
Číslo 10 • Ročník IX • 7. října 2008 • Cena 16  Kč

Vážení čtenáři,
na straně č. 6
Vám přinášíme

informace
o 17. Mlékárenském dnu

v Přibyslavi
Dobroty z regionů

Stěžejním tématem našeho předsednictví v EU 
bude v kontextu vysokých cen potravin ve světě ta-
ké debata o kvalitě zemědělských produktů a po-
travin, kterou chceme iniciovat, řekl nedávno 
ministr zemědělství České republiky Petr Gan-
dalovič. Kvalita potravin a prosazování do spo-
třebního koše i tradiční dobré české pochoutky, 
to je cílem již dva roky probíhající akce okres-
ních a regionálních agrárních komor. Vytkly si 
za cíl, formou soutěží a udělování cen nejlepším 
regionálním potravinám, zviditelňovat to, co do 
supermarketů nemá šanci proniknout a přitom 
patří k tradici kulinárních zajímavostí regionů. 
Třináct z nich má již svá loga pro nejlepší regio-
nální potraviny a k tomu většinou patří i výstiž-
ná motta. Tyto akce většinou vrcholí udělením 
cen vítězům na slavnostech dožínek, které v mi-
nulých dnech oslovily spotřebitele snad ze všech 
regionů České republiky. Na nich se uděloval 
pardubický Mls, Perla Zlínska, Chutná hezky 
jihočesky a jmenovat lze dál a dál.

Agrární komory v době předsednictví České 
republiky v EU, což je od ledna 2009, chtějí po 
půl roku dávat o sobě vědět a nabízet turistům, 
delegacím, ale i běžným spotřebitelům potraviny 
označené těmito regionálními logy kvality. Úzce 
s nimi spolupracují české supermarkety COOP, 
které jsou členskou organizací odbytových druž-
stev a například Jihočechům nabídly rozšiřování 
regionálních dobrot prostřednictvím regálů své 
prodejní sítě. Je to akce spontánní, nesponzoro-
vaná z prostředků EU, ale o to víc ceněná. Pro-
středky na ni dávají v gardu vždy několika stech 
tisíc korun ročně krajské samosprávy. Hejtma-
ni ve většině případů pochopili, že to je to správ-
ná propagace regionu, prostřednictvím zajíma-
vých kulinárních překvapení. Na těchto dobro-
tách, typických pro určitou oblast, je zajímavé 
to, že je v nadnárodních řetězcích, které stírají 
jakékoliv národní prvky, nenaleznete. Ale jsou 
v místních obchodech českých firem a v české ob-
chodní síti COOP. Skýtají výjimečnost chutě, ale 
i logo dává záruku kvality. Soutěž má svá kritéria 
a velmi přísné parametry, a kdo dokáže projít za-
těžkávací zkouškou inspektorů a odborníků, ten 
má své vítězství skutečně zasloužené.

Samozřejmě předsednictvím tyto soutěže ne-
končí, naopak se v nich pokračuje a k již získa-
ným trofejím mohou české potravinářské firmy 
bojovat o další. Spotřebitelé si na tato regionální 
označení již pomalu zvykli a chvála specialit se 
šíří napříč regiony. Je v tom kus velmi záslužné, 
i když mravenčí práce týmu odborníků spolu s tě-
mi, kdo to mají trvale na svých bedrech v náplni 
své práce. Jsou to ředitelé a jejich spolupracov-
níci z husté sítě okresních a krajských agrárních 
komor, kteří se rozhodli vzít věci do svých rukou, 
aby to, co zemědělci vyprodukují, mělo své uznání 
v podobě lahodných potravin. Ty mají být nešize-
né, s co nejmenším množstvím náhražek a chuťo-
vě vytříbené. Většinou vznikají v rodinných men-
ších potravinářských firmách, kde se dochovaly 
recepty po předcích. Letos poprvé řada z nich by-
la vystavena na potravinářském veletrhu Salima 
a dokonce i na Zemi živitelce v Českých Budějo-
vicích. Tento letní agrární veletrh měl ostatně po 
stránce veletržních potravinářských stánků jed-
nu nespornou přednost. Zcela z výstaviště zmize-
ly stánky vietnamských trhovců s textilním zbo-
žím a nahradily je právě z valné části domácí pro-
dukty, hlavně ale potraviny. A jak jsme měli sami 
možnost vyzkoušet, byly výborné, a tomu odpoví-
dal i zájem kupujících. Je to jedině dobře a ko-
nečně se i u nás začalo alespoň tímto způsobem 
prosazovat domácí dobré zboží, což není v okol-
ních státech západní Evropy výjimkou, spíš se dá 
mluvit o zásadě. Každý veletrh spotřebního zbo-
ží totiž doplňují stánky s místními specialitami, 
to je vidět ve Francii, Belgii, Německu, Rakous-
ku a samozřejmě i Nizozemsku, a my se skuteč-
ně z pohledu kvalitních domácích potravin nemá-
me navíc za co stydět. Eugenie Línková

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR
Ing. Miroslava Tomana, CSc.

V září se naplno rozběh-
la činnost České technolo-
gické platformy pro potra-
viny, a to hned dvěma ak-
cemi – seminářem Alkohol 
a společnost a projektem 
Hravě žij zdravě, který se-
znamuje žáky základních 
škol se zdravým životním 
stylem. Obě tyto akce vy-
cházejí ze dvou základních 

priorit České technologické platformy, a to Potra-
viny a zdraví a Potraviny a spotřebitel. 

Tím, jak se mění životní styl obyvatel, dochá-
zí většinou při nezměněné konzumaci potravin 
ke zdravotním rizikům a negativním dopadům na 
jejich zdraví. Osvěta provázející nutnost přizpů-
sobit stravování životnímu stylu nemá v součas-
nosti takový účinek, aby zajistila výrazný kladný 
efekt v populaci. Základní výchova ke zdravému 
životnímu stylu samozřejmě probíhá v rodině, ale 
svoji roli hraje také škola. Proto i letos se stala 
Potravinářská komora ČR a Česká technologic-
ká platforma se svojí prioritou Potraviny a zdraví 
partnerem interaktivního projektu Hravě žij zdra-
vě, určeného pro žáky 5. tříd základních škol. Cí-
lem projektu je vytvářet u dětí správné stravova-

cí návyky a podporovat jejich aktivní životní styl, 
ale také seznámit je například se zásadami pitné-
ho režimu a s jednotlivými složkami jídelníčku, ja-
ko je pečivo, maso a masné výrobky, mléko, ovo-
ce a zelenina. 

Seminář Alkohol a společnost, který proběhl 
na X. ročníku mezinárodního festivalu televizních 
a rozhlasových pořadů o gastronomii - Znojemský 
hrozen 2008, naplňuje druhou zmíněnou prioritu 
Platformy – Potraviny a spotřebitel. Cílem této pri-
ority je zjistit, které informace považuje spotřebi-
tel za významné a u těch, které jsou důležité (např. 
ze zdravotního hlediska), prosazovat jejich šíření 
a vhodnou formou je doplnit. Konkrétní projekt 
Alkohol a společnost je financovaný přímo prů-
myslem. Jde o aktivitu, v jejímž rámci se podařilo 
zájmové skupině výrobců vytvořit pracovní skupi-
nu z předních světově uznávaných odborníků na 
prevenci civilizačních chorob a alkoholismu. Tato 
pracovní skupina vytvořila přehlednou studii o vli-

vu alkoholu na lidské zdraví, kterou lze s ohledem 
na vysoký kredit jednotlivých členů skupiny po-
važovat za objektivní, což je v takto problematic-
ké oblasti výzkumu často problém. Hlavní náplní 
semináře pak bylo seznámení s výsledky tohoto 
výzkumu, který ukazuje, že mírné požívání alko-
holických nápojů – zejména vína a piva má po-
zitivní účinek na lidský organismus a touto umě-
řenou konzumací lze předcházet i kardiovaskulár-
ním chorobám.

Musím se ale zmínit také o palčivém problé-
mu, před kterým agro-potravinářský sektor dnes 
stojí – a tím je plánovaný rozpočet pro kapitolu 
Zemědělství na rok 2009, který je pro toto odvět-
ví téměř likvidační. Navíc je z hlediska potraviná-
řů zcela logické, že zemědělci, kteří nedostanou 
slíbené dotace od státu, budou samozřejmě poža-
dovat od zpracovatelů vyšší cenu za svoje produk-
ty. Takže se nám úspěšně roztočí spirála zvyšování 
cen, což předpokládám, že si nikdo z nás, ani na-
še vláda, nepřeje. 

Jsem velmi rád, že v této oblasti se zcela shodu-
jeme s ministrem zemědělství, který potřebu finan-
cí pro resort obhajuje před vládou. Nicméně je jas-
né, že rozpočet závisí především na rozhodnutí mi-
nisterstva financí, které bohužel zatím nejeví vůli 
zemědělsko-potravinářskému sektoru pomoci.

Již desátý ročník se-
mináře o Údržnosti ma-
sa a masných výrobků 
konaném tradičně v ho-
telu Skalský dvůr pro-
běhl 9. a 10. září 2008. 
Letošní téma bylo vě-
nováno obalům, obalo-
vým materiálům a bali-
cí technice. Zpestřením 
přednášek byla možnost 

otestovat si své smysly při senzorickém hod-
nocení. Během semináře též proběhl, jako je-
ho ne nevýznamná součást, společenský ve-

čer. V průběhu tohoto večera byli slavnostně 
oceněni nejlepší studenti oboru zpracování 
masa, byla předána prestižní ocenění oboru 
a byl vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší řez-
nickou prodejnu. 

První oceněnou, nejlepší studentkou, byla sleč-
na Šárka Zídková, studentka Střední průmyslové 
školy technologie masa v Praze (nový název ško-
ly je VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinář-

Jubilejní seminář
na Skalském dvoře

ských technologií). Dalším oceněným byl student 
Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazyko-
vé školy s právem státní jazykové zkoušky v Tá-
boře pan Jan Paďourek. Nejlepším učněm se stal 
Tomáš Holub, učeň Středního odborného učiliště 
v Poličce.

Prestižní ocenění „mistr oboru pro rok 2008“ 
bylo předáno panu Augustinu Tetourovi ze společ-
nosti Vysočina a. s. Do vážené skupiny čestných 
členů ČSZM přibyla další čtyři jména. Toto oceně-
ní bylo předáno MVDr. Ladislavu Hájkovi (společ-
nost ZŘUD MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ a. s.),
panu Pavlu Jelínkovi (společnost Jan Prantl Masný 
průmysl Žirovnice), panu Vladimíru Jůzovi (spo-
lečnost Maso Planá a. s.) a Ing. Bohuslavu Maje-
rovi (společnost Animalco, a. s.). 

Dalším vrcholem programu společenského ve-
čera bylo vyhlášení „Nejlepší řeznické prodejny 
roku 2008“. Finalistům, zástupcům 13 prodejen, 
které postoupily do celostátního kola, bylo předá-
no ocenění prvního ročníku této soutěže. Jedna-
lo se o společnosti: Maso Kazda s. r. o., Řeznictví 
a uzenářství Francouz s. r. o., Řeznictví a uzenář-
ství u Dolejších s. r. o., ZŘUD-Masokombinát Pí-
sek CZ, a. s., Váhala a spol. s r. o., VOMA s. r. o., 
Masokombinát Jičín spol. s r. o., Maso Planá, a. s.,
Maso WEST s. r. o., Kostelecké uzeniny a. s., 
M.U.S.P. a. s. (MK Plzeň s. r. o.), Inpost s. r. o.

Historicky prvním vítězem se stala prodejna fir-
my Chovaneček a. s. z Litoměřic. Zvítězila, proto-
že je prostě perfektní a majitelé si získaného oce-
nění náležitě považují. Je nutné také podotknout, 
že představenstvo ČSZM ihned následující den, na 
svém pravidelném jednání, vyhlásilo druhý ročník 
této úspěšné soutěže.

Během semináře se ovšem také hodně diskuto-
valo nad současným nepříznivým vývojem cen vý-
robní suroviny. Zatímco ceny vepřových částí se 
dávají víceméně předvídat, cena výrobní suroviny 
díky vývozům na východ vylétla, ale obchod toto 
neakceptoval a akceptovat nehodlá. Díky tomu, že 
obchod urputně drží ceny a výrobci nemají sílu na 
rychlejší změnu, je sice spotřebitel a volič spoko-
jenější, ale na čí účet? Tuto otázku jsme též vyře-
šili, na náš účet.

Desátý ročník skončil, je třeba poděkovat orga-
nizátorům a těšit se, co nového nás čeká na příš-
tím, jedenáctém ročníku semináře.

Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM



2 / z domova – aktuálně Potravinářský zpravodaj 10 / 2008

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

www.svscr.cz 

Problémy, se kte-
rými se setkali 
v uplynulých dnech 
v Číně s mlékem 
pro kojence, by Ev-
ropu neměly ohro-
zit. Od roku 2002 

platí ochranná opatření, která za-
kazují dovoz mj. mléka a mléčných 
výrobků do EU. 

Přesto EU nebere případné riziko na 
lehkou váhu, a proto Komise požádala 
členské státy, aby věnovaly pozornost 

i tzv. „směsným výrobkům“, tj. těm, 
které obsahují pod 50 % mléčné slož-
ky, aby popřípadě prověřily jejich zdra-
votní nezávadnost. Proto o této situaci 
Státní veterinární správa ČR informo-
vala Generální ředitelství cel a požáda-
la je o důsledné kontroly jakýchkoliv po-
travin původem z Číny, zejména o pro-
věření složení, zda výrobek neobsahuje 
mléčné produkty či sušené mléko. Kaž-
dou takovou zásilku je potřeba nahlásit 
SVS ČR, která by po dohodě se Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspek-

cí ČR zajistila vyšetření zdravotní nezá-
vadnosti. Tyto „směsné výrobky“ s ob-
sahem mléčných produktů do 50 %, jež 
jsou zároveň skladovatelné při pokojové 
teplotě, nepodléhají veterinární vstupní 
kontrole, proto byl zvolen takovýto po-
stup, aby bylo učiněno zadost systému 
„předběžné opatrnosti“. Lze pouze zo-
pakovat, že případné riziko, které se tý-
kalo čínské kojenecké výživy, u které by-
la zjištěna kontaminace melaminem, je 
v případě zmíněných směsných výrob-
ků v podstatě zanedbatelné. 

Navíc Evropská komise informovala 
členské státy, že 19. 9. 2008 požádala 
příslušné dozorové čínské orgány, aby 
Čína dočasně pozastavila vývoz „směs-
ných výrobků“ obsahujících mléko do 
EU nebo zajistila, aby tyto produkty by-
ly doprovázeny úředním potvrzením, že 
neobsahují žádný melamin.

Určitě lze ještě uvést, že státní vete-
rinární dozor kontroluje v případě zá-
silek veterinárního zboží ze třetích, tj. 
nečlenských zemí, které přicházejí přes 
naši jedinou pohraniční veterinární sta-

nici v Praze Ruzyni, všechny zásilky 
„papírově“ i fyzicky. Pokud jde o zásil-
ky propuštěné na intrakomunitární trh 
některou z pohraničních veterinárních 
stanic na vnějších hranicích unie, kont-
roluje tyto zásilky státní veterinární do-
zor v místech určení vždy, pokud jde 
o doklady, a fyzicky namátkově, v pří-
padě podezření vždy. Za posledních 
šest let nesměřovala do ČR žádná zásil-
ka mléčných výrobků původem z Číny, 
neboť Čína nemá žádný závod schvále-
ný pro obchodování se zeměmi EU. 

Je smutné, když se ke čtená-
ři dostanou tak zavádějící infor-
mace, jaké byly uveřejněny 12. 9. 
v komerční příloze jinak velmi se-
riózních Hospodářských novin. 

Snad stačí zacitovat z rozhovoru 

s nutriční poradkyní v článku „Lep-
ší je jídlo bez chemikálií, antibiotik 
a hormonů“ tuto větu: „A k tomu vez-
měte v úvahu, jak negativně působí 
na náš organismus antibiotika a růs-
tové hormony používané v konvenč-
ní produkci živočišné výroby“. Roz-

hovor propaguje biovýrobky, proč ne, 
jistě na trh patří a jejich kvalita je ne-
sporná, ale propagovat je takto? 

Státní veterinární správa ČR stále 
opakuje a i nyní může potvrdit, že se 
„v konvenční produkci živočišné vý-
roby“ nesmějí do krmiv hospodář-

ským zvířatům dodávat ani antibioti-
ka, ani hormony. Antibiotika se smějí 
používat jen k léčení a před porážkou 
se musejí v ochranné lhůtě vysadit. 
O zdravotní nezávadnosti produkce 
se přesvědčují orgány státního vete-
rinárního dozoru mimo jiné i na zá-

kladě Plánu monitoringu cizorodých 
látek. S výsledky monitoringu se mů-
že každý zájemce seznámit na webo-
vých stránkách www.svscr.cz, kde je 
k dispozici publikace s názvem Kon-
taminace potravních řetězců cizoro-
dými látkami, situace v roce 2007.

I kaprům hrozí některá nepříjem-
ná onemocnění. Od 1. 8. 2008 na-
bývá účinnost směrnice Rady č. 88/
2006, která je transponována do 
vyhlášky č. 290/2008 o veterinár-
ních požadavcích na živočichy po-
cházející z akvakultury a produkty 
akvakultury a o prevenci a tlume-
ní některých nákaz vodních živo-
čichů, která nabývá účinnosti od 
3. 9. 2008. V této souvislosti bu-
de prováděno vyšetřování na KHV 
– Koiherpesvirózu u kaprů (kaprů 
KOI a kapra obecného). V ČR zatím 
s tímto onemocněním kaprů prak-
ticky nemáme problémy, proto bude 
vyšetřování v roce 2008 prováděno 
jen v případě podezření z nákazy, 
nikoli jako běžný monitoring.

Státní veterinární správa ČR uvádí 
o tomto v podstatě novém virovém one-
mocnění některá fakta a uvádí, jak vy-
šetřování bude probíhat. 

K prvnímu významnému vzplanu-
tí onemocnění došlo v roce 1998 v Iz-
raeli, kde bylo postiženo mnoho cho-
vů koi kapra i kapra obecného. V dal-
ších letech se onemocnění způsobené 
KHV projevilo v Indonésii, Japonsku, 
Taiwanu, Thajsku, Hong Kongu, Kore-
ji, Singapuru, Číně a Malajsii. Výskyt 
KHV v dalších asijských zemích nebyl 
potvrzen, ale není ani vyloučen. One-

mocnění KHV bylo také hlášeno z jižní 
Afriky a USA. Z evropských států by-
ly onemocněním postiženy chovy kap-
rů a koi kaprů ve Velké Británii, Bel-
gii, Dánsku, Lucembursku, Německu, 
Itálii, Francii, Švýcarsku, Nizozemí, 
Rakousku a Polsku. V ČR bylo vyšet-
řování prováděno v rámci grantového 
programu a v několika případech byl 
prokázán virus u koi kaprů i u kapra 
obecného. Vyšetření provádí v ČR jen 
Národní referenční laboratoř pro viro-
vé choroby ryb ve Výzkumném ústavu 
veterinárního lékařství v Brně.

Původcem onemocnění koi herpes-
virózy je koi herpesvirus (KHV), který 
patří do čeledi Herpesviridae. V litera-
tuře se objevují další dva typy označe-
ní – carp nephritis and gill necrosis vi-
rus (CNGV) a kapří herpesvirus 3 (Cy-
HV-3). Zdrojem infekce jsou nemocné 
ryby a jejich exkrety, kontaminované 
nářadí, pravděpodobně i rybožraví ptá-
ci. Virus je schopen po omezenou do-
bu přežívat ve vodě bez ryb (pravděpo-
dobně do 24 hodin). Ryby, které pře-
žijí infekci, mohou být potenciálními 
vironosiči.

Hlavní vstupní branou infekce jsou žá-
bry. Nebyl prokázán vertikální přenos 
(z rodičů na potomstvo), avšak nelze jej 
vyloučit. Přirozený výskyt onemocně-
ní KHV byl zatím zaznamenán u kaprů 
obecných, koi a goi kaprů a jejich křížen-

ců, a to všech věkových kategorií. U ji-
ných druhů kaprovitých ryb projevy one-
mocnění zaznamenány nebyly a nebylo 
zatím prokázáno ani vironosičství, avšak 
pro účely sledování je nutno s nimi počí-
tat jako se skrytými nosiči.

Nejlépe virus prosperuje při teplotě 
vody 18–28 oC, avšak virová DNA by-
la diagnostikována i při teplotě 13 °C. 
Inkubační doba je 7–21 dní v závislos-
ti na teplotě. Ryby mohou uhynout už 
několik hodin po prvních projevech kli-
nických příznaků. Při nižší teplotě je 
průběh onemocnění pozvolnější. One-
mocnění postihuje až 100 % obsádky, 
úhyny bývají 70–90%. Avšak v posled-
ní době jsou popsány případy, kdy by-
la prokázána virová DNA v rybách bez 
příznaků onemocnění.

Onemocnění se může projevit dez-
orientovaným plaváním, ryby se shro-
mažďují u přítoku a u hladiny, mají 
zrychlené dýchací pohyby, nepravidel-
né vybarvení žáber až silné nekrotické  

změny, zapadlé oko, krváceniny u bá-
ze ploutví, skvrnitý vzhled kůže (ne-
pravidelná tvorba hlenu). Je však tře-
ba zdůraznit, že je třeba vždy čekat na 
přímý průkaz virové DNA, antigenu či 
na izolaci a identifikaci viru. Při pitvě 
pak lze poznat patologické změny jako 
zvětšení přední ledviny, zvětšení slezi-
ny, ochablé a skvrnité srdce, mikrosko-
pické nekrotické změny v parenchyma-
tózních orgánech a nekrotické změny 
žaberní tkáně.

Vyšetřování provádí v ČR Národní 
referenční laboratoř pro virové choro-
by ryb Státní veterinární správy ČR se 
sídlem v Brně (ve Výzkumném ústavu 
veterinárního lékařství).

Je třeba zdůraznit, že léčba není zná-
má a nemocné ryby je potřeba tzv. ne-
škodně odstranit, tj. v asanačním pod-
niku.

Nejúčinnější ochranou je prevence 
– zabránit zavlečení viru do obsádek 
vnímavých druhů ryb (kontrola dovo-
zů, dodržování účinných karanténních 
opatření). Další formou aktivní obra-
ny je imunizace vnímavých druhů ryb 
(živý virus, atenuovaná vakcína). Tato 
oblast prevence je pravděpodobně nej-
rozvinutější v Izraeli. Avšak je důležité 
zdůraznit, že vakcinované ryby reagují 
pozitivně v některých diagnostických 
metodách, a proto použití této preven-
ce dosud není v ČR možné. Předmě-

tem výzkumu světových pracovišť je 
i možnost vyšlechtění linií kapra odol-
ných vůči KHV. Z doposud publikova-
ných výsledků je zřejmé, že jako nej-
odolnější se jeví amurský kapr sazan 
a jeho kříženci. A jak postupovat při 
podezření z nákazy? Do laboratoře je 
třeba zaslat alespoň 10 nemocných ryb 
či ryb vykazujících klinické příznaky 
či atypické chování. Ryby by měly být 
při odběru živé a do laboratoře doru-
čeny přednostně živé, popřípadě chla-
zené, ale nesmějí být zamraženy! Vzor-
ky musí doprovázet informace o místě, 
datu a čase odběru, počtu ryb a přízna-
cích při odběru a kontakt na odebíra-
jící osobu.

K vyšetření zejména velkých ryb je 
možno zasílat vzorky vybraných orgá-
nů, a to pouze po předchozí dohodě 
a podle pokynů vyšetřující laboratoře.

Je třeba připomenout, že toto virové 
onemocnění je onemocnění „studeno-
krevných živočichů“, tj. ryb, tudíž není 
nebezpečné člověku, nicméně pro svou 
nakažlivost může způsobovat v cho-
vech kaprovitých velké škody a ztrá-
ty, proto Státní veterinární správa upo-
zorňuje rybáře, aby věnovali pozornost 
svým chovům a při jakémkoli podezře-
ní zajistili vyšetření svých ryb, aby se 
toto nebezpečné onemocnění vylouči-
lo, či potvrdilo a zlikvidovalo v samot-
ném počátku.

Salmonelóza u lidí je velmi nepří-
jemné onemocnění, které může být 
v některých případech pro lidi i vel-
mi nebezpečné. Bohužel se s ním stá-
le poměrně často setkáváme. Jako nej-
častější zdroj infekce se u lidí nejčastěji 
udávají potraviny živočišného původu 
a z nich především pak vejce a drů-
beží maso. Základní prevencí u toho-
to onemocnění je dodržování základ-
ních hygienických pravidel při sklado-
vání, zpracování a konzumaci potravin, 
u kterých hrozí zvýšené riziko kontami-
nace salmonelou. Aby se minimalizo-
valo riziko možné kontaminace potra-
vin salmonelou, je třeba dbát na to, aby 
se salmonela nevyskytovala v chovech 
drůbeže. To je poměrně obtížný úkol, 
protože salmonely, které způsobují 
u lidí nejčastěji onemocnění, u drůbe-
že zpravidla nevyvolávají žádné klinic-

ké příznaky, a proto je poměrně obtíž-
né je odhalit. Proto musí být tlumení 
salmonel v chovech systematické a mu-
sí být zaměřeno na tlumení výskytu sal-
monel v prostředí. Pokud se salmonely 
nevyskytují v chovech drůbeže, výrazně 
se tím snižuje riziko kontaminace pro-
dukovaných potravin. Této skutečnosti 
jsou si vědomy orgány vykonávající ve-
terinární dozor a snaží se postupovat 
v této činnosti co nejefektivněji.

Samozřejmě nezůstává jen u slov, již 
od 1. 1. 2007 byly spuštěny dva Národ-
ní programy tlumení výskytu salmonel 
v chovech drůbeže, konkrétně ve všech 
reprodukčních chovech a v chovech 
nosnic pro produkci konzumních va-
jec. Tyto programy byly zahájeny po 
dohodě mezi Ministerstvem zeměděl-
ství a Státní veterinární správou ve spo-
lupráci s chovateli. Jejich cílem je ří-

ci razantní ne salmonelám v chovech 
drůbeže. 

Program tlumení salmonel spočí-
vá především v cíleném sledování vý-
skytu salmonel v prostředí, kde je drů-
bež chovaná, a v přijímání adekvátních 
opatření v případě jejich záchytu, tak 
aby se zamezilo dalším výskytům. Pro-
to chovatelé i inspektoři krajských ve-
terinárních správ pravidelně podle pře-
dem stanoveného harmonogramu ode-
bírají přesně stanovené množství trusu 
k bakteriologickému vyšetření. Zásad-
ním preventivním opatřením pro zame-
zení výskytu salmonel v chovech je dů-
sledné provádění pravidelné sanitace, 
kontrola a eliminace případného výsky-
tu hlodavců a jiných volně žijících ži-
vočichů, včetně ptáků. Velký důraz je 
rovněž kladen na kvalitu a bezpečnost 
krmiva, které při špatném zacházení či 

Nejvíce se o BSE psalo v deva-
desátých letech, kdy se hovořilo 
o tom, že jde o časovanou bombu, 
neboť panoval strach, že kvůli dlou-
hé „inkubační době“ jsou ohroženy 
až tisíce lidí. Ukázalo se, naštěs-

tí, že se tyto katastrofické vize ne-
naplnily. 

Díky přísným veterinárním opatře-
ním, která byla přijímána, se riziko na-
kažení dalších zvířat prakticky elimino-

valo. Masokostní moučky byly pro kr-
mení hospodářských zvířat zakázány, 
nervová tkáň skotu se odstraňuje již 
na jatkách a posléze se neškodně od-
straňuje. Do tržní sítě se nic potenci-
álně nebezpečného nedostává a podle 

výsledků vyšetřování poráženého sko-
tu se ukazuje, že přijatá opatření byla 
účinná.

U nás byl zaznamenán poslední po-
zitivní kus loni v prosinci. Od počátku 
roku 2001, kdy se u nás na BSE vyšetřu-

je, bylo dosud prověřeno 1 311 473 ku-
sů skotu, a na toto množství bylo zjiště-
no 28 pozitivních kusů. V loňském ro-
ce dva případy, v letošním roce žádný. 
I v ostatních členských zemích EU je 
zaznamenávána stejná tendence.

Riziko z čínského mléka lze v Evropě prakticky vyloučit

Propagace by neměla být nepravdivá

Aby český kapr byl zdravý

Ne salmonelám!

BSE byl problém především devadesátých let

skladování může být rovněž význam-
ným zdrojem salmonel a nejen těch. 
Nedílnou součástí těchto preventivních 
opatření je i povinná vakcinace drůbe-
že proti salmonele, která v rámci ná-
rodních programů probíhá s význam-
nou finanční spoluúčastí státu. 

Pokud je salmonela v prostředí ob-
jevena, orgány Státní veterinární sprá-
vy došetřují, zda se nákaza zjistí i v or-
gánech drůbeže, a pakliže ano, což by 
znamenalo případné riziko pro lidské 
zdraví, tak následují striktní opatření. 
Jedním z takových opatření je např. zá-
kaz uvádění vajec do tržní sítě a pora-
žení nebo utracení drůbeže za zvýše-
ných bezpečnostních pravidel, s ohle-
dem na tento „rizikový materiál.“ 

V letošním roce se již začínají objevo-
vat první výsledky těchto programů. Dí-
ky důsledně prováděným preventivním 

hygienicko-sanitačním opatřením v cho-
vech a vakcinaci se podařilo snížit vý-
skyt salmonel o polovinu. To je výsled-
kem nejen důsledně prováděného vete-
rinárního dozoru, ale i zodpovědného 
přístupu chovatelů, kteří si jsou vědomi 
nutnosti produkovat zdravotně bezpeč-
né a nezávadné potraviny. Bez vzájem-
né součinnosti veterinárního dozoru 
a chovatelů s finanční podporou Mi-
nisterstva zemědělství by úspěšné pro-
vádění takto náročných programů ne-
bylo reálné. 

Josef Duben, SVS ČR
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Kontroly dětských 
přesnídávek neodhalily 

vážnější nedostatky
Kojenci a děti do tří let věku jsou vnímáni jako citlivá 

skupina konzumentů, proto se na potraviny určené pro tuto 
skupinu vztahují specifické požadavky na bezpečnost, jakost 
i označování. Kontrole jejich dodržování věnuje Státní země-
dělská a potravinářská inspekce zvýšenou pozornost. V le-
tošním roce dosud inspekce hodnotila 255 vzorků dětských 
přesnídávek, příkrmů a nápojů. Odebírány byly vzorky všech 
druhů přesnídávek, příkrmů (zeleninové, masozeleninové, po-
lévky atd.) a nápojů, a to českého i zahraničního původu. 
Hodnoceny byly přesnídávky v biokvalitě i přesnídávky prodá-
vané v některých drogeriích. 

Kontrolována byla především bezpečnost, ale také jakost. Zjiš-
ťovalo se, zda výrobky neobsahují kontaminující látky, nadměrné 
množství soli, zda skutečná energetická hodnota výrobku a obsah 
vitaminů, bílkovin, tuků a sacharidů odpovídá množství deklarova-
nému na obale. V neposlední řadě inspektoři kontrolovali, zda vý-
robci uvádějí na obalech všechny údaje, které jim předepisuje legis-
lativa, či zda jsou dodržovány podmínky skladování.

Požadavkům právních předpisů nevyhovělo pouze čtrnáct vzor-
ků. Žádný z nedostatků se však netýkal bezpečnosti výrobku – ne-
byl zjištěn výskyt žádných cizorodých látek. U žádného ze vzorků 
se také neprokázal vyšší obsah soli. Ve většině případů se jednalo 
o chyby v označování, popř. absenci označení v českém jazyce, ve 
čtyřech případech obchodník přesnídávky skladoval ve vyšších tep-
lotách, než stanovil výrobce. Pouze tři vzorky nevyhověly požadav-
kům na jakost – u jednoho výrobku byla naměřena nižší energetická 
hodnota, než výrobce uváděl na obale, u dalšího bylo zjištěno méně 
bílkovin a jeden uváděl nesprávnou energetickou hodnotu i množ-
ství sacharidů. Ve všech případech však byly rozdíly mezi naměře-
nými a deklarovanými hodnotami nepatrné. Výrobci těchto tří ne-
vyhovujících vzorků navíc již přesnídávky přeznačili a pro další šar-
že připravili nové opravené etikety.  Martina Šmídtová, SZPI

Jednalo se o Vian mléko po-
lotučné čerstvé 1,5% (DP 27. 
08. 08), které obsahovalo niž-
ší procento tuku a bílkovin, 
a Ekomilk čerstvé mléko po-
lotučné 1,5% (DP 01. 09. 08), 
které obsahovalo nižší procen-
to tuku, než bylo uvedeno na 
obalu. Oba výrobky vyrobila 
firma Ekomilk s. r. o., Frýdek-
Místek. 

Inspekce nařídila stažení ne-
vyhovujících šarží tohoto mlé-
ka z obchodní sítě. Případ 
těchto klamavě označených 
výrobků je nyní předán Kraj-
ské veterinární správě v Ostra-

vě, aby mohl být došetřen pří-
mo u výrobce. 

Přestože hlavní prioritou 
kontrolní činnosti Státní země-
dělské a potravinářské inspek-
ce (SZPI) je dohled nad bez-
pečností potravin, klade SZPI 
velký důraz i na kontrolu jakos-
ti a odhalování falšování, tedy 
klamavého označení potravin. 
Cílem těchto kontrol je chránit 
ekonomické zájmy spotřebitele 
a současně chránit zájmy pocti-
vých podnikatelů nastavením 
rovných podmínek. 

Alena Hegerová
SZPI

Potravinářská inspekce 
našla v obchodech 
klamavě označené 

mléko

Seminář bude součástí doprovodného odborného programu
4. mezinárodního gastronomického veletrhu G + H 2009
(4.– 6. 3. 2009). Seminář se bude zabývat problematikou 
jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlin-
ného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na pro-
gramu budou vyžádané přednášky hlavních odborníků a vý-
běr spontánně přihlášených posterů. 

Předběžné přihlášky lze zaslat do 30. 11. 2008 garantům semi-
náře listovní nebo elektronickou poštou:

 Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., garant semináře, tel.: 545133264,
e-mail: xjuzl0@node.mendelu.cz

Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., zástupce garanta, tel.: 545133193, 
e-mail: snedomov@mendelu.cz

Poštovní adresa obou garantů: Ústav technologie potravin AF 
MZLU, Zemědělská 1, 61300 Brno. Fax: 545 13 31 90.

Oba uvedení zodpoví dotazy a informace o semináři. Přesvěd-
čte se laskavě, že jste předběžnou přihlášku odeslal(a) včas, tj. 
do 30. 11. 2008, na později došlé přihlášky nelze brát zřetel. Au-
toři posterů k předběžné přihlášce připojí věcný abstrakt sdělení 
v rozsahu 10–15 řádků.

Program semináře, složenky k úhradě vložného a další infor-
mace budou zaslány předběžně přihlášeným zájemcům do 10. 12. 
2008, závazné přihlášky budou přijímány do 31. 1. 2008.

Miroslav Jůzl a Šárka Nedomová
garanti semináře

Podobně jako slaví mlé-
kaři koncem května svůj 
„Světový den mléka“, má 
mléko ještě jeden význam-
ný den v kalendáři. Od ro-
ku 2000 je jím vždy posled-
ní středa v měsíci září, le-
tos tedy 24. 9., kdy má svůj 
slavný den „školní mléko“. 
Po řadě diskuzí v Organiza-
ci OSN pro výživu a zeměděl-
ství (FAO) byl tento den do-
poručen a všemi členskými 
zeměmi také jednoznačně 
podpořen, neboť v jednotli-
vých zemích v druhé polovi-
ně září běží opět nový škol-
ní rok a s ním je také spoje-
no podávání školního mléka 
žákům.

Určitě nikdo nepochybuje o tom, že pití mléka na školách má be-
zesporu obrovský význam především proto, že jsou žákům vštěpo-
vány správné stravovací návyky a že tak škola společně s rodiči na-
pomáhá ke zdravé výživě nejmladší populace. Nemusím určitě opa-
kovat důvody výživových a zdravotních přínosů této nejzákladnější 
potraviny lidstva. Není proto divu, že konzumaci mléka na školách 
dnes podporuje více než 70 zemí světa, a není proto ani divu, že byl 
OSN vyhlášen „Světový den školního mléka“. Také podle názoru Ev-
ropské unie by se mléko a mléčné výrobky měly dostávat do co nej-
více škol. Podílem vápníku jsou to zatím nenahraditelné potraviny, 
které přispívají ke zdárnému růstu a vývoji dětí.

Nechce se proto ani věřit, že si tento význam takto neuvědomuje 
současná česká vláda, která 20. srpna, krátce před zahájením škol-
ního roku, zrušila národní podporu na školní mléko. Nad důvody, 
které ji k tomu vedly, nyní udiveně kroutí hlavou odborníci mlékaři, 
specialisté na výživu, zubaři a dětští lékaři, opoziční politici a samo-
zřejmě také rodiče žáků. A zde se tak trochu nabízí docela hloupá 
otázka, zda toto nebyl náš „český dárek“ k letošním oslavám „Svě-
tového dne školního mléka“. Co s tímto rozhodnutím vláda získala? 
Hovoří-li o ročních úsporách 60 mil. Kč, jsou tyto skutečně směšné 
v mnohamiliardovém rozpočtu. Na školním mléku se nedá vydělávat, 
vždyť jeho objem představuje pouhý zlomek z celkové výroby a spo-
třeby konzumních mlék. Na školním mléku se ale dá pouze získat. 
Tento „zisk“ má však zcela jinou hodnotu – je jím totiž zdravá mlá-
dež, která si je vědoma správné a zdravé výživy. A za toto nezodpo-
vídají pouze rodiče, jak se nás o tom snažil v nedávných dnech pře-
svědčit pan premiér Topolánek, za zdravý vývoj naší mladé generace 
by měla nést zodpovědnost také sama společnost. A na to vláda asi 
nyní jaksi zapomněla.

Program „školní mléko“ naštěstí i nadále běží. Na jeho podporu 
přispívá alespoň částečně Evropská komise a u nás rovněž samotní 
výrobci, kteří ve snaze zachovat maximální úspěch projektu snížili 
nyní poměrně významně předávací ceny. A to určitě i právě proto, 
že si více než vláda uvědomují, že i když na školním mléce nevyděla-
jí teď, vrátí se jim tato „investice“ v budoucích zdravých spotřebite-
lích. Moc si přeji, aby školnímu mléku nepřestali fandit také rodiče 
a aby za něj zaplatili nyní sice něco více, než tomu bylo v minulých 
školních letech, a uvěřili tomu, že mléčné svačinky přispějí dětem ke 
zdraví daleko více než sladké a sycené nápoje a různé sladkosti.

A JAK SE „SVĚTOVÝ DEN ŠKOLNÍHO MLÉKA“
SLAVÍ VE SVĚTĚ? 

Každá země po svém. V Německu například na školách vyhlásili 
soutěž o nejlepší foto s „mléčným knírem“, a tak děti pijí mléko tak, 
aby jím co nejvíce mléka po napití zůstalo na rtech a pod nosíkem 
a k tomu se samozřejmě náležitě usmějí. Do projektu je zapojeno
18 000 škol, na projektu se podílí také společnost Tetrapak a děti 
jsou k pití mléka motivovány jednak skvělou zábavou, ale také vel-
mi zajímavými cenami pro vítěze ve foto-soutěži. 

Ve Švédsku byla zase vyhlášena internetová soutěž, do které se 
přihlašují školy i školky a samy v ní popisují, jak ony samy se svý-
mi dětmi oslavují „Světový den školního mléka“. Aktivity soutěží-
cích posuzuje odborná porota a opět jsou připraveny hodnotné ce-
ny pro vítěze. 

Velmi zajímavé jsou výsledky nedávného průzkumu o konzumaci 
školního mléka v této severské zemi:
�  94 % rodičů je názoru, že podávání mléka ve školkách a školách 

je velmi významné nebo významné
�  87 % potravinářských managerů soudí, že pití mléka v předškol-

ních a školních zařízeních je prospěšné
�  89 % mateřských škol podává každý den k obědu také mléko
�  96 % základních škol podává každý den k obědu mléko

Ve Finsku, kde je každodenní podávání mléka ve školách zcela 
zdarma, mají ve školách dokonce předmět, ve kterém se žáci „učí“ 
pravidelné konzumaci mléka a mléčných výrobků. Oslavy ve střed-
ních školách provází významná komunikační kampaň na billboar-
dech a letácích, pro děti od 13–18 let se nabízí webová hra (na www.
otamaidostamallia.fi). V médiích je zase šířena informace o typech 

mléčných výrobků podávaných ve školách, přičemž 50 % z nich je 
tukuprostých. Pro děti trpící intolerancí vůči laktóze mají k dispo-
zici také výrobky se sníženým obsahem laktózy nebo dokonce zcela 
delaktózovaná mléka. Alternativou k mléku je i podávání podmáslí, 
v obou případech se však jedná o přírodní, neochucené výrobky.

Ani my v České republice nestojíme stranou. Obecně prospěšná 
společnost LAKTEA, která se u nás stará o dodávky mléka a mléč-
ných výrobků do škol, vyhlásila již potřetí pro děti a školy soutěž 
nazvanou MLÉKOKONTO, která nyní proběhne ve dnech 22. 9. 
– 30. 11. a soutěžící mají opět 
možnost získat celou řadu zají-
mavých a hodnotných cen (více 
na www.laktea.cz).

Popřejme proto u příležitos-
ti „Světového dne školního mlé-
ka“ společně školnímu mléku 
další úspěchy při získávání no-
vých spotřebitelů, popřejme mu 
i to, aby v České republice získa-
lo někdy opět v budoucnu vět-
ší pozornost státu, a hlavně mu 
přejme, aby i nadále přispívalo 
ke zdravému vývoji našich dětí.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

XXXV. Seminář o jakosti potravin
a potravinových surovin – „Ingrovy dny“ 

S E  B U D E  K O N A T  V E  Č T V R T E K  5 .  B Ř E Z N A  2 0 0 9
N A  M E N D E L O V Ě  Z E M Ě D Ě L S K É  A  L E S N I C K É  U N I V E R Z I T Ě  V  B R N Ě .

Zamyšlení ke „Světovému dni 
školního mléka“

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila 
na trhu klamavě označené mléko, které neobsahovalo to, co 
bylo deklarováno na obalu.
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Zásadní parametry českého před-
sednictví v Bruselu s partnery z in-
stitucí EU vyjednala delegace minis-
terstva zemědělství vedená 1. ná-
městkem ministra Ivo Hlaváčem.

Série jednání zahrnovala setkání 
s kabinetem komisařky Mariann Fis-
cher-Boel a komisařky Androuly Vas-
siliou, vedením DG AGRI, DG MA-

RE, předsedou Výboru pro zeměděl-
ství Evropského parlamentu Nielem 
Parishem, předsedou Výboru pro ži-
votní prostředí EP Miroslavem Ouz-
kým a dalšími. Dolaďuje se kalendář 
akcí, ujasňují se témata, která se budou 
projednávat právě za českého předsed-
nictví EU, a samozřejmě oblasti, kte-
rým se naše předsednictví chce priorit-
ně věnovat.

1. náměstek ministra zemědělství 
Ivo Hlaváč také probíral s partnery ná-
plň neformálního zasedání Rady minis-
trů zemědělství, které bude Česká re-

publika během předsednictví hostit na 
přelomu května a června příštího ro-
ku v Brně. V současné době se uvažu-
je například o diskusi k budoucí podo-
bě přímých plateb po roce 2013 či de-
batě k revizi týkající se politiky kvality 
zemědělských a potravinářských výrob-
ků ve Společenství. Konečné stanovení 
tématu přijde na pořad dne až 3–4 mě-
síce před plánovaným zasedáním. „Pro-

blematika kvality zemědělských a potravi-
nářských výrobků je jednou ze sektorových 
priorit českého předsednictví a minister-
stvo zemědělství uspořádá spolu s Evrop-
skou komisí na toto téma high level kon-
ferenci počátkem května příštího roku. Po-
čítá se s účastí ministrů a komisařky pro 
zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fis-
cher-Boel,“ říká náměstek Hlaváč.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

České předsednictví EU se blíží: přípravy resortu vstupují do finální fáze

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY PK ČR
4. 9. 2008

�  VR se zabývala návrhem PK ČR na návštěvu 
vybraných potravinářských podniků morav-
ských regionů u příležitosti Neformální rady 
ministrů zemědělství, která se bude konat ve 
dnech 31. 5. – 2. 6. 2009 v Brně.

�  Zabývala se nominacemi do Výboru pro legis-
lativu a do PS PK ČR.

�  Projednávala podklady pro jednání VR k zá-
měru Ministerstva dopravy omezit jízdu kami-
onů v období pátek–neděle.

�  Projednala a schválila podepsání smlouvy 
o spolupráci PK ČR s Komorou SNS (Spole-
čenství nezávislých států).

�  Zabývala se přípravou jednání Představenstva 
PK ČR dne 20. 11. 2008, na které budou po-
zváni ministři zemědělství Petr Gandalovič 
a průmyslu a obchodu Martin Říman.

Z JEDNÁNÍ PK ČR
�  Dne 20. srpna 2008 proběhlo jednání Skupiny 

pro zdravý životní styl. 
    Mimo jiné byla projednávána příprava spo-

tu na ČT1 na téma dobrovolné nutriční znače-
ní GDA.

    Členové skupiny byli informováni o aktuál-
ním vývoji projektu „Hravě žij zdravě“.

�  Při Potravinářské komoře České republiky by-
la dne 10. září 2008 ustavena Sekce pro biopo-
traviny.

    Hlavními úkoly Sekce bude pomoc výrob-
cům s odstraňováním překážek při výrobě čes-
kých biopotravin a při prosazování českých 
bio potravin na trhu, podpora marketingu a bu-
dování důvěry k českým biopotravinám. Sek-
ce pro biopotraviny hodlá postupně analyzo-
vat existující problémy a překážky a navrhovat 
konkrétní řešení, která povedou k většímu pro-
deji tuzemských biopotravin na našem malo-
obchodním trhu, včetně veřejného stravování 
a gastronomie.

    Mezi členy Sekce jsou největší čeští výrob-
ci biopotravin mimo jiné společnosti Amylon, 
Biopekárna Zemanka, Hamé, Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí, Jizerské pekárny, Olma, TopBio 
a další.

�   Dne 22. 9. 2008 proběhla v Praze tisková kon-
ference k zahájení druhého ročníku programu 
„Hravě žij zdravě“. Pod záštitou České techno-

logické platformy pro potraviny a Potravinář-
ské komory ČR odstartuje dne 6. října 2008 
internetový kurs „Hravě žij zdravě“ – www.hra-
vezijzdrave.cz.

    Cílem programu je interaktivním a zábav-
ným způsobem upozornit děti na důležitost 
a základní pravidla zdravého životního stylu. 
Programu se mohou zúčastnit žáci pátých tříd 
základních škol z celé České republiky, kteří 
budou soutěžit o atraktivní ceny podporující 
aktivní přístup k životu.

Upozornění: Podrobnosti ke všem informacím uvá-
děným v rubrice Měsíc v PK ČR jsou členům PK ČR 
k dispozici na oficiální internetové stránce PK ČR 
http://www.foodnet.cz v sekci PK ČR a dále v rub-
rikách Výbory a sekce PK ČR a Agenda PK ČR. 
K přístupu do rubrik je nutné zadat jméno uživa-
tele a heslo.

Měsíc v Potravinářské komoře

Pod záštitou České technologické platfor-
my pro potraviny a Potravinářské komory ČR 
odstartuje 6. října 2008 druhý ročník inter-
netového kursu „Hravě žij zdravě“ – www.
hravezijzdrave.cz. Cílem programu je inter-
aktivním a zábavným způsobem upozornit 
děti na důležitost a základní pravidla zdra-
vého životního stylu. Programu se mohou 
zúčastnit žáci pátých tříd základních škol 
z celé České republiky, kteří budou soutě-
žit o atraktivní ceny podporující aktivní pří-
stup k životu.

„Jako doktorka vím, že správné stravovací návyky 
už v nejranějším dětství ovlivňují budoucí zdraví do-
spělého člověka,“ tvrdí poslankyně EP Zuzana Roi-
thová. „Děti z rodin, které správné stravování a vů-
bec zdravý životní styl propagují, by k němu proto 
měly být vedeny i mimo domov, tedy ve škole či při 
mimoškolních aktivitách – a platí to i naopak,“ do-
dává. Podle MUDr. Roithové si musíme uvědomit 
smutný fakt, totiž že v Evropské unii žije dvacet 
dva milionů dětí s nadváhou. Dalších pět milionů 
dětí je obézních a toto číslo se každým rokem zvy-

šuje o čtyři sta tisíc. „Také evropští odborníci se sho-
dují, že lepší stravovací návyky mohou pomoci s řeše-
ním tohoto závažného problému,“ vysvětluje bývalá 
ministryně zdravotnictví.

„Obezita se stává jedním z největších témat toho-
to desetiletí. Týká se všech národů a všech věkových 
skupin bez ohledu na životní úroveň a ekonomiku ze-
mí,“ upozorňuje rovněž doc. MUDr. Jaroslav Zvě-
řina, CSc. Za příčinu dětské obezity jsou dnes pri-
márně označeny dvě klíčové oblasti – změna ži-
votního stylu od aktivního k pasivnímu a změna 
stravovacích návyků, které ve spojení mohou bez 
nadsázky vést až k epidemii.

Jeden ze způsobů, jak tomuto jevu předcházet, 
je účinná prevence a osvěta dětí. Proto i v letoš-
ním roce proběhne internetový kurz zdravého ži-
votního stylu „Hravě žij zdravě“. „Cílem projektu 
je preventivní působení, změna nevhodných stravova-
cích návyků, zlepšení pitného režimu a zvýšení po-
hybové aktivity u dětí,“ dodává PhDr. Iva Málko-
vá, odborný garant projektu a zakladatelka občan-
ského sdružení STOB Plus. Výjimečnost kurzu je 
dána jeho interaktivní podobou. Po absolvování 
každé lekce nebo vyplnění aktivit, jako je např. jí-

delníček, děti vždy obdrží zpětnou vazbu, která 
ohodnotí jejich návyky. 

„Z našeho pohledu bylo klíčové najít médium, 
které je rozšířené a atraktivní pro žáky základních 
škol,“ říká Martin Klofanda, zástupce pracovní 
skupiny pro zdravý životní styl pod Potravinář-
skou komorou České republiky. Ta je letos part-
nerem projektu. „Jako produktové partnery soutěže 
jsme volili pouze ty firmy, resp. produkty, které pří-
mo podporují aktivní životní styl. Zmíním např. kola 
Superior, fitness program Wii Fit od firmy Nintendo 
nebo sportovní batohy od společnosti Topgal,“ dodá-
vá Hrabcová. Patronem projektu se letos stal také 
Michael Vít, hlavní hygienik České republiky. Me-
diálními partnery projektu je Seznam.cz a dětský 
web Alík.cz. 

Česká technologická platforma pro potravi-
ny, která je hlavním partnerem projektu Hravě žij 
zdravě, vznikla zejména proto, aby svojí činností 
napomohla zvýšení konkurenceschopnosti české-
ho potravinářského průmyslu právě díky posílení 
a zefektivnění spolupráce mezi výzkumem a prů-
myslovou sférou. Otázka zdravého životní stylu 
je jednou z prioritních činnosti platformy, což je 

zcela v souladu se současnými trendy i s cíli za-
střešující Evropské technologické platformy pro 
potraviny.

Do kursu je možné přihlásit se elektronicky 
na stránkách www.hravezijzdrave.cz od 15. září 
do konce října. Samotný kurs pak začíná 6. října 
a potrvá do 30. listopadu, tedy 4 týdny. Zúčastnit 
se ho mohou jak jednotlivci, tak celé třídy. Kaž-
dý týden bude účastníkům zpřístupněna nová lek-
ce. Po absolvování kursu získá každá třída „cer-
tifikát pro třídu podporující zdravý životní styl“ 
a každý jednotlivec pak „průkaz aktivního dítě-
te“. Více informací naleznete na stránkách www.
hravezijzdrave.cz.

VÍCE INFORMACÍ:
Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí
Tel.: 296 411 184, 602 704 859
E-mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz
Adresa: Počernická 96/272,
Praha 10 – Malešice, 108 03

Při Potravinářské komoře České republi-
ky byla ustavena Sekce pro biopotraviny. Po-
travinářská komora tak reaguje na aktuální 
vývoj na trhu a hodlá tímto krokem podpo-
řit růst výroby českých biopotravin. Předse-
dou Sekce pro biopotraviny byl zvolen Tomáš 
Václavík z marketingové agentury Green mar-
keting. 

Český trh s biopotravinami se rychle rozvíjí 
a nabízí českým výrobcům významnou podnika-
telskou příležitost. Ačkoli spotřebitelská poptáv-
ka rychle stoupá, nestačí ji domácí nabídka po-
krývat. Velký podíl biopotravin pro český trh se 
saturuje z dovozu. 

Tento negativní vývoj vedl Tomáše Václavíka, 
poradce v oblasti marketingu biopotravin, a pre-
zidenta Potravinářské komory ČR, pana Mirosla-
va Tomana, k zahájení diskuse o vhodnosti zříze-
ní Sekce pro biopotraviny při Potravinářské ko-
moře ČR. 

Cílem nově vytvořené sekce je především sjed-
notit potřeby a požadavky českých výrobců bio-
potravin a umožnit jim komunikovat „jedním 
společným hlasem“. Hlavními úkoly Sekce bude 
pomoc s odstraňováním překážek při výrobě čes-
kých bio potravin, prosazováním českých biopo-
travin na trhu, podpora marketingu a budování 
důvěry k českým biopotravinám.

Sekce pro biopotraviny hodlá postupně ana-

lyzovat existující problémy a překážky a navrho-
vat konkrétní řešení, vedoucí k většímu prodeji 
tuzemských biopotravin na našem maloobchod-
ním trhu, včetně veřejného stravování a gastro-
nomie. 

Sekce pro biopotraviny by se ráda stala spo-
jovacím článkem celého dodavatelského řetězce 
v oboru biopotravin a proto její členové vyzýva-
jí všechny účastníky českého trhu s biopotravi-
nami, od zemědělců až po maloobchodníky, ke 
spolupráci na aktivitách a opatřeních, které po-
vedou ke zvyšování spotřeby v České republice 
vyprodukovaných a vyrobených biopotravin. 

Mezi členy Sekce jsou největší čeští výrob-
ci biopotravin, mimo jiné společnosti Amylon, 

Biopekárna Zemanka, Hamé, Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí, Jizerské pekárny, Olma, TopBio
a další. 

VÍCE INFORMACÍ:

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí

Tel.: 296 411 184, 602 704 859

E-mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz

Adresa: Počernická 96/272,

Praha 10 – Malešice, 108 03

Začíná druhý ročník programu „Hravě žij zdravě“

Při Potravinářské komoře vznikla Sekce pro biopotraviny

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice
Tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 184–5, 296 411 189–93
E-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, 
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být 
webem všech českých a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory denně 
navštíví více než 5 000 uživatelů Internetu.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR PK ČR
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Součinnost ministerstva země-
dělství s Úřadem vlády ČR a Jiho-
moravským krajem a městem Brno 
při zajištění neformálního jednání 
rady ministrů zemědělství a rybolo-
vu EU dostala 16. září 2008 kon-
krétní formu podpisem memorand 
o spolupráci. Memoranda pode-
psali místopředseda vlády pro ev-
ropské záležitosti Alexandr Vondra, 
ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič, hejtman Jihomoravského kraje 

Stanislav Juránek a primátor měs-
ta Brna Roman Onderka. Brno bu-
de od 31. května 2009 do 2. června 
2009 hostit zasedání ministrů od-
povědných za zemědělství a rybo-
lov všech 27 členských států EU. 

„Společná zemědělská politika je jed-
nou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlej-
ších politik EU. V průběhu českého před-
sednictví budeme právě v Brně na nefor-
mální radě diskutovat jedno z důležitých 

témat – jak bude tato politika vypadat po 
roce 2013? Jakkoli bude rada neformál-
ní, půjde o to, aby toto téma skutečně po-
sunula,“ sdělil po podpisu memorand 
ministr Petr Gandalovič.

„Od počátku jsme prosazovali koncept, 
který ministr Gandalovič výrazně podpo-
roval, aby předsednictví bylo záležitostí 
celé země, aby se na něm podílely regi-
ony, kraje a města. Za našeho předsed-
nictví se samozřejmě budeme muset zhos-
tit úkolu řízení evropských záležitostí, ale 

zároveň nám to dává výjimečnou příleži-
tost příslušná místa konání některé z více 
než stovky akcí v kalendáři předsednic-
tví prezentovat,“ doplnil místopředseda 
Alexandr Vondra. 

V Brně rovněž startuje kampaň 
k předsednictví ČR v Evropské unii 
v roce 2009 tzv. Road show, kterou při-
pravuje Úřad vlády ČR, Ministerstvo 
zemědělství ČR ve spolupráci s Jiho-
moravským krajem a městem Brnem. 
Smyslem kampaně je vzbudit zájem 

o otázky týkající se našeho předsed-
nictví a přispět k pocitu národní hrdos-
ti tím, že ČR se v roce 2009 po dobu 
šesti měsíců stane „prvním mezi rovný-
mi“ v rámci členských států Evropské 
unie. Podle pravidelné půlroční rotace 
převezme předsednictví dne 1. 1. 2009 
od Francie a předá jej 30. 6. 2009 Švéd-
sku. Od vstupu naší země do EU v roce 
2004 se bude jednat bezesporu o zatím 
nejnáročnější, ale zároveň nejprestižněj-
ší úkol, který bude muset ČR splnit.

Jak postupuje prověrka funkč-
nosti Společné zemědělské poli-
tiky? Jakou podobu by tato jed-
na z nejstarších společných politik 
EU měla mít po roce 2013? Na ty-
to otázky hledali odpovědi a sbli-
žovali své postoje rezortní minist-
ři zemí Visegrádské čtyřky v polské 
Poznani. ČR na jednání zastupoval

1. náměstek ministra zemědělství 
Ivo Hlaváč.

„Naším společným cílem je zabránit 
prohlubování nerovností mezi novými 
a starými státy Evropské unie do roku 
2013 a poté úplná rovnost. Během naše-
ho nastávajícího předsednictví bychom 
rádi v tomto duchu řešili podobu pří-

mých plateb,“ tlumočil společné stano-
visko zemí V4 náměstek Hlaváč.

ČR dlouhodobě usiluje o zameze-
ní vzniku nových nerovností mezi sta-
rými a novými členskými státy EU, 
o maximální eliminaci existujících his-
torických rozdílů a prosazuje, aby no-
vě zaváděná pravidla byla co nejméně 
zatížena byrokracií a respektovala spe-

cifickou zemědělskou strukturu jednot-
livých zemí. 

Českými prioritami v rámci refor-
my Společné zemědělské politiky jsou 
opatření, která povedou k větší konku-
renceschopnosti evropského zeměděl-
ství a zároveň zajistí strategickou míru 
potravinové bezpečnosti. ČR se přiklá-
ní k rušení opatření, která narušují trh, 

jedná se zejména o vývozní náhrady. 
ČR podporuje posilování II. pilíře SZP 
převodem finančních prostředků z pří-
mých plateb ve prospěch rozvoje venko-
va tak, aby podmínky byly pro všechny 
členské státy stejné. ČR se také snaží za-
chovat možnost podpory produkce ně-
kterým citlivým sektorům a rozsah zvý-
hodnění v méně příznivých oblastech. 

V roce 2008 opět došlo na území 
České republiky k nárůstu ploch, 
které byly osety geneticky modifi-
kovanou kukuřicí odolnou vůči za-
víječi kukuřičnému – tzv. Bt kuku-
řicí. Podle evidence Ministerstva 
zemědělství a v souladu se statis-
tikami Ministerstva životního pro-
středí bylo celkem zaevidováno
8 380 ha ploch s Bt kukuřicí, zase-
tou 171 pěstiteli. 

Nejvíce Bt kukuřice bylo tradičně 
zaevidováno v Jihomoravském kraji, 
(přes 2 000 ha), ve Středočeském (přes 
1 600 ha, včetně Prahy) a Plzeňském 
kraji (přes 900 ha).

O pěstování Bt kukuřice proje-
vili čeští pěstitelé zájem již v roce 
2005, tedy v prvním roce uvedení je-

jího osiva pro produkční pěstování do 
oběhu. 52 pěstitelů zkušebně oselo
celkem 270 ha. Od té doby každoroč-
ně plochy s Bt kukuřicí i počty pěsti-
telů narůstají:

Rok Výměra 
v ha

Počet 
pěstitelů

2005 270 52

2006 1290 85

2007 5000 131

2008 8380 171

„Důvodem pro nárůst ploch s Bt ku-
kuřicí jsou přetrvávající problémy našich 
pěstitelů se škůdcem zavíječem kukuřič-
ným, proti kterému je Bt kukuřice odol-
ná. Důležitým argumentem jsou i pozi-

Neformální rada ministrů zemědělství EU proběhne v Brně

Ministři zemědělství zemí Visegrádské čtyřky jednali v Poznani

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR přesáhly osm tisíc hektarů
tivní tříleté zkušenosti českých pěstitelů,“ 
uvedl ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič. 

Výhodou pěstování Bt kukuřice je 
podle samotných pěstitelů význam-
né snížení či úplná eliminace napade-
ní rostlin plísněmi, významně nižší po-
škození porostu. Dosahované výnosy 
jsou tak v průměru o 10 procent vyšší 
než u klasických odrůd. Důležitým hle-
diskem je i redukce používání pesticidů 
a kvalitnější krmivo pro hospodářská 
zvířata. Bt kukuřice není v ČR užívána 
pro potravinářské účely. 

Pěstování Bt kukuřice je v ČR 
podmíněno zákonnými opatřeními, 
tzv. pravidly koexistence, jejichž cí-
lem je separace geneticky modifiko-
vaných organismů a jejich produk-
tů od produktů klasických či bio-

produktů tak, aby spotřebitelům 
zůstala zachována možnost volby po-
travin různého původu. Ministerstvo
zemědělství ve spolupráci s regionální-
mi zemědělskými agenturami a Státní 
rostlinolékařskou správou každoročně 
kontroluje dodržování uvedených pra-
videl.

Ostatní GM plodiny, které se v ČR 
pěstují pouze v minimálním rozsahu 
v rámci polních pokusů – brambory, 
len, slivoně a tabák, jsou určeny k vě-
deckým účelům a jejich produkty ne-
jsou komerčně využívány. Jedná se 
o tzv. režim uvádění do životního pro-
středí a provádění těchto polních poku-
sů je pod dohledem České inspekce ži-
votního prostředí.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

H Y P E R M A R K E T Y

Až do konce října se budou v hypermarketech Tesco 
po celé ČR konat propagační akce se značkou KLASA. 
Zákazníci při nich zjistí, proč kupovat výrobky se znač-
kou KLASA a jak je poznají. Vyškolené hostesky naku-
pujícím ochotně poradí, kde v regálech takto označené 
výrobky najdou. Vysvětlí jim, že zaručeně nejjednoduš-
ší je sledovat, jestli má výrobek na svém obalu červeno-
modrobílé logo ve tvaru písmene „a“. Spotřebitelé se ta-
ké dozví, že ocenění značkou KLASA zaručuje kvalitu 
výrobku a pravidelnou kontrolu jeho kvality. 

Podpora prodeje výrobků se značkou KLASA
Státní zemědělský intervenční fond přichystal na podzim několik propagačních akcí, které ve 
svém důsledku pomohou výrobcům k většímu prodeji jejich výrobků. Spotřebitelé budou ke 
koupi výrobků se značkou KLASA motivováni soutěžemi.

Spotřebitelé, kteří nakoupí výrobky s označením KLASA,
dostanou odměnu. Drobný dárek je možné získat už za 
koupi jednoho výrobku. Minimálně tři výrobky s označe-
ním KLASA je nutné koupit k odměně v podobě speciál-
ního pohlednicového setu s recepty. Za deset výrobků se 
značkou KLASA obdrží nakupující termohrnek.

Propagační akce se budou konat v hypermarketech
Tesco v Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Hradci
Králové, Ostravě, Plzni, Brně, Českých Budějovicích 
a v Praze.

S P O T Ř E B I T E L S K Á  S O U T Ě Ž

Od září až do 15. prosince probíhá velká spotřebitelská 
soutěž. Spotřebitelé v ní mají za úkol nasbírat co nejví-
ce obalů z výrobků se značkou KLASA. Dva soutěžící, 
kteří nasbírají nejvíce obalů, získají každý poukaz v hod-
notě 60 000 Kč na vybavení kuchyně od českého výrob-
ce Tescoma dle vlastního výběru. V loňských ročnících 
byl zájem o soutěže obrovský. Soutěžící posílali zásil-
ky, které čítaly desítky tisíc obalů z potravin se znač-
kou KLASA.

Pro každého soutěžícího je navíc připraveno několik ga-
rantovaných výher. Nejmenší počet obalů od výrobků se 
značkou KLASA, který je potřeba k získání termohrnku 
s logem KLASA, je 10. Za 20 obalů lze získat termos-
ku a 30 obalů je potřeba k získání termohrnku s autoa-
daptérem na cesty.

Soutěžící mohou do soutěže poslat obaly ze všech výrob-
ků, které mají právo pyšnit se logem národní značky kva-
lity KLASA. Dnes už jich je více než 1400 a na jejich vý-
robě se podílí více než 200 producentů. 
 SZIF
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Ve středu 10. září zorganizovali po-
řadatelé z města Přibyslav k této udá-
losti tiskovou konferenci, na kterou 
pozvali zástupce médií, přední od-
borníky z oblasti mlékárenství a sa-
mozřejmě jednotlivé vystavovatele, 
kterých se do Přibyslavi sjelo letos je-
denáct. Tiskovou konferenci zahájil 
starosta města Mgr. Jan Štefáček a po 
něm již k novinářům promluvili nej-
prve zástupci Ministerstva zeměděl-
ství ČR a Agrární komory ČR. Před-
seda Českomoravského mlékárenské-
ho svazu Michal Němec se následně 
ve svém příspěvku zaměřil na hodno-
cení současného postavení českých 
výrobků na našem a zahraničních tr-
zích. Neopomněl také vyjádřit kritic-
ký názor na nedávné rozhodnutí čes-
ké vlády, která zrušila národní podpo-
ru na „školní mléko“. Ing. Kopáček 

17. Mlékárenský den v Přibyslavi

V kategorii mléčných nápojů a zakysaných výrobků
se na prvních 3 místech umístily:

1 Kondenzované zahuštěné plnotučné mléko 
neslazené 7,5 % 340 g

BOHEMILK, a. s. 94,0 b.

2 Klasický jogurt „ve skle“ (kolekce 8 ks) AGRO-LA, spol. s r. o. 87,2

3 Mléko čerstvé polotučné 1,5 % 1 l Moravia Lacto a. s. 86,8

V kategorii čerstvých sýrů, tvarohů, pomazánek a desertů
se vítězi staly:

1 Kolekce tavených uzených salámových 
sýrů 250 g (čistý, se šunkou, pálivý)

Moravia Lacto a. s. 95,8 b.

2 Bobík DUO tvarohový desert 
čokoládový

ACCOM Czech, a. s. 82,8

3 Kolekce – Pribináček tyčinka 
(vanilka, kakao, med a citron)

PRIBINA, spol. s r. o. 81,4

V kategorii přírodních sýrů
zrajících bylo pořadí následující:

1 Král Sýrů – Caractere aromatický plísňový 
sýr 125 g

PRIBINA, spol. s r. o. 95,0 b.

2 Zlatá Praha porce, přírodní polotvrdý sýr Mlékárna Polná spol. 
s r. o.

93,2

3 Král Sýrů – Sametový plísňový sýr 125 g PRIBINA, spol. s r. o. 84,8

A konečně v kategorii kozích sýrů, bílých sýrů a specialit
jsou výsledky následující:

1 Balsýr s olivami Mlékárna Žirovnice, Pavel Nechyba, 
spol. s r. o.

93,0 b.

2 Saint Laurent Mlékárna Olešnice, RMD 86,2

3 Balsýr v solném nálevu 
250 g plast

Mlékárna Žirovnice, Pavel Nechyba, 
spol. s r. o.

85,6

Zástupci Choceňské a Bohušovické mlékárny při představování svých výrobků

Paní Černá z Moravia Lacto vysvětluje benefity nového mléka s prodlouženou trvan-
livostí (ESL) z Jihlavy.

Velmi zajímavou přehlídku mlékárenských výrobků z Vysočiny 
a blízkého okolí pořádá už několik let město Přibyslav. Letoš-
ní mlékárenský den byl v pořadí již sedmnáctý a uskutečnil se
13. září v rámci Přibyslavských slavností. Ojedinělá přehlídka 
mlékárenských výrobků je už po několik let vyhledávána širokou 
veřejností, která zde má možnost nejenom nové výrobky ochut-
nat a zakoupit, ale také ohodnotit „svoji“ oblíbenou mlékárnu 
a přispět hlasem k hodnocení soutěže o „Krajáč Vysočiny“.

pomněli informovat i o probíhající 
podpůrné prodejní kampani se soutě-
ží o pravé perly. Na výstavu dále při-
vezli limitované výrobní série značek 
Želetavan, Katka a Želetavský.

Skupinu Interlacto Group prezen-
tovaly její tři mlékárny Moravia Lac-
to a. s., BOHEMILK, a. s., a Mlékár-
na Olešnice, RMD. Jednotlivé závody 
skupiny jsou dnes výrobně úzce spe-
cializované a každý z nich představil 
svoji „horkou“ novinku: Bohemilk na-
bídnul „Kondenzované zahuštěné plno-
tučné mléko neslazené, 7,5%“ v karton-
ku 340 g, Moravia Lacto vystavovala 
nové mléko s prodlouženou trvanlivos-
tí (ESL) a sortiment tavených salámo-
vých sýrů „Excelent“ a Mlékárna Oleš-
nice se pochlubila novými sýrovými 
specialitami „St. Laurent“ a „El Gril-
lo“ z kategorie bílých sýrů.

Dalším vystavujícím byla společ-
nost AGROLA, vyrábějící klasické jo-
gurty „ve skle“ tradičním technolo-
gickým postupem. Pro její výrobky 
jednoznačně platí název čestné ceny, 
kterou tento jihočeský výrobce nedáv-
no získal, a to „Chutná hezky jihočes-
ky“.

Zástupce mlékárny MILTRA in-
formoval o rozšíření sortimentní-
ho portfolia sýrů o pařené výrobky 
se značkou „ŠUHAJ“ jak v přírodní, 
tak v uzené formě, dále pak o sýry
s tvorbou ok „ARTUŠ“ a ochucené ei-
damy s exotickou směsí amazonských 
bylin.

Ředitel Choceňské mlékárny Ing. 
Marek nejprve vzpomenul 17 let no-
vodobé historie této veskrze české 
společnosti a poté již představil vy-
stavované výrobky. Naprostou novin-
kou mezi nimi byla bezpochyby mléč-
ná pomazánka „FIT LINE“, která v so-
bě propojila dva úspěšné choceňské 
výrobky – „Bílý jogurt“ a „Choceňské 
pomazánkové (máslo)“. Nový výro-
bek má pouze 20 % tuku a je skvě-
lým obohacením segmentu roztíra-
telných tuků a pomazánek. Na trh je 
právě uváděna přírodní neochucená 
varianta, ale mlékárna již připravuje 
druhy s cheddarem či řeckým koře-
ním gyros.

Novinkou Bohušovické mlékárny, 
a. s., je „Kapucín – kondenzované mlé-
ko ochucené do kávy“. 

Mlékárna Polná se v současnosti ví-
ce jak na změny technologie a sorti-
mentu zaměřila na zavedení nových 
obalů pro své sýry, které v Přibysla-
vi úspěšně představila. Nejlépe byly 
hodnoceny porce polotvrdého neliso-
vaného sýra „Zlatá Praha“.

Dalším, kdo představil své výrobky, 
byla EKOFARMA Ratibořice z Tře-
bíčska. Rodina Dobrovolných na ní 
chová přibližně 500 koz a ve své mini-
mlékárně vyrábí skvělé kozí produkty 
– jogurt, sýry, ochucenou kozí syro-
vátku a další. Pozornost spotřebitelů 
neupoutá pouze jejich „zdravý kon-
cept“, ale současně také design gra-
ficky „čistě“ ztvárněných obalů. Pa-
ní Dobrovolná informovala o tom, že 
zájem o kozí produkty roste natolik, 
že na farmě chystají rozšíření stáda 
o dalších 300 kusů koz.

Mlékárna Žirovnice se pochlubila 
balkánským sýrem „BALSÝR“ a ne-
dávno nově uvedeným „Žirovnickým 
tvarohem“. O distribuci výrobků této 
malé mlékárny z Vysočiny se úspěšně 
stará společnost Alimpex.

Poslední zúčastněnou firmou na 
přehlídce byla renomovaná mlékař-
ská společnost PRIBINA, spol. s r. o., 
která představila osvědčené „hity“ se 
zastřešující známkou „Král sýrů“. Nej-
novějšími druhy pak byly camember-
ty „Sametový“ a „Caractere“. Úplnou 
novinkou společnosti jsou ale tvaro-
hové tyčinky „PRIBINÁČEK“ v zatím 
3 chuťových příchutích s tmavou ne-
bo bílou čokoládovou polevou, které 
nahrazují původní tyčinky „Smajlík“.

Na tiskové konferenci poté vystou-
pil Ing. Štětina z VŠCHT Praha, kte-
rý jako předseda odborné hodnotící 
komise vyhlásil vítězné výrobky v le-
tošní soutěži.

Ing. Obermaier a dr. Žatečka představují sortiment společnosti Pribina.

Nový výrobek z Chocně – produkt FIT LINE (viz text článku)

A jak dopadly výsledky každoroční 
ankety veřejnosti v soutěži o „Krajáč 
Vysočiny 2008“? 

Obdobně jako v minulých letech 
podpořili návštěvníci „Mlékárenské-
ho dne“ především svoji „domácí“ 
mlékárnu v Přibyslavi, společnost Pri-
bina, která obdržela celkem 167 hla-
sů. Na druhém místě skončila Mlé-
kárna Polná s 95 hlasy a třetí „nejob-
líbenější“ tentokrát byla společnost 
BEL Sýry Česko ze Želetavy, která 
získala 90 hlasů.

Mlékárenský den v Přibyslavi je 

bezesporu prospěšnou akcí, kterou 
toto město dělá skvělou reklamu ne-
jenom sobě, ale vlastně celému na-
šemu mlékárenství a všem zúčastně-
ným mlékárnám. A kromě toho všeho 
tím také přispívá ke zdravé výživě na-
ší populace, za což si určitě zaslouží 
úctu a poděkování. Nechť je tedy ta-
to přibyslavská tradice dále rozvíjena, 
a nechť žije příští, 18. ročník „Mléká-
renského dne“ v Přibyslavi. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

z ČMSM seznámil zástupce médií 
s důvody protestu českých mlékařů 
proti nedávno podané žádosti Nizo-
zemska o zápis chráněného zeměpis-
ného označení pro sýry Edam a Gou-
da. V diskuzi se novináři odborníků 
především dotazovali na aktuální vý-
voj v nákupu mléka, který v posled-
ním období často zaplňuje stránky no-
vin, ale také na vývoj spotřeby mléka 
a mléčných výrobků, jakož i očekáva-
né trendy do budoucna. 

Poté již započala prezentace vysta-
vujících mlékáren, které seznamova-
ly přítomné s novinkami ve svém sor-
timentu.

Společnost BEL Sýry Česko a. s. 
dovezla do Přibyslavi především svo-
je oblíbené tavené sýry „Smetanito“, 
které jsou nově obohaceny přídavkem 
7% smetany. Zástupci výrobce neza-

Tradiční anketa, kterou od roku 
1973 pořádá Klub sběratelů kuriozit 
je připravena k hlasování. Už druhý 
rok je hlasování elektronické 
a vedle sběratelů se ho mají 
možnost zúčastnit i mlékárenští 
odborníci a další zájemci.

Zobrazení etiket zařazených
do ankety a podmínky hlasování 
najdete na www. sberatel-ksk.cz 
ve druhé polovině října. Každý hlas 
přispěje k větší objektivitě ankety.

Výsledky budou vyhlášeny 
v odborném tisku a úspěšným 
společnostem budou 
předány diplomy

Ladislav Likler, předseda KSK

Hlasujte
o nejlepší

českou
sýrovou

etiketu
roku 2008
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Odborný program začal v neděli
24. 8. ranní prohlídkou sýrárny ORRE-
RO a. s. v Litovli. Skupinu zde očeká-
valo nejenom vedení společnosti v čele 
s ředitelem ing. Gecem, překvapením 
pro účastníky bylo setkání s panem 
Roberto Brazzale, jedním z italských 
vlastníků této společnosti, který proje-
vil zájem setkat se osobně s německý-
mi odborníky a přijel kvůli tomu z Itá-
lie. Sýrárna ORRERO je v současné 
době asi vůbec největší výrobnou sýra 
Grana na světě, vždyť se zde na ten-
to produkt denně zpracovává okolo 
240 tis. litrů mléka. Zdejší výrobek ne-
se označení GRAN MORAVIA a pře-
vážná část produkce dozrává a prodává 
se v Itálii. Němečtí mlékaři se zájmem 
obdivovali nezměněný způsob tradiční 

technologie uplatňovaný ve velkoprů-
myslovém rozsahu a umění sýrařských 
mistrů z Moravy. Ve zracích sklepích 
pak shlédli opravdový „koncert sýrař-
ského umu a chutí a vůní“, když jim 
osobně pan Brazzale společně s ital-
ským technologem předvedli způ-
sob krájení tohoto extratvrdého sýra 
a umožnili ochutnávku. Pan Brazzale 
se nezapomněl pochlubit se zatím po-
slední novinkou společnosti, se sýrem 
VERENA, která je typem dalšího chrá-
něného italského sýra Asiago.

Po návštěvě v Litovli se vypravili 
mlékaři společně do Kroměříže, kde 
navštívili nejprve Arcibiskupský zá-
mek a také si prohlédli Arcibiskupské 
vinné sklepy, ve kterých přišla na řa-
du rovněž ochutnávka moravských vín. 

Skupina německých mlékařů před mlékárnou OLMA, a. s., Olomouc

R. Brazzale (vpravo) s technologem představují sýr GRAN MORAVIA.

Moravské mlékárny zaujaly německé mlékaře 
V závěru srpna zaví-

tal do České republiky pl-
ný autobus německých mlé-
kařů a sýrařů z Hesenska 
a Durynska. Ústřední svaz 

německých mlékařů (Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler e.V.) 
pro ně ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským připravil 
krátkou studijní cestu, na kterou se vydávají pravidelně jednou za dva 
roky. Po předchozích návštěvách v Itálii, Rakousku, Polsku a dalších 
zemích přišlo v letošním roce na řadu české mlékárenství. Zájmem ZDM 
bylo navštívit alespoň jednu konzumní mlékárnu, jednu sýrárnu a také 
některou mlékařskou odbornou školu. Skupina čítala 38 osob, a byly 
zde jak zaměstnanci významných mlékárenských společností Hochwald 
či Milchwerke Thüringer a jiných, ale také zástupci malých regionál-
ních mlékáren a sýráren z obou uvedených německých spolkových ze-
mí. Přítomno bylo i několik důchodců, kteří však ve svém aktivním vě-
ku působili v předních manažerských funkcích. Cesta byla zahájena so-
botním večerním příjezdem do hotelu v Přerově, ve kterém se účastníci 
setkali s ing. Kopáčkem, který je po celou dobu doprovázel.

K těm se servírovaly mimo jiné české 
sýry a mlékaři pochvalně hovořili pře-
devším o našich uzených eidamech.

Odborný program pokračoval 
v pozdním odpoledni v mlékařské 
škole v Kroměříži malým seminářem. 
Skupinu nejprve přivítal ředitel školy
ing. Zeman a pozval všechny do před-
náškové auly, kde bylo připraveno bo-
haté mléčné občerstvení. Seminář za-
hájil ing. Kopáček prezentací o českém 
mlékárenství. Hovořil o problematice 
české prvovýroby mléka, o jeho zpra-
cování a o trhu s mléčnými výrobky 
u nás. Rovněž se zaměřil na hodnoce-
ní zahraničního obchodu a samozřej-
mě na situaci ve vývoji spotřeby mléka 
a mléčných výrobků. Již v rámci před-
nášky se němečtí kolegové dotazovali 
na další a další informace, zajímal je 
především vývoj v nákupních cenách, 
ve kvalitě produkce a v záležitostech 
souvisejících s podporou trhu u nás. 
Další přednášku přednesl ing. Zeman, 
který přítomné seznámil s problemati-
kou odborného školství u nás a pak sa-
mozřejmě detailně představil Vyšší od-
bornou školu potravinářskou a Střední 
průmyslovou školu mlékárenskou a jed-
notlivé formy studia. Do diskuze se za-
pojila také přítomná ing. Kopáčková 
ze SOŠ OTŽP z Veselí n. L. a společ-
ně s ing. Zemanem odpovídali němec-
kým mlékařům na řadu otázek souvi-
sejících se školstvím. Mlékaři se přede-
vším zaráželi nad skutečností, že u nás 
v současné době vůbec neexistuje mlé-
kařský učební obor, ale také nad tím, 
že naši středoškoláci studují mlékařský 
obor, aniž by předtím absolvovali pra-
xi v mlékárenském provoze. V tom se 
systém našeho školství oproti Němec-
ku zásadně liší. Dalším diskutovaným 
problémem byla také otázka součas-
ného nedostatku žáků z důvodů popu-
lačně slabých ročníků. Seminář byl za-
končen „virtuální“ prohlídkou kromě-
řížské mlékárny KROMILK. Ředitel 
mlékárny ing. Tykvart připravil velmi 
názornou prezentaci, prostřednictvím 
které si návštěvníci z Německa moh-
li projít zdejší mlékárnou i v době, kdy 
v ní v neděli večer neprobíhala výro-
ba. Samozřejmě byla tato „prohlídka“ 
zakončena „skutečnou“ ochutnávkou 
zdejších sýrových specialit, z nichž byl 
znalci nejvýše hodnocen sortiment čer-
stvých sýrů a pomazánek.

V pondělí 25. 8. ráno čekalo na ně-
mecké odborníky další opravdové pře-
kvapení. Tím byla návštěva nejmoder-

nějšího českého mlékárenského pro-
vozu OLMA, a. s., Olomouc. Velmi 
pozitivně byla opět hodnocena skuteč-
nost, že skupinu pozdravil osobně ge-
nerální ředitel ing. Gavenda, který ta-
ké v zasedací místnosti tuto moderní 
a stále se rozvíjející společnost před-
stavil a zvídavým mlékařům zodpově-
děl řadu dotazů. Na obvyklou otázku 
současnosti „Jaká je vaše cena za mlé-
ko?“ odpověděl spontánně velmi šala-
mounsky: „Ta je špatná. Špatná pro nás 
mlékaře, protože je příliš vysoká a způ-
sobuje nám problémy v odbytu, ale špat-
ná také pro zemědělce, protože jim prý 
nestačí ke krytí jejich nákladů.“ Poté 
se o skupinu již starali další odborníci 
z Olmy, dr. Dvořáková a ing. Cikánek, 
kteří provedli Němce po jednotlivých 
provozech. A co bylo zde vysoce hod-
noceno: především vysoká úroveň hygi-
eny a sanitace, špičková moderní tech-
nologie, vysoký stupeň automatizace, 
systém potrubní pošty a opět vysoká 
kvalita výrobků. Mlékaři ochutnávali 
zejména prémiové produkty PIEROT, 
NEXT ACTION, řadu zakysaných vý-
robků a další. Jedna mladá německá 
mlékařka byla tak nadšena z jogurtu 
FLORIAN, že se dotázala, zda si je-
den kelímek může vzít domů pro své-
ho stejnojmenného syna.

Poslední velkou návštěvou byla od-
polední prohlídka mlékárny Moravia 
Lacto a. s. v Jihlavě. Německé hosty 
zde očekával předseda představenstva 
ing. Coufal, který po uvítání představil 
nejprve celou mlékařskou skupinu IN-
TERLACTO Group, do které jihlavská 
mlékárna patří. K mlékařům pak pro-

mluvil výrobní ředitel pan Boxan a při 
prohlídce v provozech vše zasvěceně 
vysvětlovala ing. Jankovská. Určitým 
překvapením pro mlékaře bylo zdejší 
nasazení velkého množství zahranič-
ních pracovníků ve výrobě. Sýraři se 
pak dotazovali hlavně na typ výrobní-
ho zařízení a nemohli uvěřit, že pro-
vozovaná multifunkční sýrařská linka 
je české provenience. Bonbónkem na 
konec bylo ještě představení právě in-
stalované moderní linky ELOPAK na 
výrobu mléka s prodlouženou trvanli-
vostí, tzv. „ESL“. Kromě spokojenosti 
s kvalitou výrobků vyslovili návštěvníci 
i uznání nad grafikou obalů.

Prohlídkou mlékárny v Jihlavě napl-
nili němečtí kolegové svůj odborný pro-
gram, jejich další cesta pak směřovala 
na návštěvu naší krásné zlaté a stově-
žaté Prahy. 

Svůj krátký studijní pobyt v Če-
chách zakončili němečtí mlékaři kon-
statováním, že neočekávali tak význam-
ný rozvoj mlékárenského oboru v Čes-
ké republice, se kterým byli seznámeni. 
Hovořili o tom, že je naše mlékárenství 
bezesporu plně konkurenceschopné 
v celoevropském měřítku a že by mě-
lo ještě více usilovat, aby především je-
ho vysokohodnotné produkty význam-
něji pronikly na západoevropský trh. 
Jiřímu Kopáčkovi poděkovali za fun-
dovaný odborný překlad v průběhu ná-
vštěv na mlékárnách a českým mléka-
řům popřáli mnoho dalších podnikatel-
ských úspěchů.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Skupina Interlacto Praha, sdru-
žení tří českých mlékáren, předsta-
vuje novinky uvedené na trh v le-
tošním roce. S Mlékárnou Moravia 
Lacto, Jihlava, mohou spotřebitelé 
ochutnat lahodnou chuť čerstvého 
mléka, které je nyní na trhu v re-
designových obalech. Atraktivní 
obal evokuje zdravé prostředí Vy-
sočiny. Mlékárna Bohemilk přiná-
ší svým zákazníkům kondenzovaná 
mléka v novém praktickém balení 
s uzávěrem, jejichž výrobu odstar-
tovala v těchto dnech. A to pro lep-
ší zážitek z kávy. Mlékárna Olešni-
ce zase představuje nové sýry: El 
Grillo – určený na grilování a Saint 
Laurent – vhodný k vínu. El Grillo 
se stal absolutním vítězem v sou-
těži „Výrobek roku 2008“. 

„Pro výrobu sýrů El Grillo a Saint 
Laurent jsme se rozhodli vzhledem 
k rostoucí poptávce po sýrech a zvyšu-
jící se oblíbeností grilování specialit,“ 
uvádí Ing. Jiří Klos, obchodní ředitel 
mlékárenské divize Interlacto. „Oba sý-
ry našly na trhu své místo a velice si vá-

žíme skutečnosti, že sýr El Grillo zví-
tězil v soutěži Výrobek roku 2008. Ty-
to sýry Mlékárny Olešnice jsou druhu 
akawi, jehož výroba má v České republi-
ce dlouholetou tradici sahající až do pa-
desátých let minulého století. Zvyšující 
se trend spotřeby vína nás zase přiměl 
k výrobě druhu sýra k němu určené-
mu. Právě pro milovníky vína je určen 
Saint Laurent, kteří ho při jeho konzu-
maci ocení. El Grillo zpestří zase pose-

zení s přáteli u grilu,“ dodává Jiří Klos.  
MOC sýru El grillo: 99,- Kč

Mlékárna Bohemilk – Opočno v Or-
lických horách, tradiční výrobce mléká-
renských výrobků s více než sedmdesá-
tiletou tradicí, přichází na trh s novin-
kou – kondenzovaným mlékem. Pro 
jeho výrobu je použito kvalitní mléko 
z horské oblasti Orlických hor, které je 
ošetřeno procesem UHT, jež zajišťuje 
trvanlivost 6 měsíců bez použití konzer-
vačních látek. Kondenzované mléko je 
nabízeno ve dvou variantách tučnosti – 

4 % a 7,5 % v balení 340 g. Vedle osvěd-
čeného použití do kávy a čaje je vhod-
né i do omáček a na pečení. Šroubovací 
uzávěr prodlužuje dobu trvanlivosti po 
otevření, zamezuje kontaminaci otevře-
ného obalu a chrání obsah před pachy 
ostatních produktů v ledničce. MOC 
kondenzovaného mléka: 24,- Kč

Mlékárna Moravia Lacto, Jihlava, 
v roce 2008 představuje nový atraktivní 
obal čerstvého mléka s uzavíratelným 
a rozšířeným uzávěrem, který evokuje 
zdravé prostředí Vysočiny. Obal usnad-
ňuje skladování a díky nové špičkové 
technologii zpracování mléka a bale-
ní vydrží mléko déle čerstvé. Čerstvé 
mléko obsahuje řadu vitaminů a mine-
rálů. Kvalitu čerstvého mléka Moravia 
Lacto potvrzuje také ocenění KLASA, 
které získalo. MOC čerstvého mléka: 
15,90,- Kč

Další novinkou mlékárny Moravia je 
pro tento rok tavený sýr Excelent bez 

příchuti nebo s příchutí šunky a pikant-
ní. Tyto druhy navazují na osvědčenou 
řadu plátkových sýrů Excelent. V rámci 
patnáctých oslav Světového dne mléka 
a vyhlášení mlékařského výrobku roku 
2008 získal v kategorii tavených sýrů
1. místo tavený uzený sýr Excelent se 
šunkou. Tavený uzený sýr Excelent bez 
příchuti získal ocenění „hlavní cena“ 
od mediální komise. 

Interlacto, spol. s r. o. – společnost 
podniká v oboru zpracování mléka 
a sdružuje mlékárny Olešnice, Moravia 

Lacto v Jihlavě a mlékárnu Bohemilk 
v Opočně. Firma byla založena kon-
cem roku 1991, od samého počátku byl 
nosnou činností firmy export mlékáren-
ských výrobků, zejména sušených mlék 
a másla. Sortiment byl rozšiřován o vy-
brané druhy sýrů, kondenzovaná mlé-
ka, sušenou syrovátku, mléko, cister-
nové zboží, kojeneckou dětskou výži-
vu a konzumní výrobky. V roce 1995 
získala společnost Interlacto od firmy 
Palsgaard AS výhradní zastoupení pro 
český trh. Redakce

Novinky společnosti Interlacto 

Zleva Jiří Klos, obchodní ředitel mlékárenské divize Interlacto, spol. s r. o., Zdeněk 
Košek, ředitel Moravia Lacto, Jihlava, Ludmila Oliveriusová, dietologický specialis-
ta a Zdeněk Kovář, obchodní ředitel Bohemilk, a. s., Opočno
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Ze sladkovodních ryb se u nás konzumuje pře-
devším tradiční kapr. Mezi jeho přednosti patří 
nízký obsah tuku ve svalovině, dokonce nižší než 
u libového hovězího masa. Kapří tuk má navíc 
vynikající složení, projevující se přítomností ně-
kterých polynenasycených mastných kyselin, kte-
ré naše tělo potřebuje k redukci sérového chole-
sterolu, a tedy ke snížení rizika srdečních infarktů. 
Konzumace kapra přináší nejen zlepšení srdeční 
činnosti, ale také například pokles rizika vzniku 
trombů, zlepšení metabolismu lipidů a lipoprotei-
nů, snížení krevního tlaku rozšiřováním cév a vý-
znamný příspěvek k prevenci rakoviny střev.

V žebříčku produkce ryb u nás za kaprem, kte-
rý tvoří kolem 87 % z celkové produkce, následu-
jí lososovité ryby (necelých 5 %), býložravé ryby 
(necelá 4 %) a tradiční exportní lín (necelá 2 %). 
Dravé ryby se s pouhým 1 % nacházejí na posled-
ní příčce, v exportním trhu je však jejich úloha 
nezastupitelná.

Z důvodu nepopiratelného přínosu konzumace 
ryb k dobrému zdravotnímu stavu probíhá v sou-
časné době neadresná kampaň na podporu ryb za-
daná ministerstvem zemědělství. Interspar, jehož 
důraz na čerstvost a kvalitu prodávaných produk-
tů je již dobře známý, má v sortimentu šest slad-
kovodních a šest mořských druhů ryb v různých 

úpravách a velikostech. Ryby si zákazníci mohou 
koupit ve vakuovém balení, které dopomáhá pro-
dloužení trvanlivosti a je vhodné pro převoz do 
domácnosti a uskladnění v lednici, pokud zákaz-
ník nechce rybu ihned zpracovávat.

Ryby jsou také důležitým prvkem kampaně 
„Projezte se ke kráse!“, kterou společnost SPAR 
ČOS organizuje ve spolupráci s prim. MUDr. Mo-
nikou Golkovou, prezidentkou Asociace medicí-
ny proti stárnutí ČR a SR. Kampaň zdůrazňuje 
kvalitní čerstvé potraviny, které díky svým přírod-
ním vlastnostem a účinkům na lidský organismus 
příznivě ovlivňují zdraví. Ať už zpomalují proces 
stárnutí buněk, chrání mozek a cévy, snižují rizi-
ko vzniku zhoubných nádorů nebo zlepšují trá-
vení. Cílem kampaně je poukázat na skutečnost, 
že vhodně kombinované potraviny mohou mít po-
dobný účinek jako mnohem náročnější kosmetic-
ké či chirurgické zákroky.

V rámci kampaně prim. MUDr. Golková infor-
muje zákazníky hypermarketů Interspar a super-
marketů Spar mimo jiné o tom, že konkrétně lo-
sos zpomaluje předčasné stárnutí, velmi pozitivně 
ovlivňuje funkci mozku a reguluje cholesterol.

Ing. Tomáš Dočekal
Nákup potravin – maso, ryby, drůbež SPAR ČOS 

Projezte se ke kráse 
s rybami

Zatímco průměrná spotřeba rybího masa na jednoho obyvatele EU činí 11 kg, my Češi spo-
třebujeme pouze 5,5 kilogramu za rok. Důvodem jsou především jídelní návyky české popula-
ce, která ryby pravidelně nekonzumuje. Nárazově se u nás větší množství ryb spotřebuje pouze 
o Vánocích. Jedná se zejména o ryby sladkovodní, ale v poslední době se stále více u štědro-
večerního stolu experimentuje i s jinými druhy ryb. U mladší generace je konzumace ryb vý-
razně vyšší a dá se předpokládat, že celková spotřeba poroste. Mladí si dopřávají jak moř-
ské ryby, tak i jiné plody moře.

Švédská asociace pekařů navštívila v po-
lovině září Českou republiku. Cíl jejich ná-
vštěvy byl předem stanovený, členové aso-
ciace chtěli představit typickou výrobu pe-

kařských a cukrářských výrobků v České 
republice. Pomocnou ruku jim při zajištění 
návštěvy podala společnost K°aK°a Sweden 
a její dceřiná společnost v České republi-
ce K°aK°a CZ.

Pro Švédskou asociaci byl připraven celo-
denní program s exkurzemi přímo ve výrobních 
závodech. První zastávkou na jejich cestě byla 
pekárna Kompek Kladno. Zde se asociace ujal 
sám majitel pekárny pan Škuthan s obchodním 
ředitelem panem Kozákem. Švédští pekaři by-
li velmi mile uvítáni, a jak bylo a je v Čechách 
zvykem, výborným chlebem a solí. Před samot-
nou prohlídkou výrobního závodu byla připra-
vena ochutnávka pečiva ze sortimentu pekár-
ny Kompek. Během degustace pan Škuthan 
seznámil hosty s historií svého závodu s výrob-
kovým portfoliem pekárny Kompek a v nepo-

slední řadě také přestavil plán rozvoje a moder-
nizace pekárny do budoucna. Po zodpovězení 
celé řady dotazů, jak k jednotlivým druhům pe-
čiva a specifickým chutím a požadavkům čes-
kého spotřebitele, tak i k výrobnímu závodu, 
začala samotná prohlídka výrobních techno-
logií. Hosté shlédli technologii výroby chleba, 
bílého i jemného pečiva a byli skutečně pře-
kvapeni rozdílností v chuti i stravovacích ná-
vycích našich zákazníků. Během prohlídky
v pekárně Kompek členové Švédské asociace 
viděli profesionalitu, zažili pohostinnost a přá-
telství. Snad nejlépe to shrnul předseda asoci-
ace švédských pekařů, když řekl: „Vážený pa-
ne Škuthane, do dnešního dne byla pro nás 
Česká republika spojena se jmény Jágr, Hašek, 
Holík, ale od teď se nám, švédským pekařům, 
při vzpomínce na ČR vybaví vždy další jméno 
Škuthan a Kompek.“

Další zastávkou na poznávací cestě švéd-
ských pekařů se stala Hořovická pekárna 

a cukrárna. Také tady zažili hosté ze Švéd-
ska velmi přátelské přijetí panem Belfínem, 
ekonomem firmy, a dozvěděli se mnoho za-
jímavých ekonomických údajů o společnosti 
a o vývoji trhu v České republice a také byli se-
známeni s výrobou Hořovické pekárny a cuk-
rárny a se skladbou sortimentu. Velikou dis-
kuzi vyvolalo téma tvorby cen a ocenění ruční 
práce, po níž následovala samotná prohlídka 
výrobních technologií v doprovodu vedoucí 
pekárny paní Joskové. Hosté viděli technolo-
gie výroby chleba, běžného i jemného pečiva. 
Švédské pekaře nejvíce zaujala cukrářská vý-
roba, protože tvary, vzhled a chuť byly oproti 
produkci ve Švédsku naprosto odlišné. V závě-
ru pak proběhla diskuze o kvalitě surovin a je-
jich významnému vlivu na jakost finálních vý-
robků. Hosté ze Švédské asociace pekařů od-
jížděli i z této pekárny s pocitem, že poctivá 
práce lidi spojuje všude na světě.

KåKå CZ s. r. o.

Švédská asociace pekařů na návštěvě v České republice

Pan Škuthan vysvětluje členům Švédské asociace pekařů technologii výroby.

Během prohlídky pekárny Kompek hosté viděli i technologii výroby chleba.
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Olomouc – Český trh s BIO po-
travinami zažívá zlaté časy. Jedním 
z důkazů jsou výsledky spol. OLMA, 
která se jako první u nás zaměři-
la na produkci mléčných výrobků 
s označením BIO. Za prvních osm 
měsíců roku 2008 zvýšila olomouc-
ká mlékárna meziročně tržby zís-
kané z prodeje BIO výrobků o více 
než 65 %. Nejvýraznější růst OLMA 
zaznamenala u BIO mléka. Výsled-
ky by mohly být ještě příznivější, 
nicméně firma je stále limitová-
na omezeným množstvím kvalitního 
BIO mléka na trhu. Do nových tech-

nologií na produkci BIO výrobků
OLMA letos investovala 5 mil. Kč. 

Olomoucká mlékárna OLMA, a. s., 
utržila za mléčné výrobky s označením 
BIO v prvních osmi měsících tohoto 
roku 88,2 mil. Kč, což je o 66,4 % ví-
ce než ve stejném období loňského ro-
ku. V meziročním srovnání firma letos 
prodala o 40,5 % více BIO výrobků než 
v roce 2007. Jak poukazuje obchodní 
ředitel společnosti OLMA, a. s., Jan 
Vařeka, mohl být růst ještě vyšší: „Na-
še produkce BIO výrobků je omezena ne-
dostatečným množstvím BIO mléka na 

trhu. Na zvyšování dodávek kvalitní suro-
viny neustále intenzivně pracujeme.“ 

Nejrychleji rostoucím BIO produk-
tem je v olomoucké Olmě BIO mléko, 
kterého se za prvních osm měsíců to-
hoto roku prodalo o 37 % více než ve 
stejném období loňského roku. Skvěle 
se daří i BIO jogurtům a jogurtovým 
drinkům. Aktuálně má Olma ve svém 
portfoliu 8 BIO výrobků rozdělených 
do 3 kategorií. 

I přesto, že je ČR ve spotřebě BIO 
potravin zrychlujícím běžcem, za vy-
spělými evropskými zeměmi ještě zao-
stává. „Zatímco u nás podíl BIO potravin 

nedosahuje ani 3 % z celkového množ-
ství, v Německu či Rakousku je to více 
než 10 %. Určitě je ale reálné, abychom 
se postupně přiblížili těmto vyspělým ze-
mím,“ dodává J. Vařeka. 

OLMA, a. s., je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrobků 
v ČR. Byla založena v roce 1970 a v ro-
ce 1994 se stala akciovou společnos-
tí. Majoritním vlastníkem společnos-
ti je Milkagro, a. s., Olomouc (sdruže-
ní prvovýrobců a dodavatelů mléka). 
Dalším významným akcionářem je fir-
ma Eligo a. s., která vlastní 42% podíl. 

Mlékárna OLMA, a. s. je ryze českou 
společností, splňující ty nejnáročněj-
ší kritéria výrobní i ekologické kvali-
ty, jejíž sortiment je na světové úrovni 
a garantuje svým zákazníkům výrobky 
a služby, které jsou plně srovnatelné 
s mezinárodní konkurencí. Převážnou 
část produkce tvoří čerstvé a trvanlivé 
mléko, jogurty, jogurtové nápoje, de-
zerty, másla a ostatní zakysané výrob-
ky. Ročně OLMA, a. s. zpracovává ví-
ce jak 260 mil. litrů mléka a zaměst-
nává 570 lidí.

Ing. Lubomír Románek
OLMA, a. s.

Olma výrazně zvýšila produkci BIO výrobků 

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) (bo) 
– Růst domácí spotřeby mléka 
a mléčných výrobků, který v Čes-
ku nastal v posledních letech, se 
letos asi zastaví. I přes pokles cen 
nyní odbyt těchto potravin vázne. 
Vyplývá to z údajů ministerstva ze-
mědělství, které byly prezentovány 
na tiskové konferenci k Mlékáren-
skému dni v Přibyslavi. Loni, kdy 
mléčné výrobky naopak výrazně 
podražily, jich Češi v meziročním 
srovnání spotřebovali o něco více. 

Podle ředitele Českomoravského 
svazu mlékárenského Michala Němce 
k nynější stagnaci přispěli obchodníci, 
kteří měli snahu udržet delší dobu vyš-
ší prodejní ceny. Určité oživení na trhu 
mléčných výrobků očekává v závěru to-
hoto roku, a to i díky předvánočnímu 
prodeji. Tuzemská spotřeba mléka a vý-
robků z něj je podle Němce ještě pod 
průměrem EU a dá se očekávat, že vý-
hledově bude stoupat. 

Podle ministerstva zemědělství lo-
ni každý Čech v průměru spotřeboval 

244,5 kilogramu mléka, což bylo o 2,1 
procenta více než v roce 2006. Letos ale 
ministerstvo s dalším růstem nepočítá. 
Obchodní ceny čerstvého konzumního 
mléka přitom od ledna do července kles-
ly o více než čtyři procenta a například 
u másla a eidamu skoro o pětinu. Na 
rozdíl od druhé poloviny minulého ro-
ku, kdy poptávka po mléce a mléčných 
výrobcích převyšovala nabídku a vedla 
k rychlému zdražování, se nyní mlékár-
nám hromadí zásoby na skladech. 

V Česku funguje přes 60 mlékáren, 

jejich počet je stabilní. Němec potvrdil, 
že loňský rok pro ně byl velice příznivý 
a jejich hospodářské výsledky byly klad-
né. „Bohužel letošní první pololetí při-
neslo výrazný obrat. Mnoho mlékáren 
si stěžuje na to, že mají ekonomické pro-
blémy,“ dodal. Největší potíže mají po-
dle Němce podniky zaměřené na komo-
ditní výrobky pro export; nejvýrazněji se 
propad cen projevil u sušeného mléka. 
Naopak lépe se na trhu daří výrobcům 
různých specialit. 

Prodej v českých obchodech je ny-

ní pro mlékárny výhodnější. „Ceny ex-
portních výrobků jsou na velice nízké 
úrovni,“ vysvětlil Němec. Zda a o kolik 
se v budoucnu zvýší domácí spotřeba 
mléka, podle něj bude záviset i na tom, 
zda budou Češi preferovat takové mléč-
né potraviny, jako jsou sýry a tvarohy, 
na jejichž výrobu je potřeba více mléka. 
„Pak určitě máme šanci, aby spotřeba 
mléka ještě rostla,“ řekl. Například u sý-
rů se průměrná roční spotřeba v Česku 
pohybuje kolem 17 kilogramů na hlavu, 
zatímco průměr v EU je 19 kilogramů.

Praha (bo) - Produkce sýrů za le-
tošní první pololetí v ČR meziroč-
ně poklesla o 4,1 procenta na 50 
406 tun. Vyplývá to ze statistic-
kých údajů ministerstva zeměděl-
ství. Nejvýrazněji se výroba sníži-
la zejména u tavených sýrů. Těch 
se od začátku roku do konce červ-
na vyrobilo 8 841 tun, což je 89,9 
procenta loňské produkce. 

V sortimentu přírodních sýrů nebyl 
pokles tak výrazný (o 2,6 procenta). 

Produkce se snížila zejména u bílých 
sýrů v solném nálevu a vybraných po-
lotvrdých sýrů. Výroba se naopak leh-
ce zvedla u čerstvých nezrajících sýrů 
(o 2,3 procenta) a u sýrů plísňových 
(1,6 procenta). 

Tento jev potvrzuje manažerka firmy 
Bel Sýry Česko Jarka Koňaříková. Pod-
le ní je patrný příklon zákazníků ke ka-
tegorii čerstvých sýrů, uvedla.

Podle ředitele Českomoravského 
svazu mlékárenského Michala Něm-

ce meziročně vzrostla produkce jen 
u tří skupin mléčných výrobků. Jedná 
se o konzumní mléko, kde se výroba 
zvýšila zhruba o dvě procenta, tvarohy 
(o 4,3 procenta) a sušená mléka (o 6,1 
procenta). U všech ostatních skupin 
mléčných výrobků byl zaznamenán po-
kles jejich výroby. 

Klesly také ceny průmyslových výrob-
ců. Třicetiprocentní Eidam se v lednu 
prodával za 106,46 koruny za kilogram, 
v červenci pak již jen za 86,18 Kč/kg. 

Zatímco v lednu byla cena litru mléka 
13,19 koruny, v červenci to bylo 10,37. 
Cena másla za prvních sedm měsíců ro-
ku poklesla z 98,38 Kč/kg na červenco-
vých 79,05 koruny, uvedl Němec. 

Situace na trhu tak ukazuje určitý 
pokles poptávky po mléce a mléčných 
výrobcích, respektive převahu nabídky 
nad poptávkou. To může podle Němce 
v konečném důsledku vést k zastavení 
nebo dokonce k snížení spotřeby mlé-
ka a mléčných výrobků v ČR. Ta loni 

činila 244 kg na osobu a podle údajů 
Českého statistického úřadu dlouhodo-
bě rok od roku rostla. 

Z hlediska bilance zahraničního ob-
chodu vykazuje ČR stále kladné saldo. 
Za první pololetí letošního roku je to 
více jak tři miliardy korun. Vývoz za 
pololetí meziročně vzrostl o 4,8 pro-
centa. Značnou roli zde sehrává export 
syrového mléka, především do Němec-
ka. Dovoz se spíše snižuje, meziroční 
klesl o necelé procento.

Růst domácí spotřeby mléčných výrobků se zastaví 

Výroba sýrů v pololetí meziročně poklesla

Představujeme 
novou řadu 
pomazánkových 
másel, nazvanou 
FIT line.
Doplňujeme 
tak standardní 
a pikantní řadu 
o nové produkty. 
FIT line bylo
zvoleno i proto, že 
výrobek odpovídá 
současným 
trendům zdravé 
výživy, má
pouze 20 % 
mléčného tuku, 
tj. o 10 % méně, 
než je klasické 
pomazánkové 
máslo, přitom 
se toto složení 
negativně 
neprojevuje na 

vynikající chuti.
Jde o výrobek,
který svým
složením zatím na 
českém trhu chyběl 
(pomazánkové máslo 
+ smetanový jogurt). 
FIT line by se
měl stát
vhodným doplňkem 
moderní studené 
kuchyně, nehodí se 
k pečení a vaření.
Koncem října bude 
neochucená verze 
doplněna o další
dvě příchutě,
na českém
trhu zcela nové, 
a to čedar + karotka 
a gyros. FIT line bude 
k dostání téměř ve 
všech obchodních 
řetězcích.
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Když se dnes zeptáte zpracova-
telů masa, co jim dělá nejvíce sta-
rostí, všichni odpoví, že vysoké ce-
ny vepřového masa. A mají pravdu 
– po pár letech klidu a stability se 
hladina cen přímo vzbouřila.

Naposledy jsme v oboru zažili ob-
dobné cenové šílenství ve druhé polo-
vině roku 2004, krátce po vstupu ČR 
do EU. V roce 2005 se situace srovna-
la, vloni i předloni byl relativní klid – 
jen občasné sezonní výkyvy v řádu jed-
notek procent. Letos se ale nestačíme 
divit. Cenová horečka zachvátila ce-
lou EU, naši zemi nevyjímaje. Např. 
chlazená plec v kategorii 4 D (bez kos-
ti a kolena, bez kůže s minimálním tu-
kovým krytím) zaznamenala od ledna 
2008 nárůst o 30 procent. Hřbetní sád-
lo ve stejném období vzestup o neuvě-
řitelných 160 procent! (čtete správně 
o 160 % – v EU dnes nekoupíte hřbetní 
sádlo pod 40,- CZK ). Praktická ukázka, 
jak funguje nabídka a poptávka. Jsou-
li v rovnováze – jak tomu bylo v letech 
2005–2007, ceny bývají stabilní s jen 
občasným kolísáním. Vzroste-li však 
poptávka po mase, zvyšuje se i cena. 
Nejinak je tomu v případě poklesu na-
bídky. A když se setkají oba vlivy sou-
časně, tj. pokles nabídky a naopak ná-
růst poptávky, vyvine se situace, jakou 
zažíváme na trhu s vepřovým mase prá-
vě v tomto období. 

Vepřové maso je nejrozšířenějším 
druhem masa, které potřebujeme jak 
pro výsek tak zejména pro zpracování 
do masných výrobků. Jestliže se v ro-
ce 2006 spotřebovalo celosvětově na 
268 milionů tun masa, vepřové z toho 
představovalo největší podíl: 105 mili-
onů tun (39 procent). Menší část při-
padla na drůbeží maso (83 milionů, tj. 
necelých 31 procent) a na hovězí (66 
milionů, tj. necelých 25 procent). 

V období 1999–2006 se spotřeba 
vepřového zvyšovala ročně o 2,4 pro-
centa. Největší producent – Čína – vy-
kázala nadprůměrný růst 3,7 procent, 
naopak jen nepatrný vzestup je pozoro-
ván v EU a USA. Čína takto v uplynu-
lých letech koncentrovala 70 procent 
nárůstu celosvětové spotřeby vepřové-
ho masa! Situaci v produkci a spotřebě 
vepřového masa v hlavních zemích uvá-
dí tabulka č. 1:

Z tabulky č. 1 je zřejmé, že světo-
vá jednička – Čína – má vyrovnanou 
produkci i spotřebu masa. Některé 
země jsou přebytkové, tzn. že vypro-
dukují více vepřového, než dokáží sa-
my spotřebovat. Přebývající množ-
ství musí exportovat do zahraničí. 
Významnými vývozci vepřového ma-
sa jsou EU, USA, Kanada a Brazílie. 
Naopak četné země musí vepřové do-
vážet, aby uspokojily domácí poptáv-
ku – Japonsko, Rusko, Jižní Korea, 
Mexiko, Hongkong. Světový obchod 
s vepřovým proto stále roste. Celkový 
export vzrostl z 3,6 milionu tun v ro-
ce 1999 na 5,8 milionu tun vepřového 
v roce 2006. Této změně odpovídá roč-

ní přírůstek ve výši 7,3 procenta. Nad-
průměrný růst vykázal vývoz v USA 
(+12,5 % ročně), Kanadě (+9,6 %)
a zejména v Brazílii (+32 %). 

Podle údajů OECD-FAO má v letech 
2008–2017 vzrůst produkce vepřového 
masa ve světě na 125 milionů tun. Zvý-
šení se očekává také v zahraničním ob-
chodě. V roce 2017 má celkový export 
dosáhnout 7,7 milionu tun.

Prognózy, hlavně dlouhodobé, však 
mohou být ošidné – jak dokazují čísla 
letošního zahraničního obchodu s vep-
řovým masem v EU.

V roce 2007 klesly vývozy vepřového 
masa z EU o 8,6 procent na 1,9 milio-
nů tun (k vepřovému masu počítá sta-
tistika i sádlo, vnitřnosti a živá zvířata).
Vloni se tak stala Evropská unie nej-
větším exportérem vepřového masa na 

světě, následovaly USA (1,3 milionu t), 
Kanada (1 mil. t) a Brazílie (0,6 mil. t).
Přitom jak Spojené státy, tak i Brazí-
lie své vývozy zvýšily. Důvodem pokle-
su exportu vepřového z EU byly nižší 
prodeje v Rusku a Japonsku. Evropa 
zde vloni ztratila podíly na úkor USA 
a Brazílie (levnější tamní produkce, vý-
hodnější kurz dolaru). 

Úspěšnější byla EU při vývozu do 
Hongkongu – prodeje vzrostly o 74,3 
procent. Rovněž se lépe dařilo v Číně 
a Singapuru. Podle odhadů německé 
ZMP (Zentrale Markt- und Preisbericht-
stelle je německá organizace se sídlem 
v Bonnu, která se zabývá soustavným sle-
dováním trhů se zemědělskými a potra-
vinářskými produkty) by letos vývoz do 
Asie z EU měl dále vzrůstat. 

Americká USDA byla na počátku 

roku ve svých odhadech konkrétnější: 
Vývoz vepřového masa z EU měl letos 
vzrůst až o dvě procenta. Očekával se 
zvýšený prodej na trzích v Rusku, a to 
zejména po zrušení zákazu dovozu pol-
ského vepřového. Export na jiné desti-
nace se letos zvyšovat neměl, neboť EU 
těžko konkuruje slabému dolaru – toli-
ko odhady USDA na r. 2008.

A jaká je reálná situace za první po-
loletí? EU vyvezla více než milion tun 
vepřového masa. Meziročně jde o ná-
růst více než čtyřicet procent! Skuteč-
ně se dle předpovědí dařilo prodejům 
v Rusku. V období leden–červen 2008 
zde prodala EU mražené vepřové ma-
so v objemu více než 141 tisíc tun, dvoj-
násobek obchodu první poloviny roku 
2007. Více vepřového našlo odbyt ta-
ké v Japonsku (117,6 tisíce t) a Hong-
kongu (59,3 tisíce t). Jako významný 
obchodní partner se objevila Ukraji-
na (odebrala téměř 18 tisíc t mraže-
ného vepřového). Naopak méně masa 
putovalo do Jižní Koreje (54,6 tisíc t) 
a USA (22,46 tisíc t). Vyvezlo se ta-
ké více vepřových drobů. Zásluhu na 
tom má beze sporu Hongkong. Náku-
pem téměř 167 tisíc tun zvýšil mezi-
ročně skoro dvojnásobně svůj obchod 
s EU. Významným odbytištěm vepřo-
vých drobů bylo také Rusko (76,5 tisí-
ce t) a Čína (téměř 59 tisíc t). 

Poptávka po vepřovém se v EU tedy 
razantně zvýšila. A co nabídka? 

Podle již zmiňované ZMP bude od 
4. čtvrtletí k dispozici méně jatečných 

prasat. Podkladem pro toto tvrzení jsou 
informace z poslední evidence dobyt-
ka v deseti členských zemích EU, kte-
ré zajišťují kolem tří čtvrtin trhu. Me-
ziročně nastal propad produkce prasat 
mezi 4–5 procenty. Silná redukce po-
stihla stavy chovných a připuštěných 
prasnic. V Německu, Španělsku, Pol-
sku, Francii, Dánsku, Nizozemí, Ru-
munsku, Maďarsku, Rakousku a Čes-
ké republice poklesly stavy prasnic do-
hromady o 9,4 procenta na celkových 
11,18 milionu. Stav připuštěných pras-
nic (7,45 milionu kusů) byl nižší opro-
ti jaru 2007 dokonce o 10 procent. Pro-
pad počtu březích prasnic v Německu 
dosáhl jen 5,4 procenta, naopak Česko 
hlásí minus 23,3 procenta, Polsko mi-
nus 19,2 a Maďarsko minus 12,7 pro-
centa. Silný pokles nastal ale v tradič-
ních státech se silnou produkcí vepřo-
vého masa – ve Španělsku je meziročně 
méně připuštěných prasnic o 12,3 pro-
cent a v Dánsku o 10,3 procenta. 

Celkové stavy prasat se v deseti vý-
še uvedených zemích zredukovaly 
o 6,2 procenta na 120,05 milionu ku-
sů. V Polsku bylo při posledním sčítání 
dobytka v červenci 2008 zaznamenáno 
15,4 milionu prasat – meziroční pokles 
o 3 miliony. Jde o nejnižší stavy prasat 
za posledních více než třicet let. Pol-
sko se tak stalo zemí, která dováží více 
vepřového masa, než exportuje. Letos 
se odhaduje import vepřového v obje-
mu kolem 500 tisíc tun. Největšími do-
vozci je Německo a Dánsko.

V České republice bylo zjištěno
k 1. srpnu 2,35 milionu kusů prasat, 
meziroční pokles téměř půl milionu 
kusů. V naší zemi se tak chová nejmé-
ně prasat od konce druhé světové vál-
ky. Stav prasnic dosáhl 166 tisíc kusů, 
ve srovnání s jarní evidencí o dalších 
80 tisíc kusů méně. Potřeby vepřového 
masa v naší zemi se tak musí krýt stále 
více a více z dovozu. Největší dodávky 
přicházejí z Německa, Rakouska, Dán-
ska, Nizozemí či Španělska.

Současná situace v nabídce vepřo-
vého masa se proto hned tak rychle 
asi nezmění. Naději na konec dalšího 
zvyšování cen pro zpracovatele před-
stavuje možný pokles poptávky po ev-
ropském vepřovém mimo hranice EU. 
První takové signály přicházejí z Rus-
ka, kde se nedávno tvořila kvóta na 
rok 2009, jejímž podkladem jsou obje-
my dovozů v předešlých letech. Sníže-
ní exportu by tak mohlo alespoň mír-
ně zvýšit nabídku vepřového masa na 
vnitřním trhu EU s následným jeho 
zlevněním. Jedině tak se mohou zpra-
covatelé masa zase trochu nadechnout. 
Na rozdíl od devadesátých let si totiž 
nemohou promítnout zvýšené vstupní 
náklady do prodejních cen svých pro-
duktů. Síla jejich zákazníků – v tomto 
případě zahraničních maloobchodních 
řetězců – je už příliš velká. 

MVDr. Josef Kameník, CSc.
generální ředitel

KMOTR-Masna Kroměříž a. s.

Tabulka č. 2: Referenční ceny vepřového masa ve vybraných členských zemích EU 
(37. týden 2008) – v EUR/100 kg; zdroj: ČSZM

Země €/100 kg přejímací 
hmotnosti Meziroční změna v %

Česká republika 185,12 +17,0
Dánsko 147,25 +20,1
Francie 160,00 +13,5
Maďarsko 181,41 +18,4
Německo 182,38 +20,7
Nizozemí 165,59 +20,9
Polsko 182,74 +22,9
Rakousko 176,97 +16,8
Rumunsko 197,15 +21,8
Španělsko 171,12 +20,2

Vepřové maso: nesoulad nabídky a poptávky
Tabulka č. 1: Produkce a spotřeba vepřového masa v rozhodujících zemích světa (zdroj: Evropská komise, 31. 7. 2008)

Země
V 1000 tunách Změny k minulému období 

%
Světový podíl 

v %
1999–2006 2007 2008–2017 1999–2006 2007 2008–2017 1999–2006 2008–2017

produkce
Čína 44 970 47 000 53 600 100 105 119 50 52
EU 21 582 22 040 22 314 100 102 103 24 21
USA 9 037 9 960 10 713 100 110 119 10 10
Brazílie 2 418 2 980 3 548 100 123 147 3 3
Kanada 1 804 1 850 2 043 100 103 113 2 2
Rusko 1 644 1 880 2 055 100 114 125 2 2
Japonsko 1 256 1 260 1 217 100 100 97 1 1
Mexiko 1 103 1 200 1 311 100 109 119 1 1
Filipíny 1 103 1 245 1 332 100 113 121 1 1
J. Korea 1 059 1 065 1 098 100 101 104 1 1
Tchajwan 906 910 929 100 100 103 1 1

spotřeba
Čína 44 784 46 690 53 509 100 104 119 50 52
EU 20 426 20 790 21 059 100 102 103 23 20
USA 8 635 8 960 9 352 100 104 108 10 9
Japonsko 2 337 2 500 2 442 100 107 105 3 2
Rusko 2 278 2 734 2 981 100 120 131 3 3
Brazílie 1 941 2 265 2 557 100 117 132 2 2
Mexiko 1 393 1 565 1 780 100 112 128 2 2
J. Korea 1 222 1 518 1 628 100 124 133 1 2
Filipíny 1 130 1 272 1 482 100 113 131 1 1
Kanada 1 036 970 1 015 100 94 98 1 1
Tchajwan 948 927 987 100 98 104 1 1
Ukrajina 617 609 661 100 99 107 1 1
Thajsko 610 694 782 100 114 128 1 1
Indonésie 525 606 659 100 115 126 1 1
Hongkong 398 428 449 100 108 113 0 0

V Praze dne 9. září 2008

Vážení kolegové,
páni předsedové a ředitelé,

snad poprvé v historii českého stá-
tu se na Vás obracíme s návrhy na 
vytvoření prostoru pro aktivnější 
a efektivnější spolupráci mezi Agrár-
ní komorou ČR a představiteli spo-
třebních družstev. 

Jak ukázaly první, byť náhodné, 
ale již dnes možno říci ověřené po-
zitivní zkušenosti ze spolupráce ně-
kterých agrárních komor s představi-
teli spotřebních družstev, vztahující 
se např. k účasti na hodnocení soutě-
že „Nejlepší regionální potravinářský 
výrobek“ a z toho plynoucí násled-
nou spolupráci v oblasti obchodová-

ní s těmito produkty, se ukázalo, že 
tento typ spolupráce má budoucnost 
a měl by být rozšířen, pokud možno, 
po celé republice. 

Dohodli jsme se, že nabídneme 
spolupráci na obdobné úrovni všem 
regionálním pracovištím Agrární ko-
mory ČR a všem spotřebním druž-
stvům působícím v daných regio-
nech. K tomuto kroku nás vede ně-
kolik skutečností, které dle našeho 
názoru dávají předpoklad pro úspěš-
nou spolupráci. Jednou ze základ-
ních je obdoba regionálního působe-
ní jednotlivých družstev i regionál-
ních pracovišť Agrární komory ČR, 
tedy využití územního členění obou 
struktur. Dalším, neméně důležitým 
je trvalá podpora (a to nejen na pa-
píře) spotřebních družstev směřují-

cí ve prospěch regionální potravinář-
ské výroby včetně prvovýroby. Dá se 
dokonce konstatovat, že mnohé po-
travinářské výrobny regionálního ty-
pu zůstávají na trhu jen díky odbytu 
svých výrobků do spotřebních druž-
stev. Třetím důvodem, který uvádíme 
jako poslední, byť rozhodně není po-
sledním v řadě, je nutnost vzájemné 
podpory prvovýroby a potravinářské 
výroby ryze české produkce, v návaz-
nosti na podporu největšího obchod-
ního řetězce, který je v českých ru-
kách. 

Jsme přesvědčeni o tom, že mož-
ností spolupráce na této úrovni je 
hodně. Chceme tímto dopisem vy-
tvořit první kontakt a na základě ně-
ho zpracovat určitou filozofii přístu-
pu k řešení problematiky budoucí 

spolupráce s tím, že SČMSD a vede-
ní Agrární komory ČR jsou připra-
veni pracovat na konkrétních kro-
cích vedoucích k efektivnímu využi-
tí této spolupráce, která by přinesla 
nejen ekonomický prospěch pro obě 
strany. 

Předkládáme první nástin návrhu 
spolupráce mezi konkrétními druž-
stvy a konkrétními regionálními pra-
covišti komor, s výzvou pro vzájem-
né kontaktování odpovědných osob 
a otevření témat možné spolupráce 
na regionální úrovni. Po prvních kon-
zultacích bychom svolali celostátní 
poradu zainteresovaných osob, kde 
bychom schválili jednotlivé kroky 
a společně hledali i podporu ve stát-
ních a politických institucích pro je-
jich realizaci. Pro rychlejší orientaci 

předkládáme určitou formu dotaz-
níku, ze kterého by vyplynul zájem 
(případný nezájem) na spolupráci to-
hoto typu a který by po vyhodnoce-
ní z obou stran sloužil jako podklad 
pro výše uvedené aktivity celostátní-
ho typu. 

Závěrem si dovolujeme Vás požá-
dat o zvýšenou pozornost, plnou ak-
tivitu v přístupu k těmto návrhům, 
neb je pokládáme za jedny z život-
ně důležitých pro budoucnost a per-
spektivu jak českého zemědělství, tak 
českého obchodu. 

S pozdravem
Ing. Zdeněk Juračka

předseda SČMSD

Ing. Jan Veleba 
prezident Agrární komory ČR

Společný dopis předsedy SČMSD a prezidenta AK ČR
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Firma INPOST spol. s r. o. by-
la založena v roce 1990 jako sou-
kromá společnost bez podílu zahra-
ničního kapitálu. V roce 2002 by-
ly provedeny rozsáhlé rekonstrukce 
a modernizace provozů, díky nimž 
mohlo dojít k následnému rozvo-
ji společnosti. V důsledku tohoto 
rozvoje a navýšení objemu expedic, 

se v roce 2008 otevřelo nové distri-
buční centrum.

V současné době se výrobní část fir-
my skládá z bourárny – CZ 175, která 
je schválena i jako vhodný exportní zá-
vod do Ruské federace, masné výrobny 
– CZ 146, a distribučního střediska – 
CZ 72940259. 

Profil společnosti INPOST spol. s r. o.

Denní objem výroby společnosti před-
stavuje 60 tun bouraného vepřového 
a hovězího masa, 8 tun masných výrob-
ků. Společnost taktéž obchoduje s mra-
ženým masem a mraženou drůbeží. 

Firma si postupně vytváří a rozví-
jí i vlastní maloobchodní síť prodejen, 
budovanou po ČR, a na Slovensku. Ak-
tuálně jich firma provozuje 33, a v nej-
bližší době se chystá otevřít další. 

INPOST spol. s r. o. má v současné 
době tři rovnoprávné vlastníky. V za-
městnaneckém poměru pracuje ve spo-
lečnosti cca 300 zaměstnanců. 

Hlavním cílem firmy INPOST spol. 
s r. o. zůstává, i pro dobu budoucí, utvá-

ření trvalých vztahů s obchodními part-
nery na základě vstřícnosti k jejim po-
žadavkům a optimalizace obchodních 
vztahů, se zvláštním zřetelem na spoko-
jenost konečného spotřebitele.

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. Pavla Tomáše,
jednatele společnosti PT servis
Konzervárna spol. s r. o.

OTÁZKA PRVNÍ:
Vaše společnost se velmi cíleně soustře-

ďuje na výrobu masných konzerv. Nabídka 
těchto výrobků na našem trhu je poměr-
ně vysoká. Jak se Vám daří prosadit v této 
konkurenci a s jakou rentabilitou se dnes 
dají masné konzervy vyrábět? Mám na mysli 
především masné konzervy se „skutečným“ 
obsahem masa. Zvláště když je v současné 
době cena vepřového i hovězího masa vel-
mi vysoká a dokonce je masné suroviny ne-
dostatek. Jak řešíte tyto problémy Vy a ja-
ký vidíte další obchodní vývoj v této ko-
moditě?

ODPOVĚĎ:
Ano, máte pravdu, v letošním roce objem 

výroby masových konzerv v naší konzervár-
ně v Táboře výrazně vzrostl. V současné do-
bě jsme druhými největšími výrobci masových 
konzerv v České republice. Prosadit se na trhu 
je opravdu velmi náročné, ale máme z čeho vy-
cházet. V uplynulých obdobích si naše maso-
vé konzervy u zákazníků získaly poměrně vyso-
kou oblibu, a tak poptávka po našich výrobcích 
ovlivnila i výši výroby těchto konzerv. Lze ří-
ci, že naše konzervy se vyznačují tím, že za po-
měrně pro zákazníka přijatelnou cenu nabíze-
jí dobrou kvalitu a hlavně chuť. Vyrábíme ma-
sové konzervy z vepřového, hovězího, krůtího 
a kuřecího masa. Pod značkou Mei Ning jsou 
vyráběny tyto konzervy také ve vyšší kvalitě 
a za vyšší cenu. I přes vyšší cenu jsou konzer-
vy Mei Ning našimi zákazníky vyhledávaným 
zbožím a objem prodeje těchto konzerv vzrostl 
za poslední 2 roky takřka trojnásobně.

Pokud se týká cen masa, tak to je oprav-
du velký problém a výhled je naprosto nejas-
ný. V současné době lze konstatovat, že v EU 
chybí výrobní masa a ceny skutečně výrazně 
poskočily, takže jsou nejvyšší za poslední ro-
ky. Náš problém spočívá v tom, že prodejní 
ceny na obchodní řetězce, které ovládly cca 
80 % českého trhu, jsou stanoveny dlouhodo-
bě a rozhodně nezohledňují nárůst ceny suro-
viny. 

Bohužel, při jednáních o zvýšení cen maso-
vých konzerv narážíme u obchodních řetězců 
na „zavřená ocelová vrata“. Jednoduše je toto 
nezajímá a my jako výrobci musíme dodávat 
za dohodnuté ceny. Když k tomu připočtete 
– nebo spíš odečtete – různé bonusy, poplat-
ky a akce, které jsou povinné, dostanete se na 
hranici rentability.

Potom nám, výrobcům, nezbývá nic jiné-
ho, než hledat rezervy. Ale kde? Obsah masa 
v konzervách je striktně daný vyhláškou a ja-
kákoliv odchylka, kterou ČZPI zjistí, je tvr-
dě sankcionována. Ceny energií a pohonných 
hmot neustále stoupají, a tak nezbývá, než vý-
razně snížit náš zisk. Současně se ale také sna-
žíme investovat do výrobních zařízení, která 
jsou méně náročná na spotřebu energií, výroba 
na nich je produktivnější a také uspoří pracov-
ní síly. Ovšem jistě si dokážete představit, jak 
dlouhodobá je návratnost těchto investicí.

Jaký vidím další vývoj? Budeme muset zno-
vu jednat s našimi obchodními partnery a pře-
svědčovat je, že ceny, které od nás požadují, 
jsou v podstatě likvidní. Snad je přesvědčíme, 
že český spotřebitel jistě uvítá tradiční český 
výrobek s českou chutí a že jejich tržby nebu-
dou ohroženy.

OTÁZKA DRUHÁ:
Všímáme si Vašich dalších výrobních ak-

tivit a z nich je zřejmé, že Vaše společ-
nost se kromě masa bude soustřeďovat i na 
další konzervárenské výrobky. Mohl byste 
v těchto souvislostech představit Váš kom-
plexní výrobní sortiment, který nabízíte na 
náš trh? A také uvést, jaké jsou Vaše ex-
portní aktivity?

ODPOVĚĎ:
Pokud se týká našeho sortimentu, kromě již 

zmiňovaných masových konzerv, jsou to hoto-
vá jídla – guláše, lečo s klobásou, fazole s klo-
básou, jejichž výroba v letošním roce opět stou-
pala díky vynikající chuti. Dále jsme pokračo-
vali ve výrobě paštik a novinkou, která se velice 
osvědčila, jsou výrobky obsahující vejce, tj. 
uzené maso s vejci, tuňák s vejci, kuřecí maso 
s vejci. Pro milovníky pikantních a ostřejších 
chutí jsme uvedli na trh Pekelníkovy tousty, je-
jichž objem prodeje nás velmi příjemně potě-

šil. Tyto výrobky jsou dodávány na trh v balení 
alupack. Novinkou je rovněž právě nově dodá-
vaná Bavorská sekaná, která se vyznačuje vel-
mi příjemnou chutí, srovnatelnou s typickým 
produktem, jak ho známe z našich kuchyní.

Vzhledem k tomu, že k nosné komoditě pa-
tří rovněž výroba sterilovaných zeleninových 
výrobků, tak i letos bylo v naší konzervárně 
vyrobeno cca 4,5 tisíce tun sterilovaných oku-
rek, bez nichž si už leckterá výrobna lahůdek, 
vývařoven a rovněž domácností nedokáže čes-
ký trh představit. Samozřejmě probíhá výroba 
sterilované papriky, sterilovaného a kysaného 
zelí, feferonů, cibulek, směsí do bramborové-
ho i vlašského salátu a salátových směsí. Rov-
něž jsme obohatili náš sortiment o sterilované 
žampiony a sterilovanou kukuřici.

Novinkou, kterou letos uvádíme na trh, jsou 
ovocné kompoty. Naším záměrem bylo rozší-
řit naši tradiční nabídku tzv. sladkého progra-
mu. A tak se naši zákazníci mohou setkat v ob-
chodních řetězcích i v ostatních obchodech 
s novými ovocnými kompoty, které dodáváme 
pod naší tradiční značkou VIVA. Jedná se na-
příklad o jahodový, ananasový, hruškový, man-
darinkový, broskvový a meruňkový kompot 
a ovocný koktejl. Všechny tyto kompoty dodá-
váme v balení 420g, 820g a 3000g a předpoklá-
dáme, že tento sortiment bude především pro 
náš předvánoční trh příjemným zpestřením. 

Z toho, co jsem uvedl, je jistě zřejmé, že se 
maximálně snažíme o spokojenost našich zá-
kazníků, a to jak kvalitou, tak sortimentem na-
šich výrobků. Pevně věřím a doufám, že mohu 
i trochu neskromně poznamenat, že se nám to 
daří. Redakce – F. K.

Kontaktní údaje
INPOST, spol. s r. o. 

Havlíčkova 6
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 535 981, 
fax: +420 572 551 134

e-mail: inpost@inpost.cz
web: www.inpost.cz

kontakt pro objednávky:

Distribuční středisko
INPOST Kunovice
Na Záhonech 1467

68604 Kunovice
telefon: 572 535 955,

572 535 966
e-mail: objednavky@inpost.cz
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Ne, nespletli jsme se o devatenáct let. 
Tehdy následovala řeč o vítězství pravdy 
a lásky nad lží a nenávistí. My dneska bu-
deme mluvit o jiném vítězství. 

UŽ
JE TO

TADY !

KVALITA PORÁŽÍ
LEVNÉ IMITACE.

Říkáte, jak kde? Budeme tedy konkrétní. Značkové zbo-
ží z Masokombinátu Písek u konečných spotřebitelů. Důka-
zy? „Písecká vysočina“ vévodí TOP prodejů tamních mas-
ných výrobků, těsně následována „Píseckým gothajským sa-
lámem“. Vysočina, jako Vysočina? Tak pozor!

„PÍSECKÝ, -Á, -É“ V NÁZVU = OZNAČENÍ 
KVALITY.

Abychom se v očích konečných spotřebitelů vymezili 
vůči imitátorům, zavedli jsme u dvou položek s obecným 
označením tento přídomek. Samozřejmě s vědomím, že 
jdeme s kůží na trh. Přesněji řečeno, s dobrým jménem fir-
my. Také s přesvědčením o nepochybné kvalitě. A ono to 
rychle začalo fungovat! Po „Písecké vysočině“ a „Píseckém 
gothajském salámu“, kterými tato řada odstartovala, násle-
dovala „Písecká játrová paštika“, „Písecká klobása“, „Písec-
ká mozaika“. Letos jsme vymustrovali „Píseckou šunku“ 
a „Písecké párečky“. Další položky vyvíjíme. 

ORIGINÁLNÍ FERMENTY,
NEBOLI „PÍSECKÉ RODINNÉ STŘÍBRO“ 

Abychom konečným spotřebitelům dali jasný signál 
o uzeninách s opravdovým obsahem probiotických kultur, 
vyvinuli jsme řadu originálních písecký fermentů. „Píse-
čan“, „Orlík“, Tauro“, „Otavská klobása“, „Dračí klobása“, 

„Otavská klobása“. V současné době již nestačíme poptávce 
kapacitou zracích komor. Musíme proto přistavět.

POTVRZENÍ KVALITY? 
Jistě, papír unese cokoliv. Takže …. „Písečan“ - absolut-

ní vítěz prestižní soutěže Chutná hezky jihočesky“, „Dračí 
klobása“ – Zlatá Salima, „Písecká mozaika“- Zlatá Salima, 
„Orlík“ – Zlatý klas, „Prácheňská kýta“ – Zlatá Salima, ,„Pí-
secká vysočina“ – Zlatý klas … O ocenění nejvyšším, oblibě 
u spotřebitelů, už byla řeč. 

PROČ NEJSOU
TAKÉ U NAŠEHO OBCHODNÍKA?

Stále častěji se ozývají spotřebitelé, kteří měli možnost 
seznámení s píseckou kvalitou. Například po letošní výsta-
vě Země živitelka, kam zavítali hosté z celého Česka... Pro-
tože neumíme „Píseckou vysočinu“ za 65, ani „Písečan“ za 
99, zní naše odpověď. Váš obchodník si nejspíš neuvědomu-
je potřebu prodávat kvalitu, vítězící nad imitacemi.

NAŠTĚSTÍ UŽ JE KAM JÍT.
Pro značkové písecké zboží. Nejenom v jižních, či zá-

padních Čechách, kde je spotřebitel najde u většiny ne-
závislých obchodníků, ale též ve spotřebních družstvech.
Lidé s povděkem přivítali možnost nakupovat tuto značku
v některých řetězcích v celé republice.  Takže už je to tady 
– vítězství poctivého řemesla.  Bohumil Rada PR
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V sobotu 6. září 2008 se v Kozlo-
vicích u Přerova konal již pátý roč-
ník „Fotbalového turnaje masné-
ho průmyslu“. Turnaj pořádá Český 
svaz zpracovatelů masa a společ-
nost TRUMF International s.r.o. 
pro své zákazníky, kolegy a přátele 
z odvětví masného průmyslu. Uví-
tací řeči se proto ujal spolumajitel 

společnosti MVDr. Radek Staněk. 
Čestnou funkci slavnostního výko-
pu letos dostal Ing. Jaromír Kloud, 
předseda ČSZM, který tím nezahá-
jil pouze fotbalový turnaj, ale také 
celý sobotní den v Kozlovicích.

Ve fotbalovém turnaji se utkalo 16 
silných týmů. Nejsledovanější byl sa-

Kozlovice už popáté
mozřejmě finálový zápas mezi loň-
ským vítězem turnaje Jihočeskou drů-
beží a MP Krásno. Jak to všechno do-
padlo? Zápas skončil 2:1 a vítězem 
se pro rok 2008 stala společnost MP 
Krásno, která si z rukou zástupců firmy 
TRUMF převzala putovní pohár „Fot-
balového turnaje masného průmyslu“.

Fotbalový turnaj však nebyl jedi-
ným programem sobotního dne. O do-
provod fotbalistů bylo také postaráno. 
Přítomné dámy se mohly svěřit do ru-
kou vyškolených vizážistek a masérek, 
pro odvážnější diváky byl připraven 
adrenalinový rodeo-míč či vtipné ob-
rázky karikaturisty. Počasí letos oprav-
du vyšlo, a tak se mohli nejen vyčerpa-
ní fotbalisté a rozpálení fanoušci osvě-
žit v bazénu či při skleničce ledového 
mojita. Spolupořádající agentura se 
postarala o kulturní program, ve kte-
rém se přítomným představily rychlé 
kolty divokého západu v podání Mc-
Kenzie Brother West Show nebo troj-
násobní mistři světa v electric boogie 
show. Vrcholem hudebního programu 
bylo energické vystoupení zpěvačky 
Heleny Zeťové.

Bohatý den v Kozlovicích však ješ-
tě pokračoval. Rozdávaly se ceny, po-
píjelo se (nejen) šampaňské, o hudbu 
se dále starala skupina Galaxy a celým 
dnem hosty provázel pohotový Pepa 

Melen. Tečkou za pátým fotbalovým 
turnajem v Kozlovicích se stala strhu-
jící podívaná vzývání ohně.

Za úspěšný průběh akce patří velké 
díky i letošním partnerům Alpak trade 
s. r. o., Cutisin s. r. o., Firma Bureš Sta-
nislav, Vepak s. r. o., Vemag, organizač-
ní složka, Viscofan CZ s. r. o., Solné 
mlýny, a. s. a časopisu Gastro plus.

Pro pořádající společnost to však 
jen tak neskončí. S koncem pátého 
ročníku kozlovického turnaje jí to na-
opak všechno začíná. Přípravu šesté-
ho ročníku turnaje přece nesmí pod-
cenit. „Fotbalový turnaj masného prů-
myslu 2009“ musí být minimálně tak 
úspěšný jako ten letošní.

TRUMF International s. r. o.

Vítězné družstvo MP KrásnoFinálový zápas

Společnost MP Krásno koupila část Masokombinátu Martinov 

Společnost
VOMA, s. r. o., 
obdržela na národních 
dožínkách v Kroměříži 
z rukou ministra 
zemědělství Mgr. Petra 
Gandaloviče ocenění 

„PERLA ZLÍNSKÉHO 
KRAJE“. Toto ocenění 
bylo uděleno 
uzenářskému výrobku 
Božkova klobása, jež 
je charakteristickým 
regionálním 

výrobkem s tradičním 
surovinovým složením 
a technologickým 
výrobním postupem 
vycházející z receptů 
pana Mahdalíka 
Bohumila z roku 1928. 

* * *
Na celostátním 
vyhlášení soutěže 
„PRODEJNA
ROKU 2008“
ve Skalském Dvoře
dne 9. září 2008
byla oceněna
prodejna společnosti 
VOMA, s. r. o.,
na ulici Moravské 
v Uherském Brodě. 
Tato prodejna masa 
a uzenin prošla 
letošní rok rozsáhlou 
rekonstrukcí a splňuje 
všechny zásady 
hygieny prodeje
a skladování,
jež jsou požadovány,
a nabízí tak 
zákazníkům pohodlný 
nákup ve zcela 
zmodernizované 
prodejně.

Valašské Meziříčí Vsetínsko (bo) 
– Společnost MP Krásno z Valaš-
ského Meziříčí na Vsetínsku, která 
patří k největším tuzemským pro-
ducentům masa a masných výrob-
ků, koupila část ostravského Ma-
sokombinátu Martinov. Investice jí 
umožní zejména rozšíření portfolia 
produktů také o výrobu trvanlivých 
salámů. Uvedl to obchodní ředitel 
společnosti Pavel Kváč. Cenu, za 

kterou MP Krásno zhruba pětinovou 
část areálu koupila, se firma roz-
hodla nezveřejnit.

 
„Naše společnost úspěšně završila 

jednání se společností Milkagro, od 
které k 1. 9. 2008 koupila část mar-
tinovského masokombinátu. Získá-
váme tak možnost vyrábět vlastní tr-
vanlivé salámy, což nám umožní na-
bídnout svým zákazníkům kompletní 

sortiment masných výrobků,“ uvedl 
Kváč. Koupě části ostravské provo-
zovny je podle něj také součástí stra-
tegie dlouhodobého růstu společnos-
ti. 

Ostravský masokombinát, jedno 
z největších a nejmodernějších zaří-
zení tohoto druhu v České republice, 
ukončil výrobu v létě loňského roku. 
Byl totiž prodělečný a jeho vlastní-
kům se nepodařilo najít zájemce, kte-

rý by jej převzal za chodu. Práci teh-
dy ztratilo více než 200 zaměstnanců. 
Masokombinát Martinov se nyní pro-
dává potřetí, od své privatizace prošel 
už dvěma konkurzy. 

Společnost MP Krásno už loni 
v září od firmy Milkagro koupila síť 
šesti prodejen bývalého masokombi-
nátu, které převzala i se všemi 110 za-
městnanci. Výši transakce ani tehdy 
zainteresované strany nezveřejnily. 

Akciová společnost MP Krásno 
loni utržila za prodej svých výrob-
ků, služeb a zboží zhruba 1,392 mili-
ardy korun, meziročně asi o 186 mi-
lionů víc. Její čistý zisk loni vzrostl
o více než 13 milionů na 38,5 milio-
nu korun. Obchodní ředitel Kváč
už dříve řekl, že se na dosažených 
výsledcích pozitivně projevila právě 
akvizice prodejen ostravského maso-
kombinátu.
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Skupina COOP v prvním pololetí 
roku 2008 dále posílila svou pozici 
na trhu – její obrat stoupl meziroč-
ně o 7,4 %. Další posílení pozice 
si COOP slibuje od zavedení bezmá-
la devatenácti set platebních ter-
minálů, které přinesou do menších 
měst i na venkov nové služby s při-
danou hodnotou. Navíc COOP osloví 
zákazníky i podzimní reklamní kam-
paní.

Skupina COOP, šestý nejsilnější ma-
loobchodník na českém trhu, dosáhla 
za první pololetí letošního roku ob-
rat 13,8 miliard korun. Oproti stejné-
mu období loňského roku tak vykázala 
růst o 7,4 %, přičemž nejlepší výsledky 
dosáhly prodejny zapojené do řetězců. 
Řetězec COOP TUTY, který má 344 
prodejen, vykázal např. nárůst o 8,4 % 
a řetězec COOP TIP dokonce o 16,7 %.
„Výsledky dokazují, že COOP je silný 
hráč s velikým potenciálem pro další 
rozvoj. Pololetní výsledky jsou velmi 
pozitivní,“ říká předseda Svazu čes-
kých a moravských spotřebních druž-
stev Zdeněk Juračka. 

PLATEBNÍ TERMINÁLY 
PRO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
S PŘIDANOU HODNOTOU

Aby skupina COOP dosáhla dalšího 
růstu, nabídne zákazníkům nové služ-
by, které rozšíří možnosti nakupování. 
Koncem srpna uzavřela se společností 
Global Payments Europe smlouvu na 
dodávku a zajištění služeb 1.870 mul-
tifunkčních platebních terminálů. Jde 
o jeden z největších podobných obcho-
dů, kterému je věnována samostatná 
tisková zpráva „Platební terminály pro 
síť prodejen COOP“ z 3. 9. 2008.

REBRANDING PRODEJEN COOP 
V ZÁVĚREČNÉ FÁZI

Kromě rozšiřování nabídky služeb 
prosazuje COOP také jednotnou ko-

munikaci k zákazníkům. Ta začala 
rebrandingem exteriérů prodejen. Ná-
klady na rebranding dosáhnou zhruba 
70 milionů korun a z větší části jsou 
financovány ze zdrojů Svazu českých 
a moravských spotřebních družstev. 
„Naším cílem je mít jednotné označe-
ní všech prodejen, což se nám až do-
sud dařilo jenom v omezené míře. Ne-
znamená to však nutně, že zmizí pů-
vodní názvy prodejen, v některých 
případech k nim pouze přibude jed-
notné inovované logo COOP a no-
vý design portálů a výloh,“ vysvětluje 
Zdeněk Juračka. Rebranding prodejen 
COOP byl zahájen v lednu a zapojilo 
se do něj celkem 2 500 prodejen 45 
spotřebních družstev. Ke konci srpna 
bylo přeznačeno 50 % prodejen u více 
než 60 % družstev a odsouhlaseny by-
ly vizualizace nového značení u téměř 
2 000 prodejen.

 
STARTUJE PRVNÍ CELOPLOŠNÁ 

REKLAMNÍ KAMPAŇ COOP
Na rebranding navazuje první re-

klamní kampaň značky COOP v ce-
loplošných médiích, jejíž hlavní část 
bude zahájena 15. září. Kampaň bude 
probíhat v televizi, tisku i rádiu. „Cílem 
reklamní kampaně je ukázat, že COOP 
je svým zákazníkům nablízku, rozumí 
jejich potřebám i prostředí, ve kterém 
žijí,“ zdůrazňuje Zdeněk Juračka. Re-
klamní kampaň potrvá do konce roku 
2008 a skupina COOP na ni vynaloží 
prostředky v řádu desítek milionů ko-
run. Televizní reklama bude navazovat 
na sponzorské vzkazy, které od červen-
ce provázejí vybrané pořady v televi-
zích Nova a Prima. Na reklamní kam-
pani i PR aktivitách pro rok 2008 spo-
lupracuje skupina COOP s reklamní 
agenturou Ogilvy.

O SKUPINĚ COOP
COOP je obchodní značkou spo-

třebních družstev. V České republice 
tvoří skupinu COOP 59 spotřebních 
družstev sdružených ve Svazu čes-
kých a moravských spotřebních druž-
stev (SČMSD), dvě nákupní centrá-
ly (COOP Centrum se sídlem v Pra-
ze a COOP Morava se sídlem v Brně) 
a také Manažerský institut COOP, je-
denáct středních škol a dceřiné společ-

COOP posiluje svoji pozici na trhu
K  D A L Š Í M U  R Ů S T U  P O M O H O U  N O V É  S L U Ž B Y  A  R E K L A M N Í  K A M P A Ň

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SKUPINY COOP
ZA 1. POLOLETÍ 2008 

Počet spotřebních družstev sdružených ve SČMSD – skupině COOP 59
z toho počet družstev provozujících obchodní činnost 51

Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za I. pololetí 2008
Počet členů (osoby) 275.780
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců (osoby) 15.027 100,6 (index 2008/07)
Průměrná měsíční mzda (Kč) 13.687 109,8 (index 2008/07)

Prodejny v přímém řízení 2.951
Prodejny v pronájmu jiným subjektům 1.184

Celkový maloobchodní obrat 13,8 mld. Kč 107,4 (index 2008/07)

Společný nákup
COOP Centrum, družstvo – výkony  5,1 mld. Kč
COOP Morava, s. r. o. – výkony 1,5 mld. Kč

Maloobchodní obrat prodejen počet prodejen 1. pololetí 2008 (mil. Kč)
v řetězcích

COOP TUTY 340 2.474
COOP TIP 78 1.327
COOP DISKONT 30 442
COOP TERNO 7 822
COOP STAVEBNINY 8 67
celkem 463 5.132

Řetězcové prodejny se podílejí na celkovém maloobchodním obratu skupiny
COOP 37 %.

TOP 10 spotřebních družstev   1. pololetí 2008 (mil. Kč)
podle maloobchodního obratu

 1.  JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 892 
 2.  KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 709 
 3.  Jednota, spotřební družstvo v Mikulově 607 
 4.  TEMPO, obchodní družstvo Opava 594 
 5.  Západočeské konzumní družstvo Sušice 547 
 6.  Jednota, spotřební družstvo Hodonín 512 
 7.  JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně 474 
 8.  JMB družstvo Moravské Budějovice 434 
 9.  JEDNOTA obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod 431
10.  JEDNOTA spotřební družstvo v Boskovicích 425  

Deset spotřebních družstev s největším maloobchodním obratem se podílelo na 
celkovém obratu skupiny COOP více než 40 %.

Finanční hospodaření
Spotřební družstva vykázala za 1. pololetí 2008 zisk v souhrnné částce téměř 130 
milionů korun. 

nosti SČMSD jako např. Czech Rent 
a Car, která v České republice provozu-
je formou frančízy půjčovnu automobi-
lů EUROPCAR.

Česká a moravská spotřební druž-
stva provozují dohromady cca 3 000 
prodejen, s celkovou prodejní plochou 
400 000 m2 a zaměstnávají celkem ví-
ce než 15 000 lidí. 463 prodejen je za-
členěno do řetězců COOP TUTY, CO-
OP TIP, COOP TERNO, COOP DIS-
KONT a COOP STAVEBNINY. 

Skupina COOP (51 spotřebních 
družstev provozujících obchodní čin-
nost) realizovala v roce 2007 celkový 
maloobchodní obrat ve výši 27,3 mili-
ardy korun, což je o 5,7 % více než v ro-
ce předchozím.

Nákupní centrála COOP Centrum 
družstvo, držitel Národní ceny ČR za 
jakost 2007, byla založena v roce 1993 
s cílem sjednotit nákupní aktivity spo-
třebních družstev. Objem integrova-
ných nákupů členských spotřebních 
družstev, uskutečňovaných prostřed-
nictvím COOP Centra, se každoroč-
ně pohybuje okolo 10 miliard korun.
COOP Centrum je tak dlouhodobě 
největší ryze českou nákupní centrá-
lou v České republice. Převážná část 
nákupu se soustřeďuje do oblasti po-
travin a zboží denní potřeby. Nákup-
ní centrála COOP Morava, s. r. o., za-
ložená v roce 1992 moravskými spo-
třebními družstvy, realizuje výkony na 
vlastní účet v celkovém objemu 4 mi-
liard ročně.

Spotřební družstva existují více než 
160 let. V současnosti působí jako ná-
rodní sítě po celém světě. V Evropě 
je COOP jedničkou v prodeji potra-
vin ve Švýcarsku, Itálii a Finsku a sil-
nou pozici má např. také na Sloven-
sku, ve Velké Británii, USA, Kanadě 
a v Japonsku.

HODNOCENÍ A PREDIKCE 
VÝVOJE TRŽEB
NA VNITŘNÍM 

MALOOBCHODNÍM TRHU
(z podkladů MAG CONSULTING,
s. r. o.)
–  pro predikci dalšího vývoje vnitřní-

ho maloobchodního trhu zůstávají 
klíčovými východisky jak očekávané 
vlivy z vnějšího prostředí, tak z vlast-
ních vnitřních podmínek socioeko-
nomického vývoje ČR

–  ekonomika přešla po loňském vyvr-
cholení svého cyklu do jistého zpo-
malení vývoje HDP (meziroční pří-
růstek dosáhl v I. čtvrtletí 2008 reál-
ně 5,2 %). I tak zůstává ekonomika 
ČR ve více než dvojnásobném tem-
pu oproti EU-12 a EU-27, což ji dá-
vá pozici v mezinárodní konkuren-
ceschopnosti a vede také k postup-
nému a soustavnému přibližování 
směrem k vyspělým ekonomikám, 
resp. evropským poměrům

–  předběžné výsledky I. pololetí roku 
2008 potvrdily kontinuitu s výsled-
ky roku 2007. Vnitřní spotřebitelský 
trh doznal výkyvy, směrem dolů ze-
jména v březnu. Za celé I. pololetí 

vzrostly tržby (za OKEČ 50 a 52) 
v nominálních cenách o 7 %, v re-
álných cenách o 2,4 %. Nadále po-
kračoval rychlejší prodej nepotravi-
nářského zboží v příznivějších ceno-
vých relacích. 

–  v maloobchodě v užším pojetí (OKEČ 
52) bylo dosaženo v běžných cenách 
indexu 106,4 a ve stálých cenách in-
dexu 102,2 s tím, že rozdíl v inde-
xech ovlivnil především vývoj cen 
potravin

–  z uvedeného hodnocení a provede-
ných analýz je zřejmé, že výsledky 
plnění základních výkonových uka-
zatelů skupiny COOP jsou vysoce
pozitivní a překračují celostátní prů-
měr.

Skupina COOP

www.agral.cz

Vycházejí
každé

dva
měsíce
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 Praha (li) – Ministerstvo finan-
cí vydalo nový cenový výměr pro 
mléko a jogurty dodávané do zá-
kladních škol. Informoval o tom 
mluvčí MF Ondřej Jakob. Kvů-
li nevyjasněným cenám několik 
mlékáren v prvním zářijovém týd-
nu zastavilo dodávky dotovaných 
mléčných výrobků do škol a ob-
novit je přislíbilo až po stanovení 
nových maximálních cen, protože 
stát na mléko od nového školního 
roku nepřispívá. Nově stanovené 
ceny jsou ve srovnání s loňskem 
vyšší až o několik korun.

 Vláda 20. srpna zrušila posky-
tování národních dotací na školní 
mléko. Program je tak nyní dotován 

pouze z prostředků Evropské unie. 
Národní podpora představovala 
v průměru 32 procent z celkových 
nákladů výrobku, její zrušení před-
pokládá roční úsporu zhruba 60 mi-
lionů korun. EU bude nadále doto-
vat školní mléko v ČR 8 až 15 pro-
centy z ceny výrobku. 

 Z nového výměru vyplývá, že ma-
ximální ceny školního mléka jsou 
i kvůli chybějícím národním dota-
cím ve srovnání s loňskem výrazně 
vyšší. Zatímco loni byla maximální 
cena 250mililitrového balení ochu-
ceného mléka firmy Ekomilk Frý-
dek Místek stanovena na 3,5 koru-
ny, tak nyní podle nového výměru 
činí 6,3 koruny. Za dotovaný višňo-
vý jogurt o hmotnosti 150 gramů 

z Mlékárny Hlinsko loni školáci za-
platili nejvýše 4,5 koruny a letos by-
la jeho maximální cena stanovena 
na 6,7 koruny. 

 Nejvyšší povolené ceny jsou 

u mléčných výrobků prodávaných 
školákům pomocí automatů. Na-
příklad maximální cena krabičky 
s 250 mililitry polotučného ochuce-
ného mléka Lipánek, které vyrábí ji-
hočeská Madeta, byla loni stanove-
na na šest korun a v novém výměru 
činí 9,7 koruny. 

 Podle výkonného ředitele Česko-
moravského svazu mlékárenského 
Michala Němce přestaly školní mlé-
ko dodávat všechny mlékárny, které 
byly do programu zapojené. „Důvo-
dem je skutečně to, že dosud nebyl 
vydán příslušný cenový výměr, kte-
rým ministerstvo financí stanovuje 
maximální ceny,“ uvedl Němec. 

 MF prodlevu ve schválení ce-
nového výměru pro školní rok 

2008/2009 zdůvodnilo tím, že do-
stalo pozdě potřebné podklady. 
Mluvčí ministerstva zemědělství Pe-
tr Vorlíček připomněl, že rozhodnu-
tí vlády předcházela dlouhá diskuse 
mezi ministerstvy zemědělství, škol-
ství a zdravotnictví o dalším osu-
du programu dotovaného mléka 
pro školáky. „Museli jsme se nejpr-
ve domluvit, jak bude systém vypa-
dat,“ uvedl Vorlíček. 

  Dodávky mléka a mléčných vý-
robků školákům za dotované ceny 
fungují v Česku od roku 1999. Pro-
jektu na podporu školního mléka se 
v Česku účastní 2 600 škol, což jsou 
více než dvě třetiny základních škol. 
Mléko a mléčné produkty jim dodá-
vá několik tuzemských mlékáren.

Nový cenový výměr pro mléko a jogurty

Ve dnech 11.–13. září 2008 
se v pražském veletržním 
areálu PVA Letňany konal
4. ročník veletrhu Gastro & 
Hotelset. Souběžně s ním na 
stejném místě probíhal také 
interiérový veletrh Tendence 
a veletrh pro krásu těla i du-
še Wellness Balnea. 

Oblast gastronomie se posou-
vá směrem ke gurmánství, u jí-
dla nejde o množství, ale o kva-
litu surovin i výsledku, perfektní 
přípravu. Úroveň služeb v gas-
tronomii i hoteliérství je ukáz-
kou vyspělosti ekonomiky i lidí 
samotných. Věříme, že veletrh 
Gastro & Hotelset k profesio-
nalizaci těchto oborů přispívá. 
Jelikož cestovní ruch tvoří velké 
procento příjmů v České repub-
lice, je třeba na úroveň služeb 
klást skutečně velký důraz. Stá-
le ještě se nedá říci, že bychom 
se v této oblasti dostali na lať-
ku západních zemí, ale zlepše-
ní kvality a přiblížení se světové 
úrovni je u nás jasně znát. Zá-
jem provozovatelů o nové tren-
dy, o vzdělávání svých zaměst-
nanců, o investice do vybavení, 
to vše svědčí o zlepšování gast-
ronomických a hotelových slu-
žeb. 

Víme, že je v tomto oboru 
velký potenciál, veletrh se kaž-
dým rokem mění. Letošní čtvrtý 
ročník byl zase o něco pestřejší 
než předchozí. Navíc se zde ná-
vštěvníci mohli seznámit napří-
klad s ,Fair trade‘ neboli s pro-
dukty spravedlivého obchodu, 
což je projekt velmi významný 
pro pomoc rozvojovým zemím 
a v souladu s trendy bio. 

Letošní ročník veletrhu na-
vštívilo (výstavní plochu o roz-
loze 1.800 m2 s 61 vystavovate-
li) 32.500 návštěvníků. Oproti 
loňskému roku bylo vystavo-
vatelů o něco méně (nepokra-
čuje se již v soutěži o nejhez-
čí pivní sklenici a vinnou lá-
hev; ubylo tedy vystavovatelů 
z těchto oblastí), rozšířena
je ale nomenklatura o vybavení 
pro hotely a restaurace. Posíle-
na je také sekce potravin a ná-
pojů.

Co konkrétně nás na vele-
trhu čekalo? Vystavovatelé ze 
všech oblastí a odvětví, na kte-
ré si v souladu se zaměřením 
veletrhu vzpomenete. Od fi-
rem, které provoz navrhnou 
a zařídí (architektonické fir-
my ARCHITO a RANNÝ AR-

CHITEKT, VERMI GASTRO 
MASCHINEN a MATTHES, 
dodavatel kuchyňského inven-
táře, skla apod. i gastronomic-
ké aktivní techniky nebo tře-
ba hotelové a restaurační infor-
mační systémy AGNIS s. r. o.) 
až po dodavatele, kteří jsou tře-
ba k jeho fungování. Návštěv-
níci se zde setkali s dovozci 
a výrobci všech možných ná-
pojů – například výhradním do-
vozcem italské kávy (SWEET-
COFFEE s. r. o.), výrobci piva 
(PIVOVAR NOVÁ PAKA a. s.,
BOHEMIA REGENT, a. s.), 
dodavateli vína (TEMPLÁŘ-
SKÉ SKLEPY ČEJKOVICE). 
Prezentovaly se také firmy do-
dávající nápojové automa-
ty i nápojové směsi, kávovary, 
pečivo. Nechyběla ani odbor-
ná literatura (AGRAL, s. r. o.
– právě Potravinářský zpravo-
daj byl hlavním mediálním part-
nerem veletrhu, ECONOMIA 
a. s., Burda Praha, spol. s r. o., 
GastroPress, s. r. o., SVĚT OB-
CHODU). 

11. září se také konala tis-
ková konference na téma „No-
vinky v oblasti veřejného stra-
vování, hygienických norem 
a dalších aktuálních problémů 
spojených s veřejným stravo-
váním“ za účasti zástupců Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, zá-
stupců Hlavního hygienika ČR 
a zástupců Magistrátu hlavní-
ho města Prahy a představitelů 
firmy Electrolux Professional 
a firmy Matthes gastro, s. r. o.

Pořadatel:
TERINVEST s. r. o.,
veletržní správa, Americká 27, 
120 00 Praha 2,
www.terinvest.com,
www.gastroset.eu
tel.: +420 221 992 151,
fax: +420 221 992 137

Termín konání:
11.–13. 9. 2008
10.00–18.00 hod.

Místo konání:
Pražský veletržní areál Letňany

Charakteristika:
kontraktačně-prodejní veletrh

Nomenklatura:
Zařízení pro přípravu jídel 

a nápojů, Plotny, sporáky a va-
řidla elektrická, plynová, kera-
mická, Pece, Trouby, Konvekto-
maty, streemery a příslušenství, 

Varné kotle, Smažící pánve, Fri-
tézy, Varné stoličky, Vodní láz-
ně, Vařiče těstovin, Stolní varná 
technika, Grily, gyrosy, tály, roš-
ty a jehly, Zařízení pro rychlá 
občerstvení, Salamandry, Mik-
rovlnné trouby, Opékače párků 
a toastů, Velkokapacitní víceú-
čelové kuchyňské stroje, Zaříze-
ní pro uchovávání hotových po-
krmů, Roboty, Mixéry, Hněta-
če, šlehače, míchače, Nářezové 
stroje, Mlýnky, Kuchyňské kut-
ry, Kráječe, Univerzální stroje, 
Krouhače a škrabky, Odšťavova-
če a lisy, Zařízení pro pekařství 
a cukrářství, Výčepní zařízení, 
Zařízení pro stáčení vína, Za-
řízení pro stáčení sycených ná-
pojů, Kávovary, pressokávova-
ry a pomůcky pro přípravu ká-
vy, Zařízení pro přípravu čaje, 
Výrobníky ledu a sodové vody, 
Vybavení barů a barové pomůc-
ky, Potřeby pro sommeliery, Ji-
ná zařízení, Vending – výdejní 
a prodejní automaty, Automa-
ty pro prodej a výdej studených 
a teplých potravin, Automaty 
pro prodej a výdej studených 
a teplých nápojů, Výdejní a pro-
dejní automaty jiné, Chladi-
cí a mrazicí technika, Chladicí 
a mrazicí stoly, pulty a skříně, 
Chladicí vitríny, Samoobslužné 

chladicí bary, Výrobníky a kon-
zervátory zmrzliny, Výrobníky 
nápojového ledu, Zařízení pro 
šokové chlazení potravin, Po-
jízdná mrazící zařízení, Regály 
a nábytek do chladicích zaříze-
ní, Jiná chladicí a mrazicí tech-
nika, Mycí stroje a sanita, My-
cí linky na nádobí a sklo, Mycí 
linky na černé nádobí, Zařízení 
pro sběr použitého nádobí, Li-
kvidace kuchyňských odpadů, 
Drtiče odpadu, dřezy, Sanitární 
zařízení pro catering, Sanitár-
ní technika pro gastroprovozy, 
Přeprava a skladování v gastro-
nomii, Vozíky, paletové vozíky, 
Bedny, přepravky, nádoby, ka-
nystry, sudy, kbelíky, košíky, Re-
gály, regálové systémy, Obaly 
a obalová technika pro potra-
viny, Kuchyňský a stolový inven-
tář, Kuchyňské nádobí a gast-
ronádoby, Sklo a porcelán pro 
gastroprovozy, Pracovní nože, 
příbory, tácy a ostatní, Kuchyň-
ské váhy, Stolový inventář, Ku-
chyňský a stolový inventář pro 
specializované kuchyně, Jídlo, 
potraviny, nápoje a jejich doda-
vatelé, Čerstvé potraviny, Bio 
produkty, Konzervované potra-
viny, Mražené produkty, Hoto-
vá jídla, Předvařená jídla, Za-
hraniční speciality, Vegetarián-

ské produkty, Dietní výrobky, 
Živočišné produkty, Masné su-
roviny a výrobky, Mléko a mléč-
né výrobky, Pekařské a cukrář-
ské výrobky, Oblohy, Přílohy, 
Omáčky, Polévky, Lahůdky 
a saláty, Fast-foodové výrobky, 
Pochutiny, Polotovary, Vakuo-
vané, Mražené, Sypké, Pomoc-
né přísady, Mlýnské produkty, 
Koření, Ochucovadla, Přísady, 
Dressing, majonézy a tatarské 
omáčky, Kečupy, rajčatové pro-
tlaky a hořčice, Cukry, sladidla 
a škrob, Alkoholické nápoje, Ví-
no, Pivo, Likéry, Lihoviny, De-
stiláty, Mošty, Nealkoholické 
nápoje, Vody, Džusy, Limoná-
dy, Mléčné nápoje, Káva, čaj, 
capucino, kakao a jejich specia-
lity, Nealkoholické a alkoholic-
ké míchané nápoje, Doplňky 
a přísady, Restaurační a hotelo-
vý nábytek, Restaurační náby-
tek, Hotelový nábytek, Caterin-
gový nábytek, Kuchyňský a vý-
dejový nábytek, Nerezové stoly, 
Pracovní stoly, pulty, Skříně, 
boxy, regály, Vozíky, Bary, pro-
dejny, vitríny, Vybavení provozo-
ven, Informační a komunikační 
technika, Kancelářská techni-
ka, Pokladny, Elektronické po-
kladní systémy, Systémy pro ob-
chod s čárovým kódem, Systé-
my platebních karet, Hotelové 
kartové systémy, Parkovací sys-
témy na karty, Bezhotovostní 
stravovací a identifikační systé-
my, Software pro gastronomii, 
Branding a prostředky pro pod-
poru prodeje, Jídelní a nápo-
jové lístky, Textil pro restaura-
ce, hotely a gastroprovozy, Pra-
covní oděvy, uniformy a obuv, 
Ochranné pracovní pomůcky 
a prostředky, Podlahové úkli-
dové stroje, Zařízení pro praní, 
sušení a žehlení prádla, Zaříze-
ní na údržbu a úklid, úklidové 
prostředky, provozní chemie, 
Prací, čistící a mycí prostřed-
ky, Stroje na praní prádla, Hy-
gienické prostředky a vybavení, 
papírový program, Tabák a ku-
řácké potřeby, Služby a servis, 
Projekce, architektura a reali-
zace, Cateringové a rozvážkové 
služby, Reklamní a marketingo-
vé služby, Poradenství a vzdělá-
vání, Odborné svazy, asociace, 
Odborné školy, Odborná litera-
tura, Ostatní služby

Doprovodné programy:
Tisková konference, 
Barmanská show
Počet vystavujících firem: 61

Hrubá výstavní plocha:
1.720 m2

Čistá výstavní plocha: 846 m2

Záštita veletrhu:
Asociace hotelů a restaurací
České republiky

Hlavní mediální partner:
Potravinářský zpravodaj 
– AGRAL, s. r. o.

Odborná média:
C.O.T. Newsletter,
Fanyinfo,
Food Quality,
Gastro plus,
Hotel & Spa Management, 
Hotel a Restaurant,
Inbar & restaurant,
INFO BULLETION,
Kvalita Potravin, 
Marketing&Media,
Nejlepší recepty,
Potravinářská Revue, 
Potravinářský zpravodaj, 
Řeznicko/uzenářské noviny, 
SVĚT OBCHODU

Deníky a jiná periodika: 
Hospodářské Noviny, Blesk, 
Co, Kdy v Praze, 
Prager Zeitung

Ostatní mediální 
podpora: Billboardy

Internet:
www.abcgastro.cz,
www.abecedabydleni.cz,
www.azgastro.cz,
www.crest.cz,
www.cuketka.cz,
www.datalite.cz, 
www.e-sommelier.cz,
www.fanyinfo.cz,
www.gastrokatalog.cz,
www.gastroland.cz,
www.gastronews.cz,
www.gastroplus.cz,
www.gastro-server.cz,
www.gastroucitel.cz,
www.gurmetklub.cz,
www.horeca-dodavatel.cz,
www.inbar.cz,
www.jidelny.cz,
www.jidlo-piti-ziti.cz,
www.olakala.cz,
www.profesorkiwi.cz,
www.google.cz,
www.seznam.cz

Vstupné:
150,- Kč, od 14:00 120,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč

Cena katalogu: 100,- Kč

Terinvest, spol. s r. o.

GASTRO & HOTELSET 2008
4 .  M E Z I N Á R O D N Í  V E L E T R H  G A S T R O N O M I C K É H O  Z A Ř Í Z E N Í ,

P O T R A V I N  A  N Á P O J Ů  A  V Y B A V E N Í  P R O  H O T E LY  A  R E S T A U R A C E
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Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České 
republice, ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech, 
obchodní zastoupení také ve Francii a v Německu.

V dubnu 2006 koupila Skupina TECNOCAP fi rmu Obal Rozkoš. 
Nově vzniklý podnik TECNOCAP s. r. o. začal ihned realizovat 
program modernizace výroby a rozšiřování výrobních 
programů a kapacit. Během dvou let byly výrobní kapacity 
téměř zdvojnásobeny a škála výrobků dosáhla takové úrovně, 
že podnik dokáže uspokojit jakékoli požadavky fi rem, které 
používají víčka TWIST OFF, OMNIA a PANO.

Jasným základem obchodní politiky celé Skupiny TECNOCAP 
je neustálé zlepšování kvality a služeb zákazníkům. Motto 
„KVALITA A SLUŽBY“ je klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP 
na světových trzích. 

Passionate
Professional
Perfectionist
Closing Systems

Nabízíme našim zákazníkům
zkušenosti největšího italského výrobce

kovových uzávěrů a profesionalitu
výrobce zavíracích strojů.

TECNOCAP je zároveň také výrobcem
těsnící hmoty pro všechny

své vlastní výrobky.

TECNOCAP vyrábí těsnící hmoty
BEZ FTALÁTŮ, v souladu s normami

Evropské unie a se zákonem
o ochraně spotřebitele.

TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov, tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539

E-mail: sales@tecnocapclosures.com,  www.tecnocapclosures.com
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Na 5 otázek odpovídá:

MVDr. Jan Budig, CSc.,
jednatel společností

DERA FOOD TECHNOLOGY – CZ, s. r. o., DERA SK, s. r. o., DCP, s. r. o.

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

1.  Vaše společnost je součástí evropské skupiny DERA HOL-
DING N.V. a působí na našem potravinářském trhu již pat-
náct let. Vaší specialitou jsou služby „šité“ na míru zákazní-
kovi a odehrávají se v oblastech výroby a dodávek aditiv pro vý-
robu potravin, obalů a dalších potravinářských doplňků, ale 
především v oblasti komplexního poradenství „know-how“ pro 
potravinářské výrobce. Mohl byste celou Vaši společnost blíže 
představit z hlediska celkové její náplně a charakterizovat způ-
sob a styl Vaší práce?

Holdingová společnost DERA je reprezentována týmem více 
jak 300 kvalifikovaných pracovníků. Tito specialisté jsou k dis-
pozici zákazníkům ve 12 zemích Evropské unie, Ukrajiny, Rus-
ka, Chorvatska a Turecka při řešení jejich požadavků nejen v ma-
sozpracujícím, ale i v ostatních oborech potravinářského prů-
myslu. 

Svým progresivním způsobem zákaznické podpory „DERA= 
Solution Provider“ patří tato firma s 57letou tradicí k předním 
evropským firmám v potravinářském resortu. 

DERA FOOD TECHNOLOGY – CZ, s. r. o., a DERA SK,
s. r. o., se pravidelně prezentuje na mezinárodním potravinář-
ském veletrhu SALIMA v Brně. Je to potravinářský salon s vel-
kou tradicí a koncentrací odborníků, myšlenek, nápadů a pro-
duktů na jednom místě, a tam nesmíme chybět. 

DERA na základě znalosti trhu a na podkladě výsledků své-
ho aplikovaného výzkumu uvádí do praxe unikátní technologie 
za použití směsných, v současnosti velmi preferovaných ingre-
diencí. 

Dodávky DERA-výrobků s vyšší přidanou hodnotou a za dob-
rou cenu spolu s plnou technologickou a legislativní podporou 
znamenají pro uživatele obohacení „know-how, což přináší vý-
znamný ekonomický profit.

Tajemství obchodního úspěchu firmy DERA a stálého portfo-
lia jejich zákazníků je naplnění firemního hesla: COMBINING 
STRENGTHS – SPOJENÍ SÍL! 

Vždy je však v prioritním zájmu tohoto spojení sil, dodavatele 
technologie a producenta potravin, uspokojit náročné požadav-
ky a potřeby cílových skupin spotřebitelů. 

2.  To je opravdu široký záběr. Ve kterých potravinářských oborech 
jsou nejvíce využívány Vaše služby? A mohl byste uvést i příkla-
dy referencí, se kterými společnostmi máte nejužší kontakt? 

Masozpracující průmysl je pro nás stále tou podstatnou částí 
obchodu, kterému se říká „core-business“. Svědčí o tom i příkla-
dy referencí společností, se kterými spolupracujeme. Ani obor 
zpracování masa se nevyhnul globalizaci. Největší výrobní kapa-
city specializovaných podniků na produkci fermentovaných sa-
lámů vlastní finanční skupiny jako J&T, PENTA, či velká výrob-
ní seskupení AGROFERT, EKOINVEST, AGROPOL, HAMÉ, 
MILKAGRO, NESTLÉ ČESKO, ZŘUD a podobně. Všechny ty-
to skupiny jsou našimi váženými obchodními partnery. U těchto 
partnerů rozhoduje vedle perfektního servisu cena objemových 
produktů. Naučili jsme se obstát v odrážení neustálého konku-
renčního tlaku. Je to únavné, ale když už jednou takového zákaz-
níka máte, tak ho jen tak nepustíte. Naštěstí také on si je však 
vědom výhodnosti spolupráce s Derou. 

Velmi si osobně vážím tzv. středních privátních firem, často 
v rodinném vlastnictví, které jsou na čele výroby dražších, tra-
dičních výrobků a regionálních delikates. Aby obstály, jsou nu-
ceny se specializovat. Dala by se jich jmenovat celá řada. Hod-
ně a odvážně investují. Snaží se naplňovat zdravé podnikatel-
ské heslo pro úspěch: „Ten, kdo chytře inovuje, také investuje, 
a naopak“. 

3.  V obchodním světě se dost často užívá rčení „není těžké vyro-
bit, ale je umění prodat“. Vaše společnost však radí a posky-
tuje služby v obou těchto oblastech. Jaký je Váš názor na to-
to klišé? A jsme-li u obchodu, jak hodnotíte paritu potravinář-
ských výrobců vůči odběratelským systémům u nás? Obecně 
se ví, že to naši potravináři nemají lehké, nicméně je i mnoho 
názorů, které velmi ctí právě sílu řetězců z různými zdůvodně-
ními, především brzda inflace, prosté tržní prostředí atd. Jak 
to vidíte Vy?

V sousedním Polsku je podíl velkých obchodních řetězců na 
obchodu s potravinami pouhých 40 %. Oproti velkému Polsku, 
které se rozlohou a velikostí trhu a počtem obyvatel přes 40 mi-
lionů někdy srovnává se Španělskem, má malé Česko i Slovensko 
více jak 70% podíl obchodních řetězců na trhu s potravinami. 
Z tohoto pohledu se poměrně dobře vyvíjí i parita globalizace 

MVDr. Jan Budig, CSc.
Narozen 10. června 1952 v Poličce, jako šesté dítě řezní-
ka Leopolda, obchodníka a hospodského z Jimramovských 
Pavlovic. V roce 1970 maturoval na SVVŠ v Novém Městě 
na Moravě, 1976 promoce na VŠ veterinární v Brně v obo-
ru všeobecného veterinárního lékařství, specializace hygie-
na a technologie potravin 1976–90 Výzkumný ústav mas-
ného průmyslu, kde dosáhl pozice vedoucího vědeckého 
pracovníka a titulu kandidáta věd, 1988–89 expert FAO-
OSN v Súdánu s cílem vytvořit učební texty a zahájit kurzy 
masné technologie, od 1990 spolupráce s belgickou firmou
DERA. Je jednatelem firem DERA F.T. CZ, s. r. o.
– DERA SK, s. r. o. – DCP, s. r. o., výrobce a prodej-
ce potravinářských směsí a ochucujících řešení pro výrobu 
belgických paštik, masných specialit a pohotových potravin
(Conveniece-Food) prezentovaných pravidelně na Salimě. 
Aktivní účast na světových kongresech vědy o mase a tech-
nologii (ICoMST). Držitel několika patentů restruktu-
ralizace masa, místopředseda poradního sboru časopisu
MASO, spoluautor knihy Hygiena a technologie masa 
(1996), autor četných odborných a populárně vědeckých 
publikací, člen výrobní komise ČSZM.
Koníčky – golf, gastronomie, fotografování, hudba. 
Manželka Dana, roz. Böhmová, dcera Alice.  

producentů potravin vůči obchodu a jsou dobré předpoklady po-
stupně i zvyšovat podíl tzv. pohotových potravin na trhu. Svým 
způsobem je to třeba vnímat jako společenský pokrok. Globa-
lizace potravinového řetězce neustále přináší nové požadavky 
i rizika pro zdraví a zájmy spotřebitelů a není tomu jinak ani 
u nás. Trvalý je především požadavek na vysokou jakost potra-
vin, uspokojení potřeb konzumenta ve vyspělých státech, kam 
se i my počítáme. Jednotlivé faktory podmiňující jakost jsou na-
příklad naší firmou DERA chápány a uskupeny do pěti základ-
ních pilířů, na kterých přímo závisí naplnění moderního pojetí 
jakosti potravin. Primárním a zásadním jakostním požadavkem 

musí vždy být bezpečnost potraviny. Pro dnešní pojetí jakosti je 
neodmyslitelná prospěšnost potraviny pro zdraví spotřebitele, je-
jí chutnost, pohotovost (konvenience) a ekonomická (ne-)nároč-
nost výroby ovlivňující finální cenu. V okruhu zájmu spotřebi-
tele jsou tedy užitné vlastnosti potraviny. Spoluúčast DERY na 
procesu výroby bezpečných potravin spočívá, kromě doporučení 
spolehlivých výrobních postupů, také v aplikaci vhodných suro-
vin a přípravků prodlužujících jejich trvanlivost, svěžest a zdra-
votní nezávadnost. Naše způsoby dosažení vytýčeného cíle spo-
čívají např. v kvalifikovaném využití účinných kombinací konzer-
vačních látek, kombinaci synergických efektů ochranných látek 
a postupů výroby potravin, znalosti legislativních norem a labo-
ratorních metodik, nákupu a distribuce surovin a aditiv jen z pro-
věřených zdrojů a oblastí, nepřetržitém sledování trhu s novými, 
bezpečnějšími, šetrnějšími a přírodními látkami a postupy, apli-
kaci ochranných a startovacích kultur, ekologicky přívětivých 
přírodních antioxidantů aj. Integrace ČR a SR do struktur EU 
nám poskytlo přístup k prověřeným a spolehlivým (civilizova-
ným) dodavatelům surovin. Moje odpověď na otázku je pozna-
menána způsobem našeho firemního myšlení. Jasná stručná od-
pověď může znít také takto: „Klíčové je znát trh a uspokojit aktu-
ální požadavky spotřebitele na jakost a nabídku potravin.“ 

4.  Toto vydání listu Potravinářský zpravodaj je zaměřeno na zpra-
cování masa a masné výrobky. Vaše společnost je v tomto obo-
ru také „doma“. Jak hodnotíte současnou úroveň nabídky mas-
ných výrobků na našem trhu, pokusím-li se Vám vymezit to-
to hodnocení na chuťové vlastnosti masných výrobků. Ještě to 
mírně ztížím do jisté míry sugestivní otázkou – je možné vyro-
bit chutný sekaný masný výrobek, když nízká cena musí za-
ujmout obchodníka a datum spotřeby se počítá ode dne výro-
by v týdnech?

Úspěšné skloubení moderních technologií přípravy potravin 
s tradičními národními, regionálními i zahraničními, exotický-
mi chuťovými profily se nám daří díky týmu specialistů, flavou-
ristů a technologů, disponujících potřebným vývojovým záze-
mím i odbornými poznatky z oblasti kulinární, gastronomické 
i průmyslové výroby potravin. Naše způsoby dosažení vytýčené-
ho cíle spočívají např. v koordinaci požadavků na chuť s poža-
davky nutričními a ekonomickými. Úspěšné inovace vycházejí 
se znalosti chuťových tradic národních i krajových, etnických 
a uplatňováním originálních řešení i v minoritních stravovacích 
trendech (vegetariánská kuchyně apod.). Naše způsoby dosaže-
ní vytýčeného cíle spočívají např. v komplexním přístupu k řeše-
ní zadaného úkolu společně s výrobcem, efektivním využití do-
stupných vstupních surovin, pečlivém výběru vhodných ingre-
diencí a aditiv, optimalizaci výrobního procesu z pohledu jeho 
produktivity, optimalizaci receptur výrobků z pohledu ekonomi-
ky při zachování požadované jakosti výrobků, využití mezinárod-
ních zkušeností vývojového týmu firmy DERA při řešení speci-
fických požadavků.

Ony zázračně levné, údržné a chutné výrobky, na které se ptá-
te, se skutečně vyrábějí. Nahrává tomu skutečnost, že stále roz-
hodující část spotřebitelů preferuje konzumaci levnou a množ-
stevní, podporovanou marketinkovými akcemi typu „vem tři – 
zaplať dva“. Vyrábí se a prodávají také potravinářské výrobky 
nejakostní, které nejsou podepřeny vyváženými pilíři moderní-
ho chápání jakosti, jdou pouze po zisku a ceně a upadají prá-
vem v nemilost. 

5.  Být vrcholovým manažerem je velmi náročná práce. O Vás se ví, 
že je Vaším koníčkem vědecká práce v oblasti technologie masa 
a výroby masných výrobků. Jak to jde dohromady s Vaší funk-
cí jednatele společnosti? Které oblasti se věnujete více a zbývá 
čas i na Vaše koníčky a záliby?

Souhlasím s rčením jistého sportovního redaktora, že „fotbal 
nám vzal Turek a Čech“. Sex nám průměrným mužům po pěta-
padesátce pomalu bere věk. Jaká tedy radost zbývá? Ideální ná-
hrada je dobré jídlo s trochou té gastronomie. Má to řadu vý-
hod. Svíčkovou nebo šunku na kosti nemusíte přemlouvat. Ne-
diví se, když si chcete přidat, a rozumí se samo sebou, že si dáte 
jako desert něco sladšího. Zvládnete to snadno, věnovat se jíd-
lu a navíc hrát golf mi přináší téměř stejné potěšení. A hlavně, 
když si umíte vybrat golfový klub, kde stejně dobře pečují o jam-
koviště jako o vlastní kuchyni, je to ideální kombinace. Pak lze 
jen doporučit, tak jak to dělám já, s dobrým jídlem poznávat ze-
mě a jejich lidi přes kuchyni. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Babice (Uherskohradišťsko) (li) 
– Potravinářská společnost Hamé 
z Babic na Uherskohradišťsku, kte-
rá je největším tuzemským konzer-
várenským producentem, loni utrži-
la za prodej vlastních výrobků, slu-
žeb a zboží 3,323 miliardy korun. 
Ve srovnání s předchozím obdobím 
je to nárůst zhruba o 5,4 procenta. 
Zisk společnosti meziročně vzrostl 
o více než 14 milionů na 61,7 mi-

lionu korun. Většinovým majitelem 
firmy je od dubna islandská společ-
nost Nordic Partners.

 
Podle vedení společnosti se na loň-

ských hospodářských výsledcích po-
zitivně projevily především aktivity 
z uplynulých let. „V minulém roce na-
še společnost dále posílila své pozice 
na domácím a slovenském trhu a po 
předchozích letech postupného vývoje 

se expanzivně prosadila i na ruském, 
maďarském, ukrajinském a rumun-
ském trhu,“ uvedl ve výroční zprávě 
bývalý předseda představenstva Hamé 
Leoš Novotný. Z loňského zisku bylo 
více než 21 milionů určeno k výplatě 
dividend. 

Z celkového objemu tržeb jich loni 
v tuzemsku společnost získala 76 pro-
cent a na Slovensku 14 procent. Zbytek 
připadá na export do dalších zemí. Nej-

větší objem jejích výrobků loni odebra-
ly velké obchodní řetězce. 

Společnost Hamé loni investovala 
asi 28 milionů korun. Do obnovy stroj-
ního zařízení loni směřovalo deset mi-
lionů korun, 16 milionů pak společnost 
investovala do svých nemovitostí a po-
zemků. 

Akciová společnost Hamé je největ-
ší tuzemskou konzervárenskou firmou. 
Vznikla v roce 1992 privatizací ze stát-

ního podniku Biofruct Babice. Postave-
ní na trhu později posílila odkoupením 
dalších tradičních konzervárenských 
podniků a založením několika zahra-
ničních dceřiných firem. Své výrobky 
společnost vyváží do více než 35 zemí 
světa. Letos v dubnu většinový balík ak-
cií Hamé odkoupila islandská společ-
nost Nordic Partners. Základní kapitál 
společnosti na konci loňského roku či-
nil 29,3 milionu korun.

Hamé loni vzrostly tržby na 3,32 miliardy korun 

Drůbežářský průmysl zaznamenal 
v posledních dvaceti letech poměr-
ně dynamický rozvoj nejen ve svě-
tě, ale také v evropských zemích 
včetně ČR. Vlivem příznivých cen, 
širokého spektra výrobků z drůbeží-
ho masa a poměrně rychlé kuchyň-
ské úpravy si získává tento druh 
masa v mnoha zemích i u nás stále 
větší oblibu a jeho spotřeba roste. 
Současně s rozvojem chovu drůbe-
že se rozvíjí také zpracování drůbe-
žího masa a výroba masných výrob-
ků a zostřuje se konkurence me-
zi významnými hráči na evropských 
a světových trzích.

Vývoj výroby drůbežího masa v Čes-
ké republice v posledních letech nejlé-
pe dokumentuje tabulka č. 1 – bilance 
výroby a spotřeby drůbežího masa.

V Evropské unii jsou nejvýznamněj-
šími výrobci drůbežího masa Francie 
s množstvím 1 861 tisíc tun, dále Vel-
ká Británie 1 473 tisíc tun, Španělsko 
1 283 tisíc tun a Německo 1 268 tisíc 
tun. Česká republika je se svou produk-
cí na dvanáctém místě z dvaceti sedmi 
zemí EU  (tabulka č. 2).

Ve světě jsou největšími producenty 
USA a Čína. EU zaujímá třetí místo, 
těsně následována Brazílií. 

Drůbeží maso patří do základního 
sortimentu výživy obyvatelstva. Na cel-
kové spotřebě masa, která činila v ro-
ce 2006 celkem 81,1 kg, představova-
la spotřeba drůbežího masa 26,2 kg, to 
je více než 32 %. K růstu spotřeby drů-
bežího masa přispívá především rozši-
řující se nabídka dělené drůbeže, drů-
bežích polotovarů a drůbežích mas-
ných výrobků. Drůbeží maso si získává 
svou oblibu také pro relativně snadnou 
a rychlou kuchyňskou přípravu, bohatý 
sortiment výrobků, které jsou dostup-
né v široké obchodní síti, a také pro 
svou příznivou spotřebitelskou cenu ve 
srovnání s ostatními druhy mas. Velkou 
výhodou drůbežího masa je jeho nízká 
energetická hodnota, a proto je drůbe-
ží maso vhodnou potravinou při uplat-
ňování zásad racionální výživy (tabul-
ka č. 3).

Základními prioritami EU jsou bez-
pečnost potravin a welfare zvířat. Le-

gislativa EU se v tomto úseku neustále 
zdokonaluje a precizuje a na výrobce 
v oblasti hygieny v chovech, při přepra-
vě zvířat, jejich porážení a výrobě drů-
bežího masa a masných výrobků jsou 
kladeny nové a nové požadavky.

 Na úseku welfare v červnu 2007 vy-
šla směrnice Rady č. 2007/43/ES o mi-
nimálních pravidlech pro ochranu ku-
řat chovaných na maso, která musí být 
nejpozději do 30. 6. 2010 zapracována 
do vnitrostátní legislativy.

Členské státy do tohoto termínu mu-
sí zajistit, aby maximální hustota osaze-
ní v hale nepřekročila 33 kg/m2. Tento 
limit je možné překročit za předpokla-
du, že je splněna řada podmínek: říze-
né větrání nebo topení, řízená koncen-
trace amoniaku, kysličníku uhličitého 
a hlášení množství úhynů každý den 
a uchovávání příslušné dokumentace.

Odpovědnost za dobré životní pod-
mínky nese majitel nebo chovatel. Ten 
je také povinen vést pro každou halu 
v hospodářství záznamy s údaji o počtu 
ustájených kuřat, užitné ploše, pleme-
ni kuřat a počtu drůbeže, která byla při 
kontrole nalezena uhynulá. Všechna ku-
řata chovaná v hospodářství musí být 
alespoň dvakrát denně kontrolována. 
Chovatel má řadu dalších povinností.

Pro zvyšování bezpečnosti spotřebi-
telů jsou v EU předpisy, jejichž cílem je 
snížení výskytu salmonel v reprodukč-
ních chovech, chovech nosnic a v sou-
časnosti SVS ČR připravila národní 
program tlumení salmonel v chovech 
brojlerů, který byl předložen EK k od-
souhlasení.

Není třeba již snad ani připomínat, 
že v ČR mají všechny porážky systémy 
chlazení drůbežího masa na světové 
úrovni, tj. chlazení vzduchem. Dosud 
řada zemí EU (Polsko, Řecko, Nizo-
zemsko, Dánsko,…) využívá legislativ-
ní možnosti chlazení vodou, přestože 
finální produkty při tomto způsobu 
mají nižší kvalitu. Systém chlazení vo-
dou používají i rozhodující světoví vý-
robci drůbeže jako Brazílie, USA a dal-
ší. Český spotřebitel by měl být o té-
to skutečnosti informován a vědět, že 
české drůbeží maso splňuje nejvyšší po-
žadavky z hlediska jakosti zpracování 
drůbežího masa.

Tabulka č. 3  Vývoj spotřeby masa v České republice

Maso celkem
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

85,3 81,5 82,1 83 79,4 77,8 79,8 80,6 80,5 81,4 81,1

z toho:

Hovězí, telecí 18,5 16,4 14,6 14 12,5 10,4 11,3 11,6 10,4 10 10

Vepřové 49,2 45,8 45,7 44,7 40,9 40,9 40,9 41,5 41,1 41,5 41

Skopové, 
kozí, koňské

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4

Drůbež 13,6 15,3 17,9 20,5 22,3 22,9 23,9 23,8 25,3 26,1 26,2

Zvěřina 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

Králíci 3,4 3,4 3,3 3,1 3 3 3 3 2,9 2,8 2,8

Ryby 5,2 5,5 5,3 5,2 5,4 5,4 5,3 5,3 5,5 5,8 5,7

* odhad

Aktuální situace v drůbežářském průmyslu ČR

Tabulka č. 1   Bilance výroby a spotřeby drůbežího masa včetně dovozu a vývozu
( v tis. tun )

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Výroba 220,5 234,4 237,8 228 232,3 241,3 228,8 213

Dovoz 16,2 15,3 19,5 32,6 54,3 55,9 60,1 49,5

Celková 
spotřeba

230,3 240 251,3 246,8 262,1 266,3 269,6 242,7

Vývoz 7,2 9,4 12 13 24,7 27,4 20,9 21,8

Spotřeba kg 
na osobu/
rok

22,3 22,9 23,9 23,8 25,3 26,1 26,2 24,3

Tabulka č. 2  Drůbeží maso v EU – přehled v tis. tun

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

 EU-15 EU-25 EU-27

Výroba 9 360 8 954 10 958 11 011 10 596 11 282

Vývoz 1 483 1 275 1 300 1 240 1 240 1 050

Dovoz 885 1 100 500 640 650 820

Spotřeba 8 806 8 700 10 350 10 550 10 250 11 200

Spotřeba na 
osobu

23,2 22,7 22,5 22,9 22,1 23,1

% 
soběstačnosti

107 103 106 105 105 101

Tabulka č. 4  Bilance dovozu a vývozu od roku 1998 až do 31. 7. 2008

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1.1.–31.7. 
2008

 Kuřata a slepice

Dovoz 5 904 8 269 9 478 10 367 12 662 25 218 42 668 44 277 48 519 40 671 29 675

Vývoz 1 377 2 250 4 536 5 623 8 832 9 302 19 504 23 760 21 149 20 398 11 825

Saldo 4 527 6 019 4 942 4 744 3 830 15 916 23 164 20 517 27 370 20 273 17 849

 Krůty

Dovoz 4 991 4 198 4 265 4 856 4 822 2 461 4 927 7 088 7 788 7 218 4 145

Vývoz 1 405 2 005 2 620 3 351 3 001 3 551 4 536 2 871 1 407 572 291

Saldo 3 586 2 193 1 645 1 505 1 821 -1 090 391 4 216 6 380 6 645 3 854

 Kachny a perličky

Dovoz 632 1 296 2 000 375 2 193 4 280 3 642 4 397 4 114 4 523 2 431

Vývoz 197 215 301 342 125 107 178 542 872 1 002 384

Saldo 435 1 082 1 699 33 2 068 4 173 3 464 3 855 3 242 3 521 2 048

 Husy

Dovoz 318 333 530 77 293 665 2 287 1 121 509 541 42

Vývoz 33 3 21 25 11 5 28 153 48 17 2

Saldo 285 330 509 52 282 660 2 259 968 462 524 40

 c e l k e m

Dovoz 11 845 14 097 16 273 15 675 19 970 32 624 53 524 56 882 60 930 52 952 36 294

Vývoz 3 012 4 473 7 478 9 341 11 969 12 965 24 246 27 326 23 477 21 989 12 503

Saldo 8 833 9 623 8 795 6 334 8 001 19 659 29 278 29 556 37 454 30 964 23 791

Nadále platí, že při výkrmu drůbeže 
se nesmí používat masokostní moučky 
ani z odpadů zdravých jatečných zví-
řat. Tato podmínka platí pouze pro ze-
mě EU, tedy i ČR, ale neplatí pro tzv. 
třetí země (např. Brazílie), které běž-
ně masokostní moučky ve výživě drů-
beže používají.

Tabulka č. 4 uvádí bilanci dovo-
zu a vývozu od roku 1998 až do 31. 7. 
2008. Z bilance vyplývá, že k nejvyš-
šímu nárůstu dovozu došlo od vstu-
pu ČR do EU. V tomto období vzrostl 
i objem vývozu, který však nedosahuje 
ani poloviny celkových dovozů.

Největšími dovozci v současné době 
jsou Polsko, Brazílie, Německo a Slo-
vensko. Vývoz směřuje zejména do Slo-
venska, Německa a Maďarska. 

Zpracování domácí produkce jateč-
né drůbeže v ČR je možné pouze za 
předpokladu její konkurenceschopnos-
ti jak po stránce její kvality, zdravotní 
nezávadnosti, standardnosti apod., tak 
po stránce cenové. K zajištění konku-
rence domácí výroby je tedy nezbytné 
plnit všechny vysoké požadavky práv-
ních předpisů EU na stavební řešení, 
technické vybavení a hygienu provozů, 
jakost, bezpečnost výrobků i vysoké ná-

roky na omezení znečišťování životní-
ho prostředí a další požadavky. 

Další rozvoj oboru je však díky ob-
rovské konkurenci v rámci zemí EU 
a celého světa možný jen při zvyšování 
produktivity práce a současném snižo-

vání nákladů na výrobu na všech stup-
ních, a to v celém řetězci od výroby
krmiv až po prodej potravin. 

MVDr. František Mates
Sdružení drůbežářských podniků
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Pekárna Lično, která patří hradecké 
společnosti Beas, vyhrála i minulé dva 
ročníky soutěže. Letos lidé nejvíce oce-
nili její Ličenský chléb. „Jde o pšenično-
žitný chléb vyráběný klasickou techno-
logií bez potravinářských přísad,“ řekl

ředitel firmy Beas Bedřich Syrovátko. 
Jeho podnik má 210 zaměstnanců a vy-
rábí na 300 druhů pekařských a cukrář-
ských výrobků. Vedle pekárny v Ličně 
má ještě cukrářský provoz v Letohradu. 
Výrobky dodává zejména na Rychnov-

sko, Hradecko, Náchodsko, Orlickoús-
tecko, Pardubicko a Jičínsko. 

Pekárna Lično současně zvítězila 
i v kategorii mlýnských a pekárenských 
výrobků. V dalších kategoriích oceně-
ní získaly společnosti Niva Dolní Přím 
za sýr niva, Zepo Bohuslavice za tla-
čenku, Hovorkovy trubičky za hořické 
trubičky, Včelí farma Rokytník za kvě-
tový lesní med a Podorlická sodovkár-
na z Rychnova nad Kněžnou za jableč-
ný mošt. 

Hejtmanství s krajskou agrární ko-
morou soutěž od května do září ve vel-
kých městech podpořily šesti prezentač-
ními akcemi, na které přišly tisíce lidí. 
Hlasování vyplněním hlasovacího líst-
ku či posláním hlasu na internetu se le-
tos zúčastnilo téměř 7 000 lidí, což by-
lo o polovinu více než loni. 

Výroba potravin v hradeckém kraji 
prošla v posledních 15 letech zásadní-
mi změnami. Skončily například mlé-
kárny v Hradci Králové, Josefově, Trut-

nově a Jičíně, pivovar v Hradci Králové, 
masokombináty v Březhradě a Vamber-
ku. V konkurzu skončily konzervárny 
Koli Holding z Nového Města nad Me-
tují. Z původních sedmi cukrovarů zů-
stal v kraji jediný v Českém Meziříčí. 

Podle Českého statistického úřadu 
je nyní v kraji 19 potravinářských firem 
s více než 100 zaměstnanci. Tržby těch-
to firem loni klesly o čtyři procenta na 
7,3 miliardy korun. Pracovalo v nich
3 473 lidí. 

Praha (bo) – Odolávat náporu 
mocné zahraniční konkurence musí 
stále víc produkce českých pekařů 
a cukrářů. Tradiční rohlíky, hous-
ky, koblihy, rakvičky a věnečky vy-
tlačují bagety, croissanty, ciabatty 
nebo kornspitzy. Svůj sortiment mu-
sejí výrobci mnohdy přizpůsobit mo-
derním trendům. Česká klasika ale 
prý stále má své favority.

„Největší poptávka je po klasické ra-
žené housce. Také chleb šumava, kob-
liha a moravský koláč patří k nejžáda-
nější produkci. Speciality chce jen má-
lo zákazníků,“ řekla Hana Moravcová 
z Pekařství Moravec. Podle ní zájem 
o zahraniční pekařské speciality opadá. 

„Málo lidí chce nafouklé výrobky, které 
se rozdrobí,“ říká. Přestože bagety ne-
jsou nijak vzácné ani v sortimentu čes-
kých pekařů, zakládají si mnozí z nich 
na české tradici. „Jsme česká pekárna 
a vycházíme z českých receptů i názvů. 
Určitou část zákazníků přitahuje hlav-
ně domácí produkce,“ řekl Aleš Trefný 
z Pekařství Kamenická. 

Mezi produkty jeho pekárny patří da-
lamánky, pletýnky, karlovarské rohlíky, 
škvarkové placky nebo preclíky. Kromě 
pultového prodeje dodává své výrobky 
do Senátu, Poslanecké sněmovny nebo 
na výletní lodě. V konkurenci s velký-
mi výrobci obstojí prý malí pekaři dí-
ky kvalitě, surovinám, cenám i originál-
ní nabídce. 

„Máme recepty ze starších příruček 
pro pekaře, které se upravují podle ci-
tu,“ říká Trefný. Podle něj se ale mu-
sí počítat i s moderními trendy zamě-
řenými na zdravou výživu. Úspěšně se 
tak prosazují výrobky s vyšším podílem 
tmavých mouk a s obsahem různých se-
men nebo částí zrn. 

Podle Moniky Maroši z Merhauto-
va pekařství je ovšem vícezrnné pečivo 
trendem spíše ve velkých městech, ze-
jména v Praze. „Zákazníka na maloměs-
tě neopijete vícezrnným rohlíkem. Ten 
raději zůstane u běžného bílého rohlíku 
nebo housky. Vícezrnné pečivo si kupu-
jí hlavně mladí lidé,“ řekla. 

Situace drobných pekařů je podle 
Moravcové poměrně obtížná ani ne tak 

kvůli velké zahraniční konkurenci jako 
kvůli hypermarketům. „Od menších vý-
robců zboží neberou. Také pro nás je to 
(prodej v hypermarketech) nevýhodné,“ 
řekla. Své klienty tak mimo drobných 
pekařství hledají v domovech seniorů 
nebo ve zdravotnických zařízeních. 

„Děláme hlavně české výrobky. Není 
to sice klasický recept jako ‚od babičky‘, 
ale francouzské nebo italské pečivo ne-
prodáváme. Lidé chtějí klasické housky 
a koblihy,“ uvedla. 

I když nejde o lukrativní řemeslo, při-
stupují prý pekaři ke své práci srdcem. 
„Je to dítě, které roste s námi a my ho 
utváříme. Jsme rodinná firma a na tom 
je to postavené,“ vysvětlila Moravco-
vá svou motivaci. Podle ní je výhodou 

menších firem přímý kontakt se zákaz-
níkem. Zatímco v Česku o francouzské 
nebo italské pekařské speciality není 
nouze, české preclíky nebo buchty v ci-
zině prakticky neznají. „Vyvážet české 
pečivo by se nevyplatilo. Chorvati je-
dí bílý chleba, Němci tmavý. Každý má 
svou tradici,“ vysvětluje Moravcová. 

Podle Moniky Maroši se snaha nabí-
zet zahraniční produkty z českých suro-
vin nevyplácí. „Pokud se budete snažit 
vyrobit německý chléb a použijete na je-
ho výrobu českou mouku, nikdy nedo-
cílíte stejné kvality a chutě,“ tvrdí. Pod-
le ní je v Česku zájem o chléb kvaso-
vý a podmáslový. Každý výrobce ale má 
své tradiční receptury a tak by to mělo 
zůstat, míní. 

Potravinářskou firmou roku v hradeckém kraji opět Pekárna Lično

Čeští pekaři si zakládají na tradici

Praha (bo) – Produkce a prodej 
dětské výživy na tuzemském trhu 
stoupá. Výrobci i obchodníci udá-
vají zvýšení tržeb až o desítky pro-
cent oproti loňskému roku. Růst
trhu podle oslovených firem sou-
visí zejména s vyšší porodností 
i cenami dětské výživy. Například 
v prvním pololetí letošního roku se 
v Česku narodilo 59 300 dětí, te-
dy o 3 300 více než loni ve stej-
ném období.

„Kojenecká strava je jednou z ko-
modit, která má růstový trend. Důvo-
dem je zejména úspora času při přípra-
vě domácích příkrmů,“ řekla mluvčí 
firmy Hamé Marcela Mitáčková. Jiný 
výrobce dětské výživy, společnost Hero 
Czech, podle slov manažera Jaroslava 
Ďurkovského zaznamenal v posledním 
roce nárůst tržeb o více než pětinu. 

Rostoucí poptávku po dětské výživě 
hlásí také obchodníci. „Zájem zákaz-
níků o dětskou výživu dynamicky ros-
te. Zvyšuje se totiž počet dětí a prodlu-

žuje se délka podávání kojenecké vý-
živy,“ uvedla mluvčí společnosti Tesco 
Stores ČR Jana Matoušková. Lidé po-
dle ní nakupují hlavně cenově dostup-
nější výrobky dětské výživy. „Avšak 
prémiové produkty rostou rychleji,“ 
podotkla mluvčí. 

Vedle tradičních sušených a kojenec-
kých mlék, mléčných kaší a ovocných 
i zeleninových kojeneckých výživ jsou 
nyní v tuzemských obchodech k dostá-
ní také dětské sušenky, instantní nápo-
je či speciální ovocné šťávy. 

Rovněž na trhu kojenecké výživy 
vzrůstá v poslední době poptávka po 
výrobcích s označením BIO. Ty jsou 
oproti klasickým potravinám sice draž-
ší, ale poskytují záruku kvality surovin 
vypěstovaných bez použití pesticidů 
a umělých hnojiv. „Nabídku biovýrob-
ků v sortimentu dětské výživy chceme 
rozšířit,“ uvedla Matoušková. 

Podle Ďurkovského roste v oblas-
ti dětské výživy obliba předpřiprave-
ných pokrmů, takzvaných convenien-
ce výrobků. „Jedná se o produkty, které 

usnadňují maminkám jejich nelehkou 
práci,“ vysvětlil. 

Společnost Hamé, která podle své 
mluvčí kontroluje u ovocných kojenec-
kých výživ téměř 60 procent tuzemské-
ho trhu, vyrábí také speciální řady dět-
ské výživy Kosher a Pesah pro zákaz-
níky v Izraeli, kde stravování podléhá 
přísným náboženským pravidlům. 

Rodiče mohou výživu pro své malé 
potomky zakoupit nejen v hypermarke-
tech a supermarketech, ale také v dro-
geriích či lékárnách.

Prodej dětské výživy roste 

Oborový veletrh
tukového a olejového
průmyslu v Mnichově

�  Od 18. do 20. listopadu 2008 se koná druhý 
veletrh oils+fats – Mezinárodní odborný vele-
trh pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných zdrojů.

�  Při premiéře v roce 2007 jsme mohli přivítat 
69 předních podnikatelů z oboru a 1 100 od-
borných návštěvníků z 58 zemí. 

�  Provedená anketa potvrdila vysokou odbor-
nost návštěvníků veletrhu oils+fats. 

Od 18. do 20. listopadu 2008 si mohou zá-
jemci z řad expertů z tukového a olejového prů-
myslu ve veletržním centru M, O, C na druhém 
oborovém veletrhu oils+fats – Mezinárodní ve-
letrh pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných surovin – vyměnit informace 
o aktuálních trendech, nejnovějších technologi-
ích a navázat nová obchodní spojení.

Premiérou v roce 2007, na které jsme moh-
li přivítat 69 vůdčích podnikatelů ze 14 zemí 
a 1 100 odborných návštěvníků z 58 zemí, se 
Veletrhům Mnichov podařilo úspěšně etablo-
vat na trhu jediný mezinárodní oborový vele-
trh věnovaný průmyslu olejů a tuků. To se od-
ráží i ve veletržním průzkumu, který byl pro-
veden nezávislou agenturou pro výzkum trhu 
forschungplus: 

93 procent vystavovatelů hodnotí kvalitu a od-
bornost návštěvníků veletrhu oils+fats známka-
mi „výborná“ až „dobrá“. Lze z toho odvodit, že 
87 procent návštěvníků disponuje rozhodovací-
mi pravomocemi ve své firmě, 49 procent z nich 
má určující vliv na chod firmy. 

Díky provedenému průzkumu byla prokázá-
na vysoká spokojenost vystavovatelů s premiéro-
vým veletrhem: 96 procent vystavovatelů by vele-
trh oils+fats doporučilo dál a stejný počet z nich 
by se opakovaně tohoto veletrhu zúčastnil. 

Norbert Bargmann, ředitel společnosti Messe
München, zdůrazňuje: „S 49procentním po-
dílem zahraničních návštěvníků měl veletrh
oils+fats v mezinárodním měřítku přesvědčivý 
úspěch. Těší nás, že naše premiéra byla oborem 
samotným tak dobře přijata.“

Veletrhem oils+fats v roce 2007 dostal ros-
toucí trh průmyslu olejů a tuků nový meziná-
rodní odborný veletrh. Oleje a tuky z obnovitel-
ných zdrojů – lhostejno, zda jako potraviny, pa-
livo nebo výchozí látky pro výrobu rozličných 
produktů – tvoří stále rostoucí trh, jehož význam 
vzrůstá kontinuálně se stále aktuálnějším nedo-
statkem surovinových zdrojů. 

V pořádání veletrhu oils+fats spojuje společ-
nost Messe München nezbytnou kompetenci 
a ekonomické know-how tak, aby mohla tukové-
mu a olejovému průmyslu i v tomto roce nabíd-
nout optimální fórum. 

Další informace naleznete na:
www.oils-and-fats.com 

O VELETRHU OILS+FATS 2008
Odborný veletrh oils+fats se koná od 18. do

20. listopadu 2008 v M,O,C – Veletržním centru. 
Je jediným mezinárodním oborovým veletrhem 
B2B pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných zdrojů. Dozvíme se zde o aktu-
álních trendech z oblasti surovin, pomocných lá-
tek, zpracování až po zabezpečení kvality, balení 
a logistiku a budeme mít možnost se informovat 
o nejnovějším technologickém vývoji. Toto vše činí 
veletrh oils+fats důležitým místem setkání pro ex-
perty a odborníky s rozhodovací pravomocí z tu-
kového a olejového průmyslu.

Ing. Jaroslav Vondruška

Hradec Králové(bo) – Titul Potravinář a potravina roku 2008 v Královéhra-
deckém kraji opět získala Pekárna Lično z Lična na Rychnovsku. V soutěži, 
které se zúčastnilo 32 firem z regionu, rozhodují hlasy lidí. Cílem klání je pro-
pagace potravinářského odvětví hradeckého kraje, uvedli pořadatelé soutě-
že z hradeckého hejtmanství a krajské agrární komory. Ceny byly předány na 
krajských dožínkách v Hradci Králové.
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www.ekokom.cz

V roce 2007
vytřídili

občané ČR
ze svého

domovního
odpadu

v průměru
48,7 kg/obyvatele 

využitelných 
odpadů,

které se dále 
recyklují.

Děkujeme Vám.
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Vysoká kvalita a bezpečnost výrobků spo-
lečnosti AAK Sweden AB je zajištěna několi-
ka zásadními kroky:

SCHVÁLENÍ DODAVATELÉ
Při výrobě vysoce kvalitních finálních produk-

tů je velmi důležitá vysoká kvalita surových olejů 
a tuků. Výběr nejlepších dodavatelů je tudíž zásad-
ní otázkou. Každý potenciální dodavatel musí být 
před zařazením na seznam dodavatelů auditován 
a kvalifikován jako „schválený“. Toto se provádí 
pro každou surovinu a konečný souhlas je udělen 
po vyhodnocení tří dodávek. Veškeré obchodová-
ní se provádí oproti nákupním požadavkům, které 
pokrývají „smluvní označení jakosti“ (mezinárod-
ní obchodní parametry), ale také další parametry 
s doporučeními označení jakosti, jejichž splnění 
je podle nás důležité. Všichni dodavatelé jsou hod-
noceni pro každý surový olej v ročním hodnoce-
ní dodavatelů na základě jejich dodávek a všech 
analytických údajů.

PŘEPRAVA SUROVÝCH OLEJŮ
Řepkové semeno se lisuje přímo v areálu závo-

du a zcela čerstvý surový olej je čerpán potrubím 
do rafinérie. Jiné suroviny jako kokosové a palmo-
vé produkty jsou obvykle přepravovány lodí pří-
mo z Malajsie.

Před naložením lodi jsou tanky na přepravu 
olejů kontrolovány nezávislými inspektory a jsou 
odebrány vzorky. Nezávislý inspektor také kontro-
luje vykládku. To zajišťuje čistotu tanků, nulovou 
kontaminaci, správný produkt v každém tanku, 
správnou váhu, řádnou dokumentaci atd.

Zásilky jsou realizovány v souladu s pravidly 
směrnic EU 96/3 a EEC 93/43 o hygieně potra-
vin.

UVOLŇOVÁNÍ SUROVÝCH OLEJŮ
DO VÝROBY

Před uvolněním surových materiálů (olejů a tu-
ků) do výroby musí být provedeny všechny analy-
tické rozbory, aby bylo zajištěno, že všechny para-
metry odpovídají specifikaci. Tím je zajištěno, že 
nedojde ke křížové kontaminaci jinými oleji a že 
olej bude mít obecně přijatelnou kvalitu, dále zís-
káme informaci, jak olej co nejúčinněji a nejšetr-
něji zpracovat.

ZPRACOVÁNÍ
Výroba je realizována polo-kontinuálně nebo 

kontinuálně až do výrobního kroku dezodorizace, 
která se provádí diskontinuálně. Sledovatelnost 
je tudíž kompletní od dezodorizace přes balení 
a skladování až po dodávku. Předtím se sledova-
telnost provádí zejména podle času a identifika-
ce tanku. K veškeré produkci dochází na samo-
statných linkách pro různé typy oleje, pokud je 
to možné (tj. laurový/nelaurový, pevný/kapalný). 
Vzhledem k tomu, že se jedná z větší části o uza-
vřený systém, provádí se čištění linek systémem 
pryžových zátek, které je velmi efektivní. Čištění 
je vždy doplněno proplachováním částí následné-
ho produktu. Tak nedojde ke křížové kontaminaci 
jinými oleji nebo produkty. Pro ověření jsou pro-
váděny analytické rozbory.

ANALYTICKÉ ROZBORY
V celém výrobním řetězci jsou za účelem kon-

troly kvality odebírány vzorky, a to v řádně defi-
novaných a číslovaných místech. Používají se také 
unikátní kódy produktů. Tyto dva kódy jsou spo-
lečně „klíčem“ pro konkrétní kontrolní tabulku ur-
čující analytické parametry a metody, které mají 
být uplatněny, definovanou specifikaci podle pa-
rametrů, četnosti měření atd.

Většinu analytických rozborů provádí naše 
vlastní centrální laboratoř, která prošla dokonalým 
programem zajištění kvality. Je akreditováno cca 
65 metod podle normy European laboratory stan-
dard ISO / IEC 170 25. V malých provozních labo-
ratořích v různých výrobních jednotkách jsou také 

prováděny rychlé analýzy, jejichž hlavním účelem 
je kontrola procesu. Všechny tyto analýzy monito-
rují výrobní proces a výrobek v každé fázi.

ZACHÁZENÍ S VÝROBKY 
NEODPOVÍDAJÍCÍMI SPECIFIKACI

Veškeré analytické údaje jsou zpracovány v na-
šem systému LIMS. Pokud dojde k situaci, kdy 
výrobek neodpovídá specifikaci, systém automa-
ticky vygeneruje poplach. Takový poplach musí 
být ukončen po oznámení a poté co autorizova-
ná osoba rozhodne o dalším postupu. Jestliže po-
plach vede k fyzické nápravné akci, případ je pře-
dán oddělení kontroly kvality, které tyto nesho-
dy dále řeší.

Konečný produkt není nikdy dán do prodeje, 
jestliže není dosaženo specifikovaných parametrů. 

DODÁVKY
Zboží je vždy jasně označeno. Jedná-li se o hro-

madné dodávky, jsou opatřeny jasnou dokumen-
tací obsahující název produktu, registrační číslo 
a oddíl cisterny atd. Je-li dohodnuto, dodávka je 
realizována společně s osvědčením o analýze, kte-
rá obsahuje výsledky analýz podle přání konečné-
ho zákazníka. Jsou použity plomby.

BEZPEČNOST PRODUKTU
AAK Sweden AB věnuje bezpečnosti produk-

tů velkou pozornost. Byla provedena hloubková 
studie HACCP a bylo definováno 9 kritických 
kontrolních bodů. Pro zajištění správné kontro-
ly těchto kritických kontrolních bodů byly prove-
deny rozsáhlé studie, jejichž účelem bylo ověření 
schopnosti rafinačních procesů odstranit potenci-
ální kontaminující látky. Byla studována řada po-
tenciálních kontaminujících látek a tam, kde to 
bylo zapotřebí, byly optimalizovány podmínky 
zpracování, aby bylo zajištěno jejich účinné od-
stranění. 

Za účelem ověření efektivnosti v HACCP i bez-
pečnosti výrobků obecně se pravidelně analyzuje 
přibližně 20 různých surových olejů, přídatných 
látek a finálních produktů. Tento zkušební pro-
gram se provádí vždy po půl roce a týká se řady

potenciálních rizik, jako jsou těžké kovy, pest-
icidy, PAH, PCB, aflatoxiny a zearalenon, zbyt-
ky rozpouštědel, radioaktivita / Cs 134/137 & Sr 
90, minerální oleje a mikrobiologická kontamina-
ce. Celkové výsledky podporují náš způsob kon-
troly procesů. Možné kontaminující látky nejsou 
měřitelné nebo byly nalezeny v extrémně nízkých 
množstvích, daleko od předepsaných limitů.

ISO CERTIFIKACE
Jako první potravinářská společnost ve Švédsku 

a jedna z prvních společností na světě byla společ-
nost AAK Sweden AB certifikována podle normy 
pro bezpečnost potravin ISO 22000:2005.

Společnost AarhusKarlshamn Sweden AB pod-
léhá dozoru Swedish National Food Administra-
tion.

Výše uvedené aktivity a několik dalších proce-
dur jsou kontrolovány různými jakostními systé-
my:

SS-EN-ISO 9001:2000
(Certifikace od roku 1995)

ISO 22000:2005
(Certifikace od roku 2006)

SS-EN-ISO 14001:200
(Certifikace od roku 2001)

ISO/IEC 170 25
Vysoká kvalita kontroly jakosti výroby zajišťuje 

nejen bezpečnost produktů, ale přispívá význam-
nou měrou také k prodlužování trvanlivosti výrob-
ků. Při správné rafinaci a dezodorizaci se totiž od-
straňují nejen látky, které by zhoršovaly senzoriku 
produktu, ale i produkty primární oxidace olejů 
a tuků, které vznikají při začátku žluknutí. 

AarhusKarlshamn Czech Republic spol. s r. o.
P. O. Box 263, 111 21 Praha 1,

Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.: +420 222 212 087;

+420 222 210 406,
mobil: +420 602 451 305;

+420602 145 090
E-mail: jan.tuma@aarhuskarlshamn.cz,  

www.aak.com

Zajišťování kvality a bezpečnosti produktů od surových olejů
po jedinečný finální produkt v závodě AAK Sweden AB

soká kvalita a bezpečnost výrobků spo-
sti AAK Sweden AB je zajištěna několi
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Kontakt: Firma Antoni CZ  s. r. o.
Dolní Třebonín č. p. 194, 382 01, email: info@antoni.cz, www.antoni.cz 

Filozofi í fi rmy je návrat ke sta-
rým původním recepturám, kte-
ré ve spojení s moderní technolo-
gií zaručují maximální kvalitu její 
produkce. 

Firma dodává na trh přes šede-
sát druhů vysoce kvalitních mas-
ných výrobků a specialit, které jsou 
mnohdy na našem trhu zcela oje-
dinělé. Portfolio výrobků se nadále 

které jsou v maximální míře nahra-
zovány jejich přírodními ekvivalen-
ty a kořením, uzeniny bezlepkové, 
kde je základem kvalitní surovina 
bez použití různých náhražek. 

U výrobků je preferován větší 
podíl ruční práce, která zaručuje 
lepší chuť, vzhled a tím i samotný 
obchodní potenciál jednotlivých 
výrobků.

Firma Antoni CZ s. r. o. je ro-
dinnou firmou, která půso-
bí na trhu od roku 1991 a za 
tuto dobu získala již řadu 
certifikátů a ocenění. Mimo 
jiné ocenění redakce české-
ho a slovenského časopisu 
Maso, kdy bylo firmě udě-
leno ocenění Křišťálová se-
kyrka, dále ocenění „Zlatý 
klas“ na potravinářském ve-
letrhu Země živitelka 2003 
za masný výrobek Krum-
lovský salám se sýrem a v le-
toštním roce hlavní cenu na 
potravinářském veletrhu 
„Chutná hezky jihočesky“ 
za výrobek Staročeská šun-
ka s medem a ocenění „Zlatý 
klas“ na výstavě Země Živi-
telka 2008 za výrobek Jiho-
český nářez Bohemia. 

K oceněnému výrobku ,Jihočeský 
nářez Bohemia uvádíme, že se jedná
o masný výrobek tepelně opraco-
vaný, jemně mělněný. Jeho hlav-
ní odlišností oproti běžné uzenině 
spočívá v obsahu rostlinných anti-
oxidantů (karotka, hořčičné semín-
ko, sezam, slunečnicové semínko), 
které zvyšují dietetické a senzo-
rické vlastnosti výrobku. Hořčič-
né semínko mu mimo jiné dodává 
i příjemnou specifi ckou chuť. Dal-
ší daleko významnější odlišností 
je naprosto unikátní metoda na-
hrazení silně karcinogenní dusita-
nové soli přírodními látkami, kte-
ré tuto dusitanovou sůl nahrazují, 
tedy výrobek je solen pouze oby-
čejnou kamennou solí. K barvení 
výrobku je použita přírodní kom-
ponenta na bázi extraktu z červe-
né řepy, sladké červené papriky 
a dalších přírodních látek. Metoda 
je pro svojí unikátnost přihlášena 
k patentování.

rozšiřuje dle potřeb trhu a jednotli-
vých zákazníků. 

Hlavním cílem firmy jsou vý-
robky s minimem přidaných látek, 

Firma Brenntag CR s. r. o. si dovoluje nabídnout
z bohaté škály potravinářských aditiv následující:

NOVINKA:
Nově také exklusivně v ČR nabízíme originální sladidlo sukralózu SPLENDA®.

Kontakt: Brenntag CR s. r. o., Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589, e-mail: food@brenntag.cz

� Aromata GIVAUDAN
� Bio škroby
� Bio tekuté glukózové sirupy
�  Bio maltodextriny

a sušené sirupy
� Bio slady a sladové výtažky
� Bio lepek
� Enzymy
 �   Pivovarnické
 �   Lihovarnické
 �   Zpracování ovoce
 �   Pekařské
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy tekuté
 �    Glukózovo-fruktózové

(izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy

 s obsahem fruktózy do 9% – F9
 �   Škrobové sirupy
 �   Tekutá dextrosa
�  Karamel – tekutý, krystalický, 

aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza
� Krystalická fruktóza
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
 �   slunečnicový
� Maltodextriny
� Modifikované kukuřičné škroby
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
�  Nativní kukuřičný

a pšeničný škrob
� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 

� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené 

zahušťující za studena
(pšeničná, kukuřičná, rýžová)

�  Vitamíny, minerální látky 
(jednotlivě i ve směsích)

� Vlákniny
 �    rozpustné (inulín,

 polydextróza)
�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, 

sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory

– směsi
 �   Želatina
 �   guarová guma
 �   xanthan
 �   karagenany
 �   arabská guma
 �    moučka ze svatojánského 

chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma

– karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL

� Oleoresiny tekuté a na nosiči 
� Rostlinné extrakty 
�  Omega 3 mastné kyseliny, 

CLA, fytosteroly
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České Budějovice (bo) – Budějo-
vický Budvar oslavil v sobotu 13. zá-
ří 113 let od uvaření první várky pi-
va. Akci doprovodily prohlídky pi-
vovaru a multimediální výstava 
o historii výroby piva v Českých Bu-
dějovicích. Loni na oslavy 112. výro-

čí pivovaru zavítalo okolo 10 000 
lidí, z toho čtvrtina si prohlédla vý-
robní prostory Budvaru. Letos šlo 
o podobný zájem. Program doplni-
lo vystoupení domácích i zahranič-
ních skupin. 

Budějovický Budvar byl založen
15. dubna 1895 jako Český akciový pi-
vovar. První várku 200 hektolitrů pi-
va zde sládek Antonín Holeček uva-
řil 7. října 1895. Během následujících 

15 měsíců dosáhl výstav 51 000 hek-
tolitrů a dále se zvyšoval. Vyvážet pi-
vo začal Budvar již v roce 1897 a v ro-
ce 1918 byl pátým největším v zemi. 
O 12 let později byla zaregistrová-
na ochranná známka Budvar. V roce 
1946 byl pivovar znárodněn a majet-
kem státu je dosud. Historie výroby 
piva v Českých Budějovicích však sa-
há až do 13. století, kdy král Přemysl 
Otakar II. udělil městu při jeho zalo-
žení právo várečné.

Budvar oslavil 113 let od první várky piva 

V Hradci Králové proběhlo 17. září oficiální otevření první z nové ge-
nerace Fotbalových hospod. Vše nejlepší popřáli restauraci Na rozcestí 
jak tvůrci konceptu Fotbalových hospod, tak fotbalová legenda Antonín 
Panenka. Originální vzhled restaurace navrhla společně s profesionálním 
architektem agentura Rust2. Koncept Fotbalových hospod není zaměřen 
pouze na fotbalové fanoušky, ale má přilákat i nové zákazníky, kteří kla-
dou důraz na kvalitu piva a prostředí, ve kterém si ho dopřejí. Tuto hospo-
du poznáte už na první pohled podle speciálního erbu, který bude hlavním 
grafickým prvkem celého konceptu. 

Gambrinus otevírá novou generaci „Fotbalových hospod“ 

Projekt nové generace Fotbalových 
hospod má oslovit široké spektrum 
konzumentů piva Gambrinus a nabíd-
nout jim tak vedle kvalitního piva i po-
zitivní dojem z prostředí hospody. „Roz-
hodně nechceme pouze inovovat původní 
koncept Fotbalových hospod z roku 2001. 
Jde o zcela nový projekt, k jehož přípravě 
jsme přizvali profesionální agenturu, kte-

rá se postarala o jeho originální design. 
Věříme, že se nám podaří vytvořit mís-
ta, kde se budou cítit spotřebitelé našeho
piva dobře,“ říká o projektu jeho spo-
luautor Jan Pořízek, (Merchandising 
Specialist, Plzeňský Prazdroj). V blíz-
ké době Gambrinus plánuje otevřít dal-
ší hospody tohoto typu po celé repub-
lice.

MODERNÍ DESIGN
I ORIGINÁLNÍ ERB

Po vzoru britských fotbalových klu-
bů vznikl i speciální erb, který bude 
charakteristický pro každou Fotbalo-
vou hospodu. Útulný, jednotný vzhled 
hospod navrhlo na základě moderního 
design konceptu agentury Rust2 archi-
tektonické studio base point. Každá re-
staurace, kterou čeká rekonstrukce na 

Praha – Pivovary v České re-
publice vystavily v prvním pololetí 
letošního roku 9 872 848 hl piva, 
což je o 51 tisíc hl (0,5 %) méně 
než za stejné období roku 2007. 
I tak bylo dosaženo druhého nej-
vyššího výstavu v dějinách. Tuzem-
ská spotřeba činila 7 956 953 hl,
což znamená pokles o 189 tisíc hl 
(2,3 %) ve srovnání s loňským ro-
kem. Pokračoval však růst expor-
tu a za prvních šest měsíců pivo-
vary vyvezly rekordních 1 915 894 
hl piva, tj. o téměř 7,8 % více než 
ve stejném období předchozího ro-
ku. Na domácím trhu se zvýšil po-
díl ležáků, který v současnosti či-
ní 30 %, pro srovnání v loňském 
roce 28,8 %. I když se u nás stá-
le vypije nejvíce výčepního piva, 

64 %, jeho podíl na domácí spo-
třebě poklesl. Pokračuje dynamic-
ký růst segmentu nealkoholických 
piv – meziročně se výstav zvýšil 
o 20 tisíc hl, tedy o více než 9 %,
a jeho spotřeba v ČR činila 
238 455 hl. Mírně vzrostl výstav 
pivních speciálů.

V exportu českého piva pokračoval 
trend posledních let. Během prvních 
šesti měsíců letošního roku se vyvez-
lo rekordních 1 915 894 hl piva, te-
dy zvýšení o téměř 7,8 % ve srovná-
ní se stejným obdobím předešlého 
roku. Nejvýznamnějším odběratelem 
zůstává německý trh, kam bylo vyve-
zeno přes 700 tisíc hl, což je o téměř 
7 % více než v roce 2007. Roste ex-
port na Slovensko, do Velké Británie 

a Švédska a nejvyšší nárůst byl zazna-
menán u vývozu do Ruska. Nejvíce se 
exportuje český ležák, ale roste zájem 
i o výčepní piva. 

„Pololetní výsledky našich pivova-
rů potvrzují trend posledních let – 
stagnace na domácím trhu a pokra-
čující, velmi solidní nárůst exportu, 
což je o to cennější, uvědomíme-li si, 
že prosadit se na stagnujících zahra-
ničních trzích, navíc při silné koruně, 
není vůbec jednoduché,“ řekl Ing. Jan 
Veselý, výkonný ředitel Českého sva-
zu pivovarů a sladoven. „Nadále roste 
spotřeba nealkoholických piv a zvýši-
la se poptávka po speciálních pivech, 
i když na potvrzení toho, zda se jed-
ná o dlouhodobější trend, si budeme 
muset počkat, protože rozhodující 
jsou výsledky druhého pololetí,“ do-
dal Jan Veselý.

První pololetí potvrdilo rostou-
cí poptávku po pivu v plechovkách, 
především u domácích spotřebitelů, 

kde nárůst činil přes 90 %. Naopak 
poptávka po tomto druhu obalu u za-
hraničních zákazníků poklesla. Potvr-
dil se rovněž trend posledních let, te-
dy malý rozdíl v prodeji piva v lahvích 
nebo sudech v České republice. Na-
dále převažují jako obaly sudy, ale po-
stupně roste podíl piva dodávaných 
spotřebitelům v lahvích, které domi-
nují i v exportu. Neustále se zvyšuje 
distribuce piva v cisternách, a to na 
domácím trhu i zahraničním odběra-
telům. Význam ostatních druhů oba-
lů, jako jsou minisoudky a PET lahve, 
zůstává malý.

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu pivo-
varů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Praha – Sklizeň ječmene a chme-
le 2008 je letos dobrá a zároveň 
je kvalitativně i kvantitativně lep-
ší než loni. I když došlo k pokle-
su osevních ploch jarního ječmene 
na 341 000 ha, díky vyššímu výno-
su, který se bude pohybovat těs-
ně pod 5 t/ha (v roce 2007 to bylo
asi 3,8 t/ha), očekáváme celko-
vou sklizeň 1 700 000 t ječmene. 
Z hlediska pivovarských parame-
trů kvality ječmene, jako je pře-
devším klíčivost, obsah bílkovin 
a škrobu, odborníci z Výzkumného 
ústavu pivovarského a sladařské-
ho, a. s. (VÚPS), uvádějí, že klí-
čivost je dobrá, s hodnotami na 
úrovni loňského roku, obsah bílko-
vin a škrobu je dokonce lepší než 
v roce 2007.

Plocha chmelnic je zhruba stejná 
jako v uplynulém roce, ale produkce 
chmele je mírně vyšší. Odhad očeká-
vané sklizně se pohybuje kolem 5 950 
t, což je způsobeno vyšším výnosem, 
konkrétně 1,1 t/ha. Pivovarskou hod-
notu chmele představuje především 
hořkost vyjádřená obsahem hořkých 
kyselin. Hladina hořkosti je přibližně 
na úrovni 3,2 %, což je pro hořkost pi-
va důležitý znak kvality, zatímco v loň-
ském roce byla nižší a pohybovala se 
na úrovni 2,7 %. 

„Dobré pivo se může vyrobit, pokud 
jsou k dispozici kvalitní suroviny, tj. ječ-
men, respektive slad, a chmel. Druhou 
podmínkou úspěšnosti je použitá tech-
nologie výroby,“ uvedl RNDr. Karel 
Kosař, CSc., ředitel VÚPS. „Zatímco 
na dodržování předepsané a osvědče-

né technologie v dnešní době dohlíže-
jí vedle zkušených sládků i počítačové 
systémy, vlastnosti pivovarských suro-

vin se každoročně mírně liší podle tep-
lot a množství srážek v daném roce. 
Právě letošní rok bude po stránce kva-
lity surovin velmi příznivý,“ dodal Ka-
rel Kosař.

Počátky VÚPS, který vznikl v roce 
1887, se datují do období, kdy se na na-
šem území začíná prudce rozvíjet prů-
myslové pivovarství a do obliby se do-
stává před nedávnem vytvořené speci-
fické spodně kvašené pivo plzeňského 
typu. Mezi nejdůležitější úkoly ústavu 
patří v současnosti rozvoj moderních 
analytických metod, výzkum vlivu su-
rovin (různých odrůd ječmene, klo-
nů chmele atp.) na kvalitu piva a dá-
le zkoumání a ověřování senzorické-
ho charakteru piva českého typu. Ve 
VÚPS, a. s., se také zrodila myšlenka 
ochránit české pivo a ústav se význam-

ně podílel na přípravě podkladů a žá-
dosti o uznání zeměpisného označení 
českého piva, která je právě prověřová-
na v Bruselu.

V současnosti se jeho odborný tým, 
který působí na pracovištích v Brně 
(sladařská sekce) a v Praze (sekce pi-
vovarská), zabývá řešením výzkum-
ných úkolů jak v rámci grantových pro-
jektů zadávaných státem, tak úlohami 
zadanými odběrateli, jako jsou pivova-
ry, sladovny a další instituce v pivovar-
ském průmyslu. 

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách VÚPS, a. s., www.
beerresearch.cz.

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský

a sladařský, a. s.

Sklizeň ječmene a chmele 2008 je kvalitativně i kvantitativně lepší než vloni

Výstav českých pivovarů byl v pololetí roku 2008
o půl procenta menší než vloni; export piva je rekordní

Fotbalovou hospodu, projde výraznou 
změnou interiéru. Nová malba, dekora-
ce na stěnách, originální podlaha či ná-
bytek zaujme návštěvníka hned na prv-
ní pohled. 

�  Gambrinus je dlouhodobě nejpro-
dávanější značkou piva na českém 
trhu.

�  Gambrinus je nejvýznamnějším 
partnerem českého fotbalu – Gam-
brinus ligy a české fotbalové repre-
zentace.

�  Gambrinus je součástí portfolia piv-
ních značek Plzeňského Prazdroje, 
nejvýznamnějšího českého výrobce 
a exportéra piva.

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj a. s.
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Již podruhé organizovalo Národ-
ní vinařské centrum ve spoluprá-
ci s Vinařským fondem účast mo-
ravských a českých vinařů na me-
zinárodní soutěži Mundus Vini 
v Neu stadtu. Z 48 vzorků od 13 vi-
nařských firem, které na soutěž 
doputovaly z České republiky, jich 
uspělo hned dvanáct. Česko získa-
lo čtyři zlaté medaile a osm stří-
brných.

Mundus Vini (Große Internationa-
le Weinpreis) svým osmým ročníkem 
opět potvrdila vůdčí roli mezi světový-
mi soutěžemi. V Německu patří k nej-
uznávanější mezinárodní soutěži, vý-
znamné pro vstup na tamější trh. Me-
daile z této prestižní soutěže jsou zde 
velmi ceněné v celé Evropě. V letoš-
ním roce se klání zúčastnilo 5343 vzor-
ků z 41 zemí celého světa. Hodnoce-
ní proběhlo 29.–31. srpna. a 5.–7. září 
2008 v Neustadtu.

Nejúspěšnějšími vinaři, kteří zastu-
povali české barvy, se stalo uskupení 

firmy BOHEMIA SEKT, a. s., se svými 
dvěma zlatými a dvěma stříbrnými me-
dailemi a Vinné sklepy Lechovice, kte-
ré ze tří soutěžních vzorků obdržely po 
jedné zlaté a jedné stříbrné medaili. 

Soutěž je součástí elitního seriálu 
VinoFed, kterému poskytlo patronát 
O.I.V. (International Organisation of 
Vine and Wine), a to dokonce osobní 
účastí prezidenta Petera Hayese, stejně 
jako mezinárodní unie enologů UIOE. 
Vína komisaři nehodnotí pouze tradič-
ní 100bodovou tabulkou, ale ve druhé 
části listu jsou požadována hodnocení 
podle dalších kritérií podobně jako na 
Vino Ljubljana – výsledky jsou po vy-
hodnocení zasílány soutěžícím. 

„Od ředitelky hodnocení Suzanne 
Denzer, promotéra Kïrka Bauera i za-
kladatele a prezidenta soutěže Chris-
tophera Meiningera, jehož stejnojmen-
né nakladatelství soutěž pořádá, jsme 
zaslechli nejednou pochvalná slova na 
adresu české účasti, kterou zajišťovalo 
Národní vinařské centrum spolu s naší 
redakcí časopisu Sommelier, která pro-
váděla akvizici a průběžně informova-
la jednotlivá vinařství,“ komentuje Lu-
boš Bárta, šéfredaktor časopisu Som-
melier, který se soutěže účastnil jako 
člen jedné z hodnotících komisí.

Do České republiky poputují celkem 
čtyři zlaté medaile – skvělé zlato putu-
je a. s. BOHEMIA SEKT za šumivé ví-
no Louis Girardot brut, roč. 2003, Vínu 
Mikulov, spol. s r. o. – Vinařství Pavlov 
za Rulandské bílé, roč. 2007; Vinným 
sklepům Lechovice za Tramín červený 

2007 Výběr z hroznů a Znovínu Zno-
jmo za Rulandské šedé 2007 bobulo-
vý výběr. 

Stříbrnými medailemi z Mundus Vini
budou moci svá ozdobit své láhve Spiel-
berg CZ (Ryzlink rýnský 2007, pozd-
ní sběr), Vinselekt Michlovský za Ryz-
link vlašský 2006, Premier, Vinné skle-
py Valtice (Chateau Valtice, Rulanské 
šedé 2007, výběr z hroznů), Vinné skle-
py Lechovice (Chardonnay 2007, vý-
běr z bobulí), Sonberk (Ryzlink rýn-
ský 2007, pozdní sběr) a Vinohrad CZ 
(Müller Thurgau 2007 kabinetní, Flo-
ra Palava).

Podrobnější informace a výsledky jsou 
zveřejněny na www.mundusvini.de.

Podpis nové smlouvy se společ-
ností HOPI dává BOHEMIA SEKT, a. s.,
možnost pokračovat v již osmile-
té spolupráci se silným logistickým 
partnerem, který je špičkou v ČR.

V průběhu letních prázdnin byla 
podepsána nová Smlouva o skladová-
ní a přepravě hotových výrobků a zbo-
ží a o poskytování dalších služeb se 
společností HOPI s. r. o. Za společ-
nost BOHEMIA SEKT, a. s., smlouvu 

podepsal generální ředitel a předseda 
představenstva pan Ing. Josef Vozdec-
ký, za společnost HOPI s. r. o. jedna-
tel pan František Piškanin. 

Podpisem smlouvy bylo současně 
ukončeno i výběrové řízení na doda-
vatele logistických služeb. Do výběro-
vého řízení se přihlásilo celkem osm 
renomovaných logistických společ-
ností, ze kterých pět splnilo náročná 
kritéria. Do druhého kola postoupily 
tři společnosti, které dostaly možnost 

osobní prezentace svých nabídek. Ve 
finálovém výběru se rozhodovalo me-
zi dvěma nejlepšími nabídkami. 

Společnost HOPI byla založena 
v roce 1992, skupina HOPI měla v ro-
ce 2007 obrat cca 10 mld. Kč, z toho 
HOPI CZ 8 mld. Kč. Celkový počet 
zaměstnanců v ČR je 1 300, společ-
nost disponuje více než 300 vozidly, 
skladuje zboží ve 12 skladech s kapa-
citou přesahující 160 tisíc m2 v loka-
litách Klášterec n/Ohří, Praha, Brno

a Prostějov, působí i na Slovensku 
a Maďarsku, distribuci zajišťuje po 
celé Evropě. 

Akciová společnost BOHEMIA 
SEKT patří k nejúspěšnějším domá-
cím producentům v oboru nápojářské-
ho průmyslu, v roce 2007 zaznamena-
la obrat 1,6 miliardy korun. Prodala 
celkem 27,5 milionů lahví sektů, klid-
ných vín a lihovin dvanácti vlastních 
značek a deseti importovaných. Na 
spotřebitelský trh nabízí celkem 175 

různých produktů. Společnost se opí-
rá o produkci hroznů z vlastních vinic, 
kterých obhospodařuje 242 hektarů. 
Loni zpracovala také rekordní množ-
ství tuzemských hroznů – 7,6 milionů 
kilogramů. BOHEMIA SEKT vyváží 
do dvou desítek zemí světa, nejvíce na 
Slovensko, do Belgie a Švýcarska. Cel-
kový počet zaměstnanců je 300. 

Hana Karnoldová,
BOHEMIA SEKT, a. s.

Moravská a česká vína zabodovala v Německu

Oceněná vína ze soutěže Mundus Vini: 

Výrobce Název vína/odrůda Ročník Medaile

BOHEMIA SEKT, a. s. Louis Girardot brut, šumivé víno 2003 Zlatá medaile

BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige brut, šumivé víno 2004 Stříbrá medaile

BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige demi sec, šumivé víno 2005 Stříbrá medaile

Sonberk, a. s Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 Stříbrá medaile

SPIELBERG CZ, s. r. o. Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 Stříbrá medaile

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o. Tramín červený, výběr z hroznů 2007 Zlatá medaile

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o. Chardonnay, výběr z bobulí 2007 Stříbrá medaile

Vinné sklepy Valtice, a. s. Rulandské šedé, výběr z hroznů 2007 Stříbrá medaile

Víno Mikulov, spol. s r. o. Vinařství Pavlov – Rulandské bílé 2007 Zlatá medaile

VINOHRAD CZ, s. r. o. Müller Thurgau, kabinetní víno 2007 Stříbrá medaile

Vinselekt Michlovský, a. s. Ryzlink rýnský Premier 2006 Stříbrá medaile

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Rulandské šedé, výběr z bobulí 2007 Zlatá medaile

Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.  Ing. Marek Babisz, Národní vinařské centrum, o. p. s.

BOHEMIA SEKT vybrala svého dodavatele logistických služeb

Zcela nový produkt, likér s ná-
zvem Becherovka Lemond, v Pra-
ze představili zástupci společnos-
ti Jan Becher – Karlovarská Be-
cherovka, a. s. Jedná se o mladší 
sestru světoznámého karlovarské-
ho likéru, jejíž chuť je založena na
bázi Becherovky Original, ale nabízí 
jemnou, svěží ovocnou chuť a mé-
ně procent alkoholu. Proto je plně
v souladu s chutí žádanou mladší 
generací spotřebitelů, pro kterou 
je především určena.

„Na vývoji nového výrobku jsme zača-
li pracovat už v roce 2003 v rámci dlou-
hodobé strategie omlazení značky Beche-
rovka. Jsem rád, že jsme z několika mož-
ných konceptů zvolili právě Becherovku 
Lemond, která má podle posledních prů-

zkumů velmi dobré ohlasy u spotřebitelů.
Vysoký standard Becherovky Original 
a její historický odkaz nás zavazují k do-
dávání výrobků jen té nejvyšší kvality,“ 
uvádí Erik Čížek, marketingový ředitel 
společnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka, a. s.

Becherovka Lemond je postavena 
na chuťové bázi Becherovky Original, 
avšak navíc je obohacena o ovocnou 
složku. Charakteristická je pro ni ci-
trusová vůně a chuť. Jednou ze složek 
její receptury je velmi zajímavý citruso-
vý plod kumquat (Fortunella Hindsii), 
označovaný také jako trpasličí manda-
rinka. Patří mezi nejmenší citrusové 
plody, je jen 2–4 cm dlouhý, má výraz-
né aroma a pochází z Číny. 

Becherovka Lemond je jemná, la-
hodná, s příjemnou dochutí a 20 % 

alkoholu. Měla 
by tak uspokojit 
mladší konzumen-
ty, pro něž jsou 
všechny uvedené 
atributy zajímavé. 
S tímto cílem by-
la také laborato-
ří v Karlových Va-
rech a Centrálním 
vývojovým oddě-
lením Pernod Ri-
card vytvářena. 
Provedené spotře-

bitelské testy ukazují, že se to povedlo.
Stejně jako Becherovka Original 

i Becherovka Lemond se vyrábí  na jed-
nom jediném místě, a to v Karlových 
Varech, a také její receptura je tajná.

Becherovka Lemond se řadí do ka-

tegorie hořko-bylinných či ovocných li-
kérů a je 100% přírodním produktem. 
Doporučuje se konzumovat vychlaze-
ná, chladit by se však měla jen max. 
do -9 °C. Na rozdíl od Becherovky Ori-
ginal ji není dobré dávat do mrazáku, 
protože díky nižšímu obsahu alkoholu 
mrzne. 

Název nového výrobku Becherovka 
Lemond v sobě odráží nejen příchuť 
citrusových plodů, ale také světovost, 
nonšalantnost a jakousi lehkost bytí 
asociující francouzské slovo le monde
– svět.

Design lahve pochází z autorské díl-
ny dnes již téměř dvorního designéra 
Karlovarské Becherovky, Angličana 
Martina Blunta. Ten s vědomím histo-
rického odkazu, který Becherovka má, 
vytvořil z charakteristické oválné lah-

ve moderní, atraktivní, nadčasový obal 
nového výrobku. Lahev Becherovky 
Lemond je výsledkem kombinace dvou 
speciálních moderních technologií – 
tzv. coatingu, což je speciální povrcho-
vá úprava celé lahve vytvářející zamra-
žený efekt, a přímo na lahev stříkané 
etikety. Tuto unikátní kombinaci úpra-
vy lahve používá Becherovka jako jed-
na z mála společností na trhu v ČR.

Na tvorbě konceptu nového výrobku 
spolupracovala Karlovarská Becherov-
ka s kreativní agenturou Mark BBDO, 
která je také autorem nadlinkové kam-
paně, jež bude zahrnovat televizní spot 
a inzerci v klubech. Velmi důležitá část 
komunikace bude probíhat na interne-
tu, kde je v plánu vytvoření komunitní-
ho serveru pro mladé. Celá kampaň bu-
de spuštěna na konci října.

Praha – Čtyři akcio náři spo-
lečnosti Maxxium (Vin & Sprit / 
Pernod Ricard, Remy Cointreau, 
The Edrington Group a Beam
Global Spirits & Wine) dospě-
li k dohodě o předčasném ukon-
čení distribučního kontraktu pro 
značky společnosti Vin & Sprit 
společností Maxxium. K integra-
ci portfolia Vin & Sprit, zahrnu-
jící i značku ABSOLUT, do distri-
buční sítě skupiny Pernod Ricard 
došlo 1. října 2008. K tomuto da-
tu převzala značky Vin & Sprit ta-
ké společnost Jan Becher – Karlo-
varská Becherovka / Jan Becher – 
Slovensko.

Společnost Maxxium v současné do-
bě distribuuje portfolio značek Vin & 
Sprit na většině hlavních trhů mimo 
Spojené státy. Předchozí smlouvy se 
společností Maxxium zajišťovaly od-
chod značek Vin & Sprit z distribuce 
po uplynutí dvou let od akvizice spo-
lečnosti skupinou Pernod Ricard, což 
mělo být doprovázeno vyplacením od-
stupného.

Akcionáři společnosti Maxxium se 
však nyní dohodli na urychleném vy-
vedení značek Vin & Sprit z portfolia 
Maxxium. Jako kompenzaci zaplatili
1. října 2008 Pernod Richard společ-
nosti Maxxium částku 59 milionů eur. 
25 % kmenového kapitálu, který Vin 

& Sprit ve společnosti Maxxium vlast-
ní, bude společnosti Maxxium vyplace-
no ve výši 60,4 milionů eur 30. břez-
na 2009. 

„Jsme velice rádi, že jsme převzali tak 
prestižní značku, jakou je vodka Abso-
lut. Ideálně doplní naše portfolio stra-
tegických značek, ve kterém doposud 
takto silná značka vodky chyběla. Zá-
roveň bych chtěl poděkovat našim před-
chůdcům, společnosti Maxxium, za prá-
ci, kterou pro značku Absolut na našem 
trhu udělali. Budeme se snažit udržet 
a pokud možno ještě dále posunout lať-
ku, kterou oni nastavili,“ komentuje si-
tuaci obchodní ředitel Karlovarské Be-
cherovky Vladimír Vavřich.

Právě dohodnutá transakce umožní 
společnosti Pernod Ricard převzít dis-
tribuci vodky ABSOLUT na většině tr-
hů mimo Spojené státy bez přidruže-
ných nákladů. Pernod Ricard tak bude 
moci uvést v život nákladové synergie 
dříve, než se původně předpokláda-
lo, a tím využít synergií v portfoliu na 
těchto trzích pomocí urychlené integ-
race značky ABSOLUT v rámci skupi-
ny Pernod Ricard. 

Ve svém komentáři k této dohodě Pa-
trick Ricard, předseda představenstva 
a generální ředitel Pernod Ricard,
uvedl: „V návaznosti na dohodu o pře-
vzetí distribuce značky ABSOLUT
na trhu USA k 1. říjnu 2008 je ukončení 

distribuční smlouvy se společností Ma-
xxium ke stejnému datu pro Pernod Ri-
card skvělou zprávou. Pouhé dva měsíce 
po uzavření akvizice společnosti Vin & 
Sprit se bude značka ABSOLUT distri-
buovat na téměř všech trzích světa pro-
střednictvím naší silné distribuční sítě, 
čímž se urychlí výrazný růst této znač-
ky.“ Patrick Ricard také dodal: „Díky 
své vlastní dynamice i celkovému posíle-
ní prémiových a luxusních značek v na-
šem portfoliu značka ABSOLUT ještě 
podpoří náš růstový profil.“

Eva Kotýnková
Jan Becher

– Karlovarská Becherovka, a. s.

Po 201 letech od vzniku originálu přichází na český trh další Becherovka

Pernod Ricard přebírá portfolio Vin & Sprit, zahrnující i značku ABSOLUT, již k 1. říjnu
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V termínu 15.–17. dubna 2009 připra-
vuje veletržní správa ABF v Praze zcela
nový a svou tematickou komplexností 
v České republice ojedinělý projekt pod 
názvem FOR 3P (For food-Processing,
Packaging, Printing). Veletrh FOR 3P
integruje úzce související obory, neboť do 
potravinářského sektoru putuje 70–80%
obalových materiálů, obalů i balicích
strojů a linek.

Trend veletrhů spojených s obalovými tech-
nologiemi ukazuje v poslední dekádě jasný 
směr: spojení zpracovatelských a balicích tech-
nologií. Na toto jádro také úzce navazují sekto-
ry logistiky a polygrafického průmyslu.

Uvedená odvětví byla v ČR doposud pre-
zentována na oddělených veletrzích, a proto se
veletržní správa ABF rozhodla reflektovat sílící

hlasy odborných společností, které volaly po 
společné akci propojující expozice těchto úzce 
navazujících odvětví.

Silnou devizou projektu FOR 3P je kvalitní 
doprovodný program s aktuálními tématy. 
Workshop pod názvem „RFID v průmyslové 
logistice“ se bude zabývat zaváděním RFID 
označování v různých oblastech podnikání
s akcentem na firmy v České republice, kde byla
v posledních letech úspěšně představena řada
realizací. Na workshopu budou představeny také 
další nové projekty. Workshop nazvaný „BIO2“ 
se zaměřením na problematiku biopotravin 
v bioobalech představí nabídku optimálních 
řešení pro tento aktuální a moderní životní 
styl. „Brand Protection“ workshop ukáže cesty 
ekonomicky přijatelné ochrany výrobků užitím 
chytrých aplikací na obalech. Ochrana značky
v globálním světě padělatelů nemůže stát 

stranou pozornosti malých i velkých výrobců, 
neboť ztráty paděláním výrobků se šplhají do
astronomických výšek. V rámci veletržní 
expozice studenti VOŠ obalové techniky Štětí 
předvedou pod vedením odborných pedagogů 
možnosti konstrukčního software pro výrobu 
krabic z hladké a vlnité lepenky.

Veletrh FOR 3P je považován za významný 
přínos pro veřejnou prezentaci příslušných 
oborů, a proto záštitu projektu udělil ministr
průmyslu a obchodu České republiky Ing.
Martin Říman a také ministr zemědělství České 
republiky Mgr. Petr Gandalovič. Akci dále 
zaštiťují Česká agentura na podporu obchodu 
– CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
a České vysoké učení technické v Praze. 

Připravovaný veletrh je akce šitá na míru 
potravinářskému a obalovému průmyslu s vel-

kým ohlasem mezi odborníky, a proto získala
plnou podporu Obalové asociace SYBA, kterou
vyjadřuje i v rámci svých mezinárodních aktivit: 
World Packaging Organisation (WPO) a Euro-
pean Packaging Institutes Consortium (EPIC). 
Funkci odborných partnerů přijaly také Český 
svaz vědeckotechnických společností, Český 
svaz zpracovatelů masa, Eko-kom, Potravinářská 
komora, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev a Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, což dokládá atraktivitu
veletrhu pro vystavovatele i širokou odbornou 
veřejnost. 

Aktuální informace o přípravě veletrhu FOR 
3P s místem konání v Pražském veletržním
areálu Letňany a podmínky účasti pro vysta-
vovatele jsou pro Vás k dispozici na stránkách 
www.for3p.cz, kde je nyní možno nově využít 
komfortu elektronicky vyplnitelných přihlášek.

Jedinečné setkání
potravinářských a obalových odborníků

AarhusKarlshamn Czech Republic spol. s r. o.
P. O. Box 263, 111 21 Praha 1, Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1

Tel./Fax.: +420 222 212 087; +420 222 210 406, mobil: +420 602 451 305; +420602 145 090
E-mail: jan.tuma@aarhuskarlshamn.cz,  www.aak.com

”The fi rst choice
for value-added

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

  Tuky pro čokoládovenský 
a cukrovinkářský průmysl

  Tuky 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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Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: infak@infak.cz, www.infak.cz

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

·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů
a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o po-
travinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.·zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb.,

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

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

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

PĚKNÝ-UNIMEX:
VÁŠ DODAVATEL KOŘENÍ

PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
Tel.: +420 266 107 805, fax: +420 266 107 810

 www.pekny-unimex.cz

�  okamžitá reakce
na potřeby
našich zákazníků

�  nejvyšší jakost
koření a přísad

�  neustálé dynamické 
investice do nových 
technologií

�  pečlivě střežený 
proces kontroly 
kvality

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis
pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

Nové číslo časopisu vyšlo 23. září 2008!

www.agral.cz


