspěšně dokončena akvizice společ-
nosti Drinks Union, a. s. V roce 2009 by-
lo Starobrno, a. s. fúzováno do společ-
nosti Královský pivovar Krušovice a. s.
Na počátku roku 2010 byla do obchod-

Zlatopramen v Maxilahvi získal prestižní cenu odborníků

Karlovy Vary (bo) – Karlovar-
ské minerální vody (KMV), nej-
větší tuzemský producent bale-
ných vod a minerálních nápo-
jů, zvýšil v červenci prodej svých 
produktů oproti chladnějšímu ja-
ru zhruba o 20 procent. Obdobné-
ho nárůstu v současnosti dosahují
KMV i v porovnání s loňským lé-
tem. 

Konkrétní údaje o produkci KMV 
neuvádějí, ekonomická situace však ne-
má podle generálního ředitele firmy 
Alessandra Pasqualeho na obchod zá-
sadní význam. Tím hlavním faktorem 
je vývoj počasí. „V loňském roce třeba 
chladné léto znamenalo poklesy pro 
celý nápojový průmysl, včetně piva,“ 
uvedl. Výhodou KMV je zejména širo-
ké portfolio nabízených nápojů, dodal. 

Nabídku rozšířily KMV od letoš-
ka také o dva druhy ochucených ne-
perlivých nápojů, které jsou stáče-
ny na nové aseptické lince za zhruba
500 milionů Kč. Linka je umístěna 
v kontrolovaném prostředí přetlakové 
haly a lze ji použít pro plnění láhví o ob-
sahu od 0,25 litru po 1,5 litru. KMV 
do aseptické linky investovaly proto, že 
na trhu roste zájem o ochucené vody. 

Prodej minerální vody stoupá

ního rejstříku zapsána změna obchodní 
společnosti, kterou byla společnost Krá-
lovský pivovar Krušovice a. s. přejmeno-
vána na Heineken Česká republika, a. s.
V současné době je Heineken Česká re-

publika třetím nejsilnějším hráčem na do-
mácím trhu s pivem, v exportu se řadí me-
zi nejdůležitější vývozce piva.

Mgr. Kateřina Beute
Heineken Česká republika

Zprava: S diplomem za 3. místo Sial D’Or Jiří Imrýšek, marketingový ředitel Hei-
nekenu Česká republika, Josef Danihelík, Group Brand Manager pro značky
Zlatopramen, Březňák

Oblíbenost zejména pivních speciálů z Pivovaru Svijany neustále ros-
te. Důkazem toho je nejen výrazný nárůst prodejů za první pololetí letoš-
ního roku (oproti předchozímu roku se výstav zvedl o 15 %), ale i aktuální 
červnová čísla. Přestože celkový pivní trh klesá, svijanský pivovar vykázal 
v meziročním červnovém srovnání čísla o 47 % vyšší.

www.agral.cz
Vycházejí každé dva měsíce 
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Špaldové krekry s dýňovými se-
mínky a česnekem z portfolia Bio-
pekárny Zemanka jsou nejen zdra-
vé, ale i velmi chutné. Jak napoví-
dá název, jsou vyráběny z celozrnné 
špaldové biomouky. Obsah dýňo-
vých semínek v nich dosahuje až 
16 %. Lidský organismus z této po-
choutky čerpá vlákninu, nepostra-
datelné nenasycené mastné kyse-
liny (Omega-3) a stopové prvky ja-
ko hořčík, železo, vápník, mangan, 
draslík a zejména značné množství 
zinku. Špaldové krekry s dýňovými 
semínky a česnekem byly oceně-
ny značkou kvality KLASA a vyhrály 
v kategorii Pečivo v soutěži Česká 
biopotravina roku 2007.

„Kromě toho, že jsou krekry vyro-
beny z biosurovin a jsou zdraví pro-
spěšné, tak musí také chutnat. Tímto 
mottem se řídíme při vymýšlení recep-
tur produktů,“ říká Jan Zeman, ma-
jitel Biopekárny Zemanka a nositel

ocenění Začínající podnikatel roku 
2009. „Naším sortimentem, který za-
hrnuje sladké sušenky, výrobky urče-
né dětem a slané krekry, se snažíme 
vyjít vstříc chutím zákazníka a záro-
veň mu dopřát produkt, který pochá-
zí z ekologického zemědělství,“ dodá-
vá Jan Zeman. 

Přestože jsou produkty Biopekár-
ny Zemanka vyráběny ručně, tak se 
z provozu pekárny expeduje 40 až 50 
tisíc sáčků, což odpovídá přibližně
4 až 5 tunám zboží. Trvanlivé pečivo 
Biopekárny Zemanka najdeme v ře-
tězcích BILLA, ALBERT, HYPER-
NOVA, DM DROGERIE, GLOBUS, 
kavárnách COFFEE HEAVEN, v bio-
prodejnách a na e-shopech. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
špaldová mouka se vyrábí ze stejno-
jmenné pšenice, která je jednou z nej-
starších na světě? Mouka ořechové 
chuti obsahuje větší podíl vitaminů B 
než ostatní druhy pšenice a vlákninu. 

Moderní medicína špaldě připisuje 
pozitivní účinky na stimulaci imunit-
ního systému. Konzumace špaldy vy-
kazuje mnohem nižší toxicitu pro je-
dince alergické na lepek a v některých 
případech alergii vůbec nevyvolává. 

Zdravé 
zpestření

nejen na párty!
Biopekárna Zemanka zahájila pro-

voz v roce 2006. Základním sortimen-
tem Biopekárny Zemanka jsou trvanli-
vé bioprodukty v podobě slaných kre-
krů a sušenek. V současné době vyrábí 
přibližně 20 druhů. Všechny výrobky 
obsahují 100% biosuroviny z ekolo-
gického zemědělství a jsou vyráběny 
ručně. Od října 2009 byl provoz Bio-
pekárny Zemanka certifikován dle 
standardů mezinárodního systému 
managementu bezpečnosti potravin 
BRC. V roce 2010 získal majitel pe-
kárny Jan Zeman prestižní ocenění 
Podnikatel roku 2009 v kategorii za-
čínající podnikatel. 

Více informací na www.biopekarna-
zemanka.cz. 

Národní znač-
ku kvality KLASA 
uděluje kvalitním 
potravinářským 
a zemědělským 
výrobkům minis-
tr zemědělství od 
roku 2003. Tuto 
prestižní značku 
spravuje od počát-

ku roku 2004 Oddělení marketingu 
Státního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF). Od počátku břez-
na mohou spotřebitelé nalézt národní 
známku kvality KLASA na obalech 
celkem 1295 potravinářských výrob-
ků od 223 výrobců. Další informa-
ce o národní značce kvality KLASA 
a kompletní seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na interneto-
vých stránkách Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu www.szif.cz 
v rubrice Propagace kvalitních potra-
vin a na stránkách www.eklasa.cz.

SZIF

Špaldové krekry z Biopekárny Zemanka

PRAHA – Společnost United Ba-
keries jako první pekárenská skupi-
na v České republice přešla na os-
trý provoz centralizovaného objed-
návkového systému prostřednictvím 
tzv. Zelené linky. 

Zákazníci, kteří v minulosti objedná-
vali zboží podle regionální příslušnos-
ti v některé ze třinácti pekáren United 

Bakeries v Česku, konkretizují nyní po-
žadavky na dodávky zboží na jediném 
telefonním čísle 800 202 201, volání je 
zdarma.

„Zjednodušení a zrychlení objed-
návkového systému vnímáme jako dal-
ší vylepšení servisu pro naše zákazníky. 
Zelená linka slouží i jako komunikač-
ní marketingový a monitorovací nástroj 
a je významným podpůrným centrem 

pro práci našich obchodních zástupců,“ 
uvedla Irena Primová, manažerka call 
centra. V moderně vybaveném call cent-
ru pracuje 30 operátorů, kteří prošli ná-
ročným výběrovým řízením a školením, 
v případě potřeby lze provoz rozšířit. 

Zelená linka United Bakeries, která 

vznikla ve spolupráci se společnostmi 
O2 a Minerva, je v provozu sedm dnů 
v týdnu v čase od 6 do 18 hodin, ob-
jednávky na následující den se přijímají 
do 15:30 hodin. Moderní technologický 
systém je schopný přijmout během jedi-
né vteřiny až 60 hovorů a vždy jsou ve 
směně připraveny také operátorky, vyři-
zující objednávky i ve vietnamštině. 

Společnost United Bakeries je ve-

doucí pekárenskou skupinou v regionu 
střední Evropy. V České republice záso-
buje trh ze třinácti průmyslových peká-
ren. Hlavními produktovými značkami 
společnosti jsou Delta, Fr. Odkolek, Ce-
rea, Toasttip a Ben.

Jaroslav Pomp
manažer pro vztahy s veřejností

UNITED BAKERIES a. s.

Centralizované objednávky United Bakeries

Karlovy Vary – 24. června 2010 
byl za účasti ministra zemědělství, 
ministra pro místní rozvoj, hejtma-
na Karlovarského kraje a primátora 
Karlových Varů slavnostně otevřen 
nový provoz společnosti Jan Becher 
– Karlovarská Becherovka, a. s.
(JBKB). Nový výrobní areál vyros-
tl během posledních dvanácti mě-
síců v Karlových Varech – Bohati-
cích a kromě výrobní haly o rozlo-
ze 1 440 m2 ho tvoří ještě další tři 

menší objekty. Celková investice do 
nové továrny přesáhla 100 milionů 
korun. Ostrá výroba věhlasného li-
kéru by se zde měla rozjet v září.

„Při výstavbě jsme kladli vysoké po-
žadavky na výrobní a technologické 
podmínky pro zachování kvality a chu-
ti Becherovky, dále na prevenci jakých-
koliv nežádoucích vlivů výroby na ži-
votní prostředí a samozřejmě na bez-
pečnost provozu. Továrna je vybavena 

nejmodernějším protipožárním zaříze-
ním, které odpovídá požadavkům nej-
větší světové průmyslové pojišťovny 
FM Global. Všechny parametry naše-
ho nového výrobního provozu tak patří 
ke světové špičce,“ uvádí provozní ředi-
tel Vladimír Darebník.

Stavba byla zahájena prvními demo-
ličními pracemi 6. června 2009. Základ-
ní kámen byl položen 7. července 2009. 
V současné době probíhá zkušební pro-
voz a testování technologických zaříze-
ní. Dodavateli podílejícími se na výstav-
bě byly téměř stoprocentně české firmy. 
K zajímavostem technologického vyba-
vení nové továrny patří automatický ří-
dicí systém, jenž bude řídit chod továr-
ny nejenom z pevného počítače, ale 
i z mobilní jednotky, a umožní tak ne-
přetržitě sledovat technologické a bez-
pečnostní parametry nové továrny. Pro-
tipožární stabilní hasicí zařízení bude 
zásobováno z 800kubíkové vodní ná-
drže pomocí dvou dieselových čerpa-

del, z nichž každé má výkon až 13 000
l/min.

Novou část areálu firmy tvoří čtyři 
objekty:
–  hlavní výrobní objekt o rozměrech 

60 x 24 m,
–  stáčecí místo pro líh a ostatní liho-

vé suroviny,
–  požární nádrž a stanice dieselových 

čerpadel pro stabilní hasicí systém,
–  retenční záchytná nádrž.

„Becherové šli vždy s dobou a pou-
žívali nejnovější technologie. My jde-
me v jejich šlépějích a stejně jako oni 
máme neustále na mysli nejvyšší kva-
litu likéru. Nový výrobní závod přine-
se nejen modernizaci a větší efektivitu, 
ale umožní zvýšení objemu výroby tak, 
abychom mohli uspokojit rostoucí po-
ptávku po jednom z nejznámějších čes-
kých produktů doma a na zahraničních 
trzích. Zároveň zachováváme postup 
výroby, původní recepturu, suroviny, 
chuť i kvalitu Becherovky. Podstatné je 
i to, že výroba Becherovky i nadále zů-
stává v Karlových Varech, v místě své-
ho zrodu, a tak zůstane věrná své více 
jak dvousetleté tradici,“ řekl k otevření 
nového provozu generální ředitel JBKB 
Anthony Schofield.

Pozitivními aspekty přesunu výro-
by do nové továrny v Bohaticích je vy-

loučení těžké nákladní dopravy z cent-
ra města, koncentrace existujících čtyř 
oddělených částí provozu do jednoho 
místa, řada pozitivních ekologických 
a bezpečnostních přínosů a v neposled-
ní řadě i možnost zvýšit v případě po-
třeby kapacitu výroby až o 40 %. V pů-
vodní budově v centru města na třídě 
T. G. Masaryka bude i nadále zachová-
no Jan Becher Muzeum a reprezentační 
prodejna společnosti, připomínající his-
torický odkaz rodiny Becherů.

Jan Becher – Karlovarská Becherovka, 
a. s., je společností s českými kořeny a ce-
losvětovou působností. Je součástí fran-
couzského koncernu Pernod Ricard, dru-
hého největšího výrobce destilátů a vína 
na světě. V současné době na našem tr-
hu distribuuje kromě Becherovky více než
40 známých světových značek alkoho-
lu. Patří mezi ně Ballantine’s, Jameson, 
Absolut, Havana Club, Beefeater, Chivas 
Regal, Martell, Olmeca, Kahlúa, Malibu, 
Wyborowa, Jacob’s Creek, Champagne 
Mumm, Perrier-Jouët a mnohé další.
Více o firmě i jejích značkách naleznete 
na stránkách www.jan-becher.cz. 

Eva Kotýnková
manažerka komunikace a PR,

Jan Becher 
– Karlovarská Becherovka, a. s.

Nová továrna Becherovky otevřena!
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Praha – Ministerstvo zemědělství (MZe) 
očekává, že podíl biopotravin na celko-
vé spotřebě potravin do roku 2015 vzros-
te ze současného zhruba jednoho procenta 
na pět procent. Zároveň se podle MZe otočí

poměr mezi domácími bioprodukty a výrobky
z dovozu ve prospěch tuzemských výrobků. 
„V současnosti pochází nadpoloviční větši-
na biopotravin na trhu ze zahraničí. Záměr 
ministerstva zemědělství představil Martin 
Leibl z oddělení ekologického zemědělství 
na tiskové konferenci pořádané AK ČR bě-
hem června. Prezentovaly se na ní tři fir-
my, které vyrábějí biopotraviny, které od 
nich odebírá společnost Billa. Ta s AK ČR 
uzavřela dohodu o spolupráci a má zájem 
zvýšit podíl českých biopotravin ze součas-
ných necelých 50 % na maximum. 

Společnost obchodního řetězce Billa se 
rozhodla ke spolupráci na společném projek-
tu podpory českého ekozemědělství s Agrární 
komorou. Do nově vznikajícího Fondu rozvo-
je ekologického zemědělství převede firma část 
výnosu z prodeje biologicky odbouratelných 
tašek, nejméně však dva miliony korun. První 
milion korun byl na účet fondu již převeden. 
Druhý milion bude převeden při otevření své 
dvousté prodejny, což by se mělo stát v listopa-
du, nejpozději v prosinci letošního roku. Firma 
nabízí přibližně 250 výrobků v biokvalitě, pře-
vážně z české zemědělské produkce, z nich 132 
pod vlastní značkou Naše Bio, která označuje 
výrobky českých dodavatelů. 

Z 10 na 15 procent by se v následujících pěti 
letech měla rozšířit také zemědělská půda, na 
níž farmáři hospodaří podle zásad ekologické-
ho zemědělství. Její rozloha i počet biozemě-

dělců v Česku rok od roku prudce roste. Dle 
únorových údajů počet ekofarmářů v Česku již 
převýšil 3000, meziročně vzrostl o polovinu. 
Výrazně přibývá také výrobců biopotravin. Vy-
rábí je již více než 500 firem. 

„Chceme podporovat výrobce potravin i na-
dále z Programu rozvoje venkova, aby si mohli 
financovat investice do zpracování,“ řekl Leibl. 
Ministerstvo se chce také více věnovat osvětě 
a seznamovat veřejnost s přínosy ekologického 
zemědělství a biopotravin. Dotace ekozeměděl-
cům v současnosti dosahují zhruba 600 milionů 
ročně. Zároveň mohou čerpat i další platby tak 
jako jejich konvenčně hospodařící kolegové. 

Podle Leibla je ekologické zemědělství pří-
nosné pro přírodu, zejména pro krajinu a spod-
ní vody, které nejsou zatěžovány chemikáliemi. 
Více se při něm dbá na pohodu zvířat. „Pro vý-
robce je to dobrá podnikatelská příležitost,“ 
míní Leibl. Roste totiž hlavně zájem supermar-
ketů o biovýrobky. 

Výrobců biopotravin je v České republice asi 
500, celková spotřeba se pohybuje kolem dvou 
miliard korun, což je přibližně procentní podíl 
na celkové spotřebě potravin. Podle návrhu no-
vého Akčního plánu rozvoje ekologického ze-
mědělství by se do roku 2015 měl podíl biopo-
travin zvednout na pět procent. 

Na tiskové konferenci prezentovaly své bio-
potraviny firmy Lažanský mošt ze severních 
Čech, firma MASOEKO z Letohradu zase 
představila biouzeniny a Mlékárna Valašské 
Meziříčí zase BIO mléčné nápoje. Všechny tři 

firmy se zároveň pravidelně účastní soutěží po-
řádaných regionálními agrárními komorami 
a pravidelně se některé jejich produkty stáva-
jí vítěznými.

Eugenie Línková

Podpora biopotravin v tandemu

„Candát je jedna z mála sladkovodních ryb, 
která může konkurovat mořským. Je jemná, ne 
moc tučná a výtečně se hodí na pečení,“ řekl 
šéfkuchař hotelu Alcron Roman Paulus. 

Oceňuje také chuť dalších dravců. „Skvělá 
je štika, i když je tam trochu problém s kostmi. 
Dají se ale vypreparovat, když si dá člověk tro-
chu práce,“ uvedl Paulus. Upozornil, že tato ry-
ba je vhodná zejména pro studenou kuchyni; 
oblíbené jsou štičí noky, které prý patří do fran-
couzské klasiky. Sumec si pak žádá více práce. 
„Není příliš rozšířený, ale když není přerostlý, 
pak je vhodný na pošírování nebo vaření v pá-
ře,“ řekl Paulus. Skvělá je podle něj tato ryba 
na uzení nebo pečení. 

I když si rybáři mnohdy libují ve velikosti 
uloveného dravce, kuchaři zrovna nad obřími 

rozměry nejásají. „Standardně candáti mívají 
do půl metru, štiky také a sumec třeba tři čtvr-
tě metru,“ říká Paulus. Obří ryby jsou podle něj 
spíše rarity, které se na trhu běžně neobjevují. 
Když je sumec větší než metr, maso už podle 
něj není příliš kvalitní. S velkými mořskými ry-
bami se prý sladkovodní v tomto směru nemo-
hou srovnávat. 

Českou dravou rybu ovšem restaurace ob-
jednávají spíše ojediněle. „Když potřebujeme 
větší množství candáta, kupujeme v zahrani-
čí,“ přiznává Paulus. Ryby, které se chytají v di-
voké přírodě, jsou prý zajímavé spíše pro lai-
ky než pro restaurace, které musí mít pravidel-
né dodávky. „Neznám nikoho, kdo by chytal 
na udici a pak to nosil do restaurací,“ uvedl.
Zahájení rybářské sezony tak není pro restau-

Kvality dravých ryb oceňují kuchaři i rybáři 
race nijak výrazný podnět pro změnu jídelníč-
ku. Přísun čerstvých ryb si musí zajistit i mi-
mo sezonu. 

Podle Radka Šubrta z restaurace Cha-
gall‘s Club Restaurant si znalci dravé ryby po-
važují i proto, že dlouho trvá, než je rybář ulo-
ví. „Je to zážitek, když chytnete sumce. Rybář 
o něj musí bojovat,“ tvrdí. Kulinářský výsledek 
pak prý stojí za to. „Jsou to aromatické ryby, 
i když velmi pracné. Pro restaurační byznys je 
to ovšem zátěž,“ míní. 

V Česku se podle Šubrta ryby špatně prodá-
vají. „Lidé ryby příliš nechtějí. Moc se nenají, 
nezasytí je to jako knedlík a do kuchyně je to 
drahý vstup,“ uvedl. Upozornil, že sumec, šti-
ka nebo candát přijde zhruba na 500 korun za 
kilo včetně kostí a vnitřností. Po vyčištění z ry-
by zůstane sotva 20 procent, upozornil. „Jen 
málo lidí je ochotno zaplatit hodnotu dobré ry-
by,“ řekl. 

Velký sumec sice může být rybářskou chlou-

bou, ale pro kuchaře velkou výzvou není. Vel-
ké ryby se proto většinou pouštějí zpět do ře-
ky. S úlovkem se pak šťastlivci obvykle jen vy-
fotografují, jako to dělá například milovník
rybářského dobrodružství Jakub Vágner. 

Nejvhodnější způsob úpravy dravců je podle
šéfkuchaře Michala Čuby z restaurace Rybí 
trh, když se celá čerstvá ryba vykostí, vyfiletuje 
a upeče na grilu nebo na pánvi. Dochutit se mů-
že tymiánem, rozmarýnem, estragonem či kop-
rem. Dravé ryby mají podle znalce jemné, křeh-
ké maso. „Když se upeče, rozjede se na takové 
penízky, medailonky,“ uvedl. Nesmí se ovšem 
marinovat, aby se nezkazila chuť. 

Nedravé ryby se v českých vodách mohou lovit
celý rok. Na kapra se tak například může cho-
dit kdykoli. Šestnáctý červen ovšem rybáři vní-
mají podle předsedy Českého rybářského sva-
zu Jana Štípka jako svátek. „Mají konečně mož-
nost lovu dravých ryb,“ zdůraznil.

Praha (bo) – Zajímavý úlovek, ale také výjimečné kulinární chutě si mohou dopřát milovní-
ci dravých ryb. Na mimopstruhových revírech se začíná od poloviny června lovit štika, candát 
nebo sumec, jejichž kvality oceňují rybáři i kuchaři. 

Hygiena je pojmem široce používaným od-
bornou i širokou veřejností. Obvykle je defi-
nována jako soubor všech procedur a cho-
vání s cílem zabránit nemocem. Při výrobě 
potravin se přidává nutnost zabránit konta-
minaci produktů, která by mohla způsobit 
ohrožení zdraví konečného spotřebitele. Při 
výrobě, úpravě, přepravě a ostatní manipula-
ci s potravinami je proto potřeba řádně do-
držovat předepsané hygienické předpisy, pro-
tože sebemenší mikrobiologická, fyzikální či 
chemická kontaminace může nejen zhoršit 
kvalitu finálního výrobku, ale ohrozit konzu-
menty na zdraví. Vzhledem k dnešní maso-
vé výrobě je každé porušení hygienických zá-
sad velmi nebezpečné, protože jedna chyba 
může mít za následek zdravotní komplikace 
velkého množství lidí. Proto existují systémy 
a programy, jež mají za cíl riziko kontamina-
ce provozu průběžně snižovat, ačkoli zcela 
nulového rizika nelze dosáhnout nikdy.

Jelikož jedním z hlavních činitelů vstupujícím 
do výroby je lidská činnost, tak v potravinářském 
provozu mohou být zaměstnány jedině osoby způ-

sobilé k této činnosti, tzn. že prošli řádnou vstup-
ní prohlídkou a jsou držiteli zdravotního průkazu. 
Pracovníci jsou povinni pečovat o osobní hygienu 
a čistotu pracoviště a veškerou manipulaci s po-
travinami provádět tak, aby se zabránilo nežádou-
cí kontaminaci. 

V legislativě a vyhláškách ministerstev jsou za-
kotveny požadavky pro výkon činností při provo-
zování stravovacích služeb, výrobě potravin a uvá-
dění potravin do oběhu, a to jak na provozní, tak 
i osobní hygienu. Tyto předpisy definují požadav-
ky na procesy, do jisté míry i nutná opatření a pra-
vidla pro potravinářské provozy s tím, že ponechá-
vají provozovatelům stále určitou volnost v tom, 
jak jejich splnění zabezpečí.

Mimo to existují i hygienické podmínky pro 
používání některých potravin, které mohou bě-
hem svého zpracování či používání ohrozit kvali-
tu či bezpečnost finálních produktů. Jako příklad 
můžeme uvést používání tuků a olejů při tepelné 
úpravě pokrmů, kdy lze používat jen tuky a oleje, 
které jsou pro tento účel určeny. Tuky a oleje ne-
smějí být při úpravě zahřáty nad +180 oC, pokud 
výrobce nestanoví jinak označením na obalu. Kva-
lita tuku a oleje musí být průběžně kontrolována. 
Při změně smyslových znaků nebo při překročení 
hodnot chemických ukazatelů musí být tuk nebo 
olej vyměněn. Naše společnost KåKå CZ s. r. o. 
spolupracuje s externí laboratoří a v průběhu skla-
dování nechává testovat zdravotní nezávadnost vy-
braných tuků a margarínů.

Surovinou, jež může ohrozit bezpečnost po-
travin velmi snadno, jsou například vejce. Pokud 
jsou používána čerstvá, tak k výtluku vajec musí 
být určena samostatná místnost, k přípravě a výro-
bě produktů lze používat pouze značené tržní dru-
hy vajec. Syrová vejce, s výjimkou jednotlivé ob-

jednávky spotřebitele, nelze přidávat do pokrmů, 
které se dále tepelně neupravují (například krémy, 
pudinky, omáčky), hrozí zde totiž velké nebezpečí 
salmonelózy. I přepravní obaly mohou být zdro-
jem nebezpečné kontaminace, jelikož se nacháze-
ly v drůbežářském provoze, a do výrobní části pro-
vozovny tedy nesmějí být vnášeny. 

Z hygienických důvodů je pro provozovatele vý-
razně bezpečnější používat pasterovaná nebo suše-
ná vejce. Naše společnost KåKå CZ s. r. o. dispo-
nuje dvěma tržními druhy sušených vajec, a to Su-
šené bílky 15 kg a sušená vaječná směs Pegg 15 kg.

S A N I T A C E

SANITAČNÍ PROCESY
Nedílnou součástí hygienických opatření je sa-

nitace. Jedná se o preventivní opatření omezení 
možné kontaminace, růstu a aktivity nežádou-
cích mikroorganismů. Významným předpokla-
dem úspěšných preventivních opatření ve výrobě 
je přihlédnutí ke snadnému úklidu, údržbě, my-
tí strojů a zařízení a správným dezinfekčním po-
stupům. Důležitým faktorem jsou také podmínky 
prostředí, jako je teplota, vlhkost atp., které mají 
významný vliv na aktivitu a rozmnožování poten-
cionálně patogenních mikroorganismů.

Čištění a dezinfekce jsou dva samostatné, ale 
od sebe neoddělitelné procesy, které spolu tvo-
ří sanační postup. Dezinfekce je samostatným 
postupem zaměřeným na nežádoucí mikroorga-
nismy. Čistění a desinfekce musí být prováděny 
systematicky a pravidelně. Správný sanitační po-
stup musí zahrnovat několik samostatných na se-
be navazujících operací:
–  mechanické odstranění hrubých nečistot z oko-

lí a zařízení určeného k sanaci

–  zvlhčení povrchů ploch pitnou vodou
–  aplikace pracovního roztoku čisticího prepa-

rátu 
–  oplach ploch pitnou vodou
–  aplikace pracovního roztoku dezinfekčního 

preparátu 
–  závěrečný oplach pitnou vodou

HACCP
Nástrojem pro zabezpečení hygienické bezpeč-

nosti potravin je systém kritických bodů podle 
druhu provozovny (zkratka HACCP z anglické-
ho Hazard Analysis and Critical Control Point). 
Jeho základem je určení míst (kritických bodů) 
ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvá-
dění potravin do oběhu, ve kterých je buď nej-
větší riziko porušení zdravotní nezávadnosti po-
krmů, nebo možnost takovému porušení zabránit 
(síta, filtry, sterilační jednotky atp.). Jde o tako-
vou technologickou část nebo úsek oběhu, při je-
hož nezvládnutí může pokrm ohrozit zdraví konzu-
menta. U kritických bodů je nutno provádět jejich 
kontrolu a vést o ní evidenci. Současně musí být 
zpracován plán nápravných opatření při zjištěném 
porušení podmínek v daném kritickém bodě včet-
ně nakládání s produktem, jež byl za nezvládnu-
tého stavu vyroben. Samozřejmostí je stálá imple-
mentace zlepšujících opatření preventivně zabra-
ňujících možnému ohrožení produktů. Zavedení 
systému kritických bodů (HACCP) je ve vlastním 
zájmu provozovatele, neboť mu umožní minima-
lizovat možné problémy a je také projevem zod-
povědnosti společnosti vůči svým odběratelům 
a konečným konzumentům. To si uvědomuje i na-
še společnost KåKå CZ s. r. o., jež má systém
HACCP zavedený.

Ing. David Kotrba

Hygiena a sanitace
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Nyní můžeme pod logem Naturex nabídnout:

�  více než 350 rostlinných extraktů

�  Careboost® – pro zlepšení paměti

�  Powergrape® – silný antioxidant

�  Cyracos® – pro redukci stresu

�  Svetol® – váhový management

�   Lifenol® – účinný při problémech v menopauze

�  esenciální oleje

�  oleoresiny

�  přírodní barviva

�  přírodní barviva bez E čísel

�  inaktivní sušené kvasnice

�  Talin® – pro vylepšení chuťových vjemů

�  Hinotes® – přírodní top note

AarhusKarlshamn Czech Republic,  Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mob: +420 602 451 305,

+420 602 145 090, e-mail: info.cz@aak.com
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”The fi rst choice
for value-added

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

VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
POTRAVINÁŘSKÁ

přijímá uchazeče
pro školní rok 2010/2011

v oboru vyššího odborného studia:

POTRAVINÁŘSKÁ 
TECHNOLOGIE

se zaměřením
Technologie a hygiena potravin

denní forma studia

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

dále nabízíme studijní program 
bakalářského studia

CHEMIE A TECHNOLOGIE 
POTRAVIN

s profi lací
Technologie mléka a mléčných výrobků

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

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

MLÉKÁRENSKÁ

vyhlašuje další kola přijímacího řízení 
k naplnění kapacity pro školní rok 

2010/2011 pro potravinářský obor 
zakončený maturitou:

TECHNOLOGIE
POTRAVIN

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

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

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

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

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu 
pro zájemce o studium

kdykoliv po telefonické domluvě.

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

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

http://www.vospaspsm.cz



16 / ze zahraničí Potravinářský zpravodaj 5 / 2010

RÝŽOVÝ SLAD
PRO BEZLEPKOVÉ PIVO

Italští výzkumníci Elena Ceppi a Oreste Brenna 
z milánské univerzity ve svém článku publikova-
ném v časopise Journal of Agricultural and Food
Chemistry uvádějí, že se jim podařilo připravit rý-
žový slad, a to jak v laboratorních, tak polopro-
vozních podmínkách. Výzkumníci si jako surovi-
nu pro výrobu sladu vybrali rýži nejenom proto, 
že je bezlepková, ale je to obilovina i v jiných pa-
rametrech velmi podobná ječmeni.

Sladovaná rýže se zajímavými senzorickými 
charakteristikami by mohla být v potravinářství 
použita k výrobě řady výrobků, kupříkladu bezlep-
kových produktů nebo potravin určených k dětské 
či dietní výživě. Jestliže další studie, a to zejména 
testování v plném provozu, potvrdí potenciál rý-
žového sladu, může se z něj stát nová zajímavá 
přísada, která doplní rostoucí seznam možností, 
které mají k dispozici formulátoři bezlepkových 
produktů.

Trh bezlepkových potravin úspěšně roste. Pod-
le údajů agentury Packaged Facts v minulém roce 
dosáhl hodnoty 1,6 mld. USD a za poslední čtyři 
roky zaznamenal nárůst o 28 %.

Bezlepkovou dietu musí dodržovat lidé s dia-
gnostikovanou celiakií. Nejsou to však jediní kon-
zumenti bezlepkových výrobků. Patří k nim i jiné 
skupiny obyvatel, kupříkladu ti, kteří na sobě sa-
mi pozorovali intoleranci k lepku či k pšenici, ne-
bo lidé, kteří se domnívají, že bezlepková dieta je 
zdravějším způsobem stravování.

Ceppi a Brenna nejdříve provedli laboratorní 
testy, aby zjistili optimální podmínky pro slado-
vání rýže. Nejlepších výsledků bylo dosaženo, po-
kud klíčení probíhalo při teplotě 20 oC po dobu 
7 dnů. Rýžové slady ve srovnání s ječnými mě-
ly horší parametry, nicméně rozšíření výroby z la-
boratorního měřítka na poloprovozní “pozitiv-
ně ovlivnilo charakteristiky finálního produktu”. 
Množství fermentovatelných cukrů získaných při 
sladování v poloprovozním měřítku bylo dostateč-
né, aby zdařile proběhlo kvašení a následně pro-
dukce nápoje pivního charakteru s uspokojivým 
množstvím alkoholu. V závěru výzkumníci kon-
statovali, že s ohledem na získané výsledky je tře-
ba si uvědomit, že při výrobě rýžového piva urči-
tě vyvstanou nějaké problémy. Zejména viskozita 
rýžových sladin zcela určitě negativně ovlivní pro-
ces zcezování. 

V pivovarnictví se o produkci bezlepkových vý-
robků zajímají. Kupříkladu Anheuser-Busch byl 
první větší společností, která přišla na trh s be-
zlepkovým produktem. Její pivo Redbridge se na 
trhu objevilo v roce 2006.

E.L.M. Ceppi, O.V. Brehma: Experimental stu-
dies to obtain rice malt. Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, 58, č. 13 (2010), s. 7701–7707. 
DOI: 10.1021/jf904534q

 

ARLA VYVÍJÍ MLÉČNOU 
BÍLKOVINU

PRO SPOTŘEBITELE 
POSTIŽENÉ 

FENYLKETONURIÍ
Dánská společnost Arla Foods Ingredients vyvi-

nula mléčnou bílkovinu vhodnou pro výrobu potra-
vin pro lidi postižené metabolickou poruchou fe-
nylketonurií. Fenylketonurie (PKU = Phenyl Keton
Uria) je dědičná porucha metabolismu aromatic-
kých kyselin s úplným deficitem fenylalaninhydro-
xylázy, enzymu přeměňujícího aminokyselinu fe-
nylalanin na tyrozin, anebo jejího kofaktoru tet-
rahydrobiopterinu, který je nezbytný k přeměně 
těchto aminokyselin a správnému působení fenyl-
alaninhydroxylázy.

Enzymy obecně pomáhají urychlovat většinu 
metabolických dějů v organismu a jejich chybě-
ní může znamenat i zastavení těchto dějů a hro-
madění některé látky, která nemůže být metabo-
lizována a působí potom problémy ve smyslu je-
jího nadbytku a například i toxického působení. 
V případě fenylketonurie tedy fenylalanin není 
přeměňován na tyrozin a hromadí se v tělesných 
tekutinách. Tento stav, který se nazývá hyperfenyl-
alaninémie, způsobuje těžká tělesná i mentální po-
škození. Léčba spočívá v trvalém podávání diety 
s nízkým obsahem fenylalaninu. Denní potřeba 
bílkovin ve výživě musí být nahrazována umělou 
směsí nezbytných aminokyselin bez fenylalaninu, 
která je obohacována o stopové prvky, ionty, mi-
nerály a vitaminy, a to vždy v závislosti na věku 
léčeného člověka. Potřeba dietní léčby u jedinců 
s fenylketonurií je celoživotní.

Fenylketonurici tedy samozřejmě nemohou 

konzumovat ani mléčné výrobky. Arla Foods In-
gredients pro ně vyvinula mléčnou bílkovinu neob-
sahující fenylalanin, kterou lze nahradit normální 
bílkoviny v mléčných výrobcích a proteinových ty-
činkách. Nemocní s diagnózou PKU by tedy ne-
museli konzumovat ne příliš chutné suplementy, 
ale mohli by si dovolit jíst i takto upravené mléčné 
výrobky bez obavy z nežádoucích důsledků.

Mléčná bílkovina vyvinutá Arlou pro tento účel 
se nazývá CaseinoGlycoMacroPeptide (CGMP). 
Je součástí syrovátky a je podobná jiným bílkovi-
nám s tím rozdílem, že neobsahuje fenylalanin. 
Až do současnosti byla považována za nežádou-
cí komponentu syrovátky, Arla se ale domnívá, že 
má významný tržní potenciál.

Společnost plánuje v následujících letech zvý-
šení její výroby, aby vyhověla poptávce ze stra-
ny fenylketonuriků. Bílkovina jako nová přísada 
je podle názoru Arly vhodná k aplikaci do mléč-
ných výrobků, proteinových tyčinek, paštik a či-
rých nápojů. V současnosti se s postižením PKU 
rodí asi jedno dítě z 15 tisíc, i když mezi jednotli-
vými zeměmi mohou být významné rozdíly. V Ir-
sku a Turecku je výskyt tohoto postižení mnohem 
častější než kupříkladu ve Finsku.

U dětí narozených s tímto onemocněním se ob-
jevuje charakteristický zápach připomínající za-
tuchlinu, protože s potem a močí se vylučují i pro-
dukty odbourávání fenylalaninu. Barva kůže, vlasů 
i očí je u postižených dětí světlejší než u rodičů. 
Objevují se i změny kostry, které mají za následek 
menší hlavu, nižší postavu a ploché nohy. V České 
republice se čtvrtý až pátý den po narození dítěte 
provádí kapilární odběr krve z patičky a změří se 
hladina fenylalaninu v tomto vzorku. Je-li zvýšena, 
provádějí se další testy. Pokud je nemoc potvrze-
na, je nutno ze stravy dítěte okamžitě vyloučit fe-
nylalanin, jinak se mohou dostavit i neurologické 
poruchy včetně epilepsie.

TOXICKÉ LÁTKY Z LEPIDEL 
MOHOU PRONIKAT

DO POTRAVIN
Výsledky studie skupiny španělských výzkum-

níků ze zaragozské univerzity vzbudily obavy, že 
z adheziv používaných k výrobě obalů či lepení 
etiket na potravinářské obaly mohou do potravin 
pronikat toxické látky. 

Cristina Nerin a její kolegové zdůrazňují, že 
zatímco používání plastů přicházejících do kon-
taktu s potravinami je regulováno několika zvlášt-
ními Nařízeními EU, používání adheziv je upra-
veno pouze rámcovou směrnicí EC 1935/2004. 
Nicméně i podle této směrnice by žádný materi-
ál či zboží přicházející do kontaktu s potravinou 
neměl umožnit přenos některé ze svých složek do 
potraviny v množstvích, která by mohla: ohrozit 
lidské zdraví, způsobit nepřijatelnou změnu ve slo-
žení potraviny nebo způsobit zkažení organolep-
tických charakteristik potraviny. 

V článku v časopise Journal of Materials Che-
mistry Canellas et al. popisují, jak studovali čtyři 
různá akrylová adheziva a podrobně zkoumali 11 
látek v těchto lepidlech obsažených. Některé látky 
byly rozpouštědla, další byly reziduální monome-
ry nebo nečistoty z výroby. Z jedenácti zkouma-
ných látek jich čtyři migrovaly do potravinových 
simulantů, z těchto čtyř potom dvě byly přítom-
ny ve vyšších koncentracích, než doporučuje In-
ternational Life Sciences Institute Europe (ILSI), 
který se zabývá toxikologií a bezpečností potravin. 
Jedna z nich, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-di-
ol, který se používá jako povrchově aktivní látka 
neiontového charakteru, se nachází v některých 
adhezivech ve vysokých koncentracích. Tato sku-
tečnost spolu s vysokou toxicitou uvedené látky 
signalizují, že problému by se i nadále měla věno-
vat zvýšená pozornost.

Elena Canellas, Margarita Aznar, Cristina Ne-
rín, Peter Mercea: Partition and diffusion of vola-
tile compounds from acrylic adhesives used for fo-
od packaging multilayers manufacturing. Journal 
of Materials Chemistry, 20, č. 24 (2010), s. 5100–
5109. DOI: 10.1039/c0jm00514b).

OCHRANA KÁVY
PŘED ŠKŮDCI

Brazilští výzkumní pracovníci izolovali z kávo-
vých zrn bílkovinu, která je podobná leguminu 
(proteinu nacházejícímu se v luštěninách). Něko-
lik dříve publikovaných studií prokázalo, že glo-
buliny typu leguminů působí jako obranné látky 
chránící rostlinu před hmyzem a jinými škůdci. 
Až do současnosti však žádná studie nevěnova-
la pozornost insekticidním vlastnostem bílkovin 
z kávových zrn. 

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, e-mail: abont@seznam.cz
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Počet výtisků:  ..............................................................................................................................................
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Ve studii, jejíž výsledky byly zveřejněny v časo-
pise Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
brazilský výzkumný tým izoloval a purifikoval pro-
teiny podobné leguminu ze semen (kávových zrn) 
Coffea arabica a C. racemosa, charakterizoval je-
jich fyzikálně chemické vlastnosti a jako první tes-
toval jejich účinky na vývoj larev zrnokaza skvr-
nitého (Callosobruchus maculatus), škůdce pou-
žívaného jako modelový organismus ve studiích 
testujících insekticidní aktivitu bílkovin. Proteiny 
izolované z kávových zrn byly též vyhodnoceny 
z hlediska citlivosti k degradaci proteolytickými 
enzymy přítomnými v zažívacím traktu zrnoka-
za. Všechny testované koncentrace kávových le-
guminů významně pozměnily parametry larev zr-
nokaza. 

Zatím není prokázáno, jaký je mechanismus to-
xického působení těchto proteinů na hmyz. Vý-
zkumníci se domnívají, že se vážou na chitin v pe-
ritrofních membránách střevního systému larev 
a tím interferují s příjmem živin. 

V současnosti chtějí výzkumníci studovat roz-
díly v odolnosti různých druhů kávy vůči tropic-
kému škůdci kávových zrn červci Hypothenemus 
hampei. Domnívají se, že za rozdílnou mírou re-
zistence stojí právě rozdíly ve složení proteinů le-
guminového typu.

Mirela Batista Coelho et al.: Purification of le-
gumin-like proteins from Coffea arabica and Cof-
fea racemosa seeds and their insecticidal pro-
perties toward cowpea weevil (Callosobruchus 
maculatus) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 58, č. 5 (2010), 
s. 3050–3055. DOI: 10.1021/jf9037216

NOVÉ LOGO 
PRO EVROPSKÉ 
BIOPOTRAVINY

Od 1. července 
2010 platí v Evrop-
ské unii nová pravi-
dla pro označování 
ekologické produk-
ce. Balené biopro-
dukty, které byly 

vyrobeny v členských státech EU, budou muset 
mít na obalu nové společné logo – 12 hvězdiček 
seskupených ve tvaru listu na světle zeleném poza-
dí. Pro spotřebitele bude lístek zárukou, že zboží 
splňuje přísné normy, že potraviny byly vyprodu-
kovány plně v souladu s předpisy EU pro ekologic-
ké zemědělství. Vedle společného unijního loga 
bude dál možné používat další národní, regionál-
ní či soukromá loga. Uvádění unijního loga na ne-
balených bioproduktech a bioproduktech dováže-
ných ze zemí mimo EU bude dobrovolné. 

Nově budou výrobci povinní na obalech mimo 
loga uvádět též číselný kód kontrolní organizace 
a místo produkce zemědělských surovin použi-
tých na výrobu dané biopotraviny – ‚EU Agricul-
ture‘, ‚non-EU Agriculture‘ či ‚EU/non-EU Agri-
culture. Pokud všechny suroviny pocházejí z jed-
né jediné země ať už z Evropské unie či mimo 
ní, lze uvést její název. V České republice kont-
rolované a certifikované biopotraviny tedy pone-
sou evropské biologo a kód jedné ze tří akredito-
vaných kontrolních organizací: KEZ o.p.s., kód:
CZ-BIO-001, ABCERT AG, organizační složka,
kód: CZ-BIO-002, Biokont CZ, s. r. o., kód:
CZ-BIO-003.

Evropským biologem smí být označeny pouze 
produkty, které obsahující minimálně 95 % biosu-

rovin, které zahrnuje právní úprava pro ekologic-
ké zemědělství v EU, které přicházejí od výrobce 
v uzavřeném obalu, které jsou označeny názvem 
výrobce či prodejce a názvem a kódem kontrol-
ního orgánu, neobsahují geneticky modifikované 
organismy.

Pro zavedení loga a dalších povinných složek 
platí pro výrobce dvouleté přechodné období, po 
tuto dobu zásoby produktů vyrobených, zabale-
ných a označených přede dnem 1. července 2010 
v souladu s předpisy EU mohou být uváděny na 
trh s odkazem na ekologickou produkci až do vy-
čerpání zásob.

Kromě toho jsou vůbec poprvé v Evropské unii 
zavedena pravidla pro ekologickou produkci ryb, 
měkkýšů a mořských řas v akvakultuře. Pravidla 
stanoví podmínky pro vodní produkční prostře-
dí, oddělení ekologických a konvenčních jednotek 
a pro dobré životní podmínky živočichů včetně 
maximální hustoty chovu, která je měřitelným uka-
zatelem welfaru. Pravidla rovněž stanoví, že musí 
být zachována biologická rozmanitost, a nepovolu-
jí vyvolávání reprodukce pomocí umělých hormo-
nů. Měla by se používat ekologická krmiva a krmi-
va určená pro udržitelný rybolov. Pro produkci ml-
žů a mořských řas platí zvláštní ustanovení.

FRANKFURTSKÉ PÁRKY 
S OLIVOVÝM OLEJEM

Milovníci letního grilování by v příštích letech 
mohli mít k dispozici zdravější uzeniny. Podle 
článku publikovaného v časopise Food Research 
International bylo díky španělským výzkumní-
kům zjištěno, že emulzí olivového oleje ve vodě 
lze úspěšně částečně nahradit vepřové hřbetní sád-
lo u frankfurtských párků, aniž by došlo ke změně 
jejich barvy či chutě a tímto počinem snížit množ-
ství nasycených tuků a naopak zvýšit množství mo-
nonenasycených tuků v uzenině.

Nová studie realizovaná vědci z City Universi-
ty of Madrid naznačuje, že obsah nasyceného tu-
ku ve frankfurtských párcích pocházející převážně 
z hřbetního sádla by bylo možné snížit náhradou 
této vepřové složky emulzemi olivového oleje ve 
vodě. Emulze byly stabilizovány pomocí různých 
bílkovinných systémů tvořených kaseinátem sod-
ným, sójovým bílkovinným izolátem, masovými 
bílkovinami a mikrobiální transglutaminázou.

Frankfurtské párky připravené pomocí různých 
olejových emulzí mají obvykle dobrou vaznost vo-
dy a tuku, vyšší tuhost, lepší soudržnost, horší žvý-
katelnost a nižší lepivost než kontrolní párky vy-
robené pouze ze sádla. Když však byly pokusné 
párky hodnoceny panelem 12 odborníků, výsledky 
měly obdobné jako uzeniny kontrolní. Podle auto-
rů studie lze potraviny, které jsou strategicky nebo 
přirozeně obohacované o zdravější mastné kyseli-
ny, použít k dosažení požadovaného biochemické-
ho efektu u spotřebitelů. Ti potom nemusejí kon-
zumovat potravinové doplňky či měnit stravovací 
návyky. Proto byly k pokusům s částečnou náhra-
dou vepřového tuku olivovým olejem zvoleny prá-
vě frankfurtské párky, které jsou u spotřebitelů vše-
obecně oblíbenou uzeninou.

F. Jimenez-Colmenero, A. Herrero, T. Pintado, 
M. T. Solas, C. Ruiz-Capillas: Influence of emul-
sified olive oil stabilizing system used for pork 
backfat replacement in frankfurters. Food Research
International. Article in press, DOI: 10.1016/
j.foodres.2010.06.010 

Mgr. Tatiana Oldřichová,
Zemědělská a potravinářská knihovna,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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Cílem lidské práce je produkt. V případě jeho úspěšného
uvedení na trh se dostavuje pocit uspokojení z dobře vy-
konané práce, který je motorem lidského konání. Společ-
nou komunikací, spoluprací a strategií zajišťuje společnost 
IREKS ENZYMA s. r. o. prodej pekařských výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou a spolu s pekárnami tak získává maxi-
mum spokojených konečných spotřebitelů.

VÝROBEK S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU
Je obecně výrobek, v našem případě chléb nebo pečivo, který 

lze charakterizovat jako potravinu s vyšší kvalitou a s vyšší cenou 
– má bohatší recepturu, často náročnější tvarování s vyšším podí-
lem ruční práce, deklarovatelný zdravotní benefit atd. 

V době doznívající krize se jednoznačně potvrzuje teorie „Ote-
vírajících se nůžek“ v poptávce po potravinách. Na jedné straně 
vítězí kvantita nákupů levných a superlevných potravin základní-
ho typu (v pekařské produkci je takovým etalonem nejlevnějšího 
zboží rohlík a konzumní chléb) a na opačném pólu je to poptávka 
po kvalitě, kdy spotřebiteli nezáleží na ceně. V tomto případě zá-
kazník hledá to, co chce pro sebe a o čem je přesvědčen, že splňu-
je jeho představy. Mezi otevřenými nůžkami je prostor pro „zlatou 
střední cestu“ neboli „solidní střed“, který jednoznačně pozbyl na 
objemu nákupů. K tomuto závěru jsme došli spolu s pekaři a cuk-
ráři při diskuzích na odborných seminářích. Jestliže má výrobce 
vlastní firemní prodejny, jeho prvořadým cílem je, aby zákazník 
neodešel z pekařství pouze se sáčkem rohlíků a půlkou konzum-
ního chleba, ale aby si ke svému nákupu přidal dražší výrobek. 
Množství tohoto prodaného zboží výrobci dělá tržby a zisk.

Prodej pekařských výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou – realita, či utopie?

chutiny) patří k nejdražším a bez reklamy se prostě neobejdou. 
Možnosti pekařů jsou mnohem skromnější. IREKS ENZYMA 

podporuje své odběratele surovin – pekárny – dodávkami stále 
nových a originálních materiálů podporujících jejich prodej. Je-
dině společně tak má možnost působit na informovanost spotře-
bitelů. Již při vývoji nové směsi uvažuje o konečném spotřebiteli, 
spolu se samotným produktem je promýšlen i název konečného 
výrobku a způsob podpory jeho prodeje. 

Největší portfolio pestrých propagačních materiálů a prostřed-
ků prodeje bylo vytvořeno pro Zlatou Salimou oceněný program 
VitalFit®. Také nejúspěšnější směsi letošního jara jsou doprová-
zeny plakáty do prodejen a lístečky s informacemi o složení ko-
nečných chlebů a pečiva. 

Cílem je zaujmout zákazníka, upozornit na výrobek, být vidět 
a podat informace. Tak je splněno další P = Promotion = Propaga-
ce. Propagace znamená, jak a co se o výrobku zákazník dozví.

Konečného spotřebitele musíme umět zaujmout!

BEZ MARŽE TO NEJDE!
Na všechny výše popsané aktivity si výrobce/obchodník mu-

sí vydělat. Tzn. správně nastavit své poslední P = Price = Cenu. 
Pod distribuční politiku nespadá pouze konečná cena výrobku, 
ale i distribuční slevy, množstevní slevy, akční ceny, platební pod-
mínky, náhrady atd. Vše je třeba zakalkulovat. Pokud bychom ne-
znali ziskovost nebo ztrátovost určitého výrobku či skupiny výrob-
ků (kategorie), pak by nebylo možné stanovit finanční prostředky 
– rozpočet – na podporu jejich prodeje. 

Bez marže a bez zisku se nedá podnikat. 

BÝT VIDĚT! BÝT VIDĚT! BÝT VIDĚT! 
Každý výrobce, zde pekař, by si měl klást otázku, zda o něm po-

tenciální zákazník ví. Nebo zda ho spotřebitel vyhledává, protože 
slyšel o jeho prodejně nebo na ni viděl reklamu či upoutávku. Pro-
dej zboží v hezkém a příjemném prostředí je základní podmínkou 
splnění jednoho z P marketingového mixu, Place = Místo prode-
je. Pokud se v obchodě zákazník cítí dobře a je spokojen, jistě se 
po základní objednávce několika kusů rohlíků a chleba rozhléd-
ne po pultu a přidá si i další výrobky. V nejlepším případě dodá 
i kouzelnou větu: „Co máte nového?“ V tom okamžiku svoji neza-
měnitelnou roli začíná hrát milý, informovaný a řádně proškolený 
prodejní personál s dobrými komunikačními schopnostmi. Neboť 
na osobní komunikaci je závislý obchod ze všeho nejvíce. Ani su-
permoderní prodejna nezaručí úspěch, pokud spotřebitel neobdr-
ží informace, které dnes vyžaduje více než kdykoli dříve.

PODPORA PRODEJE
Už z doby 1. republiky známe grafické symboly vztahující se 

k obchodu a k potravinám, některé se používají dodnes. V oblas-
ti prodejních materiálů jsou bezesporu nejvynalézavějšími výrob-
ci a prodejci kávy a alkoholu. Protože tyto zbytné potraviny (po-

Chleby
ADAM a EVA

– chleby pro muže
a ženy

Pečivo
ze směsi

Slunečnicová
kostka

Pečivo ze směsi
Lněné Zlato
a z posypu
Zlatý len

IREKS ENZYMA s. r. o.,
Kšírova 257, Brno

www.ireks-enzyma.cz
www.vitalfi t.cz

26.8. - 31.8.2010

Budoucnost českého zemědělství 
a českého venkova

čtvrtek - pondělí 9.00 - 18.00 hodin
úterý                    9.00 - 17.00 hodin

37. ročník
mezinárodní výstavy

www.vcb.cz

Regionální potraviny

Bohatý odborný

doprovodný program

Novinky a zajímavosti z oboru

Slavnostní předání certifikátu

národní značky KLASA

Představení vaší firmy

odborné a široké veřejnosti

Soutěž o Zlatý klas

Společným cílem
je úspěch

Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR,
AK ČR a Potravinářskou komorou ČR

• Potravinářský pavilon
  Česká a moravská vína
• Pavilon regionálních potravin „Ochutnejte to nejlepší 
  z Čech a Moravy“
  Přehlídka regionálních výrobců a jejich potravinářských 
  specialit ze všech krajů republiky
  Česká distribuční síť
• Myslivecký a rybářský pavilon 
• Zbraně a střelivo
• Potřeby pro myslivce a rybáře, oblečení, obuv, optika
• Den myslivosti sobota 28.8. 
  (ukázky vábení zvěře, sokolnictví, kynologie, 
  Vojenský umělecký soubor Ondráš)
• Zvěřinové hody v Pivovarské zahradě
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Vyhrajte 50 000x kuchyňské vybavení Tescoma. ! Herní kartu a úplná pravidla soutěže najdete na www.eklasa.cz

Bílou hmotu... Nebo opravdový 
jogurt?
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 QMS ISO 9001 EMS ISO 14001 RABC EN 14065

 profesionalita ochrana prostředí špičková hygiena

www.pradelna.cz

Komplexní služby

pro potravinářské

provozy

� pronájem všech druhů prádla

�  ošetření prádla dle nejpřísnějších
hygienických norem

� poradenství při výběru textilií

Vydavatelství
potravinářských periodik 

 AGRAL s. r. o.
je tady pro Vás již 15 let.

www.agral.cz


