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Mléko na ex
Zatímco Mariann Fischer Boelová, evropská komisař-

ka pro zemědělství, na Kypru pije mléko na ex, tak se to-
tiž jmenuje kampaň na podporu pití mléka ve školách, 
česká vláda dostává od voličů políček. Kampaň totiž spus-
tila komisařka 18. října během své cesty po krásném os-
trově, kde je nyní pro turisty přívětivo a dá se na mírném 
slunci i krásně meditovat. Třeba zrovna o přínosu mléka 
a všeho dobrého v něm obsaženého na zdraví dětí. Evrop-
ská kampaň se sloganem „Milk – Drink it up“ („Mléko 
– na ex“) má za cíl informovat o přínosu spotřeby mléka 
a o evropských prostředcích, které jsou školám k dispozi-
ci. Během dne věnovaného vyrovnané stravě a dobrým jí-
delním návykům uspořádaného žáky školy Panagia Trihe-
rousa v Limassolu zahájila komisařka Mariann Fischer 
Boelová, spolu s ní i evropská komisařka pro zdraví An-
droulla Vassiliou a kyperský ministr zemědělství Micha-
lis Polynikis, řadu zábavních a naučných aktivit. V rámci 
této kampaně byla mládež vyzvána, aby se zúčastnila foto-
grafické soutěže na téma „Milk Power“ („Mléčný prášek 
není z cukru“).

Proč obě dámy vlastně věnují tolik úsilí právě pití škol-
ního mléka a proč vůbec EU dává na kampaň peníze?„Dě-
ti si osvojují své stravovací zvyky v raném věku a tyto zvy-
ky představují později rozhodující faktory pro jejich zdraví 
během celého života. Cílem programu distribuce mléka ve 
školách je podpora dobrého stávajícího a budoucího zdra-
votního stavu našich dětí tím, že je školám umožněno na-
bízet mléčné produkty svým žákům, a tím, že se děti vedou 
k dodržování zdravého stravovacího režimu,“ prohlásila na 
Kypru Mariann Fischer Boel.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro zdraví, za-
se vyjádřila názor, že možnost přístupu ke zdravým potravi-
nám a nápojům ve škole vytváří pozitivní a nezbytnou etapu 
na cestě v boji proti obezitě v současné Evropě. „Je to sou-
část integrovaného přístupu k realizaci opatření, která sys-
tematicky podporují zdravou stravu a fyzickou činnost. Tý-
ká se potravinového odvětví, zemědělství a spotřebitelů, ja-
kož i sportu, vzdělávání a dopravy,“ uzavřela komisařka.

Obezita, nadváha a špatné stravovací návyky jsou pro-
blémy, které se v současné době dotýkají mládeže v EU. Na 
Kypru je 20 % dětí ve věku od 7 do 11 let obézních nebo tr-
pí nadváhou. Velká část tohoto problému pramení ze špat-
ných stravovacích návyků a z nedostatečné fyzické činnos-
ti, což může v dlouhodobém horizontu zvýšit riziko srdeč-
ních onemocnění, cukrovky, infarktů a jiných zdravotních 
problémů v pokročilejším věku. Netýká se to samozřejmě 
jen dětí na Kypru, je to celoevropský a jistě i americký pro-
blém. Proč tedy nevydávat peníze správným směrem? To 
jistě chápe každý rozumný člověk, ne až tak naše vláda, 
která se rozhodla pro výškrt této položky ze seznamu nut-
ných výdajů a podpor. Je to v celkových sumách zanedba-
telná položka, 40 milionů korun, co na školní mléko ještě 
vloni stát vydával. Také prezident Václav Klaus, když chtěl 
znát od ministra zemědělství Petra Gandaloviče během de-
baty na Zemi živitelce uvedenou částku, jen nevěřícně roz-
hodil rukama. Taky jej skoro zvedl ze židle argument, že 
když mají rodiče na mobily, proč by nemohli připlácet za 
pití mléka ve školách svým dětem. Možná, že i tato zdán-
livá drobnost hnula žlučí nejednomu z rodičů a k poplat-
kům u lékaře byla i tato záležitost jen tím pomyslným jazýč-
kem na vahách, co vše přimělo voliče k tomu, aby šli k ur-
nám a volili ve svých krajích změnu. A to ještě nečetli web 
ke školnímu mléku, který má Evropská unie k dispozici. 
V jedné ze zpráv se tam ministr školství Ondřej Liška chlu-
bí největším rozpočtem, který pro školství získal na příští 
rok. Byl to také právě on, kdo byl zásadně proti podpoře 
školního mléka a podpoře svačin ze zeleniny a ovoce ve ško-
lách. Dokonce právě toto ministerstvo se uchýlilo k popírá-
ní významu mléka na zdraví dětí a tak zvaně odborným vy-
jádřením to zpochybnilo. To samozřejmě web EU neuvádí, 
„nedoneslo se mu to“ a lze pochybovat, že by některá z ko-
misařek si dávala přeložit z češtiny, co tam vlastně u pití 
školního mléka v ČR stojí. Jsou to vesměs staré, ještě oslav-
né zprávy, kdy se podporou těchto zdravých svačin chlubí-
me. Ostatně doporučuji k nahlédnutí server EU, jsou tam 
i jiná zajímavá sdělení, která vysvětlují, kam se ubírá svět 
v agrární politice, což v kontextu té naší není vždy pro ČR 
tou nejlepší vizitkou. A tak zvedám číši té krásné bílé te-
kutiny a piji ji na ex, na zdraví, na více rozumu v politice 
a na lepší časy pro chovatele dojnic i zpracovatele mléka 
a zdraví našeho mládí i seniorů, kterým mléko jedině a ta-
ké prospívá. Eugenie Línková

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

Na polích je klid 
a mír, je založena no-
vá úroda, příroda se 
připravuje k vegetač-
nímu klidu. Podobná 
idyla by měla panovat 
i mezi producenty obi-
lí, leč nepanuje. Sýp-
ky jsou plné, o obilí 
není zájem a jeho ce-

na je někde, kde byla před dvaceti lety za 
Husáka. Z loňského cenového skoku ne-
zbylo nic. Tuna krmného obilí je pod třemi 
tisíci korunami, tuna potraviny stěží mírně 
nad. Proč tomu tak je?

DŮVOD PRVNÍ
– VYSOKÁ ÚRODA V ČR

Český statistický úřad upřesnil sklizeň obi-
lovin celkem ve výši 8 406 tis. tun, což je ve 
srovnání s rokem 2007 zvýšení o 1 273 tis. tun 
(+17,8 %) a řadí letošní sklizeň na druhé místo 
za rekordní rok 2004. Průměrný výnos obilovin 
je odhadován na 5,45 t/ha (nárůst proti roku 
2007 o 18,4 %) a je pouze o 0,01 t/ha nižší než 
nejvyšší dosažený výnos v České republice v ro-
ce 2004. Kvalita úrody je uspokojivá, záleží dost 
na regionu (červnová bouře) a průběhu počasí 
během sklizně. Lze ale konstatovat, že je dosta-
tek kvalitního potravinářského obilí.

Spotřeba obilovin na potraviny a krmiva je 
nyní v ČR na úrovni cca 5,65 mil t. To zname-
ná, že skoro 3 mil. tun je letos navíc a musí se 
buď využít nepotravinářsky (biolíh, bioplynové 
stanice), nebo vyvézt. Uplatnění ve výrobě bio-
etanolu je však za ceny, které zemědělce neuspo-
kojují. Cenu biotanolu v EU navíc podráží do-

vozy levné brazilské produkce z cukrové třtiny. 
Kapacita biolihovarů je v ČR nás 3 x 200 000 t
obilí. Jsme tedy závislí na vývozech, k čemuž 
máme horší geografické podmínky, velké vzdá-
lenosti do mořských přístavů.

DŮVOD DRUHÝ
– NÁRŮST OSEVNÍCH PLOCH V EU
Sklizeň obilí ve světě v roce 2007 byla pod-

průměrná, což mělo za následek rekordní ná-
růst jeho cen, na který logicky navázal nárůst 
osevních ploch. V EU byla díky tomu pro skli-
zeň v roce 2008 zvýšena plocha pro pěstování 
pšenice o 1,5 mil. ha na téměř 23 mil. ha. Cel-
kově stoupla osevní plocha všech druhů obilí 
o téměř 3,5 mil. ha na celkem téměř 59 mil. ha 
(nárůst o 7 %). Jedná se o největší plochu ose-
tého obilí v EU za posledních 5 let. S výjimkou 
skandinávských zemí, severního Německa, čás-
ti Polska a pobaltských zemí, které byly posti-
ženy dlouho trvajícím suchem a následně deš-
ti při žních, byly v celé Evropě velmi příznivé 
podmínky. A to i v jižních státech, kde je ob-
vykle produkce snížena vlivem sucha. Výsled-
kem je zvýšení produkce EU o 55 mil. t obilí 
oproti roku 2007. 

Důsledkem tohoto vývoje je výrazný pokles 
cen obilovin. Dramatický je zejména pokles cen 
kukuřice. Ty se v Maďarsku a Polsku již pohybu-
jí pod intervenční cenou 101,31 €/t. Nízké ceny 
kukuřice tak budou představovat další tlak na 
ceny krmných obilovin, které jsou již na trhu.

DŮVOD TŘETÍ
– NÁRŮST PRODUKCE VE SVĚTĚ

Trh s obilím v EU vždy bezprostředně ovliv-
ňují výsledky žní na Ukrajině. I zde byla re-

Otazníky žní 2008 

kordní sklizeň kolem 45 mil. tun, což je nárůst 
o 20 mil. tun. Obdobný nárůst produkce obi-
lí zaznamenalo i Rusko – plus 27 mil. tun (ná-
růst 25 %). Spolu s Ruskem má Ukrajina nedo-
statek skladovacích kapacit, a tak vyváží hned 
během sklizně.

Odhad světové sklizně je cca 1,75 mld. tun 
oproti 1,687 mld. t v roce 2007. Celosvětový po-
kles cen je způsoben rekordní roční světovou 
produkcí, nikdy nebylo více obilí jako v 2008.

Ceny na americké burze poklesly na nejnižší 
úroveň za posledních 14 měsíců, jako odpověď 
na předpovědi o sklizni a na vývoj poptávky jak 
u obilí, tak u olejnin. Ukazuje se rovněž, že je to 
také reakce na finanční krizi, kde se zatím stá-
le hledá řešení. Ceny utrpěly především odha-
dy na větší než očekávanou sklizeň. Americký 
export obilí a ethanolu je rovněž nižší, než byly 
plány, a to vede spekulanty na trhu k opatrnos-
ti, protože silně investovali do zvýšení poptávky 
po všech druzích obilí a olejnin. U sóji se pro-
pad z července zastavil a poptávky, především 
z Číny se opět obnovily. Protikladem k těmto 
zprávám je oznámení o odhadu australské pro-
dukce pšenice, která je nyní o 14 % nižší, v dů-
sledku mimořádně suchého léta.

OBILÍ SE STÁVÁ
OPĚT NERENTABILNÍ

Vysoké ceny komodit ve druhé polovině ro-
ku 2007 (obilí, řepka, mák i mléko) přinesly zá-
roveň razantní zvýšení vstupů do zemědělství – 
agrární inflaci (hnojiva, chemie, energie, pach-
tovné). Například hnojiva vzrostly meziročně 
ode žní ke žním o 45 %. Ceny razantně navýše-
ných vstupů zůstaly, ceny obilí klesly téměř na 
polovinu. Obilí se za takové situace stává ne-
rentabilní, pomoci nemohou ani chystané inter-
venční nákupy od 1. listopadu za cca 2 500 Kč/t 
(101,31 EUR/t). Trh stojí, produkci nechtějí ani 
výkupy, protože je snížená možnost uplatnění 
přes krmiva a nezájem obchodníků ze zahrani-
čí. Jinými slovy – rok se s rokem sešel a hlavní 
odvětví rostlinné produkce, pěstování obilí, je 
ohroženo. V terénu začínají proskakovat názo-
ry, zda nebude lépe některá pole neosévat obi-
lím a na místo něho do mělce zpracované půdy 
zasít hořčici na zelené hnojení. Vzít tedy dota-
ce na plochu bez vynaložení nákladů na chemii, 
hnojiva a sklizeň.

Lze odhadnout, že tržby pěstitelům obilí po-
klesnou oproti minulému roku o plných 18 %, 
tj. o cca 7 mld. Kč. Spíše to ale bude více. K to-
mu je nutno ještě přičíst zvýšené náklady vstu-
pů na hektar a dostaneme se na částku kolem 
10 mld. Kč. Na to samozřejmě přijde reakce – 
snížení osetých ploch a snížení intenzity hno-
jení. Takže za rok bude pravděpodobně situa-
ce na trhu s obilím úplně jiná. Bude ho méně 
a bude dražší.

Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR
viceprezident COPA/COGECA

Podzimní měsíce jsou 
pro potravináře téměř 
každoročně ve znamení 
výstavních aktivit. Jed-
nou z největších akcí le-
tošního října byl pařížský 
SIAL. Tohoto meziná-
rodního potravinářské-
ho salonu se zúčastnila 
jako vystavovatelé také 

řada českých potravinářských výrobců. Většina 
z nich považuje setkání se zahraniční konkuren-
cí na prestižních výstavách za velmi prospěšná 
pro obchodní činnost, výrobci neztratí přehled 
o tom, co dělá konkurence, naváží nové kontak-
ty a v neposlední řadě získají inspiraci pro svoji 

výrobu. Pokud chceme být v potravinářské vý-
robě v evropském měřítku úspěšní, je pro nás 
účast na těchto akcích takřka nezbytná. Podpo-
ra vystavovatelských aktivit v zahraničí by tedy 
měla být pro potravinářský a zemědělský sektor 
zachována, eventuálně posílena, podobně jako 
se děje u sektorů spadajících pod MPO.

V době finanční krize, která samozřejmě za-
sahuje potravinářský průmysl stejně jako ostat-
ní odvětví, je podpora státních orgánů více než 

potřebná. Navíc již dnes trpí zemědělci i potra-
vinářští výrobci silnou korunou, která silně ome-
zuje vývoz. Proto bychom jako potravináři velmi 
uvítali od ministerstva pomocnou ruku při sni-
žování nákladů zejména pokud jde o již notoric-
ky známou likvidaci odpadů živočišného půvo-
du nebo při podpoře nových technologií. Jsem 
velmi rád, že u likvidace odpadů živočišného pů-
vodu již existuje konkrétní návrh, o kterém bu-
deme s ministerstvem zemědělství jednat. 

Zavádění nových technologií či nových vý-
robních postupů jako jeden z hlavních cílů 
České technologické platformy pro potraviny 
umožňuje zvýšení efektivity výroby a posílení 

(Dokončení na str. 4)

Vážení čtenáři,
na stranách č. 16 –17

Vám přinášíme informace
o třetím ročníku odborné konference 

„Kroměřížské mlékařské dny“ 

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

www.svscr.cz 

Ano, na 4. 10., svátek svatého 
Františka z Assisi, který měl zví-
řata rád a někdy s nimi i vyšel lé-
pe než s lidmi, připadá Mezinárod-

Den zvířat by měl být každý den Melamin jsme zatím nezjistili

Na pokyn Státní veterinární správy 
ČR odebrali inspektoři krajských ve-
terinárních správ vzorky těch výrob-
ků, u kterých by se hypoteticky ně-
jaké riziko dalo očekávat. Obdrželi
jsme ze Státního veterinárního ústavu 
výsledky vyšetření − 18 vzorků mléč-
ných výrobků na přítomnost melaminu. 
Rozhodovací limit pro posouzení obsa-
hu melaminu byl stanoven rozhodnu-
tím Komise 2008/757/EC na 2, 5 mg/
kg. Všechny vzorky byly pod detekčním 
limitem. 

Vzorky vyšetřil SVÚ Praha metodou 
kapalinové chromatografie s dvojitou 

hmotovou detekcí s detekčním limitem 
– 0,05 mg/kg. Prověřeny byly výrob-
ky určené pro dětskou výživu jak české 
provenience, tak výrobky uváděné na 
intrakomunitární trh výrobci ostatních 
členských zemí EU, například výrobky 
původem z Velké Británie, Holandska, 
Francie, Španělska či Polska. Všechny 
výrobky byly shledány zdravotně nezá-
vadnými.

 S dalším případným vyšetřováním 
výrobků s obsahem mléčné složky po-
čítáme i nadále. SVÚ Jihlava připravu-
je další detekční metodu, rovněž tak 
i SVÚ Olomouc.

Jelikož není každému zcela jas-
né, co je odpad, a jak se s ním mu-
sí nakládat, uvádíme následující 
fakta. Při výrobě a zpracovávání 
potravin živočišného původu vzniká 
odpad, se kterým se musí zacházet 
tak, jak ukládá jednak zdravý ro-
zum, jednak zákon.

To znamená, že ten, kdo produkuje 
nějaké odpady živočišného původu, na-
příklad řeznictví nebo obchod s potra-
vinami, musí odpady živočišného půvo-
du, tj. odkrojky masa, kosti, kůže, vnitř-

nosti, ale třeba i prošlé sýry, mléčné 
výrobky apod., ukládat do speciálních 
nádob. Do těchto nádob by neměli mít 
přístup nepovolaní lidé, a tyto odpady 
se také nesmějí používat ke krmení zví-
řat, pokud to nepovolí místně příslušná 
krajská veterinární správa nebo Měst-
ská veterinární správa v Praze. Takové-
to odpady se jinak posléze musejí likvi-
dovat buď tak, že se odváží (zpravidla 
to zajišťuje nějaká firma) v asanačním 
podniku, kde se tzv. neškodně odstra-
ní, anebo se musí tento odpad odvézt 
na skládku. 

Podmínky pro nakládání s odpadem 
živočišného původu podrobně stanoví 
nařízení č. 1774/2002. 

Nakládání s odpadem kontrolují or-
gány státního veterinárního dozoru, 
a to tak, že kontrolují systém, tj. jak 
je likvidace zajištěna, nádoby, odvoz 
apod., a jednak výkaznictví, tj. produk-
ci odpadů a potvrzení o jeho likvidaci.

Pokud má někdo pochybnosti či po-
dezření, že se s odpadem živočišné-
ho původu nenakládá tak, jak se má, 
je vhodné, aby kontaktoval místně pří-
slušnou krajskou veterinární správu.

Odpad patří do odpadu
Tak by mohl znít slogan vybí-

zející veřejnost, aby si uvědomi-
la, že v soukromí mají lidé zdra-
ví jen ve vlastních rukou. Ne-
ní to alibismus, je to prostě tak.
Například i v souvislosti s „ne-
mocí špinavých rukou“, tj. žlou-
tenkou.

Je třeba říci, že v tržní síti jsou k má-
ní potraviny živočišného původu, kte-
ré byly do obchodu uvolněny poté, co 
splnily podmínky zdravotní nezávad-
nosti. Ty kontrolují orgány státního ve-

terinárního dozoru. Pokud ale někdo 
tyto výrobky skladuje v rozporu s do-
poručeními výrobce, například porušu-
je teplotní řetězec, popřípadě otevřené 
či načaté výrobky nechá kontaminovat 
okolním prostředím, nemůže se divit, 
že se mohou na povrchu výrobku „usa-
dit“ či pomnožit nežádoucí mikroorga-
nismy. To se konečně může týkat i vi-
ru žloutenky. 

Je tedy namístě opět upozornit na 
dodržování obvyklých zásad hygieny, 
tj. čistoty prostředí, obalů, skladova-
cích prostor, i rukou.

Veterinární inspektor nevidí až na váš stůl

Poslední šílená kráva, tj. pozi-
tivní na BSE (bovinní spongiform-
ní encefalopatii), byla v ČR zjiště-
na na sklonku loňského roku, před 
Vánoci, dne 19. 12. 2007 na okre-
se Teplice.

Od počátku roku 2001, kdy se u nás 
na BSE vyšetřuje, bylo dosud prově-
řeno 1 325 305 kusů skotu, a na to-
to množství bylo zjištěno 28 pozi-
tivních kusů. Pokles výskytu tohoto 
zákeřného onemocnění je zaznamená-
ván i v ostatních členských zemích EU. 

Proto také EU uvažuje o zmírnění pra-
videl pro testování skotu na BSE. Do-
sud se musí vyšetřovat všechen zdravý 
jatečný skot starší 30 měsíců a nutně 
poražené kusy starší 24 měsíců. Podle 
návrhu Evropské komise by se za spl-
nění určitých podmínek mohl věk tes-
tovaných zvýšit v obou případech na 
48 měsíců. 

Podmínkou pro zvýšení je například 
úplný zákaz zkrmování masokostních 
mouček pro hospodářská zvířata po 
dobu nejméně šesti let, ucelené testo-
vání na BSE nejméně po stejnou do-

bu, systém pro sledování a identifika-
ci zvířat funkční opět nejméně šest let 
a příznivá situace ve výskytu BSE v do-
tyčném členském státě. Právě s ohle-
dem na to, že zákaz zkrmování maso-
kostních mouček se v naší legislativě 
objevil až v 2003, budeme moci požá-
dat Evropskou komisi o přehodnocení 
monitoringu BSE až v roce 2009, kdy 
uplyne zmíněná šestiletá lhůta. Po té-
to žádosti Komise vyšle misi, která na 
místě prověří, zda námi uváděné úda-
je odpovídají skutečnosti, a pokud to-
mu tak bude, nebude nic bránit tomu, 

aby došlo ke změně. Předpokládáme, 
že by se věková hranice pro vyšetřová-
ní skotu na BSE u nás mohla zvýšit od 
počátku roku 2010. Bylo by to dobré, 
neboť by se snížily náklady pro zpra-
covatele.

Jak vyplývá z dosavadního přehle-
du výskytu BSE v ČR, zdá se, že sni-
žující se výskyt BSE u nás je setrvalým 
trendem. Nejvíce případů onemocně-
ní BSE bylo zjištěno v roce 2005, osm 
případů, šlo však ještě o kusy, které se 
narodily před uplatňováním přísných 
veterinárních opatření (zejména před 

zákazem zkrmování masokostních 
mouček). Jakmile začalo ubývat „star-
ších ročníků“, potvrdilo se očekávání, 
že nové výskyty u mladších zvířat prak-
ticky nejsou možné. V roce 2006 by-
ly při povinném vyšetřování zjištěny 
tři případy, v roce 2007 pak již pou-
ze dva. Při posouzení všech případů 
je možné uvést, že všechna onemoc-
nění BSE u nás byla zjištěna u skotu 
narozeného před rokem 2001, jediným 
nejmladším případem je kráva naroze-
ná 24. 1. 2001, tj. opět před přijatými 
opatřeními.

Šílených v ČR nepřibývá

S jistou mírou nadsázky lze říci, 
že nejen včely, ten pilný hmyz, ale 
ani čeští včelaři nešidí. Včely to 
neumí a včelaři dobře vědí, že se 
to nemůže vyplatit. Přesvědčují se 
o tom orgány státního veterinární-
ho dozoru. 

Veterinární inspektoři provádějí běž-
né kontroly u zpracovatelů, obchodní-
ků i v tržní síti. Dlouhodobě se sleduje 
obsah cizorodých látek v medu nejen 
původem z České republiky, ale také 
z jiných států. 

V rámci monitoringu cizorodých lá-
tek bylo od počátku roku odebráno již 
172 vzorků medu od českých včelařů 
a provedeno 762 vyšetření na širokou 

škálu cizorodých látek od reziduí vete-
rinárních léčiv až po pesticidy nebo těž-
ké kovy. Při žádném z těchto vyšetření 
nebylo prokázáno nadlimitní množství 
nebo výskyt zakázaných látek. 

Státní veterinární správa také v rám-
ci dozoru nad výrobou a zpracováním 
medu provádí kontroly výrobních pro-
vozů. Od začátku roku 2008 bylo do-
sud zkontrolováno 80 % všech podni-
ků. Bez závažných nálezů a závad. Ob-
časné závady se vyskytují například ve 
značení medu.

SVS ČR neprovádí pouze pravi-
delné kontroly medu, ale také náhod-
né kontroly v tzv. místech určení; tj. 
v místech, kam přicházejí zásilky me-
dů z jiných členských států. Toto kon-

trola zahrnuje jednak prověření prů-
vodní dokumentace, a také fyzickou 
kontrolu zásilky, případně odebrání 
vzorku. Tak byl například v dubnu při 
kontrole ve skladovacích prostorech 

firmy dovážející med původem z Řec-
ka odebrán náhodný vzorek. Ve vzor-
ku byla prokázána rezidua tetracykli-
nu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že 
do ČR byla dovezena jen velmi malá 
část zásilky, a ta nebyla propuštěna do 
tržní sítě. Velká část zásilky byla na tr-
hu v Německu a Rakousku a po upo-
zornění České republiky v rámci in-
formačního systému RASFF byla celá 
kontaminovaná šarže z trhu v těchto 
členských státech EU stažena. Jedna-
lo se zhruba o 300 kg medu.

Dle legislativy se do medu nesmí 
přidávat ani odebírat žádné příměsi. 
Také tuto oblast SVS ČR sleduje a za-
bývá se možnostmi zjištění falšování 
medu. Vzhledem k tomu, že do medu 

padělatelé nejčastěji přidávají škrobo-
vé sirupy nebo jiné polysacharidové 
složky, sledují se zejména fyzikálně-
chemické parametry. Na porušení me-
du mohou poukazovat například akti-
vita enzymů invertázy a diastázy, pří-
tomnost škrobových cukrů, dextrinů. 
Na základě dosavadních vyšetření do-
mácích a zahraničních medů letos ne-
byly zjištěny případy falšování. V kon-
trolních akcích se samozřejmě pokra-
čuje.  Josef Duben, SVS ČR

Med je již vytočen, dobrou chuť!

Aby se do tržní sítě nedostal žád-
ný závadný výrobek, potravina ži-
vočišného původu, tj. ani výsekové 
maso, tomu brání jednak kontrolní 
mechanismy výrobců, jednak orgá-
ny státního veterinárního dozoru. 

U případu, který se udál před něko-
lika lety, kdy v průběhu zpracování ma-
sa bylo údajně manipulováno s nekva-
litní surovinou, se neprokázalo, že by se 
v nějaké podobě dostala až na pult řez-

nictví. Nicméně tento medializovaný 
případ upozornil výrobce na to, že si 
musejí uvědomit, že v rámci svého sys-
tému kontroly při manipulaci a zpraco-
vávání surovin nesou za zdravotní nezá-
vadnost výrobků plnou zodpovědnost. 
A také to, že musejí tuto „samokontro-
lu“ stále zdokonalovat.

Podle Milana Maleny, ústředního ře-
ditele Státní veterinární správy ČR je 
třeba zdůraznit, že za zdravotní nezá-
vadnost vždy plně zodpovídá výrobce. 

Nabízené výsekové maso nesmí vyka-
zovat takové změny, ze kterých by bylo 
možné usuzovat na narušení zdravot-
ní nezávadnosti. Výsekové maso musí 
být vždy čerstvé a je možné je prodá-
vat za legislativou stanovených podmí-
nek, v prvé řadě za dodržení chladíren-
ského řetězce.

Pokud zákazník nabude dojmu, že 
nabízené maso, či jakákoli potravina 
živočišného původu, vykazuje nějaké 
změny, ze kterých lze usuzovat na po-

dezření ze zdravotní závadnosti, má 
právo okamžitě po výrobci požadovat 
nápravu, popřípadě může kontaktovat 
místně příslušnou krajskou veterinární 
správu, popřípadě Městskou veterinár-
ní správu v Praze, aby tento kontrolní 
orgán výrobce prověřil.

Určitě je nutné také upozornit na to, 
že u balených výrobků je vhodné, aby si 
zákazník pečlivě četl údaje na etiketě, 
kde je uvedena doba trvanlivosti, popří-
padě použitelnosti, a je zde také uvede-

no, za jakých podmínek výrobek skla-
dovat. U nebalených výrobků, tj. napří-
klad výsekového masa, je dobré, aby se 
zákazník informoval, není-li si jistý, na 
podmínky skladování u prodejce. 

Pokud zákazník nedodrží skladova-
cí podmínky, může samozřejmě dojít 
ke znehodnocení potraviny či výrob-
ku. V domácnosti již zodpovídá každý 
sám za to, jak dodrží odpovídající pod-
mínky skladování i při dalším zpraco-
vání. 

Zelená může být tráva, maso nikoli

ní den zvířat. Tento 
den to ale asi ne-
chce chápat jako 
„důvod k napití“, 
ale jako příležitost 
k zamyšlení nad 
tím, zda je možné 

život zvířatům hospodářským, do-
mácím i volně žijícím usnadnit, či 
alespoň neztěžovat. Takto se snaží 
prakticky každý den činit například 
veterinární lékaři, inspektoři kraj-
ských veterinárních správ. 

Kromě dozoru nad zdravotní nezá-
vadností potravin je jednou ze základ-
ních činností státního veterinárního 
dozoru i péče o welfare, neboli poho-
du zvířat. Však vliv welfare na zdraví 
chovaných zvířat byl zdůrazněn i na le-
tošním zářijovém zasedání OIE (Mezi-
národního úřadu pro nákazy zvířat).

Při příležitosti „zvířecího“ svátku 
je možné také zmínit, že zvířata kro-
mě materiálního užitku, který člově-
ku poskytují, inspirovala nejen zmíně-
ného svatého Františka, který je měl 
rád všechna, včetně vlků, ale inspiro-
vala i řadu umělců. Známý je napří-
klad anglický malíř Edwin Landseer, 
milovník psů, který dal i jméno nové-
mu psímu plemenu. Ostatně psi i koč-
ky patřívají do společnosti tvůrců. Však 
i Pablo Picasso maloval rád kromě ho-
lubic i jiná zvířata, a dalo by se pokra-
čovat mnoha dalšími. Ale i hudebníci 
nacházeli inspiraci v živočišné říši, tře-
ba francouzský skladatel Olivier Mes-
siaen, jehož sté výročí narození připa-
dá na letošní rok. Studoval zpěv ptá-
ků a hodně skladeb je jím ovlivněno. 
Inu, co všechno může člověka napad-
nout, když se řekne Mezinárodní den 
zvířat…

Přestože se „kauza melamin“ přímo nedotýká státního veterinár-
ního dozoru, vyšetřil Státní veterinární ústav Praha dosud 18 vzorků 
směsných výrobků, tj. těch, ve kterých je obsažena živočišná složka, 
v tomto případě výrobků obsahujících mléko. Výsledek – všechny vý-
robky byly zdravotně nezávadné. 



Potravinářský zpravodaj 11 / 2008  z domova / 3 

Dnes bych se rád věnoval problému, 
který jsem ve svých dřívějších příspěv-
cích zmiňoval spíše okrajově, totiž „al-
ternativnímu“ zpracování obilovin a je-
jich produktů. Pokles cen resuscitoval 
loňskými cenami ochromené výrobny 
tzv. bioetanolu – obilného lihu urče-
ného pro spalování ve směsi s benzi-
nem, ale i další úvahy a projekty využi-
tí obilovin a jejich produktů v energeti-
ce. Chci předeslat, že obecně nejsem 
v žádném případě nepřítelem obnovi-
telných energetických surovin a že hlu-
boce chápu nutnost snižovat závislost 
energetiky a dopravy na stále ubývají-
cích fosilních palivech, jejichž zásoby 
jsou navíc shodou okolností často v ru-
kou států (Rusko, Venezuela, některé 
arabské státy), které je často využívají 
jako nástroj vydírání a politického ná-
tlaku. Obnovitelné zdroje (dřevní štěp-
ka, sláma a jiné rostlinné produkty) si-
ce energetickou situaci nevyřeší, ale 
mohou částečně pomoci.

Jsem však zásadním nepřítelem vy-
užívání obilovin pro tyto účely a mám 

k tomu několik důvodů, které bych zde 
rád uvedl.

Obiloviny jsou a budou základní 
složkou lidské potravy. Ačkoli se to 
v našich podmínkách naprostého nad-
bytku čehokoli nemusí na první pohled 
tak jevit, i v bohatém euroamerickém 
prostoru zůstávají obiloviny a jejich 
produkty významnou složkou stravy, 
byť jejich zastoupení klesá. Podobný 
trend můžeme sledovat i v rychle eko-
nomicky rostoucí Číně nebo Indii, kde 
lidí závislých čistě na rýži také postup-
ně ubývá. Je známo, že spotřeba obilo-
vin na hlavu a rok je v nepřímé úměře 
jistým kritériem ekonomické vyspělosti 
a bohatství – čím bohatší společenství, 
tím více jiných složek potravy a logicky 
tím méně obilovin. Naopak chudé po-
pulace rozvojových zemí jsou na obilo-
vinách životně závislé.

Do roku 2030 bude podle propočtů 
na Zemi žít 8,3 miliardy obyvatel a po-
dle Organizace OSN pro výživu a ze-
mědělství citované v National Geogra-
phic Česko (září 2008) budou pro je-

jich výživu muset zemědělci vypěstovat 
o 30 % (!) více obilovin než dnes. To 
je obrovské číslo samo o sobě a usku-
tečnění tohoto klíčového předpokladu 
přežití je limitováno, jak podrobně uvá-
dí citovaný zdroj, nedostatkem kvalit-
ních osevních ploch. Jestli za největší 
problém budoucnosti, který může být 
zdrojem nedozírných humanitárních 
katastrof považujeme pravděpodobný 
nedostatek pitné vody, pak nedostatek 
obilovin, jako základní složky lidské vý-
živy, je na druhém místě. 

Toto jsou nejen varování, ale přede-
vším výzvy pro nás všechny, kteří do 
produkce a zpracování obilovin něja-
kým způsobem zasahujeme.

Pokud výše uvedená fakta učiníme 
východiskem našeho pohledu na naklá-
dání s obilovinami, pak musíme dospět 
k tomu, že spalovat obilní líh v auto-
mobilech, nebo dokonce spalovat obi-
loviny napřímo (viděl jsem před časem 

osobně kotlík pro vytápění domácnos-
ti modifikovaný pro spalování obilí) je 
zvrhlost a de facto zločin, za který by-
la taková činnost považována genera-
cemi našich předků. Hlasy podobné 
tomu mému v tomto ohledu sílí a ne-
zbývá než se zasazovat nikoli za pře-
hodnocení programu využití obnovi-
telných energetických surovin, ale za 
zásadní přehodnocení pohledu na roli 
obilovin v tomto programu. Jinými slo-
vy, musíme se pokusit co nejdříve vyu-
žití obilovin mimo potravinářství a kr-
mivářství zamezit.

V Česku, stejně jako ve většině ev-
ropských zemí, zpracováváme přede-
vším pšenici, a to klasickými mlýnský-
mi postupy. Výtěžnost jedlých produk-
tů (mouk a krupic) se pohybuje kolem 
80 %. Tato hodnota je dána stavbou 
a složením pšeničného zrna a její vý-
znamné překročení, pokud nebudeme 
vyrábět více či méně celozrnné mouky 
je prakticky nemožné. Otázka zní, co 
se zbývajícími 20 %, které tvoří převáž-
ně otruby. Ty tradičně sloužily jako su-
rovina pro krmivářský průmysl. S po-
klesem živočišné výroby se však jejich 
využití tímto klasickým způsobem radi-
kálně omezuje a velké mlýnské společ-
nosti, jakou je také ta naše, jsou nuceny 
část otrub prodávat energetickým spo-
lečnostem ke spálení, případně (ale vel-
mi okrajově) jako přídavek do staveb-
ních hmot, dřevotřísky a podobně. 

Ačkoli jsou z hlediska mlýnského 
zpracování otruby považovány za mé-
něcenný vedlejší produkt a ačkoli, jak 
jsem zmínil, je zrno z 80 % využito pro 
lidskou výživu, ani zde bychom se, pod-

le mého názoru, s tímto stavem neměli 
smířit. Prosazení otrub k celoročnímu 
využití pro výrobu krmiv na úkor nu-
tričně kvalitnějších krmných obilovin 
rozhodně reálnou a racionální cestou 
není. Pro lidskou výživu jsou otruby 
zajímavým doplňkem (zdroj vlákniny), 
ale jejich výživová hodnota je prakticky 
nulová. Jejich zhodnocující využití ve 
farmacii nebo kosmetice je sice zajíma-
vé, ale z hlediska jejich produkce (jen 
v ČR bezmála čtvrt milionu tun roč-
ně) zcela okrajové. Je tedy potenciál-
ně možné otruby vedle jejich přímého 
krmného zpracování nějak zhodnotit?

Domnívám se, že ano a zahájili jsme 
v tomto směru spolupráci s některými 
výzkumnými institucemi. Naše úvaha 
spočívá v tom, že pokud lidský orga-
nizmus není schopen otruby využít ji-
nak než jako balastní složku, která 
může napomáhat střevní peristaltice, 
v říši mikroorganismů je řada druhů, 
které jsou schopny otruby využít jako 
substrát a produkovat jejich metabolic-
kou přeměnou významnější suroviny 
pro lidskou výživu nebo výživu zvířat, 
jejichž organizmus také není schopen 
otruby zpracovat. 

Jsme na samém počátku této ces-
ty, ale stanovili jsme si prioritu, která 
v dnešním a budoucím světě, jak jsem 
přesvědčen, má opodstatnění – využít 
obiloviny plně a beze zbytku jako potra-
vinu nebo plnohodnotné krmivo. K vý-
robě energie a paliv využívejme rostlin-
né produkty, které takové uplatnění ne-
mají a mít nemohou.

Ing. Pavel Skřivan, CSc.
generální ředitel UNIMILLS a. s.

Tak máme zase po dalších žních. 
Úroda byla vysoká, a tak vůbec nepře-
kvapují množící se otázky „hlídačů ne-
kalých praktik českých výrobců“ z tzv. 
nezávislých periodik. Kdy že už se ko-
nečně spotřebitel dočká levnějších pe-
kařských výrobků, když zrna je přeby-
tek a mouka bude co nevidět za kačku! 
Přitom je vůbec nezajímají statistiky 
o cenách průmyslových výrobců (ješ-
tě štěstí, že toto pojmenování pro sub-
jekt s více jak 20 zaměstnanci nepře-
vzala jako pravidlo pro definici malého 
a středního podniku Evropská unie – to 
už bychom neměli vůbec žádnou šanci 
na čerpání podpor z evropských fondů) 
a spotřebitelských cenách. Jednoznač-
ně z nich vyplývá, že marže při prode-
ji pekařských výrobků vzrostly obchod-
níkům v posledních letech ne o několik 
procent, ale přímo několikanásobně. 

Přesto otázka nesměřuje na ně, ale 
na dodavatele. Tím ale nechci říci, že 
bych považoval spotřebitelské ceny za 
přehnaně vysoké. V evropském srovná-
ní cen za čerstvé výrobky (a na rozdíl od 
Evropy se v obchodních řetězcích u nás 
prodává především čerstvé nebalené pe-
čivo) patří spíše k těm nižším. Jde mi 
jen o spravedlivější přerozdělení celko-
vého nevelkého profitu z pekařského vý-
robku. Na výrobce v současné době při-
padá jen nepatrný podíl.

Mohl bych nyní snést mnoho důvo-
dů, proč pekaři i další potravináři ne-
mají důvod snižovat odbytové ceny 
s ohledem na neustále rostoucí ceny 
vstupů. Přiznám se, že se raději scho-
vám, abych nemohl být podezírán ze za-
ujatosti, za názory agrárního analytika
p. Petra Havla, sdělované jak v rozhlase, 
tak i na televizních obrazovkách v ne-
dávné době a shrnuté v písemné podobě 
v měsíčníku PEKAŘ CUKRÁŘ.

KE SNIŽOVÁNÍ CEN PEČIVA 
NENÍ ŽÁDNÝ DŮVOD

Pokud se v ČR výrazněji zvýší nebo 
sníží ceny obilovin, domnívá se spotře-
bitelská veřejnost, že se díky tomu „lo-
gicky“ musí zvýšit nebo snížit také ce-
ny pekárenské produkce. Taková přímá 
závislost ovšem neexistovala nikdy v mi-
nulosti a neexistuje ani v současné do-
bě.

NADHODNOCENÁ ROLE 
SKLIZNĚ

Bohužel, v myšlenkách občanů a dva-
krát bohužel v pohledu většiny tuzem-
ských médií přetrvává v hodnocení vý-
voje cen pekárenské produkce dosud 
ryze „předlistopadový“ pohled, kte-
rý hodnotí možný cenový vývoj pou-
ze podle dobré či špatné sklizně. Jedi-
ným uchopitelným a bez dalších souvis-
lostí komunikovaným cenovým vlivem 
se tak stává množstevní kritérium ja-
ko odraz někdejšího sloganu „ani zr-
no nazmar“. Prakticky nikdo se neza-
bývá jinými možnými vlivy na ceny pe-
kárenské (a obecně celé potravinářské) 
produkce. Jenže v ČR stejně jako v nor-
málních vyspělých zemích platí, že cena 
zemědělské suroviny je sice významná 
pro následného zpracovatele, ale vůbec 
(nebo téměř vůbec) nemusí mít vliv na 
konečného spotřebitele. Ve hře je stále 
častěji stále více významnějších faktorů, 
především vývoj cen energií. 

CENY ENERGIÍ ROSTOU 
A POROSTOU

Je ilustrativní, že jsou to právě ener-
gie, které mají v poslední době zejména 
v ČR stále větší vliv na ceny potravin: 
podle všeho již větší než ceny zpracová-
vaných surovin. Speciálně v tuzemských 
podmínkách navíc všechny průmyslové 
obory sklízejí plody dlouho oddalované 
a jen postupně uvolňované deregulace 
energetických cen, takže zatímco v zá-
padním světě se do cen energií promítá 
„pouze“ aktuální vývoj na energetickém 
trhu, u nás ještě doháníme zmiňované 
deregulace. To v praxi znamená, že ná-
růst cen energií v ČR má v posledních 
letech mnohem vyšší dynamiku než na-
příklad v zemích EU-15. Jedinou výjim-
kou jsou ceny pohonných hmot, kde za-
chraňuje riziko dalšího výrazného růs-
tu nákladů posilující koruna, která tlumí 
razantní zdražení ropy na světových tr-
zích v průběhu posledních dvou let. 
Zpět ale k deregulacím. Nejen energie, 
ale například i nájmy nebo náklady na 
vodné a stočné nejsou v ČR stále ještě 
tržní a do budoucna lze i v tomto přípa-
dě očekávat další růst nákladů na prů-
myslovou a tedy potravinářskou i speci-
ficky pekárenskou produkci.

CENA LIDSKÉ PRÁCE
Dalším nezanedbatelným nákladem 

na výrobu pekárenské produkce je stále 
rostoucí cena lidské práce. Příliš velká 
vstřícnost všech politických reprezen-
tací k požadavkům tuzemských odborů 
dostala zaměstnavatele v celé ČR do si-
tuace, kdy cena lidské práce roste pod-
statně rychleji než její produktivita. Ti-
sícové meziroční nárůsty průměrných 
mezd a způsob jejich mediální prezen-
tace nutí v současné době zaměstnava-
tele doslova přeplácet některé profese, 
aby vůbec získali do svých řad kvalifiko-
vanou pracovní sílu. V případě skuteč-
ných odborníků je to snad ještě pocho-
pitelné, problém je, že se tento problém 
již přenesl do ryze dělnických profesí. 
Zatím nikdo se ale v této zemi nezabý-
val otázkou, zdali to náhodou není po-
pulismus politiků a mzdy vyšroubova-
né díky odborářům nad reálné možnosti 
naší ekonomiky, které se podstatně po-
depisují pod problémy tuzemských prů-
myslových podniků. Při aplikaci toho-
to trendu do oblasti pekárenství je opět 
třeba konstatovat, že právě tento obor 
s tradičně malými platy trpí „doháně-
ním“ ostatních odvětví v růstu mezd ví-
ce než jiné průmyslové obory.

KONKURENCE ZE ZAHRANIČÍ
Tuzemská pekárenská produkce pa-

tří v oblasti potravinářství mezi jeden 
z mála oborů, jehož pozice, měřeno 
úrovní spotřebitelských cen, není v po-
rovnání se zahraniční konkurencí pří-
liš ohrožena. Kromě toho patří zejména 
základní pečivo a chléb k potravinám 
s velmi krátkou dobou životnosti a na-
víc je jejich transport poměrně náklad-
nou záležitostí. To v praxi znamená, že 
možná zahraniční konkurence může po-
cházet pouze z bezprostřední blízkosti 
našich hranic, a je tedy kapacitně ome-
zena. Tlak na ceny tuzemské produkce, 
například za použití cenového dumpin-
gu ze zahraničí, tedy není a patrně ni-
kdy nebude tak výrazný, jako je tomu 
u jiných potravinářských oborů. 

DOPADY FINANČNÍ KRIZE
Jediným aktuálním reálným impul-

sem k možnému poklesu cen pekáren-
ské produkce se může stát pokles spo-

třebitelské poptávky díky „utahování 
opasků“ jako následku současné světo-
vé ekonomické krize hypotečního a ban-
kovního sektoru. Ale vzhledem k tomu, 
že současné makroekonomické recep-
ty na léčení krize neoperují stahováním 
peněz z oběhu a následným zvýšením 
jejich hodnoty, ale úplným opakem – 
dalším naléváním finančních prostřed-
ků do světových ekonomik a tedy pokra-
čováním dosavadního znehodnocování 
peněz, bude jediným střednědobým vý-
sledkem „léčby“ další zdražování čeho-
koli kýmkoli. „Utahování opasků“ tak 
proběhne částečně jen v bankovní sfé-
ře, ale téměř se neprojeví v restrikci ná-
kladů osobní spotřeby obyvatel, napří-
klad při výdajích za potraviny.

DŮVODY PRO POKLES CEN 
CHYBÍ

Rostoucí ceny energií, nájmů, mzdo-
vé náklady a omezené možnosti průni-
ku zahraničního pekárenského zboží na 
tuzemský trh tak vedou k jednoznačné-
mu závěru – ceny pekárenské produkce 
u nás by neměly klesnout. Zejména no-
vináři a následně laická veřejnost by při-
tom měli vzít na vědomí, že nižší letošní 
ceny zemědělských surovin mají do ná-
kladů pekárenské výroby menší dopad, 
než soubor faktorů působící opačným 
směrem. Mimochodem, přestože ceny 
zemědělských komodit na světových tr-
zích v současné době klesají, počátkem 
letošní sklizně byly vyšší než ve stejném 
období loňského roku. Takže i kdyby 
měly ceny „pekařiny“ poklesnout pou-
ze a jenom kvůli poklesu cen surovin, 
nemohlo by k tomu dojít v současné do-
bě, ale nejdříve počátkem příštího roku. 
Jenže to můžeme očekávat další nároky 
odborářů a růst cen dalších, výše jme-
novaných nákladů. Takže důvod k po-
klesu nebude ani pak.

TOLIK VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA 

Pro srovnání postavení dodavatelů 
a odběratelů se snažíme získat podpo-
ru jak naší exekutivy, tak i zákonodárců. 
V prvním případě narážíme na známou 
poučku, že trh si v tržním hospodářství 
vyřeší vše sám a nelze zavádět žádná re-
gulační opatření. S tím lze určitě sou-

hlasit, ale především v případech, kdy 
se jedná o rovnocenné obchodní partne-
ry a léta budovaný trh. V našem přípa-
dě tomu však není ani náhodou. Ale to 
už jsme popsali mnohokrát. Přitom jed-
nání obchodních řetězců naplňují skut-
ky, popsané jako nekalé obchodní prak-
tiky v návrhu novely zákona o ochra-
ně hospodářské soutěže, kterou navrhl 
již před lety kolektiv poslanců v čele
s p. Skopalem. Důvodem pro nepřijetí 
bylo především to, že je příliš konkrétní 
a popisované praktiky by se daly lehce 
obejít a pojmenovat jinak, což by už zá-
kon neporušovalo. Proto Potravinářská 
komora ČR iniciovala zcela jiný postup, 
který leží v Poslanecké sněmovně jako 
návrh zákona o významné tržní síle a je-
jím zneužití od února letošního roku. 
Tentokrát však narážíme na to, že návrh 
nepopisuje konkrétním způsobem, co je 
vlastně zneužívání významné tržní síly. 
A tak jsme po letech usilovné práce za-
se vlastně úplně na začátku. A přitom 
se sněmovna tolik snaží! 

Jediným, komu tento stav vyhovuje, 
jsou obchodní řetězce. Vždyť mají jas-
ný signál, že se jimi nebude nikdo zabý-
vat a vůči dodavatelům si mohou dovo-
lit cokoliv. Třeba i zcela neskrývaně vy-
zývat ke snížení cen za dodávané zboží, 
i když je jim naprosto jasné, že k němu 
není důvod nebo požadovat mimořádné 
příspěvky na oslavy různých výročí. 

Je to zcela určitě i tím, že někteří 
výrobci nedokáží ctít cechovní tradi-
ce a vlastní momentální prospěch sta-
ví nad prospěch celého oboru. Neříká 
se to vůbec jednoduše, ale zamést by-
chom si měli především před vlastním 
prahem. Příležitostí k tomu by bylo 
dost a nemuseli bychom se ani obávat 
postihů ze strany ÚOHS. Znamenalo 
by to především mít k sobě vzájemnou 
úctu, respektovat jeden druhého, nedě-
lat druhému to, co nechceme, aby dělal 
on nám. Důsledně vyžadovat naplňová-
ní stávající, i když velmi slabé, legisla-
tivy. Bez rozdílu, zda někdo je či není 
členem profesního sdružení (to by však 
mělo být samozřejmostí). 

Jsem to ale po letech idealista!
Ing. Stanislav Musil

předseda Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů v ČR

Problematika alternativního zpracování obilovin a jejich produktů

Snižovat ceny chleba a pečiva? Důvody nejsou!

Svůj letní (předsklizňový) příspěvek do Potravinář-
ského zpravodaje jsem zakončil skepticky vůči vývo-
ji cen pšenic a ostatních obilovin a napsal jsem, že 
pokud budu mít příležitost zhodnotit skutečnost skliz-
ně s dostatečným odstupem, budu rád – a ještě radě-
ji, pokud budu moci konstatovat, že se ceny stabilizu-
jí na nižší úrovni. Stalo se, a to do takové míry, že nás 
to překvapilo. Dnes se nebudu pouštět do prognóz, obá-
vám se, že v této turbulentní době nejsou ani dost dob-

ře možné. Omezím se jen na konstatování, že vše nasvědčuje tomu, že po 
zbytek hospodářského roku (do další sklizně) k dramatickému vývoji cen 
nedojde a jedinou významnou proměnnou může být kurs koruny vůči svě-
tovým měnám, zejména euru.
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Měsíc v Potravinářské komoře

Předání výher
ve fotografi cké 

soutěži
Začátkem října se na karlovar-

ské biofarmě Kozodoj konalo slav-
nostní předávání výher nejlepším 
soutěžícím, kteří uspěli v prázd-
ninové spotřebitelské soutěži. Je-
jich úkolem bylo vytvořit z potra-
vin různé scenérie. Tyto fotogra-
fie byly umístěny na www.eklasa.
cz, kde jim veřejnost mohla přidě-
lit své hlasy.

Na výherce čekala netypická vý-
hra – živá zvířata z biofarmy Kozo-
doj. První místo vyhrála Marcela Čer-
víková, která získala bílé selátko viet-
namského prasete. Doma v Děčíně 
už pro něj vyčlenili část zahrádky, 
kde bude mít výběh. Na druhém mís-
tě se umístila Ivana Šlamborová, kte-
rá se těší z velkého černého králíka. 
Třetí místo obsadila Hana Šustková, 
která si z farmy odvezla do šeda zbar-
venou husu. 

Majitelé farmy Kozodoj, Pavlína 
a Petr Štyndlovi, provedli výherce po 
farmě a seznámili je se svými zvířaty 
– na farmě chovají kozy, ovce, viet-
namská prasátka, husy, krůty, krávy, 
koně, lamy, osla a samozřejmě psy 
a kočky. Na závěr hostitelé připra-
vili bohaté občerstvení z vlastní bio-
produkce.

Ukažte,
že jste KLASA

Státní zemědělský intervenční 
fond opět vypisuje soutěž o nej-
lepší využití značky KLASA ve 
vlastní marketingové komunika-
ci. Zúčastnit se jí mohou všichni 
držitelé značky KLASA. Hlavní vý-
hrou je inzerce dle vlastního vý-
běru v hodnotě 150 000 Kč.

Porota bude sledovat několik krité-
rií. Zajímat ji bude, jak dobře je logo 
značky KLASA vidět na samotných 
výrobcích. Body budou i za umístě-
ní značky KLASA v tištěné inzerci. 
Sledovat se bude také způsob vyu-
žití loga značky KLASA na venkov-
ní inzerci. Porota se zaměří i na to, 
jak se výrobci zapojovali do propa-
gačních aktivit se značkou KLASA 
a jestli zmiňují ocenění KLASA na 
svých webových stránkách.

A jelikož je soutěž zaměřená mar-
ketingově, jsou ceny navrženy tak, 
aby svým majitelům pomohly jejich 
marketing podpořit. Výherce prv-
ní ceny získá inzerci dle svého vý-
běru v hodnotě 150 000 Kč, výher-
ce druhé ceny bude inzerovat v hod-
notě 80 000 Kč, výherce třetí ceny 
se může zúčastnit jednoho zahranič-
ního a jednoho tuzemského veletrhu 
zdarma. 

Nové díly TV 
seriálu k vidění 
v České televizi

Na televizních obrazovkách se 
objevily další díly zábavně vzdělá-
vacího TV seriálu o mýtech v po-
travinách, který pro spotřebitele 
připravila národní značka kvality 
KLASA. Novými díly nadále prová-
zí sympatická dvojice kontrolorů, 
kteří nás zasvětí do tajů potra-
vin a upozorní, na co si dávat po-
zor. Krátké spoty jsou rozděleny 
do příběhů, které se tentokrát za-
měřily na mléko, pečivo, ovoce, 
med a nápoje. 

Značka KLASA představuje další 
sérii naučných spotů, které navazují 
na řadu, kterou Česká televize začala 
vysílat letos v červnu. Ústředním mot-
tem krátkých seriálů je opět: „Víte, co 
jíte?“ V nových dílech jsou předsta-
vena témata, která se týkají pečiva, 
mléka, nápojů, ovoce a medu. Divá-

ci se dovědí, proč je dobré dát si ke 
kávě i sklenici vody, že tmavé pečivo 
neznamená vždy zdravé pečivo, jaké 
mléčné výrobky jsou nejlépe stravitel-
né a spoustu dalších informací. 

Vtipnými spoty diváky provádí 
již známá sympatická dvojice kon-
trolorů v podání Lenky Vychodilo-
vé a Marka Daniela. Sehraný tým 
poučuje milou spotřebitelku, kterou 
ztvárnila opět Perla Kotmelová. 

Výrobky se značkou KLASA se 
od ostatních liší zaručenou kvalitou. 
Proto se na produkty oceněné znač-
kou KLASA dá spolehnout. Na to, 
aby byly výrobky se značkou KLA-
SA skutečně kvalitní, dohlíží Státní 
zemědělská a potravinářská inspek-
ce ve spolupráci se Státní veterinár-
ní správou. Dnes můžete najít logo 
značky na téměř čtrnácti stech výrob-
cích od více než dvou set výrobců. 

Diváci mohou TV seriál vidět 
v různých vysílacích časech před po-
řady Pod pokličkou, Kluci v akci, Sa-
ma doma, Večerníček, Zahrada je 
hra, Chalupa je hra apod. 

 SZIF

KlasA soutěží a vzdělává

ota bude sledovat několik krité

Z JEDNÁNÍ LEGISLATIVNÍHO 
VÝBORU PK ČR – 17. září 2008

V rámci jednání se mimo jiné diskuto-
vala následující témata:

�  Členové legislativního výboru byli
informováni o průběhu projednává-
ní návrhu zákona o významné trž-
ní síle.

�  Členové výboru se zabývali proble-
matikou výživových a zdravotních 
tvrzení a rovněž problematikou nut-
ričních profilů – projednáván byl ak-
tuální stav a další kroky.

�  Byl projednáván Návrh Nařízení EP 

a Rady na zajištění informací o po-
travinách spotřebiteli.

Z JEDNÁNÍ SEKCE PRO 
BIOPOTRAVINY– 1. října 2008

V rámci jednání se mimo jiné diskuto-
vala následující témata:
�  proběhla volba dvou místopředsedů 
�  byla dokončena SWOT analýza čes-

kého trhu s biopotravinami

Z JEDNÁNÍ SKUPINY
PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

15. října 2008
V rámci jednání se mimo jiné diskuto-
vala následující témata:

�  Členové skupiny byli informová-
ni o schůzce zástupců PK ČR, 
MZd ČR a CIAA, v rámci které 
byl představen projekt CIAA na 
téma GDA a zdravý životní styl, 
včetně spotu, webových stránek
apod. Projekt je z české strany hod-
nocen jako velmi zdařilý a funkč-
ní. Tento projekt by měl být spuš-
těn v pěti zemích včetně České re-
publiky.

�  Členové skupiny byli informováni 
o rozběhnutí projektu Hravě žij zdra-
vě. Systém registruje denně přibliž-
ně 2000 vstupů na stránky projektu 

Hravě žij zdravě. Projekt byl prezen-
tován na akci Den zdraví ve dnech 
18.–19. 10. v Praze. V lednu by mělo 
dojít k vyhodnocení projektu a medi-
alizaci výsledků.

Upozornění: Podrobnosti ke všem infor-
macím uváděným v rubrice Měsíc v PK 
ČR jsou členům PK ČR k dispozici na ofi-
ciální internetové stránce PK ČR http://
www.foodnet.cz v sekci PK ČR a dále
v rubrikách Výbory a sekce PK ČR 
a Agenda PK ČR. K přístupu do rubrik je 
nutné zadat jméno uživatele a heslo.

PK ČR

konkurenceschopnosti českých potra-
vinářských výrobců na evropském tr-
hu. Vzhledem k tomu, že zvýšení vý-
vozu a prosazení českých výrobců na 
zahraničních trzích je pro domácí po-
travinářský sektor životně důležité, je 
stávající i budoucí podpora Platformy 
ze strany státu velmi důležitá.

Na druhé straně jsme se ale v posled-
ní době ocitli pod palbou dotazů, zda 
budou potraviny, zejména pečivo, zlev-
ňovat. Důvodem je dobrá úroda, kte-
rá může předznamenávat pokles cen
obilí a také snižující se cena ropy. Rád 
bych uvedl, že cena suroviny v tomto 
případě obilí je pouze jedním z fak-
torů tvorby ceny výrobků. Ceny ener-
gie, s výjimkou zmiňované ropy, neu-
stále rostou, a to mnohem razantněji 
než v bývalé EU-15. Rovněž se zvyšuje 
cena lidské práce a mzdy. Jestliže tedy 
většina položek (kromě jedné či dvou) 
podílejících se na ceně výrobku neustá-
le roste, pak není žádný důvod ke snižo-
vání cen. A je potřeba si také uvědomit, 
že největší vliv na cenu mají obchodní 
řetězce, které svojí politikou konečnou 
cenu pro spotřebitele stanovují. 

Slovo 
prezidenta 

Potravinářské 
komory ČR,

Ing. Miroslava 
Tomana, CSc.

(Dokončení ze str. 1)

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

www.agral.cz

Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod.

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

Nové číslo časopisu vyjde 25. listopadu 2008!



Potravinářský zpravodaj 11 / 2008  zpravodajství MZe – SZIF / 5 

České pivo bylo nařízením Evrop-
ské komise ze dne 16. října defi-
nitivně zapsáno do Rejstříku chrá-
něných označení původu a chráně-
ných zeměpisných označení. České 
republice se tak podařilo zdárně za-
vršit několikaleté úsilí; žádost o re-
gistraci podali čeští pivovarníci 
prostřednictvím Úřadu průmyslové-
ho vlastnictví a Stálého zastoupe-
ní ČR v Bruselu Evropské komisi už 

krátce po přistoupení ČR k Evrop-
ské unii v roce 2004. 

„Proti registraci názvu „České pivo“ 
jako chráněného zeměpisného označení 
nebyly vzneseny žádné námitky,“ uvedl 
ministr zemědělství Petr Gandalovič. 
Kritéria specifikující chráněné země-
pisné označení jsou přísná. „Označení 
„České pivo“ bude možné použít napří-
klad jen pro piva s objemovým procen-

tem alkoholu mezi 
2,6 – 6 % a piva va-
řená pouze v České 
republice,“  upřes-
nil ministr Ganda-
lovič.

„Používání toho-
to zeměpisného o-
značení bude infor-
mací zákazníkům 
v tuzemsku i v za-

hraničí, že výrobek pochází z příslušné-
ho území, k jeho výrobě byly použity tra-
diční a přesně specifikované suroviny, že 
byl vyroben tradiční technologií a že vý-
sledné senzorické i analytické charakte-
ristiky odpovídají schváleným standar-
dům. V tomto smyslu používání chrá-
něného označení bude přinášet všem 
pivovarům významnou marketingovou 
výhodu,“ vysvětluje Jan Veselý, ředitel 
Českého svazu pivovarů a sladoven.

Systém chráněných označení vzni-
kl v roce 1992 se smyslem ochránit 
názvy kvalitních zemědělských a po-
travinářských výrobků, které si získaly 
věhlas v EU i ve světě, před konkuren-
cí takových, které se za věhlasné pro-
dukty jen neprávem vydávají a napo-
dobují je, čímž mohou mást spotřebi-
tele. EU se rovněž dlouhodobě snaží 
o plné uznání tohoto systému v rám-
ci WTO.

Konference francouzského před-
sednictví o tradičních potravinách 
přinesla i otázku připravenosti na-
stupujícího předsednictví české-
ho. Podle vyjádření francouzské-
ho ministra zemědělství a rybolo-
vu Michela Barniera je Česko na 
svou úlohu dobře připraveno a mi-
nistr Gandalovič, kterého má mož-
nost pracovně sledovat nejčas-
těji, má jeho důvěru. Druhý den 
konference „Tradiční potravinář-
ské výrobky v Evropě: rozmanitost 
a bezpečnost potravin“ v pátek
24. října v Paříži slavnostně za-

hájili oba ministři společně s ko-
misařkou EK pro zdraví Androulou 
Vassiliou.

Nedávné spekulace o připravenos-
ti Česka na předsednictví, které navíc 
nemají reálný základ, v Paříži rozhod-
ně vyvrátil ministr Gandalovič: „V Ev-
ropské unii panují na různé problemati-
ky různé názory jednotlivých členských 
států, principiálně je to naprosto v po-
řádku, toto je základem demokracie. Ač-
koliv názory České republiky mohou být 
někdy vnímány jako euroskeptické, na 
výkon předsednictví jsme dobře připra-

veni a dokážeme unii řídit profesionál-
ně a ku prospěchu celého společenství.“ 
S tím souhlasí i ministr Barnier: „Mi-
nistr Gandalovič má můj plný respekt 
a jsem přesvědčen, že Česko pod jeho ve-
dením předsednictví úspěšně zvládne.“ 
Ministr Barnier dále vyzdvihl výbor-

nou spolupráci na politické i odborné 
úrovni a ocenil, že nadcházející české 
předsednictví bude pokračovat v téma-
tech, která otevřelo FR PRES, jako po-
litika kvality a budoucí podoba Společ-
né zemědělské politiky po roce 2013.

Konference se účastní delegáti všech 
27 členských států unie. Konference se 
zaměřuje na tři hlavní tematické blo-
ky:
–  význam tradičních potravin v Evro-

pě – s důrazem na sociálně kulturní 
a ekonomický aspekt 

–  hodnocení rizika u tradičních po-
travin 

–  řízení rizika u tradičních potravin – 
tomuto panelu předsedá ČR 
„Kvalita a bezpečnost potravin je jed-

nou z klíčových priorit nadcházejícího 
českého předsednictví,“ řekl 1. náměs-
tek ministra Ivo Hlaváč a oznámil dá-
le záměr CZ PRES uspořádat v dub-
nu příštího roku konferenci na vysoké 
úrovni ke kvalitě potravin. „Hlavním té-
matem konference v Praze bude diskuse 
nad tak zvanou Zelenou knihou ke kva-
litě potravin, kterou Evropská komise vy-
dala v polovině října a jejímž cílem je re-
vize stávajících komunitárních požadav-
ků v oblasti kvality potravin.“

Česko je na předsednictví EU připraveno a má podporu

Jako příští předseda Rady pro 
zemědělství a rybářství vystoupil 
7. října ministr Gandalovič v Země-
dělském výboru Evropského parla-
mentu (EP), a to těsně před hla-
sováním EP o stanovisku k tolik 
očekávanému výsledku kontro-
ly fungování Společné zemědělské 
politiky – „Health Check“. Paralel-
ně pak probíhají jednání členských 
států o finální podobě Health Che-

cku na úrovni náměstků ministrů 
zemědělství.

„Výsledek Health Checku je pro ČR 
klíčový, zejména pokud jde o modula-
ci (převod prostředků přímých plateb ve 
prospěch rozvoje venkova). Pokud by pro-
šel návrh na škrty podle velikosti farem, 
ČR by na něj doplatila nejvíce a naši ze-
mědělci by byli na unijním trhu znevý-
hodněni,“ říká ministr Gandalovič.

„Zaměříme se na klíčové priority He-
alth Checku, což je pro nás hlavně otáz-
ka progresivní modulace. Dosáhnout 
konstruktivní dohody bude ode všech 
členských států i Evropského parlamentu 
vyžadovat kompromisní přístup. Za stá-
vajícího rozložení sil se zdá reálné, že dva 
měsíce před rozhodující diskusí jí může-
me dosáhnout,“ doplňuje 1. náměstek 
Ivo Hlaváč.

Co se týká opatření, která by moh-

la být financována z progresivní mo-
dulace, navrhují některé státy zaměře-
ní se na inovace (jmenovitě Dánsko) 
nebo jako v případě Francie a Němec-
ka zmírnění dopadu končícího systé-
mu mléčných kvót. Pokud jde o inova-
ce v rámci rozvoje venkova, ty ČR při 
stanovení upřesňujících pravidel pod-
poruje. Oproti tomu platbu do mléčné-
ho sektoru odmítáme, neboť nové člen-
ské státy nebudou mít možnost využít 

modulované prostředky dříve než v ro-
ce 2012, a nebyl by tak zachován jed-
notný přístup v EU-27. Pokud jde o ur-
čení modulovaných prostředků na tzv. 
nové výzvy, převažuje napříč členskými 
státy názor na ponechání dostatečné 
míry flexibility. Snahou je dosáhnout 
toho, aby legislativní návrh reflektoval 
dosavadní aktivity členských států v da-
né oblasti prostřednictvím stávajících 
Programů rozvoje venkova. 

Gandalovič: V Bruselu se schyluje k rozhodující bitvě o fungování Společné zemědělské politiky

Spotřebitelé a stejně tak i život-
ní prostředí zemí Evropské unie by 
měli být lépe chráněni proti účin-
kům pesticidů používaných v ze-
mědělství. Nástrojem k tomu se 
má stát sjednocení podmínek pro 
nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin a pro jejich prodej. O tom
7. října 2008 v Bruselu jednal mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič 

se zpravodaji ENVI výboru Evrop-
ského parlamentu Christou Klasso-
vou, Bartem Staesem a Hiltrudou 
Breyerovou. 

„Příslušné předpisy, dvě nařízení a jed-
na směrnice, Evropského parlamentu 
a Rady jsou teď projednávány v evrop-
ských institucích, nicméně za nynějšího 
francouzského předsednictví unii se pa-

trně nestihnou všechny dokončit. Vytvo-
ření finálního znění směrnice připadne 
na první polovinu příštího roku, kdy unii 
povede Česká republika,“ řekl ministr 
Gandalovič. 

Gandalovič se setkal rovněž se zpra-
vodajkami výboru Kartikou Tamarou 
Liotard a Renate Sommer, s nimiž jed-
nal o prioritách českého předsednictví 
v oblasti potravin. Debaty se očekáva-

jí zejména o návrhu nařízení pro po-
traviny nového typu a označování po-
travin. Evropská komise považuje tuto 
legislativu za jeden z prvořadých úko-
lů, Evropský parlament je však zatím 
v opozici. „Česko se pokusí, navzdory 
očekávaným potížím, dokončit jednání 
o předloze nařízení pro potraviny nového 
typu v europarlamentu v prvním čtení,“ 
poznamenal Gandalovič. 

Přípravy na české předsednictví jsou 
nyní prvořadým úkolem a pokračují 
podle plánu, ujistil Gandalovič. Čes-
ká republika bude na vedení unie při-
pravena a nejvýznamnější akcí v oblasti 
zemědělství bude brněnská neformální 
rada a high-level konference o reformě 
politiky kvality zemědělských výrobků 
a potravin.

Gandalovič v Bruselu: Spotřebitelé i krajina by měli být lépe chráněni proti pesticidům

18. bramborářské dny, které 
proběhly v Havlíčkově Brodě, při-
pomněly stoletou tradici české-
ho bramborářství, zprostředkova-
ly výměnu odborných zkušeností 
na semináři „Obchod s brambora-
mi“ a završily letošní Mezinárod-
ní rok brambor vyhlášený Organi-
zací OSN pro výživu a zeměděl-
ství (FAO). Ministr zemědělství 
Petr Gandalovič tady 17. října ta-
ké předal ceny vítězům student-
ské soutěže o Bramborový květ 
Vysočiny.

České bramborářství navazuje na bo-
hatou tradici a v rámci EU si ČR svou 
pozici bramborářsky vyspělé země stá-
le udržuje. Před vstupem naší republiky 
do Unie tvořil vývoz brambor v procen-
tuálním vyjádření oproti dovozu řádo-
vě 5 až 10 %. Po vstupu do EU vychází 
porovnání dovozu a vývozu čerstvých 
brambor velmi příznivě. V hospodář-
ském roce 2005/06 činil vývoz dokon-
ce 182 % dovozu, loni 168 %. 

Bramborářství a zejména brambo-
rový škrob je také předmětem mnoh-
dy velmi tvrdých vyjednávání na evrop-
ské úrovni. V současné době se disku-

tuje především o přezkumu Společné 
zemědělské politiky, tzv. Healthche-
cku, a společná organizace trhu se škro-
bem je jedním z jejich revidovaných in-
strumentů. 

„Pro Českou republiku by bylo nepři-
jatelné eventuální snižování národní vý-
robní kvóty pro výrobu bramborového 
škrobu. Pokud by stávající kvótový sys-
tém zachován nebyl, pak jsme pro úplné 
odbourání kvót,“ uvedl ministr Ganda-
lovič. Ministr ocenil práci vyjednavačů, 
na nichž stojí prosazení oprávněných 
zájmů českých zemědělců v Bruse-
lu a kterým se podařilo např. výrazně 

zmírnit původní nefér návrhy Evropské 
komise na seškrtání přímých plateb. 
Původní návrhy byly naprosto v rozpo-
ru se zamýšleným ozdravením konku-
renceschopnosti evropského agrární-
ho sektoru. Všechny národní podpory 
v zemědělském sektoru musí být v sou-
ladu s aktuálním nastavením Společné 
zemědělské politiky. Proto např. ČR 
musela loni na základě připomínky EK 
upustit od přímé podpory sadby bram-
bor určených k výrobě škrobu, protože 
tato otázka je ošetřena v rámci společ-
né organizace trhu se škrobem. Přesto 
ale vedle evropských zdrojů, jako jsou 

jednotné platby na hektar zemědělské 
půdy SAPS a národní doplňkové plat-
by, tzv. top-up, poskytuje ministerstvo 
zemědělství finanční prostředky pěsti-
telům a šlechtitelům v rámci několika 
národních programů. 

 „Celkem bylo z dotačních titulů mi-
nisterstva zemědělství, které se týka-
ly brambor, poskytnuto v roce 2007 ví-
ce než čtyřicet milionů korun. I pro rok 
2008 jsou stanoveny podpůrné progra-
my, například na podporu tvorby rostlin-
ných genotypů s vysokou odolností k bio-
tickým i abiotickým faktorům,“ řekl mi-
nistr Gandalovič.

Česko patří v rámci EU k bramborářským špičkám

České pivo je jen jedno, to naše

Na mezinárodním veletrhu potra-
vinářských výrobků SIAL 2008, který 
proběhl v Paříži ve dnech 19. – 23. říj-
na, dosáhla Česká republika velkých 
úspěchů. V rámci soutěže o světo-
vé potravinářské inovace „SIAL d´Or“ 
získala v celosvětové konkurenci
1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové 
příčky. První místo získaly v kate-
gorii slané mražené výrobky Potence 
mix/baby mix zeleninové směsi spo-
lečnosti Ardo Mochov, druhé místo 
získal výrobek Karmílek – ochucené 
kondenzované mléko v tubách – spo-

lečnosti Tatra – Mlékárna Hlinsko, 
na bronzové pozici v kategorii sladké 
potraviny se umístily celozrnné oves-
né cereálie Biskiti od společnosti
Emco a v kategorii alkoholické nápo-
je fernet Stock 8000 od výrobce Stock
Plzeň - Božkov. 

Do nominací se v jednotlivých kate-
goriích za ČR dostaly tyto výrobky: ka-
tegorie nealkoholických nápojů Rajec 
Herbal (Kofola), v kategorii chlazené 
nemléčné výrobky Junior Line (Schnei-
der – Masokombinát Plzeň), v kategorii 
slané potraviny Tradiční české brambo-

Expozice SZIF na mezinárodním veletr-
hu potravinářských výrobků SIAL 2008

Jedna zlatá, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile pro potravinářský průmysl ČR – veletrh Sial 2008

rové lupínky (Intersnack), v kategorii ví-
no a nápoje z vína Nealko Bohemia sekt 
(Bohemia sekt) a v kategorii sladké mra-
žené produkty Nestlé zmrzlina (Orion).

Česká republika prezentovala na vele-
trhu ve společné expozici Ministerstva ze-
mědělství a Státního zemědělského inter-
venčního fondu české firmy potravinář-
ského průmyslu, které obdržely značku 
národní kvality Klasa: Polabské mlékár-
ny a. s., Artifex instant, s. r. o., Essa s. r. o.,
Hanácká kyselka s. r. o., Linea Nivni-
ce, a. s., Pekařství Valašské Frgály s. r. o.,
Poex Velké Meziříčí, a. s., Semix Plu-

so, s. r. o., Voma, s. r. o., Zřud-Maso-
kombinát Písek, a. s.

Dále vystavovaly tyto české potravi-
nářské firmy: ALIMPEX-MASO, s. r. o.,
ALTIS KOLÍN s.  r. o., CARLA spol. s r. o.,
EMCO spol. s r. o., INDIANA s. r. o. – 
JERKY, Jiří Sasinka – HORS, MILK-
POL CO. LTD, Mlékárna Hlinsko, s. r. o.,
Povltavské mlékárny, a. s., PRAGOSO-
JA, spol. s r. o., ROXELL, s. r. o., RUPA, 
Ltd, SURPRISE DRINKS LTD, Zboží 
& Prodej (SIAL D´Or).

Zdroj:
Velvyslanectví České republiky ve Francii

i
-
é

-
-
-

-

Foto: SZIF



6 / z domova Potravinářský zpravodaj 11 / 2008

Mezi nimi je i pražská firma Fuda Trade 
s. r. o., která bonbóny do České republiky 
dovezla již v únoru letošního roku. Jednalo 
se však pouze o 20 balení těchto bonbónů 
(White Rabbit, balení 227 g, datum minimál-
ní trvanlivosti 20. 11. 2009), které byly v do-
bě kontroly již rozprodány. Na českém trhu 
se tedy tyto bonbóny již nevyskytují. Pokud 
je někdo ze spotřebitelů má ještě doma, in-
spekce doporučuje je nekonzumovat. 

K 24. 10. 2008 provedla potravinářská in-
spekce již téměř 400 kontrol, při kterých se 
inspektoři zaměřují na potraviny z Asie, jež 
obsahují mléčnou složku v jakékoliv podo-
bě. Odebráno bylo již 19 vzorků. Výsledky 
jsou známy zatím u osmi z nich, přičemž 
ani v jednom se přítomnost melaminu ne-
prokázala. Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce bude i nadále výsledky průběž-
ně zveřejňovat.

Do České republiky
byly distribuovány

bonbóny s melaminem

Uplynul již více než rok od doby, kdy se 
na evropském trhu objevily zásilky zahušťo-
vadla E412 (guarová guma) původem z Indie, 
které byly kontaminovány pentachlorfenolem 
a dioxiny. V souvislosti s tímto případem Ev-
ropská komise zpřísnila dovoz guarové gumy 
původem z Indie – dovozce nyní musí u kaž-
dé šarže doložit výsledky z akreditované la-
boratoře dokazující, že výrobek je zdravot-
ně nezávadný. Výsledky pak musí posoudit 
a schválit zástupce příslušného dozorového 
orgánu, v České republice jím je Státní ze-
mědělská a potravinářská inspekce.

Díky těmto opatřením byla v pondělí 29. září 
na hranicích do ČR zachycena šarže kontamino-
vané guarové gumy z Indie. Dovozce totiž inspek-

torům Státní zemědělské a potravinářské inspek-
ce předložil laboratorní rozbory ke dvěma šaržím 
E412, přičemž u jedné z nich byl potvrzen vyšší 
obsah pentachlorfenolu. Uvedená šarže o celkové 
hmotnosti 10 tun proto nebyla vpuštěna na úze-
mí ČR. K druhé, vyhovující šarži inspekce vydala 
souhlas s propuštěním do volného oběhu. 

„Spotřebitelům nehrozí žádné nebezpečí, zá-
vadná šarže se vůbec nedostala na trh. Je to jen 
důkaz toho, že Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce důsledně naplňuje opatření zavedená Ev-
ropskou komisí a že tato opatření jsou účinná,“ 
uvedl v této souvislosti ústřední ředitel SZPI Ing. 
Jakub Šebesta. 

Evropská komise i ostatní členské státy byly 
o případu informovány prostřednictvím Systému 
včasného varování pro potraviny a krmiva EU. 

Rozbory odhalily dodávku
guarové gumy z Indie

s vyšším obsahem pentachlorfenolu

Z trhu byla stažena balení
sušených jablek z Číny

Státní zemědělská a potravinářská inspekce byla prostřednictvím Systému včas-
ného varování pro potraviny a krmiva EU informována o tom, že byly do ČR doveze-
ny bonbóny White Rabbit původem z Číny, u nichž byl již dříve prokázán nadlimitní 
výskyt melaminu. Nizozemský dovozce distribuoval tyto bonbóny celkem do 14 ev-
ropských zemí, a to ještě před tím, než Evropská komise zavedla ochranná opatře-
ní na hranicích. Teprve nyní se však nizozemskému úřadu pro kontrolu potravin po-
dařilo sestavit kompletní seznam všech odběratelů. 

Seminář bude součástí doprovodného odborného programu
4. mezinárodního gastronomického veletrhu G + H 2009
(4.– 6. 3. 2009). Seminář se bude zabývat problematikou ja-
kosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinné-
ho a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu 
budou vyžádané přednášky hlavních odborníků a výběr spon-
tánně přihlášených posterů. 

Předběžné přihlášky lze zaslat do 30. 11. 2008 garantům semináře 
listovní nebo elektronickou poštou:

 Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., garant semináře, tel.: 545 133 264,
e-mail: xjuzl0@node.mendelu.cz

Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., zástupce garanta, tel.: 545 133 193, 
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. Pře-

svědčte se laskavě, že jste předběžnou přihlášku odeslal(a) včas,

tj. do 30. 11. 2008, na později došlé přihlášky nelze brát zřetel. Auto-
ři posterů k předběžné přihlášce připojí věcný abstrakt sdělení v roz-
sahu 10–15 řádků.

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

Miroslav Jůzl a Šárka Nedomová
garanti semináře

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 .

Inspektoři Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce zastavili prodej jedné šar-
že sušených jablečných kroužků od společ-
nosti K-Servis Praha a. s., protože v jed-
notlivých baleních se vyskytovaly plesnivé 
kusy a mrtví škůdci. 

Surovinu v objemu tisíc kilogramů dovezla 
společnost K-Servis z Nizozemska, nicméně 
původně jablka pocházejí z Číny. V České re-
publice si je firma nechala zabalit do spotře-
bitelských balení po 100 a 300 gramech, část 
těchto balení o celkové hmotnosti 283 kilogra-
mů dále distribuovala na Slovensko, zbytek byl 
určen pro tuzemský trh. 

Inspekce nařídila stažení těchto výrobků, ty 

by se proto již neměly vyskytovat v tržní síti. 
Velká část balení byla však již v době staho-
vání rozprodána. Vzhledem k tomu, že balení 
mají dlouhou trvanlivost (Jablka kroužky, bale-
ní 300 g, datum minimální trvanlivosti 14. 12. 
09; Jablka kroužky, balení 100 g, datum mini-
mální trvanlivosti 17. 01. 10), je pravděpodob-
né, že je mají spotřebitelé stále doma. Potra-
vinářská inspekce jim proto doporučuje obe-
zřetnost při konzumaci této potraviny. Plíseň 
i škůdci jsou při bližším prozkoumání viditel-
né pouhým okem. 

Informace o případu byly vloženy do Systé-
mu včasného varování pro potraviny a krmiva 
EU.  Martina Šmídtová,

SZPI

 

Pan Jari Latvanen,
generální ředitel Nestlé
pro Česko a Slovensko

Od 1. 11. 2008 nastoupil na pozici generálního ředitele Nestlé Česko s. r. o. pan 
Jari Latvanen. V této funkci nahrazuje pana Petera Svenssona, který se po 4 letech 
vrací do celosvětové centrály Nestlé SA ve Švýcarsku, kde bude manažerem zodpo-
vědným za podnikání Nestlé v Evropě (Zone Operations Manager). 

Ve své nové pozici bude pan Latvanen (44) řídit a koordinovat všechny aktivity Nestlé 
na českém a slovenském trhu. Pan Latvanen má rozsáhlé manažerské zkušenosti v oblasti 
marketingu a prodeje. V roce 2000 se stal ředitelem prodeje Nestlé ve Finsku. Následně byl 
jmenován marketingovým ředitelem Nestlé Nordic (pro oblast Skandinávie) a poté ředite-
lem Nestlé Švédsko. V roce 2007 byl převeden do centrály Nestlé SA ve Švýcarsku, kde se 
věnoval řízení projektů optimalizace a koordinace strategického podnikatelského plánování 
v rámci evropské zóny Nestlé.

Pan Latvanen vystudoval Ekonomický Institut v Turku (Finsko) a Henley College na Bru-
nel University v Londýně. Kromě své rodné finštiny hovoří pan Latvanen švédsky, anglicky, 
dánsky a francouzsky. Při jeho pobytu v Praze jej doprovází manželka a 3 děti. Mezi jeho 
koníčky patří jezdectví, turistika a lyžování.

Martin Walter, Corporate Affairs Manager,
Nestlé Česko s. r. o.
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Praha – Thomas Rudelt, který 
doposud pracoval na pozici ředi-
tele nákupu potravin a spotřební-

ho zboží, převzal 1. října 2008 po-
zici Head of Corporate Own Brand 
Management v rámci managementu 
mateřské společnosti METRO. Jeho 
následníkem je Roberto Mancuso, 
který doposud pracoval jako senior 
nákupčí v MAKRO Španělsko. 

Thomas Rudelt, který začal praco-
vat v Makru již v roce 1983, bude nově 
působit na pozici Head of Corporate 
Own Brand Management ve společnos-
ti METRO Cash & Carry Internatio-
nal. Ve své nové pozici bude zodpověd-
ný za rozvoj a implementaci strategie 
vlastní značky ve všech zemích. Tho-
mas Rudelt působil v managementu 
MAKRO a METRO v ČR a na Sloven-
sku od roku 2006, kdy se stal ředitelem 

nákupu potravin. Od května letošního 
roku pracoval na pozici ředitele náku-
pu potravin a spotřebního zboží.

Jeho nástupcem byl jmenován Ro-
berto Mancuso, který se tak stává ře-
ditelem nákupu potravin a spotřební-
ho zboží pro MAKRO Cash & Carry 
ČR a METRO Cash & Carry Sloven-
sko. Před svým nástupem do společ-
nosti METRO pracoval pro společnost 
ACNielsen. V říjnu 2001 začal praco-
vat pro METRO Cash & Carry Italy 
na pozici nákupčí. V lednu 2005 jme-
nován do pozice Senior nákupčí v Itá-
lii, od ledna 2007 pracoval na stejné po-
zici ve Španělsku.

Roberto studoval obor podnikání 
a obchod se specializací na marketing 
na univerzitě v Milánu. Je ženatý a me-

zi jeho největší koníčky patří aktivní 
trávení času v přírodě – lezení, turisti-
ka či cyklistika. Má také velmi rád ví-
no (je držitelem sommelierského diplo-
mu) a dobré jídlo. 

MAKRO Cash & Carry ČR je součás-
tí nadnárodní skupiny Metro Cash & 
Carry International, jež má zastoupe-
ní ve 29 zemích světa s více než 615 
velkoobchodními centry typu cash & 
carry. Po celém světě zaměstnává přes 
100 000 lidí a v roce 2007 dosáhla tr-
žeb ve výši 31,7 mld. EUR. METRO 
Cash & Carry je prodejní divizí MET-
RO Group, jedné z nejvýznamnějších 
mezinárodních maloobchodních a ob-
chodních společností. V roce 2007 
skupina dosáhla tržeb přibližně ve vý-

ši 64.3 mld. EUR. Tato společnost čí-
tá na 280 000 zaměstnanců a provozu-
je přes 2500 center v jednatřiceti ze-
mích světa.

V České republice patří do sítě Mak-
ro Cash & Carry ČR dvanáct velkoob-
chodních center pro podnikatele. Vyso-
ká obrátka zboží, provozní výkonnost, 
omezený počet prodejen, vyspělá logis-
tika a přímé nákupy ve velkých obje-
mech umožňují Makru prodávat zbo-
ží za nejvýhodnější velkoobchodní ce-
ny. V roce 2007 zaměstnávalo Makro 
Cash & Carry ČR téměř 3400 zaměst-
nanců a výše jeho tržeb dosáhla 39,3 
miliard Kč.

Markéta Světlíková
Vedoucí komunikačního oddělení
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Změna na pozici ředitele nákupu potravin 
a spotřebního zboží ve společnosti MAKRO / METRO

Praha – V německém Erfurtu se po čtyřech letech opět kona-
la mezinárodní kuchařská olympiáda „IKA 2008“. Letos se této profe-
sionální soutěže zúčastnilo více než 1 600 kuchařů z 54 zemí, a sta-
la se tak největší akcí svého druhu na světě. Sedmičlenný tým kuchařů 
a cukrářů ze společnosti Makro zaujal porotu svými specialitami sestave-
ným dle ročních období a získal ve své kategorii bronzovou medaili.

Makro tým získal bronzovou medaili na kuchařské olympiádě!

Zleva: Stanislav Zukal – šéfkuchař Makro, Vojto Artz – šéfkuchař Metro (Brati-
slava), Věra Slezáková – chef de pätisserie, Lukáš Vácha – šéfkuchař Pállfy palác,
Jiří Eberl – šéfkuchař Pállfy palác – restaurace U malířů. V pozadí je jeden ze čle-
nů poroty.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Výrobu másla a sýrů pod svým jmé-

nem zahájil Beppino Occelli již v roce 
1973, a patří již mnoho let mezi nej-
významnější výrobce sýrů té nejvyšší 

úrovně v Itálii, obzvláště v oblasti Pi-
emonte. Prvním výrobkem, který ho 
proslavil, bylo jeho máslo vyráběné z té 
nejlepší smetany a také sýry, od známé-
ho Tuma dla Paja až po exkluzivní Es-

Exkluzivní sýry BEPPINO OCCELLI nově v nabídce makro
M A K R O  R O Z Š I Ř U J E  N A B Í D K U  S Ý R Ů

Mezinárodní kulinářská výstava,
přezdívaná „kulinářská olympiáda“, se
poprvé konala již v roce 1900 ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Od té do-
by se stala tou nejdůležitější soutěžní 
událostí pro kuchaře a cukráře z ce-

lého světa, což potvrdil  i letošní roč-
ník. Stejně jako na sportovní olympi-
ádě i tady začínala celá akce slavnost-
ním nástupem všech kuchařů, včetně 
nosičů národních vlajek. Po čtyři
dny, od čtvrtka do neděle, pak kuchaři 

carun – jednoznačně uznávaný jako au-
tentický a delikátní. Sýry jsou vyráběny 
z kravského, kozího, ale i ovčího mlé-
ka, a zrají od 15 dnů až do 5 let v zá-
vislosti na druhu sýra. Beppino Occel-
li neustále objevuje nové příchutě a vů-
ně sýrů, například i díky použití bílých 
a černých lanýžů. Jeho věhlasné speci-
ality mají velkou přízeň všech klientů, 
kteří s důvěrou nakupují máslo a sýry, 
jež získávají lichotivá ocenění kuchařů 
a restaurací.

LANGA – MÍSTO VZNIKU
EXKLUZIVNÍCH SÝRŮ

Hlavním centrem výroby sýrů Beppi-
no Occelli je oblast Langa v blízkosti 
historického centra Farigliano (přibliž-
ně 60 km jižně od Turína). Zde se vy-
rábí známý sýr „Tuma dla Paja“, kte-
rý získal cenu za nejlepší dovážený sýr 
v New Yorku v roce 1997. Kromě něj 
se zde produkuje i „Escarun“, uznáva-
ný jako výjimečný příklad výroby ital-
ských sýrů. Sýry vznikají kombinací 
tradičních surovin (pečlivě kontrolova-
né mléko vybranými pastýři) a špičko-
vou péčí během všech etap výroby těch-
to sýrů. V Langu vznikají pouze tyto ex-
kluzivní sýry, mezi něž patří i „Testun 

Occelli“ a „Cusiè“, které zrají v chlad-
ných starověkých sklepích.

FARMY BEPPINO 
OCCELLI 

V nadmořské výšce 600 až 1500 
metrů v oblasti Farigliano v části pří-
mořských Alp můžete najít pastviny 
a farmy, odkud Beppino Occelli získá-
vá základní surovinu pro výrobu sýrů 

a másla – mléko. Farmáři zde chova-
jí speciální alpské krávy, kozy či ovce, 
které produkují mléko pro exkluzivní 
sýry. Zaměstnanci společnosti využí-
vají i další přírodní horské plodiny po-
užívané při výrobě sýrů – například by-
linky. 

Markéta Světlíková
Vedoucí komunikačního oddělení 
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Od poloviny září rozšiřuje společnost MAKRO Cash & Carry ČR svou na-
bídku o dvanáct druhů italských sýrů Beppino Occelli. Tento výrobce dopl-
ní nabídku exkluzivních sýrů, které jsou především určeny pro Horeca pro-
vozovny střední a vyšší kategorie.

soutěžili v napínavých kláních o me-
daile.

„Na přípravu na místě jsme měli ex-
trémně málo času – večer před soutěží 
3 hodiny na přípravu stolu a v samotný 
den soutěže dvě hodiny, a to od 5 do 7 ho-
din ráno, na finální naaranžování pokr-
mů. Takže se náš tým příliš nevyspal, ale 
přesto zvládl mravenčí práci na drobných 
soustech s neuvěřitelnou trpělivostí a pre-
cizností. Velkou odměnou všem bylo vy-
hlášení výsledků. Odborná porota, která 
hodnotila veškeré expozice dlouhé hodi-
ny, ocenila náš výkon bronzovou medailí,“ 
uvedl unavený, ale spokojený Stanislav 
Zukal, šéfkuchař společnosti Makro. 

KUCHAŘSKÝ TÝM MAKRO:
Stanislav Zukal – šéfkuchař Makro 
Vojto Artz – šéfkuchař Metro (Brati-
slava)
Luboš Brázda – destinační kapitán 
Makro
Věra Slezáková – chef de pätisserie
Vladislav Stuparič – mistr kuchař, pro-
fesionální food stylista a majitel Atelier 
Culinari
Lukáš Vácha – šéfkuchař Pállfy palác
Jiří Eberl – šéfkuchař Pállfy palác – re-
staurace U malířů

Markéta Světlíková
Vedoucí komunikačního oddělení
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. Zdeňka Jahody,
jednatele společnosti Emco
spol. s r. o., Praha 

OTÁZKA PRVNÍ:
Společnost Emco spol. s r. o. vznikla již 

v roce 1991 a od té doby se věnuje obcho-
du převážně s cereálními výrobky. A to velmi 
úspěšně, neboť vykazuje výrazné meziroční 
nárůsty výroby a prodeje svých výrobků. Ten-
to segment potravin Vaší společnosti je na tr-
hu potravin ceněn nejen pro svoje dietetické 
účinky, ale také proto, že výrazná část pro-
dukce je z Vaší vlastní tuzemské výroby. A co 
víc, významný podíl této produkce exportuje-
te. Mohl byste charakterizovat výrobní a ob-
chodní náplň Vaší společnosti a tím společ-
nost Emco spol. s r. o. blíže představit? 

ODPOVĚĎ:
Společnost Emco prošla za dobu svojí existen-

ce od roku 1991 opravdu pozoruhodným vývo-
jem. První kontrakty, kterými jsem zahájil podni-
kání, byly exportní zakázky na řezivo do NSR, ale 
rychle se rozvíjely také dovozy potravin. Zlomem 
byl však až rok 1995, kdy jsme na německé cereá-
lie nalepili naše vlastní logo Emco a začali rozví-
jet vlastní značku. Postupně jsme zadávali zakáz-
ky na výrobky pod vlastní značkou až 9 výrobcům 
v ČR i v Evropě, ale v roce 1999 jsme si řekli dost 
a zahájili budování vlastní výroby.

Dnes vyrábíme různé potravinářské výrobky na 
3 místech v ČR – Bohumín, Brno a Hrdly u Tere-
zína – a každoročně investujeme desítky milionů 
korun do dalšího rozvoje této výroby. Završením 
posledního vývoje byl nákup ovesného mlýna ve 
Vřescích u Tábora, který dodává do našich závo-
dů naši základní surovinu – ovesné vločky.

Emco je dnes největším zpracovatelem oves-
ných vloček ve střední Evropě s prodejem více 
než 6 tisíc tun ovesných výrobků. Základním vý-
robkem jsou ovesné müsli, které také vyvážíme 
dnes již do více než 40 zemí. V ČR Emco müsli 
má takřka polovinu trhu müsli, a tedy každá dru-
há prodaná krabička je z naší výroby. Význam-
né jsou i prodeje našich dalších ovesných výrob-
ků jako müsli sušenek, ovesných kaší či dětských 
ovesných cereálií. Musím říci, že čím více po-
znávám vlastnosti ovesných vloček a jejich pří-
nos pro lidský organismus, tím raději a snadně-
ji se mi připravují nové ovesné výrobky, které 
představují opravdu kvalitu, do které stojí zato 
investovat.

OTÁZKA DRUHÁ:
A co další Vaše aktivity a rozvoj firmy? 

A na jaké výrobky se mohou naši a zahra-
niční spotřebitelé od Vás dále těšit? V na-

šem listu jsme již o mezinárodním oceně-
ní Vašeho výrobku Emco Biskiti informovali, 
ale je tady jistě namístě uvést Vaše hodno-
cení této události a třeba se i pochlubit, na 
jaké další soutěže a ceny se na mezinárod-
ním trhu ještě připravujete?

ODPOVĚĎ:
Stále více se soustřeďujeme na prodeje našich 

výrobků do zahraničí. V letošním roce vyvezeme 
ovesné výrobky za cca 120 mil. Kč, což nemusí 
vypadat nijak velkolepě, ale představuje to expe-
dici několika set kamionů či kontejnerů a hlav-
ně nezměrné úsilí celého výrobního, exportního 
i marketingového týmu. 

Myslím si, že je velmi cenné a perspektivní, že 
naprostá většina prodejů je pod naší vlastní znač-
kou, a tak v řadě zemí je Emco jediná česká znač-
ka na místním trhu. Není bez zajímavosti, že na-
příklad náš partner v Egyptě dodává naše müs-
li a ovesné vločky do hotelů na pobřeží Rudého 
moře, podobně jako partner v Chorvatsku do ho-
telů na pobřeží moře Jaderského.

Po zhruba ročním vývoji jsme před 2 lety při-
pravili na trh první dětské cereálie s názvem Bis-
kiti, které jsou založeny na ovesných vločkách 
a jejich přínosu pro zdraví. 

Bylo pro nás velkým oceněním a potvrzením 
nastoupené cesty, když mezinárodní komise na 
veletrhu Sial v Šanghaji ocenila tento výrobek ja-
ko jediné cereálie za jejich inovativní přínos ce-
nou Sial d´Or. Zřejmě i díky tomu se v minu-
lých dnech na Sialu v Paříži na našem stánku 
vystřídala řada nákupčích z největších západo-
evropských řetězců se zájmem zejména o tento 
výrobek.

Naše vývojové oddělení neustále pracuje na 
nových výrobcích a na zlepšení stávajících vý-
robků. Právě nyní se například dostávají na trh 
naše nové müsli sušenky, které mají podstatně 
zlepšenou strukturu a chuť výrobku a ze strany 
spotřebitelů jsou velmi pozitivně přijímány.

Nové výrobky Emco jsou připraveny prakticky 
již na celý příští rok, jenže to je právě to nejtaj-
nější, co každá firma střeží, aby se tyto informa-
ce nedostaly ke konkurenci předčasně, a tak ani 
ode mě se ohledně plánů novinek na příští rok 
již více nemůžete dozvědět.

Jedině co vám jako správně optimistický ředi-
tel mohu potvrdit, je, že jako i v minulých 10 le-
tech, tak i v příštím roce zase prodáme Emco vý-
robků o trochu více než v roce letošním.

Redakce – F. K.

Aktivní, vitální, zdravý. Takový chce být člověk při spor-
tu, v práci a ve svém volném čase. Jednoduše se chce cítit 
dobře. K dosažení tohoto cíle musí zvolit nejen správný ži-
votní styl, ale zejména zdravou výživu, protože potřebuje za-
jistit dostatečný přísun zdraví prospěšných látek. Téma zdra-
vého životního stylu se začlenilo do našeho povědomí. Je té-
matem TV reklam, častým obsahem článků novin, časopisů 
a odborných bulletinů.

Dietologové bojují proti rostoucí obezitě a lékaři radí, jak jíst, aby-
chom se chránili před civilizačními chorobami. Je všeobecně známo, 
že „bílé pečivo“ není nic víc než prostý zdroj energie. Rohlík vyrobe-
ný z vymleté „bílé“ pšeničné mouky a vody nepřináší žádný zdravotní 
benefit. Každý spotřebitel, který přemýšlí nad skladbou svého jídel-
níčku a v obchodě si vybírá pro sebe prospěšné potraviny, je nakupu-
je s vědomím, že budou stát více než zmíněný rohlík.

Český trh s pečivem je velmi široký. Při návštěvě hypermarketů se 
spotřebiteli nabízí opravdu velké množství výrobků, jež jsou v regá-
lech umístěny podle základního kritéria: chléb / běžné pečivo / jemné 
pečivo / cukrářské výrobky. Vedle sebe jsou uloženy výrobky, u nichž 
je jediným rozlišujícím kritériem cena. Chybí rozdělení dle kvality, 
dle zdravotních přínosů, dietních a dietetických kritérií atd. Přitom 
snaha o zdravý životní styl je pro stále větší množství konečných zá-
kazníků rozhodujícím kritériem nákupu.

Český rohlík a pšenično-žitný chléb budou vždy v naší zemi zákla-
dem trhu s pečivem. Vedle těchto dvou stálic je však možné nabíd-

www.ireks-enzyma.cz      www.vitalfi t.cz
IREKS ENZYMA s. r. o.
Kšírova 257, 619 00 Brno
tel.: +420 543 250 155
fax: +420 543 250 159
e-mail: info@ireks-enzyma.cz

Adresa zdravého pečiva: www.vitalfi t.cz
nout zákazníkovi daleko více: etnické druhy pečiva, výrobky zamě-
řené k určité věkové skupině, produkty směřující k vyššímu zdravot-
nímu přínosu pro konzumenty, výrobky určené pro speciální výživu, 
tzn. splňující konkrétní dietologické požadavky atd. 

K jednomu z problémů současného trhu s pečivem patří požadavky 
na umístění velkého množství informací na obalech výrobků. Z důvo-
du nedostatku místa či neznalosti pak často na obalech chybí jakékoli 
upozornění pro spotřebitele na kladné přínosy speciálních výrobků 
pro podporu jejich aktivního života. V této oblasti osvěty má česká 
pekařina stále co dohánět. Společnost IREKS ENZYMA klade velký 
důraz na tyto informace a poskytuje je výrobci zcela bezplatně v rám-
ci standardního servisu. 

U všech typů prodejen také zcela chybí regálový servis: štítky, pla-
káty, letáky, girlandy, soutěžní pobídky… – maličkosti, které však 
upoutají pozornost nakupujících. Etikety na výrobcích jsou často ma-
lé s velmi malým písmem a zákazník často nemá přímo v prodejně 
čas na jejich prostudování. Proto je tak důležité na určitý typ výrob-
ku s nadstandardní přidanou hodnotou upozornit výraznějším způso-
bem. Zde je spíš příležitost pro malé prodejny, bohužel velmi málo vy-
užívaná, obměňovat sortiment tzv. denní nabídkou. Tzn. zařazovat do 
sortimentu některé druhy zboží pouze v určitý den, čímž se částečně 
řeší nedostatek místa. Neznamená to však omezený sortiment.

IREKS ENZYMA osvětu nevzdává a stále hledá nové a nové zá-
kladní suroviny, které lze v pekařském i cukrářském řemesle uplat-
nit. Víme, že nejlépe výrobce k zařazení některého produktu do jejich 

výrobního programu přesvědčí obchodníci. Naše společnost bohužel 
v marketingové činnosti nemá takový dosah, aby přímo ovlivnila ko-
nečné spotřebitele a prodejce. Proto bychom touto cestou rádi oslo-
vili nejen pracovníky obchodních oddělení pekáren a cukráren, ale 
také potravinové nákupčí, product a sale managery, kteří se zabývají 
pekařským a cukrářským oborem.

Za program surovin VitalFit jsme obdrželi Zlatou Salimu 2008. 
Pekař může využitím našich směsí nabídnout každý den v týdnu jiný 
výrobek s vysokým obsahem přirozené vlákniny, jejíž obsah odpovídá 
kritérii nastavenému legislativou EU. Pro všechny druhy programu 
VitalFit platí, že: „co je zdravé, musí být chutné“. Malé prodejny a pe-
kařství disponují speciálními obaly – papírovými sáčky. Jsou potištěny 
informacemi o vláknině, o jejím přínosu pro zdraví člověka i o naší 
podpoře Masarykova onkologického ústavu v Brně v programu pre-
ventivního předcházení vzniku rakoviny kolorekta (tlustého střeva 
a konečníku). Dle kvalifikovaných odhadů odborníků na výživu spl-
ňuje v ČR limit příjmu denního doporučovaného množství vlákniny 
pouze 2 % populace! Pekařské kvalitní výrobky s celozrnnými části-
cemi jsou tou nejpřirozenější formou, jak tento stav zlepšit.

VitalFit umožňuje průmyslovou strojní výrobu, řemeslné zpraco-
vání, výrobky pro různé věkové kategorie, disponuje širokou škálou 
chutí a vůní. IREKS ENZYMA ho dodává se změřenými hodnotami 
nutričních složek, samozřejmě včetně vlákniny. Na všechny výrobky 
může pekař dle platné legislativy napsat spotřebiteli srozumitelnou 
větu: „Potravina s vysokým obsahem přirozené vlákniny“.

Chléb a pečivo LUPIKORN            Sladká cereální žemle Fitness moučník                             Pečivo KLAS

Bavorský plochý chléb                     Grahamový šnek s višňovou po-
levou

Mnohem více informací je uvedeno na stránkách
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Je pouze několik cest, 
jak vyrobit kvalitní 
pekařské výrobky. 
Řada zlepšujících 
přípravků Magimix je 
jednou z nich.

Lesaffre Česko, a.s.
Hodolanská 32
772 00 Olomouc
Česká republika

Tel.: +420 587 419 321
Fax: +420 585 312 676

E-mail: info@lesaffre.cz
www.lesaffre.cz
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Mouky pšeničné: 
T530, pekařská speciál
T530,  pekařská speciál extra – určeno pro náročnější výrobky
T400, výběrová polohrubá
T450, hrubá
T700, světlá, chlebová
T1000, chlebová celozrnná, hrubá, celozrnná, jemná, pro listová těsta
T530P, pečivárenské mouky – určeno pro oplatky, crackery, zmrzlinové kornouty 

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

certifikáty jakosti, včetně reologických hodnot dohodnutých smluvně. 
  

Mouky žitné: 
T960, chlebová, celozrnná

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

   
Mouky ječné celozrnné 

www.mlynperner.cz

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

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

Tel.: 485 177 129, fax: 482 728 011
E-mail: info@mlynperner.cz
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PRAHA – Až do 
konce listopadu 
zpříjemní cestova-
telům čekání na od-
jezd autobusů Euro-
lines v Praze a v Br-
ně promo týmy 
Delta s ochutnávka-
mi. V Praze v pátek 
odpoledne, v Brně 
v neděli odpoledne 
a v pondělí brzy rá-
no. Do barev znač-
ky Delta se oblékly 
i některé autobusy 
Eurolines.

Pasažéři budou mo-
ci před cestou ochut-
nat medové perníčky 
a novinku v portfoliu 
United Bakeries – Del-
ta Brioši. Mimo jiné se 
i dozvědí, že tento tra-
diční ručně pletený vý-
robek francouzských 
pekařů s nezaměnitel-
nou chutí a vůní vanil-
ky se nekrájí, ale trhá. 
 Jaroslav Pomp

ředitel pro vztahy s ve-
řejností / PR Director

 UNITED BAKERIES 

V Kladně pracuje 137 kmenových zaměstnan-
ců, vybraným specialistům byla podle Pompa na-
bídnuta možnost přestupu do pražské pekárny 
skupiny United Bakeries. „Firma zvažuje i mož-
nost jejich hromadné dopravy z Kladna do Prahy 
a zpět,“ uvedl mluvčí. 

Skupina má v ČR celkem 14 pekáren. Důvo-
dy ukončení provozu v Kladně jsou podle Pompa 
zřejmé. United Bakeries má modernější, lépe tech-
nologicky vybavené pekárny v blízkém okolí a dí-
ky lepší logistice je schopna zásobovat trh na Kla-
densku z těchto provozoven. 

Podle výkonného ředitele United Bakeries 
Jana Jedličky zákazníci žádné změny nepocí-
tí. „Rozsáhlé investice do modernizace techno-
logických celků v blízkých pekárnách v Praze 
a Žatci a racionalizační změny v logistice výro-

by i distribuce nám umožňují zajistit stoprocent-
ní zásobování kladenského regionu čerstvým pe-
čivem bez potřeby vyrábět přímo v Kladně,“ uve-
dl Jedlička. 

United Bakeries, která vznikla sloučením Od-
kolku a Delta Pekáren, je největším hráčem na tu-
zemském pekárenském trhu. Má asi pětinový až 
čtvrtinový podíl. Pekárenská skupina loni utržila 
4,346 miliardy korun při zisku 473 milionů ko-
run. 

Kladenská pekárna vznikla v roce 1997 v pro-
storách bývalého masokombinátu a řadu let mě-
la významnou strategickou pozici v rámci společ-
nosti Delta Pekárny. Po fúzi s firmou Odkolek, 
která v blízkosti Kladna disponovala pekárnami 
v modernějších prostorách, se tato pozice postup-
ně oslabovala.

Pekárenská skupina United Bakeries 
zavře pobočku v Kladně

1. října odstartovala v České republice a na 
Slovensku soutěž pekárenské skupiny Penam 
o 6 000 speciálních sáčků na pečivo, které 
nejenže zkrášlí vzhled vaší kuchyně, ale ta-
ké pomohou uchovat pečivo čerstvé. Podmín-
kou účasti v soutěži je zakoupení 3 speciálně 
označených výrobků Penam s unikátními kó-
dy, které jsou odeslány formou SMS. V přípa-
dě, že soutěžící vyhrál sáček na pečivo, přijde 
mu ihned tzv. výherní SMS. A nutno dodat, že 
šance na výhru je opravdu vysoká, protože vy-
hrává každá třetí odeslaná SMS.

Podle Hany Kamińske, marketingové ředitelky 
PENAM, a. s., je cílem akce přilákat zákazníky 
a také netradiční formou oživit regály s pečivem. 
„Značka Penam tak pokračuje v budování image 
inovátora, značky, která je aktivní a přináší vždy 
něco nového zákazníkům,“ říká Kamińska.

Komunikace soutěže probíhá formou etiket na 
výrobcích, prostřednictvím shelfstoperrů umístě-
ných na regálech s pečivem v Hypernově a Tes-

cu a wobblerů, které poutají pozornost zákazníků 
v Bille, na nezávislém trhu a v síti vlastních pekař-
ství U Golema. Veškeré informace o soutěži na-
lezne zákazník také na webových stránkách www.
penam.cz. Celá akce končí 15. listopadu 2008. Or-
ganizátorem soutěže je agentura Line Art Group, 
a. s., ve spolupráci se společností Happy People,
s. r. o., která je technickým správcem SMS systé-
mu. Cena odeslané zprávy je 6,- Kč včetně DPH.

Společnost PENAM, a. s., se sídlem v Brně je dru-
hým největším výrobcem pekárenských a mlýn-
ských produktů. Ve třinácti pekárenských provo-
zech, čtyřech mlýnech zaměstnává přes dva a půl 
tisíce zaměstnanců a vyrábí více než tisíc druhů 
produktů. Poslední novinkou pod značkou Pe-
nam je řada pekárenských výrobků v biokvalitě. 
Své produkty exportuje PENAM, a. s. zejména na 
Slovensko, kde je s 22 % podílem na trhu druhou 
největší pekárenskou společností.

Ing. Hana Kamińska
ředitelka marketingu PENAM, a. s.

Soutěžte s Penamem
o originální sáček
na pečivo

Eurolines ve spojení s Deltou

a. s.

Kladno (bo) – Největší pekárenská skupina na tuzemském trhu United Bakeries ukončí pro-
voz své pobočky v Kladně. „Zásobování kladenského regionu bude zajišťovat z moderněj-
ších pekáren v Praze a Žatci,“ řekl mluvčí skupiny Jaroslav Pomp. Chléb a pečivo přestanou 
v Kladně vyrábět v prosinci, v březnu příštího roku pak skončí i výroba toastových chlebů.

Original-Baker Kaiserkrapfen
– luxusní koblihy od Diamantu

Original – Baker Kaiserkrapfen je 
unikátní 100% směs společnosti Dia-
mant umožňující pekařům vyrábět vy-
soce kvalitní koblihy. Díky široké va-
riabilitě při zpracování nachází oblibu 
a uplatnění v každém typu provozu.

Diamant využil při vývoji směsi Origi-
nal–Baker Kaiserkrapfen léty prověřené 
Know–How. U žádného jiného kynutého 
těsta nehraje mouka tak významnou roli ja-
ko u koblih. Proto jsou pro směs Original–
Baker Kaiserkrapfen vybírány ty nejkvalit-
nější druhy mouk s ideálními parametry. 
Tímto pečlivým procesem lze zaručit vyso-
kou stabilitu těsta, optimální objem a tím 
i pro tento výrobek charakteristický svět-
lý proužek. Koblihy Original–Baker Kai-
serkrapfen vynikají nejen jedinečnou chu-
tí, ale i nádherným vzhledem, který upoutá 
každého zákazníka.

K zaručení optimálního výsledku dopo-
ručují technologové společnosti Diamant 
používat k fritování tuk Diamant Frittier 
a koblihy následně dekorovat nevlhnoucím 
moučkovým cukrem Süßer Schnee. 
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„To nejlepší na Váš stůl“

Čempek, družstvo
Žižkova 111

586 01  Jihlava
e-mail: cempek@ji.cz

LAPEK, a. s.
Žižkova 111

586 01  Jihlava
e-mail: obchodni@lapek.cz

Enpeka a. s.
Jihlavská 1143

591 01  Žďár nad Sázavou
e-mail: info@enpeka.cz

Benea s. r. o.
Křižíkova 1529

256 24  Benešov u Prahy
e-mail: obchod@benea.cz

Adélka a. s.
U Pekárny 849

393 01  Pelhřimov
e-mail: adelka@adelka.cz

Nopek, a. s.
Něměstí Pod Kaštany 724

566 01  Vysoké Mýto
e-mail: info@nopek.cz
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Mlýn v Křesíně je dodavatelem všech druhů žitných mouk 
a držitel ocenění

PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2001, 2002 a 2005
v kategorii mouka hladká žitná tmavá

VYNIKAJÍCÍ PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2006

Mlýn certifikován: � ISO 9001:2000
 �  HACCAP ve výrobě a distribuci mlýnských výrobků ze žita

Kvalitní chléb začíná – u žitné mouky z Křesína!

Obchodní kontakty:
L. KLÍMA – AUTOMATICKÉ  MLÝNY  KŘESÍN - LIBOCHOVICE s.r.o.

Křesín 35, 411 17  Libochovice, telefon: 416 591 431, fax: 416 591 432, e-mail: mlyn.kresin@iol.cz

L. KLÍMA
AUTOMATICKÉ MLÝNY KŘESÍN - LIBOCHOVICE s.r.o.
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ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století

www.zatka .cz
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O firmě
Akciová společnost Pekárny a cukrárny Náchod 

připravuje své výrobky v malebných koutech naší 
České republiky. Vlastní provozovny v  kraji Boženy 
Němcové, na úpatí Krkonoš a Broumovských skal. Za 
pomoci silné tradice v pekařském oboru s dlouholetou 
praxí a zpracováním nejkvalitnějších českých 
surovin, především ze svého okolí, dodává všem svým 
zákazníkům kouzelné pekařské a cukrářské výrobky od 
značkou PéCé. 

Naše tajemství tkví vtom, že naši pekaři, pekařky, 
cukrářky i cukráři již přes půl století používají 
a neustále zdokonalují tradiční české receptury pečení 
tak, aby naše pečivo PéCé mělo vynikající chuť a stalo 
se symbolem českého pekařského umění. K tomu 
nám pomáhá nejmodernější technologie a pece od 

světového výrobce MIWE  na kterých připravujeme 
pro Vás ručně dělané pečivo.

Při výrobě dbáme především na použití kvalitních 
a čistých přírodních surovin s minimalizací chemických 
úprav. Neboť jsme si plně vědomi toho, že svými 
produkty přispíváme k výživě celé populace lidí 
a neseme spoluodpovědnost za jejich zdraví. Dbáme, 
aby naše výrobky byly vždy čerstvé a chutné a zároveň 
i zdravé a plnohodnotné.

Akciová společnost Pekárny a cukrárny Náchod 
otvírá srdce svému okolí a pomáhá nejrůznějším 
humanitárním organizacím, např. stacionářům pro 
postižené děti, dětským domovům, Sdružení zdravotně 
postižených v ČR apod.

Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., jsou držitelem 
certifikátu: ISO 9001, 14001, HACCP, Klasa.

Na závěr se s Vámi rozloučíme heslem: S námi roste 
chuť!
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Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.
Litomyšl, tel: 461 612 405
E-mail: pfahnl@pfahnl.cz

www.pfahnl.cz

� Úspora fritovacího tuku
� Úspora času
� Zvýšení kvality
–  FILTR NA FRITOVACÍ TUK

sjednocuje všechny tyto přednosti
–  velmi rychlá návratnost investice
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Na 5 otázek odpovídá:

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

1.  Společnost Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., se řadí k velkým pe-
kařským celkům na našem trhu a její obchodní působnost zasahu-
je významnou část naší republiky. V této společnosti pracujete je-
denáct let a z toho osm jste ve funkci místopředsedy představenstva 
a generálního ředitele. Takže stojíte poměrně dlouhou dobu v čele 
velmi významného potravinářského podniku. Jaký převažuje pocit 
při dennodenním řízení a máte čas na ohlédnutí, ve kterých hod-
notíte výsledky své práce, ale samozřejmě i celého Vašeho týmu? 
A zvýraznil byste, na co jste za dobu svého působení v této funk-
ci nejvíce hrdý? 
Pekařské řemeslo patří mezi nejkrásnější obory v potravinářství. 

Náročná noční výroba je někdy velmi vypjatá, protože ranní stůl bez 
čerstvého pečiva je pro nás nepředstavitelný. Je však těžké ohlížet se 
zpět, když svět letí rychle kupředu. Konkurence roste a zákazník je 
čím dál náročnější. Doba nese rychlé tempo změn a výzev, na které 
musíme reagovat. A to bez týmu sehraných a stejně smýšlejících spo-
lupracovníků prostě nejde. Pohled zpět je vždy velmi relativní, mno-
ho záleží na úhlu pohledu. Přesto musím zmínit rok 2000, kdy jsem 
převzal vedení společnosti, a ta měla spíše regionální charakter. Bě-
hem dvou let se po změnách na úrovni vrcholového managmentu 
podařilo pozvednout společnost mezi hlavní pekařské ,,hráče“ na 
trhu, a to vedle tehdejších velikánů, jako například společnost Od-
kolek v Praze. Na růst konkurence jsme museli také reagovat a po-
stupně jsme získali účast v několika ,,holdingových“ společnostech, 
ve kterých jsme se snažili upevňovat naše pozice na trhu. Naši filo-
zofii jsme postavili na seriózním přístupu k zákazníkům, tradičních 
recepturách a moderních technologiích. Jen pro zajímavost uvedu 
jednu perličku. V roce 2002 jsme zavedli tzv. ,,Pekařské záchranky“, 
to jsou speciální rozvozová vozidla řešící problémy s předčasně vy-
prodaným pekařským zbožím na marketech, a to na základě okamži-
tého požadavku obchodu prostřednictvím mobilního telefonu. 

Dále jsme uvedli na trh nové značky, systematicky pracujeme na 
jejich rozvoji a usilujeme o neustálou péči o naše zákazníky. Základ-
ní devizou pro pekaře je však stejně jeho regionální trh, kde může re-
alizovat své zboží s optimální kvalitou a efektivitou, ale zákazníkem 
pro nás je každý, kdo má o naše zboží a služby zájem. Podařilo se 
nám také modernizovat výrobní linky, a to především s cílem zefek-
tivnit výrobu. Velký důraz klademe na zachování originality a cha-
rakteru našeho pečiva.

A pak si velmi cením práce všech mých spolupracovníků, kte-
ří se podíleli na vytvoření nové naší firemní obchodní sítě. Jsou to 
maloobchodní prodejny s názvem ,,Pekařství u Kubíčka“ a součas-
né výsledky z této formy prodeje hodnotím velmi pozitivně. A pro-
tože výrobky prodávané v této síti musí být nejlepší, to abychom zá-
kaznické veřejnosti mohli předvést vysokou úroveň našeho řemesla, 
je to i nejlepší prezentace výrobků naší společnosti s velmi dobrým 
ekonomickým efektem.

A zda jsem na výsledky své práce hrdý? Je to velmi těžká odpo-
věď, ale určitě mám dobré pocity z odvedené práce svých spolupra-
covníků. Ale to hlavní je, že máme ještě mnoho práce před sebou.

2.  Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., ve svých třech provozech vyrábí 
a dodávají do trhu chléb a běžné pečivo, cukrářské výrobky a jem-
né pečivo. Vaše společnost užívá jiný způsob členění sortimentních 
skupin na pekařské výrobky, cukrářské výrobky, croissanty a trvan-
livé výrobky. Mohl byste nás seznámit s dělbou práce jednotlivých 
provozů a také se současně vyráběným sortimentem v těchto jednot-
livých skupinách, dle Vašeho členění? Ale také s obchodními znač-
kami, pod kterými jednotlivé výrobky do našich obchodů přicháze-
jí? A prodáváte také přikoupené výrobky z dovozu? A co export?
Společnost denně prodává více jak devět set druhů výrobků do 

velmi široké obchodní sítě našeho trhu. Základním heslem ve vaz-
bě na zákazníka a sortiment jsme stanovili, že není nutné vyrábět 
ve vlastních kapacitách veškerý sortiment, který si zákazník přeje, 
ale důležité je mít tento sortiment v komplexní naší nabídce. Pro-
to jsme navázali spolupráci s výrobci doma i v zahraničí a v součas-
né době pro nás pod našimi značkami vyrábějí společnosti rozese-
té i v okolních zemích.

Naší základní výrobní jednotkou naší produkce je provoz v Trut-
nově, který pokrývá region Krkonoš a celého severovýchodního cípu 
Královéhradeckého kraje. Sortimentní skladba je tradiční pekařsko-
cukrářská. Denně vyjíždí čtyřicet rozvozových linek, které v opakují-
cích se závozech řeší nejrůznější potřeby našich zákazníků. Rozsah 
je od běžného pečiva – rohlík, houska, pak chleba a také cereální 
výrobky, zabezpečující oblast zdravé výživy zaměření na optimali-
zaci příjmu vlákniny v denní dávce stravování. Pak listové výrobky, 
jemné pečivo – koláče, vánočky..., dále velmi široký sortiment cuk-
rářských výrobků, ale i korpusy pro jejich rychlou domácí přípravu. 
Druhou výrobní jednotkou je provozovna Náchod - Běloves. Tato 
se specializuje na výrobky manufakturního charakteru. To je přede-
vším rukodělný chléb a speciální druhy pečiva určené pro nejnároč-
nější zákazníky. Od září letošního roku jsme zde rozšířili i výrobu 

Jaroslav D u b s k ý,
místopředseda představenstva a generální ředitel,

Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. 

cukrářského sortimentu. Požadavky zákazníků na čerstvé a kvalitní 
cukrářské výrobky rostou a my se je snažíme naplnit. Třetí nejmenší, 
ale s nejkrásnějším výrobním sortimentem, je provozovna Broumov. 
Zde se od roku 1996 vyrábějí croissanty ,,Kubíček“. V roce 1994 za-
koupilo tehdejší vedení společnosti licencovanou speciální výrobu 
italských croissantů. Postupem let a dle odezvy zákazníků vznikl la-
hodný rohlíček (croissant) odpovídající požadavkům dnešního zá-
kazníka, a to hlavně dětí pro denní svačinové mlsání. Na podporu 
prodeje pořádáme i velkou spotřebitelskou hru, do které se zapojují 
tisíce dětí z celé republiky.

Jeden ze základních prvků prodeje a marketingu je i značková 
politika, kterou se snažíme rozvíjet a prezentovat zákazníkům pro 
jejich lepší orientaci v sortimentu. Prvotní a nosná značka ,,PéCé“ 
– převzala úlohu hlavního ,,komunikátora“ za naše výrobky. S hes-
lem ,,Chutná celé rodině“ jsme podchytili domácí charakter výroby. 
S touto značkou se spojují další sortimenty – Babičino listové těs-
to, Babiččina bábovka, croissant ,,Kubíček“, cereální sušenky Cor-
nelli a další. V oblasti exportu jsme ještě nezaznamenali výrazněj-
ších úspěchů, ale to hlavně z toho důvodu, že naší prioritní orien-
tací je domácí trh.

3.  A nyní trochu filozofická otázka: nabídka 
potravin převyšuje poptávku, a tím je konku-
renční prostředí velmi vyhrocené a dost „na-
hrává“ odběratelské straně. A ta toho logic-
ky využívá, což s sebou nese dost pozitivní 
prvek poměrně levných potravin u nás, ale 
dost problematickou rentabilitu výrobců po-
travin. Jak na tento stav může dobře reago-
vat podnik Vašeho typu a je schopen – při 
poměrně nízkých realizačních cenách – za-
bezpečovat rozšířenou reprodukci a tím trva-
lou prosperitu? A považujete současný stav 
v postavení potravinářských výrobců vůči ob-
chodu za jediný možný, nebo patříte k názo-

rové skupině těch, co by uvítali legislativní zásahy státu do těchto 
obchodních vztahů?
Celé odvětví potravinářského průmyslu je dle mého názoru na 

okraji zájmu státních orgánů. Prioritní zemědělská výroba je sice 
základem, ale bez zpracovatelských kapacit je ještě ve svízelnější 
situa ci. Tlak nadnárodních řetězců je přirozený, je to jejich forma 
podnikání a každý výrobce, který chce s nimi obchodovat, musí být 
na toto připravený. Vždy je to o jednání a hledání společných vý-
chodisek z hlediska tržních výhod – každý pekař musí budovat svou 
pozici u zákazníků a následně ji promítat do obchodu. Zásahy stá-
tu si však dobře neumím představit. Vždyť už i dnes jsou zakotve-
ná některá regulační opatření v současných zákonech, ale nejsou za 
současné situace vymahatelná. Mám konkrétně na mysli například 
splatnost do 30 dnů u rychle obrátkového zboží.

4. S předchozí otázkou i odpovědí souvisí jakost výrobků. Levný vý-
robek musí také odpovídat deklarovaným parametrům, ale má u potra-
vin obvykle jednu nevýhodu. A tou je jeho nižší chuťová vlastnost. Jak 
vnímáte problém jakosti a chuti výrobků Vy a jaké šance má dnešní pe-
kař a cukrář pro předvedení svého řemesla zákazníkovi, když výrobků 
koupených ve velkých obchodech je většina a jsou to spíše ty levné?

Jakost výrobků to je velmi relativní pojem. U nás pekařů je vše da-
né vlastními normami a nedokážu si představit, jak ,,šidit“ zákazní-
ka. Vždyť mouka se nedá nahradit ničím, tak jak se nahrazují základ-
ní suroviny v jiných potravinářských oborech. Receptury, které pou-
žíváme, vycházejí z tradiční pekařské a cukrářské výroby. U našich 
tradičních výrobků se snažíme navazovat na tradice prvorepubliko-
vých postupů. Zákazník rychle pozná, když se s výrobkem ,,něco“ 
děje. Reakce na sebe nenechají nikdy dlouho čekat. Každý výrobce 
prochází různým stupněm certifikací, ať vlastních, tak odběratel-
ských, ale i požadavků státních dozorujících orgánů. Pro záruku ja-
kosti se vše měří, váží a různě zkoumá v laboratořích, aby výrobek 
mohl opustit brány provozu. Cesta certifikace ISO 9001, ISO 14001, 
HACCP, IFS, kterou jsme se dali, je jedinou možnou pro zachování 
pozice na trhu. Nejlepším barometrem chutí jsou, jak jsem o nich 
již hovořil, naše vlastní maloobchodní prodejny ,,Pekařství u Kubíč-
ka“. Zde má zákazník možnost vyjádřit své názory na výrobky, které 
jsme pro něj vyrobili a také prodali, a to bez účasti třetí osoby. Prá-
vě zde velmi nasloucháme názorům, to abychom mohli reagovat na 
připomínky a přání našich věrných zákazníků. Velmi zajímavým ob-
chodním prvkem je vnímání regionálních zákaznických chutí. Na-
příklad zákazník z Náchodska má jinou představu o chutném rohlí-
ku, oproti zákazníkovi z Trutnovska. Velmi se této oblasti věnujeme 
a obchodně se to vyplácí. Ač se jedná „pouze“ o rohlík!

Za další zkoušku jakosti je možné považovat i certifikaci národ-
ní značky kvality ,,Klasa“. Zde již máme ohodnoceno několik de-
sítek výrobků, například croissanty Kubíček, Babiččino listové těs-
to, Biskupský chlebíček, Babiččina bábovka, koláče, chléb. V rám-
ci podnikatelského svazu pekařů a cukrářů se každoročně konají 
prestižní soutěže o chléb roku, kde se úspěšně umisťujeme na před-
ních pozicích. 

Toto vše je chuťová a vzhledová stránka výrobků, ale nesmíme 
zapomenout především na zdravotní přínos potravin. Tato oblast 
je u nás velmi sledována. Program ,,Vláknina“, který jsme již před 
třemi lety rozběhli, odbourává zažité zvyklosti o bílém pečivu, jako 
o problémové stravě. Celá naše produkce běžného pečiva je doplně-
na pšeničnou vlákninou, takže tento náš rohlík má stejné vlastnosti 
na peristaltiku střev, jako by byl z celozrnné mouky a přitom si za-
chovává žádoucí charakter běžného pečiva. Tento proces jsme do-
řešili i u výroby klasických chlebových výrobků.

5.  Při naší debatě o tomto rozhovoru jste řekl větu: „Plánování je 
hra“. Můžete nám přiblížit, jak jste to myslel? Je fakt, že si hod-
ně podnikatelů v porevolučním období myslela, že se „už“ plánovat 
nebude, ale ono je to jinak. A malé odlehčení na závěr, máte čas si 
plánovat i svůj volný čas? Jak nejraději relaxujete a můžete právě 
v této souvislosti vyslovit své životní vyznání?
Plánování v postsocialistickém státě se stalo přežitkem komunis-

tických ,,aparátčíků“, ale pohlédneme-li na ,,západ“, tak systémy plá-
nování uplatňovali právě ti, kteří dosáhli největšího rozvoje. Zkrá-
ceně řečeno, bez plánování to nejde. V naší společnosti používáme 
několik modelů rozpočtů a tyto jsou zákonem.

Ano, ohlédnutí na závěr – můj volný čas?!? Každý z vrcholových 
manažerů s ním bojuje asi nejvíce za všeho. Základem vždy musí 
být, že vás práce uspokojuje a baví, vše ostatní se stává následně po-
družnou potřebou. Je pravda, že potřeba relaxace je u mne v oblas-
ti myslivosti a je vyvolaná rodinnou tradicí a pak také potřebou být 
alespoň chvilku bez lidí a mobilního telefonu.

A životní vyznání mé osoby v této době? Snad jen jediné, zůstat 
za každých okolností člověkem.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Jaroslav Dubský
Narozen 14. 5. 1968 v Městci Králové.
V roce 1986 maturoval na SZTŠ v Poděbradech, následovala zá-
kladní vojenská služba. V roce 1995 nástup na Univerzitu Par-
dubice – Katedra ekonomiky a managmentu – distanční studi-
um, od roku 1997 zahraniční obchod v oblasti potravinářských 
komodit. V roce 1995 nástup do zaměstnání u společnosti Mlýny
J. Voženílek spol. s r. o., Předměřice n. Labem.
V roce 1998 se stává obchodním ředitelem společnosti Pekárny 
a cukrárny Náchod, a. s. Od roku 2000 ve funkci generálního 
ředitele a místopředsedou představenstva – dosud.
Koníčky – myslivost a golf
Manželka Jana, dcera Dominika a syn David
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Významná
akce

mlékařů
opět

v Kroměříži

Již potřetí se ve dnech 8.– 9. října sje-
li do Kroměříže mlékařští odborníci ne-
jenom z celé naší republiky, ale také ze 
Slovenska, a dokonce přijelo i několik 
odborníků z Dánska, Belgie a Němec-
ka. Zdejší mlékárna Kromilk zde spo-
lečně s Českomoravským svazem mlé-
kárenským a kroměřížskou Vyšší od-
bornou školou potravinářskou a Střední 
průmyslovou školou mlékárenskou uspo-
řádala třetí ročník odborné konferen-
ce, nazvané „Kroměřížské mlékařské 
dny“. Konference navázala na předcho-
zí úspěšné odborné akce mlékařů v tom-
to městě. V letošním roce se při této
 příležitosti sešlo na 125 účastníků 
a vzácných hostů.

V nabitém dvoudenním programu odezně-
lo 22 odborných přednášek reagujících na 
aktuální potřeby mlékařů a přinášejících řa-
du nových a užitečných informací pro pod-
nikání v mlékařském oboru. První přednáš-

kový blok se věnoval hodnocení současného 
stavu v mlékárenství a jeho proměn, v dru-
hém bylo diskutováno o výrobkových ino-
vacích a možnostech podpory trhu, třetí
část přednášek se zabývala novinkami v tech-
nice a mlékárenské technologii. Druhý den 
konference byl nejprve ve znamení potravi-
nářské legislativy a v závěrečném bloku se 
účastníci podrobně zabývali tématy mikrobi-
ologickými.

Konference ale nebyla jenom o přednáš-
kách. U prezentačních stánků sponzorujících 
společností se mohli účastníci seznamovat 
s novinkami v technice a technologiích, labo-
ratorní kontrole a nabídce nových mikrobiolo-
gických řešení a dozvědět se i o moderních sys-
témech auditů zajišťujících vyšší potravinovou 
bezpečnost. Malá výstava sýrových etiket ze 
světové sbírky „Laktos Collection“ tematicky 
nazvaná „Chovatelství, pastevectví a mlékaření 
na sýrových etiketách“ umístěná v přilehlých
konferenčních prostorech zpestřovala účast-
níkům čas o přestávkách a vybízela k zamýš-
lení nad tím, jak fungoval marketing výrobců 
sýrů a jejich komunikace se spotřebiteli v mi-
nulosti. 

Žádná konference se samozřejmě neobejde 
bez kuloárních diskuzí jejich účastníků, na kte-
rých se nejenom probírají odborná témata, ale 
kde se především navazují nové obchodní vaz-
by a často vznikají i nová přátelství. A právě ty-
to diskuze vyvrcholily na společenském večeru 
ve slavnostním prostředí Salla Terena Arcibis-
kupského zámku Kroměříž.

Momenty z rokování mlékařských odborní-
ků jsme pro vás zachytili v této malé fotore-
portáži. Podrobnější informace vám pak při-
neseme v souhrnném článku na stránkách 
Potravinářské Revue č. 4/2008, která se nyní 
připravuje do tisku. 

Nedávné kroměřížské setkání mlékařských 
odborníků bylo podle ohlasů jeho účastníků 
velmi úspěšné, a to jak po odborné, tak po spo-
lečenské i technické stránce.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

Předsednický stůl při zahájení: zleva – Ing. Milan Zeman, ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž, Ing. Jiří Ma-
toušek, MZe ČR, Michal Němec, předseda ČMSM, Ing. Jiří Kopáček, CSc., ČMSM a odborný garant 
konference, Ing. Miloš Malý, starosta města Kroměříž, Ing. Jan Tykvart, ředitel, Kromilk spol. s r. o. a or-
ganizační garant konference

Ing. Jiří Kopáček, CSc., svým vystoupením zahájil 
pracovní program konference. 

Ing. Oldřich Obermaier z Bongrain Management 
při svém temperamentním podání své přednášky

Pohled do auditoria konference Pohled do jednacího sálu, v popředí vpravo MVDr. Ivan Kadlec z Milcom servis a. s. 

Pohled na účastníky při jedné z přednášek Účastníci konference, zleva prof. Ing. Pavel Březina, CSc., a doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. – oba z Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně a Mgr. Jiří Höfer z Milcom a. s. 
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Ing. Zuzana Nouzovská, generální sekretář Sloven-
ského mlékařského svazu, při své přednášce

Reprezentanti společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. u své prezentační plochy, v popře-
dí Martin Mrštný

Pohled na zástupce společnosti Milcom servis a. s. při jednání konference

Oba garanti konference Ing. Jiří Kopáček, CSc., a Ing. Jan Tykvart spolu s předsedou našich mlékařů Mi-
chalem Němcem (vpravo) 

Zleva – Ivana Vojtová, TPK spol. s r. o., Hodonín, Ing. Josef Mrázek a Ing. Milan Zeman – ředitel, oba 
z VOŠP a SPŠM Kroměříž

Další účastníci konference z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vlevo Ing. František Buňka, Ph.D.,
vpravo Ing. Romana Bartošíková a mezi nimi doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.

Na slavnostním rautu, zleva Ing. Zdeněk Košek, ředitel Moravia Lacto a. s. Jihlava, Ing. Jan Tykvart 
z Kromilk, spol. s r. o., Kroměříž, a Ing. Václav Bárta z Milcom servis a. s.

Ing. Irena Němečková, „mladá krev“ společnosti 
MILCOM a. s., Praha, při své přednášce

Další záběr ze slavnostního večera, zleva – Michaela Novobilská, Bohemilk, a. s., Opočno, Rudolf Pavlíček, 
VOŠP a SPŠM Kroměříž, Anna Průchová, Madeta a. s, závod Řípec, Ing. Josef Mrázek, VOŠP a SPŠM 
Kroměříž, Jana Doláková, Moravia Lacto a. s., Jihlava
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Měsíc září byl letos již po čtvr-
té vyhlášen „Měsícem biopotravin 
a ekologického zemědělství“ . BIO 
výrobky, které mají pozitivní vliv na 
naše zdraví, bychom si však měli 
dopřávat nejen v září, ale po celý 
rok. Proto pro další období připra-
vila Mlékárna Valašské Meziříčí ce-
lorepublikovou soutěž „BIOMÁNIE“. 
Na šťastné výherce čeká poznáva-
cí zájezd do Francie, domácí kino, 

digitální fotoaparát a dalších 167 
cen. Soutěž bude probíhat v termí-
nu od 15. října 2008 do 15. ledna 
2009.

„Zdravě jíst bychom měli po ce-
lý rok, nejen v září,“ říká MVDr. Ja-
na Novotná, ředitelka Mlékárny Valaš-
ské Meziříčí, a dodává: „Proto jsme pro 
příznivce našich bioproduktů a ostatní 
spotřebitele připravili soutěž, díky níž 
mohou vyhrát zajímavé ceny, ale pře-

devším udělat něco pro své zdraví. 
Předběžné výsledky čtyřletého vědec-
kého výzkumu financovaného Evrop-
skou unií ukazují, že bioprodukty jsou 
zdravější než jejich konvenční protějšky 
a mohou prodlužovat život.“ 

Mlékárna Valašské Meziříčí patří 
k prvotním výrobcům mléčných BIO 
produktů na českém trhu. Úspěchy prv-
ních BIO výrobků, přírodního kysané-
ho nápoje a kysaného nápoje s příchu-
tí jahoda, inspirovaly k vývoji dalších. 
V roce 2008 byly proto na trh uvede-
ny také jogurty v BIO kvalitě ve třech 
variantách – bílý, jahodový a borůvko-
vý. BIO jogurt bílý také získal v srp-
nu tohoto roku ocenění ,,Perla Zlínska 
2008“ v kategorii mléčných výrobků 
a kolekce BIO jogurtů Mlékárny Valaš-
ské Meziříčí a dále pak ,,Cenu hejtma-
na Zlínského kraje 2008“.

BIO výrobky Mlékárny Valašské Me-
ziříčí jsou zpracovávány ve své původní 
tučnosti, což podtrhuje jejich přírodní 
charakter a zdůrazňuje chuťové kvality.

CO JSOU TO BIO POTRAVINY?
Potraviny s označením BIO jsou pro-

dukty ekologického zemědělství. Aby 
mohl být výrobek prezentován jako 
BIO, musí minimálně 95 % surovin po-
užitých při jeho výrobě pocházet prá-
vě z ekologického zemědělství. Při vý-
robě těchto produktů jsou dodržovány 
přísné zásady a pravidla. Nejsou použi-
ta umělá barviva, aromatické a konzer-
vační látky, ochucovadla či další cizo-
rodé přídavné látky.

JAK SE BIOMÁNIE
ZÚČASTNIT?

Stačí od 15. 10. 2008 do 15. 1. 2009 
zakoupit 20 libovolných BIO výrobků 
Mlékárny Valašské Meziříčí a v uvede-
ném termínu poslat víčka od BIO jo-
gurtů nebo přední strany od kysaných 
BIO nápojů na adresu: Mlékárna Va-
lašské Meziřící, spol. s r. o., Zámecká 
2/57, P. O. Box 88, Krásno nad Bečvou, 
757 27 Valašské Meziříčí, s označením 
„Soutěž Biománie“.

 Privatizací Beskydských mlékáren 

v roce 1992 vznikla Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí, spol. s r. o. Současný vý-
robní program tvoří osm produktových 
řad: Smetanové jogurty, Středně tučné 
ovocné jogurty, Nízkotučné ovocné jo-
gurty, Šlehané jogurty, Kysané výrob-
ky, BIO produkty, Jogurtová mléka, 
Čerstvé tekuté výrobky. Více informa-
cí o mlékárně naleznete na www.mle-
karna-valmez.cz

BIO jogurty Mlékárny Valašské Me-
ziříčí získaly 1. a 3. místo v soutěži Mlé-
kárenský výrobek roku 2008 – v kate-
gorii jogurtů a zakysaných výrobků (1. 
místo – BIO jogurt borůvka, 3. místo 
– BIO jogurt bílý). Těmito oceněními 
navazuje mlékárna na předchozí úspě-
chy bioproduktů: BIO kysaný nápoj pří-
rodní se stal Nejlepší BIO výrobek roku 
2006 a zvítězil také v soutěži Perla Zlín-
ska 2006. V roce 2007 se stal vítězem 
v soutěži Česká Biopotravina roku 2007 
v kategorii mléčných výrobků BIO ky-
saný nápoj s jahodovou příchutí a zvítě-
zil rovněž v soutěži o nejkvalitnější po-
travinářský výrobek z produkce regio-
nálních výrobců – Perla Zlínska 2007. 
Druhé místo získal jogurt Dueta se šle-
haným ovocem s příchutí jahoda.

Mlékárna
Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

BIOMÁNIE – posedla i Vás?
Podlehněte BIOMÁNII s BIO výrobky Mlékárny Valašské Meziříčí

( M Ě S Í C  B I O P O T R A V I N  S K O N Č I L ,  B I O M Á N I E  Z A Č Í N Á ! )

Praha (red) – Přestože skončilo 
období dalekých cest za poznáním 
– čas dovolených, nekončí doba 
vzpomínek na ně a jejich rozmanité 
vůně, právě naopak. V podzimním 
období se můžeme těšit na skli-
zeň vína, první svatomartinská ví-
na a posezení s přáteli u sklenky 
tohoto lahodného moku. Vraťme se 
k vůním a chutím Francie s novým 
sýrem Saint Laurent české mlékár-
ny Olešnice skupiny Interlacto. Ne-
zapomínejme, že správně zvole-
ná kombinace sýra a vína dokáže 

umocnit kulinářský zážitek z pokr-
mu i nápoje. Tento sýr výborně do-
plňuje požitek při konzumaci vína. 
Díky mléku, z kterého se sýr vyrá-
bí, obsahuje Saint Laurent pro naše 
tělo dostatek vápníku, zdraví pro-
spěšných látek a vitaminů A, E, D, 
K. Sýr Saint Laurent je vyráběn kla-
sickou metodou s velkým podílem 
ručního zpracování výhradně z čes-
kých surovin.

„Sýr Saint Laurent se hodí ke kon-
zumaci vína, je však výborný i na sý-
rových talířích spolu s dalšími typy 
kvalitních sýrů,“ říká Ing. Jiří Klos, 
obchodní ředitel mlékárenské divize 
Interlacto. „Výrobou sýra Saint Lau-
rent reagujeme na rostoucí poptávku 
po sýrech určených k vínu a také po 
přírodních a zdravých výrobcích, který-
mi sýr Saint Laurent díky svému zpra-
cování je,“ dodává Ing. Jiří Klos.

Saint Laurent – český sýr k vínu s nádechem Francie

Co je to vlastně melamin, o kte-
rém v nedávném období v souvislos-
ti s čínským mlékem referovala svě-
tová média?

Světovým lídrem ve výrobě i spotřebě 
této látky je právě Čína. Jedná se o látku 
organického původu, chemicky 2,4,6-tri-
amino-1,3,5-triazin, která se používá na-
příklad při výrobě průmyslových hno-
jiv, čisticích prostředků, umělých hmot, 
chemických látek snižujících hořlavost, 
odolných plastických pryskyřic, tkanin, 
lepidel, inkoustů i cementu. Látka je vel-
mi málo rozpustná ve vodě, a jak je pa-
trné z chemického vzorce, obsahuje me-
lamin 66 % dusíku. Ten se uvolňuje prá-
vě při jeho hoření a tím tlumí oheň, což 
se využívá například při výrobě proti-
hořlavých látek. V Číně začali již před 
lety přidávat melamin také nezákonně 
do některých potravin, aby jím masko-
vali nedostatečný obsah bílkovin. Dělo 
se tak např. při výrobě krmiv pro ryby, 
ale také krmiv pro dobytek, což se stalo 
i jedním z důvodů nedávné kontamina-
ce mléka v Číně, neboť melamin z krmiv 
se do mléka přes mléčnou žlázu dostá-
vá. Zneužívání melaminu k zakrytí sku-
tečného množství bílkovin není novou 

záležitostí. Do USA se již dříve dostala 
také čínská krmiva pro psy a kočky ob-
sahující nebezpečný melamin, který byl 
příčinou zdravotních potíží domácích 
mazlíčků i jejich častých úhynů. Konta-
minované výrobky musely být proto sta-
ženy z prodeje.

Největší skandál však byl odhalen 
poté, co se zjistilo, že někteří, a to i vý-
znamní čínští producenti mléka, při-
dávali do ředěného mléka právě mela-
min, aby jím uměle zvýšili obsah dusí-
ku, a tím při testech zamaskovali nízký 
obsah bílkovin. Nejprve byla látka pro-
kázána v sušeném mléce určeném pro 
výživu kojenců a malých dětí. Později 
i v běžném mléce a dalších mléčných 
výrobcích. Bylo zjištěno, že do skandá-
lu je podle čínských úřadů zapleteno nej-
méně 22 společností, které musely stáh-
nout výrobky z prodeje.

Přítomná rezidua látky melamin sta-
čila k tomu, aby u dětí vyvolala vážné po-
škození ledvin, v extrémních případech 
i jejich úplné selhání. Čínské úřady nej-
prve přiznaly zasažení přibližně 10 tisíc 
dětí. Postupně se vzhledem k rostoucí-
mu počtu odhalených případů kontami-
nace mléka a mléčných výrobků počet 
zvyšoval a v říjnu již oficiální statistiky 

uváděly více než 100 tisíc zasažených dě-
tí, které musely vyhledat lékaře. Nejmé-
ně 15 tisíc bylo hospitalizováno, čtyři dě-
ti zemřely a více než stovka je stále ve 
vážném stavu. U desítek až stovek dětí 
navíc existují obavy z dlouhodobých či 
doživotních následků.

Po odhalení aféry čínská policie za-
tkla již nejméně 22 osob a v mlékár-
nách zabavila více než 220 kg této ne-
bezpečné a jedovaté látky. Mezi zadrže-
nými jsou vedoucí pracovníci mlékáren 
a mléčných farem, kteří buď sami při-
dávali melamin do mléka nebo nabíze-
li „proteinový prášek“ obsahující mela-
min. Také rodiče mnoha dětí otrávených 
touto chemickou látkou podávají na vý-
robce kojeneckých mlék i jiných mléč-
ných výrobků četné žaloby. 

V Číně kvůli skandálu s kontamino-
vaným kojeneckým mlékem rezignoval 
první vysoký úředník. Po výzvě čínské 
vlády odstoupil ze své funkce šéf Úřa-
du pro dohled nad kvalitou potravin. Za 
kontaminaci mléka toxickým melami-
nem se už předtím omlouval v peking-
ských nemocnicích premiér Wen Ťi Pao. 
Ten také slíbil přísné tresty pro všechny, 
kdo jsou odpovědní za nejnovější skan-
dál související s výrobky značky „made-

in-China“ a ujistil veřejnost, že čínská 
vláda učiní odpovídající kroky. 

V České republice lze podle Státní 
veterinární správy riziko z kontaminace 
melaminem prakticky vyloučit. Podle 
SVS ČR nesměřovala za posledních šest 
let do ČR žádná zásilka mléčných výrob-
ků z Číny, protože země nemá žádný zá-
vod schválený pro obchodování se země-
mi EU. Hlavní hygienik ČR dr. Michael 
Vít prohlásil 7. října 2008, že o žádných 
nálezech kontaminovaných výrobků 
v Česku zatím neví a neinformovala jej 
o nich ani Státní veterinární správa ne-
bo Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce, které kontrolují kvalitu výrobků, 
ve kterých je možnost výskytu melaminu 
nejpravděpodobnější, jako např. čokolá-
dy, sušenky či jiné cukrovinky. 

24. října však Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce oznámila, že byly 
i do České republiky dovezeny firmou 
Fuda Trade čínské bonbóny White Rab-
bit kontaminované melaminem. Do pro-
deje se údajně dostalo pouhých 20 ba-
lení. Proto SZPI varovala v médiích 
okamžitě spotřebitele, aby je nekonzu-
movali, pokud je ještě mají doma. Ta-
ké belgické úřady současně zjistily, že 
množství melaminu v čínských bonbó-

nech White Rabbit překračuje dokonce 
pětkrát povolené limity, a proto je sta-
hují. 

Případem melaminu se již několi-
krát zabývala také Evropská komise. Ta 
však také ujišťuje o tom, že by obyvate-
lům EU nemělo hrozit nebezpečí z čín-
ského mléka kontaminovaného melami-
nem, neboť se do zemí Evropské unie 
čínské mléko a mléčné deriváty nesmějí 
dovážet. Zároveň však bylo hygienickým 
službám a celním orgánům v členských 
států odesláno varování před čínskými 
výrobky, které mohou obsahovat případ-
ný jistý podíl mléka, například chléb, pe-
čivo, čokoláda aj. Nakonec se Evropská 
unie rozhodla pro zákaz dovozu potra-
vin pro děti s obsahem sušeného mléka, 
který se týká např. čokolády, sušenek, jo-
gurtů nebo rýžových kuliček. Bylo roz-
hodnuto testovat všechno nově doveze-
né čínské zboží s obsahem mléka větším 
než 50 procent. Namátkově bude potra-
vinářská inspekce kontrolovat i výrobky 
čínské provenience, které byly doveze-
ny již dříve.

Zpracováno podle Daily Industry 
Newsletter a denního tisku.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

MELAMIN a aféra s čínským mlékem

V některých zemích, zvláště ve Fran-
cii, je spojení vína a sýru neodmyslitel-
ně spjato a jejich chutě se navzájem do-
plňují a vytváří harmonii chutí. Vyzkou-
šejte nový sýr Saint Laurent, při jehož 
konzumaci se budete cítit jako pravý 
francouzští gurmáni. 

Výroba sýrů je sama o sobě malou 
vědou. Jedná se o srážení mléka buď 
pomocí kyseliny mléčné (bakterií), ne-
bo pomocí syřidel. V podstatě můžeme 
říci, že sýr je vysrážený mléčný koncen-
trát, který vzniká tím, že se srazí mléč-
ná bílkovina. Ta podporuje růst kostí 
a zrychluje také jejich obnovu a tvr-
dost. 

Historie sýrů není přesně známá, 
první zmínka o sýru je až z období Su-
meru. Další zmínky bychom nalezli 
v Bibli nebo v Homérově Odyssey, kte-
rý se o sýru také zmiňuje. Podle odbor-
níků souvisí jeho vznik velmi úzce s do-
mestikací ovcí (cílevědomé přetváření 

divoce žijících živočichů v druhy vhod-
né k chovu). Známá pověst téměř ve 
všech národech praví, že vnik sýru sou-
visí s kupcem, který přepravoval mlé-
ko ve vacích z ovčích žaludků tak dlou-
ho, až jednoho dne vznikla podivná bí-
lá hmota velmi zajímavé chuti.

Interlacto, spol. s r. o. – společnost pod-
niká v oboru zpracování mléka a sdru-
žuje mlékárny Olešnice, Moravia Lacto 
v Jihlavě a mlékárnu Bohemilk v Opo-
čně. Firma byla založena koncem roku 
1991, od samého počátku byl nosnou 
činností firmy export mlékárenských 
výrobků, zejména sušených mlék a más-
la. Sortiment byl rozšiřován o vybrané 
druhy sýrů, kondenzovaná mléka, suše-
nou syrovátku, mléko, cisternové zboží, 
kojeneckou dětskou výživu a konzumní 
výrobky. V roce 1995 získala společ-
nost Interlacto od firmy Palsgaard AS 
výhradní zastoupení pro český trh. 
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Tuto možnost nám nabídla naše 
škola, která úzce spolupracovala 
s evropským programem Leonar-
do da Vinci a nizozemskou agen-
turou Stichting Uitwisseling.

V průběhu praxe jsme se seznámi-
ly především s výrobou typického Ho-
landského sýru Gouda z pasterovaného 
i nepasterovaného mléka, výrobou más-
la, pudinků, jogurtů a čerstvých sýrů.

Prvopočátek výroby však začíná na 

Pět studentek z Vyšší odborné školy potravinářské
v Kroměříži se zúčastnilo dvouměsíční odborné stáže
na nizozemských sýrařských farmách 

Brno (li) – Agrofert Holding pod-
nikatele Andreje Babiše se chce 
spojit se zemědělsko-potravinář-
skou firmou Agropol Group. Agro-
fert proto podal na Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže žádost 
o fúzi. „Spojením chce Agrofert vy-
budovat silný agrární komplex ve 
střední Evropě,“ sdělila jeho mluv-
čí Jitka Adamčíková. 

„Ukončení transakce předpokládá-
me po vydání rozhodnutí ÚOHS prav-
děpodobně začátkem roku 2009,“ uved-
la Adamčíková s tím, že vzhledem k ve-
likosti obou skupin a rozsahu transakce 
provedl holding důkladnou analýzu ce-

lého českého trhu. „Jsme přesvědčeni, 
že uvedené spojení přispěje ke stabiliza-
ci celého zemědělsko-potravinářského 
komplexu v České republice,“ dodala. 

Agrofert a Agropol se podle ní na lo-
kálních trzích významně nepřekrývají 
a spíše se vzájemně geograficky dopl-
ňují. Fúzí chce Agrofert využít synergie 
umožňující snižovat náklady. Jde prý 
hlavně o výkrmny a porážky drůbeže, 
které jsou dlouhodobě ztrátové, a hro-
zí jejich zánik. 

V minulosti koupil holding řadu po-
travinářských a zemědělských podniků 
a v některých oborech už je jeho podíl 
natolik silný, že to vyvolalo obavy z na-
rušení trhu. V srpnu povolil ÚOHS Ag-

rofertu fúzi s skupinou První žatecká, 
ale podmínil ji odprodejem některých 
jiných podniků ze skupiny Agrofert. 
V polovině října ÚOHS povolil Agro-
fertu převzetí Milkagra a olomoucké 
Olmy, druhé největší mlékárny v zemi. 
Úřad ke spojení nedal žádné podmín-
ky, fúze podle něj nepoškodí trh. 

Agropol Group loni zvýšil celkový 
obrat na 14,1 miliard korun, o rok dří-
ve to bylo 12,5 miliard Kč. Skupina má 
3 000 zaměstnanců. Vyrábí krmné smě-
si pro hospodářská zvířata, řepkový olej 
a a metylester řepkového oleje, provo-
zuje výkrmny drůbeže a zpracovatelské 
podniky na výrobu potravin z drůbeží-
ho masa pod značkou Vodňanské ku-

ře. Spravuje také obilní sila, obchoduje 
s obilovinami, olejninami a hnojivy. 

Jediným akcionářem Agropolu byl
do letošního dubna podnikatel Jiří
Malúš, nyní je v obchodním rejstříku 
jako jediný akcionář uvedena společ-
nost Agropol Group B.V. se sídlem 
v Amsterodamu. Časopis Týden loni 
zařadil Malúše v pořadí českých miliar-
dářů do šesté desítky, přičemž jeho ma-
jetek odhadl na tři miliardy korun. 

Agrofert ovládá plně či částečně asi 
170 podniků v ČR, na Slovensku a na-
příklad i v Německu. Hlavní podíl 
v holdingu mají chemičky, zemědělské 
podniky, výrobci potravin a prodejci 
pozemní techniky. Loni holding podle 

některých médií vykázal čistý konsoli-
dovaný zisk 3,712 miliardy korun. 

Agrofert vznikl v lednu 1993 jako 
společnost s ručením omezeným, v ná-
sledujícím roce se transformoval na ak-
ciovou společnost. Z počátku byla spo-
lečnost zaměřena na obchod s hnoji-
vy na českém trhu. Postupně rozšířila 
svůj obchodní záběr o zemědělské ko-
modity, potraviny, pesticidy, chemiká-
lie, suroviny a pohonné hmoty. Pod-
le žebříčku Czech Top 100 byl v ro-
ce 2007 pátou nejvýznamnější firmou 
v ČR. V roce 2007 pracovalo ve spo-
lečnostech patřících do konsolidač-
ního celku skupiny Agrofert zhruba
22 000 lidí. 

Agrofert zažádal antimonopolní úřad o fúzi s Agropolem 

Brno (li) – Agrofert Holding mů-
že koupit mlékárenské společnosti 
Olma a Milkagro. Fúzi povolil Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS), sdělil novinářům jeho šéf 
Martin Pecina. Úřad ke spojení ne-
dal žádné podmínky, fúze podle něj 
nepoškodí trh. Olma je druhým nej-
významnějším tuzemským výrob-
cem mléčných výrobků.

 
 Generální ředitel olomoucké mlé-

kárny Jiří Gavenda řekl, že o roz-
hodnutí ÚOHS zatím nemá informa-
ce. „Pokud však fúzi povolil, je to pro
Olmu velmi dobrá zpráva. Fúze by zna-
menala zásadní posílení Olmy,“ uve-

dl Gavenda. Podobně se vyjádřil také 
obchodní ředitel mlékárny Jan Vařeka. 
„Spojení tak silného subjektu, jakým 
je Agrofert, a Olmy je vynikajícím zá-
kladem pro další rozvoj. V tom je naše 
budoucnost,“ řekl Vařeka.  Majitel Ag-
rofertu Andrej Babiš se k rozhodnutí 
ÚOHS odmítl vyjádřit stejně jako před-
seda představenstva Milkagra Miroslav 
Cvek, prý o rozhodnutí úřadu zatím ne-
má informace. „Nechtěl bych proto v tu-
to chvíli něco předjímat,“ uvedl Cvek. 

 Majoritní podíl v Olmě, asi 51 pro-
cent, nyní vlastní Milkagro, které se za-
bývá především výkupem a prodejem 
syrového kravského mléka. Sdružuje 
asi 160 zemědělských podniků z celé 

Moravy, které jsou jeho akcionáři. Me-
zi nimi je podle dostupných informa-
cí i firma Zemos ze skupiny Agrofert, 
přes kterou chce holding ovládnout 
zbytek Milkagra i Olmu.  Podle dřívěj-
ších informací Milkagro chce svoji po-
zici ještě posílit. Do konce roku by spo-
lečnost měla koupit podíl druhého nej-
významnějšího akcionáře, firmy Eligo. 
Díky tomu by Milkargo vlastnilo téměř 
100 procent akcií Olmy. 

 Fúze nebude mít za následek pod-
statné narušení hospodářské soutěže, 
míní ÚOHS. Agrofert díky spojení zís-
kal všechny obory potřebné v mlékáren-
ství. Současné firmy ze skupiny produ-
kují kravské mléko, Milkragro ho vyku-

puje a prodává dál a Olma z něj vyrábí. 
„Vzhledem k nízkým tržním podílům 
však Úřad dospěl k závěru, že stávají-
cí dodavatelé budou mít i po spojení fi-
rem otevřenu možnost najít alternativní 
odbytiště pro své dodávky a rovněž tak 
stávající odběratelé budou mít i nadále 
zachovánu možnost obracet se na alter-
nativní dodavatele,“ doplnil Pecina. 

 Agrofert podnikatele Andreje Ba-
biše ovládá plně či částečně asi 170 
podniků v ČR, na Slovensku a napří-
klad i v Německu. Hlavní podíl v hol-
dingu mají chemičky, zemědělské pod-
niky, výrobci potravin a prodejci po-
zemní techniky. Už v minulosti koupil 
holding řadu potravinářských a země-

dělských podniků a v některých obo-
rech už je jeho podíl natolik silný, že to 
vyvolalo obavy z narušení trhu i u anti-
monopolních úředníků. Poslední fúzi 
se skupinou První žatecká tak ÚOHS 
podmínil odprodejem některých jiných 
podniků ze skupiny Agrofert. 

 Olma loni dosáhla zisku 25,6 milio-
nu Kč, v roce 2006 skončilo její hospo-
daření po šesti ziskových letech ztrátou 
75,8 milionu. Za prodej vlastních vý-
robků a služeb mlékárna utržila v uply-
nulém roce 4,57 miliardy korun, v ro-
ce 2006 to bylo 3,97 miliardy korun. 
Milkagro v minulém roce vykázalo zisk 
přes 22 milionů korun při tržbách 2,47 
miliardy. 

Agrofert může převzít Olmu a Milkagro, povolil to ÚOHS 

Praha (bo) – V listopadu ne-
bo prosinci začne Správa státních 
hmotných rezerv (SSHR) rozprodá-
vat krmné obilí ze svých strategic-
kých zásob. Stát prodá zrno v do-
bě, kdy ceny tohoto druhu obilí vli-
vem přetlaku stále padají. Kdyby 
však obilí prodal před žněmi, mohl 
dostat zhruba dvojnásobek. 

„Ceny klesly už na úroveň kolem
2 500 korun za tunu, ale ani při této ce-

ně není valný zájem nakupovat,“ uvedl 
šéf sdružení výkupců obilí Zdeněk Ku-
biska. Plánovaný výprodej může dal-
ším zvýšením nabídky jen přitížit ze-
mědělcům a šťastně načasovaný není 
ani pro stát, který za nabízené zboží 
nemůže podle týdeníku očekávat dob-
rou cenu. 

„Čekali jsme na vyjádření minister-
stva zemědělství. Uvolňování zásob 
schválilo v době sklizně, a to jsme ne-
chtěli prodávat, abychom nevstupova-

li do tvorby cen,“ vysvětlil Holoubek.  
Doplnil, že obilné rezervy se budou 
snižovat postupně v průběhu tří let. 
Předem nechce říci, o jaké množství 
půjde. „Nebudou to stovky, spíš de-
sítky tun,“ uvedl. Omezit zásoby obi-
lí a některých dalších komodit uloži-
la SSHR na konci ledna vláda, napsal 
týdeník. 

Dle zdrojů týdeníku EURO by měl 
stát své zásoby snížit celkem asi o čtvrt 
milionu tun. Na tuzemském trhu s obi-

lím, který přidusí ještě sklizená kuku-
řice, může v příštích měsících nastat 
paradoxní situace. Zatímco stát ho na 
jedné straně bude přikrmovat zrnem 
ze svých rezerv, na druhé straně mů-
že přebytky v rámci intervence vyku-
povat. Přesněji řečeno musí, pokud 
pěstitelé nebo obchodníci budou chtít 
využít této záchranné sítě, kterou jim 
zaručuje společná zemědělská politika 
Evropské unie. 

Správa státních hmotných rezerv 

zabezpečuje financování, obměnu, zá-
měnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, 
skladování, ochraňování a kontrolu 
státních hmotných rezerv a podle po-
žadavků krizových plánů i jejich poři-
zování. Hmotné rezervy tvoří vybrané 
základní suroviny, materiály, polotova-
ry a výrobky. Jsou určeny pro zajištění 
obranyschopnosti a obrany státu, pro 
odstraňování následků krizových situ-
ací a pro ochranu životně důležitých 
hospodářských zájmů státu. 

Zisk státu z prodeje zásob obilí po žních bude poloviční 

pastvině, odkud některé z nás musely 
vlastnoručně nahnat krávy do dojírny 
a pak je i podojit a nakrmit. Práce to 
není lehká, ale když držíte v ruce zlata-
vý sýr, o kterém víte, že je pro konzu-
menty velmi chutný, rádi ho pohladíte 
houbou, která je namočená do plastiky. 
Velkou novinkou pro nás byly příchu-
tě, např. kmín, rajčata, rajčata s česne-
kem, česnek, hřebíček s kmínem, mix 
bylinek, olivy, ale třeba také kopřiva, 
která je v sýru velmi chutná.

Vlastní výroba sýru je velmi podobná 
naší, ovšem v Nizozemsku je více domá-
cích farem, kde se zajímají o sýrařskou 
výrobu a neupustili od života stráveného 
mezi zvířaty. Tento projekt nám umož-
nil poznat život na farmě a co vlastně 
obnáší mít dobytek a veškeré starosti ko-
lem něj. Dnes už si málokdo uvědomu-
je, kolik dřiny a starostí je potřeba vyna-
ložit pro spokojenost druhých.

Během pobytu jsme se zdokonali-
ly v cizím jazyce, poznaly tamější kul-
turu a zvyklosti a navázaly jsme nové 
kontakty. Na konci stáže jsme obdr-

žely certifikát od partnerské agentury 
a také profesní doklad Europass, který 
nám pomůže hledat zaměstnání v celé 
Evropské unii. Jaroslava Nejedlá

studentka VOŠP Kroměříž 
Tento projekt byl realizován za fi-

nanční podpory Evropské unie. Za ob-
sah publikací (sdělení) odpovídá vý-
lučně autor. Publikace (sdělení) ne-
reprezentují názory Evropské komise 
a Evropská komise neodpovídá za pou-
žití informací, jež jsou jejich obsahem.

Upozorňujeme,
že nové číslo časopisu

vyjde 25. listopadu 2008!
www.agral.cz
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Stavební nebo potravinářské firmy 
v regionu zatím vliv postupující kri-
ze finančních trhů přímo nepocítily. 
Výrobu neomezují, ani nepropouště-
jí. Spíš se snaží šetřit a brzdí inves-
tice. Nepříznivý rok se podle nich 

rozhodně projeví na hospodářských 
výsledcích. „Rozvoj firmy je pozasta-
ven, snižujeme náklady. Nevyplácí se 
nám vyvážet, veškerý export je ztráto-
vý. Smlouvy přitom zrušit nemůžeme, 
máme dlouhodobé kontrakty. I když 

teď dolar posiluje, měsíčně tratíme na 
exportu až 17 milionů korun. Čerpá-
me z toho, co jsme nastřádali v loň-
ském roce, který byl daleko lepší,“ 
uvedla mluvčí největší domácí mlé-
kárny Madeta Barbora Daňková. 

Firmy na jihu Čech omezují kvůli krizi ztrátovou produkci 

Litovel (Olomoucko) (bo) – Ak-
ciové společnosti Alibona z Litov-
le na Olomoucku loni klesly tržby 
za prodej vlastních výrobků a slu-
žeb o 1,5 procenta na 187,5 mili-
onu korun. Výrobcům konzervova-
ného ovoce a sterilované zeleniny 

klesl i zisk, snížil se z 1,9 milio-
nu korun v roce 2006 na jeden mi-
lion korun. 

„V uplynulém roce dosáhla společ-
nost lepších výsledků ve výrobě, ale 
nižších výkonů v prodeji vlastních vý-

robků. Z těchto důvodů byl nižší ta-
ké dosažený zisk,“ uvedla předsedky-
ně představenstva Alibony Jaroslava 
Drábková. 

 Konzervárenská společnost měla na 
konci loňského roku celková aktiva 246 
milionů korun, její vlastní kapitál ob-

nášel 143,9 milionu korun a cizí zdroje 
101,9 milionu korun. V roce předchá-
zejícím cizí zdroje firmy činily 106,4 
milionu korun. 

 Společnost Alibona, která se zabý-
vá výrobou sterilované zeleniny, ovoc-
ných kompotů a nakládacích příprav-

ků, vznikla v roce 1992 vyčleněním ze 
státního podniku Seliko Olomouc na 
základě privatizačního projektu. Lito-
velská firma se zaměřuje především na 
domácí trh, na export míří zhruba jen 
pět procent její produkce. Alibona loni 
zaměstnávala v průměru 138 lidí.

Konzervárenské společnosti Alibona loni klesly tržby i zisk 

Zlín (bo) – Chráněné země-
pisné označení EU přinese vý-
robcům tradičního valašského 
frgálu lepší odbyt na českém 
i evropském trhu. Mělo by ta-
ké zamezit konkurenci produ-
centů podobných výrobků z ji-
ných regionů. Tvrdí to zástupci
sdružení výrobců tohoto tradič-
ního pečiva, kteří se o získání 
evropské ochrany zasazují. No-
vinářům to řekli na tiskové kon-
ferenci. 

„Přineslo by to především velkou 
prestiž, kterou si samozřejmě valašský 
frgál zaslouží. Slibujeme si od toho, že 
přinese i trochu více pracovních příle-
žitostí, když odstraní nekalou konku-
renci,“ řekla zástupkyně sdružení Jana 
Kasalová. Ve Velkých Karlovicích na 
Vsetínsku provozuje pekařství, které se 
jejich produkcí zabývá. 

Shromáždění dokumentů potřeb-
ných k podání žádosti podle ní trva-
lo přibližně dva roky. Sdružení ny-
ní tvoří celkem 18 drobných i větších 

producentů přímo z regionu Valašska. 
Valašský frgál se v regionu peče už 

několik staletí a první písemné znám-
ky o jeho recepturách pocházejí z ro-
ku 1826. Koláče podobné frgálům se 
však vyrábějí i na řadě dalších míst re-
publiky, což jeho producenti z Valaš-
ska odmítají. Podle europoslance Jana 
Březiny, který se sdružením na získá-
ní ochranné známky spolupracuje, byla 
žádost podána během října. V ideálním 
případě by podle něj valašský frgál mo-
hl chráněné zeměpisné označení EU 

získat už koncem příštího roku nebo 
na začátku roku 2010. 

„Myslím si, že ta šance je vysoká. 
Důvodem je, že podobný koláč nebo 
podobná těstovina široko daleko kolem 
České republiky neexistuje. Nepředpo-
kládám, že by se někdo ze zahraničí 
proti tomuto názvu odvolal,“ řekl eu-
roposlanec. 

Krajský radní Jindřich Ondruš, kte-
rý má na starosti turistiku, se domnívá, 
že by ochranné označení mohlo přispět 
i k jejímu rozvoji v regionu. „Gastrotu-

ristika je zatím segmentem cestovního 
ruchu, který je nevyužitý. Sdružení by 
mohlo spolupracovat i s naší centrálou 
cestovního ruchu,“ vysvětlil. 

Chráněné označení EU má už 16 čes-
kých výrobků. Patří mezi ně například 
Českobudějovické pivo, Štramberské 
uši nebo Pardubický perník. Mezi po-
traviny, které zatím o celoevropskou re-
gistraci usilují bez úspěchu, se řadí Olo-
moucké tvarůžky a Karlovarské a Mari-
ánskolázeňské oplatky. Proti nim mají 
námitky Německo a Rakousko.

Evropská ochrana pro valašský frgál zlepší i jeho prodej 

Praha (jir) – S platností od 1. říj-
na 2008 se novým generálním ře-
ditelem společnosti McDonald’s
v České a Slovenské republice stal 
Radek Janalík. Ve funkci nahradil 
Arnauda Burlina, který po 14 le-
tech svého působení u McDonald’s
v různých řídících funkcích po celé 
Evropě, přijal nabídku v jiném pod-
nikatelském segmentu.

Radek Janalík patří k úspěšným čes-
kým manažerům, kteří se v McDonald’s
vypracovali od základu a prosadili se 
v řídících pozicích i na náročných za-
hraničních trzích.

Radek Janalík vystudoval organiza-
ci a řízení výroby a podnikovou ekono-
miku na Technické univerzitě v Liber-
ci. Kariéru u McDonald’s zahájil v ro-

ce 1995 jako manager trainee. Krátce 
poté postoupil na pozici vedoucího re-
staurace a následně manažera provo-
zu. Koncem roku 2000 přešel do Ma-
ďarska, kde nejprve pracoval jako ře-
ditel provozu a v roce 2003 převzal 
pozici generálního ředitele McDonald’s
Maďarsko. K tomu poslední dva ro-
ky řídil jako generální ředitel také
McDonald’s Řecko.

Po osmi letech se vrací nazpět do-
mů, i když vedle McDonald’s v České 
republice a na Slovensku bude i nadále 
řídit McDonald’s v Maďarsku. Radek 
Janalík je ženatý a má tři děti. Mezi je-
ho záliby patří sport, především lední 
hokej, a cestování.

McDonald’s Česká a Slovenská re-
publika pod vedením Radka Janalíka 
jistě naváže na dosavadní úspěchy.

Janalík v čele McDonald’s

Zlín (bo) – Výrobci masa ve Zlín-
ském kraji v prvním pololetí letošního 
roku meziročně snížili jeho produkci 
na 7736 tun. V meziročním srovnání 
je to zhruba o desetinu méně. Pokles 
celkové produkce regionu byl způso-
ben především omezením výroby vep-
řového, ale i hovězího a telecího ma-
sa. V celém Česku se snížila výroba 

masa v jateční hmotnosti o tři pro-
centa. Vyplývá to z informací České-
ho statistického úřadu. 

Produkce vepřového masa v regio-
nu se v prvních šesti měsících roku me-
ziročně snížila zhruba o 8,7 procenta 
na 5413 tun, výroba hovězího a telecí-
ho masa pak klesla zhruba o 11,7 pro-

centa na 2318 tun. Podle vedení krajské 
Agrární komory (AK) je pokles způ-
soben především klesající rentabilitou 
chovů a vysokými cenami surovin. „Je 
to přímý důsledek ekonomické situace 
v chovu prasat. Je to dlouhodobě ztrá-
tová záležitost, takže podniky, které je 
chovaly, v mnoha případech chovy ruší, 
a tím klesá výroba,“ řekl předseda AK 

Jan Hašek. Podobná situace podle něj 
panuje i při chovu skotu. Podniky, kte-
ré se produkci hovězího a telecího masa 
věnují, se však podle něj tolik nepotýka-
jí s vysokými cenami krmiv. Ztráty také 
mohou kompenzovat prodejem mléka. 

Pokles produkce masa v prvním po-
loletí roku hlásí statistici ve většině 
krajů. Výroba meziročně vzrostla pou-

ze v Jihočeském, Ústeckém, Liberec-
kém a Pardubickém kraji a na Vysoči-
ně. Největší pokles výroby naopak na-
stal v Karlovarském kraji. 

Zlínský kraj stále zůstává regionem 
s jednou z nejnižších produkcí jatečního 
masa. V mezikrajovém srovnání mu pat-
ří pomyslná 11. příčka. Menší letos byla 
už jen na Liberecku a Karlovarsku.

Ve Zlínském kraji meziročně klesla produkce masa téměř o desetinu 

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

České Budějovice (li) – Ekonomická recese přinutila už některé jihočeské 
firmy, hlavně dodavatele pro automobilový průmysl, snižovat ztrátovou pro-
dukci a omezovat práci zaměstnanců. Krize se nejvíc dotýká velkých expor-
térů a dodavatelů autosoučástek. Na jihu Čech je jich hned několik. Ukva-
pená a příliš razantní úsporná opatření ale dělat nechtějí. Mohla by mít to-
tiž negativní dopad na jejich fungování po odeznění probíhající recese.

Firma ANNITA a. s. (dříve BONITA)
se zabývá vývojem potravin a po-
radenstvím již od roku 1990. Na 
jejím kontě je již několik set 
úspěšných výrobků, které firma 
vyvinula. 

Přehled služeb poskytovaných fir-
mou ANNITA a. s.:
�  Vývoj nových výrobků
�   Úprava stávajících výrobků (zlev-

nění vstupů, náhrada surovin, zvý-
šení kvality)

�  Technologická pomoc ve výrobě
�  Vytížení výrobního zařízení
�  Vyhledávání úspor v surovinách 

a technologických postupech
�  Marketingové poradenství

Zde přináší doporučení výrobcům 
kvalitních zmrzlin:

VÝROBA KVALITNÍCH, 
A PŘESTO LEVNÝCH ZMRZLIN
a)  Věnujte co nejvyšší pozornost ná-

kupu surovin. Je mnoho podvod-
ných dodavatelů, kteří vám ne-
sdělí skutečnou kvalitu suroviny 
(příkladem je aféra s falšováním 
mléka melaminem). Řada levných 
surovin je ve skutečnosti předraže-
ná:

– Kakao je falšováno karobem
–  Mléko je falšováno syrovátkou 

a maltodextrinem

–  Dražší tuky jsou falšovány levněj-
šími

– Máslo je falšováno margaríny
–  Ovocné složky mívají nízký obsah 

dražšího ovoce
  Navíc obvykle není třeba kupovat 

drahé suroviny. Docela dobře vy-
robíte kvalitní zmrzlinu z levnější-
ho tuku a bez plnotučného mlé-
ka.

b)  Při větších změnách složení se-
řiďte technologický proces, ze-
jména tlaky při homogenizaci 
a dobu mražení a šlehání, pří-
padně složení a množství emul-
gátoru, než nové složení zavrhne-
te. Často při použití kvalitnějších 
surovin se zprvu zdá, že kvalita 
výsledné zmrzliny je horší (men-
ší nášleh, pomalé tání apod.),
stačí však snížit obsah stabilizáto-
ru, případně mírně upravit tech-
nologický postup a výsledek je 
dobrý.

c)  Při snižování obsahu mléka nepře-
hánějte obsah syrovátky. Obsah 
laktózy vztažený na vodu by ne-
měl překročit cca 9 %. Výjimkou 
je postup dle patentu Graye a Tur-
nbowa – do částečně zmraženého 
krému se přidá odtučněné suše-
né mléko, příp. syrovátka, a domí-
chá se. Na vyšší náhradu použij-
te maltodextriny. Malé množství 

kaseinátu pomůže nahradit ztrátu 
mléčných bílkovin (nicméně cena 
je dnes většinou vysoká). 

d)  Nesnižujte obsah celkové sušiny 
pod 30 %. Naopak vyšší sušina než 
42 % výrobek prodraží a výsledek 
není lepší.

e)  Nešiďte dobu zrání. Nejméně 2 
hod., ale lépe alespoň 4 hod. je 
třeba pro kvalitní výrobek.

f)  Po rychlém zabalení rychle zmra-
zit, jinak dojde k nárůstu ledových 
krystalů.

g)  Nesnažit se o neúměrně vysoký 
nášleh, jaký je dnes častý např. 
u polárkových dortů. Výrobek je 
potom méně použitelný a vyrobit 
z něj dobrý pohár nebo Eiskaffee 
je nemožné.

h)  Pro zvýšení nášlehu lze použít ma-
lý přídavek kaseinátu, případně ci-
tranu sodného.

i)  Ve větších výrobnách přinese 
úsporu vlastní příprava stabilizáto-
rů. Pro dobrého technologa může 
být výhodou mít po ruce alespoň 
základní stabilizátor a emulgátor, 
pak může snadno upravit konzis-
tenci.

 Ing. Jiří Hotzký

Odborný článek k této problematice 
naleznete v 1. čísle Potravinářské Revue 
roku 2009, která vyjde dne 24. února.

ANNITA a. s.
Smotlachova 1, 142 00 Praha 4

Tel./fax: 244 470 085
Mobil: 775 617 200

E-mail: annita.as@volny.cz



Potravinářský zpravodaj 11 / 2008  z domova / 21 

Praha – Celkem 24 pivovarských 
odborníků, sládků, vědeckých a pe-
dagogických pracovníků vybralo 
z nabídky 64 značek nejlepší piva 
v letošní degustační soutěži Čes-
ké pivo 2008. Po úspěšné premié-
ře v loňském roce měl i letošní roč-
ník 5 kategorií. V tradičně nejpres-
tižnější kategorii světlých ležáků, 
kterých bylo posuzováno 23 zna-
ček, vyhrál Velkopopovický kozel 
Medium z produkce Pivovaru Vel-
ké Popovice, který patří do skupiny 
Plzeňský Prazdroj, a. s., na druhém 
místě skončil Velkopopovický kozel 
Premium od stejného výrobce a na 
třetím se umístil ležák Litovel Pre-
mium z Pivovaru Litovel, a. s., pa-
třícího do skupiny PMS Přerov. Do 
kategorie světlá výčepní piva bylo 
přihlášeno 19 značek a vyhrál Zu-
br Gold z Pivovaru Zubr, a. s., ze 
skupiny PMS Přerov, jako druhá by-
la vybrána Holba Classic z Pivova-
ru Holba, a. s., ze stejné skupi-
ny a třetí skončil Janáček Patriot 
z Pivovaru Janáček, a. s. 

Mezi 7 přihlášenými tmavými ležáky 
obsadil první místo Rebel černý z Měš-
ťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s.

Na druhém místě byl tmavý ležák Čer-
ná Hora Granát z Pivovaru Černá Ho-
ra, a. s., a na třetím místě potom Pern-
štejn, tmavý ležák z Pivovaru Pernštejn, 
a. s. V kategorii tmavé výčepní pivo 
soutěžilo šest značek a degustátory 
nejvíce zaujalo pivo Janáček, tmavé vý-
čepní, z Pivovaru Janáček, a. s., druhý 
se umístil Zubr Classic, tmavé výčep-
ní, z Pivovaru Zubr, a. s., skupina PMS 
Přerov a třetí místa byla udělena dvě 
– pivu Dačický, tmavé výčepní, z pi-
vovaru Kutná Hora ze skupiny Drinks 
Union, a. s., a dále Litovel Dark, tma-
vé výčepní, Pivovar Litovel, a. s., opět 
ze skupiny PMS Přerov. Ve stále popu-
lárnější kategorii nealkoholických piv, 
kterých soutěžilo devět, vyhrál Rade-
gast Birell, který vyrábí Pivovar Rade-
gast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s.
Na druhém místě skončil Svijanský 
Vozka z Pivovaru Svijany, a. s., a třetí 
místo obsadil Litovel Free z Pivovaru 
Litovel, a. s., ze skupiny PMS Přerov. 
Ceny nejlepším předával, jak se již sta-
lo tradicí, spolu s představiteli České-
ho svazu pivovarů a sladoven MUDr.
Přemysl Sobotka, předseda Senátu 
České republiky.

„S trochou nadsázky lze říci: Co 
lepšího si může český konzument přát, 

než když pivovarští experti vyberou 
mezi vítězná piva ta, která produku-
jí malé i velké pivovary. Potvrzuje se, 
že dobré a kvalitní pivo u nás vaří ma-
lé i velké pivovary,“ řekl Ing. Jan Ve-
selý, výkonný ředitel ČSPS. „Jedná se 
o jedinou soutěž, kterou pořádá náš 
svaz. Je to soutěž dvoukolová, organi-
zovaná Výzkumným ústavem pivovar-
ským a sladařským, navíc podpořená 
přítomností notáře, což jen potvrzuje 
objektivnost soutěžení a podtrhuje tra-
diční nezávislost a nestrannost vyhod-
nocování soutěžních piv, je to jediná 
soutěž, kde vzorky soutěžící neposíla-
jí, ale kde si je pracovníci VÚPS vybí-
rají náhodně, přímo v pivovarech,“ do-
dal Jan Veselý.

Celkem 106 zástupců tištěných 
a elektronických médií a televizních 
i rozhlasových stanic, druhý nejvyšší 
počet v historii, se letos zúčastnilo no-
vinářské ankety popularity piv Naše pi-
vo 2008. Nominovali 67 značek, což je 
nejvyšší počet v dosavadní historii an-
kety. Nejpopulárnějším českým pivem 
mezi žurnalisty je již tradičně Pilsner 
Urquell z Plzeňského Prazdroje, a. s., 
následovaný pivem Bernard z Rodinné-
ho pivovaru Bernard, a. s., pivem znač-
ky ze stejné pivovarské skupiny. Na tře-

tím místě se umístil Gambrinus z Pl-
zeňského Prazdroje, a. s.

„Nejpopulárnější značky se mezi no-
vináři příliš nemění, roste však počet 
nominovaných piv a to považujeme za 
velmi dobrý signál o tom, že povědomí 
o pivních značkách se neustále rozšiřu-
je,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ře-
ditel Českého svazu pivovarů a slado-
ven. „A platí to, co jsme již konstatova-
li v uplynulých letech. Média si všímají 
širokého spektra značek a to je pozitiv-
ní signál pro naše pivovarníky,“ dopl-
nil Jan Veselý. 

Soutěž České pivo roku i anketa po-
pularity piv Naše pivo jsou součástí 
dlouhodobého projektu Českého sva-
zu pivovarů a sladoven České pivo 
naše pivo. Jeho základním smyslem 
a úkolem je seznamovat nejširší veřej-
nost s historií i současností výroby pi-
va v českých zemích a s tím, co pivo 
obsahuje a jakým způsobem ovlivňuje 
lidský organismus, a rovněž zlepšovat 
image piva. 

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

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

V soutěži České pivo 2008 jsou mezi nejlepšími piva z malých
i velkých pivovarů, novináři rozhodli o našich nejpopulárnějších pivech

Přerov (red) - Skupina tří moravských pi-
vovarů Zubr, Holba a Litovel vaří nejlepší piva 
v republice. Rozhodli tak čeští sládci a pivo-
varští experti v prestižní degustační soutěži 
České pivo 2008. Moravské pivovary Zubr, Li-
tovel a Holba opakovaně získaly více než tře-
tinu všech ocenění ve většině kategorií - 6 
medailí z celkem 15 udělovaných. Jednu zla-
tou, dvě stříbrné a třikrát bronz. 

Tradiční české pivo z Moravy opět zvítězilo 
V Í C E  N E Ž  T Ř E T I N U  V Š E C H  U D Ě L E N Ý C H  O C E N Ě N Í  O P Ě T  Z Í S K A L A  K L A S I C K Y  V A Ř E N Á  P I V A

Z  M O R A V S K O S L E Z S K Ý C H  P I V O V A R Ů  Z U B R ,  L I T O V E L  A  H O L B A

Zlatá medaile pro Zubr Gold, v kategorii svět-
lých výčepních piv, stříbro ve stejné kategorii pro 
Holbu Classic a druhé stříbro pro tmavé výčepní 
Zubr Classic společně s bronzovými medailemi, 
které získaly světlý ležák Litovel Premium, tma-
vé výčepní Zubr Classic a nealkoholické pivo Li-
tovel Free, potvrzují, že nejlepší česká piva se va-
ří v srdci Moravy.

Hlavním kritériem hodnocení byla nejen kva-
lita, chuť a její vyváženost, ale také vůně, barva, 
pěna, celkový pocit po napití a další senzorické 
a analytické vlastnosti. Tedy vše důležité pro kon-
zumenta, měřeno okem odborníka. Jak uvařit nej-
lepší pivo v republice ví nejlépe sládková vítězné 
značky Nataša Rousková. „Ctíme klasickou výro-
bu piva jako před více než 100 lety. Tzn. vaříme na
2 rmuty, aby si pivo vzalo to nejlepší ze sladu i chme-
le. Pivo u nás kvasí přirozeně na otevřené spilce a po-
zvolným dokvašováním v ležáckých sklepích získává 
správný říz. Na rozdíl od největších průmyslových pi-
vovarů vaříme na předem danou stupňovitost, a tím 
vyloučíme ředění piva vodou. Naše piva vznikají při-

rozenými procesy a není je zapotřebí uměle dobar-
vovat ani jinak upravovat,“ vyjmenovává výhody kla-
sicky vařeného piva Nataša Rousková.

I když se tento postup jeví jako jednoduchý, má 
svá úskalí. A tím jsou především peníze, konkrét-
ně vyšší náklady na výrobu. Proto dnes většina pi-
vovarnických gigantů vyrábí europiva s co možná 
nejnižšími náklady, byť za cenu nevýrazné identic-
ké chuti. „V rámci globalizace je běžným jevem vel-
kovýrobců uvařit jedno pivo a prodávat ho pod růz-
nými značkami, ve skutečnosti se tedy liší jen etike-
tou. To, co takový pivovar ušetří na výrobě, pak může 
investovat do reklamy a lákat zákazníka ke koupi,“ 
vyjadřuje Antonín Chytil, obchodní ředitel pivo-
varnické skupiny Zubr, Holba, Litovel. 

Pivovary Zubr, Litovel a Holba jsou ryze český-
mi podniky a stejně jako většina malých pivovarů 
jako jedni z posledních ctí tradici českého pivo-
varnictví, kterou nehodlají vyměnit za pomíjivost 
okamžitého profitu. Právě díky klasické výrobě pi-
vo všech tří značek získává svoji jedinečnou chuť 
a tím i konkurenční výhodu. Významnou roli se-

hrála skupina také jako iniciátor vzniku ochranné 
známky České pivo na evropské úrovni a v prosa-
zování pravidel pro získání tohoto označení. 

Produkce pivovarů Zubr, Holba a Litovel do-
hromady dosahuje téměř 1 milion hektolitrů pi-
va ročně, z toho zhruba desetina jde na vývoz, 
ostatní se vypije v České republice, kde jí patří 
5% podíl trhu. 

V soutěži České pivo, kterou každoročně vyhla-
šuje Český svaz pivovarů a sladoven ve spoluprá-
ci s Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladař-
ským, probíhá anonymní hodnocení jednotlivých 
vzorků pivovarskými odborníky ve dvou kolech, 
což zajišťuje maximální objektivitu výsledků a je 
ve srovnání se světem ojedinělé. Velmi důleži-
tý je fakt, že vzorky do soutěže jednotlivé pivo-
vary neposílají, ale odebírá je komise VÚPS pří-
mo v pivovarech. Výsledné pořadí vzorků hodno-
cených v jednotlivých kategoriích soutěže České 
pivo 2008 je určeno součtem bodů, které vzorek 
ve své kategorii získal v obou kolech, přičemž se 
vzorky sestaví sestupně podle počtu celkem získa-
ných bodů. Tím je omezen prvek náhody ve kva-
litě vzorků. Zkoumány jsou senzorické vlastnosti 
piva, kontroluje se původní extrakt (stupňovitost), 
tedy zda pivo odpovídá přihlášené kategorii a vy-
hodnocuje se, která piva nejlépe chutnají.

Letos se soutěže zúčastnilo celkem 64 značek 
hodnocených v 5 kategoriích. 

Výsledky soutěže, kterou jako jedinou tuzem-
skou soutěž piv garantuje Český svaz pivovarů 
a sladoven a Výzkumný ústav pivovarnický a sla-
dařský, byly vyhlášeny a zveřejněny večer 25. září 
v Praze během Svatováclavské slavnosti českého 
piva v Hotelu Hilton. 

Pohled na pivovar Holba

Spilka pivovaru Litovel Varna pivovaru Litovel
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MILCOM a. s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 354 551–2
Email: milcom@milcom-as.cz

PROVÁDÍME

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

a chemické laboratoři, mezilaboratorní 
a kruhové testy s certifi kací

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

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

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

Teď si pochutnáte!

HLUBOCE
ZMRAZENÁ
ZELENINA
�  Bez konzervačních látek

�  Rychlá příprava

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel.: + 420 233 089 551, www.agrimex.org
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Litovel (red) – V sobotu 4. říj-
na se v Litovli uskutečnil již čtr-
náctý ročník největšího závodu ex-
trémních štafet v Čechách Lito-
vel Free Bobr Cup 2008. Tříčlenná 
družstva, sestávající z běžců, cyk-
listů a vodáků, postupně okusila 
tratě v celkové délce pětačtyřiceti 
kilometrů. Na trať hanáckého pod-

niku se i přes nepřízeň počasí po-
stavily stovky závodníků. Teplota 
osm stupňů a déšť mnoho týmů od-
radil, přesto se na start postavilo 
celkem 183 týmů a 18 z nich čistě 
v ženském složení. Extrémní klání 
probíhající pod záštitou České aso-
ciace extrémních sportů jako ote-
vřené Mistrovství ČR bylo zároveň 

Proběhl extrémní závod štafet Free Litovel Bobr Cup
P I V O V A R  L I T O V E L  O P Ě T  J E D N Í M  Z  H L A V N Í C H  P A R T N E R Ů  N E J V Ě T Š Í  E X T R É M N Í  Š T A F E T O V É  S O U T Ě Ž E  V  Č E C H Á C H

Praha – Pivo Pilsner Urquell má 
podle měření renomovaných la-
boratoří stejné charakteristické 
vlastnosti jako v roce 1897. Po-
tvrdilo se tak to, co sládci v pivo-
varu tvrdí již dlouho. Moderní po-
stupy při vaření piva zachovávají 
a garantují tradiční chuť piva Pils-
ner Urquell. Výsledky přinesly la-
boratoře Výzkumného ústavu pivo-
varského a sladařského a švýcar-
ská Labor Veritas z Curychu, poté 
co porovnaly aktuální měření s vý-
sledky z roku 1897. 

V archivu Plzeňského Prazdroje se 
nedávno našly výsledky měření Lu-
čebního výzkumného ústavu v Plzni 
a chemické laboratoře ve švýcarském 
St. Gallen z roku 1897. Stejná měření 
provádí již 15 let Výzkumný ústav pi-
vovarský a sladařský a měření uděla-
la i chemická laboratoř Labor Veritas 
ve švýcarském Curychu. Výsledky uká-
zaly, že Pilsner Urquell v letech 1897 
a 2008 má prakticky stejné hodnoty, 
a tedy stejnou kvalitu.

Pivo Pilsner Urquell získalo věhlas 
ve světě díky chuti, čirosti a zlatavé bar-
vě, která nebyla do té doby u piv zná-
má. Historický odkaz a tradici udržují 
sládci v Plzni už více než 166 let a sna-
ží se zachovat stálou chuť piva. Dodnes 
porovnávají chuť piva uvařeného v mo-
derní varně se vzorky z pivního skan-
zenu, kde pivo dozrává ve starých le-
žáckých sudech. „Nechali jsme porovnat 

výsledky měření Pilsner Urquell z roku 
1897 – to byl plzeňský pivovar již rok 
druhým největším v Rakousku-Uhersku, 
vyvážel do mnoha zemí Evropy a i do 
USA a o rok později si nechal zaregis-
trovat značku Pilsner Urquell – a aktu-
ální vzorky z roku 2008. Výsledky uká-
zaly, že pivo má stejné charakteristické 
vlastnosti tehdy i dnes,“ říká Václav Ber-
ka, starší obchodní sládek Plzeňského 
Prazdroje.

V čem je chuť piva Pilsner Urquell 
výjimečná?

Unikátnost plné chuti způsobuje pře-
devším skutečný extrakt, který dosahu-
je hodnoty 5 %, zatímco ostatní české 
ležáky mají mezi 3,8–4,3 %, zahraniční 
potom 3–3,8 %. Chuťovou plnost piva 
Pilsner Urquell dodává také vysoká, ale 
jemná hořkost, dosahovaná použitím 
nejkvalitnějších českých chmelů. Hoř-
kost měřená pomocí jednotek BU dosa-
huje u Pilsner Urquell 39 jednotek, čes-
ké ležáky mají průměr okolo 30 jedno-
tek, zahraniční kolem 20 jednotek BU. 

Díky nižšímu skutečnému prokva-
šení je dosahováno vyšší plnosti chu-
ti. Běžné české dvanáctky mají pro-
kvašení kolem 65 % a zahraniční i ví-
ce než 70 %. 

S celkovým prodejem 10,9 milionu hek-
tolitrů v kalendářním roce 2007 a s ex-
portem do více než 55 zemí celého světa 
je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním vý-
robcem piva v regionu a největším expor-
térem českého piva. Hlavními značkami 
Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner 
Urquell, Gambrinus, Radegast a Velko-

Vědci: Pilsner Urquell chutná od 19. století stejně 

popovický Kozel. Plzeňský Prazdroj, a. s.,
je členem globální skupiny SABMiller 
plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlaj-
kovou lodí portfolia značek SABMiller. 

SABMiller plc je jedna z největších svě-
tových pivovarnických společností, s pivo-
varnickými aktivitami či distribucí ve více 
než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty.

Skupina značek SABMiller zahrnuje 
významné značky jako Miller Genuine 
Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner 
Urquell a mnoho dalších úspěšných regi-
onálních značek. Je kótována na burze 
v Londýně a v Johannesburgu.

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ukazatel St. Gallen
1897

Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský 

Praha – za 15 let

Curych 
2008

Extrakt skutečný %  4,98  5,03  5,03

Alkohol (obj.) %  4,40  4,39  4,41

Extrakt původní 
mladiny %  11,84  11,75  11,71

Prokvašení 
skutečné %  59,8  58,44  57,04

Královský pivovar Krušovice ve 
spolupráci se svými partnery v Rus-
ké federaci od června do srpna po-
řádal již třetí ročník velké promo 
akce nazvané „SMS promo“. Jed-
nalo se o největší akci zaměřenou 
na podporu prodeje, kterou krušo-
vický pivovar v rámci svých export-
ních aktivit realizoval. 

Letos byla soutěž poprvé pořádána 
v off-trade i on-trade segmentu. V pře-
dešlých letech se toto promo týka-
lo jen off-trade segmentu. V září byly 
vyhlášeny výsledky. Hlavní cenou byl 

automobil Škoda Superb. Dále se hrá-
lo o 29 zájezdů do Prahy a do Králov-
ského pivovaru Krušovice pro dvě oso-
by (a o řadu drobnějších cen). První 
skupina výherců z Ruské federace do 
ČR přijela v uplynulém týdnu, druhá 
část bude uvítána v Krušovicích zítra. 
Na vítěze v ČR čeká pestrý program, 
v rámci kterého budou v Krušovicích 
všichni přítomní výherci slavnostně pa-
sováni do řádu rytíře gardy císaře Ru-
dolfa II. 

„Na ruském trhu se jednalo o veli-
ce atraktivní soutěž, která byla silně 
podporována outdorovou reklamou. 

V Moskvě i v různých regionech Rus-
ké federace visely billboardy, které akci 
propagovaly,“ uvedla Martina Pastoro-
vá, export marketing manager Králov-
ského pivovaru Krušovice. Soutěžní 
lahve byly opatřeny speciálními před-
ními etiketami s automobilem, který 
bylo možno v soutěži vyhrát. Zadní eti-
keta byla dvouvrstvá. Po jejím odloup-
nutí si mohl zákazník přečíst pravidla 
soutěže. Pro tuto akci byly používány 
také webové stránky www.krusovice.ru, 
prostřednictvím kterých mohli soutěží-
cí zasílat kódy do soutěže. 

Soutěž „SMS promo“ byla v Ruské 
federaci letos poslední velkou marketin-
govou akcí, kterou tam Královský pivo-
var Krušovice pořádal, následovat bu-
dou menší promo aktivity. Další velká 
tradiční promo akce, která bude „v re-
žii“ krušovického pivovaru, je plánová-

na na přelom ledna a února 2009, pří-
pravy však začaly již v létě. Nese název 
„Festival Mušketýr“. „Do Ruska přive-
zeme sudové pivo Mušketýr, které tam 
standardně neprodáváme. V prodeji 
bude jen po dobu čtrnácti dnů, kdy se 
bude konat soutěž. Pravidla jsou jed-
noduchá: V on-trade segmentu si zá-
kazníci budou moci zakoupit půllitr 
Mušketýra, dostanou stírací kartičku, 
kterou vyplní a vhodí do osudí. V prů-
běhu soutěže budou vylosováni finalis-
té. Na konci celé akce se uspořádá fi-
nálový večer, na kterém budou vyloso-
váni čtyři hlavní výherci, kteří vyhrají 
několikadenní zájezd pro dva do České 
republiky, v rámci kterého navštíví náš 
pivovar. Pro vítěze zde v Čechách vždy 
připravujeme pestrý program,“ řekla 
Martina Pastorová.

Značka Krušovice je v Ruské federa-

ci velmi populární. „Do většiny export-
ních zemí vyvážíme hlavní dvě položky 
– pivo Imperial, což je klasický český 
ležák, a pivo Černé. Z hlediska prodejů 
a lokalit jsou pro nás vždy nejdůležitěj-
ší hlavní města, ovšem v Ruské federa-
ci letos začíná docházet k většímu roz-
voji prodeje našeho piva i v regionech. 
Cílem je, aby se naše pivo rozšířilo do 
co nejvíce míst, na což jsou zacíleny 
i akce na podporu prodeje,“ řekla Mar-
tina Pastorová. Pro zajímavost dodej-
me, že do Ruské federace firma zača-
la exportovat v roce 1999, v příštím ro-
ce tedy oslaví deset let exportu do této 
země. Vývoz do Ruské federace v sou-
časné době tvoří již více než polovinu 
objemu exportu Královského pivovaru 
Krušovice.

Ing. Kateřina Eliášová 
Heineken Česká republika

Největší promo v rámci exportních aktivit krušovického pivovaru skončilo

neoficiálním velkolepým ukonče-
ním běžecké, cyklistické a vodác-
ké sezony. Do areálu litovelského 
koupaliště našly cestu stovky divá-
ků a mohly sledovat hromadný start 
běžců a jejich první ponoření do ře-
ky Moravy. Litovelský pivovar byl 
opět v roli jednoho z hlavních spon-
zorů tohoto největšího evropského 
štafetového závodu v extrémních 
sportech.

„Extrémní triatlon Bobr Cup již po 
desetiletí patří neodmyslitelně k litovel-
skému Pomoraví. A dobré tradice by se 

měly udržovat. Stejně jako je v Litovli 
dávnou tradicí vaření klasického české-
ho piva. I proto každoročně podporu-
jeme tuto významnou akci, která dělá 
městu dobré jméno i za hranicemi na-
ší republiky,“ řekla Markéta Hoduláko-
vá, vedoucí marketingu litovelského pi-
vovaru. 

Čtrnáctý ročník Free Litovel Bobr 
Cupu ovládla trojice z týmu OpavaNet/
Internet Billboard. Běžec Pavel Brýdl, 
cyklista Martin Horák a finišman na 
kajaku Robert Knebel. O vítězi musela 
rozhodnout voda a byl to nevídaný sou-
boj. V cíli nakonec dělila nejrychlejší 
čtyři týmy necelá minuta. Mezi ženami 
byly nejrychlejší TT Cyklorenova Cvi-
kov s Kateřinou Loubkovou v běžecké 
části, Ivanou Loubkovou na kole a Ja-
nou Drahozalovou jedoucí na kajaku.

Mezi profesionálními a amatérský-
mi závodníky nejen z celé ČR, ale i ze 
zahraničí nechyběli ani přední čeští re-
prezentanti či olympijští medailisté. 
Na startu byl i VIP tým s Ladou Koz-
líkovou a Jaroslavem Volfem. Stříbrný 
olympionik Jaroslav Volf se představil 
na, pro něj netypickém, kajaku. Všich-
ni závodníci startovali a absolvovali jed-
notlivé disciplíny se štafetovým kolíkem 

(originál bobří ohryz), který si museli 
vzájemně předávat na předávkách a na-
konec ho dovést do cíle. I letos byla do-
držena tradice, že nikdo nikdy adrena-
linový Bobr Cup nevzdal. 

Extrémní závod byl i letos zahájen 
v pravé poledne u litovelského koupa-
liště patnáctikilometrovým krosovým 
během především po lesních cestách, 
během kterého se závodníci museli pět-
krát přebrodit přes řeku Moravu. Ná-
sledovala pětadvacetikilometrová MTB 
cross-country trať na lesních a polních 
cestách. Závodníci na kolech se během 
této trati přebrodili i s koly přes řeku 
třikrát. Závěrečnou disciplínou štafety 
byl šestikilometrový sjezd divoké vody 
v úseku řeky nad splavem. Součástí po-
slední disciplíny bylo i několik nároč-
ných přeběhů včetně skoku do bazénu 
koupaliště. Divoká voda měla hodnoce-
ní „na hranici sjízdnosti“. 

Pro diváky i pro sportovce byl po 
skončení závodu připraven bohatý do-
provodný program včetně bikeandwa-
tershow. Kromě toho na všechny čeka-
lo bohaté občerstvení a samozřejmě ne-
chyběla skutečná klasika z litovelského 
pivovaru. Vypilo se přes 50 sudů lito-
velské desítky.
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Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České republice,
ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech.

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. 

SkSkkupupupinini aa TECNOCOCAPAP mmáá své výrobní závody vv I Itátáliii,i, v v Č Česeskéké r rrrepepublic
ve ŠŠŠpapanělsku, naa Ukrajjinině a ve Spojeenýných státeechc ...

V V V dudubnu u 20200606 k kououpipip la Skupipinana T TECE NOCAAPP fi rmu u ObObO alal R Rozozkokoššš.š. N ov
vzvznininiklklklý ý ý popop dndnd ikiik T TECEE NOOCAAP P s. r. o.o  začalal ihnhned realilizozovavav t t prprooogo ra
momomodeded rnrnnizizacace e vývýýrororobyb  aa rrozšiřoř vání výrrobobníních progrgg amama ů ů a a kakaaappac
BěBěhehem mm dvouu lletet bbylyly y vývýrorobnbnb í kapaacic ty téměř zdvojjjnáán sosobebenyny a aaa š ká
vývýv roroobkbkbků ů dodd sáhlhla aa tatakokovévévé úúrorovnvně,ě  žee popodnik dokáže e ussuspopokokojijit t jajaaakék ko
popop žažadadadavkvkky y fi fifirerer m,m,m  kkteteréréé pppouououžížíívavav jíjí víčka TWIST OFFF , OMMNINIA A a a PAPANNNNO.

JaJaJ snsns ýmýmý  zákákklaladedeem mm obobchhchododníní pololittikikyy cec lé SSkupiny TTECEE NOOCACAP P jeje n neeeueustá
zleppšošoováváv níní kvavavalililitytyty aaa ssslulul žežeb b zzákaznzníkíkůmmů . MoMotto „K„KKVAALILIL TATA AA S SLULUUŽŽŽBŽBY“ 
klíččíčememm kkk úúsppěcěchuhu SS Skukkupipinyny T ECECNOOCACC P P nana s svvětových trzích.h. 

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.

PASSIONATE
PROFESSIONAL
PERFECTIONIST
Closing Systems

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



Potravinářský zpravodaj 11 / 2008  z domova / 25 

Zájem o mladé víno rok od roku 
stoupá. Pod značkou Svatomartinské 
se letos dostane na pulty okolo tři 

čtvrtě milionu lahví bílého, růžové-
ho a červeného vína. Je to o zhruba 
150 tisíc více než v loňském roce.
Ochutnávku Svatomartinských vín 
pořádanou Vinařským fondem od-
startuje 11. 11. v 11 hodin přesně 
podle tradice na Náměstí Svobody 
v Brně Svatomartinský košt.

Svátek svatého Martina bývá s na-
pětím očekáván nejen kvůli pranostice 
s bílým koněm. 11. listopadu se totiž 
otevírají první láhve vína z podzimní 
sklizně. A pokud se mladé Svatomar-
tinské víno vyvede, znamená to, že bu-

de kvalitní celý ročník. „Cukernatosti
hroznů se v průměru pohybují na úrov-
ni loňského dobrého ročníku. Léto
bylo velmi slunné a teplé, a tím byl prů-
běh vegetace révy příznivý. I když poča-
sí v září nepřineslo příliš slunce, mys-
lím, že se letos můžeme těšit na velmi 
kvalitní víno,“ komentuje situaci Ing. 
Jiří Sedlo, CSc., předseda Svazu vi-
nařů. 

Poptávka po Svatomartinském se 
každým rokem zvyšuje. Zatímco v ro-
ce 2006 přišlo na trh asi 350 000 lah-
ví, loni to už bylo okolo 600 000 lahví. 
Svatomartinského vína ročníku 2008 

by do prodeje mělo jít dokonce víc než 
750 tisíc lahví. Do letošního ročníku 
Svatomartinských vín se přihlásila té-
měř stovka vinařství, která musela spl-
nit náročná kritéria.

Svatomartinská vína se u nás každo-
ročně otevírají 11. 11. tak, jak velí tradi-
ce. První láhev ročníku 2008 bude slav-
nostně otevřena při Svatomartinském 
koštu na Náměstí Svobody v Brně. Na 
oslavě, která bude probíhat po celý 
den, vystoupí Jožka Šmukař s cimbálo-
vou muzikou a skupina Neřež. Připra-
vena je opět velká degustace mladých 
moravských a českých vín od různých 

vinařských společností, které se může 
zúčastnit každý po zakoupení degus-
tační skleničky. 

Za slavnostního zvuku fanfár při-
jede Martin na svém koni, aby na ná-
dvoří templářské tvrze (hotelu Zá-
mek) symbolicky zahájil prodej le-
tošních Svatomartinských vín. Akce 
s názvem Svatomartinská vína – Sva-
tomartinské mlsy má v Čejkovicích 
několikaletou tradici. 

Není tomu tak dávno, co vinaři 
jižní Moravy dali dohromady tradi-
ci a obchodního ducha, aby prezen-
tovali milovníkům vín svá Svatomar-
tinská vína, jako první hrdý produkt 
jejich celoroční práce. V Čejkovicích 
bylo již od vzniku této tradice nejví-
ce vinařů, kteří se tímto vzácným pro-

duktem zabývali. Slavnostní zahájení 
již pátého ročníku letos pořádají po-
prvé ve spolupráci s hotelem Zámek 
na nádvoří historické templářské tvr-
ze, za podpory Vinařského fondu ČR, 
obce Čejkovice a serveru vinozcejko-
vic.cz. 

„V bohatém doprovodném progra-
mu vystoupí mužský pěvecký sbor Ré-
vokaz s písněmi o víně a Svatomar-
tinskou baladou, složenou speciálně 
k tomuto účelu. Následně bude zahá-
jena degustace Svatomartinských vín 
z nabídky čejkovických vinařů. Pro 

návštěvníky jsme připravili také gur-
mánské zážitky v podobě tradičních 
Svatomartinských pokrmů, které při-
praví jednotlivé restaurace v obci, 
každá se svým vlastním Svatomartin-
ským menu spojeným se Svatomar-
tinským vínem,“ říká jeden z organi-
zátorů Svatomartinských oslav René 
Bárta. 

Zájem o mladá vína a vinařské ak-
ce se Svatomartinským vínem spoje-
né u spotřebitelů rok od roku narůstá. 
„Do prodeje by letos mělo pod spo-
lečnou značkou jít už zhruba 750 ti-

síc lahví, což je téměř o 150 tisíc lahví 
více než v minulém roce,“ komentuje 
Jaroslav Machovec, ředitel Vinařské-
ho fondu. 

Kromě oslav Svatomartinského 
vína v Čejkovicích proběhnou akce 
i na dalších místech Moravy a Čech. 
Ochutnávku Svatomartinských vín 
pořádanou Vinařským fondem od-
startuje na Náměstí Svobody v Brně 
Svatomartinský košt. Ve stejný den 
přivítají Svatomartinská vína také 
v Uherském Hradišti, v Ústí nad La-
bem nebo v Bořeticích. 

Čejkovice na svatého Martina slavnostně přivítají Svatomartinské víno

11. listopad si většina lidí spoju-
je s očekáváním první sněhové nadíl-
ky. Svátek svatého Martina je ale ta-
ké svátkem vinařů, kteří koštují své 
první mladé víno. Značku Svatomar-
tinských vín vlastní od roku 2005 Vi-
nařský fond, který ji propůjčuje všem 

vinařům, jejichž vzorky vín projdou 
testem kvality. 

„V loňském roce jsme zaznamena-
li obrovský úspěch s oslavami Svato-
martinského vína. Akcí, které podpo-
řil také Vinařský fond, se dohromady 
zúčastnilo okolo dvou tisíc lidí. Pro-
to letos pořádáme tyto akce ve třech 
městech: v Ústí nad Labem, v Mostě 
a v Litvínově,“ říká jeden z organizá-
torů, Radim Michalec. 

V Ústí nad Labem se slavnostně ote-
vřou Svatomartinská vína 11. 11. pod-
le tradice přesně v 11 hodin. Za dopro-
vodu cimbálové muziky akce na Lidic-
kém náměstí potrvá až do 18. hodiny. 
Ochutnávka se koná pod záštitou pri-
mátora města Mgr. Jana Kubaty a sta-
rosty městského obvodu Ing. Václava 
Vernera. Loňského ročníku se v Ús-

tí zúčastnilo zhruba 1500 milovníků 
mladých vín. Druhý ročník ochutná-
vek Svatomartinských vín pořádaný 
ve spolupráci s hejtmanem Ústeckého 
kraje proběhne také v kulturním domě 
v Mostě, a to ve čtvrtek 13. listopadu 
od 15 do 18 hodin. 

Svatomartinské oslavy si nenechají 
ujít ani v Litvínově. V cukrárně U rad-
nice 18. listopadu proběhne letos vů-
bec první ročník oslav mladých vín 
pořádaný ve spolupráci s městem. 
Ochutnávky za doprovodu tradiční 
cimbálové muziky budou probíhat od 
15 do 19 hodin. 

Pořadatelem oslav pod názvem 
SVATOMARTINSKÉ 2008 je OR-
TOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Ús-
tí nad Labem, známý pořadatel mezi-
národní výstavy VINAŘSKÉ LITO-
MĚŘICE.

Zájem o Svatomartinské víno rok 
od roku narůstá. Letos se očekává 
okolo dvou set vzorků vín od bezmála 
stovky vinařů. Vína jsou to lehká, jis-

Svatomartinská vína slavnostně odšpuntují na severu Čech

Svatomartinské víno ochutnáme 11. 11. v 11 hodin

Kalendář vinařských akcí pro rok 
2008 navazuje na podobný úspěšný ka-
lendář, který byl vydán pro rok 2008, 
a je součástí tiskovin nazvaných Kra-
jem vína, které Národní vinařské cent-

rum vydává v rámci projektu podpory 
a propagace vinařské turistiky na Mo-
ravě a v Čechách. Tyto tiskoviny vydá-
vá ve spolupráci s partnery projektu 
– Nadací Partnerství, Jihomoravským 

krajem a Centrálou cestovního ruchu 
jižní Moravy. Projekt je financován Vi-
nařským fondem ČR. 

Kalendář bude následně distribu-
ován zdarma na vinařských akcích, 
na kterých se podílí Národní vinař-
ské centrum a Vinařský fond ČR (vi-
nařské a potravinářské veletrhy, soutě-
že, výstavy, prezentační večery atd.). 
Rovněž bude distribuován v informač-

ních centrech ve vinařských regionech 
atd. Tento kalendář má i svou interne-
tovou obdobu na webových stránkách 
www.vinazmoravy.cz nebo www.vi-
nazcech.cz. 

Pořadatelé mohou bezplatně přidat 
vinařskou akci pomocí jednoduchého 
formuláře, který je k dispozici na webo-
vých stránkách www.vinazmoravy.cz 
nebo www.vinazcech.cz.

Aby akce mohla být přidána do tiště-
né podoby kalendáře, je třeba ji zadat do 
konce října 2008. Kalendář má na uve-
dených webových stránkách i on-line
verzi, kam je možno akce přidávat prů-
běžně v průběhu celého roku.

Ing. Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra, 

o. p. s.

Národní vinařské centrum připravuje kalendář akcí na příští rok

Hustopeče u Brna (red) – Husto-
peče u Brna letos už poněkoliká-
té slavnostně přivítají první letošní 
víno. 15. listopadu přesně v 11 ho-
din 11 minut se v centru města ro-
zezní fanfáry na počest oslav nové-
ho ročníku vína. 

Jelikož 11. listopadu, svátek svatého 
Martina, letos připadá na všední den, 
rozhodli se hustopečští vinaři tento vý-
znamný den, kdy na trh přichází nové 
mladé víno, oslavit v sobotu 15. listopa-
du. Přesně v 11 hodin 11 minut přijede 

Martin na bílém koni s doprovodem, 
aby společně přivítali nový ročník vín 
– SVATOMARTINSKÉ 2008. 

Slavnostní vítání Svatomartinských 
vín s ochutnávkou pečených hus, které 
k tomuto svátku neodmyslitelně patří, 
proběhne ve stanu na Dukelském ná-
městí a v okolních mázhausech. Chy-
bět nebude ani tradiční cimbálová mu-
zika. Stokorunové vstupné bude za-
hrnovat 6 bloků na ochutnávku vína, 
katalog vín a skleničku. „Všichni pří-
tomní Martinové a všechny přítomné 
Martiny obdrží od pořadatelů lahev 

Svatomartinského vína,“ říká místosta-
rosta Hustopeč Jiří Teplý. 

Svatomartinské víno se v posled-
ních letech dočkalo své renesance. 
Mladé víno, které již čtvrtým rokem 
na sv. Martina vítáme, je předzvěstí 
toho, jak se vyvede celý ročník. Mla-
dá Svatomartinská vína jsou vína svě-
ží, ovocitá. Zrá la sice pouhých něko-
lik týdnů, ale za tu dobu stačila získat 
svůj osobitý půvab a charakter. Vyrá-
bí se bílá, růžová i červená, takže si 
každý může vybrat přesně to, které mu 
nejvíc chut ná.

SVATOMARTINSKÉ
JE VYRÁBĚNO

Z TĚCHTO ODRŮD:
�  bílé víno – odrůdy: Müller-Thurgau 

a Veltlínské červené rané; je to pří-
jemné, vyrovnané, svěží ovocité, su-
ché víno

�  růžové víno – odrůdy: Modrý Por-
tugal a Svatovavřinecké; jedná se 
o příjemné, dobře pitelné ovocité 
suché víno

�   červené víno – odrůdy: Modrý Por-
tugal a Svatovavřinecké; hladké sa-
metové suché víno s odbouranými 

kyselinami a případnou karbonic-
kou macerací
Značka „Svatomartinské“ byla re-

gistrována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již počtvrté společně 
s Národním vinařským centrem orga-
nizuje propagaci těchto vín pod jednot-
ným logem. 

Vinařský fond ČR

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

V Hustopečích přivítají sv. Martina mladým vínem

Národní vinařské centrum, o. p. s., připravuje Kalendář vinařských ak-
cí pro rok 2009. Vyzývá pořadatele vinařských akcí, zejména soutěží a vý-
stav vín, koštů, ochutnávek, vinařských slavností atd., k zařazení do to-
hoto kalendáře. 

Čejkovice (red) – Čejkovice jsou kolébkou Svatomartinských vín. 
I v letošním roce tato známá vinařská obec slavnostně přivítá nový 
ročník. Stane se tak 11. listopadu, na svátek svatého Martina, přes-
ně podle tradice v 11 hodin a 11 minut.

Prestože kolébkou Svatomartinských vín je jižní Morava, i sever Čech 
uctí a přivítá příchod nového ročníku vín – SVATOMARTINSKÉ 2008. Oslavy 
svátku svatého Martina s tradiční ochutnávkou a prodejem vín proběhnou 
od 11. listopadu v Ústí nad Labem, v Mostě a v Litvínově. 

krná a svěží, jak má správné Svatomar-
tinské být. „Pro český trh vinaři letos 
nachystali kolem tři čtvrtě milionu lah-
ví, což je zhruba o 150 tisíc lahví více 
než v loňském roce,“ komentuje Ing. 
Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 

fondu. Od 11. listopadu Svatomartin-
ská vína, mezi nimiž si lze vybrat mezi 
bílými, růžovými a červenými, nabíze-
jí mnohé vinárny i restaurace. V někte-
rých k nim podle tradice připraví také 
svatomartinskou husičku. 



26 / z domova Potravinářský zpravodaj 11 / 2008

Vinoforum je prestižní meziná-
rodní soutěž vín, která se koná 
v různých zemích střední Evropy od 
roku 1991. V letošním sedmnác-
tém ročníku, který se letos ko-
nal ve slovinském Mariboru, získa-
la moravská a česká vína tři zlaté 
a jedenáct stříbrných medailí. Čty-
ři mezinárodní komise hodnotily ve 
dnech 25.–26. září celkem 229 vín 
z celého světa. 

Předcházející ročníky se konaly 
v Modre (Slovensko), Mariboru (Slo-
vinsko), Grazu (Rakousko), Znojmě 
(Česká republika), Pezinoku (Slo-
vensko), Prešově (Slovensko), Ptuji 

(Slovinsko), Lednicko-Valtickém are-
álu (Česká republika), na ostrově Krk 
(Chorvatsko), v Praze (ČR) a Bratisla-
vě (SR), Valticích (ČR) a Pardubicích 
(ČR). Cílem soutěže „VINOFORUM“ 
je pozvednutí významu nejušlechti-
lejšího z nápojů – vína a porovná-
ní vín z regionu střední Evropy s ví-
ny světovými, s jejich různorodými
klimatickými a půdními podmínkami 
a vyrobených použitím různých tech-
nologií.

Z NAŠICH VINAŘSTVÍ ZÍSKALI:
Zlaté medaile:
�  Střední odborná škola vinařská 

a SOUZ Valtice, Chardonnay, 2006

�  Vinařství Valihrach, Merlot, 2006
�  ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., Ruland-

ské šedé, 2007
Stříbrné medaile:
�  BOHEMIA SEKT, a. s., Bohemia 

Sekt Prestige Brut, 2004
�  BOHEMIA SEKT, a. s., Bohemia 

Sekt Prestige Demi sec, 2005
�  BOHEMIA SEKT, a. s., LOUIS GI-

RARDOT Brut, 2003
�  Střední odborná škola vinařská 

a SOUZ Valtice, Muller Thurgau, 
pozdní sběr (spaetlese), 2007

�  Tetur Vladimír, Chardonnay, výběr 
z hroznů (auslese), 2007

�  Vinařství Kovacs s. r. o., Rulandské 
bílé (Pinot blanc), 2007

�  Vinařství Kovacs s. r. o., Chardon-
nay, 2007

�  Vinařství Valihrach, Cuvée, 2007
�  Vinařství Valihrach, Ryzlink rýnský, 

2006
�  ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., Tramín 

červené, 2005
�  ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., Tramín 

červené, 2007

Titul šampiona jen o vlásek uniknul 
moravskému vinaři Josefu Valihracho-
vi, který získal ze čtyř přihlášených vín 
tři medaile; měl nejlépe hodnocená ví-
na v kategorii bílých tichých vín a titul 
„Champion“ mu v „rozstřelu“ uniknul 
jen o vlásek. Byl také spolu s Ing. J. Ko-

pečkem, Ing. P. Krškou a dr. M. Kříst-
kem členem hodnotící komise.

Šampiony soutěže se staly Děvín, 
2007, od firmy Mavin ze Slovenska 
(kategorie bílých tichých vín); Laš-
sky Rizling, 2006, od firmy Klet Bis-
trica ze Slovinska (kategorie vín bílých 
ostatních); Arguaza Crianza, 2005, od 
firmy Bodegas Arguaza Navaro ze Špa-
nělska (kategorie červených vín) a Pe-
nina Pullus, 2005, od firmy Ptujska 
Klet d.o.o. ze Slovinska (kategorie šu-
mivých vín). Ing. Pavel Krška,

Národní vinařské centrum, o. p. s.

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

Výborný medailový úspěch našich vín na letošním Vinoforu

S podporou společnosti BOHEMIA 
SEKT, za odborné garance Asocia-
ce sommelierů ČR a Asociace hotelů 
a restaurací, proběhl ve čtvrtek 16. říj-
na 2008 v Hotelové škole v Teplicích 
jedenáctý ročník mistrovství somme-
lierů České republiky „Trophée Bohe-
mia Sekt – Sommelier ČR 2008“. Spo-
lečnost BOHEMIA SEKT věnuje znač-
né úsilí a péči rozvoji gastronomického 
umění, a přispívá tak k posilování vy-
soké odborné úrovně a profesionali-
ty v práci s víny. Soutěže se letos zú-
častnilo 21 soutěžících – 17 chlapců 
a 4 dívky, kteří zastupují celkem osm 

hotelových škol a učilišť z celé České 
republiky. Sommelieři v základní části 
soutěže prokázali své teoretické znalos-
ti složením písemného testu z historie 
i současnosti vinařství, technologie vý-
roby, ale i ošetřování, uskladnění a po-
dávání vína. Také identifikace vín při 
anonymní degustaci patřilo mezi pro-
kazované znalosti i dovednosti, i když 
studenti vzorky porovnávali především 
ve vzhledu a vůni. Do veřejné části sou-
těže poté postoupili tři nejlepší finalis-
té, u kterých odborná komise i diváci 
ohodnotili především znalosti v oblas-
ti doporučení vína k menu, slepé degus-

tace vín, úroveň servisu sektu a podává-
ní červeného vína čestným hostům, ale 
i profesionalitu komunikace s hostem, 
vystupování a celkový dojem. V přene-
seném slova smyslu je vždy vítězem 
soutěže „host české gastronomie“, kte-
rému se tak za několik let dostane pro-
fesionálnějších služeb. 

Na řádný průběh soutěže somme-
lierů dohlédla komise složená z čes-
kých odborníků sommelierství, vinař-
ství a školství. Hlavním porotcem byl 
Martin Pastyřík, prezident Asociace 
sommelierů ČR, dále v porotě zasedl 
ředitel hostitelské školy pan Jiří Neku-
da, zástupce Asociace hotelů a restau-
rací pan Milan Nemrava, dále vedoucí 
výroby sektů společnosti BOHEMIA 
SEKT pan Josef Švéda, středoškolst-
ký učitel a sommelierský odborník Ka-
rel Babka a hlavní sommelier společ-
nosti BOHEMIA SEKT pan Tomáš 
Brůha.

Juniorská soutěž je putovní. Hote-
lová škola v Teplicích, letošní hostitel 
soutěže, se může pochlubit řadou úspě-
chů v odborných soutěžích. Mezi nej-
větší úspěchy a ocenění odborných do-
vedností se řadí zakázky pro Pražský 
hrad, zejména pozvání k zajištění ob-
sluhy při návštěvě amerického prezi-
denta Bushe v roce 2007.

Hana Karnoldová,
Marketingový specialista PR

BOHEMIA SEKT, a. s.

Mgr. Jiří Nekuda, 
ředitel školy, Hotelová škola Teplice

Mistrovství České republiky sommelierů 2008

VÝSLEDKY SOUTĚŽE : 
1. místo a titul mistr sommelier v kategorii junior pro rok 2008

Jan Gottried – student Hotelové školy Teplice

2. místo – Žežula Jan – student Hotelové školy Bohemia Chrudim

3. místo – Beníšek Jan – student Hotelové školy Mariánské Lázně 

Pro úplnost uvádíme, že paní Ivana Prokešová, učitelka odborného vzdělává-
ní z teplické školy, která studenta Jan Gottrieda na soutěž připravovala, do-
stala v tomto roce výroční cenu „Učitel odborného předmětu Ústeckého kra-
je“ za rok 2008, udělenou AHR. 

Mistrovství
České republiky
sommelierů 2008

– junior

„Výroba sektu není úplně jednodu-
chá záležitost, je na to potřeba tech-

nologie, která není levná. My proto 
uděláme víno, které potom do finál-

ní podoby sektu zpracuje odborná fir-
ma,“ dodal. V republice je to podle 
něj běžná praxe, protože vyrábět sekt 
v ČR umí tři čtyři firmy. Vinné skle-
py Kutná Hora tímto způsobem vyro-
bí asi 500 lahví sektu. 

Letošní úroda vypadá podle Ru-
dolfského velice dobře. „Hrozny jsou 
zdravé, je jich celkem dost.“ Rané od-
růdy podle něj mají cukernatost do-

statečnou. Vinné sklepy Kutná Hora 
nabízejí kolem dvaceti zemských vín, 
včetně slámového. Zaměřují se na Ru-
landské bílé, Rulandské šedé, Ruland-
ské modré a Svatovavřinecké. Révu 
pěstují na sedmi hektarech kutnohor-
ských vinohradů Sukov a Pod Kuklí-
kem. V roce 2005 firma obnovila také 
půl hektaru vinice Nad zámkem v ob-
ci Kuks na Trutnovsku. 

Vinné sklepy Kutná Hora vznikly 
v roce 2002. Obnovily tradici vinař-
ství v Kutné Hoře, o němž je zmínka 
už v Kosmově kronice z roku 1101. 
Jsou rodinnou firmou, která jako je-
diná ve vinařské oblasti Čechy hos-
podaří v systému ekologického země-
dělství, takzvaném bio. Zaměstnává
čtyři lidi, na sezonní práce si najímá 
brigádníky.

Vinné sklepy Kutná Hora letos obohatily sortiment o sekt 

Praha – Dalším krokem kom-
pletní modernizace značky Be-
cherovka je uvedení nového skla. 
Společnost Jan Becher – Karlo-
varská Becherovka, a. s., nepo-
nechala nic náhodě a objednala 
si ho u renomovaných designé-
rů ze studia Koncern. Vznikly tak 
velmi designově vyvedené skle-
ničky – shooter a likérka, které 
inspirují ke správnému způsobu 
servírování Becherovky – čistou 
a namraženou. V těchto dnech se 
nové sklo dostává do restaurací, 
barů a klubů po celé ČR. Beche-
rovku v novém nadčasovém de-
signu si tak bude moci vychutnat 
každý. Na zdraví!

Moderním designem a propraco-
vaností navazují skleničky na kva-
litní rukodělnou práci českých sklá-
řů a současně v sobě snoubí historii 
a kvalitu, hodnoty, které charakteri-
zují i Becherovku. Nové sklo tak po-
kračuje v dlouhé a úspěšné historii 
značky Becherovka, jejíž kalíšek je 
spolu s lahví oválného tvaru nezamě-
nitelným atributem, chráněným do-
konce ochrannou známkou.

Shotová sklenička je vyráběna ze 
sodnodraselného skla, likérka, jež je 
vyráběna v české sklárně, pro změ-
nu z krystalínu. Oba typy jsou vyrá-
běny technologií plně automatizova-
ného lisování. Skleničky jsou zvenčí 
naprosto jednoduché a nechávají po-
zorovatele, aby se soustředil na jejich 
vnitřní strukturální tvar, který navo-

zuje pocit křišťálového lomu světla.
A co samotnému vývoji skla říkají 

designéři ze studia Koncern?
„Nebylo pro nás lehkým zadáním 

vytvořit nové nápojové sklo pro tak zná-
mou a pro mnoho Čechů i symbolic-
kou značku, jakou Becherovka oprav-
du je,“ říká MgA. Jiří Přibyl, jeden ze 
dvojice designérů. „Studio Koncern se 
vždy věnuje pouze současnému desig-
nu, proto vytváření jakékoli historizují-
cí repliky nebylo naší cestou. Převrátili 
jsme zavedený zvyk dekorovat sklenici 
zvenčí  a provedli dekor na vnitřní stra-
ně formou jemného lámání. Rytmika 
a symetričnost zlomů je náznak geome-
trické secese, tedy období po roce 1908. 

Byla to doba, v níž se Becherovka stala 
věhlasnou. Tento design je fúzí digitál-
ní současnosti s historickými kořeny to-
hoto likéru,“ upřesňuje designér.

„Nové sklo nabízí také řadu možnos-
tí pro společnou zábavu a předvedení 
umění barmanů a barmanek. Speci-
álně shooter vybízí ke kreativitě. Díky 
svému tvaru umožňuje různé způsoby 
držení a tvorbu rituálů, a spotřebitelé 
tak mohou sami rozhodnout, jak bu-
dou Becherovku pít. Na baru se z no-
vých shotových skleniček dá, díky jejich 
pravidelnému tvaru, vytvářet pyramida, 
a barman tak může velmi efektně za-
působit na své hosty,“ uvádí Eva Do-
lenská, brand manažerka značky Be-
cherovka.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka 
je společností s českými kořeny a ce-
losvětovou působností. Je součás-
tí francouzského koncernu Pernod 
Ricard, druhého největšího výrobce 
destilátů a vína na světě. Společnost 
Jan Becher - Karlovarská Becherov-
ka distribuuje kromě Becherovky ví-
ce než 40 známých světových značek 
alkoholu. Patří mezi ně Ballantine´s, 
Jameson, Havana Club, Beefeater, 
Absolut, Chivas Regal, Martell, Ol-
meca, Kahlua, Malibu, Wyborowa, 
Jacob´s Creek, Marques de Arienzo-
Rioja, Champagne Mumm, Perrier-
Jouët a mnohé další. Více na www.
jan-becher.cz.

Eva Kotýnková,
manažerka komunikace a PR,

Jan Becher - Karlovarská Becherovka

Kutná Hora (bo) – Vinné sklepy Kutná Hora, které usilují o obnovu tra-
dice vinohradnictví na Kutnohorsku, letos podle odhadu vyrobí zhruba 
15 000 lahví vína, to je asi 12 000 litrů. Podle jednatele Stanislava Ru-
dolfského bude výroba proti jiným rokům mírně nadstandardní. V sorti-
mentu se také poprvé objevil sekt, který firma představila na Svatovác-
lavských slavnostech v Kutné Hoře, řekl Rudolfský. 

Becherovka má nové sklo
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Moody International je jednou z předních me-
zinárodních certifikačních společností se širokou 
základnou certifikací výrobků i systému řízení na-
bízející své služby ve výrobě, stavebnictví, služ-
bách, v oblasti kvality i v inspekcích s využitím 
kvalifikovaných auditorů a akreditacemi od mezi-
národních orgánů.

Skupina Moody International původně vznikla 
na poli inženýrství, inspekcí a technického servisu 
a přes svůj vývoj si ponechává jako primární strate-
gii pokračovat v hledání možností, jak co nejlépe po-
skynout hodnotnou podporu svým klientům. Bez-
mála 100leté zkušenosti dovolují společnosti Moody 
International nabízet komplexní služby v celosvěto-
vém měřítku prostřednictvím svých mezinárodních 
poboček v ČR českými auditory s IRCA registrací.

HACCP
HACCP je základním požadavkem legislativy 

v potravinářském průmyslu. Ve spojení se systé-
mem řízení kvality umožňuje potravinářským fir-
mám získat účinný nástroj k řízení bezpečnosti 
a kvality potravin.

Moody International vytvořilo technickou směr-
nici pro provozní HACCP akreditovanou akredi-
tačním orgánem UKAS, která je používána k certi-
fikaci jak výrobních potravinářských firem, tak i fi-
rem zabývajících se službami v potravinářství.

ISO 22000:2005 – SYSTÉM ŘÍZENÍ 
BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ISO 22000 je mezinárodní standard vytvořený 
k zajištění bezpečnosti potravin v celém potravino-
vém řetězci a poskytující potřebnou strukturu me-
zinárodně harmonizovaných požadavků pro tolik 
potřebný komplexní přístup.

Systém bezpečnosti potravin odpovídající poža-
davkům ISO 22000 přináší firmě jistotu, že vyrábí 
bezpečné výrobky. Pro prokázání shody s normou, 
jako odpověď na vzrůstající nároky v potravinář-
ském sektoru, může být tento systém certifikován.

Moody International je jednou z mála certifi-
kačních společností poskytující certifikaci ISO 
22000 pod akreditací UKAS.

BRC POTRAVINY – THE BRITISH RETAIL 
CONSORTIUM

První vydání standardu BRC spatřilo světlo svě-
ta v roce 1998 a mělo za cíl snížit několikanásobné 
audity prováděné obchodníky a auditory u výrob-
ců potravin zásobujících obchodníky ve Velké Bri-
tánii svými produkty s privátní značkou.

Obchodníci, výrobci, dovozci, dodavatelé i služ-
by v potravinářství, ti všichni mohou mít prospěch 
z tohoto základního standardu. Moody Internatio-
nal je akreditována akreditačním orgánem UKAS 
pro provádění certifikací všech potravinářských 
dodavatelů.

Certifikáty Moody International jsou uznávané 
uskupením BRC, které tvoří významnou část po-
travinářského odvětví.

IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD
Potravinářští obchodníci a velkoobchodníci pra-

videlně provádějí audity k ohodnocení úrovně bez-
pečnosti potravin u výrobců privátních značek. Ty-
to audity jsou prováděny nezávislými auditory cer-
tifikačních orgánů.

Každý výrobce nebo výrobce privátních zna-
ček, který spolupracuje s německými nebo fran-
couzskými obchodníky nebo velkoobchodníky, je 
podroben IFS auditu. Obchodní zástupci nemusí 
být nutně certifikováni podle IFS, ale mohou po 
jejich dodavatelích požadovat důkaz, že základy ří-
zení bezpečnosti potravin má zavedeny.

Moody International poskytuje akreditovanou 
certifikaci potravinářských dodavatelů. Certifiká-
ty jsou uznávány seskupením IFS.

GMP+ :2006 – CERTIFIKACE 
V KRMIVÁŘSKÉM SEKTORU

Holanský úřad Product Board Animal Feed 
přijal první verzi GMP+ standardu v roce 1992. 
GMP+ je klasifikován jako výrobkový standard. 
První klienty tohoto standardu tvořily holandské 
krmivářské společnosti, které dodávaly krmivo 
přímo na farmy, ale od 1999 se začaly přidávat 
i zahraniční společnosti. Několik krizí (1997 BSE, 
1999 dioxiny v krmných tucích, 2002 MPA v glu-
kózovém sirupu…) bylo zásadním impulsem pro 
prudké rozšíření tohoto standardu. Tento rozvoj 
na jedné straně způsobil nárůst požadavků a na 
druhé straně se zapojily různé články krmivářské-
ho řetězce. 

Živočišná výroba není samostatným elemen-
tem, ale je napojena na několik dalších odvětví, ja-
ko je potravinářský průmysl (jako začátek řetězce 
skrz vedlejší produkty z výroby používané jako kr-
mivo nebo jako konečný článek, kdy je příjemcem 
surovin živočišného původu), chemický průmysl, 
těžební průmysl a primárně zemědělství. Podpůr-
né činnosti jako skladování, obchod, přeprava, pře-
kládka apod. jsou také součástí řetězce.

GMP+:2006 standard je určen pro všechny spo-
lečnosti zapojené do krmivářského řetězce. Tento 
standard zaručuje kvalitu krmiv pro:
–  člověka – jako spotřebitele živočišných produk-

tů
–  zvířata – jako konzumenty krmiv
–  životní prostředí – jako místo, kde končí veške-

ré živočišné odpady

GMP+ standard je založen na principech
HACCP spolu s vybranými požadavky ISO 9001 
a ISO 22000, jako je stahování výrobků z trhu, sle-
dovatelnost, systém rychlého varování apod. stej-
ně jako na evropské legislativě. Požadavky GMP+ 
standardu jsou definovány v „podstandardech“ ur-
čených pro jednotlivá odvětví. Konkrétně je tento 
standard dělen na pěstování krmných materiálů, 
obchod, skladování a překládku, výrobu/zpracová-
ní, přepravu, laboratorní testování, pro krmné ma-
teriály, aditiva, premixy a krmné směsi. Struktura 
standardu tak umožňuje garanci kvality a bezpeč-
nosti v řetězci od začátku do konce.

Všechny certifikované firmy mohou využívat 
výhod, jako je např. přístup do databáze nežádou-
cích látek, systém rychlého varování, databáze 
hodnocení rizik apod. Tento standard je v součas-
nosti využíván převážně firmami v Evropě, Asii, 
Austrálii a Jižní Americe.

Moody International provádí certifikace a také 
školení podle GMP+ standardu. Certifikáty Moo-
dy International jsou uznávány úřadem PDV (Pro-
duct Board Animal Feed) a akreditovány němec-
kým akreditačním orgánem DAP.

Certifi kace v potravinářství, zemědělství, dopravě a průmyslu

Moody International s. r. o., Ocelářská 35/1354, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 080 246, fax: 284 080 243

E-mail: admin.czech@moodyint.com
www.moodyint.com

Prima Delika, Karlovy Vary
Tel. + fax: 353 565 255

E-mail: primadelika@seznam.cz

www.primakv.cz 

Nabízíme:
�  Kvalitní přirodní střeva
�   Vakuové sáčky PA/PE, smrštitelné, varné
�  Hliníkové misky a podnosy
�  Čerstvé vepřové maso

DELIKA

KARLOVY  VARY

... zaručeně čerstvé maso
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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.

Společnost Toyota Material Handling CZ 
(do léta 2008 BT Česká republika) představi-
la zcela novou řadu ručně vedených elektric-
kých paletových vozíků BT. Vynikající vlast-
nosti nových nízkozdvižných vozíků a zakla-
dačů jsou výsledkem průzkumu u několika set 
evropských zákazníků, kteří definovali klíčo-
vé faktory, které očekávají a preferují u tech-
niky tohoto typu. 

Nové vozíky jsou určeny pro horizontální trans-
port nákladů, operace nakládání/vykládání vozi-
del, vychystávání a zakládání ve všech typech lo-
gistických, obchodních i výrobních aplikací. 

Řada nízkozdvižných vozíků se skládá z pěti 
modelů s nosnostmi od 1 400 do 2 500 kg. Řada 

zakladačů BT Staxio se skládá se z 8 modelů s nos-
ností od 800 do 2 000 kg, výškou zdvihu až 4755 
mm a s variantami s přízdvihem podpůrných ra-
men, se široce rozkročenými podpůrnými rame-
ny nebo verze SWE200D pro dvoupaletovou ma-
nipulaci. K dispozici je široký výběr konfigurací 
stožárů, vidlic a baterií. BT Staxio je navrženo pro 
aplikace s pěší obsluhou, ale většina modelů je vo-
litelně k dispozici se sklopnou stupačkou pro spo-
lujízdu obsluhy v intenzivním provozu a pro pojez-
dy na delší vzdálenosti.

UŽITEČNÉ FUNKCE, BEZPEČÍ
PRO OBSLUHU, VYSOKÝ VÝKON

BT Levio i BT Staxio s centrálně umístěnou ří-
dící ojí jsou vybaveny mnoha užitečnými funkce-
mi a nabízí jednoduché ovládání (pro praváky i le-
váky), vyšší produktivitu, spolehlivost a bezpečný 
provoz. Klíčovými slovy pro BT Levio jsou proto 
jednoduchost, bezpečnost a odolnost. K dispozici 
jsou mimo jiné rampový start i zastavení bez pro-
kluzu, důležitá funkce Click-2-Creep pro manipula-
ci v těsných prostorách s rukojetí ve svislé poloze 
nebo funkce želva pro dočasné zpomalení. Pětibo-
dový koncept šasi BT Castorlink umožňuje výbor-
nou manévrovatelnost, skvělou boční stabilitu i při 
jízdě po nerovnostech nebo na rampách. Výkono-
vé funkce vozíku je možné naprogramovat podle 
individuálních potřeb řidiče. 

1 SERVISNÍ PROHLÍDKA ROČNĚ 
A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

ŠETŘÍ NÁKLADY
Některé exponované plastové díly byly nahraze-

ny díly kovovými, pouzdra jsou vyložena teflonem 
a není nutné je promazávat, AC motory znamenají 
méně opotřebitelných dílů. V běžném provozu sta-
čí tak pouze jedna servisní prohlídka ročně. Spo-
lečnost Toyota poskytuje na vozíky řady BT Levio 

a BT Staxio prodlouženou záruku až 3 roky nebo 
3 000 motohodin. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte interaktiv-
ní webovou prezentaci, kterou pro vás společnost 
TMH CZ připravila na adresách www.bt-levio.cz 
a www.bt-staxio.cz.

Společnost BT Česká republika se přejmenovala 
na Toyota Material Handling CZ letos v červenci. Je 
nedílnou součástí evropské organizace společnosti 
Toyota Material Handlin Europe a je jediným ofici-
álním distributorem manipulační techniky a tahačů 
značky Toyota a BT na českém trhu.  Redakce

Nové stroje BT od společnosti Toyota – odolné, silné a spolehlivé

Podniky českého a středoevropského 
gastronomického trhu se s dodavateli 
tradičně potkávají v Brně. V posledních 
letech takovým místem není jen SALIMA 
a spolu s ní konaný veletrh INTECO, ale 
také Mezinárodní veletrh gastronomie, 
hotelových služeb a veřejného stravová-
ní G + H. 

Poprvé se G + H uskutečnil v roce 2003, 
aby vyplnil mezeru, která vznikla přecho-
dem veletrhu SALIMA na dvouletou pe-
riodicitu. Pro dynamicky se rozvíjející ob-
last gastronomických a hotelových služeb 
se dvouletá přestávka zdála příliš dlouhá. 
Záměr se podařil a firmy z HORECA trhu 
si rychle zvykly, že se jednou za dva roky 
na brněnském výstavišti koná specializova-
ná přehlídka určená jen pro ně a jejich ob-
chodní partnery. 

Minulého ročníku G + H se zúčastnilo 
207 vystavovatelů ze sedmi zemí a více než 
devět a půl tisíce návštěvníků, výhradně 
profesionálů ze segmentu HORECA nebo 
jejich budoucích nástupců – dnešních stu-
dentů odborných škol. Zároveň se začalo 
dařit to, co pořadatelé proklamovali od sa-
mého začátku: že veletrh G + H není ome-
zen pouze na český a případně slovenský 
trh, ale má vyšší mezinárodní ambice. V ro-

Čtvrtý ročník veletrhu G + H 

Nejen o víně a biopotravinách
ce 2007 se mezi návštěvníky zaregistrovali 
odborníci z 22 zemí a podíl zahraničních 
návštěvníků dosáhl zatím rekordních deví-
ti procent. „Tento trend chceme na příštím 
ročníku dále posílit, proto se chystáme pro-
pagačními kampaněmi oslovit nové odborné 
návštěvníky především z příhraničních oblas-
tí Slovenska, Rakouska a Maďarska, ale ta-
ké z dalších zemí Evropské unie,“ potvrdila 
vedoucí manažerka projektu G + H Věra 
Menšíková.

Šance zviditelnit se na středoevropském 
trhu gastronomie a hotelnictví se rychle blí-
ží. Termín 4. mezinárodního veletrhu G + H 
byl stanoven na 4. až 6. březen 2009. Oče-
kávány jsou jak potravinářské firmy, tak do-
davatelé nápojů a near food zboží, techno-
logického vybavení, zařízení interiérů či 
služeb. Samozřejmostí bude doprovodný 
program s informacemi o oborových tren-
dech a s třídenním finále 15. ročníku mezi-
národního mistrovství ČR mladých kucha-
řů, cukrářů a číšníků Gastro Junior Brno 
2009 – Nowaco Cup. 

P O P R V É
S  V E L E T R H E M

V I N E X
Všechny čtenáře jistě potěší zpráva, že se 

Mezinárodní veletrh VINEX vrací k roční 
periodicitě a jeho 14. ročník tak proběhne 
souběžně s veletrhem G +H. Jednou za dva 
roky je přece jen málo, rozhodli se už de-
finitivně vinaři, kterým narozdíl od potra-
vinářských firem přesun na bienále nikdy 
úplně nevyhovoval. Na G + H se producen-
ti vína prezentovali už od prvního ročníku; 
nejprve jen jako jeden z oborů, v roce 2007 
proběhla cílená prezentace tuzemských vín 
a galavečer vinařů a v příštím roce už půjde 
o plnohodnotný veletrh. 

Požadavek Vinařského fondu ČR a Sva-
zu vinařů ČR vrátit VINEX k roční perio-
dicitě má hlubokou logiku. Víno se rodí kaž-

dý rok a s oteplováním klimatu se poslední 
ročníky navzájem předhánějí v kvalitě. Vy-
stavovat tedy bude co, těší se moravští vina-
ři, kteří si od gastronomického trhu hodně 
slibují. „Gastronomie je pro nás velmi důleži-
tý obchodní kanál s narůstající kapacitou,“ 
vysvětluje ředitel Vinařského fondu Jaroslav 
Machovec. „Řada lidí dnes vyhledává zážitko-
vou gastronomii a chce snoubit pokrmy s ví-
nem, se zlepšující se ekonomickou situací také 
přibývá těch, kteří si to mohou dovolit. Chtě-
jí o vínu něco vědět, a jestliže jim restaura-
ce nabídne kvalitní tuzemská vína, určitě si 
z nich vyberou. U cizinců je to jednoznačné, 
ti se skutečně nejdříve ptají po domácím ví-
ně,“ dodává.

Tuzemským vínům přichází na chuť i stá-
le více Čechů, kteří jim dávají přednost 
před často předraženou zahraniční konku-
rencí. A znalci jim dávají za pravdu. Radek 
John, známý milovník vína a pravidelný ná-
vštěvník brněnských gastronomických ve-
letrhů, na posledním Vinexu nešetřil chvá-
lou: „Bílá vína z Moravy jsou prostě skvělá. 
Jejich výhodou je obsah kyselinek, které jsou 
u jižanských vín vypáleny, jsou to vína pikant-
ní a výborná do gastronomie.“ A byl to prá-
vě Radek John, kdo se přimlouval za kaž-
doroční pořádání vinařského veletrhu. „Ví-
te, když je něco obrok, nastává problém. To 
je jako kdyby v televizi byl pořad ob čtrnáct 
dní – divák do toho nepůjde. VINEX by měl 
znovu obnovit tradici a být oním velkým fes-
tivalem, na který se z Prahy bude jezdit kaž-
dý rok,“ přál si Radek John na veletrhu VI-
NEX 2008... a pořadatelé ho zanedlouho 
vyslyšeli.

P R O  Z Á Ž I T E K  C H U T I
Konkurence na českém trhu roste. I když 

turistů přijíždí každý rok o něco více a záro-
veň se pomalu naplňují prognózy o zvýšení 
poptávky ze strany domácí klientely, tím, co 
zatím roste vůbec nejrychleji, je počet pro-

vozoven. Kvalita se tak stala samozřejmostí: 
bez vkusného interiéru a kvalitního vybave-
ní v kuchyni dnes provozovatelé nemají šan-
ci ani v menších městech. Prognózy odvětví 
se shodují, že základem budoucího úspěchu 
v průmyslu pohostinství a cestovního ruchu 
je vedle kvality služeb také variabilita nabíd-
ky a rozšířený sortiment dosud neznámých 
nebo méně známých jídel a nápojů. 

Trendům vycházejí vstříc zvýrazněná té-
mata veletrhu G + H 2009, ke kterým pa-
tří místní speciality, etno kuchyně, slow 
food, ale také wellness a zařízení pro vol-
ný čas v hotelech a restauracích. Největší 
pozornost se upře na zdravý životní styl, 
funkční potraviny a biopotraviny, které 
vyhledává stále více spotřebitelů. Jestliže 
v roce 2007 český trh s biopotravinami do-
sáhl obratu 1,3 miliardy korun, do konce 
roku 2010 by se při současném vývoji po-
dle specializované agentury Green marke-
ting měl zvětšit na pětinásobek. Ještě mar-
kantnější je tento posun priorit v západní 
Evropě, a bio poptávce náročné klientely 
se tak přizpůsobují i naše hotely a restau-
race. Není náhodou, že kategorie „gastro“ 
sedmého ročníku prestižní soutěže Česká
biopotravina roku bude vyhlášena právě na 
veletrhu G + H.

„Odlišit se, nabídnout něco nového, poskyt-
nout vedle tradičních služeb nevšední zážitek. 
To je výzva pro všechny podnikatele v gastro-
nomii a ubytování, kteří chtějí obstát v nároč-
né konkurenci. Nové podněty budou hledat 
i na veletrhu G + H 2009 a je na dodavate-
lích, jak této poptávce vyjdou vstříc,“ říká ve-
doucí manažerka projektu Věra Menšíková. 
Jak dodává, do konce letošního října se vy-
stavovatelé na G + H mohou hlásit za zvý-
hodněných podmínek. 

Ondřej Michalík
Manažer PR a reklamy BVV, a. s.

potravinářské veletrhy
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Společnost VOMA, s. r. o., 
Uherský Brod, zastupovala ve 
dnech 19. – 23. října 2008 Čes-
kou republiku na mezinárod-
ním potravinářském veletrhu 
SIAL (Salon International de 
l‘Alimentation) v Paříži. Uni-
kátnost této účasti je podtrže-
na skutečností, že mezi tisíci 
světových vystavovatelů, kte-
ří prezentovali své zboží, byla 
i společnost VOMA.

V této souvislosti jsme požádali 
jednatele společnosti VOMA, s. r. o.,
pana Miroslava Mahdalíka a ze-
ptali se jej na dojmy z účasti na
tomto prestižním potravinářském 
salonu.

OTÁZKA PRVNÍ:
Co předcházelo účasti Vaší 

společnosti VOMA, s. r. o., na 
veletrhu SIAL?

Lapidárně řečeno je to více než 
15 let usilovné a poctivé práce, je to 
vize majitelů firmy, je to každodenní 
překonávání překážek, je to budová-
ní firmy od velmi skromných začát-
ků přes modernizace a rekonstrukce 
provozů po vybudování moderního 
uzenářského závodu. Je to ukotvení 
na trhu s kvalitními výrobky, o které 
je zájem nejen v regionu, ale v celé 
České republice.

Výrobky VOMY prošly přísným 
hodnocením v regionálních soutě-
žích, kde získaly ocenění Perla Zlín-

ského kraje, ocenění na výstavě Ze-
mě Živitelka v Českých Budějovi-
cích, celostátní ocenění KLASA 
Ministerstva zemědělství pro 11 vý-
robků.

Město Uherský Brod vyhlásilo 
VOMU Firmou roku 2006 a její pro-
dejny získaly v r. 2008 cenu za nej-
lepší potravinářský obchod.

Společnost klade hlavní důraz na 
kvalitu produktů a hygienu výroby. 

Důkazem jsou opakované certifiká-
ty ISO 9001 a HACCP.

Technologické vybavení provozů 
je na nejvyšší světové úrovni a tomu 
musí i odpovídat profesionalita per-
sonálu.

OTÁZKA DRUHÁ:
Jaká je Vaše výrobní a ob-

chodní strategie a se kterými vý-
robky Vaše společnost nejvíce 
oslovuje Vaše zákazníky?

Výhodou společnosti je její uza-
vřený výrobní i prodejní cyklus. Sta-
rý závod se specializuje na nákup 
a bourání masa, nový závod na výro-
bu uzenin a vlastní prodejny přímo 

ověří zájem zákazníků o výrobky. 
VOMA využívá také staré ověřené 
receptury zděděné po otci majitele, 
panu Bohumilu Mahdalíkovi, kte-
rý svoji živnost provozoval v letech 
1929–1948 v Bystřici pod Lopení-
kem. Tou jsou podřízeny druhy ma-
sa a koření, které se používaly při 
domácích zabijačkách. Jen namát-
kou je možno zmínit Bílokarpatský 
salám, Mahdalíkovy párečky, Bys-
třickou klobásu, Brodskou sekanou 
a Lopenickou slaninu, o které se dá 
říct, že je vlajkovou lodí firmy. 

OTÁZKA TŘETÍ:
Jak hodnotíte po návratu z Pa-

říže účast společnosti VOMA,
s. r. o., na veletrhu SIAL 2008 
a jaký očekáváte z této aktivity 
přínos pro Vaši firmu?

Naše účast na SIALu byla pro na-
ši společnost premiérou, tento vý-
znamný mezinárodní veletrh nám 
umožnil představit naše produkty ná-
vštěvníkům z celého světa a zjistit je-
jich vnímání v porovnáním s konku-
renčními zahraničními výrobky, na 
druhé straně nám nabídl veletrh pře-
hled jednak výrobků, ale i technolo-
gií, ingrediencí, obchodních praktik 
včetně propagace, navázání kontak-
tů pro budoucí spolupráci. 

Už teď je možno říci, že sorti-
ment rozšíříme o 2 nové. SIAL nám 
rovněž umožnil navázat první kon-
takty se 4 zahraničními podobnými 
podniky. Redakce

VOMA, s. r. o., Uherský Brod vystavovala
na mezinárodním potravinářském veletrhu SIAL v Paříži

www.top-gastro.cz

TOP GASTRO
GASTRONOMICKÝ VELETRH

Společně s veletrhy Holiday World a Golf World Prague

5. - 8. 2. 2009
Výstaviště Incheba Expo Praha - Holešovice

NOVINKA 
NÁPOJOVÝ PAVILON
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S ředitelem národního odbyto-
vého družstva CENTROODBYT Ing. 
Pavlem Krejčíkem jsme se bavi-
li o úloze takovýchto organizací 
na trhu s červeným masem. V roz-
hovoru přinášíme vysvětlení, co je 
hlavním posláním takovýchto orga-
nizací.

Kdy vznikl CENTROODBYT a co 
k jeho založení vedlo?

Vznik CENTROODBYTu byl inspi-
rován doslova tragickou situací v ob-
lasti chovu prasat, kdy farmářské ce-
ny byly dlouhodobě pod výrobními ná-
klady a chovatelé vážně zvažovali chov 
a výkrm prasat opustit. Ústředním mo-
tivem bylo ustavit jednotnou a silnou 
organizaci výrobců a producentů vep-
řového masa, která bude zprostředko-
vaně působit na trh a bude důstojným 
partnerem zpracovatelů. V listopadu 
2003 založilo šest odbytových orga-
nizací družstvo, které bylo 21. května 
2004 zapsáno do obchodního rejstří-
ku. V roce 2004 do CENTROODBY-
Tu přistoupila další 3 odbytová druž-
stva. Bylo rozhodnuto, že základním 
posláním družstva bude poskytování 
marketingových služeb, monitoring tu-
zemského a zahraničního trhu s prasa-
ty a později i skotu, s distribucí pro ši-
rokou chovatelskou veřejnost, s cílem 
přispívat k regulaci domácího trhu. 
K tomu bylo nutno navázat kontakty 
s našimi i zahraničními marketingový-
mi a obchodními firmami i zahranič-

ními zpracovateli. V neposlední řadě 
byl stanoven i střednědobý úkol – zpra-
covat marketingovou studii o vepřovém 
mase na období let 2007–2013. K to-
muto účelu jsme iniciovali vznik od-
borného týmu, jehož součástí jsme by-
li i my. Díky vstřícnému postoji MZe 
ČR byla formou Situační a výhledové 
zprávy v listopadu 2006 vydána studie 
s názvem „Trendy ve vývoji produkce 
a spotřeby vepřového masa včetně od-
hadu do r. 2013“. 

Co je hlavní náplní činnosti?
Od března 2004 začal CENTRO-

ODBYT vydávat tzv. Aktuální informa-
ce (AI) pro chovatele. Zpočátku naho-
dile a podle potřeby, později systema-
ticky. Nakonec se vydávání AI ustálilo 
na týdenní frekvenci s prohlubujícím 
se obsahem, vždy ve čtvrtek, a sloužilo 
především jako podklad pro prvovýrob-
ce při následných cenových jednáních 
se zpracovateli. Informace jsme zveřej-
ňovali na našem webu zdarma Průměr-
ný počet respondentů postupně narostl 
až na 700 týdně. Na webovou stránku 
CENTROODBYTu se kromě produ-
centů červeného masa napojili i zpra-
covatelé a některé řetězce. Informač-
ní tok sílil o další rozbory, analýzy, in-
formace a doporučení. Protože se však 
stávalo čím dál větším problémem udr-
žení vyrovnaného rozpočtu, změni-
li jsme způsob distribuce. Informace 
jsme zpoplatnili a zasíláme je zájem-
cům elektronicky. 

Časový vývoj vygeneroval 2 základní 
obory činnosti CENTROODBYTu, a to:
�  marketingové služby pro členy, při-

družené organizace automaticky 
zdarma a pro chovatele a další zá-
jemce za úplatu. Rozlišujeme dvě 
formy – týdenní AI na základě ob-
jednávky (500,- Kč/měsíc) a na 
základě uzavřené Smlouvy o po-
skytování marketingových služeb
(15 000,- Kč/rok) poskytujeme nad-
stardandní informační tok.

�  klasická obchodní činnost pro při-
družené organizace, případně dal-
ší chovatele, či členské i nečlenské 
odbytové organizace. CENTROOD-
BYT zabezpečuje i přímé zahranič-
ní obchody, což při průměrné mar-
ži okolo 0,7 % umožňuje dosáhnout 
lepších realizačních cen pro chova-
tele než u jiných obchodníků s do-
bytkem. Průměrný roční obrat sa-
motného družstva se pohybuje oko-
lo 200 mil. Kč, s ročním objemem 
obchodu přes 7 000 tun jatečného 
skotu a prasat. V současné době je 
přidruženo 13 zemědělských prvo-
výrobců. CENTROODBYT včet-
ně členů zobchodují ročně celkem 
cca 63 tis. tun prasat a přes 4 tisíce 
tun skotu. Tato činnost se pro nás 
stala nejvýznamnějším zdrojem fi-
nančních prostředků. Bohužel však 
se počet přidružených organizací 
snižuje, protože některé z nich pod 
vlivem záporné bilance ukončily vý-
krm prasat a další splnily povinnou 

tříletou lhůtu, stanovenou jako pod-
mínku pro poskytnutí dotací. Roz-
počtové výpadky dotují členská od-
bytová družstva a to nejde do ne-
konečna. V ČR je v současné době 
evidováno na 5 000 chovatelů pra-
sat a 25 000 producentů skotu. Kaž-
dým rokem si však objednávají Ak-
tuální informace, či uzavírají Smlou-
vu o poskytování marketingových 
služeb pouze desítky subjektů. Při-
tom jsme si ověřili, že těmito mate-
riály disponují chovatelé, zpracova-
telé a další instituce v řádu stovek 
až tisíců. Příčinou je to, že jednotli-
ví respondenti porušují závazek, že 
informace nebudou poskytovat tře-
tím osobám a vzájemně si je přepo-
sílají. Proto apelujeme k vyžívání na-
šeho informačního zdroje za úplatu 
a tím umožnit naši další existenci. 
Bohužel se nedá exaktně vyčíslit 
ekonomický přínos činnosti naše-
ho družstva pro producenty. Víme, 
že i ekonomická situace producentů 
červeného masa je složitá, ale jsme 
přesvědčeni, že z pohledu jejich vy-
naložených celkových ročních ná-
kladů jsou uvedené částky za služby 
CENTROODBYTu zanedbatelné.

Ani dnes není na tom živočišná výro-
ba zrovna růžově a přehledné informace 
o zpeněžování červeného masa jsou jis-
tě vítané. Co byste členským organiza-
cím, ale i nečlenům z hlediska marketin-
gu doporučil?

Právě pomalu končí další cyklická 
celosvětová krize v chovu prasat. Pro-
to je třeba vyjádřit úctu a obdiv těm 
chovatelům, kteří stále přes neuvěřitel-
né ztráty vepřové, ale i hovězí ještě vy-
rábějí. Je však třeba připomenout, že 
i náš trh ovládají řetězce. Jedinou obra-
nou chovatelů je sdružování do odby-
tových organizací a ty by měla zastře-
šit národní odbytová organizace. Tím 
se posílí pozice chovatelů na trhu. 
V současné době existuje v ČR na tři 
stovky odbytových organizací s červe-
ným masem, členy CENTROODBY-
Tu je 9. Naproti tomu ve Francii zača-
lo intenzivní spojování do odbytových 
družstev, jejichž členy jsou chovatelé, 
zpracovatelé, přepravci, obchodníci 
a participovat začínají i peněžní ústa-
vy. Takové giganty začínají mít i nadná-
rodní statut. Škoda, že u nás neproběh-
la restituce dřívějších Hospodářských 
družstev, které měly již tenkrát podob-
nou strukturu. V současné době prud-
ce klesají stavy domácích prasat i sko-
tu, český trh s červeným masem stále 
více dotují dovozy. Domácí producen-
ti ztrácejí konkurenceschopnost, hrozí 
silný nárůst spotřebitelských cen, není 
čemu zkrmovat obilí. Tomu může za-
bránit orientace na konzum kvalitního 
českého vepřového a hovězího. A naši 
potomci se nebudou muset chodit dí-
vat na hospodářská zvířata do zoolo-
gických zahrad.

Děkuji za rozhovor. 
Eugenie Línková

Monitoring cen se sledováním zahraničního trhu
je vítanou pomocí CENTROODBYTU producentům

Nedávného jednání Agronomic-
ké konference s názvem „Stabili-
zace produkce cukrové řepy v ČR“ 
pořádané akciovou společností 
Cukrovary a lihovary TTD v Nym-
burce se zúčastnili zástupci ne-
vládních profesních organizací, 
včetně prezidenta Agrární komory
ČR Ing. Jana Veleby.

KOMPENZAČNÍ PLATBY JEN 
PĚSTITELŮM CUKROVKY

Ministerstvo zemědělství zastupova-
la ředitelka odboru rostlinných komo-
dit MZe ČR Ing. Eva Divišová. Zdůraz-
nila postoj ČR v rámci jednání RM pro 
zemědělství a rybolov, jakož i při jedná-
ních v odborných útvarech Komise ES 
(ŘVC, PSC apod.), kdy ČR se otevřeně 
postavila proti některým návrhům na 
„akceleraci“ reformního procesu, ze-
jména proti dalšímu krácení produkč-
ních kvót cukru na principu všem stej-
ným dílem. Zástupci ČR na jednáních 
v rámci orgánů a institucí EU vystu-
povali vždy s pozicí, aby konkurence-
schopné cukrovarnictví a řepařství bylo 
zachováno a reformou byly postiženy 
subjekty a pěstitelé, kteří konkurence-
schopnými nejsou. Dále vyjádřila ná-
zor, že právě tyto kroky v minulosti uči-
něné jsou argumentem pro další možný 
postup MZe ČR při řešení kritické situ-
ace v oblasti reformního vývoje pěsto-
vání cukrové řepy. Ředitelka Divišová 
zopakovala notoricky známou skuteč-
nost, a to že kompenzační platby by-
ly od počátku určeny pro kompenzaci 
ztrát příjmů za cukrovou řepu, což by 
převedeno do praxe mělo znamenat, že 
by platbu dostávali pouze ti pěstitelé, 
kteří cukrovou řepu aktivně pěstují. 

Vývoj reformy byl a je poznamenán 
snahou Komise ES o dosažení jejího 
plánovaného cíle, tj. snížení množství 
cukru vyráběného v kvótě v EU o 6 mi-
lionů tun, což se projevilo i uplatněním 
některých opatření, která jsou již na ho-
ny vzdálena od původních cílů reformy 
SOTC. Inženýrka Divišová dále uvedla, 
že s ohledem na aktuální krizový stav 
v oblasti pěstování cukrové řepy přislí-
bil ministr zemědělství, že situaci bu-

de ministerstvo zemědělství v souladu 
s možnostmi v rámci legislativy EU ře-
šit. Chce v rámci kompenzací formou 
oddělené platby za cukr posílit podpo-
ru ve prospěch pěstitelů aktivních.

S CUKROVKOU BY SE UŽ DÁL 
NEMĚLO USTUPOVAT Z POZIC

Dalším bodem jednání bylo vystou-
pení prezidenta AK ČR Ing. Jana Ve-
leby. Prezident AK ČR rozdělil svůj 
příspěvek do dvou částí. V první části 
hovořil obecně o problematice země-
dělství a jeho aktuálních problémech 
jako celku. Uvedl několik údajů, které 
dle jeho názoru svědčí o narůstajících 
problémech v sektoru zemědělství, kte-
ré bude nutné řešit. Jedná se například 
o vysoké dovozy masa za nízké ceny, 
kterým čeští producenti díky faktorům 
jako nízké výkupní ceny a zvyšující se 
náklady výroby nemohou reálně konku-
rovat. Dále krátce zmínil problém pře-
bytku obilovin z letošní sklizně. V části 
věnované komoditě cukrovka se prezi-
dent AK ČR zaměřil na problematiku 
zachování stávajícího rozměru pěsto-
vání cukrové řepy v ČR. Na závěr své-
ho příspěvku prezident AK ČR podpo-
řil snahu MZe ČR při řešení problému 
kompenzací aktivních pěstitelů a vyslo-
vil se pro diferenciaci podpory aktiv-
ním pěstitelům.

Dále v programu konference vystou-
pil předseda Zemědělského svazu ČR 
Ing. Miroslav Jirovský, který pěstitelské 
subjekty rozdělil do několika skupin:

1.  pěstitelé mající kvótovou referenci 
s aktuálně dodávaným množstvím 
shodným s údaji referenčního ob-
dobí roku 2005/2006

2.  pěstitelé mající kvótovou referenci 
s aktuálně dodávaným množstvím 
vyšším, než jsou údaje referenčního 
období roku 2005/2006

3.  pěstitelé nemající kvótovou referen-
ci dodávající kvótovou cukrovku 
(noví pěstitelé)

4.  pěstitelé nemající kvótovou referen-
ci dodávající nadkvótovou cukrovku 
(cukrovka na bioetanol)

Dle jeho názoru je problematiku 
nutné řešit komplexně a s ohledem na 
nutnost podniknutí takových kroků, 
aby bylo možno udržet aktuální rozměr 
pěstování cukrovky a aby její produk-
ce byla pro aktivní pěstitele rentabil-
ní. Stejně jako Komoditní rada AK ČR 
pro cukr a cukrovku i Jirovský vyslovil 
názor, že je nutné vyplácet 100procent-
ní výši OPC (oddělené platby za cuk-
rovku) pro příslušný rok.

VÝZVA PRO MORAVSKÉ 
CUKROVARY

V programu konference následova-
lo vystoupení předsedy Svazu pěstite-
lů cukrovky Čech (SPC Č) Ing. Zdeň-
ka Joudala, který mimo jiné poukázal 
na pokles cen komodit v roce 2008, což 
je negativní faktor, který ovlivňuje roz-
hodování u každého zemědělce, a tato 
skutečnost bude v konečném účtování 
hrát svoji roli. Dále poukázal i na ne-
ustále rostoucí ceny vstupů (pesticidy 
apod.), které ekonomiku pěstitelů vý-
znamně ovlivňují. Dále uvedl, že Cuk-
rovary a lihovary TTD, a. s., jsou jedi-
nou společností, která má standardní 
dlouhodobé smlouvy s možností jejich 
výpovědi, a to na cukr i líh. Ing. Zde-
něk Joudal prohlásil, že je nutné, aby 
i moravské cukrovarnické společnos-
ti předložily plán, jak budou postupo-
vat při jednáních s pěstiteli cukrovky 
do budoucna. Mělo by jít o jasnou de-
klaraci úmyslů cukrovarnických podni-

ků směrem k dodavatelům jejich hlavní 
suroviny – cukrové řepy.

V ČR JE V SOUČASNÉ DOBĚ
7 AKTIVNÍCH CUKROVARŮ

A 4 LIHOVARY
Závěrečný příspěvek přednesl před-

seda představenstva a GŘ Cukrovary 
a lihovary TTD, a. s., Ing. Oldřich Re-
inbergr. Na úvod připravené prezenta-
ce shrnul krátce některá fakta v rámci 
reformy SOTC. Průběh reformy přinesl 
snížení ploch cukrovky o cca 800 tisíc 
ha, uzavřeno bylo 75 cukrovarů, pláno-
vané snížení kvót na výrobu cukru je 6 
milionů tun. Pro ČR znamenal reform-
ní proces snížení národní kvóty z pů-
vodního množství 455 tisíc tun sníže-
ní o 103 tisíc tun z titulu ukončení čin-
nosti 3 cukrovarů patřících společnosti 
Eastern Sugar ČR, a. s., na 352 tisíc 
tun. Toto množství bylo v rámci mož-
ností daných reformním procesem na-
výšeno o tzv. dodatečnou kvótu 20 070 
tun. Celková národní kvóta ČR tedy či-
ní 372 tisíc tun. V ČR je v současné do-
bě 7 aktivních cukrovarů a 4 lihovary.

Ing. Reinbergr stručně shrnul problé-
my, které způsobily aktuální krizovou 
situaci v sektoru:

Ing. Oldřich Reinbergr dále přítom-
né informoval o výši odvodů společ-
nosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s., 
do Bruselu. Restrukturalizační částky, 
které je společnost v rámci reformy nu-
cena zaplatit do Bruselu, jsou ve výši 
2,37 miliard Kč. Souhrnným výsled-
kem všech faktorů je očekávaná ztráta 
v hospodářském roce 2007/2008.

ODHAD CENY ZA TUNU 
CUKROVKY JE NA ÚROVNI 

1 200 KORUN VČETNĚ 
ODDĚLENÝCH PLATEB

ZA CUKROVKU
Akciová společnost Cukrovary a li-

hovary TTD podporuje požadavek na 
vyplacení plné výše aktuálního stropu 
roku 2008/2009 tj. 44,250 milionů eur. 
Ředitel Reinbergr dále ve své prezenta-
ci ukázal reálnou výši ceny cukrovky, 
která při započtení kompenzační plat-
by (OPC) osciluje kolem 1000 Kč/t 
(2007/08 – 1 033 Kč/t, 2008/09 – 956 
Kč/t, 2009/10 a dále dle vzorce a ceny 
cukru – odhad kolem 1 200 Kč/t), při-
čemž uvedl i příklad výpočtu ceny cuk-
ru. V oblasti nákladů na dopravu řepy 
placených pěstiteli deklaroval připrave-
nost společnosti převzít v roce 2009/10 
tyto náklady.

Dle názoru společnosti Cukrovary 
a lihovary TTD, a. s., byli již pěstitelé, 
kteří byli nuceni ukončit činnost v dů-
sledku uzavření cukrovarů společnos-
ti Eastern Sugar ČR, dostatečně kom-
penzováni částkou 92 tisíc Kč/ha a ne-
ní důvod, aby pobírali kompenzační 
platby ve stejné výši jako pěstitelé, kteří 
cukrovku dále pěstují. Společnost Cuk-
rovary a lihovary TTD vyzývá pěstitele 

řepy k solidaritě a vítá snahu představi-
telů MZe ČR v čele s ministrem země-
dělství a dalších nevládních profesních 
organizací o změnu systému vyplácení 
kompenzací ve prospěch pěstování ře-
py a aktivně pěstujících subjektů.

JUDr. Josef Pojer 
ředitel Českomoravského
cukrovarnického spolku 

05/06 06/07 07/08 08/09

1. Klesající minimální cena cukrovky 
(EUR/t) 46,72 32,86 29,78 27,83

2. Posilující kurz české koruny (EUR/
CZK) 29,80 28,30 27,57 24,50

3. Ceny ostatních zemědělských komodit

4. Vyplácení kompenzací i neaktivním 
pěstitelům

5. Nemožnost efektivní kompenzace 
dopadů ad 1.– 4.

Cukrovka pod lupou agronomické konference
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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

Potravinářský
zpravodaj

V třídění

a recyklaci plastů 

je Česká republika 

první v Evropě.

Dle posledního 

evropského srovnání

bylo v ČR recyklováno 

44,3 % plastových 

obalových odpadů, 

což je nejvyšší 

hodnota v Evropě.

Zdroj: Eurostat,
data roku 2006


