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na straně 21

Vám přinášíme rozhovor
s Ing. Robertem Pekařem, 
ředitelem závodu Benešov 
společnosti Danone a. s.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa 
a premiér ve svých vystoupeních po 
několikáté zopakovali, že současná 
podoba návrhu státního rozpočtu 
pro příští rok nepočítá s žádnými 
penězi na dorovnávací platby, u ze-
mědělské veřejnosti známé jako top-
-up. Ministr připustil, že další jedná-
ní v závěru letošního a během příští-
ho roku by mohla vést k uvolnění 

alespoň části prostředků. Výplata 
agrárních dotací začíná až v pro-
sinci daného roku. 

Zemědělci dávají vládě na navý-
šení čas do 18. února. O případném 
dalším postupu agrárníků rozhodne 
sněm Agrární komory ČR 3. břez-
na. Podle Veleby se zemědělci chtě-
jí dohodnout a nechtějí demonstro-
vat, jak tomu bylo v minulosti. 

„Nula je pro zemědělce absolut-
ně nepřijatelná, uvedl Veleba. Ze-
mědělci trvají zejména na vyplace-
ní té části plateb, která se vyplácí 
na podporu takzvaných citlivých 
komodit. Mezi ně patří například 
chov přežvýkavců, pěstování bram-
bor na škrob a produkce tradiční 
tuzemské plodiny, chmele. Veleba 
se domnívá, že k získání požadova-
ných peněz není nutné navyšovat 
rozpočet kapitoly zemědělství. „Pe-
níze v rozpočtu MZe jsou,“ řekl. 

Farmáře podpořila Potravinářská 
komora ČR. „My jsme jako zpra-
covatelé na straně zemědělců při 
jejich oprávněných požadavcích. 
Chceme, aby měli rovné podmínky 

Dovozy 
některých 

potravin jsou 
zbytečné

Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu ze-
mě do Evropské unie až několikanásobně. Dováží 
se například stále více mléčných výrobků či masa. 
Import vepřového od roku 2003 do loňska vzrostl 
více než šestkrát na téměř 180 000 tun a dále se 
zvyšuje. Více než polovina ze zhruba 40 kilogramů 
vepřového masa, které obyvatel ČR ročně sní, bu-
de tak letos pocházet z dovozu. Na tuto skutečnost 
neustále upozorňuje Agrární komora ČR a toto 
varování, že dovozy potravin vytlačují z trhu české, 
mnohdy kvalitnější potraviny, zaznělo jak na Žo-
fínském agrárním fóru uprostřed listopadu, tak 
na shromáždění zemědělců a potravinářů v praž-
ské Lucerně v úterý 23. listopadu.

Podle Jana Veleby se do země dováží také stále 
více másla, sýrů a tvarohů. Zatímco rok před vstu-
pem ČR do EU dosáhly dovozy másla 5 000 tun, 
loni to bylo více než čtyřnásobné množství. Přitom 
dovoz másla není opodstatněný a prezident AK ČR 
Veleba nad tím jen nevěřícně kroutí hlavou. Ne-
chápe, proč čerstvé máslo musíme dovážet. Zvy-
šování dovozů potravin vede podle něj k omezová-
ní jejich tuzemské výroby a tím k pokračujícímu 
útlumu zemědělské produkce. 

 Rostoucí podíl zahraničních výrobků na českém 
trhu se zemědělcům a potravinářům nelíbí. V po-
slední době proto zahájili všemožné aktivity, jejichž 
pomocí chtějí tento stav zvrátit. Veleba odhaduje, 
že do tří až pěti let by v důsledku různých propagač-
ních kampaní mohl vzrůst podíl českých výrobků až 
o deset procent. Naposledy například během měsí-
ce listopad zorganizovala agrární komora nabídku 
svačin z českých potravin v základní škole v Botyč-
ské ulici v Praze. Nechyběl v nich například jogurt 
z Olmy, pečivo ze Štefanova pekařství z východních 
Čech a další potraviny vyznamenané v regionál-
ních kolech soutěží pořádaných již více než 5 let 
agrárními komorami z krajů. Na to letos navázala 
spolupráce výrobců potravin s ministerstvem země-
dělství propagující regionální potraviny. 

Nezájem o tuto tematiku nelze vytknout ani 
Potravinářské komoře ČR, která začátkem lis-
topadu představila svůj záměr označovat kvalitní 
české potravinářské výrobky státní vlajkou. Záro-
veň chce uzákonit podmínky pro označování po-
travinářských výrobků v obchodech přívlastkem 
„čerstvé“. 

To by do budoucna například znemožnilo takto 
v obchodech označovat ryby, které byly po před-
chozím zmrazení rozmraženy, nebo v supermarke-
tech rozpékané mražené polotovary prodávat jako 
„čerstvé pečivo“. To by do jisté míry mohlo omezit 
dovoz výrobků těchto kategorií. 

Došlo by tím k posílení pozice prodejců a dis-
tributorů, kteří mají zájem na prodeji čerstvých 
potravin. Současný systém je diskriminuje tím, že 
nemohou účinně prezentovat svou snahu o zkrá-
cení distribučního řetězce a dodávání skutečně 
čerstvých potravin, míní šéf Potravinářské komory 
ČR Miroslav Toman. 

Podle Veleby jsou v Česku v důsledku ostrého 
konkurenčního boje mezi obchodními řetězci po-
traviny levné, často však na úkor kvality. Veleba je 
navíc přesvědčen, že nízké ceny potravin vyhovují 
všem politikům bez rozdílu politické orientace, 
kupují si podle něj tímto způsobem přízeň voličů. 

Pokud by vzrostl podíl místních potravin na tr-
hu, jejich cenová hladina by se zvýšila, vzrostla 
by však kvalita nabídky, tvrdí Veleba. V důsledku 
přísnějších předpisů, než jaké jsou v EU, jsou pod-
le něj totiž tuzemské potraviny kvalitnější. Jelikož 
nejsou dováženy z velké vzdálenosti, jsou také čer-
stvější než ty ze zahraničí. Jejich koupí lidé navíc 
podpoří zaměstnanost na českém venkově i údržbu 
kulturní krajiny.Na tom se shodují oba šéfové ko-
mor, tedy Miroslav Toman z Potravinářské komo-
ry ČR a Jan Veleba z Agrární komory ČR.

Eugenie Línková

Potravinářská komora
stojí za zemědělci

se svými konkurenty ze starých ze-
mí EU. Chceme, aby mohli vyrábět, 
abychom nemuseli dovážet surovi-
nu pro naše výrobky,“ řekl šéf po-
travinářů Miroslav Toman. 

Podle jihomoravského hejtmana 
a stínového ministra zemědělství 
Michala Haška (ČSSD) navrhnou 
opoziční poslanci na schůzi sně-
movního zemědělského výboru, aby 
v příštím roce bylo zemědělcům do-
rovnání přímých plateb vyplaceno. 
Hašek se domnívá, že by mohly být 
použity například peníze z resortu 
ministerstva obrany. Jeho stranický 
kolega a místopředseda zemědělské-
ho výboru Ladislav Skopal vidí re-
zervy také v Pozemkovém fondu. 

Čeští zemědělci, stejně jako jejich 
kolegové z dalších zemí, které vstou-
pily do EU v roce 2004 a později, 
pobírají na dotacích z EU stále mé-
ně peněz než farmáři v původních 
členských státech. Úrovni dotací ve 
starých členských státech se mohou 
tuzemští farmáři přiblížit právě dí-
ky platbám z národních rozpočtů. 
Dotační rozdíly by měly zmizet, 
nebo se alespoň výrazně zmírnit až 
v roce 2014. 

Do Lucerny vedle stovek země-
dělců dorazili vedoucí představitelé 
dalších nevládních organizací a ze-
mědělských odborů. Přišli i šéfové 
největších firem v oboru, mimo jiné 
majitel skupiny Agrofert Holding, 
podnikatel Andrej Babiš. 

 Ten k pobavení části publika 
přímo na pódiu předal premiéro-
vi řepkové mýdlo a olej. Babišem 
vlastněná společnost Preol je jed-
ním z největších zpracovatelů řep-
ky v ČR. Babiš se na veřejnosti 
netají tím, že především zásluhou 
jeho lobbingu přehlasovala letos 
sněmovna veto prezidenta Václava 
Klause a prosadila povinné navý-
šení podílu biosložky v pohonných 
hmotách. 

Dorovnání přímých plateb je pro 
zemědělce velmi citlivé téma, kvůli 
němuž do ulic vyšli už v minulos-
ti. Například loni v prosinci jich 
proti plánovanému krácení plateb 
v Praze demonstrovalo na 4 000. 
Sněmovna následně především hla-
sy levicových poslanců přidala do 
rozpočtu MZe 1,5 miliardy korun, 
jak rolníci požadovali. 

 
Eugenie Línková

Právě zemědělci jsou totiž v kaž-
dodenním styku s úřady, a proto je-
jich kritické připomínky mohou vý-
razně pomoci k odstranění zbytečné 
byrokracie a vybudování efektivní 

státní administrativy se vstřícnou 
tváří, která jejich záležitosti bude ře-
šit bez zbytečného prodlení pružně 
a rychle. 

„Jednoduchým a nebyrokratickým 
způsobem je možné pomocí dotazní-
ku upozornit na neduhy a přebujelou 
administrativu zemědělských úřadů. 
Dotazník také umožňuje navrhnout 
řešení problémů, na které podnět upo-
zorňuje. Podněty se bude průběžně za-
bývat k tomu určená Antibyrokratická 

komise pod mým osobním vedením, 
která je vyhodnotí a bude iniciovat 
okamžitou nápravu,“ sdělil ministr 
Fuksa.

 Při omezování zbytečné a obtěžu-
jící byrokracie, jenž komplikuje ze-
mědělcům a občanům komunikaci 
s úřady, se ministerstvo zemědělství 
rozhodlo k několika debyrokratizač-
ním krokům a určité kroky už také 
podniklo. V nedávné době MZe po-
žádalo pozemkové úřady, aby byly 
k veřejnosti vstřícné a vyřizovaly po-
dání a žádosti v co možná nejrychlej-
ším čase. Samostatnou kapitolou je 
omezení počtu zemědělských úřadů. 
Na základě podrobných analýz MZe 
dospělo k názoru, že je nanejvýš účel-
né spojit kontrolní a další organizace 
v rámci resortu. Zemědělské úřady 
se v budoucnu soustředí do dvou 

zastřešujících organizací, jednou 
bude Národní úřad pro bezpečnost 
potravin a druhou Národní pozem-
kový úřad. Smyslem spojení země-
dělských úřadů jsou jednak úsporná 
opatření, ale také zpřehlednění a ra-
cionalizace kontrolních postupů tak, 
aby zemědělské podnikatele neobtě-
žovaly víc, než je nutné. Další kroky 
na cestě k vytvoření vstřícné státní 
správy budou následovat. 

„Tématu odstraňování byrokracie se 
hodlám dál koncepčně věnovat, je to 
ostatně jedna z vládních priorit. Jsem 
přesvědčen, že představený systémový 
boj proti obtěžující byrokracii už za-
číná přinášet, ale především přinese 
pozitivní výsledky,“ uzavřel ministr 
zemědělství.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Ministr Fuksa vyzývá zemědělce
ke společnému postupu v boji proti byrokracii

Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, 
aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie, a vyzval ji ke 
spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. 
Ministerstvo zemědělství zřídilo 4. 11. na svých webových stránkách 
www.eagri.cz jednoduchý dotazník, který zemědělcům usnadní pře-
dání podnětů přímo Antibyrokratické komisi. Samotná výzva se k ze-
mědělcům dostane prostřednictvím zemědělských a profesních orga-
nizací, které jim jeho výzvu předávají. 

Potravináři v Lucerně  –  zleva Andrej Babiš, Dana Večeřová, Milan Teplý, Oldřich Gojiš

Kolem dvou a půl tisíce zemědělců dorazilo 23. listopadu do praž-
ské Lucerny, aby se tam účastnili vyjednávání agrární a potravinář-
ské komory o dotacích. Jde jim o dorovnání přímých plateb na úrovni 
4,8 miliard korun, na něž mají podle předvstupních dohod nárok. Od 
Petra Nečase, premiéra české vlády, se však dozvěděli, že v rozpoč-
tu chybí potřebné peníze, a tak i zemědělství dostane méně. Pro pří-
mé platby měl jen označení nula.
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Ten, kdo by chtěl cestovat se 
psem (ale i kočkou či fretkou) po 
zemích EU, má možnost označovat 
tato zvířata ještě do konce červ-
na 2011 kromě čipu i tetováním. Od 
3. 7. 2011 už to bude možné pouze 

elektronickým čipem. Na tuto sku-
tečnost jsme při různých příležitos-
tech upozorňovali. A je to i uvedeno 
na webových stránkách www.svscr.
cz pod odkazem Cestování se psy, 
kočkami a fretkami. 

Zatím tedy, ještě sedm měsíců, jsou 
dva možné způsoby označení zvířete, 
a to tetováním a mikročipem. Teto-
vání musí být čitelné. Tento způsob 
označení je pro cestování se zvířetem 
použitelný do 2. července 2011. Po 

tomto datu musí být psi, kočky a fret-
ky označeni mikročipem. Označení 
mikročipem provádí soukromý vete-
rinární lékař. K označení je možné 
použít pouze mikročipy splňující ISO 
normy pro mikročipy a čtecí zařízení 

– ISO 11784 a ISO 11785. Tak cesto-
vatelé pozor! Při plánování cest po 
členských zemích EU nezapomenout 
na očipování svého chlupatého spo-
lečníka či společnice!

Není to novinářská ani veteri-
nární „kachna“, čas od času se 
opravdu stane, že si někdo všim-
ne zvláštního jevu, že maso světél-
kuje. Před několika dny jsme od-
povídali na dotaz, zda je to mož-
né, že by drůbeží kosti se zbytky 
masa, které dali kočce do misky, 
mohly světélkovat, a zda to ne-
znamenalo nějaké zdravotní riziko 
i pro lidi. Naposledy řešili podobný 
případ v roce 2008 na Olomoucku. 
Ani tehdy Státní veterinární ústav 

v Olomouci v předložených zbytcích 
kostí po pozřeném kuřeti neshleda-
li nic, co by svědčilo o zdravotní 
závadnosti.

Ve vzorku kostí se zbytky svalovi-
ny, který v laboratořích Státního ve-
terinárního ústavu v Olomouci tehdy 
vyšetřili, nebyla prokázána ani radio-
aktivní kontaminace, ani rezidua in-
hibičních látek, jako jsou zejména 
antibiotika a chemoterapeutika. Su-
rovina – drůbeží maso – tedy nebyla

zdravotně závadná. Podle popisu ani 
v letošním případě nešlo o žádné ri-
ziko.

Při laboratorním vyšetření se zpravi-
dla prokážou již probíhající rozkladné 
procesy, které mají na svědomí v přiro-
zené míře působící bakterie rodu En-
terobacter, Citrobacter, Pseudomonas, 
Micrococcus a Staphylococcus. Je mož-
né, že dočasné „světélkování“ měly na 
svědomí pigmenty, které za příznivých 
podmínek produkují právě bakterie ro-
du Pseudomonas. 

Tyto bakterie se vyskytují všude v ze-
vním prostředí a se zmíněným světél-
kováním je možné se setkat také na 
různých podkladech rostlinného i živo-
čišného původu. V žádném případě ne-
jde o ohrožení zdraví lidí. Tyto bakterie 
nejsou zdraví škodlivé.

Je známo, že čistý fosfor a některé 
jeho sloučeniny světélkují, přesto lze 
uvést, že fosfor obsažený v kostech 
tuto aktivitu nemá. Jinak fosfor patří 
k biogenním prvkům a patří k význam-
ným živinám obsaženým v krmení 

hospodářských zvířat. Je důležitý pro 
tvorbu kostí, společně s vápníkem také 
pro tvorbu buněčných membrán, nuk-
leových kyselin (součást bílkovin) a je 
důležitý pro energetický metabolismus 
živočichů.

Pokud se někdo setká s podobným je-
vem, tj. světélkováním kostí či masa, ne-
musí mít obavy ze zdravotní závadnosti 
potraviny. Všechny potraviny a suroviny 
živočišného původu, které jsou uvádě-
ny do tržní sítě, musejí splnit podmínky 
zdravotní nezávadnosti.

Ostatně za jeho chovem v Evropě 
stojí Římané a u nás jsou první zmínky 
o chovu kaprů v Kosmově kronice dolo-
žené již v 11. století. Chov kaprů nejprve 
propagovaly kláštery, a nejen jako postní 
jídlo. Posléze se ukázalo, jak je rybníkář-
ství lukrativní. A je tomu tak dosud.

Kolik zaručených receptů na úpravu 
kaprů lze nalézt v kuchařkách, smaže-
ný, na modro, na černo, po židovsku. 
Nestojí za to opět při příležitosti blíží-
cích se Vánoc nezapomenout na tradice 
a na klasiku? Ostatně vánoční čas není 
jen Štědrý večer a na různé zajímavé 

Letos již podruhé se Státní ve-
terinární správa ČR umístila me-
zi stovkou nejlepších podniků a fi-
rem v ČR. Toto ocenění předal dne 
26. 11. Ivan Fuksa, ministr země-
dělství ČR, do rukou Milana Male-
ny, ústředního ředitele Státní vete-
rinární správy ČR.

Poprvé byla SVS ČR takto vyhod-
nocena před dvěma lety, v roce 2008, 
dnes se ukázalo, že lze úspěch obhájit. 
Je to významné zejména s ohledem na 
to, že mezi oceněnými subjekty je těch 
„státních“ poskrovnu, a ty, které mají 
navíc něco společného se zemědělstvím 
a potravinářstvím, se dají spočítat na 
prstech jedné ruky.

 Toto ocenění Státní veterinární sprá-
vy ČR bylo podmíněno několika sku-
tečnostmi. Jednak je to setrvalá účin-
nost a důvěryhodnost našeho státního 
veterinárního dozoru, kterou si uvědo-
mují nejen naši chovatelé, zpracovatelé 
a spotřebitelé, ale i kontrolní orgány EU, 
které to již mnohokrát konstatovaly. Mi-
mo jiné pak i to, že je Státní veterinární 

správa již tři roky držitelem certifiká-
tu ČSN EN ISO 9001 pro výkon stát-
ní správy v oblasti veterinární péče na 
území České republiky. Tento certifikát 
znamená, že SVS ČR patří mezi orga-
nizace s účinným a kvalitním – certi-
fikovaným – způsobem řízení. Letošní 
recertifikační audit toto potvrdil.

Co to znamená, být mezi 100 

nejlepšími? Letos to byl již patnáctý roč-
ník soutěže, kterou pořádá COMENIUS 
– Panevropská společnost pro kulturu, 
vzdělávání a vědeckotechnickou spolu-
práci. Ocenění jsme obdrželi při příleži-
tosti mezinárodní konference „Klíčové 
faktory úspěchu“ – certifikát o umístění 
mezi Top 100, dne 28. 11. na Pražském 
hradě.  Josef Duben, SVS ČR

Hned na začátku je třeba říci, že 
domácí zabijačky nejsou nikterak 
ohroženy. Před časem se totiž spe-
kulovalo, ale opravdu jen spekulova-
lo, a to kvůli zřejmému nedorozumění 
o tom, že zde dojde k nějaké „evrop-
ské“ legislativní změně, která by se 
mohla dotknout i ČR. Není tomu tak.

Takže veterinární legislativa domácí 
zabijačky umožňuje, samozřejmě podle 
určitých pravidel. A ta jsou prakticky lé-
ta stále stejná. To znamená, že jatečná 
zvířata, s výjimkou skotu včetně telat, 
koní, oslů a jejich kříženců a jelenovi-
tých z farmového chovu, mohou být po-
ražena v hospodářství chovatele, jsou-li 
jejich maso a orgány určeny pouze pro 
spotřebu v domácnosti chovatele, to 

znamená, že splňují podmínky domácí 
porážky (s případným povolením dalších 
druhů počítá připravovaná novela vete-
rinárního zákona). V případě nějakých 
patologických či jinak podezřelých nále-
zů může chovatel požádat o veterinární 
vyšetření – prohlídku. Vyšetření může ve 
zvláštním případě v rámci mimořádných 
veterinárních opatření nařídit místně pří-
slušná veterinární správa, pokud by byla 
nepříznivá nákazová situace. 

To znamená, že pro účely spotřeby 
v domácnosti chovatele je povoleno do-
ma porazit prase a samozřejmě veškerou 
drůbež, ale i holuby a také například krá-
líky nebo nutrie. V rámci domácí poráž-
ky lze též porážet ovce a kozy. 

Jiná věc ale je tzv. „obecní zabijačka“, 
takovýto pojem veterinární legislativa 

nezná. Je třeba si uvědomit také, že veřej-
né usmrcování zvířat není žádná atrakce. 
Veterinární zákon ostatně zná pojem do-
mácí porážka v hospodářství chovatele, 
přičemž maso a produkty jsou určeny 
k využití v jeho domácnosti a pak po-
rážku jen ve schválených zařízeních či 
závodech, a to jsou jatka.

Takže výroba tzv. zabijačkových speci-
alit za účelem uvedení do oběhu je možná 
pouze ve schválených prostorách (např. 
jatek) nebo v registrované prodejně (řez-
nictví). A uvést do oběhu (prodat nebo 
rozdat) lze v krajskou veterinární sprá-
vou schváleném místě.  Příprava pokrmů, 
polévky, ovaru apod., již není předmětem 
státního veterinárního dozoru, ale jiných 
kontrolních orgánů, například veřejného 
zdraví (hygienická služba). 

Evropské veterinární předpisy
celkem jasně říkají, že výrobci
potravin živočišného původu mu-
sejí deklarovat jejich zdravotní 
nezávadnost a že za ni plně ru-
čí. Jedním ze základních poža-
davků je například takové ozna-
čení, ze kterého je zřejmé, jaká 
je doba použitelnosti, složení, pů-
vod a samozřejmě i neporušenost
obalu.

Při obchodování v rámci EU se ve-
terinární kontrolní orgány všech člen-
ských zemí soustřeďují na kontrolu 
dokladů a jejich provázanosti s potravi-
nou a na správné označování potravin. 
I když v členských zemích platí stejné 
veterinární předpisy a veterinární dozor 
koná podle jednotné veterinární legis-
lativy, objeví se čas od času problémy. 
Zpravidla nenabývají charakteru ohro-
žení zdravotní nezávadnosti. Nicméně 

špatné značení, narušené obaly výrob-
ků, nesplnění mikrobiálních kritérií, ob-
sah nepovolených cizorodých látek aj., 
to jsou důvody k nepropuštění potravin 
živočišného původu na trh.

V uplynulých dnech naše orgány 
státního veterinárního dozoru z důvo-
dů nedodržení ustanovení legislativy 
EU nepropustily na trh v ČR přes 5 tun 
masa. Šlo o 3,2 tun baleného hovězího 
masa z Německa a 2,2 tun drůbežího 

masa z Polska. Smyslem tohoto sdělení 
i smyslem státního veterinárního dozoru 
je utvrdit veřejnost v tom, že dozor fun-
guje tak, jak má, ale v neposlední řadě 
i upozornit ty, kdo uvádějí výrobky do 
oběhu, že mají plnou zodpovědnost za 
zdravotní nezávadnost i za deklarovanou 
jakost výrobků a jejich nenarušenost.

Veterinární kontroly probíhají i na-
dále, jednak na základě rutinních kont-
rol, jednak na základě analýzy rizik, od 

které se odvíjejí i mimořádné kontrolní 
akce zaměřené na některé komodity. Ty-
to i nedávné „záchyty“ problematických 
zásilek nejsou tedy výsledkem nějaké 
speciální „kampaně“, ale výsledkem 
systematického a důsledného státního 
veterinárního dozoru. 

Systém státního veterinárního dozo-
ru je neustálá a neutuchající kampaň, 
jejímž cílem je, aby zákazník dostával 
na stůl zdravotně nezávadné výrobky.

Zákon říká: Nepropustit

Neopovrhujeme kaprem
Před Vánoci se vždy objeví pochyby, zda je kapr prá-

vě ta pravá krmě na štědrovečerní stůl, když je to údajně
ryba tak kulinářsky nezajímavá, nenabízející nějaké 
zváštní chuťové zážitky. Nevěřme tomu, kdyby tomu tak 
bylo, byl by u nás i v sousedních zemích kapr dávno za-
pomenut.

lahůdky, například z moře, se také na-
jde čas.

O kaprech v předvánoční nabídce 
i o rybách mořských uváděných na náš 
trh lze říci, že všechny tyto „komodity“ 
musejí splnit podmínky zdravotní ne-
závadnosti. A jedině po splnění těchto 
kritérií je veterinární dozorové orgány 
propustí do tržní sítě. Tudíž lze vybírat 
jen podle chuti a nálady. 

A je dobré si uvědomit, že ryby, a to 
ať kapra nebo jiné rybky, je možné si 
dát i přes rok a podle dietologů je to 
velmi, velmi dobré. Dobrou chuť.

Do EU od příštího července jen s čipy

Nestrachujme se o domácí zabijačky

Může maso světélkovat?

Opět mezi 100 nejlepšími



4 / zpravodajství SVS ČR – SZPI – MZe Potravinářský zpravodaj 8 / 2010

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce zakázala uvádění do 
oběhu výrobku označeného jako 
„Fazole barevné ARAX“ (balení 500 
g, datum minimální trvanlivosti 25. 
6. 2011, 27. 9. 2011 a 24. 6. 2011). 
Během kontroly u společnosti 
Kaufland Česká republika, v. o. s.,
byl v baleních zjištěn výskyt zrn na-

padených plísní. Po otevření oba-
lu fazole také vykazovaly silný zá-
pach po plísni. Z nabývacích dokla-
dů vyplývá, že společnost Kaufland 
Česká republika, v. o. s., zakou-
pila fazole v množství 3 868 kusů. 
Společnosti bylo uloženo opatření 
okamžitě vyřadit všechny výše uve-
dené šarže fazolí z oběhu.

Jednalo se o fazole původem z Číny, 
které dovezla a do spotřebitelských ba-
lení zabalila firma FOODISH s. r. o., 
Rudná u Prahy. Do ČR bylo firmou do-
vezeno 19 tun barevných fazolí. Přibliž-
ně 7 tun bylo inspekcí zadrženo ještě ve 
skladu společnosti z důvodu podezření 
ze zdravotní závadnosti. Do obchodní 
sítě bylo celkem distribuováno 4 384 

kusů balení fazolí šarží, které byly identi-
fikovány jako nevyhovující. Firma FOO-
DISH s. r. o. se sama rozhodla stáhnout 
výrobky „Fazole barevné“ vyrobené ze 
stejné suroviny (balení 500 g a 5 kg, da-
tum minimální trvanlivosti 16. 2. 2011, 
23. 2. 2011, 10. 3. 2011, 24. 3. 2011, 8. 4.
2011).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží 

s dlouhou dobou minimální trvanlivos-
ti, mohou je mít spotřebitelé ještě do-
ma. Inspekce proto varuje spotřebitele 
před jejich konzumací.

Informace o případu byly zaslány do 
Systému rychlého varování pro potravi-
ny a krmiva EU (RASFF).

Petra Hoferková 
SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce na základě oznámení Slo-
vinska, které obdržela prostřednic-
tvím systému rychlého varování pro 
potraviny a krmiva (RASFF), a na zá-
kladě svých kontrolních šetření ulo-
žila stažení potraviny „Křehké plát-
ky s česnekem a cibulí“ (balení 106 

g, datum minimální trvanlivosti 21. 
4. 2011), ve které byl zjištěn obsah 
lepku v množství 154 mg/kg u potra-
viny. Výrobek je však na obalu ozna-
čen jako přirozeně bezlepkový. 

Běžné potraviny lze označovat jako 
„přirozeně bezlepkové“, pouze pokud 

obsah lepku v potravině nepřesahuje 
hladinu 20 mg/kg. Lepek patří mezi 
alergeny a potraviny, ve kterých je nale-
zen alergen ve vyšším množství, než je 
přípustný limit, jsou vzhledem k mož-
ným dopadům na zdraví alergiků kvali-
fikovány jako nebezpečné.

Příčina kontaminace pravděpodobně 

spočívala v nedostatečné sanitaci výrob-
ního zařízení. Mimo Českou republiku 
byla kontaminovaná šarže tohoto vý-
robku distribuována do Slovinska a na 
Slovensko. Smluvním výrobcem pro 
společnost RACIO s. r. o., Břeclav, kte-
rá s výrobkem obchoduje, byla firma 
POEX Velké Meziříčí, a. s. V současné 

době firma RACIO s. r. o. danou šarži 
výrobku stahuje, avšak vzhledem k dlou-
hému datu trvanlivosti ho mohou mít 
spotřebitelé ještě doma. Osobám trpí-
cím alergií tudíž inspekce nedoporučuje 
konzumaci této potraviny. 

Romana Kadaňková 
SZPI 

Potravinářská inspekce uložila stažení potraviny „Křehké plátky s česnekem a cibulí“

Inspekce zakázala prodej fazolí z Číny

Národní značku kvality Klasa 
Ministerstvo zemědělství použí-
vá a propůjčuje oprávněně, rozho-
dl Úřad pro ochranu průmyslového 
vlastnictví, když v pondělí zamítl 
návrh na výmaz loga podaný práv-
ními zástupci tvůrců loga. Znač-
ku Klasa nese aktuálně přes 1 300 
výrobků.

„Rozhodnutí Úřadu pro ochranu prů-
myslového vlastnictví potvrdilo to, co mi-
nisterstvo tvrdilo už od samého vzniku 
této kauzy, a sice, že práva ministerstva 

zemědělství ke značce Klasa a k jejímu 
k propůjčování jsou v pořádku,“ říká mi-
nistr Ivan Fuksa. „Je to dobrá zpráva 
nejen pro ministerstvo, ale především 
pro výrobce a spotřebitele.“

Národní značka kvality KLASA 
je založena na nadstandardní kvalitě 
a výjimečnosti oceňovaných výrobků. 
Podporuje tedy poctivou potravinář-
skou produkci a zaručuje spotřebite-
lům prověřenou kvalitu. Značka KLA-
SA je udělována již od roku 2003 a za 
tuto dobu zájem o její získání mezi 
výrobci stále vzrůstá. Celkem je nyní 
v databázi 1 312 oceněných produktů. 
Na základě marketingového průzku-
mu výrobci potvrdili, že logo KLASA 
pomáhá ke zvýšení prodeje. Za dobu 
sedmileté existence značky se ustálil 
systém kontrol kvality a značka je 
u spotřebitelů velmi dobře vnímána 
(její znalost dosahuje 87 %). Kvalita 

potravin je také v současné době širo-
ce diskutovaným tématem v celé Ev-
ropské unii.

„Za sedm let existence Klasy nikdo 

práva ministerstva zemědělství nezpo-
chybnil. Ani žalující strana se neobráti-
la přímo na ministerstvo nebo na SZIF, 
ale namířila své požadavky na výrobce, 
kteří logicky nemohou detailně vědět, ja-
kým způsobem má MZe ošetřená práva 
ke značce, a jsou slabší stranou v tomto 
sporu. Mohli by tudíž snáze podlehnout 
nátlaku a vyhovět neoprávněným poža-
davkům, než kdyby žalující strana vedla 
spor přímo s ministerstvem,“ popisuje 
charakter sporu ministr Fuksa. 
�  MZe má řádně zaregistrované 4 va-

rianty značky (barevnou a černobí-
lé) u Úřadu průmyslového vlastnic-
tví a má právo značku propůjčovat 
třetím osobám, tj. výrobcům, kteří 
o značku projeví zájem a jejichž vý-
robky splní daná kritéria. 

�  Dne 9. března 2010 rozeslala ad-
vokátní kancelář Henyš, Mikysek 
a partneři (dále AKH&M) dopis 

všem výrobcům, jejichž výrob-
ky nesou značku, a požadovala 
po nich, v zastoupení údajného 
tvůrce značky, studia Štrob, Širc 
a Slovák, stažení výrobků se znač-
kou KLASA z trhu, zničení obalů 
se značkou a zaplacení „pokuty“
50 000 Kč po každém z výrobců 
za údajně neoprávněné užití autor-
ského díla.

�  AKH&M předem nekontaktovala 
ani neinformovala o svém úmyslu 
MZe ani SZIF, který kampaň Kla-
sa pro MZe spravuje. MZe se od 
počátku sporu postavilo za výrob-
ce – držitele značky – a podnikalo 
všechny odpovídající právní kroky, 
například využilo svého práva stát 
se vedlejším účastníkem sporu.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Potvrzeno: Klasa je používaná oprávněně

Kontroly burčáku: Potravinářská inspekce zachytila první nevyhovující vzorky

Doposud brněnská laboratoř SZPI 
zanalyzovala 26 vzorků – 13 vzorků 
burčáku a 13 vzorků částečně zkvaše-
ného hroznového moštu, který se od 
burčáku liší v tom, že nemusí být vy-
roben z tuzemských hroznů. V případě 
analyzovaných vzorků částečně zkvaše-
ného hroznového moštu se jednalo o 3 
vzorky moštů vyrobených z hroznů ze 
Slovenska, 7 vzorků moštů vyrobených 
z hroznů z Maďarska, 1 vzorek moštu 
vyrobeného z hroznů původem z Itálie 
a 2 vzorky vyrobené v České republice 
z hroznů sklizených v různých zemích 
EU.

Deset analyzovaných vzorků z celko-
vého počtu 26 nevyhovělo požadavkům 
právních předpisů. Velmi častým přípa-
dem falšování burčáku nebo částečně 
zkvašeného hroznového moštu je i letos 
jeho ředění vodou. Nepovolené ředění 
bylo zjištěno v pěti případech, z toho 
ve třech případech byl kromě nepovole-
ného ředění vodou zjištěn navíc i vyšší 
obsah ethanolu z přidaného cukru, než 
je povolený limit. 

Jeden vzorek částečně zkvašeného 
hroznového moštu pak nevyhověl z dů-
vodu vyššího obsahu ethanolu z přida-
ného cukru, než povoluje limit.

Poslední zjištěný způsob falšování se, 
pro spotřebitele jistě překvapivě, týkal 
označování částečně zkvašeného hroz-
nového moštu, který může být v České 
republice označen jako burčák za pod-
mínky, že je vyroben v České republice 
z českých nebo moravských hroznů. Po-
kud není splněna uvedená podmínka, je 
nepřípustné označovat uvedený nápoj 
jako burčák. Letošní dosavadní analýzy 

prokázaly čtyři případy falšování bur-
čáku tímto způsobem. Potravinářská 
inspekce dokáže odhalit tento způsob 
klamání spotřebitele díky vlastnímu 
unikátnímu laboratornímu zařízení, 
které pracuje na principu izotopových 
analýz. Jedná se o kombinaci SNIF-
NMR (Site-specific Natural Isotope 
Fractionation Nuclear Magnetic Re-
sonance), IRMS (Isotope Ratio Mass 
Spectroscopy) a klasických rozborů. 
Pomocí analýz prováděných na zmíně-
ných zařízeních je SZPI schopná získat 
informace o tom, zda byly hrozny po-
užité k výrobě burčáku nebo částečně 
zkvašeného hroznového moštu sklizeny 
v ČR nebo v zahraničí. 

S prodejci nevyhovujících burčá-
ků bude zahájeno správní řízení kvůli 
klamání spotřebitele. Kontroly prodeje 
burčáku pokračovaly do konce listopa-
du, kdy měl být podle platných právních 
předpisů prodej burčáku ukončen.

Romana Kadaňková
SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prováděla kontroly pro-
dejců burčáku již od srpna. Vzorky byly odebírány po celém území České re-
publiky, a to v období od 1. srpna do 30. listopadu. Inspektoři mimo jiné kon-
trolují správné označení burčáků, dodržování hygienických předpisů v místě 
prodeje a také to, zda mají prodejci v pořádku nabývací doklady k burčáku.

Další informace
z oblasti SVS ČR

lze získat na 
internetových stránkách: 

www.svscr.cz

Stejně jako v loňském roce i le-
tos se připravuje léčebná aplikace 
antiparazitárních léčivých příprav-
ků volně žijící zvěři. Je však třeba 
si uvědomit, že jde o léčení reál-
ně ohrožených zvířat v konkrétních 
promořených lokalitách, honitbách, 
že nejde o prevenci.

Je dobře známo, že volně žijící zvěř, 
v tomto případě lovná, trpí všemož-
nými parazitózami, které jim ztěžují 
život. Jelikož v našem prostředí, tedy 
v přírodě, chybí velcí predátoři, je na 
myslivcích, aby tuto situaci „řešili“. To 

znamená odlovovat kromě trofejních 
samců spárkaté zvěře i slabé kusy. 
Jelikož je to v hodně zazvěřených ho-
nitbách obtížné, je namístě uvažovat 
o nějakém řešení, jak bránit promoře-
ní a oslabování populace jelení, daňčí 
či mufloní a černé zvěře. Zvířata ne-
jen trpí, ale zhoršuje se pak i kvalita 
jejich produktů. Proto Státní veterinár-
ní správa ČR podporuje ozdravování 
populace volně žijících zvířat.

Znamená to ale aplikovat léčivé 
přípravky jen tam, kde se zamoření 
střečky, motolicemi či oblými červy 
prokáže. Nelze tedy používat tyto lé-

čivé přípravky tzv. preventivně. Není 
možné tedy krmiva poskytovaná zvě-
ři medikovat jen na základě dobrého 
úmyslu.

Důvodem k aplikaci léčiv do krmiv 
musí být výsledek vyšetření. Nelze se 
spoléhat jen na vyšetření trusu. Je tře-
ba vyšetřovat uhynulé kusy, odlovené 
slabé kusy, odebírat vzorky z koneční-
ku a teprve na základě těchto vyšetření 
rozhodnout o podání medikovaných 
krmiv. A aplikovat tato léčiva mimo 
lovnou sezonu, protože léčiva ma-
jí ochrannou lhůtu podle použitého 
prostředku a druhu zvířat právě kvůli 

reziduím v mase. To znamená podle 
druhu zvířat aplikovat takovéto léči-
vé přípravky zhruba v období leden 
až únor. Myslivci pak mají o aplika-
ci léčiv vyrozumět místně příslušnou 
krajskou veterinární správu. O léčení 
jsme také povinni informovat soused-
ní země, ukládá to evropská veterinár-
ní legislativa. A ČR je v tomto v EU 
výjimkou, ostatní členské země totiž 
volně žijící zvířata neléčí.

Tyto skutečnosti by si měli myslivci 
dobře uvědomit, protože maso i volně 
žijících zvířat musí při uvádění do trž-
ní sítě i využívané v domácnosti lovce 

Léčba není prevence
splňovat podmínky zdravotní nezávad-
nosti, nesmí obsahovat žádné cizorodé 
látky ani rezidua veterinárních léčiv.

Josef Duben, SVS ČR
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Projekt ministerstva zemědělství 
na podporu menších regionálních ze-
mědělců a potravinářů ocenil v prv-
ním roce 71 výrobků. Krajské odbor-
né komise posuzovaly celkem 943 
produktů, které se do prvního roční-
ku projektu přihlásily. V každé z šes-
ti kategorií mohla komise ocenit vždy 
jen jeden výrobek pro daný kraj. 

Projekt Regionální potravina odstar-
toval vyhlášením Regionálních potravin 
Jihočeského kraje v červenci letošního 
roku. Jako poslední určil své vítěze v po-
lovině října Moravskoslezský kraj. Mezi 
oceněnými výrobky najdeme sýry, cuk-
rářské výrobky, pečivo, masné výrobky 
a uzeniny, zeleninu, ovocné šťávy, pro-
dukci malých regionálních pivovarů 
a další potraviny, které jsou dosud známy 
jen malému okruhu spotřebitelů. Výrobci 
jsou menší, mnohdy rodinné české firmy 
nebo jednotlivci, kteří nabízejí své zboží 
převážně jen v blízkém okolí. 

Podle průzkumu ministerstva země-
dělství provedeného na výstavě Země 
živitelka vznik nové značky „Regionální 
potravina“ vítá 86 % dotazovaných. Po-

traviny od regionálních výrobců upřed-
nostňuje 95 % dotazovaných, jen pět 
procent z nich nesleduje, kdo výrobek 
vyrobil. V naprosté většině se lidé při 
výběru potravin orientují podle značek 
kvality. „Výsledky našeho průzkumu jsou 
pochopitelně ovlivněny tím, že na specia-
lizovaný veletrh přicházejí lidé se zájmem 
o domácí zemědělskou produkci. Nicméně, 
velký zájem o farmářské trhy a závěry šet-
ření nezávislé agentury potvrzují, že projekt 
Regionální potravina přichází ve správnou 
chvíli,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuk-
sa. Ocenění producenti do projektu často 
přihlásili výrobky, které už uspěly u spo-
třebitelů. Přesto, že mnohdy své výrob-
ky nabízejí za relativně vyšší ceny, mají 
u spotřebitelů úspěch. Tento fakt podle 
ministra Fuksy o schopnostech našich 
regionálních výrobců a kvalitě jejich pro-
dukce vypovídá jednoznačně.

„Celý projekt vyhodnotíme koncem roku 
a následně po dohodě s Agrární a Potravi-
nářskou komorou ČR rozhodneme o ter-
mínech a podmínkách dalšího ročníku. 
Velmi vážně například uvažujeme o zkrá-
cení doby, po kterou by oceněná potravi-
na značku držela, z nynějších šesti let na 

čtyři roky,“ dodává ministr Ivan Fuksa.
Spotřebitelé se mohli s potravinami 

setkat i na ochutnávkách po českých 
a moravských městech. Největší z nich 
byl pražský Regionfest, kde se předsta-
vily desítky regionálních výrobců. Běžně 
se regionální potraviny prodávají spíše 
v menších obchodech a na farmářských 
trzích. V polovině září se také rozběhla 
široká informační kampaň zaměřená na 
propagaci značky Regionální potravina 
mezi odbornou veřejností a spotřebiteli. 
Na internetu, v rozhlase, regionálních 
televizích, odborném tisku, v novinách 
a časopisech se má veřejnost možnost 
seznámit se záměry projektu a značkou 
Regionální potravina. Ta se již objevuje 
i na obalech a propagačních materiálech 
výrobců. Může být vodítkem pro zákaz-
níky v obchodech i průvodcem spotřebi-
telské soutěže. 

Projekt Regionální potravina je celo-
státním projektem ministerstva země-
dělství na podporu malých a středních 
pěstitelů a výrobců v krajích České re-
publiky. Na projektu se podílejí i Agrár-
ní a Potravinářská komora ČR. 

V rámci projektu získávají ocenění 

výrobci právo šest let využívat marke-
tingovou značku Regionální potravina 
daného kraje pro propagaci oceněného 
výrobku. Projekt vychází vstříc zájmu 
veřejnosti o tuzemské kvalitní potravi-
ny. V Regionálních potravinách dostá-
vají zákazníci čerstvé potraviny s jas-
ným původem. Projekt, v jehož rámci 

už byli oceněni výrobci ve všech krajích 
České republiky, osobně podporuje mi-
nistr zemědělství Ivan Fuksa. Projekty 
podpory regionálních potravin existují 
ve většině zemí Evropské unie.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Regionální potravina zná své vítěze ve všech krajích

Na první pražský Regionfest zavítal ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Praha (fk) – Dne 26. listopadu 2010 svolali společnos-
ti AarhusKarlshamn (AAK) a mlékařská skupina TPK Ho-
donín odborný seminář „Výživová hlediska využití rost-
linných tuků v mléčných potravinách“. Seminář se konal 
v příjemném prostředí hotelu OYA na pražské Pankráci. 
Hlavními aktéry akce byli Ing. Oldřich Obermaier, jedna-
tel společnosti TPK, spol. s r. o., Hodonín, a Ing. Jan 
Tůma, jednatel společnosti AAK Czech Republic s. r. o. 
Nosným programem semináře byla přednáška šéfa tech-
nického servisu oddělení mléčných výrobků pana Siver-
ta Jonassona z mateřské firmy AAK ve Švédsku. Účast-
níci konference byli jednak z řad skupiny TPK a jednak 
z „mozkové základny“ vědy a výzkumu našeho mlékáren-
ství. 

Postřehy vybraných přítomných vyjadřují velice pozitivní hod-
nocení tohoto odborného problému, ač „odborných nepřátel“ 
aplikace jiného než mléčného tuku v mléčných výrobcích je také 
velmi mnoho. 

I N G .  O L D Ř I C H  O B E R M A I E R :

Úvodem preambule celé naší akce – rostlinný tuk není konku-
rentem mléčného tuku v mléčných potravinách, je jeho doplň-
kem. Kdybychom svolali tiskovou konferenci o tom, jak jsou ně-
které potraviny škodlivé či zdraví nebezpečné, jistě by se setkala 
se zájmem novinářů. Benzinové stanice, které prodávají vadné 
pohonné hmoty, se nesmí zveřejňovat. Když ale někde z milionů 
prodaných např. jogurtů je jeden vadný, jsou toho plné noviny. 
Seminář na téma nutričních aspektů využití rostlinných tuků 
v mléčných potravinách však zaujal řadu nutričních pracovní-
ků, což lze jen uvítat. Požádali jsme firmu AarhusKarlshamn, 
o populární shrnutí současných znalostí o rostlinných tucích 
v potravinách.

Benefitů, které rostlinné tuky přinášejí, je celá řada a dobře 
je známe. Korigují složení mastných kyselin v tuku mléčných 
potravin, přinášejí výhody omega mastných kyselin (aspoň co 
o nich dosud víme), neobsahují transkyseliny, mohou upravovat 
konsistenci, mají žádané vlastnosti tuků vyráběných firmou na 
míru (bod a průběh tání) a jsou proti mléčnému tuku levněj-
ší. Na semináři byla také představena ekologická politika firmy 

AAK v angažování se o pěstování olejných surovin a byly před-
staveny některé zajímavé mléčné potraviny s rostlinných tukem. 
Je to dnes již rozsáhlý sortiment výrobků, které jsme dříve ne-
znali, a které si našly zákazníky. Z našich výrobků, tedy naší sku-
piny TPK, byla přítomna Zlatá Haná a tavený sýr Javor, který se 
nedávno v testech tavených sýrů umístil velmi dobře.

Problémem i u zahraničních výrobců je označení potravin se 
směsným tukem. Osobně radikálně odmítám pejorativní označe-
ní, které neodborníci vytvářejí: analog, náhražka, nejnověji v ná-
vrhu evropské směrnice „napodobenina“. Běžně se setkáváme 
s tím, jak někteří novináři nebo i nutriční odborníci doporučují 
rostlinné tuky před živočišnými. K přídavku rostlinného tuku do 
taveného sýra však užívají slova jako falšování nebo náhražka. 
Zdá se, že se v zahraničí pro tyto výrobky ujímá barevné označení 
nebo název Vita(l). To je možná cesta. Velmi by mi vadilo, kdyby 
tavený sýr s přídavkem 5 % rostlinného tuku měl být označen 
pejorativem „napodobenina“. Vám ne?

Doufám, že si přítomní ze semináře odnesli motto – kterým 
i toto moje pojednání začíná: rostlinný tuk není konkurentem 
mléčného tuku, ale je jeho doplňkem. Samozřejmě, když je do 
kvalitního mléčného výrobku přidán kvalitní rostlinný tuk.

I N G .  I R E N A  N Ě M E Č K O V Á :

V potravinách se tuky vyskytují převážně jako triacylglyceroly 
– estery glycerolu a mastných kyselin. Ty mohou být rozděleny 
podle chemické struktury na:

�   nasycené (saturated fatty acids, SFA), např. kyseliny laurová, 
myristová, palmitová, stearová;

�   nenasycené, s jednou dvojnou vazbou (mono-unsaturated fatty 
acids, MUFA), např. kyselina olejová;

�   nenasycené, s více dvojnými vazbami (poly-unsaturated fat-
ty acids, PUFA), např. esenciální mastné kyseliny linolová, 
γ-linolenová, které si lidské tělo nedokáže samo syntetizovat;

�   ostatní (s trojnou vazbou, rozvětvené, cyklické, obsahující další 
funkční skupiny).

Dvojné vazby v mastných kyselinách bývají zejména v konfi-
guraci cis, která s sebou přináší změny v prostorovém uspořádání 
řetězce mastných kyselin, a tím i obtížnější krystalizaci a snížení 
bodu tání triacylglycerolů. 

Žádoucí změny konzistence, včetně zastoupení tuhých podílů 
(solid fat content, SFC), lze dosáhnout hydrogenací, tj. nasy-
cením dvojných vazeb. Během tohoto procesu dochází také ke 
změně konfigurace dvojných vazeb na trans, čímž se prostorové 
uspořádání řetězce mastných kyselin přiblíží uspořádání nasyce-
ných mastných kyselin. 

Typické zastoupení mastných kyselin ve vybraných tucích 
a olejích je uvedeno v tabulce.

PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ MASTNÝCH KYSELIN 
VE VYBRANÝCH TUCÍCH A OLEJÍCH

(VELÍŠEK A KOL., 1999) 

nasycené mono-
nenasycené

poly-
nenasycené

Kokosový tuk 88–94 5–9 1–2 

Palmojádrový tuk 75–86 12–20 2–4

Olivový olej 8–26 54–87 4–22

Sójový olej 14–20 18–26 55–68

Slunečnicový olej 9–17 13–41 42–74

Řepkový olej 5–10 52–76 22–40

Podzemnicový olej 14–28 40–68 15–45

Podíl tuků ve výživě by měl tvořit 20–30 % energetického pří-
jmu. Ze zdravotního hlediska je významný také poměr mastných 
kyselin, který se mj. projevuje ve složení lipoproteinů přenášejí-
cích sérový cholesterol (LDL nebo HDL). V tomto ohledu jsou 
příznivé cis nenasycené mastné kyselin, naopak nejvíce rizikové 
jsou trans mastné kyseliny. Záleží také na délce řetězce mastných 
kyselin. 

I N G .  J A N  D R B O H L A V ,  C S c . :

Lékařskými studiemi je prokázáno, že nejvýhodnějším rost-
linným tukem z hlediska zdravotního benefitu je olej olivový, 
k jehož výhodnému složení se přibližuje olej řepkový, dále pak 
slunečnicový, sójový, podzemnicový, méně vhodné se pak ukazují 
oleje kokosový a palmojádrový, přes svoji ekonomickou výhod-
nost.

Ing. Jan Tůma (vlevo) a Sivert Jonasson ze společnosti AAK před 
zahájením semináře

Ing. Oldřich Obermaier při svém vystoupení

Seminář k využití rostlinných tuků v mléčných výrobcích
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Kvalita potravin se stává v poslední době stále čas-
tějším tématem diskusí. Spotřebitelé se zajímají o slo-
žení výrobku, zemi původu i jeho kvalitu. Podstatné tedy 
je i to, zda se výrobek dostane ke spotřebiteli v co mož-
ná nejkratší době, tedy čerstvý. Zvyšuje se zájem o in-
formace o výrobcích, postupech a technologiích jednot-
livých firem. Legislativa Evropské unie si uvědomuje dů-
ležitost zachování tradičních lokálních výrobků, proto 
zavedla systém chráněných označení. Mezi ně patří ze-
měpisné označení, označení původu a zaručená tradič-
ní specialita. Podpora kvalitních potravin je i v progra-
mu Ministerstva zemědělství, které od roku 2003 uděluje 
národní značku kvality KLASA. O udělení ocenění roz-
hoduje hodnotitelská komise. Složená je z nezávislých 
odborníků působících v oblasti potravinářství – zástup-
ců MZe, SZIF, Potravinářské komory ČR, Agrární komo-
ry ČR, SVS ČR – Státní veterinární správy, a SZPI – Stát-
ní zemědělské potravinářské inspekce. Značka má za cíl 
zaručit kvalitu potravin a usnadnit orientaci spotřebite-
le na českém trhu. 

Na rozdíl od obdobných značek kvality kontroluje KLASA 
kvalitu oceněných výrobků nejenom na počátku, ale po celou 
dobu platnosti certifikátu, který výrobce opravňuje používat 

pro daný výrobek logo KLASA. Jakékoli změny ve výrobě či 
technologiích jsou vždy znovu prověřovány z hlediska kvality 
a specifičnosti. Mezi hlavní kritéria udělování značky KLASA 
patří především podmínka, že daný výrobek musí minimálně 

v jednom znaku vykazovat výjimečnou kvalitativní charakteris-
tiku, která zvyšuje jeho přidanou hodnotu a zaručuje jeho jedi-
nečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. 

Každý nově oceněný výrobek KLASA je zkontrolován do 
šesti měsíců od získání certifikátu a dále pak několikrát v prů-
běhu jeho tříleté platnosti. S kontrolními orgány spolupracuje 
MZe i SZIF velice intenzivně. Běžné, namátkové, i kontroly 
vyvolané podněty spotřebitelů prováděné SVS i SZPI sledují jak 
kvalitu výrobků, tak dodržení právních předpisů. Současně také 
prověřují, zda byla značka kvality KLASA udělena v souladu 
s Pravidly pro udělování značky KLASA. 

� Z každé kontroly je pořízen protokol, jehož součástí jsou mi-
krobiologické či chemické laboratorní rozbory výrobků. Kopie 
protokolu shromažďuje SZIF, který je správcem značky, jako 
potvrzení o tom, že výrobce dodržuje Pravidla pro udělování 
značky KLASA. 

� V případě, že dojde k porušení kvalitativních parametrů nebo 
Pravidel pro udělování značky KLASA, informuje SVS a SZPI 
oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fon-
du. O nápravě drobných nedostatků jedná SZIF s výrobcem. 
Hrubé porušení pravidel vede k odebrání značky KLASA. 

� Za rok 2009 provedla SVS a SZPI kontrolu u všech výrobků 
s označením kvality potravin KLASA. Pouze k 2,5 % z nich 
byly vzneseny připomínky, které vyžadovaly nápravu. Výrobci 
okamžitě zareagovali a k nápravě skutečně došlo. Pouze ve dvou 
případech byla výrobci značka KLASA odebrána. 

� Za rok 2010 bylo SVS doposud zkontrolováno celkem 675 vý-
robků a SZPI prověřila celkem 138 výrobků s logem KLASA.

� Tento komplexní systém kontrol je pro spotřebitele skuteč-
nou zárukou kvality výrobků nesoucích logo KLASA. 

Crest Communications

Výrobky oceněné značkou KLASA pod lupou 
&

neustále probíhající kontroly kvality 

Zúčastnil jsem se
Žofínského fóra na té-
ma „České zemědělství 
a reforma společné ze-
mědělské politiky“ na 
začátku listopadu le-
tošního roku. Poslechl 
jsem si velice srozumi-
telné, dle mého názoru 
racionální, vystoupení 
nového ministra ze-

mědělství Ivana Fuksy, analýzu zoufalého stavu 
zemědělské prvovýroby z úst prezidenta Agrární 
komory ČR Jana Veleby, s poukázáním na nepřija-
telnost zrušení dotací pro zemědělství v rozpočtu 
ČR v příštím roce, dále podtržení významu pod-
pory českých výrobků a jejich ochrany na českém 
trhu z úst prezidenta Potravinářské komory ČR 
Miroslava Tomana a návrh programu nové inicia-
tivy výrobců a zpracovatelů zemědělských komo-
dit přednesený Zdeňkem Jandejskem. Z předpo-
kládaných účastníků panelové diskuse se hlavní 
hygienik Michael Vít ze známých důvodů nedo-
stavil a prezident Svazu obchodu a cestovního ru-
chu Zdeněk Juračka sice vystoupil, ale za svůj dle 
mého názoru vstřícný a realistický projev sklidil 
posměch a znevážení. 

Položil jsem si otázku: Co bylo vlastně cílem fó-
ra? Poukázat na to, jak jsme na tom špatně? Uká-
zat, jací jsou na ministerstvu či v Bruselu hlupáci? 
Získat politické body k uchování pozic? Postavit 

Zklamání z Žofínského fóra

se společnému nepříteli a vyhlásit válku obchodu? 
Přiznám se, že s ohledem na průběh fóra jsem 
odpověď na tuto otázku nenašel. Kladl jsem si 
řadu dalších otázek, např.: Jak je možné, že pan 
prezident PK obhajuje význam účinnosti zákona 

o významné tržní síle, když jediným nám známým 
„úspěchem“ je třicetidenní splatnost, kterou však 
v obchodních podmínkách jako dodavatelé za-
platíme vyšším navýšením bonusů, než nás stojí 
půjčení peněz v bance. Jak je možné, že zhoršení 

obchodních vztahů mezi obchodníky a potravi-
náři v době fungování nového zákona pokládá 
prezident za přínos zákona. Je vůbec přijatelné, 
abychom se v komunikaci a při jednání na nejvyšší 
úrovni vzájemně nazývali lháři a komedianty?

Další otázkou je, proč budeme zavádět novou 
značku kvality Česká vlajka s textem: garantová-
no Potravinářskou komorou. Jaký význam má? 
Českou vlajku si může na svůj výrobek dát každý 
výrobce a co tedy chce garantovat PK? Bude zři-
zovat certifikační orgán, kontrolní orgány, ane-
bo bude podmínka jejího získání pouze členství 
v PK?

Pochopil jsem jediné, a to proč pánové Jandej-
sek, Babiš a spol. založili novou vlastní iniciativu. 
Má reálnou šanci stát se partnerem ministerstva 
zemědělství, obchodu a dalších ogánů, vzhledem 
k tomu, že AK i PK plní především politickou 
funkci.

Možná můj názor není většinový, ale určitě ne-
ní osamocený. Pokud chceme něco dokázat, musí-
me respektovat současná pravidla, především vol-
nost trhu, na druhou stranu bychom měli hledat 
formy spolupráce, a to jak v integrále zemědělec, 
zpracovatel, obchodník, tak v horizontále, tj. me-
zi sebou. Musíme dokázat vidět úspěch druhého 
jako pozitivum. O to složitější je diplomacie jed-
nání, která má vést ke společnému cíli. Bohužel 
poslední Žofín nám ji neukázal.

Petr Marek
ředitel, Choceňská mlékárna, s. r. o.

Žofínské fórum – vystoupení ministra zemědělství Ivana Fuksy

www.agral.cz      

je časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod.
Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností, 
jež s problematikou potravin souvisejí.

N O V É  Č Í S L O  Č A S O P I S U  V Y J D E  8 .  Ú N O R A  2 0 11 !
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Mgr. Jana Řezáče, MBA,
prokuristy společnosti DIAMANT CZ, spol. s r. o.

OTÁZKA PRVNÍ:
Vaše společnost působí již zhruba půl ro-

ku na novém místě. Kde se Vaše nové síd-
lo nachází a jak se Vám a Vašim pracovní-
kům v novém prostředí pracuje? Je možné 
hovořit v těchto souvislostech i o zvýšení 
kvality služeb Vašim zákazníkům? 

ODPOVĚĎ:
Naším hlavním posláním je generování spo-

kojenosti zákazníků. V současnosti disponuje-
me zkušeným týmem profesionálů, jež zajišťu-
je obchodní a technologickou podporu našich 
klientů v celé České republice. V roce 2008 
jsme provedli akvizici strategicky položeného 
stavebního pozemku u Prahy. Během letošního 
roku došlo k dokončení výstavby moderních 
skladových a administrativních prostor společ-
nosti Diamant CZ v Klíčanech u Prahy. Celý 
komplex byl slavnostně otevřen v květnu 2010. 
Samozřejmou součástí nově vzniklého objek-
tu je i školicí centrum, ve kterém provádíme 
odborné semináře pro naše klienty a širokou 
odbornou veřejnost.

Vedle špičkového technického vybavení to-
hoto centra společnost zároveň rozhodla ve 
stejném období investovat do nového infor-
mačního softwaru. K výraznému posunu dojde 
díky nové možnosti zadávání objednávek a zjiš-
ťování stavu zásob všemi obchodními zástup-
ci on-line. Tento krok přispěje k úspoře času 
a nákladů při zadávání objednávek telefonicky, 
ke snížení procenta chybovosti a zefektivnění 

celého procesu. Další podstatnou funkcí toho-
to softwaru bude modul CRM (řízení vztahů 
se zákazníky) – databázovou technologií pod-
porovaný proces shromažďování, zpracování 
a využití informací o zákaznících firmy. Umož-
ní tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, 
přání a nákupní zvyklosti našich zákazníků. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Společnost DIAMANT CZ působí na na-

šem potravinářském trhu již od roku 1998 
a v pekařském oboru patříte k tuzemským 
stálicím a známým firmám. Přesto Vás po-
žádám o představení celého Vašeho sorti-
mentu dodávek a služeb, které umíte zá-
kazníkům nabídnout a pak uskutečnit. 

ODPOVĚĎ:
První obchodní aktivity lze datovat již po-

čátkem devadesátých let minulého století. Dce-
řiná společnost hornorakouského Diamant 
Nahrungsmittel GmbH & CO KG se sídlem 
ve Welsu byla založena v roce 1998 pod ná-
zvem Diamant CZ, spol. s r. o. V roce 2007 
došlo k transformaci společnosti a Diamant 

CZ se stal stoprocentní dceřinou společností 
mateřského závodu. Transformace společnos-
ti odstartovala v následujícím období bohatý 
a dynamický rozvoj. 

Od svého založení je společnost Diamant 
CZ vnímána jako partner pekařů, jehož cílem 
jsou nejen dodávky kvalitních surovin a tech-
nologická podpora, ale i vzájemný obchodní 
úspěch. Portfolio dodávaných surovin téměř 
zcela pokrývá potřeby pekárenské výroby. Má-
me-li vyzdvihnout jen některé produkty, pak 
je zcela jistě všem odborníkům z branže zná-
ma řada výrobků Original Baker, koncentráty 
na výrobu koblih, makové a ořechové náplně 
a v neposlední řadě náš biosortiment Nimm 
Natur. 

V oblasti inovací a zavádění novinek na trh 
patříme ke špičce v oboru. Fundovaný a pro-
gresivní kolektiv oddělení výzkumu a vývoje 
v mateřském závodě nám vychází nadmíru 
vstříc. Pružná reakce na individuální přání zá-
kazníka tak patří k naší přednosti. Snažíme 
se najít vhodná a rychlá řešení při zachování 
místních specifik. 

Redakce – F. K.
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Praha – První pražské Tesco Extra bylo po 
několikaměsíční rekonstrukci za provozu ofi-
ciálně otevřeno v Edenu ve středu 24. lis-
topadu. Po Plzni, kde první Extra otevřelo 
8. září, Tesco představuje i Pražanům svůj 
moderní formát obchodu. Tesco Extra nabízí 
zcela nový koncept uspořádání obchodní plo-
chy, který klade důraz na intuitivní pohyb zá-
kazníků, širší sortiment zboží a zejména oje-
dinělou nabídku služeb, jako jsou lékárna, 
optika, fotolab a specializovaná prodejna te-
lefonů přímo na ploše obchodu.

Edenský nováček je třetím obchodem for-
mátu Extra v České republice. První dvě Tesco 
Extra otevřené v Plzni v září si již získaly pří-
zeň místních obyvatel. „Počet zákazníků v pl-
zeňském Tesco Extra stoupl od otevření o třicet 
procent. Věříme proto, že i Pražané ocení nový, 
pohodlný způsob nakupování, který tento ob-
chod nabízí,“ říká Michal Štádler, ředitel mar-
ketingu Tesco. 

Zákazníky v Tesco Extra čeká rozšířený sorti-
ment zboží a modernější vzhled všech oddělení 
od potravin až po oděvy či elektroniku. Formát 
obchodu je výjimečný konceptem obchodu v ob-
chodě. Zákazníci mohou zavítat do optiky, kde 
si vyberou z nepřeberného množství dioptric-
kých skel, obrouček od nejzvučnějších módních 
značek a jiného doplňkového sortimentu. K dis-
pozici jim zde budou odborníci – optometrista 
a oftalmolog, kteří zájemcům vyšetří a změří 
zrak. Vyškolení specialisté přivítají zákazníky ta-
ké ve fotoprodejně a v prodejně telefonů. Lékár-
na, kterou povedou zkušení a odborně vzdělaní 
lékárníci, nabídne úplný sortiment zdravotních 
přípravků a léků.

V oddělení potravin zákazníci najdou zcela 
nové obslužné pulty s masem, uzeninami, sý-
ry, lahůdkami i rybami a řada novinek je čeká 
i v oddělení pečiva. Tesco Extra provozuje přímo 
v obchodě pekárnu, která připravuje vlastní čer-
stvé pečivo i rozpeky. Sortiment pečiva je kro-
mě jiného rozšířen také o výrobky pro diabetiky 

a bezlepkové pečivo. „Náš obchod nabízí široký 
výběr potravin pro zákazníky s bezlepkovou di-
etou. Do nabídky jsme zařadili oblíbené smě-
si pro domácí pekárny, například bezlepkovou 
směs Jizerka nebo směs pro bezlepkový chléb 
bílý. Pochutnat si mohou i na bezlepkových dor-
tech a řezech, které jsou v sortimentu úplnou no-
vinkou. Nezapomněli jsme ani na pečivo vhod-
né pro diabetiky, sortiment byl rozšířen o šest 

druhů výrobků,“ říká Radek Mlích, zodpovědný 
v Tescu za sortiment pečiva. V edenském Extra 
nechybí ani oblíbené oddělení minutka, kde si 
spěchající zákazníci mohou v rychlosti nakoupit 
svačinu nebo pořídit menší nákup.

Změnami prošly všechny části obchodu. Plo-
cha oddělení oděvů se rozšířila a na zákazní-
ky čeká i větší nabídka. Celé oddělení je kon-
cipováno jako butik s pohodlnými zkušebními 

kabinkami a dřevěnými podlahami. Obchod 
Tesco Extra je také vybaven novým pokladním 
systémem, který zajišťuje rychlé odbavení, při 
malých nákupech mohou zákazníci využít oblí-
bené samoobslužné pokladny. 

Tesco Extra Eden má otevřeno 24 hodin den-
ně, služeb optiky, prodejny telefonů, fotoprodej-
ny a lékárny budou moci zákazníci využít od 
9 do 21 hodin. Proměněný obchod vytvořil 70 
nových pracovních míst, o spokojenost zákazní-
ků se tak v pražském Tesco Extra stará přibližně 
280 zaměstnanců. 

O SPOLEČNOSTI
TESCO STORES ČR 

Společnost Tesco Stores ČR a. s., člen Sva-
zu obchodu a cestovního ruchu, vstoupila na 
tuzemský trh v roce 1996. V současné době pro-
vozuje v České republice celkem 143 obchodů 
(šedesát devět hypermarketů, čtyřicet jedna su-
permarketů, pětadvacet prodejen Tesco Expres 
a šest obchodních domů), osmnáct čerpacích 
stanic a šest obchodních center. V Praze jsou to 
Obchodní centrum Letňany a Nákupní centrum 
Eden, v Karlových Varech OC Fontána, v Ostra-
vě OC Galerie, v Opavě OC Silesia a v Plzni OC 
Plzeň. Základem filosofie společnosti Tesco je 
snaha poskytnout zákazníkovi to nejlepší a stát 
se obchodem pro všechny. Toto úsilí bylo oce-
něno několika tituly – Hypermarket roku 2004, 
2006, 2007, 2008 a 2009, Profesionál roku 2007 
a Obchodník roku 2004, 2006 a 2007 a TOP 
Retailer 2008/2009. Za svůj první energeticky 
úsporný obchod v Žatci obdrželo cenu Ener-
gy Globe Award v kategorii Země. Tesco patří 
k největším zaměstnavatelům v České republice. 
Za vytváření rovnocenných pracovních příleži-
tostí získala společnost ocenění v soutěži Stejná 
šance – Zaměstnavatel roku 2008. V roce 2009 
věnovalo Tesco společně s partnery celkem 15,4 
mil. korun na charitativní účely. 

Eva Karasová
Tesco Stores ČR a. s.

Praha má své první Tesco Extra
TŘE T Í  O B C H O D  T E S C O  E X T R A V  ČE S K É  R E P U B L I C E  PŘ I V Í T Á  S V É  Z Á K A Z N Í K Y  V  P R A Ž S K É M  E D E N U

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Párkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518

E-mail: vaclav.knez@cz.multivac.com

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

zpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

A DO NOVÉHO ROKU 2011 PŘEJEME

MNOHO PODNIKATELSKÝCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.

�  Hlubokotažné baličky

do fl exibilní

nebo tvrdé fólie

� Darfresh systém

� FormShrink systém

� Lipform systém

�  Traysealery

– nová generace T800 a T700

�  Robotická centra

– plně automatické balicí linky

�  Zařízení pro kontrolu kvality 

balení

 – vyřazovací váhy

 – metaldetektory

 – rentgenové detektory

 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky

� Technologie Risco – narážky

� Technologie Schröter – udírny 

� Obalové materiály

 – fólie, sáčky

� Originální náhradní díly

� Servisní činnost

� Poradenskou činnost
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Během galavečera, kterým provázel 
moderátor Jan Pokorný, byla předána 
ocenění za 30 úspěšných obalových 
řešení z následujících 6 kategorií: spo-
třebitelské obaly; spotřebitelské obaly 
– dárkové; skupinové obaly a displeje; 
obalové materiály; etikety, uzávěry, fi-
xace a ostatní pomocné obalové pro-
středky; přepravní a technologické oba-
ly. Slavnostní předávání mělo možnost 
sledovat téměř 200 hostů z řad výrobců 
obalů, designerů, konstruktérů, výrobců 
baleného zboží i dalších odborníků.

Ocenění v podobě skleněné trofeje 
a certifikátu zástupcům jednotlivých fi-
rem nejdříve předávala Ing. Jana Lukešo-
vá, předsedkyně hodnotitelské komise, 
po které následně pokračovali zástupci 
partnerů galavečera Filip Jirout, gene-
rální ředitel SCA Packaging ČR a pre-
zident obalové asociace SYBA, Pavel 

Urban, ředitel klientského oddělení 
AOS EKO-KOM, Milan Luzum, ředitel 
pro vnější vztahy společnosti Coca-Co-
la HBC ČR, Ing. Martin Hejl, jednatel 
společnosti THIMM Packaging, Ing. 
Petr Dobšovič, jednatel společnosti
Info21, a Ing. Pavel Ondrášek, MBA, 
jednatel společnosti ONDRÁŠEK INK 
- JET SYSTEM. Na předávání se dále 
podíleli zástupci mediálních partnerů 
soutěže a galavečera.

Ocenění OBAL ROKU 2010 byla 
předávána následujícím přihlašovate-
lům a firmám, které se na oceněných 
obalech rovněž podílely:

3H creative studio, s. r. o.; Biogena 
CB spol. s r. o.; Colognia press, a. s.;
EMBA, spol. s r. o.; Fiala & Šebek – 
Visual Communications a. s.; Fosfa
akciová společnost; Fratti & Livi;
GRAFOBAL, akciová spoločnosť; 
GRANETTE a. s.; GRANITOL a. s.; 
Kitl s. r. o.; Label design a. s.; Line Art 
Group a. s.; Obchodní tiskárny, a. s.; Pa-
pírny Bělá a. s.; Podravka - Lagris, a. s.;
Rodinný pivovar BERNARD a. s.;
SCA Packaging Česká republika, s. r. o.;
Smurfit Kappa Žebrák; STOCK Plzeň-
-Božkov s. r. o.; SVITAP J. H. J. spol. s r. o.;
Tereziánské sklepy, s. r. o.; THIMM Pac-
kaging; THIMM SCHERTLER; TOP 
TISK obaly s. r. o.; TUBAPACK, a. s.; 
UNIPAP a. s.; UNITY GDG, s. r. o.; VE-
TROPACK MORAVIA GLASS, a. s.;
Vinné sklepy Roztoky s. r. o.; VITAR,
s. r. o.; Viva Design, s. r. o.; WAL-
MARK, a. s.; Yurkovic Design - s. r. o. 
Za svůj přínos v konstrukci či designu 
byli oceněni i Gustav Fifka; Jaromír 
Fišer; Leo Burnett; Ľubica Šimovcová; 
Marek Žižkovský; MgA. Martin Kožu-
charov; Mgr. Art. Hedviga Hamžíková-
-Harvánková; Michal Riegel; Pavel Pitt-
ner a Roman Doležal.

Před UV&Light show v podání sku-
piny FIRELOVERS představil mode-

rátor Jan Pokorný pět exponátů, které 
nominovala odborná porota a zástupci 
mediálních partnerů na speciální ce-
nu – CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMI-
SE – pro nejlepší obalové řešení, obal 
s nejvyšší mírou inovace. Tato cena je 
předávána od roku 2008, kdy se jejím 
prvním držitelem za obal z kategorie 
přepravních a technologických oba-
lů stala společnost UNIPAP a. s. Za 
obal ze stejné kategorie získala tuto 
cenu v roce 2009 společnost THIMM 
SCHERTLER. V letošním roce udělila 
Jana Lukešová CENU PŘEDSEDKY-
NĚ KOMISE 2010 spotřebitelskému 
obalu Laminátové tubě s Braillovým 
písmom, která je současně i držitelem 
ocenění WorldStar for Packaging 2010. 
Tento obal je výsledkem spolupráce 
slovenské společnosti TUBAPACK, 
a. s., s českou firmou Colognia press, 
a. s.

V příštím roce se bude soutěž OBAL 
ROKU konat již po sedmnácté a jejím 
cílem bude opět vyzdvihnout zajímavé 
novinky a obalová řešení. Uzávěrka při-
hlášek do soutěže bude tradičně posled-
ní týden v květnu.

Veronika Nolčová
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s. r. o.

O B A L O V Ý  G A L A V E Č E R  2 0 1 0

Šestnáctý ročník české národní soutěže OBAL ROKU 2010, 
organizované OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA, byl slavnostně za-
končen galavečerem, který se uskutečnil dne 18. listopadu 
v kongresovém centru Olympik – Artemis v Praze. Generálním 
partnerem akce byla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
a. s., a partnery společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o.;
SCA Packaging Česká republika, s. r. o.; THIMM Packaging; 
Obchodní tiskárny, a. s., člen skupiny OTK Group; Smurfit Kappa 
Czech s. r. o.; Info21, spol. s r. o.; ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM 
spol. s r. o. a společnost Sidel.

Kouzlení z perníku – pod tím-
to názvem pořádala Střed-
ní škola gastronomie a slu-
žeb v Nové Pace za výrazné 
podpory a spolupráce společ-
nosti PVV, s. r. o., Pardubice 
první ročník celostátní soutě-
že odborných dovedností ve 
zdobení perníku. Soutěž se 
uskutečnila dne 14. 10. 2010 
ve Výstavním a společen-
ském centru Ideon Pardubice 
v rámci 14. ročníku největší 
východočeské gastrovýstavy
GASTRO 2010.

Tubapack – laminátová tuba s Braillo-
vým písmem

Soutěže se zúčastnily střední od-
borné školy z České republiky i jed-
na škola ze Slovenska. Soutěžící se 
utkali ve dvou soutěžních disciplí-
nách – Výrobky přivezené na místo 
a Zdobení perníkového srdce v ča-
sovém termínu. Soutěžní porota, 
ve které zasedli přední pardubičtí 
perníkáři (paní Alena Zachová ze 
stejnojmenné firmy, paní Jarmila 
Janurová z firmy Jaja Pardubický 
perník a pan Pavel Janoš – majitel 
firmy Pardubický perník), hodnoti-
la pracovní provedení, stupeň obtíž-
nosti, originalitu, umělecké zpraco-
vání a celkové dodržení zadání. Na 
základě bodového ohodnocení pak 
určovala zisk zlatých, stříbrných 
i bronzových medailí a absolutní 
prvenství. Svůj úkol splnila na vý-
bornou, i když rozhodování neměla 
vůbec jednoduché. 

Nakonec právem vítězství přiřkla 
v obou kategoriích slovenským sou-
těžícím, vítězství v kategorii A zís-
kaly Dominika Zsemlyeová a Vladi-
míra Rehorová ze Střední odborné 
školy Šurany a v kategorii C vyhrála 
zlatou medaili celkově nejúspěšněj-
ší Vladimíra Rehorová. V náročné 
konkurenci se úspěšně prosadily 
i reprezentantky pořádající školy, 
Jana Kolenská a Michaela Novotná, 
které si do Nové Paky odvezly rov-
něž nejcennější kov – zlatou medai-
li. Absolutní prvenství v celé soutěži 
tedy získala slovenská reprezentant-
ka Vladimíra Rehorová.

Pro vítězky připravili hodnotné 

CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 2010 převzali od Ing. Jany Lukešové zástupci 
společnosti TUBAPACK, a. s. Uprostřed Ing. Tomáš Kajan, Ph.D., vedoucí obchodu 
a ekonomiky, vpravo Ing. Richard Pittner, MBA, ředitel společnosti.

Michaela Novotná ze SŠGS Nová Paka 
při přípravě soutěžního exponátu

Jana Kolenská ze SŠGS Nová Paka při 
zdobení perníkového srdce

Vítězní účastníci soutěže Kouzlení z perníku Mediálním partnerem soutěže se stala Potravinářská Revue a Potravinářský zpravodaj.

ceny sponzoři akce – Martini‘s bar 
Smolný, Carving studio Procházka, 
Carla spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.,
a SŠGS Nová Paka. Mediálním part-
nerem akce se stala Potravinářská 
Revue Potravinářský zpravodaj.

 Poděkování za perfektní spolu-
práci patří všem sponzorům, od-
borné porotě, ale i zástupcům spo-
lupracující společnosti PVV, s. r. o., 
panu Petru Vašíčkovi a paní Kateři-
ně Vozábové. Společně s pořadate-
li ze SŠGS Nová Paka se zasloužili 
o vznik atraktivní odborné soutěže, 
která bude mít určitě příští rok své 
pokračování.

Mgr. Petr Jaroš

Kouzlení z perníku poprvé



10 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 8 / 2010

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI A PŘÁTELÉ,

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2010

A DO NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJEME

MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Pf 2011

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
PŘEJEME KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE!

”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 ÝC H  T U K Ů  A  O L E J Ů )

 www.aak.com

  Tuky pro čokoládovenský a cukrovinkářský průmysl

  Tuky pro mlékárenský průmysl – DFA alternativy mléčného tuku

  Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

  Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

  Poradenská služba v oblasti technologie procesů 
výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů
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Vážení čtenáři, dovolte mi jménem společ-
nosti KåKå CZ s. r. o. využít této příležitosti ke 
krátkému předsvátečnímu zastavení. 

Předvánoční shon, který pro většinu lidí zna-
mená vybírání dárků pro své nejbližší a zajištění 
té správné vánoční atmosféry, je pro nás, činné 
v potravinářském oboru, umocněn velkou spous-
tou práce pro zajištění všeho potřebného pro na-
še zákazníky, kteří si chtějí užít svátků u tabule 
plné dobrot. Proto se všichni snažíme zajistit vše 
potřebné pro tu pravou vánoční pohodu, a ač je 
tato snaha možná trochu neviditelná a nebývá 
nijak zvlášť oceňována, tak možná můžeme být 
za tuto svou neviditelnost snad i vděčni, neboť ta 
znamená, že vše běží bez problémů a hladce, tak 
jak má. Přejme si tedy, aby nás vždy mohl u srd-
ce hřát pocit, že ke zdařilému průběhu tohoto, 

pro mnohé nejkrásnějšího období roku jsme při-
spěli i my svým důležitým dílem.

Doufáme, že po zasloužených dnech sváteční-
ho volna znovu navážeme spolupráci a budeme 
Vám, českým pekařům a cukrářům, moci dále 
poskytovat naše zboží a služby. Na jejich rozvoji 
a zlepšování stále pracujeme tak, aby splňovaly 

i ty nejnáročnější požadavky. Spolehlivost a part-
nerství jsou naší nabídkou pro Vaši každoden-
ní práci a klíčovou součástí naší mise být první 
volbou pro výrobce pekařských a cukrářských 
produktů v České republice. Proto i v nadcháze-
jícím roce připravujeme další projekty a akce, jež 
by měly vést k rozšíření našeho portfolia a k dal-
šímu zvyšování kvality zboží a služeb pro Vás. 

Veškeré naše aktivity jsou zaměřeny na jedi-
ný cíl – uspokojit Vaše požadavky – a dovolte 
nám vyjádřit dík za tento nevysychající proud 
inspirace pro naši práci. Toto poděkování patří 
našim zákazníkům a obchodním partnerům, te-
dy lidem, se kterými je pro nás radost pracovat. 
Děkujeme za Vaše pochvaly i výzvy, jenž nás mo-
tivují k další činnosti, jejímž konečným smyslem 
je společně vytvořit něco dobrého, oblíbeného 
a chutného. Naší ambicí je zajišťovat pro Vás vše 
potřebné pro dosažení tohoto cíle.

Do Vánoc a konce roku 2010 již chybějí jen 
dny, a proto nám dovolte, abych Vám všem, na-
šim odběratelům, dodavatelům a přátelům, po-
děkoval jménem svým i společnosti KåKå CZ 
s. r. o. za spolupráci v minulém roce, stejně tak 
jako za důvěru, jež v nás vkládáte. Zaměstnanci 
společnosti KåKå CZ s. r. o. Vám přejí vše dob-
ré pro rok 2011, zejména zdraví, štěstí, radost 
a spokojenost ve všem Vašem konání, jak v osob-
ním, tak i profesním životě. Přejeme si, aby byl 
Váš příští rok plný pohody, klidu a úspěchů.

Krásné Vánoce Vám všem.
Ing. David Kotrba

Marketing &Product manager KåKå CZ s. r. o. 

Vánoční pozdrav společnosti Ka°Ka° CZ s. r. o.

Zařízení pro čištění nádrží Tofte-
jorg pomohlo americkému zákazní-
kovi ušetřit čas, pracovní síly, čis-
ticí prostředky a snížit objem od-
padní vody.

Jeden z největších potravinářských 
producentů v americkém státě Iowa 
zvažoval modernizaci způsobu čištění 
nádrží, protože manuální čištění by-
lo náročné z pohledu pracovních sil 
a v každém pracovním dnu zabralo ce-
lou směnu. Na čistění velkého počtu 
(80) nádrží pracovalo mnoho zaměst-
nanců a vznikalo velké množství od-
padní vody. 

Ve snaze nalézt lepší řešení byla při-
zvána společnost Alfa Laval. K testo-
vání rotačních tryskových hlavic byly 
použity směšovací a zásobní nádrže 
o objemu 4 542 litrů, určené k míchání 
šťáv a omáček. Výkon rotačních trys-
kových hlavic Alfa Laval byl poté po-
rovnán s výsledky stávajících postupů 
čištění CIP a čištění manuálního.

MINIMALIZACE 
BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

Ve zkušebním provozu byly testová-
ny dva druhy rotačních hlavic – TZ-89 
a SaniJet 20. Před provedením testu by-
la obsluha CIP instruována, aby z důvo-
dů minimalizace bezpečnostních rizik 

pouštěla do přívodního systému pouze 
horkou vodu. Klasickou metodou CIP 
se totiž čistí zásaditými a kyselými roz-
toky.

ČISTÉ ZA POLOVINU ČASU
Testování bylo zahájeno s hlavicemi 

TZ-89, do nichž byla přiváděna horká 
voda při cílovém tlaku 4.1 bar. Výsledná 
průtoková rychlost na přívodu rovněž 
odpovídala cílové rychlosti pro zaříze-
ní TZ-89. Přes 99 % vnitřních povrchů 
bylo i při vizuální kontrole čistých již 
po dokončení první poloviny čisticího 
obrazce. Dosažení standardní úrovně 
vyčištění nádrže po úplném dokončení 
celého čisticího obrazce trvalo 12 mi-
nut a 15 sekund.

Následující den bylo ke druhému tes-
tu nasazeno zařízení SaniJet 20. Asi po 
2 minutách čištění byl povrch nádrže na 
dotyk mimořádně horký (podobně jako 
tomu bylo i u zařízení TZ-89 v předcho-
zím testu). Nádrž byla v podstatě vyčiš-
těna za 3 minuty a 30 sekund, což je při-
bližně polovina doporučeného čisticího 
cyklu. Úplné dokončení celého cyklu 
zabralo 7 minut a 30 sekund.

Na základě výsledků zkušebního 
provozu bylo pro čištění nádrží dopo-
ručeno použití nízkorychlostního typu
SaniJet 20 s tryskami o průměru 3,8 mm.
Zákazník byl s těmito výsledky navýsost 

spokojen a v důsledku testů instaloval 
do nádrží dvě zařízení SaniJet 20, jež 
byla v provozu přibližně rok bez jakých-
koliv dalších zásahů či nastavení. Proto 
se rozhodl technologii Toftejorg zavést 

u všech nádrží podobné a větší velikosti 
v celém podniku.

TĚŽKO
PŘEKONATELNÝ VÝKON 

Výsledky hovoří za vše. Objem od-
padní vody spotřebované během jedno-
ho cyklu čištění nádrží klesl o 75–80 % 
a čištění probíhalo bez nutnosti jakého-
koliv manuálního zásahu obsluhy. Zá-
kazník také získal bezpečnější zařízení, 
protože již není nutné používat zásadité 
a kyselé roztoky. 

Zásadní je skutečnost, že k vyčištění 
nádrže včetně míchadla a vnitřního zaří-
zení od viskózních potravinářských pro-
duktů a následné dezinfekci je zapotře-
bí jen horké vody o průtoku 114 l/min.
a tlaku 5,5 bar. Za 6–10 minut (spotře-
ba 684–1140 litrů) je čištění dokonče-
no. Manuální práce a čištění za použití 
chemikálií by zabralo několik hodin.

www.alfalaval.cz/vybaveninadrzi

NOVÁ ŘADA ČERPADEL
PRO ODPARKY

MÁ VELKÝ POTENCIÁL
Alfa Laval uvádí na trh řadu čerpadel 

určenou speciálně pro odparky – LKH 
Evap. Konstrukce LKH Evap vychází 
se standardní řady čerpadel používa-
ných úspěšně v systémech odparek již 

mnoho let. Ve srovnání se svými před-
chůdci však má několik předností, jako 
je např. nové oběžné kolo, které u apli-
kací s vysokým podílem pevných částic 
řeší problémy způsobované hromadě-
ním produktu. Nyní mohou výrobní zá-
vody produkovat výrazně déle bez pře-
rušování procesu kvůli čištění.

Nová čerpadla jsou dodávána s ob-
sáhlou dokumentací, která vychází 
z více než tisícovky testů a mimo jiné 
zahrnuje také nejširší škálu vakuových 
křivek pro dané odvětví průmyslu. Ty 
ocení zejména konstruktéři a dodava-
telé systémů, pro něž jsou významnou 
pomůckou.

Russell Jones, Global Portfolio Ma-
nager Alfa Laval, informuje: „Alfa Laval
je předním dodavatelem odparek, které 
je schopna dodat včetně vysoce kvalit-
ních čerpadel. Myslím, že nová čerpa-
dla mají obrovský potenciál. Už bylo 
uzavřeno několik objednávek a po po-
čátečních testech je zákazníci hodnotí 
jako absolutní špičku.“

Ing. Dušan Jahoda

Mycí hlavice Alfa Laval vyčistí nádrže dočista do čista
Nová čerpadla pro odparky

Obliba vína v České republice 
stále stoupá a veřejnost stále ví-
ce oceňuje i jeho kvalitu. Velkoob-
chodní řetězec Makro nabízí v rámci 
vydání nového katalogu vín pro ne-
veřejný sortiment majitelům a pro-
vozovatelům restaurací možnost na-
koupit pro své podniky kvalitní víno 
z moravských vinic. Podporuje tak 
špičkové domácí vinaře a zároveň 
dodává restauračním zařízením pr-
votřídní víno za dobrou cenu.

„Vinný katalog HoReCa je naší re-
akcí na stále oblíbenější trend u našich 
zákazníků, který se projevuje v rozšiřo-
vání nabídky vín anebo vytváření zce-
la nových speciálních vinných lístků. 
Nabídka našeho katalogu je unikátní, 
umožňující objevit a umístit do jednoho 
vinného lístku kvalitní vína ze všech mo-
ravských podoblastí. Právě takto ucelená

kvalitní nabídka domácích vín patří 
k přednostem Makra, kterým se odli-
šujeme od konkurence,“ uvádí Richard 
Süss, poradce pro vína společnosti 
Makro.

Nový katalog byl pokřtěn moderáto-
rem Janem Rosákem na Gala degustaci 
vín dne 7. října 2010 v restauraci Kop-
pernik v OREA Hotelu Pyramida v Pra-
ze. Účastníci akce zde mohli ochutnat 
celkem 93 druhů vín přímo od zástupců 
19 moravských vinařství, vesměs patří-
cích ke špičce svého oboru. 

Gala degustace byla navíc zpestřena 
ukázkami umění sekání sektu (sabra-
ge), které předvedl mistr oboru Martin 
Prokeš. Jde o servírování sektu podle 
historické tradice spojené s odseknutím 
hrdla lahve sečnou zbraní, ale i jinými 
předměty. Dále byla na Gala degustaci 
ke zhlédnutí expozice prestižních vín ze 
sortimentu Makra. 

O KATALOGU
Nový katalog Makro HoReCa víno 

IV., nabízející neveřejný sortiment ur-
čený exkluzivně pro HoReCa zákazníky 
společnosti Makro Cash & Carry, obsa-
huje to nejlepší z moravských vinic od 
prestižních vinařství, která dodávají svá 
vína výhradně do gastronomických pro-
vozů. V nabídce jsou zastoupeny všech-
ny čtyři moravské vinařské podoblasti: 
Znojemská, Velkopavlovická, Mikulov-
ská a Slovácká.

Kolekce katalogu Makro HoReCa 
víno IV. je určena zákazníkům regis-
trovaným u velkoobchodní společnosti 
Makro jako HoReCa, tedy majitelům 
a provozovatelům hotelů, restaurací, 

party servisů, vinoték a ostatních gas-
tronomických zařízení. Katalog určený 
exkluzivně pro gastronomická zařízení 
vydává Makro 2x do roka. Zákazníci 
se v něm seznámí s aktuální nabídkou 
kvalitních domácích vín a získají mož-
nost rozšíření, obměny nebo sestavení 
vinných lístků tak, aby byly vyvážené 
a ucelené a aby jejich nabídka uspoko-
jila i nejnáročnější hosty. Vedle nabíd-
ky vín se lze v katalogu navíc dozvědět 
základní informace o vinařství přímo 
z úst majitelů či pracovníků. Makro 
tímto způsobem aktivně podporuje 
menší a středně velká domácí vinařství, 
která vyrábějí někdy jen malé objemy 
řady druhů kvalitních vín (od 30 000 
po 150 000 lahví za rok), jaké ani nelze 
prodávat běžně na regálech, a proto je 
nenajdete ani v nabídce vinoték prode-
jen Makro. 

Při nákupu zákazník nejprve kon-

taktuje sommeliéra nebo jeho zástup-
ce, který mu poradí a připraví nákup 
k odběru. Vína si lze také rezervovat 
online.

Zákazníci HoReCa mají navíc mož-
nost využít širokou nabídku služeb 
poskytovanou sommeliéry společnosti 
Makro. Ti jim osobně poradí, která vína 
by se hodila do vinného lístku právě je-
jich typu restaurace, baru či hotelu. Po 
konzultaci a na přání zákazníka som-
meliér připraví vinný lístek, který se vý-
borně hodí k podávaným jídlům (tzv. 
snoubení), samozřejmostí je i bezplatné 
vytištění vinných lístků. Mezi další služ-
by patří i degustace, kterou sommeliéři 
předvedou na přání zákazníka přímo 
na místě, nebo proškolení personálu 
klienta.

Katalog lze stáhnout na stránkách 
www.makro.cz.

Makro Cash & Carry ČR

Velkoobchodní společnost Makro představuje nový katalog vín
určený pro HoReCa zákazníky
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Praha (li) – Skupina Agrofert Holding pod-
nikatele Andreje Babiše koupila většino-
vý podíl v pražské firmě Animalco, která je 
největším tuzemským obchodníkem s masem 
a hospodářskými zvířaty. Potvrdil to Andrej 
Babiš s tím, že musí akvizici ještě schválit 
český, slovenský a rakouský antimonopolní 
úřad. Totéž potvrdil i ředitel Animalca Rad-
ko Jung, který je zároveň jedním z hlavních 
akcionářů firmy. Cenu transakce nezveřejni-
li. Agrofert je největší skupinou v českém ze-
mědělství a potravinářství. 

„Chceme tím posílit exportní aktivity naší sku-
piny,“ řekl Babiš, podle nějž budou pro Agrofert 
přínosem také manažeři Animalca s dlouholetými 
zkušenostmi v zahraničním obchodě. Firma Ani-
malco vznikla před dvaceti lety z jednoho z re-
ferátů bývalého podniku zahraničního obchodu 
Koospol a v čele stál dlouhá léta velmi zkušený 
manažer a ředitel firmy Bohumil Říha. Hlavními 
vlastníky jsou kromě Junga Michal Dušek a To-
máš Kutzendörfer. 

Tržby firmy Animalco v účetním roce od 1. led-
na 2008 do 30. června 2009 dosáhly 5,8 miliardy 

korun. Firma v uvedeném období hospodařila se 
ziskem 23,7 milionu korun. Animalco zaměstnává 
kolem čtyř desítek lidí. 

Agrofert Holding, který v současnosti sdružuje 
více než 230 firem podnikajících v zemědělství, 
potravinářství i chemickém průmyslu, ohlásil na 
začátku letošního roku další plánovanou expanzi. 
Dle dostupných informací dosud letos holding 
ovládl minimálně tři další velké zemědělské pod-
niky a obhospodařuje tak již téměř 70 000 hekta-
rů zemědělské půdy, nejvíce v zemi. 

V květnu se Babiš s managementem Energe-

tického a průmyslového holdingu (EPH) dohodl 
na koupi masokombinátů Krahulík – Masozávod 
Krahulčí a Kmotr – Masna Kroměříž. Tím skupi-
na, které již patří největší tuzemský zpracovatel 
masa Kostelecké uzeniny, ještě posílila svou po-
zici na trhu. 

Ani Babišovu holdingu se v loňském roce ne-
vyhnula ekonomická krize. Skupině klesly kon-
solidované tržby o 15 procent na 85,89 miliardy 
korun ze 101,36 miliardy Kč v roce 2008. Čistý 
zisk skupiny se loni meziročně snížil o 700 milio-
nů na 3,73 miliardy Kč.

Praha – Oblíbený výrobek ORION NUGETA 
(42 g) ve dvou příchutích – arašídová a lís-
kooříšková – najdou naši spotřebitelé v oba-
lu ve tvaru malé „vaničky“, vyráběné výhrad-
ně z potravinářského polystyrenu (PS). Tímto 
přechodem „vaničky“ ORION NUGETY, histo-
ricky původně vyráběné z potravinářského 
PVC, na nový obalový materiál Nestlé splnilo 
svůj záměr úplně opustit použití obalu z PVC. 
Do nových obalů „najela“ NUGETA (42 g) ara-
šídová v červnu 2010 a lískooříšková v srp-
nu 2010.

Stalo se tak po splnění náročných testů obalo-
vého materiálu určeného pro styk s potravinou po 

celou dobu 12měsíční trvanlivosti výrobku. ORION
NUGETA ve „vaničce“ (42 g) byla historicky je-
diným typem výrobku baleného ještě donedávna 
do obalu z PVC. Výrobek téhož složení ve vět-
ším balení – ORION NUGETA (340 g) v dóze 
či výrobky ORION NUGETA v tubě (50 g) jsou 
od počátku baleny do materiálu potravinářského 
polyetylenu (PET, resp. LDPE). 

Pro veškeré potravinářské výrobky a všechny 
obalové materiály určené pro styk s potravinami 
platí přísné standardy bezpečnosti potravin, sta-
novené platnou legislativou EU i ČR a SR. Potra-
vinářské výrobky Nestlé a jejich obaly tyto všech-
ny požadavky, včetně původního obalu ORION 
NUGETA z PVC vždy splňovaly. 

Jako značková potravinářská společnost, které 
záleží na spokojenosti spotřebitelů, považuje Ne-
stlé kvalitu potravin a jejich bezpečnost za priori-
tu, u níž neexistují kompromisy,“ uvedl v tiskové 
zprávě dále Martin Walter, tiskový mluvčí společ-
nosti. „Nestlé pečlivě sleduje a vnímá preference 
spotřebitelů a s ohledem na určité výhrady části 
spotřebitelů k materiálu PVC se rozhodlo opustit 
použití PVC i u historicky jediného výrobku, kte-
rý byl v PVC balen – výrobku ORION NUGETA
ve ,vaničce‘ 42 g. Proces výběru vhodného materiá-
lu a zkoušek byl úspěšně zakončen v létě 2010,“ 
dodal.

Na otázku týkající se ekonomiky celé té-
to změny odpověděl následovně: „Na celé 

záležitosti je nejpodstatnější záměna materiálu, 
tj. PVC za PS, pokud jde o samotný výrobek, 
má stejnou velikost a gramáž 42 g bez ohledu na 
materiál obalu. Tvar ,vaničky‘ se tvaruje/lisuje na 
stejném zařízení, takže nebyla nutná žádná změ-
na výrobního zařízení. Samotný výběr vhodné 
náhrady za PVC trval několik let, neboť součástí 
jsou i testy chování potraviny v novém obalo-
vém materiálu po dobu celé trvanlivosti výrob-
ku (12 měsíců). V uplynulých letech se plynule 
dopotřebovaly předchozí obaly, a tudíž v průbě-
hu celého procesu nedošlo k žádnému význam-
nému výkyvu v nákladech,“ konstatoval Martin
Walter.

Eugenie Línková

Černožice nad Labem (li) – Areál bý-
valého drůbežářského masokombinátu 
v Černožicích na Hradecku je na pro-
dej. Za minimálně 25,8 milionu korun 
jej nabízí správkyně konkurzní pod-
staty společnosti Fishman. Správkyně 
nabídku zveřejnila v posledním čísle 
Obchodního věstníku. 

Firma Fishman závod koupila v ro-
ce 2003 z konkurzní podstaty zkracho-
vaných drůbežářských závodů IDEA. 
V dražbě tehdy za areál nabídla 15 mi-
lionů korun. Společnost Provio, která 
byla s Fishmanem propojena, v závodě 
vyráběla uzeninu. Provio patřila mezi 
významné české distributory mražených 
potravin, zkrachovala v září 2006. Fir-
ma Fishman skončila v konkurzu v srpnu 
2007. 

Areál černožického závodu leží u hlav-
ního silničního tahu z Hradce Králové do 
Polska a má rozlohu téměř sedmi hekta-
rů. Skládá se z haly pro potravinářskou 
výrobu, skladů, dílen, administrativní 
budovy s prodejnou a objektů technic-
kého vybavení. Hala pro potravinářskou 
výrobu prošla z větší části rekonstrukcí, 
uvedla konkurzní správkyně. 

Bývalé závody IDEA patřily ve dru-
hé polovině devadesátých let k největ-
ším zpracovatelům drůbeže na výcho-
dě Čech. V problémech se firma IDEA 
ocitla v závěru roku 2001, konkurz na ni 
soud prohlásil v roce 2002. Podnik tehdy 
propustil přes 200 lidí.

Vsetín (li) – Culinary World Cup je čtvrtou nej-
větší soutěží na světě, kde se sjíždí světová ku-
linářská elita. Koná se jednou za čtyři roky, le-
tos začala 20. listopadu a trvala čtyři dny do
24. listopadu. Účastnilo se jí přes 50 zemí. Žáci 
vsetínské školy se na ní představili poprvé a hned
zvítězili. 

Nejkrásnější medové perníčky na světě pečou 
studentky vsetínské Střední odborné školy Josefa 

Sousedíka Marie Kolínková a Markéta Václavíko-
vá pod vedením své učitelky Jaroslavy Londové. 
„Za svou sladkou expozici s názvem Dívčí snění 
získaly zlatou medaili na světové soutěži Culinary 
World Cup 2010, která se konala v Lucembur-
sku,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Eva Stejs-
kalová. 

Marie Kolínková už získala za své výrobky dů-
ležitá ocenění. Vloni i letos si z mezinárodního 

mistrovství kuchařů a cukrářů v Hradci Králové 
odvezla zlatou medaili za umělecký výrobek. 

Do Lucemburska odjely obě žákyně společně 
se svou učitelkou Jaroslavou Londovou s kolekcí 
pěti medových perníků – kloboukem, deštníkem, 
zrcadlem, vějířem a košíkem. Práce na pernících 
jim trvala asi dva měsíce. Všechny výrobky muse-
ly nejprve upéct, aby nepraskaly a měly stejnou 
barvu. To se často nepovede hned napoprvé. Pak 

přišlo na řadu zdobení. Marie Kolínková má nebý-
valý talent, polevou dokáže vykreslit tak jemnou 
krajku, že od té opravdové je k nerozeznání. 

Umění vsetínských cukrářek se brzy bude moci 
učit i veřejnost. Jaroslava Londová chystá v před-
vánočním čase dvoudenní kurz zdobení perníčků. 
Na něm se zájemci dozví i tajemství jedinečné 
polevy, která se neroztéká a je podmínkou pro 
vytváření ohromujících perníkových vzorů. 

Připravili jsme pro vás nový vzdělávací 
kurz BEZPEČNÁ VÝŽIVA, jehož cílem 
je interaktivní prezentace aktuálních 
témat z oblasti bezpečnosti potravin 
a zdravé výživy. Přednášet a diskutovat 
budou špičkoví specialisté v oblasti 
medicíny i potravinářských věd.

Zájemci si mohou zvolit dvoudenní 
kurzy v následujících termínech: 
1)   8. 1. 2011  a  15. 1. 2011  8.00–17.15
2)   5. 2. 2011  a  12. 2. 2011  8.00–17.15

Kurzy se budou konat na VŠCHT v Praze, 
Technická 3, 166 28 Praha 6.

Účastnický poplatek: 4500,- Kč, pro uči-
tele SŠ 450,- Kč; pro studenty SŠ je účast 
zdarma.
V ceně je zahrnuto i CD s materiály kurzu 
a občerstvení. 
Účastníci získají certifi kát o absolvování 
kurzu.

Témata přednášek (14 hodin) jsou 
následující: 

• Bezpečnost a kontrola potravin

•  Výživa a prevence civilizačních cho-
rob 

• Speciální výživa 

•  Antioxidanty a další významné látky 
ve výživě

Součástí kurzu je demonstrace špičko-
vých analytických technik pro určení 
nutriční a hygienické jakosti potravin 
(3 hodiny). Zaměření se bude odvíjet 
v maximální možné míře od předběž-
ných požadavků účastníků.

Bližší informace:
jan.panek@vscht.cz

www.vscht.cz

Ústav chemie a analýzy potravin,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agrofert koupil Animalco

Nestlé opustilo použití PVC v obalech potravin

Zlato z mistrovství světa putovalo do Vsetína k cukrářkám

Potravinářský 
závod 

v Černožicích
je na prodej 
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Štědrý večer
je vyvrcholením 

adventu

Křesťané hlavní vánoční svátek 
slaví až 25. prosince. Na ten podle li-
turgie připadá narození Ježíše Krista.
Pravoslavná církev ho slaví až 7. led-
na.

Štědrý večer je čas rozjímání a oče-
kávání, podle křesťanské tradice je 
vyvrcholením adventu. V pojetí Stře-
doevropanů se ale pojí křesťanské tra-
dice s pohanskými. Do kostela půjde 
například asi třetina Čechů. Většina 
z nich však tuto návštěvu vnímá jako 
tradici a v Boha nevěří. Většina ro-
din věnuje čas procházkám a balení 
dárků, strojení vánočního stromeč-
ku a přípravě kapra k štědrovečerní 
večeři. Tradice vánočního stromku 
do Čech dorazila teprve v 19. stole-
tí z Německa. Dřív než stromky byly 
tradicí betlémy, které rozšířili františ-
káni.

 „Poprvé se vánoční stromeček 
v Čechách objevil v roce 1812 v Praze-
Libni v rodině bohatého měšťana. Na 
Slovácku se dřív zapichovala jedlová 
větvička do hnojiště jako významného 
místa hospodářství.“ Zatímco v Česku, 
Slovensku nebo v některých částech 
Německa dostanou děti dárky už ve-
čer 24. prosince, v řadě dalších zemí, 
například ve Francii nebo Spojených 
státech, najdou děti dárečky až druhý 
den ráno. Zatímco jim naděluje Santa 
Claus, u nás mají děti o tom, kdo jim 
pod stromeček dárky přinese, naprosto 
jasno. Ježíšek. 

V Americe
si můžete

vánoční stromek 
pronajmout

Na Vánoce se v Česku prodá přes 
milion řezaných stromků a Češi si 
stále častěji kupují i stromky v květi-
náčích. Pronajmout si ho, jako je to 
možné například ve Spojených stá-
tech, u nás nelze. 

V Americe, Manhattan Beach, si 
rodina Arguettových svůj vánoční 
stromek pronajímá pravidelně a pro-
tože má už třetí rok stejný, má ten-
hle vánoční člen rodiny i své jméno, 
Nick. Tři týdny si jej užijí a pak vrátí 
zpět s vědomím, že o něj přes rok bu-
de dobře postaráno. 

Scott Martin, ekolog, zahradní ar-
chitekt a zakladatel společnosti pro-
najímající vánoční stromky měl na 
začátku jen jednu představu. Nabíd-
nout lidem příjemné Vánoce šetrné 

Krásné Vánoce
a mnoho spokojenosti a úspěchů v roce 2011

Vám přeje vydavatelství   AGRAL s. r. o.

k přírodě. Jeho vize se ale postupně 
ukázala i jako dobrý byznys. 

Než stromek doroste, tak do 2 me-
trů, půjčí ho jeho společnost šestkrát 
sedmkrát a za tu dobu vydělá zhruba 
tisíc dolarů.  

Pokud si koupíte řezaný vánoční 
stromek, je během Vánoc, stejně jako 
jsou všechny stromky, krásný, ozdobe-
ný a nasvícený. Jenže za pár dní jede-
te ulicí a všude kolem se válí zničené 
stromky. 

Pronájem živých vánočních strom-
ků funguje ve světě už několik let. 
V Česku s tímto nápadem dosud ni-
kdo nepřišel. 

Určitě by to bylo lepší, protože by-
chom šetřili naše lesy, přírodu.

Americký vánoční ekologický sen 
by ovšem v Česku narazil především 
na měnící se teploty. I Češi však mají 
svou šetrnou alternativu. Třeba strom-
ky v květináči, které si po Vánocích 
vysadí na zahradu. Vánoce se slaví 
po celém světě, mnohde ale jinak než 
u nás. Většina rodin začíná rozbalovat 
dárky po slavnostní večeři, která by 
měla začít poté, co vyjde první hvěz-
da. Ve Francii, ve Velké Británii ne-
bo ve Spojených státech ale čekají na 
dárky až do rána a jinak se jmenuje 
i ten, kdo je roznáší.

Zvyky
a tradice

„Po celém světě se Vánoce slaví stát 
od státu jinak, někde dokonce vůbec ne. 
Dárky nosí také pokaždé někdo jiný. 
U nás to je Ježíšek, v Německu a Ra-
kousku Weihnachtsmann, ve Francii Pe-
re Noel, ve Spojených státech, Finsku 
nebo v Británii Santa Claus. V Baskyt-
sku zase Olencaro, v Itálii nosí dárky do-
konce žena, ošklivá a stará čarodějnice 
Befana. Vánoce lidé slaví na všech kon-
tinentech a všemi možnými způsoby. Ve 
Spojených státech nesmí chybět koledy, 
tradičně se jich ve Washingtonu účast-
ní i prezident. Vánoční písně zaznívají 
i v Malajsii a také v Číně. Zatímco ve 
většině evropských domácností se tra-
dičně večeří kapr, krůta, skopové nebo 
jiná masa, pravověrní Bulhaři mají ve 
zvyku mít na stole vegetariánskou stra-
vu. Během Adventu drží dobří křesťané 
půst, vyhýbají se masu a mléku. To si 
zase Francouzi nedokážou ani předsta-
vit. Sváteční oběd 25. prosince mívá až 
20 chodů. Podávají se ústřice, šneci, ža-
bí stehýnka, krocan plněný kaštanovou 
nádivkou nebo exotické ovoce. Kuriózní 
zvyk mají na Vánoce někteří Havajci, 
štěstí jim přináší Humu Humu Nuku 
Nuku Apua‘a, neboli rybička ostnatec 
běloskvrný, kterou si kupují do akvária. 

Co se jedlo v minulosti 
během českých Vánoc?

Jedlo se ovoce, a to ovoce suché, růz-
né křížaly a podobně. Jedly se houby, ze-
jména takzvaný kuba, čili kroupy s hou-
bami. Houby tam v mnoha případech 
vlastně nahrazovaly maso. Samozřejmě 
i vepřové maso, jitrnice a podobné se 
o Vánocích jedlo. Proč? Z docela pro-
stého důvodu, protože většinou v pro-
sinci už se zabíjela prasata. V Uherském 
Brodě se zabíjelo 23. prosince a říkalo 
se tomu Obžérný večer, a na Strážnicku 
dokonce Tlustý večer.

Jinde se zabíjelo ještě dřív, na začát-
ku prosince. Ono to mělo samozřejmě 
důvod, protože se prasata chovala jakož-
to zdroj masa, sádla, všeho, co bylo tře-
ba, maso se vyudilo a vlastně díky chla-
du přetrvalo poměrně dlouho. To byla 
jedna věc a druhá věc byla, že vlastně 
jak postupoval rok a začínal nový rok, 
jak ubývalo píce a všeho, tak se zacho-
vávalo v hospodářství jen to, co bylo 
podstatné pro uchování druhu.

Jinak se ale jedlo v rybníkářské ob-
lasti, kde se preferovaly ryby. A jelikož 
naši předkové v adventu v prosinci často 
drželi půst, takže bylo třeba jíst prostě 
lehké jídlo, konzumovaly se ryby. Kapr 
se připravoval nikoliv smažený a se sa-
látem, jak ho známe dneska, ale kapr 

třeba načerno se sladkou omáčkou 
ovocnou nebo namodro, kapr v aspiku. 
Například na Slovensku v některých 
oblastech bývalo zvykem, že štědrove-
černí večeře začínala kulatými oplatky 
s medem. Tím se třeba na Slovensku za-
hajovala a zakončovala večeře. Na stole 
nesměly chybět ani ořechy, samozřejmě 
jablíčka, ta se krájela. Ořechy se také 
používaly k důkazu síly hospodáře. Pro-
tože hospodář měl při štědrovečerní ve-
čeři ořech zmáčknout mezi dvěma prsty 
a tím dokazoval svoji sílu.

A je tu i tradice vánoček, která je 
velice stará. Vánoček se v hospodář-
ství dělalo hodně, byly z velmi těžkého 
a hutného těsta. A ty štědrovky, dodnes 
se jim ve východních Čechách tak říká, 
dostávala chasa jakožto výslužku. Třeba 
o svatém Štěpánu nebo o Vánocích do-
stali prostě každý svoji vánočku. A do 
ohně se dával kousek vánočky nebo rybí 
kosti, aby neškodil. Na Štěpána v jižních 
Čechách obecní pastucha roznášel bře-
zové metly, dostal pečivo, cukroví, ovo-
ce, ořechy a tak dále. V tento den chodi-
ly po obcích, po vesnicích, po městech 
maškary. Světilo se obilí, které se potom 
přidávalo na jaro do setby. Obilím byl 
v kostele pohazován kněz jako symbol 
toho, že Štěpán prvomučedník byl uka-
menován. Hoši házeli obilí po dívkách, 
aby měly pěkné červené tvářičky.

Eugenie Línková

Zajímavosti spojené
se svátky vánočními❄ ❄
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pro rybníkářství znamenala pohromu. To dlouhou 
dobu živořilo, rybníky byly rušeny. K obratu došlo 
až v druhé polovině 19. století, v souvislosti s no-
vými vědeckými objevy a novými technologiemi. 
Od té doby opět české rybníkářství prosperuje, 
i když bývalé slávy již nikdy nedosáhlo. Přesto je 
české rybníkářství i dnes na předním místě v Ev-
ropě a pyšní se nejen bohatou tradicí, ale i velmi 
dobrými výsledky a vysokou autoritou. 

Trvalá udržitelnost
chovu kapra v rybnících

Způsob chovu se laikovi může zdát stále stejný, 
ale v průběhu staletí došlo k revolučním změnám. 
Dnes je chov založen na využití přirozené rybnič-
ní potravy, ze které kapr získává drahé bílkoviny. 
Zároveň je kapr přikrmován obilovinami, dodáva-
jícími potřebnou energii. Tím je umožněna vyšší 
produkce, lépe je využita přirozená potrava a je 
zachována vysoká nutriční hodnota a vynikající 
chuť. Tento způsob není zcela bez vlivu na ryb-
niční ekosystém, ovšem při správném hospodaření 
je negativní vliv minimální. Přestože rybníky jsou 
jednoznačně určeny k chovu ryb a z výnosů chovu 
ryb jsou udržovány, jsou rybniční hospodáři ome-
zováni, někdy neodůvodněně a bez znalosti věci. 
Celkově je ale chov ryb oprávněně respektován 
a je uznávána jeho trvalá udržitelnost. Výsledný 
produkt – český kapr – má v některých oblastech 
chráněnou značku a je považován za velmi kvalitní 
výrobek, blížící se požadavkům na bioprodukty. 

Současný tradiční způsob chovu neumožňuje 
výraznější zvyšování produkce ani efektivity hos-
podaření. Nové vědecké poznatky zatím pomáhají 
udržet krok s moderní akvakulturou, založenou 
na intenzivním chovu v řízeném prostředí. Pokud 
ovšem bude světový vývoj pokračovat cestou nej-
nižších nákladů s malým ohledem na kvalitu vý-
robku, mohlo by se české rybníkářství dostat do 
nemalých problémů. Je možné, že i při využití 
nových poznatků a moderních technologií efek-
tivita chovu ryb v rybnících brzy dosáhne svého 
stropu.

Malá exkurze
do rybářského podniku

Na severozápadě Jihočeského kraje působí fir-
ma Blatenská ryba, spol. s r. o., která je zajímavá 
svým vývojem. Původní Státní rybářství Blatná 
se po restitucích rozdělilo na několik firem s od-
lišnou vlastnickou strukturou. Největší z nich je 
firma Blatenská ryba, hospodařící na 1 565 hekta-
rech rybniční plochy. Většina rybníků je pronajata 
od majitelů, kteří jsou často zároveň členy společ-
nosti. Počátkem 90. let jim byly rybníky vráceny 
a protože byly prozíravě restituce vyřízeny rychle, 
podařilo se získat nejen důvěru majitelů, ale i ná-
skok v budování firmy a v hospodaření. Základní 
činností zůstal chov ryb v rybnících, vytvářející 
i přes vysoké zatížení nájemným rozhodující zisk 
firmy. 

Pozoruhodný je rozsah ostatních činností, 
které počtem zaměstnanců a dosahovanými trž-
bami výrazně převyšují chov ryb. Velký rozvoj 
zaznamenalo zpracování ryb, zhodnocující ne-
jen vlastní sladkovodní ryby, ale i nakupované 
mořské ryby. To umožňuje efektivnější využití 
pracovníků, budov a strojů, ale také dokonalejší 
uspokojení trhu. Navíc firma zajišťuje velkoob-
chod mraženým zbožím, které velmi vhodně do-
plňuje nabízený sortiment a zvyšuje efektivnost 
dopravy. Na rozdíl od jiných rybářských firem 
zůstal zachován chov kachen, uskutečňovaný 
pouze v kvalitně modernizovaných uzavřených 
halách. Tento chov sice přináší jen malý zisk, ale 
zabezpečuje využití kapacit, posílení firmy, sníže-
ní režijního zatížení a v neposlední řadě přispívá 
k zaměstnanosti v regionu. Úspěšná je i mechani-
zační dílna, původně zajišťující především rychlé 
svépomocné opravy vozidel a rybářské techniky. 
V poměrně skromných podmínkách se podařilo 
vyvinout velmi pokrokovou rybářskou mechani-
zaci, která je prodávána jiným rybářským firmám
i do zahraničí.

Pýchou firmy zůstává kvalitní kapr, který dal 
firmě jméno i logo. Rybníky firmy jsou položeny 
ve vyšší nadmořské výšce, v půvabné a čisté jiho-
české krajině. Tradičně je chován hladký kapr, 
velmi žádaný na export. Zákazníci vyzdvihují 
především jeho kvalitu a chuť, často mu dávají 
přednost před rybami z jiných firem. Blatenští 
rybáři se snaží pečlivě dodržovat technologii, 
používat jen kvalitní krmivo, nepřekrmovat a mi-
nimálně hnojit. Je to sice na úkor výše výnosů, 
ale kvalitu považují za důležitější. Říká se, že na 
kvalitu blatenských ryb má vliv i žulové podloží, 
ale zdejší rybáři se jen usmívají a tvrdí, že ryby 
produkují s láskou.

Jak si připravit
toho nejlepšího

vánočního kapra

Existuje celá řada receptů, často složitých a ra-
finovaných. Kapr je ryba velmi plastická, chutná 
ve všech úpravách. Mnohem důležitější než doko-
nalý recept je něco úplně jiného.

Připravovat vánočního kapra doporučujeme 
v klidu a v pohodě. Nejlépe již 23. 12. odpoled-
ne jej šetrně zabijeme, oškrábeme, rozporcujeme, 
omyjeme a nasolíme. Velmi doporučujeme meto-
du likvidace malých kostiček jejich prořezáním. 
Rybímu gurmánovi kosti sice nevadí, ale přesto je 
bez nich požitek z jídla větší. Všechny tyto práce 
nejsou složité, zvládne je i nešikovný člověk. Jen se 
musí vědět, jak na to. Existují letáčky s návodem, 
v řadě kuchařek je uváděn správný postup. Na 
internetu například na www.blatenskaryba.cz je 
instruktážní video. Nejdokonaleji a nejpodrobněji 
vše popisuje pan Štěpnička ve svých kuchařkách. 

Pokud se při přípravě přesto něco nepovede, 
není to důvod k hádkám a urážkám, Vánoce přece 
mají probíhat v klidu! Když si opravdu nevěříte 
nebo nemáte pro přípravu kapra podmínky, na řa-
dě stánků s rybami prodavači kapra již upravují.

Jestliže jíte kapra jen jednou ročně a máte rádi 
řízek, pak je to nepochybně ta nejsprávnější úpra-
va pro vás. Kdo jí ryby častěji, tomu není třeba 
vůbec radit. Přesto i u gurmánů řízek často vítězí, 
jiné úpravy používají spíše během roku.

Za českým kaprem stojí tisíciletá slavná histo-
rie, dřina našich předků a také těžká práce součas-
ných rybářů. Odchovat pěkného kapra trvá čtyři 
roky! Za českého kapra se nemusí nikdo stydět, je 
tomu právě naopak.

Kapr svou kvalitu nepochybně zaručuje, to 
ostatní je už na vás. Nejdůležitější je klid a vánoč-
ní pohoda. Potom můžete kapra třeba připálit, 
a přesto budete mít krásné Vánoce.

Ing. Karel Nusl, Blatenská ryba, spol. s  r. o.
Autor se inspiroval myšlenkami

uznávaných autorit,
pánů Rudolfa Berky
a Miloše Štěpničky.

Na svátečním
štědrovečerním stole
většiny českých rodin

nesmí chybět kapr

Hned v úvodu zdůrazníme, že toto čestné místo 
kapr zaujal a pevně jej drží zcela zaslouženě. Pod-
le řady anket a průzkumů je kapr na Štědrý večer 
podáván v 90 % domácností v naší zemi. Pravda, 
některý člen rodiny jej třeba nejí nebo sní jen malý 
kousek, aby dodržel tradici. Ovšem ti, kteří kapru 
rozumějí a dokáží ocenit jeho jemnou typickou 
chuť, na něj nedají dopustit. Leckdy ty druhé ani 
nepřesvědčují, alespoň mají více pro sebe!

Právě vynikající chuť je tou prvotní a hlavní pří-
činou, proč kapr hraje hlavní roli při nejslavnost-
nější večeři v roce. Ve vítězném tažení na vánoční 
stůl českých domácností kapru velmi pomohla sa-
mozřejmě církev, která jej povoluje i při půstech. 
Hlavním vánočním jídlem by se ovšem stejně tak 
mohl stát houbový kuba, vánočka nebo třeba sla-
neček. Kaprovi pomohla také šlechta, byla jeho 
hlavním výrobcem a především si jej mohla dovo-
lit. Pozadu za šlechtou nechtěli zůstat bohatí měš-
ťané, kteří se její životní styl snažili napodobit. 
Kapr byl zkrátka „in“ vždy, jeho pozici neohrozily 
ani nejrůznější cizokrajné lahůdky. Nepochybné 
je, že v pozadí úspěchu kapra se sešlo více vlivů, 
ale bez své vynikající chuti by se nikdy nemohl tak 
jednoznačně prosadit.

Tradice kapra na štědrovečerním stole ale není 
tak stará, jak by se mohlo zdát. Přestože naše ze-
mě byla a stále je velmi bohatá na rybníky, nebylo 
kapra kupodivu nikdy dost. Produkce byla nízká 
a navíc již od počátku chovu byl kapr velmi žáda-
ným vývozním zbožím, takže prostí lidé obvykle 
neměli šanci jej ani ochutnat. Pokud se opovážili 
pytlačit, museli počítat i se ztrátou hrdla. Častěji 
se na stůl středních vrstev kapr dostal až v době, 
kdy díky rozvoji vědy, dopravy a průmyslu stoup-
la nejen životní úroveň, ale i produkce ryb – tedy 
v druhé polovině 19. století. Tehdy vznikla naše 
vánoční tradice.

Důsledkem
vánočního úspěchu

je určité snížení spotřeby 
kapra během roku

Již zhruba 150 let je kapr jedním z nejznáměj-
ších symbolů českých Vánoc, přičemž k tomu ne-
potřeboval masivní reklamu. Trochu jinak je to ale 
v průběhu roku, protože v této době si český člo-
věk na kapra asi stále nezvykl a často není připra-
ven zaplatit odpovídající cenu. Pokud tedy v mi-
nulosti bylo investováno do reklamy, týkalo se to 
především konzumace ryb v průběhu roku s cílem 
zvýšit celkovou spotřebu. Také v současné době 
probíhající velká reklamní kampaň, která je finan-
covaná ze zdrojů EU i z národních prostředků, má 
za cíl zvýšit celoroční spotřebu ryb na domácím 
trhu. Na vánoční trh rozhodně nelze zapomenout, 
ale hlavní možnosti jsou v jiných obdobích. 

Němci říkají, že kapr má nejlepší chuť v měsí-
cích, v jejichž německém názvu se nachází písme-
no R, tedy od září až do dubna. Znalci dobře vědí, 
že tomu tak není, a podezřívají německé rybáře, 
že takto úmyslně ovlivňují zákazníky k nákupu 
ryb v chladné části roku. Tehdy je lze snadněji 
lovit, převážet i přechovávat. Sami Němci dnes 
jezdí pro české kapry i v horkém létě a skutečností 
je, že více než polovina české produkce kapra je 
od nás vyvážena.

Zkušenost
i lékař praví, že ryba

je pokrm zdravý
Odborníci na výživu se velmi často znamenitě 

liší v názorech. V případě ryb ale panuje vzácná 
shoda, zdravotní prospěšnost jejich konzumace 
je všeobecně známa a uznávána odborníky i lai-
ky. Přesto se někdy setkáváme s pověrami, ne-
přesnostmi a polopravdami. Předně je třeba říci, 
že pokud chceme potraviny srovnávat, musíme 
být velmi konkrétní. Například u ryb stejně jako 
u jiných živočichů nacházíme veliké rozdíly v zá-
vislosti na druhu živočicha, jeho stáří a způsobu 
výživy. Pro přesnost budeme raději dále hovořit 
jen o kaprovi, protože třeba úhoř či nyní moderní 
pangasius jsou opravdu něco zcela jiného. 

Starou pověrou například je, že maso ryb obsa-
huje mnoho vody. U kapra ale platí, že jeho maso 
je plně srovnatelné obsahem vody i bílkovin s ji-
nými druhy masa. Řezníci a kuchaři při prvním 
kontaktu s kapřím masem bývají velmi překvapeni 
jeho vysokou schopností vázat, ale i schopností 
pojmout mnoho další vody. 

Další pověrou je údajně nízká schopnost rybí-
ho masa zasytit. Pravdou je, že jemné kapří maso 

obsahuje minimum nestravitelného vaziva, proto 
je tepelná úprava rychlá. Kapr je snadno stravitel-
ný a i stravitelnost jednotlivých živin je velmi vy-
soká. Klamný pocit málo plného žaludku souvisí 
spíše se špatnými stravovacími návyky. Odborník 
na ryby pan Štěpnička v této souvislosti dokonce 
řadí ryby mezi afrodiziaka, a to porovnáním stavu 
po konzumaci pořádné porce vepřového s knedlí-
kem a zelím a po konzumaci ryby. S plným bři-
chem se nejen špatně sportuje, ale ani sexuální 
hrátky asi nebudou nic moc. Pokud opravdu chce-
me mít plný žaludek, stačí rybu doplnit přílohou 
obsahující vlákninu, především zeleninou, která se 
k rybám báječně hodí.

Živiny obsažené v mase kapra mají velmi vyso-
kou biologickou hodnotu, ať už se jedná o bílkoviny 
či tuk. Často se dočítáme, že dnes tolik populární 
nenasycené mastné kyseliny, chránící před infark-
tem, jsou obsaženy v tuku mořských ryb. Pravda je 
opět taková, že existují velké rozdíly mezi jednot-
livými druhy ryb bez ohledu na to, zda pocházejí 
z moře či sladkých vod. Nové studie ukazují, že 
sladkovodní ryby – a je míněn především kapr – 
jsou často neprávem přehlíženy jako zdroj těchto 
cenných látek. Výzkumy stále pokračují a existují 
náznaky, že možná přinesou nečekaně příznivé 
nové důkazy zdravotního přínosu kapra. 

Slavná historie
a důstojná současnost

Nejstarší historické údaje o chovu ryb v Če-
chách jsou velmi skoupé. Předpokládá se, že již 
před tisíci roky na našem území existovaly rybníky, 
ovšem k záměrnému chovu ryb bylo asi ještě dale-
ko. Velký impuls chovu ryb dal Karel IV., který na-
řídil budovat rybníky a sám šel příkladem. O dvě 
století později pak nastal obrovský rozmach, nazý-
vaný „Zlatý věk českého rybníkářství“. Bylo posta-
veno velké množství rybníků, objevena dokonalej-
ší technologie a chov ryb se stal velmi výnosným 
oborem. Tehdy bylo u nás těžko představitelných 
180 000 hektarů rybníků, to je třikrát více než 
nyní! Zlatý věk skončil třicetiletou válkou, která 

Česká ryba
na vánoční stůl❄ ❄
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K pochopení vývoje ekologického chovu dojnic a produkce biomléka je nutné se podívat na 
celkový vývoj chovu dojnic v ČR. Ten je charakterizován především trvalým razantním úbyt-
kem počtu chovaných dojnic, přičemž celkový objem produkovaného mléka přibližně stagnuje 
v důsledku trvale a razantně rostoucí užitkovosti (v roce 2010 překročí průměrná roční užit-
kovost 7000 l/dojnici). 

Tabulka č. 1                               Vývoj stavů a užitkovosti dojnic – ČR

Rok 2000 2002 2004 2006 2007 2008 20091

Počet dojnic 547 138 495 962 436 806 424 017 410 349 405 532 401 337

l/doj./rok 5 255 5 718 6 006 6 370 6 548 6 776 6 9002

Zdroj: ČSÚ (1Údaje za 1. pololetí 2009; 2Odhad)

Příčinou poklesu stavu dojnic je, vedle zvyšující se užitkovosti, vývoj ceny, za kterou zpracovatelé 
syrové kravské mléko vykupují. Jestliže se obecně uvádí, že náklady na výrobu mléka jsou okolo 8,50 
Kč/l, pak celý sektor je pod touto hranicí od poloviny roku 2008, koncem roku 2008 klesla výkupní 
cena pod 7 Kč/l a v polovině roku 2009 klesla výkupní cena na (nebo i pod) úroveň 6 Kč/l. V součas-
nosti se výkupní cena mléka pohybuje mezi 7–7,50 Kč/l. Další příčinou je stagnující objem produkce 
syrového mléka a klesající čistý export mléka (již v roce 2008 byl export a import mléka a mléčných 
produktů zhruba vyrovnán).

Tabulka č. 2                 Vývoj ceny syrového mléka konvenčních výrobců (Kč/l)

Měsíc/rok 2007 2008 20091

Leden 7,81 10,04

6,60Únor 7,80 9,98

Březen 7,99 9,69

Duben 7,79 9,19

6,15Květen 7,80 8,79

Červen 7,79 8,44

Červenec 7,88 8,07

5,95Srpen 8,08 7,89

Září 8,48 7,73

Říjen 9,37 7,46

6,202Listopad 9,98 7,13

Prosinec 9,99 6,83

Zdroj: ČSÚ (1Čtvrtletní průměr; 2Odhad)
 
Vývoj obchodu biopotravinami v letech 2005–2008 je charakterizován výrazným nárůstem malo-

obchodního obratu. V období 2009/2010 se odhaduje pokles nárůstu obratu pod 10 % a po odeznění 
hospodářské krize se očekává opětné zvýšení tempa růstu obchodu biopotravinami.

Tabulka č. 3              Vývoj obchodu s biopotravinami (Zdroj: Greenmarketing 2009)

Ukazatel/rok 2005 2006 2007 2008
Maloobchodní obrat (mld. Kč) 0,51 0,76 1,29 1,80

Meziroční nárůst obratu (%) 16,00 49,00 70,00 40,00

Podíl na celkovém obratu za potraviny (%) 0,18 0,35 0,55 0,75

Podíl dovozu na obratu biopotravin (%) 54,00 56,00 62,00 57,00

Podíl řetězců na maloobchodním obratu (%) 57,00 67,00 67,50 72,00

Podíl mléka a mléč. výrobků na obratu (%) 20,00 15,00 21,00 22,50

Maloobchodní obrat za mléko a mléčné výrobky (mil. Kč) 100,00 110,00 270,00 400,00

Podíl produkce mléka a mléčných výrobků českého původu (%) 58,00 57,00

Mléko a mléčné výrobky měly v roce 2008 na českém trhu biopotravin podíl 22,5 % (meziroční nárůst 
o 1,5 %). Celkově měla tato kategorie objem 400 mil. Kč, což je nárůst oproti roku 2007 o 48 %. Mléčné 

Akvizice Jaroměřické mlékárny a mlékár-
ny J+R Moravské Budějovice nesplnila pů-
vodní očekávání spojená s produkcí a ob-
ratem. Ekonomická krize, která zasáhla Ev-
ropu, způsobila převis firemních výrobních 
kapacit skupiny Bel v regionu střední a vý-
chodní Evropy. 

V reakci na tento vývoj se společnost Bel Eas-
tern Europe v souladu s celosvětovou obchodní 
strategií skupiny Bel zaměřila výhradně na silné 
domácí značky Želetava®, Smetanito® a Matador® 
a mezinárodní značky Veselá kráva®, Leerdam-
mer®, Kiri® a Babybel®.

Logickým důsledkem pak bylo rozhodnutí od-
prodat akcie ve dvou mlékárnách Jaroměřické 
skupiny, včetně místních značek (Faun, Fénix aj.), 
v souladu s oznámením na začátku tohoto roku. 

Prodej 100 % akcií v mlékárně J+R a 80 % ak-
cií v Jaroměřické mlékárně byl proveden formou 
manažerského odkupu (management buy-out), 
20 % akcií je v držení drobných investorů. No-
vými majiteli se stali Bedřich Štecher a Miroslav 
Suchý, původně členové manažerského týmu Bel 
Sýry Česko. 

 „Věříme, že postoupení majetkového podílu 
v Jaroměřické skupině a jejích výrobních kapacit 
je pro obě mlékárny nejlepší řešení,“ uvedl Pascal 
Bigot, generální ředitel společnosti Bel Sýry Čes-
ko, dceřiné společnosti skupiny Bel. „Loajalita 
a odbornost místních spolupracovníků, vysoká 
kvalita mléka a vložené investice jsou zárukou per-
spektivy dalšího vývoje Jaroměřické skupiny při 
zachování obchodních vztahů se zainteresovaný-
mi producenty mléka,“ upřesnil Pascal Bigot. 

Skupina Bel nadále působí na českém trhu pro-
střednictvím společnosti Bel Sýry Česko. 

Michal Donath
Donath-Burson-Marsteller

výrobky českého původu tvořily 57 %, včetně produkce z dovezeného mléka, z celkového obratu této 
kategorie (Greenmarketing 2009).

V ČR ještě počátkem roku 2009 trval nedostatek syrového biomléka a mlékárny dovážely biomléko 
ze zahraničí. Mlékárny denně zpracovávaly počátkem roku 2009 okolo 55 tis. litrů biomléka, z toho 
dovážely cca 22 tis. litrů ze Slovenska. Od poloviny roku 2009 se výrazně projevil vliv hospodářské 
krize a odbyt biomléka a mléčných výrobků poklesl (mlékárny část biomléka zpracovávají v konvenční 
produkci, malá část produkce syrového biomléka se vyváží).

ŠETŘENÍ STAVU CHOVŮ DOJNIC V EZ
Šetření stavu chovů v EZ, které proběhlo v květnu–červnu 2006 v rámci projektu NAZV 1G58063, 

bylo zopakováno v říjnu–prosinci 2009 v rámci veřejné zakázky MZe Podpora rozvoje regionálního 
odbytu biopotravin. Celkem bylo osloveno 77 ekofarem (včetně farem v přechodném období). Z 56 
ekofarem šetřených v roce 2006 ukončilo chov dojnic 17 (2 velcí výrobci, ostatní malé chovy převážně 
s produkcí mléka pro vlastní potřebu).

Tabulka č. 4       Základní produkční ukazatele skupin ekofarem dle způsobu odbytu mléka

Ekofarmy
Dodavatelé
– konvenční
mlékárny

Dodavatelé
– biomlékárny

Zpracování/
prodej

na farmě
 

Vlastní
spotřeba

Ukazatel/rok 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
Počet ekofarem 17 23 12 29 3 20 24 7

Výměra z. p. (ha) 11 370 9 115 11 510 16 633 134 1 030 1 523 470

Výměra o. p. (ha) 1 164 2 153 2 107 3 814 31 242 303 51

Výměra TTP (ha) 10 206 6 962 9 403 12 819 103 788 1 220 419

Počet chovaných 
dojnic

1 310 1 722 1 902 3 034 42 114 130 20

Dojivost (l/kus/
den)

14,5 12,45 14,0 14,0 15,5 14,8 13,9 11,1

Roční dojivost
(l/kus)

5 179 4 546 5 176 5 110 5 656 5 401 5 083 4 051

Mléčný tuk (%) 4,03 3,98 4,04 4,01 4,05 4,68 4,10 –

Bílkoviny (%) 3,33 3,37 3,35 3,32 3,35 3,52 3,49 –

Počet 
odchovaných 
telat

6,44 4,7 5,15 4,6 6,29 4,6 6,74 2,7

Denní dodávka 
(tis. l)

19,5 17,7 27,0 38,7 0,7 1,7 1,7 0,2

Roční produkce
(tis. l)

6 784 7 828 9 845 15 504 238 616 661 81

Průměrná 
realizační cena 
(Kč/l)

7,93 6,35 8,50 9,20 11,33 16,00 11,33 –

(Zdroj: šetření NAZV 1G58063, 2006; šetření VZ MZe Podpora rozvoje reg. odbytu biopotravin, 2009)

Ve skupině dodavatelů konvenčním mlékárnám je pět dodavatelů produkujících biomléko s denní 
produkcí 4 200 l. Ostatní dodavatelé jsou v přechodném období. Celková denní produkce této skupiny 
je cca 21 tis. l. 

Ve skupině výrobců dodávajících mléko k výrobě biopotravin je 29 ekofarem s celkovou denní pro-
dukcí cca 42,5 tis. l. 

Skupina zpracování/prodej na farmě zahrnuje oproti roku 2006 i ekofarmy, které oficiálně prodáva-
jí mléko ze dvora (v důsledku změny právní úpravy a přístupu SVS); faremní zpracování narostlo na
4 faremní zpracovatele z celkem 19; celkové množství denní produkce této skupiny je cca 1,7 tis. l.

Ve skupině vlastní spotřeba došlo k poklesu o 17 ekofarem (z původních ekofarem v této skupině 
zůstaly 3); celková denní produkce této skupiny je 0,2 tis. l.

Ing. Roman Rozsypal, CSc., Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Produkce kravského mléka v ekologickém zemědělství

Skupina Bel omezuje své aktivity 
v Jaroměřické skupině

v České republice
O B Ě  M L É K Á R N Y

J S O U  N Y N Í  V  R U K O U  Č E S K Ý C H  M A N A Ž E R Ů
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Robert Pekař,
ředitel závodu, Danone a. s., závod Benešov

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

1.  Mlékárenský závod v Benešově vyrábí již sedmnáct let výrobky 
„pod vlajkou Danone“. Z někdejší poměrně nové mlékárny se stal 
významný evropský výrobce fermentovaných mlékárenských výrob-
ků s vysokou přidanou hodnotou. A co víc, patří k nezastupitel-
ným výrobcům ve skupině Danone. Ve vedoucí funkci v tomto zá-
vodě jste sice necelý rok, ale to je jistě dostatečná doba na hodno-
cení. Jak se Vám v této pozici pracuje a čeho si na Vašem závodě 
nejvíce ceníte?
Do benešovského závodu jsem nastoupil v tomto roce, tedy krát-

ce poté, co společnost Danone oslavila dvě významná výročí: 90 let
od založení Danone a 15 let od spuštění výroby v benešovském 
závodě. Nelze to říci jinak, než že jsem velmi hrdý na to, v jaké 
společnosti pracuji, protože tato významná výročí mne již na po-
čátku mého působení zde v Benešově přiměla k určité rekapitulaci 
a ohlédnutím za minulostí mého nového zaměstnavatele.

Za předchozích patnáct let se mým předchůdcům podařilo vy-
budovat v Benešově moderní závod, který se specializuje na výro-
bu fermentovaných mléčných výrobků a jogurtových nápojů. Před 
třemi lety zde byla nainstalována nová plně automatizovaná linka 
na fermentaci a skladování jogurtů, která znamená špičku v celo-
světovém měřítku. Jsme největším producentem fermentovaných 
mléčných výrobků v České republice a patříme k nejvýznamnějším 
zaměstnavatelům v benešovském regionu. Za velmi důležité považu-
ji i nadstandardně nastavené vztahy s našimi dodavateli. Mléko vy-
kupujeme od českých zemědělců, s nimiž máme dlouhodobé kvalit-
ní vztahy založené na partnerské bázi, což je samozřejmě prospěšné 
pro obě strany. Všem zhruba sedmdesáti dodavatelům poskytujeme 
podporu a poradenství v odborné oblasti – např. provádíme analýzy 
kvality mléka a pořádáme pravidelná školení. Dlouhodobé a syste-
matické budování vztahů s našimi dodavateli považuji za klíčové pro 
kvalitu našich výrobků!

Pokud jde o globální aspekt, je Danone společností s velmi vý-
znamným výzkumným zázemím, jehož počátky se datují již do po-
čátků 20. století: po skončení l. světové války trpěl velmi vysoký 
počet dětí ve Španělsku zažívacími poruchami. Isaac Carasso, otec 
zakladatele dnešního Danone, konsternovaný touto situací, začal ve 
spolupráci s Pasteurovým institutem prodávat na lékařské doporuče-
ní jogurty s živými kulturami. Po kladných výsledcích a pozitivních 
ohlasech od lékařů i veřejnosti pokračoval ve výzkumu, následován 
v pozdějších letech svým synem Danielem. V současné době zaměst-
nává Danone ve výzkumu přes 1200 zaměstnanců v řadě výzkum-
ných center po celém světě, největší z nich je Mezinárodní výzkumné 
centrum Daniela Carassa v Palaiseau nedaleko Paříže. Cílem výzku-
mů střediska Daniela Carassa je vývoj potravin prospěšných pro 
zdraví. Vědci se zde věnují výzkumu surovin a živých kultur, zjišťují 
jejich prospěšnost pro zdraví člověka a možnosti využití v potravi-
nách. Hledají další inovace v oblasti konzistence potravin, příchutí, 
nutričních hodnot, procesu výroby a skladování. Výzkum je doplněn 
stálým sledováním nejnovějších poznatků v oblasti zdraví a výživy 
a výzkumnou spoluprací s renomovanými mezinárodními vědecký-
mi týmy. Já osobně považuji za velmi významné, že účinky výrobků 
Danone na lidské zdraví jsou testovány v klinických studiích.

2.  Silnou obchodní zbraní celé skupiny Danone je vysoká míra výrob-
kové specializace. A pak z ní vyplývající velké výrobní objemy kaž-
dého výrobku, při maximálním využití moderní techniky a techno-
logie. Mohl byste představit Váš komplexní výrobní sortiment a ta-
ké sdělit, kam tyto výrobky – kromě České republiky – obchodně 
směřují? 
V benešovském závodě Danone v minulých letech skutečně pro-

běhla zásadní rekonstrukce, v důsledku které došlo ke vzniku pod-
niku vysoce specializovaného výhradně na výrobu fermentovaných 
mléčných výrobků – jogurtů a nápojů. Náklady spojené s přerodem 
klasické konzumní mlékárny na moderní závod vybavený nejmo-
dernější technologií v oblasti technologie fermentovaných výrobků 
se vyšplhaly na částku okolo 1,5 miliardy Kč. V rámci této speciali-
zace jsme se zaměřili zejména na výrobní program spojený s výrob-
kem Activia, který představuje více než 60 % naší produkce. Kromě 
velké obliby u našich spotřebitelů, je to nejprodávanější jogurt na 
našem trhu, si získal velkou oblibu i v zahraničí a v současné době 
již vyrábíme větší množství tohoto výrobku pro exportní trhy než 
pro tuzemský trh. Výroba závodu v Benešově se tak za posledních 
5 let zdvojnásobila a naší ambicí je výrobu nadále zvyšovat. Jde 
o náročný cíl, jehož je možné dosáhnout pouze s velice kvalitními 
a motivovanými pracovníky. Naše společnost takové lidi má a pod-
poruje jejich další růst. Moje slova potvrzují výborné výsledky naše-
ho závodu v oblasti výrobních a kvalitativních parametrů, kdy náš 
závod je hodnocen celosvětově mezi třemi nejlepšími. Pro upřesnění 
– Danone má celosvětově 49 závodů.

Jak už jsem řekl, stěžejním výrobkem společnosti Danone a. s. 
jsou probiotické jogurtové výrobky Activia.

Součástí jogurtových výrobků Activia je živá probiotická kul-
tura Bifi dus ActiRegularis®, která vykazuje prokazatelně příznivé 
účinky na regulaci zažívání. Tato kultura u člověka přežívá průchod 
žaludkem i tenkým střevem. Díky tomu se Bifi dus ActiRegularis® 
dostává ve velkém množství až do tlustého střeva, kde přispívá 
k rovnováze střevní mikrofl óry a příznivě působí na střevní pasáž. 
Výrobek Activia při každodenní konzumaci v rámci vyvážené stra-
vy a zdravého životního stylu pomáhá regulovat zažívání. Kysané 
mléčné výrobky Activia jsou k dostání ve více řadách a s různými 

dobytka a pěstování surovin, výrobu a druh obalů, dopravu mléka, 
surovin a obalů do závodu, vlastní výrobu, skladování a dopravu 
k zákazníkovi, chlazení v obchodech i v domácnostech a konečnou 
likvidaci odpadu. Pro výpočet této tak zvané „uhlíkové stopy“ zvo-
lila naše společnost jednotně metodiku společnosti Carbon Trust 
a stanovila si velice ambiciózní cíl: snížit emise skleníkových plynů 
spojených s celým životním cyklem našich výrobků do konce roku 
2012 v porovnání s rokem 2008 o 30 %. Jsem velice pyšný, že díky 
velké kreativitě a důmyslnosti našich zaměstnanců, ale také celé 
řady našich dodavatelů a partnerů se nám podařilo již první rok 
dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 8,1 %. Tento rok pak 
předpokládáme další snížení pravděpodobně o hodnotu kolem 7 %. 
Těchto výsledků jsme dosáhli zejména optimalizací procesu a tím 
snížením spotřeby energií, optimalizací obalového materiálu, svozo-
vých tras mléka a obecně lepším využitím přepravních prostředků, 
ale také lepším plánováním výroby. Každému je jistě na základě 
těchto informací zřejmé, že kromě primárního cíle, snížit produkci 
skleníkových plynů, se nám podařilo i výrazně zlepšit ekonomiku 
našeho podnikání snížením nákladů. Už nyní je nám však jasné, že 
pro dosažení našeho konečného cíle bude nutné v nebližších letech 
investovat. Již na příští rok plánujeme využití kogenerace, to zna-
mená využití produkce páry, kterou potřebujeme z technologických 
důvodů, současně jako zdroje pro výrobu elektrické energie. I u to-
hoto projektu však počítáme s poměrně rychlou návratností naší 
investice, která je plánována v hodnotě přibližně 25 milionů CZK. 
Ještě jednou musím zdůraznit, že mne velice potěšila aktivita našich 
zaměstnanců, ale také našich dodavatelů, které jsme do realizace 
tohoto ambiciózního plánu přizvali.

4.  Danone velmi dbá na výchovu a působení na spotřebitelský zájem 
celé populace, pokud se jedná o spotřebu mléčných výrobků. Ten-
to zájem je také nasměrován na děti v předškolním věku a má svůj 
pracovní název „Zdravá abeceda“. Mohl byste tuto problematiku 
více rozvést a zmínit se o principech této Vaší aktivity? 
Společnost Danone dlouhodobě podporuje edukační a osvětové 

aktivity v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Z tohoto důvodu 
také spolupracuje s celou řadou odborníků z oblasti výživy v České 
republice. Výsledkem podpory těchto aktivit je celá řada vzděláva-
cích programů. Tím posledním, který vznikl na přelomu roku 2008 
a 2009, je vzdělávací program pro děti v mateřských školách Zdravá 
abeceda, který společnost Danone vytvořila v rámci svého programu 
sociální odpovědnosti ve spolupráci s neziskovou organizací AISIS. 
Projekt Zdravá abeceda reaguje na výsledky studií, které ukazují na 
stálý nárůst nadváhy a obezity v České republice, a to i v dětském vě-
ku, a zároveň na zjištění školní inspekce, že téměř 40 % mateřských 
škol má problémy s uplatňováním zásad zdravého životního stylu.

Zdravá abeceda chce vést děti zábavnou formou a prožitkem ke 
zdravým stravovacím a pohybovým návykům, péči o duševní zdraví 
a k odpovědnosti k životnímu prostředí. Jejím cílem je podpora 
zdravých návyků dětí předškolního věku a následně i jejich rodičů. 
Základním konceptem Zdravé abecedy je rovnováha mezi pohybem 
a příjmem potravy. Děti si prostřednictvím znázornění pohybové 
a výživové pyramidy uvědomují souvislosti mezi příjmem a výdejem 
energie a dokáží pracovat s žádoucími poměry jednotlivých složek 
potravy a pohybových aktivit. Doplňujícím konceptem, se kterým 
pracují především učitelé a rodiče, jsou zdravé prostředí a vnitřní 
pohoda. Zdravá abeceda počítá s aktivní účastí rodičů, kteří mají 
k dispozici informační a poradenský servis a mohou se stát aktivní 
součástí projektu.

Zdravá abeceda se může pyšnit akreditací MŠMT ČR pro vzdě-
lávání pedagogických pracovníků. Výzkumný ústav pedagogický 
schválil Zdravou abecedu jako program, který je ve shodě s Rámco-
vým vzdělávacím programem. Garanty projektu jsou doc. MUDr. 
Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., a prof. MUDr. Hana Hrstko-
vá, CSc. Metodiku vytváří tým složený z expertů na pohyb (doc. 
PhDr. Hana Dvořáková, CSc.), výživu (Mgr. Veronika Březková), 
psychohygienu (PhDr. Václava Masáková) a učitelů mateřských 
škol. Program má celorepublikovou působnost, v roce 2010 byl vy-
užit v přibližně třech stech mateřských školách a v jeho rámci bylo 
vyškoleno již více než 1 000 pedagogů. Cílem je realizovat Zdravou 
abecedu do roku 2013 ve většině mateřských škol, kterých je v rámci 
celé České republiky přibližně 4 500.

5.  Pracovní vytížení ve vedoucí funkci nedává mnoho časového prosto-
ru na osobní záliby. Vy si ten čas najdete? A jaké koníčky tento Váš 
čas plní? A protože jsme v předvánočním čase, rád bych Vás požá-
dal o osobní vzkaz našim čtenářům.
Má práce je časově samozřejmě velice náročná, přesto se snažím 

najít si, především tedy o víkendech, čas na svoji rodinu, která je pro 
mě spolu s prací největší prioritou. Kromě toho velice rád jezdím na 
motorce a jako člověk, který strávil řadu let ve Francii, moc rád va-
řím. Vzhledem k mému vzdělání je mým koníčkem také mechanika, 
jsem blázen do zavíracích nožů a jemné mechaniky.

Závěrem bych Vašim čtenářům rád popřál především klidné a pří-
jemné prožití nadcházejících vánočních svátků v kruhu rodinném 
a úspěšný vstup do nového roku plného splněných snů. A samozřej-
mě kvalitní počtení v Potravinářském zpravodaji, kterému přeji do 
nového roku co nejvíce čtenářů a příznivců.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Robert Pekař
Narozen 23. 3. 1977 v Praze
Ženatý, dva synové – Rodriguo (3 roky) a Nathan (7 let)

V roce 2000 ukončil studia na vysoké škole technického 
zaměření Diplome ECAM ve Francii.

V letech 2000 až 2010 působil na celé řadě pozic u meziná-
rodní společnosti Mars Petcare a Snackfood ve Francii a ve 
Velké Británii, kde zastával pozice od vedení technických 
projektů, mistrování, práci v oddělení financí až po vedou-
cího výroby. 

Od dubna 2010 působí ve společnosti Danone a. s. na pozici 
ředitel závodu v Benešově.

příchutěmi. Pro ty, kteří si chtějí hlídat optimální tělesnou hmot-
nost, je určena řada Activia Svěží&Fit, která je bez přidaného cukru 
a obsahuje pouze 1,5 % tuku. Activia Svěží&Fit je vhodná i pro 
diabetiky. V letním období jsou velice oblíbené nápoje řady Activia 
jak v ovocných příchutích, tak Activia kysaný nápoj bílý.

Mezi další produkty Danone a. s. patří zdravá a zábavná řada jo-
gurtů pro děti Kostíci, mezi muži velmi oblíbený smetanový jogurt 
Dobrý táta či řada výrobků Dobrá máma, která nabízí zdravé a chut-
né jogurty, jogurtové nápoje a další jogurtové výrobky.

Výrobky společnosti Danone se staly nejprodávanějšími v České 
republice. Ročně benešovský závod vyprodukuje více než 70 tisíc 
tun fermentovaných mléčných výrobků. Přibližně 45 % výrobků 
se vyváží do řady evropských zemí, k největším odběratelům patří 
Slovensko, Rakousko, Finsko, ale také Itálie, Španělsko, Polsko, 
Nizozemí a Německo. Náš závod tak významně přispívá k exportu 
českých mlékárenských výrobků, kdy se v případě fermentovaných 
výrobků podílí na vývozu z více než 60 %.

3.  Velkou iniciativou Vašeho závodu je také ochrana životního pro-
středí a tím šetření přírodních zdrojů. Ne každá potravinářská jed-
notka u nás bere tuto oblast tak vážně jako závod Danone v Be-
nešově. Snížení emisí skleníkových plynů je velmi nesnadný úkol. 
Mohl byste objasnit princip této snahy a pochlubit se dosud dosa-
ženými výsledky? A jakou ekonomickou výhodu tato iniciativa při-
náší? 
Společnost Danone se věnuje problematice životního prostředí 

dlouhodobě. Již v roce 2004 se rozhodla, že zavede systém ochrany 
životního prostředí podle mezinárodního standardu ISO 14 001, kte-
rý máme certifikovaný od společnosti TUV. V roce 2008 pak zahájila 
společnost Danone celosvětově, v rámci rozšiřování své společenské 
zodpovědnosti, projekt, který je součástí naší dlouhodobé podpory 
šetrnému využívání přírody, sociální zodpovědnosti a trvale udržitel-
ného zemědělství – Projekt uhlíková stopa. Součástí tohoto projektu 
je i monitorování a snižování emisí skleníkových plynů spojených 
s celým životním cyklem našich výrobků – zohledňujeme tedy chov 
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MILCOM a. s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 354 551–2
Email: milcom@milcom-as.cz

PROVÁDÍME
� Konzultační a poradenské služby
� Výzkum a vývoj nových výrobků
� Školení laborantek, sýrařů, senzor. hodnotitelů
�  Analýzy v akreditované mikrobiologické 

a chemické laboratoři, mezilaboratorní
a kruhové testy s certifi kací

DODÁVÁME
� Čisté kultury 
� Živné půdy, mikrobitesty a fosfatázové testy
� Syřidla, barvu do sýrů
� Gerberovu a van Gulickovu H2SO4

� Isoamylalkohol, 0,25N NaOH, fenolftalein
� Baličky, termizátory, GO mlékárenských strojů

Spolupracujeme na jakosti 
a efektivnosti vaší produkce 
a na vývoji nových výrobků

pf 2011

Probioti cká kultura

ACTIVIA POMÁHÁ ZAŽÍVÁNÍ A ZKRÁCENÍ STŘEVNÍ PASÁŽE
Konkrétní informace najdete na www.studie.danone.cz a www.vyzkum.danone.cz

PPrroobbiiootiti cckkáá kkuullttuurraa

Společnost pro probioti ka a prebioti ka na základě svých letošních laboratorních textů 
potvrdila, že výrobek Acti via obsahuje i krátce před expirací deklarované množství 
probioti ckých kmenů.

= +

Tradiční jogurtové kultury

✓ kysaný mléčný výrobek
✓  živé kultury po celou dobu trvanlivosti 
✓  životaschopné kultury díky prostředí jogurtu
✓  přesně defi novaný kmen Bifi dobacterium lacti s DN 173 010
✓  unikátnost patentovaného kmene

(dva kmeny patřící ke stejnému druhu mohou mít
různé účinky)

✓  vysoký počet živých mikroorganismů
✓  přežití  v agresivním prostředí žaludku (7 studií)
✓  působeni ve střevech a zlepšeni pomalé střevní pasáže (6 studií)
✓  prospěšné účinky Acti vie na zažívání (4 studie)
✓  celkem 17 klinických studií přímo s výrobkem Acti via
✓ 20 let výzkumu Danone
✓ probioti cká funkční potravina

Louis Pasteur: „Tyto organismy jsou nekonečně malé,
ale jejich význam v přírodě je nekonečně velký.“
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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

. .. .

Když pe ete s láskou, 
pot ebujete tu nejlepší mouku.
Babi inu volbu pro vás
vyrábíme z nejkvalitn jšího obilí z úrodných oblastí ech
pe liv  meleme v polabských mlýnech se stoletou tradicí
p ipravujeme zaru en  erstvou a s garancí stálé kvality

4585_BAV_vanocka_255x184_PZ_Gray.indd   1 30.11.2010   16:23:53
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Zatímco spotřeba piva v Čes-
ké republice klesá, nealkoholic-
ké pivo se těší zájmu spotřebi-
telů a získává si stále více a ví-
ce příznivců. Havlíčkobrodský 
pivovar se rozhodl po více než 
roční přípravě vyrábět své vlast-
ní nealkoholické pivo REBEL.
„Na trhu je nyní opravdu velké 
množství značek piv, ale ne kaž-
dý pivovar vyrábí své nealkoholic-
ké pivo. Variantu výroby a stáčení 
nealkoholického piva v jiném pi-
vovaře pod naší značkou jsme za-
vrhli,“ vysvětluje dlouhé přípra-
vy výroby v Brodě Jiří Hušek, ře-
ditel pivovaru. Sládek pivovaru 
Libor Čech dodává: „Už od srpna 

mohli někteří lidé spolupracují-
cí s havlíčkobrodským pivovarem 
získat vzorek nealkoholického pi-
va REBEL, my jsme se snažili je-
jich připomínky promítnout do re-
ceptury.“ 

Havlíčkobrodskému pivovaru se 
i přes pokles spotřeby piva v České 
republice daří zvyšovat nejen výrobu, 
ale i prodej. „Náš růst je v řádech pro-
cent, a to zejména na tuzemském trhu 
v sudovém pivě,“ uvádí Milan Janírek, 
vedoucí prodeje pivovaru. Některé 
pivovary se v této velmi složité době 
rozhodly, že nebudou poskytovat data 
o svých prodejích, ale přesto je zřejmé, 
že spotřeba piva v ČR v tomto roce 

klesne o více než 10 %. „Havlíčkobrod-
ský pivovar je jeden z posledních ne-
závislých pivovarů v České republice 
a ve své kategorii jediný, který i přes 
tento nepříznivý vývoj významně zvy-
šuje tržní podíl v gastronomii,“ zdůraz-
ňuje Milan Janírek. 

Jiří Hušek potvrzuje, že obor pivo-
varnictví prochází zásadním a nezvrat-
ným vývojem, který tradičně smýšlejí-
cího spotřebitele českého národního 
nápoje příliš nepotěší. „Nadnárodní 
pivovarské společnosti považují už 
dlouho pivo za komoditu, která má 
svoji více či méně zvučnou značku 
a místo výroby není pro takový pro-
dukt významný. Varující je ale podle 
mého názoru fakt, že k takové strategii 

přistupují i jiné pivovarské skupiny 
a utlumování výroby v jednom pivova-
ru vyřeší stáčením utlumované značky 
v jiném pivovaru.“ 

Je už jen několik málo míst v České 
republice, kde úspěšně funguje regio-
nální nezávislý pivovar a kde tradiční 
hodnoty pivovarského řemesla přetr-
vávají. „Právě nezávislost pivovaru je 
v těchto složitých dobách obrovskou 
výhodou. Pivovaru v Havlíčkově Brodě 
nehrozí, že by se stal obětí konsolidace 
výrobních kapacit jakékoli pivovarské 
skupiny. Této výhody si velmi považu-
jeme,“ uzavírá Josef Petrlík, předseda 
představenstva pivovaru.

Ing. Jiří Hušek
ředitel pivovaru

Rebel nealko – novinka z havlíčkobrodského pivovaru

„Společnost Heineken Česká repub-
lika je jediným výhradním dodavatelem 
nové unikátní výčepní technologie pro 
tankové pivo – systému Orion – pro 
český trh. Díky Orionu může Heineken 
tuto kvalitu nabídnout i menším a střed-
ním restauracím,“ konstatuje obchodní 
ředitel společnosti Heineken Česká re-
publika Jiří Daněk.

V současné době stále se zvyšujících 
požadavků konzumentů na kvalitu piva 
je systém tankového piva Orion ideál-
ním řešením. Pro majitele restaurací 
a hospod přináší systém Orion také 
úspory při čepování piva – není totiž 
nutné žádné přerážení piva a díky to-
mu nedochází ke ztrátám. Systém navíc 
obsahuje automatický čistící modul, a 
tak zaručuje vyšší kvalitu piva a úspory 
při sanitaci výčepního zařízení. V ne-
poslední řadě je úsporou také čepování 
piva z pivních tanků bez nutnosti pou-
žití tlačného plynu, jako jsou CO2 nebo 
směs dusíku a CO2. Systém umožňuje
i dokonalejší kontrolu díky systému mě-
ření a on-line přístupu a v neposlední 
řadě spokojené zaměstnance, neboť 

jeho obsluha je vysoce komfortní, již 
není potřeba narážet a přenášet KEG 
sudy. Obsluhující personál spravuje ce-
lý systém přímo z baru a má všechny 
informace na jednom kontrolním pa-
nelu.

„Systém Orion je určený pro všechny 
restaurace, hospody a bary, které vytočí 
mezi sto třiceti a čtyřmi sty hektolitry 
piva za rok, které se rozhodnou dlou-
hodobě spolupracovat se společností 
Heineken Česká republika,“ říká Pavel 
Slavík, Channel manager On trade ze 
společnosti Heineken Česká republika. 
„Všechny restaurace, které budou tento 
systém tankového piva využívat, budou 
navíc marketingově podporovány napří-
klad tím, že budou umístěny na webo-
vých stránkách značek Krušovice nebo 
Starobrno, které informují o nejkvalit-
nějším tankovém pivu, jenž je mezi spo-
třebiteli dlouhodobě oblíbeno. Je totiž 
zárukou ještě lepšího pivního zážitku,“ 
dodává Pavel Slavík. Pivo v tancích je 
nepasterované, vždy správně vychla-
zené a zachovává si ty nejlepší senzo-
rické i kvalitativní vlastnosti. Každá 

provozovna s tankovým pivem je v sil-
ném konkurenčním prostředí gastrono-
mie téměř každým konzumentem tou 
preferovanější.

„U nás máme Orion asi půl roku,“ 
říká Jaromír Chmelař, provozovatelem 
Arena Sport-Baru v brněnské Hybešo-
vě ulici 21. „Zákazníci si kvalitu piva 
z tanku jednoznačně chválí, proti sudu 
je prý nesrovnatelná. Máme tady čtyři 
tanky po dvou stech padesáti litrech, 
které se doplňují z cisterny. Jinak vše 
řídí počítač – díky tomu má pivo přes-
ně takovou teplotu, jakou má mít. Vyšší 
kvalitu piva zaručuje i sanitace pivního 
potrubí, prováděná podle toho, jak pro-
voz potřebuje. Pivo našim zákazníkům 
skutečně chutná, od instalace Orionu 
se nám tak podařilo prodej navýšit asi 
o dvacet procent. Za dva dny vytočíme 
250 až 300 litrů piva,“ dodává s úsmě-
vem první postřehy k Orionu Jaromír 
Chmelař.

Systém Orion umožňuje ideální pod-
mínky pro skladování piva, díky němu 
má totiž pivo větší trvanlivost i po nara-
žení. Kromě jiného dochází díky využití 
systému Orion k další úspoře finančních 
prostředků – nedochází k vázání finanč-
ních prostředků provozovny v obalovém 
hospodářství. Jeho konstrukce je navíc 
velmi skladná a restauračnímu zařízení 
umožňuje značnou prostorovou úsporu. 
Instalace systému v Čechách i na Mora-
vě byly již zahájeny a v tuto chvíli jsou 
v rámci Orion systému k dispozici piv-
ní značky Krušovice a Starobrno, takže 
Orion cisterny můžete potkat v Praze, 
středních Čechách nebo v Brně a jeho 
okolí.

Bc. Dagmar Krausová
Heineken Česká republika

Na fotografii zleva Jaromír Chmelař, provozovatel Arena Sport-Baru, Hybešova 21,
Brno, a obchodní ředitel společnosti Heineken Česká republika Jiří Daněk.

Heineken Česká republika přichází s revoluční výčepní technologií pro tankové pivo!

Už žádné narážení sudů a ztráty při odčepování piva! Společnost Heine-
ken Česká republika přichází s novou výčepní technologií pro tankové pi-
vo, určenou i menším a středně velkým provozovnám. Jedná se o počíta-
čem řízený systém tankového piva Orion s chlazenými dvěstěpadesátilit-
rovými nebo pětisetlitrovými tanky, který umožňuje obsluze vše jednoduše 
řídit přímo z výčepu, tedy z jediného místa. 

Advent, a především vánoč-
ní svátky a oslavy konce i začát-
ku nového roku jsou pro české pi-
vovary obdobím, které představu-
je významnou příležitost oslovit 
existující a také nové zákazníky 
se svou nabídkou. Potvrdil to prů-
zkum, který mezi členskými a ne-
členskými pivovary zorganizoval 
Český svaz pivovarů a sladoven 
v první polovině listopadu 2010. 
Z odpovědí vyplynulo, že velká 
většina z téměř 50 oslovených pi-
vovarů všech velikostí potvrdila, 
že nabízejí vánoční piva nebo pro 
své zákazníky připravily speciál-
ní balení, spotřebitelské soutě-
že, dárkové předměty a další mar-
ketingové aktivity. Podle zjiště-
ní z průzkumu lze očekávat až 40 
pivních specialit, které by mohly 
ozdobit vánoční stoly nebo nabíd-
nout příležitost ochutnat zvlášt-
nosti mezi českými pivy. Jedná se 
vesměs o ležáky nebo o speciální 

piva se stupňovitostí 13º a více. 
Některé pivovary vycházejí ze sta-
rých receptur a tradičních postu-
pů, aby byly odlišné od běžné pro-
dukce. Většinou se jedná o svět-
lá piva, ale nalezneme mezi nimi 
též piva polotmavá a tmavá; stá-
le oblíbenější jsou piva nefiltro-
vaná, tzv. kvasničáky. Slavnostní 
piva jsou vařena s několikatýden-
ním předstihem, aby byla na vá-
nočním a novoročním stole dosta-
tečně uleželá. 

„Vánoční svátky a oslava konce 
roku jsou pro pivovary vítanou příle-
žitostí nabídnout svým zákazníkům 
něco, co význam tohoto slavnostního 
a svátečního období podtrhuje,“ uvedl 
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven. „Spe-
ciální nabídka je pro mnohé pivovar-
níky chápana nejen jako výraz úcty ke 
spotřebiteli a konzumentovi piva, kte-
rý si o svátečních dnech dopřeje ještě 

častěji něco zvláštního než během ro-
ku, ale i jako prestižní záležitost. Až 
by se dalo s jistou nadsázkou říci, že 
tato nabídka je jakousi „třešničkou 
na pivním dortu“. A dlužno dodat, že 
zákazníci už na tato speciální piva če-
kají a zvláštní kolekce piv stále častěji 
slouží jako zajímavý a velmi oceňova-
ný dárek,“ dodal Jan Veselý.

Objem uvařeného piva je často 
limitován, aby jej konzumenti spo-
třebovali právě v období Adventu 

a o svátcích. Obecně platí, že se v ně-
kterých případech nabízejí dokonce 
unikáty, se kterými se na trhu piva po 
zbývající část roku vůbec nelze setkat. 
Jejich největší význam je v odlišnosti 
od běžné produkce, především z hle-
diska chuti, a jsou očekávaným a ne-
sporným obohacením trhu.

Pokud pivovary pro svátky a konec 
roku nevaří speciální piva, soustře-
ďují se na atraktivní balení stávají-
cích výrobků obsahující navíc dárky. 
U multibalení s vánoční tematikou 
nebo u stále oblíbenějších soudků lze 
nalézt jako prémii populární sklenici 
nebo limitovanou sérii sklenic s vá-
nočním designem, případně speciálně 
vyrobený půllitr. Ty se potom stávají 
cennou sběratelskou raritou. 

Pivovary v odpovědích na průzkum 
rovněž uváděly, že jejich marketingo-
vé aktivity v souvislosti s vánočním 
trhem piva jsou zaměřeny především 
na samotné konzumenty piva. Oblíbe-
né spotřebitelské soutěže mají mnoho 

podob. Tradiční formou je hledání 
a sběr unikátních kódů pod víčky piv-
ních lahví a využívání SMS. Stále čas-
tější je však i využívání internetových 
stránek pivovarů nebo komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí, jako 
je facebook, k oslovení ctitelů piva. Pi-
vovary se rovněž zaměřují na konzu-
menty piva v restauracích, hospodách 
a dalších gastronomických zaříze-
ních, kde lze soutěžit s pivními pod-
tácky, či se pořádají ochutnávky piv 
podpořené informačními materiály 
ve formě letáků, stojánků atd. Sběra-
telskými raritami budou nepochybně 
rovněž etikety, mezi nimiž nepochyb-
ně zaujme pivovarník stylizovaný do 
postavy anděla, nebo naopak pivní 
etiketa s čertem.

Další informace naleznete na interneto-
vých stránkách Českého svazu pivovarů 
a sladoven www.cspas.cz.

Tisková zpráva ČSPS

Pivovarský závěr roku ve znamení vánočních speciálů,
dárkových kolekcí a sběratelských rarit
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Další ocenění získal desetistupňový Březňák světlý výčepní. Tuzemští 
spotřebitelé jej ocenili jako „Desítku roku“. Jedinečnou anketu o nejlep-
ší piva, pivovary a pivovarské osobnosti pořádá již od roku 1990 Sdružení 
přátel piva (SPP) a v posledních letech jsou Ceny SPP jedinou takto speci-
alizovanou spotřebitelskou soutěží v České republice.

Desítkou roku je světlý výčepní Březňák – rozhodlo Sdružení přátel piva

Na fotografii zleva Jiří Imrýšek, marketingový ředitel společnosti Heineken Česká 
republika, Michal Rouč, sládek pivovaru ve Velkém Březně.

Staropramen jedenáctka, která 
byla na trh uvedena před pouhým 
půl rokem, získává u spotřebite-
lů rychle na oblibě. Během předvá-
nočního období proto Staropramen 
uvede na trh toto pivo v limitované 
edici multibalení. V něm si zákaz-
níci odnesou osm půllitrových lah-
ví Staropramen 11° společně s ori-
ginální sklenicí. Tímto multibalením 
navazuje Staropramen na dlouhole-
tou tradici jejich prodejů, kdy jako 
první uvedl na český trh tento druh 
balení již v roce 1998. Multibale-
ní Staropramen 11° je v obchod-
ních sítích k dispozici od konce říj-
na.

„Od začátku prodeje nové jedenáctky 
sledujeme vysoký zájem na straně spotře-
bitelů. Proto jsme se rozhodli pro ně při-
pravit v České republice velmi populární 

multibalení tohoto ležáku.“ říká Eva Zlá-
malová, junior brand manager značky 
Staropramen. 

Součástí nového multibalení je origi-
nální sklenice Staropramen 11°, která 
díky svému tvaru dá výborně vyniknout 
jedinečnosti tohoto piva. Ta spočívá 
v přidání karamelizovaného sladu, který 
jedenáctce dává nezaměnitelnou barvu 
i aroma. Právě nápad přidat karameli-
zovaný slad přispěl k tomu, že Staro-
pramen 11° boduje mezi lidmi jak svými 
chuťovými, tak i vizuálními parametry. 
„Je to pivo, které se vyplatí vychutnat i 
pohledem, čemuž právě originální desig-
nová sklenice Staropramen 11° pomáhá,“ 
vysvětluje Eva Zlámalová.

Multibalení v České republice pat-
ří k druhému nejoblíbenějšímu balení 
piva, hned po samostatné lahvi. Na 
českém trhu se poprvé objevilo v roce 
1998, kdy s ním přišly právě Pivovary 
Staropramen. K dnešnímu dni prodaly 
Pivovary Staropramen v multibaleních 
již celkem 280 milionů půllitrů. Ales-
poň občas si pivo v multibalení koupí 
více než polovina naší populace. 22 % 

Čechů pak po tomto druhu balení sa-
há v obchodě pravidelně. Nejžádanější 
jsou tzv. multibalení zejména na konci 
roku v období Vánoc nebo v době koná-
ní významných sportovních akcí. 

Spotřebitelé na multibalení oceňují 
hlavně to, že nabízejí praktickou možnost, 
jak odnést a doma následně i skladovat 
větší množství lahví s pivem bez nutnosti 
platit vysokou zálohu za přepravky,“ do-
plňuje Eva Zlámalová.

Od konce října je multibalení Staro-
pramen 11° k dostání ve vybraných ma-
loobchodních řetězcích a prodejnách 
v celé České republice.

Pavel Barvík
Pivovary Staropramen, a. s.

OBECNÉ INFORMACE
� Pivovary Staropramen, a. s., jsou dru-
hým největším producentem piva v České 
republice. Svým zákazníkům nabízejí jed-
no z nejširších portfolií pivních značek. 
Společnost je také významným českým 
exportérem piva. V zahraničí nejoblíbe-
nější značku z portfolia – Staropramen – 
mohou ochutnat spotřebitelé ve 30 zemích 

Staropramen jedenáctka je stále oblíbenější
I proto bude před Vánocemi v dárkovém multibalení s originální sklenicí

Milovníci piva se opět mohou těšit 
na speciální vánoční produkty z Litov-
le, novinkou letošních Vánoc je export-
ní tmavý ležák Litovel Premium Dark.

I letos se v litovelském pivovaru pro 
vánoční trh chystá speciální pivo. Tento 
rok to však nebude pouze tradiční Lito-
velský 13° Sváteční speciál, ale zákazníci 
se mohou těšit i na úplnou novinku, tma-
vý ležák Litovel Premium Dark, který 
11. listopadu 2010 obdržel zlatou medai-
li v soutěži Evropská pivní hvězda v No-
rimberku na veletrhu Brau Beviale 2010. 

LITOVELSKÝ 13° SVÁTEČNÍ 
SPECIÁL LETOS S DÁRKEM 

V PODOBĚ VÁNOČNÍCH OZDOB
Tradiční třináctistupňový vánoční 

speciál je světlé pivo, které obsahuje 6 %
alkoholu a je uvařeno klasickým varným 

technologickým postupem, tak jak je 
v Litovli zvykem. První várky byly uva-
řeny již na počátku srpna, aby speciální 
třináctka do Vánoc stihla poctivě pro-
kvasit a uzrát. 

„Letošní vánoční multipacky (0,5 l x 
8) obsahují 6 sad slaměných vánočních 
ozdob, kterými si milovníci svátečního 13° 
speciálu mohou ozdobit své vánoční stro-
mečky,“ uvedl Jaroslav Keprt, vedoucí 
marketingu pivovaru Litovel. 

Hlavní kvašení 13° speciálu proběhlo 
na spilce letos velmi intenzivně s krás-
nou kvasnou dekou v otevřených kádích 
a dalo předpoklad k velmi dobrému 
průběhu vlastního zrání – dokvašování. 
To probíhalo v ležáckém sklepě celých
100 dní při nízké teplotě okolo 1° C 
a dalo svátečnímu ležáku příjemnou
plnou zakulacenou chuť a ideální říz. 

Oblíbený 13° Sváteční speciál se 
v litovelském pivovaru vaří již od roku 
2004. Poprvé byl představen na Lito-
velském otvíráku u příležitosti 111. let 
od založení pivovaru. Od té doby ho 
pivovar vaří pravidelně každým rokem 
na Vánoce a pro jeho velkou oblíbenost 
u pivních labužníků i o Velikonocích.

Sváteční speciál bude kromě multi-
packů (8 x 0,5 l) k dostání také v KEG 
sudech 15, 30 a 50 l.

EXPORTNÍ TMAVÝ LEŽÁK 
LITOVEL PRE-

MIUM DARK, NEJLEPŠÍ 
V EVROPĚ

Černý ležák Litovel Premium Dark je 
letošní novinkou a unikátem na českém 
trhu. Toto pivo bylo 11. listopadu ohod-
noceno jako nejlepší černý ležák v Ev-
ropě na soutěži Evropská pivní hvěz-
da (European Beer Star), a uspělo tak 
v konkurenci téměř 1 000 pivních vzor-
ků, které se do této nejprestižnější ano-
nymní degustační soutěže přihlásily. 

Černý ležák vyniká zakulacenou 
chutí danou délkou zrání, má bohatou 
a kompaktní pěnu, příjemnou hořkost 
a jedinečnou karamelovou chuť, získa-
nou z praženého, karamelového a ba-
vorského sladu. 

„Oceněný litovelský černý ležák se vaří 
tradiční klasickou technologií jako všech-
ny litovelské značky. Ta právě dělá české 
pivo českým pivem. Při výrobě jsme kromě 
českého sladu použili také speciální sla-
dy, a to pražený, karamelový a bavorský. 
Chuťově vyvážit všechny suroviny včetně 
chmele se nám podařilo zhruba za tři 
měsíce,“ uvedl Petr Kostelecký, sládek 
Pivovaru Litovel. 

Letos bude exportní tmavý ležák k do-
stání pouze čepovaný v restauračních 

zařízeních, kam je distribuován v balení 
KEG 30 l.

Speciální sváteční piva jsou jedineč-
nými originály. Pivovary je vaří v limito-
vaných sériích vždy pouze několikrát do 
roka. Oblíbené jsou především u znalců 

piva, kteří si je vychutnávají při sváteč-
ních příležitostech. Také etikety speciálů 
jsou vyhledávaným sběratelským artik-
lem.

 Mgr. Jakub Salát, PREVIA CR s. r. o.
mediální zástupce pivovaru Litovel

Pivovar Litovel připravil speciální vánoční piva

„Ocenění světlého výčepního Břez-
ňáku Sdružením přátel piva je pro nás 
velmi cenné, protože tato každoroční 
anketa má dlouhou tradici a vybudovala 
si velký respekt odborníků z řad pivova-
rů, znalců zlatavého moku i široké ve-
řejnosti,“ říká Petr Hauskrecht, vrchní 
sládek pivovaru ve Velkém Březně, ve 
kterém se Březňák vaří.

Letošní ročník byl přitom unikátní 
i proto, že v prvním kole bylo hlasová-
ním nominováno rekordních 289 růz-
ných značek, což je o téměř stovku více 
než v roce 2009. Soutěžilo se celkem ve 
12 kategoriích, přičemž nejvíce vzorků 
hodnotila porota právě v kategorii „De-
sítka roku“.

Na celkové spotřebě piva u nás se 
tento druh výčepního piva podílí téměř
55 procenty. U světlého výčepní Březňá-
ku ocenila porota zejména jeho vynika-
jící sladěnost. Toto pivo je charakteris-
tické svou nazlátlou barvou, lahodnou 
hořkou chutí a bohatou hustou pěnu. 

Systém hodnocení piv v anketě je 
vždy dvoukolový. V první, anketní části 
členové předsednictva a Pivního sně-
mu Sdružení přátel piva hlasují o svých 
favoritech. Každý člen přitom může 

udělit až tři hlasy v každé kategorii. 
Druhá část ankety je degustační. Členo-
vé předsednictva a sněmu hodnotí piva, 
která v předchozím hlasování obsadila 
ve své kategorii první tři příčky. Posu-
zování probíhá anonymně a na správ-
ný průběh degustace dohlíží nezávislí 
pivovarští odborníci. Právě výsledky 
degustace nakonec určí vítěze ve všech 
vyhlášených kategoriích.

V odborné porotě letos zasedl napří-
klad Tomáš Erich, předseda Sdružení 
přátel piva a absolvent degustačních 
zkoušek na senzorické vlastnosti piva 
na SPŠ chemicko-technologické, dále 
Rudolf Lach, sládek pivovaru U medvíd-
ků, David Staněk, sládek Rukodělného 
pivovárku v Třebonicích, Tomáš Maier, 
odborný degustátor z České zemědělské 
univerzity, dále Zdeněk Šťastný, dlou-
holetý homebrewář a předseda Pivního 
sněmu Sdružení přátel piva, nebo Tomáš 
Seidl, sládek pivovaru v Třebonicích. 

O vysokých kvalitách piv vařených 
v pivovaru Velké Březno svědčí řada 
dalších ocenění v odborných soutěžích, 
například na České pivní pečeti získal 
Březňák 14° druhé místo mezi speci-
álními světlými pivy a čtvrtou příčku 

obsadil Březňák světlý výčepní. Sdruže-
ní přátel piva ocenilo loni na podzim ve 
své anketě speciální Březňák 14°, který 
obsadil třetí příčku ve Speciálech roku, 
a Březňák světlý ležák získal druhou po-
zici v kategorii Dvanáctka roku.

Heineken je třetí největší pivovarnickou 
skupinou na světě a evropskou jedničkou 
mezi výrobci piva. V roce 2003 se součástí 
skupiny Heineken Česká republika stal 
pivovar Starobrno a v roce 2007 se působ-
nost skupiny rozrostla o Královský pivovar 
Krušovice a. s. V polovině roku 2008 byla 
úspěšně dokončena akvizice společnos-
ti Drinks Union, a. s. V roce 2009 bylo 
Starobrno, a. s., fúzováno do společnos-
ti Královský pivovar Krušovice a. s. Na 
počátku roku 2010 byla do obchodního 
rejstříku zapsána změna obchodní spo-
lečnosti, kterou byla společnost Královský 
pivovar Krušovice a. s. přejmenována na 
Heineken Česká republika, a. s. V sou-
časné době je Heineken Česká republika 
třetím nejsilnějším hráčem na domácím 
trhu s pivem, v exportu se řadí mezi nej-
důležitější vývozce piva.

Bc. Dagmar Krausová
Heineken Česká republika

světa. Pivovary Staropramen jsou od pro-
since 2009 součástí nové pivovarské sku-
piny StarBev, která sídlí v Praze. Značka 

Staropramen je vlajkovou lodí této skupi-
ny. Více informací najdete na www.pivova-
ry-staropramen.cz.
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Severočeský Pivovar Svijany je známý 
striktním dodržováním tradičních výrobních 
postupů. V posledních několika letech jeho 
obliba mezi českými konzumenty roste, což 
se logicky projevuje na stále se zvyšujícím 
výstavu (v roce 2010 je plánováno překro-
čit hranici 400 000 hektolitrů). Pro zachová-
ní tradice tak bude nutné letos investovat do 
rozvoje infrastruktury téměř 65 mil. korun. 

„Letos se soustředíme na rozšíření výrobních 
a skladovacích kapacit. Aktuálně probíhá vý-
stavba nové čističky odpadních vod a lahvárny 
s dopravníkem, po níž dojde k rozšíření spilek 
a ležáckých sklepů. Do konce roku pak přibu-
de ještě nový mlátník,“ říká Ing. Roman Havlík, 
ředitel Pivovaru Svijany, a dodává: „V letošním 
roce dosáhnou investice do pivovaru výše téměř 
65 milionů korun, část prostředků čerpáme z fon-
dů EU.“ Všechny investice probíhají tak, aby byl 
zachován charakter svijanského piva. „Vlastnosti 
svijanského piva slaví po celé republice úspěchy 

Pivovar Svijany investuje do tradic

Likérce 
GRANETTE 
přestává 

stačit výrobní 
kapacita, vyrábí 
ve dne v noci 

Ústecká společnost GRANETTE, která je 
druhou největší likérkou na českém domá-
cím trhu, už opět musí pracovat v prodlouže-
ném dvousměnném provozu. Po slabších pro-
dejích v prvním pololetí, způsobených přede-
vším zvýšením spotřební daně a následným 
zvýšením prodejních cen, poptávka opět 
stoupá a výrobce předpokládá ještě její dal-
ší zvýšení v listopadu a prosinci. Likérku pře-
kvapil enormní zájem o Vodku 42.

 „Již od začátku září pracujeme ve dvousměn-
ném provozu. Později jsme přidali i soboty a ně-
které neděle a nyní vyrábíme i v noci. Pouze něko-
lik nočních hodin je věnováno nutným opravám 
a přestavbám výrobních linek. Díky brigádníkům 
jsme schopni zajistit téměř nepřetržitý provoz,“ 
říká výrobní ředitel Jan Valušek.

 Obrovský nárůst jsme zaznamenali v poptávce 
o Vodku 42, které bylo ke konci září prodáno ví-
ce něž v celém roce 2009, říká brand manažerka 
Martina Weberová.

 „Uděláme vše proto, abychom zvýšené poptáv-
ce po Vodce 42, Staré myslivecké ale i ostatních 
našich produktech vyhověli,“ dodává Jan Valu-
šek. 

 V loňském roce likérka GRANETTE prodala 
rekordních 7,3 milionů litrů lihovin. 

GRANETTE a. s. je druhým největším domácím 
prodejcem lihovin. Společnost je přímým nástupcem 
značky KB Likér, a navazuje tak na stošedesátiletou 
tradici výroby lihovin v Ústí nad Labem. 

 Likérka dodává na domácí trh vedle tradič-
ní Staré myslivecké také výjimečně silnou Vodku 
42, ochucené vodky Squash a stále se rozrůsta-
jící řady značkových vaječných likérů Vaječný 
Sen. GRANETTE nabízí i speciality (bylinný li-
kér Klášterní tajemství) a řadu klasických liho-
vin KlasiK (vodky, Krásnobřezenský tuzemský, 
Napoleon). Dodává také další lihoviny, jako jsou 
Grande pálenky, řadu pravých rumů Caribbean, 
smetanové likéry Malbay´s a také řadu oblíbe-
ných fernetů.

Od 1. května 2010 úzce kooperuje s Prostějov-
skou Starorežnou, která přibyla do vlastnictví maji-
tele GRANETTE Milana Hagana.

Ing. Josef Vejlupek
mediální zastoupení GRANETTE a. s.

a přivádí k nám řadu pivních turistů. Proto pi-
vu věnujeme náležitou péči od samého počátku. 
Pečlivě vybíráme suroviny, část z nich si sami pěs-
tujeme, dbáme na jejich tradiční zpracovávání, 
otevřené hlavní kvašení a pozvolné zrání v ležác-
kých sklepích. Jsou věci, které se v pivovarnictví 
nedají ošidit, a mezi ně patří dle mého názoru 
především tradiční výroba, kterou stále zachová-
váme,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

Ve Svijanech se pivo vyrábí už od roku 1564 
a od té doby prošel obrovským vývojem nejen zla-
tavý mok, ale i samotný pivovar. Po revoluci se 
potýkal s existenční krizí, z níž se díky úsilí za-
městnanců dostal, a dnes se řadí na špičku mezi 
menšími pivovary. Od března letošního roku je 
plně pod křídly liberecké investiční společnosti 
LIF, jejíž strategií je udržet současný růst pivova-
ru, ale zároveň zachovat mezi pivaři tolik ceněné 
tradiční výrobní postupy kladoucí nemalé nároky 
právě na prostory pivovaru. 

Více informací o Pivovaru Svijany naleznete na: 
www.pivovarsvijany.cz.  Petra Winklerová 
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Říjnové číslo Decanteru vyšlo 
jako speciál k soutěži Decanter 
World Wine Awards 2010, kde mo-
ravská a česká vína získala mno-
ho velmi cenných trofejí. V časo-
pise se jim proto zaslouženě dosta-
lo poměrně značného prostoru. Na 
soutěži se mezi jinými blýskla ze-
jména ziskem dvou Regional Tro-
phy (Národních cen) za nejlepší su-
ché (Sonberk, Ryzlink rýnský 2008 
pozdní sběr) a nejlepší přírodně 
sladké víno (Znovín Znojmo, a. s., 
za Ryzlink rýnský 2008 ledové ví-
no), což znamená, že v celé střed-
ní a východní Evropě nenajdete lep-
ší vína daných kategorií. Nejen tato 
dvě vína a jejich zisk Regional Tro-
phy svědčí o dominanci České re-
publiky v regionu střední a východ-
ní Evropy. Celkem se totiž podařilo 
moravským a českým vínům získat 
59 ocenění ze 73 přihlášených vín, 
tedy ještě o 28 více než loni, což 
z České republiky činí prakticky 
nejúspěšnější zemi v regionu střed-
ní a východní Evropy. Co do počtu 
ocenění se podařilo dokonce pře-
konat i tradičně velmi silné Chor-
vatsko.

Vinařství Sonberk získalo kromě 
Regional Trophy také jednu stříbrnou 
(Rulandské šedé 2007 výběr z cibéb) 
a dvě bronzové medaile (Rulandské šedé 
2008 pozdní sběr, Tramín červený 2008 

slámové víno). Znovín Znojmo, a. s., ta-
ké držitel Regional Trophy, si z Londýna 
odvezl ještě jednu zlatou (Tramín červe-
ný 2009 výběr z bobulí), dvě bronzové 
medaile (Chenin blanc 2009 moravské 
zemské víno, Rulandské šedé 2007 le-
dové víno) a jedno doporučení (Kerner 
2009 výběr z bobulí). Celkem tedy naši 
vinaři obdrželi dvě Regional Trophy, dvě 
zlaté medaile, šest stříbrných, osmnáct 
bronzových a 31 doporučení.

O prestiži a mimořádně silné kon-
kurenci svědčí i celkový počet vzorků, 
které se soutěže účastnily. 10 983 vín 
vinařů z 98 zemí světa přijelo bojovat 
o prestižní ocenění, která mají vliv na 
domácí i zahraniční prodeje a pozici 
značky na trhu. 

Společnou prezentaci tuzemských 
vín i letos organizačně zajistilo Národní 
vinařské centrum za finanční podpory 
Vinařského fondu.

A nyní již k samotným, více než li-
chotivým dojmům z našich nejúspěšněj-
ších vín slovy hodnotitelů i redaktorů 
Decanteru. Články o našich vítězích 
Národních cen a jejich vínech napsala 
redaktorka a předsedkyně poroty pro 
Národní ceny Decanter World Wine 
Award – Angela Muir.

DECANTER – ŘÍJEN 2010
Decanter World Wine Awards

– Regional Trophy (Národní cena)
za suché víno

SONBERK, a. s., Ryzlink rýnský 2008 
pozdní sběr, řada vín Velký Sonberk, 

obec Popice, trať Sonberk (12,5 % alk.)
Vůně včelího vosku a žlutého ovoce. Pi-

kantní kyselinka vyvážená medem. Jem-
né s nádechem kůry citrusů, meruněk 
a koření. Velmi dlouhá dochuť.

Majitel vinice Sonberk Tibor Nyi-
tray stál před čtyřmi lety na sluncem 
zalitém jižním svahu, díval se na úhled-
ně seřazené štíhlé keře révy vinné 
a ochutnával dozrálé hrozny odrůdy 
Sauvignon. „Tady vznikne nový sklep,“ 
řekl, „uprostřed vinohradu.“ Od té do-
by pravidelně mířily do světa emailové 

zprávy oznamující pokrok v pracích na 
novém vinařství – nyní již plně v pro-
vozu – a na jeho vínech. Bylo milým 
překvapením, že právě v tomto sklepě 
se zrodil tento nádherný, svěží a jiskrný 
Ryzlink rýnský, vonící po citrusových 
květech a grapefruitech. Byl vyroben 
Oldřichem Drápalem a je bez chyby, se 
skvěle zvoleným nádechem zbytkového 
cukru v množství odpovídajícím suché-
mu vínu, ale s dostatkem sladkosti, aby 
podpořil aroma, které má Ryzlink rýn-
ský vykazovat. 

Morava je dost daleko na severu, aby 
umožnila hroznům dozrávat dlouhou 
dobu, a pěstuje se zde většina středo-
evropských odrůd známých z Alsaska, 
Německa či Rakouska – s povětšinou 
stejnou tradicí. Morava přitahuje sice 
menší počet, ale o to zapálenějších vi-
nařů a většina sklepů je zařízena pro 
návštěvníky. Sonberk v Popicích se jistě 
zařadí mezi ty, které rádi s nadšením 
navštívíte.

Decanter World Wine Awards
– Regional Trophy (Národní cena)

za přírodně sladké víno
Znovín Znojmo, Ryzlink rýnský 2008 

ledové víno, obec Stošíkovice na Louce, 
trať U tří dubů (9,5 % alk.)

Květinové, citronové, hutné, exotické 
a bohaté, ale také mile elegantní, s líbez-
ně vyvinutým buketem a překvapivě jem-
nou dochutí.

Střední a východní Evropa je rájem 
pro přírodně sladká vína. To je částeč-
ně z důvodu chladnější a dlouhé doby 
dozrávání, částečně z důvodu kontinen-
tálního klimatu, které poskytuje pěkné 
a stálé podzimní počasí s mlhavými 
rány podporujícími rozvoj ušlechtilé 
botrytidy. Zavedená tradice pěstování 
na malých pozemcích s širokým spekt-
rem odrůd pomáhá rozložit riziko ztrát 
vlivem počasí po dobu prodlouženého 
podzimu. Jižní Morava splňuje všech-
na tato kritéria a přidává k nim další 
výhodu širokých mělkých údolí kolem 

vodních ploch, které poskytují správnou 
vlhkost a pěstební podmínky. 

Znovín byl jedním z prvních státních 
vinařských družstev v regionu a kupodi-
vu jedním z prvních vinařství ve střední 
Evropě, které zaměstnávalo „létající vi-
naře“ neboli externí enology již před 20 
lety. Suchá a polosuchá vína jsou chle-
bem a solí každého vinařství, ale příle-
žitostná malá série báječně intenzivních 
sladkých vín pomalu kvašených z husté 
šťávy vylisované kapku po kapce je sme-
tanou a lahůdkami k tomuto chlebu. 

Když má víno tolik zbytkového cukru 
jako v tomto případě (248 g/l), obvykle 

bývá obtížné rozeznat původní odrůdu. 
Technologie sběru zmrzlých hroznů 
dovoluje, aby se v nich zkoncentrova-
ly zbývající kyseliny spolu s cukrem. 
V tomto případě víno vyrobené Pavlem 
Vajčnerem stále vykazuje nádhernou 
vytříbenou citronovou a grapefruitovou 
chuť, kterou přináší pouze Ryzlink rýn-
ský. Líbezná chuť okvětních lístků růže 
Tramínu červeného ze Znovína, která 
je také přesně identifikovatelná, ji ná-
sleduje v těsném závěsu. 

Daniel Kříž
Omnimedia Public Relations, s. r. o.

Moravské úspěchy na Decanteru očima britských redaktorů

Barmanství je tak trochu umění, 
částečně věda a především výsledek 
tvrdé práce. Chuť stát se barmanem 
mají každoročně desítky mladých li-
dí, jen hrstka z nich je ale vybavena 
také něčím navíc, co je předurčuje 
k tomu být skutečným mistrem své-
ho oboru. Proto se v úterý 19. října 
2010 uskutečnil 17. ročník soutěže 
pro mladé nadějné barmany Finlandia 
Vodka Junior Cup 2010. Již tradičně 
ji hostila mariánskolázeňská hote-
lová škola, která letos přivítala 24 
mladých barmanů v kategorii Classic 
a 11 nadšenců v disciplíně Flair z ce-
lé České republiky.

Úkolem mladých barmanů bylo při-
pravit v obou soutěžních kategoriích dva 
míchané nápoje obsahující Finlandia 
Vodku v čisté nebo ochucené variantě, 

Mariánské Lázně zažily invazi mladých barmanů

Hana Rakovičová – vítězka ClassicVáclav Abrahám – vítěz Flair

u druhého bylo navíc podmínkou, aby 
byla receptura originální a dosud nikde 
nezveřejněná. 

Všechny přítomné sledovala po celý 
den porota složená ze zástupců České 
barmanské asociace, předních českých 
barmanů a zástupce hlavního partne-
ra – značky Finlandia Vodky. Porota se 
pečlivě zaměřovala na hodnocení ori-
ginality, obtížnosti, kreativity, ale také 
showmanshipu – zábavy. 

Nejlépe se zadaných úkolů v kate-
gorii Classic zhostili Hana Rakovičo-
vá z Brna, Jiří Vondra z Teplic a Nicol 
Vavřichová z Brna.  V kategorii Flair 
triky nejlépe ovládali a porotu nejvíce 
zaujali zlatý Václav Abrahám, za nímž 
se umístila jediná dáma soutěžící v té-
to kategorii – Kristýna Fotulová, oba 
z Chrudimi. Třetí příčku obsadil Jakub 
Krejčí z Písku. Petra Winklerová

P O T R AV I N ÁŘ S K Á  P O R A D E N S K Á  A G E N T U R A

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2011
přejeme mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, tel.: 296 374 656, 296 374 655, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz pf  2011

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.
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Všem našim obchodním partnerům přejeme krásné 
Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok 2011

Výzkumný ústav potravinářský
Praha, v. v. i.

Všem našim obchodním partnerům přejeme krásné

nabízí služby a poradenství pro potravinářství

�  analýzy potravinářských surovin a výrobků (chemické, 
mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností 
potravinářských surovin a výrobků

�  výpočty a experimentální ověřování procesů
(vč. mikrovlnného ohřevu, vysokotlaké 
pasterace, rozmrazování a zmrazování)

�  vývoj receptur dle speciálních požadavků
(vč. dietní výživy)

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

SPOLEČNOST CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a. s.

PŘEJE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM, OBCHODNÍM PARTNERŮM

A ZAMĚSTNANCŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2011.

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.
Jsme tu pro vás nepřetržitě již od roku 1831.

www.cukrovaryttd.cz
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Milán (bo) – Světové ceny potravin se v říjnu 
zejména kvůli výraznému zdražování cukru opět 
přiblížily maximům ze sezony 2007/08. „Záso-
by a dodávky však jsou na lepší úrovni a ceny 
obilnin zůstávají bezpečně pod kritickou úrov-
ní,“ řekl ekonom Organizace spojených náro-
dů pro výživu a zemědělství (FAO) Abdolreza
Abbassian. 

Index cen potravin FAO vzrostl v říj-
nu na 198,1 bodu ze zářijových 188,2 bodu 

a srpnových 176,9 bodu. Index, který zahrnuje 
ceny obilnin, cukru, mléčných výrobků a masa, 
se dostal na novou nejvyšší úroveň za 27 mě-
síců. 

K říjnovému růstu indexu přispělo především 
zdražování cukru, jehož cena silně rostla a vy-
stoupila nejvýše za 30 let. K říjnovému zvýšení 
globálního indexu přispěl i nečekaný nový ná-
růst cen obilnin a rostlinných olejů. Organizace 
přitom před měsícem předpokládala, že letos už 
žádný významnější nárůst cen nenastane. 

„Z hlediska mezinárodní cenové úrovně si 
myslím, že se rozhodně přibližují k úrovním, 
které tu byly (v sezoně 2007–08),“ řekl Abbas-
sian. „Potravinová nestabilita, která nás ohrožo-
vala v roce 2007/08, se ale dosud neprojevuje,“ 
dodal. Podotkl však také, že zesílené cenové ko-
lísání je důvodem k obavám, protože by mohlo 
ohrozit budoucí potravinovou bezpečnost. 

Index cen obilnin FAO se vyšplhal nejvýše 
od září 2008, zůstává však stále výrazně pod 
maximy předloňského roku. Podle Abbassiana 

se od tehdejší potravinové krize, kdy prudký 
nárůst cen obilnin vyvolal hladové bouře v řa-
dě rozvojových zemích, se však celková situace 
se zásobami a dodávkami v mnoha producent-
ských i dovážejících zemích zlepšila, zejména 
v Africe. 

FAO předpokládá, že letošní produkce obilí 
bude i přes neúrodu v Rusku a některých dalších 
zemích třetí nejvyšší v historii. Globální sklizeň 
by měla být jen zhruba jedno procento pod loň-
ským rekordem. 

Londýn (bo) – Kalorické hodnoty uváděné 
na štítcích potravin pomáhají milionům lidí 
rozhodnout se, co si koupí a co budou jíst. 
Proto je důležité, aby byly přesné, ale pod-
le některých odborníků je špatný a zavádě-
jící celý systém, na němž jsou tyto hodno-
ty postaveny.

Kalorie je energie, kterou získáme z jídla. Pří-
liš mnoho energie znamená, že ztloustneme. Ale 
jak se kalorický obsah potravin počítá? Systém, 
na němž je i dnes založená kalorická hodnota 
udávaná na obalech potravin, vymyslel v 18. sto-
letí americký chemik Wilbur Atwater. Stručně 
řečeno pálil v laboratorních podmínkách vzor-
ky potravin a měřil množství energie uvolněné 
v podobě tepla. Z tohoto nevděčného úkolu mu 
vyšlo, že každý gram sacharidů vydá na čtyři ka-
lorie, každý gram tuku osm, každý gram bílko-
vin čtyři... A tyto údaje byly a jsou od té doby 
používány jako základ pro výpočet kalorického 
obsahu potravin. 

Odborníci na výživu odjakživa vědí, že tyto ka-
lorické hodnoty jsou jen přibližné. Ovšem před 
časem někteří experti, včetně doktora Geoffreye 
Liveseyho, začali tvrdit, že v některých případech 

může být kalorický obsah potravin v našich ná-
kupních košících až z 25 procent chybný. 

 Je to proto, že struktura jídla, jeho obsah 
vlákniny i to, jakým způsobem se vaří, mohou 
ovlivnit množství energie, kterou tělo nakonec 
z jídla získá. Dokonce i proces žvýkání vyžaduje 
energii, a tedy kalorie. Například čím víc je bílko-
vin nebo vlákniny v jídle, tím víc práce má tělo 
s jeho zpracováním. 

Takže při nakupování v supermarketu bychom 
měli myslet nejen na množství kalorií obsažených 
v potravinách, ale také na to, jak je naše tělo bude 
trávit a zpracovávat. 

„Lidé by měli dostat správné informace, aby 
mohli dělat správné volby,“ řekl Livesey. „Měly by 
být v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. 
Když si vezmete, že kalorie jsou používány jako 
jediné měřítko dopadu potravin na ztrátu těles-
né váhy už téměř 200 let navzdory ohromným 
pokrokům v nutriční vědě, pak si uvědomíte, jak 
zastaralé je počítání kalorií.“ 

Je tedy na čase od základů změnit a přepra-
covat současný systém označování potravin? 
Nutriční specialistka Susan Jebbová si nemyslí, 
že by to bylo nutné. Podle ní je správné lidem 
říct, že některé kalorie je zaplní víc než jiné, ale 

Milán (bo) – Organizace spojených národů 
pro výživu a zemědělství (FAO) snížila před-
pověď světové produkce obilovin pro nyněj-
ší sezonu do června 2011. Sklizeň proti minu-
lé sezoně klesne o zhruba dvě procenta a svět 
bude muset dávat pozor, aby se v dohledné 
budoucnosti opět neobjevily výpadky dodávek 
a nevznikla další potravinová krize.

Odhad sklizně obilovin FAO snížila na 2,216 
miliardy tun ze zářijového výhledu 2,239 miliardy 

tun. V předešlé sezoně do letošního června se ve 
světě sklidilo 2,263 miliardy tun obilovin. 

U pšenice čeká FAO pokles sklizně proti pře-
dešlému roku o zhruba pět procent na 648 mi-
lionů tun, což je dva miliony tun pod zářijovým 
odhadem. Konstatovala však, že setba této klí-
čové potravinářské plodiny v Evropě a Spoje-
ných státech v odpovědi na letošní nižší sklizeň 
roste. 

U rýže, která je klíčová pro rozvojový svět, če-
ká FAO zvýšení produkce o 2,5 procenta na 467 

milionů tun, u kukuřice odhaduje nárůst o jed-
no procento. U cukru, jehož cena v posledních 
týdnech rostla na 30letá maxima, čeká agentura 
zvýšení produkce o osm procent na 169 milionů 
tun. 

Dodávky a zásoby rýže, pšenice a kukuřice 
jsou nyní dostatečné, což podle FAO sníží riziko 
opakování světové potravinové krize v rozvojo-
vých zemích z roku 2007/08. Vzhledem k ne-
polevujícímu růstu světových cen většiny komo-
dit však musí mezinárodní společenství zůstat 

v pohotovosti, uvedla FAO. Chudé země musí 
nyní dovážet potravinářské komodity za mno-
hem vyšší ceny, konstatoval ve zprávě ekonom 
FAO pro trh obilovin Abdolreza Abbassian. Zda 
dojde k opakování předloňské krize, bude podle 
něj záviset na tom, do jaké míry se vysoké svě-
tové ceny promítnou do místních cen. „Zda to 
povede k problémům na jejich trzích, k otřesům, 
demonstracím a bouřím, jaké jsme zažili v roce 
2008, nebo nikoli, není teď možné předpově-
dět,“ řekl Abbassian.

Peking (bo) – Obrovská kauza, která v Číně před dvěma roky stála život 6 novorozenců 
a onemocnělo více než 300 tisíc dětí po požití kontaminovaného mléka a mléčných produk-
tů chemickou látkou melamin, je znovu na světě. Ani poprava dvou zainteresovaných ma-
nažerů nezměnila nic na snaze zbohatnout na umělém dodání bílkoviny. V posledním listo-
padovém týdnu opět objevily úřady v centrální části Číny závadné mléko. Jde o aromati-
zované mléčné nápoje, které se dostaly do prodeje v různých obchodech města Siang-fan 
v provincii Chu-pej. Analýzy v nich našly takové množství melaminu, které naznačuje, že 
výrobce nakoupil sušené mléko s obsahem melaminu vědomě, napsal čínský tisk; dotyčnou 
továrnu ale nejmenuje. 

Kalorická hodnota potravin jako vodítko, co jíst

Ceny potravin se ve světě blíží maximu z roku 2008

Obilí je méně a obava z krize není nadsazená

Opět objeveny mléčné produkty s melaminem 

„z celkového hlediska mluvíme o velmi malých 
rozdílech“. „Člověk, který se snaží zhubnout, by si 
měl hlídat příjem kalorií, ale neměl by je v jednom 
kuse počítat,“ dodala. 

„To, na čem záleží, je jíst zdravě, říká dietetič-
ka Gaynor Bussellová. „A to není žádná přesná 
věda. Je důležité jíst méně kalorií, aby tělo bylo 
v negativní energetické rovnováze. Jak si to člověk 
vypočítá, na tom nesejde,“ tvrdí. 

Britská skupina Weight Watchers navrhuje sys-
tém nazvaný ProPoints, který je podle nich přes-
nější alternativou nynějšího počítání kalorií. Zalo-
žený je na denním povoleném rozmezí, které bere 
v úvahu pohlaví, věk, váhu a výšku. Všechno ovo-
ce a většina zeleniny v něm má nulové hodnoty, 
a je tedy povoleno bez omezení. Nový systém vám 
říká, „kolik energie je dostupné v jídle, které sní-
te“, uvádí skupina pomáhající lidem v hubnutí. 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) tento problém posuzovala před několika le-
ty a rozhodla, že změnit způsob, jakým jsou vypo-
čítávány potravinám kalorie, by vyžadovalo příliš 
mnoho úsilí, spoustu peněz – a to vše pro mizivý 
zisk. Proto nad etiketami výrobků v supermarketu 
moc dlouho nedumejte. Jíst rozumně je mnohem 
důležitější než sčítání čísílek na nálepkách.

Série skandálů kolem mléka kontaminované-
ho melaminem tak v Číně nekončí. Melamin 
se běžně používá při výrobě plastů a hnojiv, ale 
čínští výrobci jej přidávali do sušeného mlé-
ka kvůli zvýšení zisku a oklamání inspektorů 
zkoumajících obsah bílkovin. 

Ve spojení se skandálem, který otřásl dů-
věrou v čínské mléčné výrobky po celém 
světě, bylo postaveno před soud 21 osob 

a dvě z nich byly odsouzeny k trestu smr-
ti. Čína poté slíbila, že zavede přísnější bez-
pečnostní opatření a zesílí kontroly mléčné-
ho průmyslu. Podle odborníků se ale zdá, že 
někteří distributoři po více než roce zřejmě 
usoudili, že přísnost kontrol už polevila a kon-
taminované výrobky znovu zkoušejí protlačit
na trh.
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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

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.
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AFRESH: 3 MILIONY 
EUR NA PROJEKT 

PODPORUJÍCÍ VÝZKUM 
V OBLASTI POTRAVIN 

A POHYBOVÉ AKTIVITY

Nový projekt Evropské unie nazvaný Afre-
sh směřuje k rozvoji výzkumné agendy týkající 
se zdravé výživy a fyzické aktivity, založené na 
nových koncepcích vyvinutých potravinářským 
a sportovním sektorem.

Afresh, což je zkratka Activity and food for 
regional economies supporting health (Aktivita 
a potraviny pro regionální ekonomiky podporu-
jící zdraví), je součástí iniciativy EU Food Clus-
ter Initiative, jejíž cílem je posílit potravinářský 
výzkum v EU a vybudovat konkurenční výhodu 
podporou cross-learningu z různých potravinář-
ských regionů.

Cílem 3-letého projektu, na nějž byly uvolněny 
3 miliony z prostředků EU, je rozvinout výzkum-
nou agendu pro chronická onemocnění, součás-
tí jejichž léčby je změna stravy (léčebná dieta) 
a tělesná aktivita, tzn. diabetu, obezity, kardio-
vaskulárních onemocnění a různých typů rakovi-
ny. V rámci projektu bude podporovaný výzkum 
v oblasti inovací produktů a služeb na poli výživy 
a fyzické aktivity. Na řešení projektu se podílejí 
výzkumní pracovníci z Belgie, Nizozemska, Velké 
Británie, Francie, Španělska, Polska a Maďarska. 
Inaugurační setkání se konalo v prvním říjnovém 
týdnu v maďarském Debrecenu. Koordinátoři pro-
jektu v závěrečném prohlášení uvádějí, že v průbě-
hu setkání bylo jasně deklarováno, že budoucí spo-
lupráce potravinářského sektoru a sektoru fyzické 
aktivity přinese perspektivní řešení pro zdravý 
životní styl, přizpůsobený moderním pracovním 
podmínkám a časovému omezení pracovníků. 

Inovativnost projektu tkví v tom, že jde o mul-
tidisciplinární přístup k řešení problému snížení 
rozdílné ekonomické úrovně různých evropských 
regionů z hlediska rozvoje potravinářství a služeb 
týkajících se fyzické aktivity. Řada inovativních 
aktivit již probíhá. Kupříkladu mobilní monito-
rink zdravotního stavu obyvatel realizuje posád-
ka autobusu, která provádí kontrolu zdravotního 
stavu a zároveň poskytuje poradenství týkající se 
pohybové aktivity. Další z realizovaných aktivit 
jsou nové potravinářské výrobky vyvinuté vědci 
z Debrecínské univerzity. Jedná se o bezlepkové 
koláče a čaj bohatý na polyfenoly. Tyto nové vý-
robky v současnosti podstupují spotřebitelské tes-
tování v univerzitním i-shopu.

Koordinátorem projektu Afresh je Korporace 
pro ekonomický rozvoj regionu Stuttgart, participu-
jícími partnery jsou mimo jiné univerzita v Ghentu 
(Belgie), francouzská asociace Agropolis, Liver-
poolská univerzita Johna Moores, španělská Ná-
rodní asociace výrobců konzervovaných ryb a moř-
ských plodů, nizozemská Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, varšavská Zemědělská 
univerzita a Debrecénská univerzita (Maďarsko).
http://www.foodclusterinitiative.eu/uploads/files/

AFRESH1.pdf 

ROZPUSTNÁ KAKAOVÁ 
VLÁKNINA NAHRADÍ TUK 

V MUFINECH 
Podle výsledků nové španělské studie, které by-

ly publikovány v časopise LWT – Food Science 
and Technology, lze v mufinech nahradit část tu-
ku rozpustnou kakaovou vlákninou. Mufinům se 
tak nejenom zlepší nutriční profil, ale i textura 
a prodlouží se trvanlivost, aniž by došlo ke zhorše-
ní senzorických vlastností. Výzkumný tým pod ve-
dením Suzany Fiszmanové z Ústavu agrochemie 
a potravinářské technologie (Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimentos CSIC) prokázal, 
že rozpustná kakaová vláknina představuje slib-
nou náhražku oleje v receptuře nejenom těchto, 
ale i jiných čokoládových moučníků.

Spotřebitelé se stále více zajímají o to, z jakých 
přísad je výrobek připravený, a vysoce si cení vý-
robků zdraví prospěšných nebo těch, u kterých se 
změnou receptury nebo technologie zlepší jejich 
nutriční hodnota. Myšlenka nahradit některé pří-
sady zdravějšími alternativami není nová. Již dříve 
byly realizovány studie, v nichž se u pekařských 
výrobků posuzovala možnost částečné náhrady 
mouky vlákninou nebo u koláčů náhrada pšenič-
né mouky rezistentním škrobem. Výše zmíněná 
studie se zaměřila na posouzení vlivu snížení ob-
sahu tuku v mufinech částečnou náhradou oleje 
(25, 50 a 75 %) rozpustnou kakaovou vlákninou. 

Fiszmanová a její tým u pokusných výrobků hod-
notili texturu, vzhled, barvu a chuť a ke srovnání 
textury a flavoru mufinů provedli deskriptivní sen-
zorickou analýzu.

Studie ukázala, že přídavek rozpustné kakaové 
vlákniny jako náhražky části tuku dodává mufinům 
jemnější a křupavější pocit v ústech a kompaktněj-
ší, méně kyprou střídu. Mufiny s náhražkou 75 % 
tuku byly významně objemově menší než kontrolní 
vzorky. Podle výzkumníků ztráta objemu zřejmě 
odráží nevyváženost receptury, což by v dalším 
průběhu studie mělo být korigováno. Mufiny s ná-
hražkou tuku při uchovávání tvrdly mnohem po-
maleji než kontrolní pečivo. Po 28 dnech skladová-
ní vykazovaly kontrolní vzorky 3krát větší tvrdost 
než mufiny s kakaovou vlákninou. Studie zjistila 
několik předností mufinů s náhražkou: vyšší ob-
sah vlhkosti, jemnější a křupavější texturu, menší 
sklon k tvrdnutí v průběhu skladování. Odhalila 
však i nedostatky, které by měly být odstraněny 
nebo zmírněny: snížení objemu (výšky) výrobku, 
mírně nahořklá chuť, vyšší lepivost povrchu.

Autoři v závěru práce navrhují možné modifi-
kace receptury, tak aby došlo ke korekci zjištěných 
nedostatků. Zvětšení objemu mufinů lze dosáh-
nout zvýšením dávky kypřicího prostředku nebo 
větším nášlehem vaječného bílku, nedostatečný 
čokoládový flavor a barvu lze zlepšit přídavkem 
malého množství kvalitního kakaového prášku. 
Autoři též doporučují provést průzkum spotřebi-
telské přijatelnosti nového typu mufinů se sníže-
ným obsahem tuku a vyšším obsahem vlákniny. 

S. Martínez-Cervera, A. Salvador, B. Muguer-
za, L. Moulay, S. M. Fiszman: Cocoa fibre and its 
application as a fat replacer in chocolate muffins. 
LWT – Food Science and Technology. In press, 
DOI: 10.1016/j.lwt.2010.06

VÝVOJ FUNKČNÍHO 
SÝRU OBSAHUJÍCÍHO 

POLYFENOLY
O polyfenolech je známo, že mají řadu bioche-

mických aktivit projevujících se protizánětlivými, 
protirakovinnými a protisklerotickými účinky. 
Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise 
Food chemistry, se zabývala vývojem funkčního 
sýrového výrobku obsahujícího polyfenolové slou-
čeniny a vyhodnocovala antioxidační vlastnosti 
a účinnost retence polyfenolových látek v produk-
tu. Studie byla realizována vědci z jihokorejské 
Sungkyunkwan University ve spolupráci s vý-
zkumními pracovníky ze dvou kanadských institu-
cí Agriculture and Agri-Food Canada a z Institut 
National de la Recherche Scientifique v Lavalu.

Údaje z databáze Leather Food International 
ukazují, že světový trh funkčními antioxidanty roč-
ně roste o 3 %. V roce 2004 vykazoval hodnotu 400 
mil. USD, v roce 2007 již 438 mil. USD, přičemž 
Evropa, USA a Japonsko se na tomto trhu podílejí 
90 procenty. Co se týče výrobkového složení, po-
tom 45procentní podíl, což je ekvivalent 200 mil. 
USD, na tomto trhu mají flavonoidy a polyfeno-
ly. Hlavními hráči na trhu funkčních antioxidantů 
jsou společnosti Naturex, Burgundy, Chr. Hansen, 
DSM, Futureceuticals, Danisco, Indena, Fruta-
rom, Genosa, Natraceutical, Cognis, a ADM. 

Výzkumníci přidali do sýřeniny 0,5 mg/ml jed-
notlivých fenolových látek – katechinu, kyseliny 
taninové, homovanilinové, hesperitinu, epigallo-
katechin gallátu (EGCG), flavonu a přírodních 
polyfenolových sloučenin – extraktu z vinných 
hroznů, zeleného čaje a dehydrované brusinkové 
šťávy. Provedli řadu měření, při nichž vyhodnoco-
vali retenční koeficienty pro fenolové látky v sýře-
nině a antiradikálové vlastnosti sýru.

Byly zjištěny vysoké retenční koeficienty, což 
naznačuje, že během procesu výroby sýru se tyto 
látky neničí. Hesperitin a flavony se uchováva-
jí v sýřenině ve vysokých koncentracích, jejich 
retenční koeficient dosáhl hodnot více než 0,94. 
Hrubé polyfenolové sloučeniny, tj. extrakty z vin-
ných hroznů, zeleného čaje a brusinková šťáva 
v prášku, měly též vysoký retenční koeficient, kte-
rý se pohyboval v rozmezí od 0,74 do 0,87. 

Byla vyhodnocována i antiradikálová aktivita 
sýrových výrobků. Podle názoru výzkumníků an-
tioxidanty reakcí s volnými radikály mohou inter-
ferovat s oxidačními procesy, chelatací katalytic-
kých kovů nebo reakcemi s pohlcovači kyslíku. 
V pokusech bylo zjištěno, že gely mléčných bílko-
vin s fenolovými sloučeninami mají lepší kapacitu 
pohlcování volných radikálů než gely kontrolní 
a zlepšují funkční vlastnosti sýrového produktu.

Přídavek fenolových sloučenin lehce snižuje 
hodnotu pH mléka. Míra snížení je závislá na 
druhu přidané látky. Kyseliny homovanilinová 

a taninová snížily hodnotu pH z kontrolní 6,76 
na 6,55 a 6,67 a změnily též gelotvorné parametry 
sýřeniny. Přídavek přírodního hrubého extraktu 
snížil hodnotu pH pouze lehce na 6,72 až 6,74. 
Proces výroby sýrů by se proto těmto účinkům 
fenolových látek musel přizpůsobit.

V závěru práce korejští a kanadští vědci upo-
zorňují, že sýrové výrobky formulované s bioak-
tivními látkami jsou zatím ve světě ojedinělé a že 
stejného přístupu ke zlepšení kvality a nutriční 
hodnoty by bylo možné použít i u dalších mléč-
ných výrobků (jogurtů, mléčných nápojů).

Jaejoon Hana, Michel Brittenb, Daniel St-Ge-
laisb, Claude P. Champagneb, Patrick Fustierb, 
Stéphane Salmieric, Monique Lacroix: Polyphe-
nolic compounds as functional ingredients in che-
ese. Food Chemistry, 124, č. 4 (2011), s. 1589–
1594. DOI:10.1016/j.foodchem.2010.08.021

CYKLODEXTRINY 
SNÍŽÍ HOŘKOU 

PŘÍCHUŤ ŽENŠENU 
V ENERGETICKÝCH 

NÁPOJÍCH
Podle výsledků studie publikované v časopise 

Journal of Food Science mohou cyklodextriny 
tvořit inkluzní komplexy s ženšenem, a tím sni-
žovat hořkou chuť této přísady o polovinu. Vědci 
z University of Illinois tvrdí, že inkoporace určité-
ho množství cyklodextrinů do energetických drin-
ků obsahujících ženšen pomůže vyvinout funkční 
nápoje, které jsou z hlediska chuti akceptovatelné 
pro širší spektrum spotřebitelů, protože snižují 
hořkost nápoje. Kořen ženšenu se používá jako 
potravní doplněk a jako přísada do energetických 
nápojů. Zvyšuje vitalitu a odolnost organismu, po-
tlačuje pocity únavy a fyzického stresu a má též 
další zdraví prospěšné vlastnosti. Zdraví prospěš-
né účinky ženšenu jsou všeobecně známé, nicmé-
ně ví se i o jeho mimořádně hořké chuti, která 
značně snižuje chutnost potravinových výrobků, 
které ženšen obsahují. 

Byla provedena deskriptivní senzorická analý-
za energetických nápojů. Drinky, které panelisté 
označili jako velmi hořké, obsahovaly 0,011 g žen-
šenu na 100 ml nápoje. K potlačení nepříjemné 
chuti ženšenových nápojů byly použity některé 
vhodné flavory, hořkou chuť lze zamaskovat mimo 
jiné i začleněním flavoru citrusového či kávového 
do receptury nápoje. O cyklodextrinech je známo, 
že jsou úspěšně používány k potlačení hořkosti 
výrobků obsahujících kávu či citrusové ovoce, 
u výrobků sójových a též u léků. Nicméně použití 
cyklodextrinů k potlačení hořké chuti funkčních 
nápojů se ženšenem zatím testováno nebylo.

Nová studie se zaměřila na nalezení účinných 
technik pro minimalizaci hořké chuti ženšenového 
vodného extraktu a modelového roztoku energetic-
kého nápoje. Výzkumníci v pilotní studii testovali 
použití různých technik: přídavku vhodného flavo-
ru, látek blokujících hořkost, enzymatickou modi-
fikaci, interakci přísad či komplexaci. Na základě 
výsledků dospěli k závěru, že nejúčinnější metodou 
je použití gama- či beta-cyklodextrinů jako kom-
plexačních látek. Poté byla testována účinnost 
gama- a beta-cyklodextrinů jak individuálně, tak 
v různých kombinacích a různých koncentracích 
ve vodě a v modelech energetických drinků.

Jako nejúčinnější se jevila kombinace 0,09 
gramů gama-cyklodextrinu a 1,0 gramu beta-

cyklodextrinu. Obě koncentrace redukovaly in-
tenzitu hořké chuti roztoků na polovinu.

L. C. Tamamoto, S. J. Schmidt, S. Y. Lee: Sen-
sory Properties of Ginseng Solutions Modified by 
Masking Agents. Journal of Food Science, pub-
lished online ahead of print, DOI: 10.1111/j.1750-
3841.2010.01749.x

ČOKOLÁDA SE SNÍŽENÝM 
OBSAHEM TUKU 

A VISKOZITA
Studie sponzorovaná společností Nestlé a pu-

blikovaná v časopise LWT – Food Science and 
Technology měla za úkol zkoumat možnosti sníže-
ní obsahu tuku v mléčné čokoládu změnou kakao-
vých přísad, bez nepříznivého ovlivnění viskozity. 
Výzkumní pracovníci z University of Nottingham 
a Nestlé Product Technology připravili tři druhy 
čokolády s celkovým obsahem tuku 24,4 gramů 
na 100 gramů. První typ obsahoval plnotučnou 
kakaovou hmotu (55 g tuku na 100 g), druhý typ 
standardní odtučněný kakaový prášek (11 g tuku 
na 100 g) a ve třetím typu byla kakaová hmota na-
hrazena vysoce odtučněným kakaovým práškem 
(méně než 1 g tuku na 100 g). Tuk chybějící do 
celkového množství byl doplněn ve formě „volné-
ho“ kakaového másla. Wolf et al. zkoumali pomo-
cí konfokální laserové skenovací mikroskopie in-
terní mikrostrukturu kakaových částic, a zaměřili 
se zejména na particionaci tuku. Ke zkoumání 
povrchové struktury kakaových částic použili me-
todu skenovací elektronové mikroskopie. Měřili 
též velikost částic a jejich distribuci v čokoládě. 

Nejvyšší zdánlivá viskozita byla zjištěna u čoko-
lády vyrobené z kakaové hmoty. Standardní odtuč-
něné čokolády měly viskozitu nejnižší. Výzkum-
níci uvádějí, že tento výsledek byl neočekávaný, 
protože vysoce odtučněná čokoláda obsahovala 
největší množství přidaného kakaového másla, 
proto se domnívali, že by proto měla mít viskozitu 
nejnižší. Čokoláda vyrobená z vysoce odtučněné-
ho kakaového prášku byla též viskoznější (hustší) 
než čokoláda ze standardního odtučněného kaka-
ového prášku.

Metoda CLSM ukázala, že součástí interní po-
rézní sítě v kakaové hmotě byly i větší póry, které 
obsahovaly globule zachyceného tuku. Čokoláda 
měla též menší podíl frakce kontinuální fáze, což 
podle výzkumníků vysvětluje její vyšší zdánlivou vis-
kozitu. Tento nález nebyl registrován u čokolády vy-
robené z kakaového prášku. Pomocí metody SEM 
se ukázalo, že částice ve vysoce odtučněném kakao-
vém prášku byly menší a hranatější než u standard-
ního kakaového prášku. Z tohoto důvodu byl počet 
částic v odtučněném prášku vyšší a větší byla i cel-
ková povrchová plocha pokrytá tukem, což vysvět-
luje vyšší viskozitu čokolády z vysoce odtučněného 
kakaového prášku. V závěru práce autoři uvádějí, že 
standardní odtučněný kakaový prášek, běžně prů-
myslově používaný, je pravděpodobně nejlepším 
kompromisem z hlediska volného tuku, velikosti 
a morfologie částic při výrobě čokolády se sníže-
ným obsahem tuku a přijatelné viskozitě v tekutém 
stavu. T.-A. L. Doa, J. Vieirab, J. M. Hargreavesb,
J. R. Mitchella and B. Wolf: Structural characteris-
tics of cocoa particles and their effect on the visco-
sity of reduced fat chocolate. Article in press.  

DOI:10.1016/j.lwt.2010.10.006
Mgr. Tatiana Oldřichová
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