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Změny stravovacích 
zvyklostí a klimatu

Proč rostou ceny potravin? S touto otázkou se setkáváme praktic-
ky na všech tiskových konferencích z oblasti zemědělství a potravi-
nářství. Novináři chtějí svým čtenářům, posluchačům a divákům co 
nejprecizněji vysvětlit, jaký je důvod zdražování potravin, které se na 
nízké cenové hladině držely prakticky od roku 1990. Jak ale slyšíme 
od renomovaných zahraničních analytiků, tento trend není jen oje-
dinělým jevem v České republice. Hans Ruis, manažer ABN AMRO 
Funds – Consumer Goods Fund z USA, bere za počátek zdražování 
loňské sucho v Austrálii a deště v Evropě. Když k tomu přidáme ješ-
tě výjimečně nízkou úrodu obilí na Ukrajině, kde se běžně ročně po-
čítá se 40 miliony tun obilí (zhruba stejně jako v USA), dá se mluvit 
už o velké neúrodě. „Největší nárůst cen jsme zaznamenali u pšeni-
ce, jejíž cena se v USD téměř zdvojnásobila, ale výrazně rostly i ceny 
ostatních zemědělských komodit. Sóji, sušeného mléka, kakaa, ká-
vy a kukuřice. Ceny těchto komodit rostly o 70 %, 50 %, 27 %, 16 % 
a 13 % , nejvíce tomu bylo u sóji a pšenice,“ říká Ruis.

Když k mnohem nižší úrodě potom přidáme velký růst poptáv-
ky od zemí, jako je Indie a Čína, dohromady s více než 2,5 mili-
ardami lidí, je z toho takřka kalamita. Tu mohou v tomto přípa-
dě doložit dietologové a odborníci na stravovací zvyklosti, kteří již 
nějakou dobu sledují trend změny. V obou velmi lidnatých zemích 
totiž dochází u mladé generace k příkloně k evropskému a hlavně 
americkému stylu stravování s větším podílem masa a obilovin v den-
ních porcích jídla. Tato změna chování, kdy se ve výše zmíněných 
zemích začalo konzumovat daleko více masa než v minulosti, s sebou 
přináší výrazný nárůst poptávky po obilí, protože na produkci jedno-
ho kilogramu vepřového je potřeba sedm kilo obilovin. 

Ovšem ceny zemědělských komodit neovlivňuje jen stravování. 
Výrazný vliv na jejich cenu v posledních letech má i rostoucí poptáv-
ka po ethanolu, který je hlavním substitutem k pohonným hmotám, 
a jehož význam roste společně s růstem cen ropy. „Situace okolo cen 
ropy a snaha snížit závislost jednotlivých zemí na dodávkách ropy 
vede vlády k různým subvencím a pobídkám produkce ethanolových 
komodit. To s sebou přináší zvyšování ceny zejména kukuřice a cuk-
ru, ale také pšenice a sóji,“ říká Hans Ruis. „Zemědělci si sice uží-
vají vysokých cen své produkce, na druhé straně jim ovšem velmi 
výrazně narostly náklady a ve výsledku se to na cenách zemědělských 
akcií projevilo celkem minimálně,“ hodnotí Hans Ruis. 

Tato situace pak ovlivňuje společnosti celého produkčního řetěz-
ce. Podle výstupů renomované analytické společnosti Colosseum, 
která operuje jak v České republice, tak na Slovensku a má velmi 
přesné informace o cenách na burzách ve světě, se tento trend růs-
tu cen nezmění nějak markantněji ani letos. Ceny pšenice dosahují 
podle analytika společnosti Colosseum Jána Bajtoša extrémních 
hodnot. „Celosvětové zásoby se nacházejí na úrovni 30letého mini-
ma, zásoby v USA jsou dokonce na 60letém minimu,“ říká. A podle 
něj je to ale i vysokými cly, například v Kazachstánu a Rusku. 

Rostou ceny obilí, zdražuje dál sója a ani třetí z významných plo-
din pro krmivářský průmysl – kukuřice – se tomuto růstovému tren-
du nevymyká. Cena kukuřice v průběhu nedávného obchodování na 
Chicago Board of Trade zaznamenala také růst, který byl podpořen 
technickými faktory a spekulacemi, že by mohlo dojít ke zpoždění ose-
tí v USA. K nákupům dopomohla i přeprodanost komodity a nejistota 
ohledně výše budoucího osetí. Jak ohlásil jeden z analytiků Colossea 
Petr Čermák, svou roli sehrálo i meteorologické hlášení, které přines-
lo kolem 20. března předpověď, která počítá v průběhu 24–48 hodin 
s výrazným množstvím srážek na středozápadě USA. Díky vlhku a pro-
močené zemi by se mohly opozdit i zemědělské práce spojené s osetím 
kukuřice. Na toto sdělení okamžitě zareagovala burza a cena dubno-
vého ethanolu vzrostla o 5,1 centu na 2,42 dolaru za galon, a částeč-
ně tak podpořila i kukuřici. Nejen tedy změna stravovacích zvyklostí 
nejlidnatějších zemí světa, ale i počasí hraje a bude stále hrát v tomto 
odvětví tu tak často zlehčovanou roli, která s určitými změnami klima-
tu bude výrazně i nadále ovlivňovat ceny potravin na celém světě.

Vlády se sice snaží zmírnit vliv nárůstu cen zemědělských komo-
dit na své obyvatele, a to zejména různými kvótami na vývoz těchto 
komodit. Ale přes tyto snahy se nárůst cen celkem výrazně projevu-
je v roční inflaci okolo 2,4 % v USA a 3,0 % v EU (přes 7 % v ČR, 
což je na pováženou).

Otázka pak zní, jak tento nárůst cen ovlivní chování spotřebitelů. 
„Obyvatelé rozvinutých zemí v posledních letech utráceli za potravi-
ny daleko menší podíl ze svých příjmů, než tomu bylo v minulosti, 
což mělo dopad na celkovou osobní spotřebu,“ říká Ruis a dodává: 
„nynější stav povede ke snižování podílu prodejů národních a pré-
miových značek nebo k preferenci diskontních obchodů před kvalit-
ními supermarkety.“ 

Zbývá jen tedy dodat, že se snad tato předpověď zcela nevyplní 
a kvalita osvědčených značek potravin s vysokou jakostí nedostane 
na frak. Bylo by to na úkor zdraví většiny spotřebitelů.

Eugenie Línková

Ačkoliv všechno je lepší hodnotit až s ur-
čitým časovým odstupem – v případě vele-
trhu třeba až se začnou naplňovat uzavře-
né kontrakty nebo až uvidíme výstupy nej-
různějších profesních setkání – už teď je 
jasné, že letošní 26. ročník mezinárodního 
veletrhu SALIMA jednoznačně drží prven-
ství z hlediska mezinárodní účasti oficiál-
ních hostů. Delegace ze Slovenska, Maďar-

ska, Polska, Švédska, Bulharska, Slovinska, 
Chorvatska, Litvy a Rumunska, ale i např. 
Turecka nebo Albánie pod vedením mých 
rezortních kolegů měly nejen příležitost 
ocenit skvělou organizaci i široký záběr ve-
letrhu a doslova vychutnat atmosféru této 
vrcholné gastronomické události evropské-
ho významu, ale především měly možnost 
vést mnoho užitečných jednání, participo-

vat na mezinárodní konferenci o budouc-
nosti evropského potravinářství a dalších 
odborných setkáních. Konkrétním výsled-
kem jednoho takového jednání je dohoda 
o společném postupu, resp. žádosti o regis-
traci špekáčků jako tradiční speciality, kte-
rou budeme společně se Slovenskem podá-
vat Generálnímu ředitelství pro zemědělství 
a rozvoj venkova Evropské komise.

Potravinářství není pouhým doplňkem 
zemědělské výroby, ale stojí rovnoprávně 
vedle něj. Bez nadsázky je výkladní skříní 
zemědělství státu a plní významnou funkci 
nejen ve vztahu ke spotřebitelům, ale i k pr-
vovýrobcům. Potravinářství totiž završuje 
práci všech zemědělců tím, že zemědělskou 
výrobu předkládá spotřebiteli a že svou kva-
litou a bezpečností činí zemědělskou výro-
bu konkurenceschopnou. To ale zdaleka 
není vše. Úspěšnost potravinářství ovliv-
ňuje přímo nebo nepřímo i vzhled krajiny 
a svou úrovní kvality a bezpečnosti i spole-
čenskou úroveň lidí. A právě proto se kon-
cepci potravinářské výroby věnuje na minis-
terstvu zemědělství velká pozornost a kapa-
cita mnoha expertů.

Značným problémem nejen v České re-
publice se potravinářům jeví jejich vztah 
k obchodním řetězcům. Je naprosto jasné, 
že právě výrobci potravin jsou nejblíže ob-
chodním řetězcům a že právě oni každý den 
zápasí o umístění svých výrobků tak, aby se 
ke spotřebiteli dostaly. Chci zdůraznit, že 
optimalizace tohoto vztahu není otázkou 
jediného byrokratického rozhodnutí. V ob-
chodě nelze nikomu nic zakazovat, s vý-
jimkou boje za kvalitu a bezpečí. Na druhé 
straně můžeme ale vybízet nejen obchodní 
řetězce, ale i samotné spotřebitele k hlubší-
mu přemýšlení o výživě a dlouhodoběji vést 
k zájmu o bezpečné a kvalitní potraviny.

Orientačním bodem pro spotřebitele je 
KLASA. Cílená marketingová podpora, 
viditelná značka a přísné podmínky pro udě-
lení tohoto prestižního „přívlastku“ uděla-
ly své. Proto dnes více než 200 producentů 
používá skvěle vnímanou značku KLASA
– nebo lépe, proto dnes na trhu máme živo-
taschopnou poptávku po čtrnácti stech 
produktech se značkou kvalitních českých 
potravin KLASA. A já jsem velice rád, že 
v rámci letošní SALIMY jsem mohl udě-
lit certifikáty dalším šestnácti výrobkům od 
devíti producentů. V této politice hodlám jít 
ještě dál a prohloubit význam regionálních 

Vážení čtenáři, přinášíme Vám 
zhodnocení Mezinárodních 
potravinářských veletrhů 

SALIMA 2008
od Mgr. Petra Gandaloviče,

ministra zemědělství ČR

Národní den ČR na Salimě přilákal na stánek MZe stovky návštěvníků.

Přelom února 
a března byl ze dvou 
důvodů pro Potra-
vinářskou komo-
ru velmi významný. 
Vezmu-li tyto udá-
losti v časové po-
sloupnosti, pak prv-
ní z nich byla Val-
ná hromada PK ČR, 

která se uskutečnila 28. února 2008. 
V tomto netradičním termínu se kona-
la především proto, že jsme ve spolu-
práci s Výkonnou radou připravili nové 
Stanovy a Jednací a volební řád Komo-
ry, které na konci ledna t. r. schválilo 
Představenstvo PK ČR.

Důvod pro změny stanov byl prostý. 
Již ve svém volebním projevu vloni v září 
jsem uvedl jako svoji hlavní prioritu zvýšení 

prestiže Komory a posílení její funkce aktiv-
ního a úspěšného zástupce potravinářských 
firem a společností, jehož hlavním cílem je 
zvýšení  prosperity a perspektivy celého po-
travinářského sektoru. Právě s tímto zámě-
rem úzce souvisí již zmíněná úprava Stanov 
Potravinářské komory směrem k větší efek-
tivitě práce Komory.

Obecně lze říci, že předmětem nove-
ly je přesné vymezení řídících pravomocí 
a odpovědnosti orgánů Komory a vymeze-
ní práv a povinností členů Komory. Nově 
byly do novely stanov zapracovány napří-
klad návrh na prodloužení volebního ob-
dobí orgánů Komory (ze stávajících 2 let 
na 4 roky), snížení počtu členů představen-
stva ze 44 na 27 a členů dozorčí rady na 
3, ale také povinnosti prezidenta Komo-
ry či sankce při neplnění povinností čle-
nů Komory.

Nový jednací a volební řád obsahuje též 

ustanovení, které přesouvá volby preziden-
ta a viceprezidentů z pravomoci Valné hro-
mady do pravomoci představenstva a návrh 
na provedení voleb aklamací.

Jsem zcela přesvědčen, že tyto nové or-
ganizační předpisy, které Valná hromada na 
svém únorovém zasedání schválila, jsou tou 
správnou cestou, jak zajistit lobbisticky sil-
nou Potravinářskou komoru, která je důstoj-
ným partnerem státní správy i zahraničních 
subjektů, která je aktivní a která pružně re-
aguje na situaci.

Ostatně se snahou maximálně zefektiv-
nit činnost Komory nejsme rozhodně sa-
mi. Naše evropská zastřešující organizace 
– Konfederace potravinářského a nápojové-
ho průmyslu zemí EU – CIAA po hloubko-
vé a finančně náročné analýze stávajícího 
systému organizace a jejího řízení dospěla 
rovněž k názoru, že je potřeba počet členů 

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

(Dokončení na straně 3)

(Dokončení na straně 3)

Vážení čtenáři,
na straně č. 11

Vám přinášíme rozhovor 
s Andreou Colombem,

generálním ředitelem společnosti 
MAKRO Cash & Carry ČR



Zavádějící in-
formace, ale 
spíše nepravdy 
lze nalézt v ko-
merční příloze 
Hospodářských 
novin z 28. 2. 
2008, pojmeno-

vané „Gourmet mezi veletrhy“. 

V rozhovoru o tváři českých biopo-
travin na straně 6 se lze sice správně 

dočíst o přirozené kvalitě, ale vzápě-
tí se nesprávně uvádí, že se tím ro-
zumí „bez růstových hormonů v ja-
tečných zvířatech“. Na následující 
stránce pak tazatel (nepodepsaný) 
konstatuje, že spotřebitel „stejně jí 
kuře vyrostlé na penicilínových pre-
parátech“. A aby tomu nebyl konec, 
na straně 14 ve výhodách biopotravin
„se“ opět uvádí: „se zvířaty zacházejí 
chovatelé v ekologickém zemědělství 
šetrněji a nedávají jim růstové hor-

mony, masokostní moučku ani anti-
biotika“. 

Státní veterinární správa ČR ne-
žádá tiskovou opravu, neboť uvede-
ní věci na pravou míru na osmnácté 
stránce další případné přílohy nemá 
smysl, ale považuje za vhodné opět 
zopakovat, že žádné růstové hormo-
ny se do krmné dávky žádným jateč-
ným zvířatům dávat nesmějí ani se ne-
dávají, a antibiotika se používají pou-
ze léčebně a před porážkou se musí 

v ochranné lhůtě vysadit. A masokost-
ní moučka se již léta nesmí podávat 
žádným jatečným zvířatům. 

Propagovat svou produkci, své 
výrobky, to je samozřejmě správ-
né, ale informace musejí být pravdi-
vé! Překvapivé však je, že se s tako-
vouto úrovní informování veřejnosti 
(příloha bude zřejmě k dispozici i na 
potravinářském veletrhu Salima!) lze 
setkat v tak seriózním periodiku, jako 
jsou Hospodářské noviny. Vždyť zde 

jsou odborní redaktoři, kteří země-
dělství a potravinářství a veterinární 
problematice rozumějí a jejich člán-
ky jsou vždy správné… 

Uvedená fakta proto opakuji pře-
devším pro zadavatele oné přílohy 
a PR agenturu, která ji připravila. 
Stokrát opakované nepravdy se prav-
dami nestávají. I když je opakují lidé, 
kteří se tváří, že jsou do věci zasvěce-
ni. Zajímavé ale je, že pod uvedenými 
citacemi nejsou podepsáni…

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

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

O komerční příloze a o pravdě…

Naši zpracovatelé mají možnost 
vyvážet vepřové maso a výrobky 
z vepřového masa do USA. Vyplývá 
to z letošního únorového rozhodnu-
tí amerického ministerstva země-
dělství, které Státní veterinární 
zpráva ČR obdržela.

Česká republika konečně získala od 
americké strany schválení vývozu vep-
řového masa a masných výrobků do 
USA. V ČR proběhla již v roce 2005, 
na základě žádosti SVS ČR, mise exper-
tů úřadu Animal and Plant Health In-
spection Service (APHIS), což je pod-
řízená složka amerického Ministerstva 
zemědělství (United States Department 
of Agriculture – USDA). Cílem mise 
bylo vyhodnotit situaci v ČR vzhledem 
ke statutu České republiky jako země 
prosté vezikulární choroby prasat a po-
soudit situaci ohledně klasického mo-
ru prasat a na základě požadavku ČR 

České šunky do Ameriky mohou

Ukazuje se, že údajná hrozba 
nové varianty Creutzfeldt-Jakobo-
vy nemoci spojované s nemocí ší-
lených krav (BSE – bovinní spongi-
formní encefalopatiíí) se nenaplni-
la. Však se také dosud veškerý tzv. 
SRM (specifikovaný rizikový materi-
ál), což jsou nervové tkáně poráže-
ného skotu, na jatkách odstraňuje. 
Nadále se na BSE veškerý jatečný 
skot nad 30 měsíců stáří povinně 
vyšetřuje a ze statistiky je zřej-
mé, že případů onemocnění ubývá. 
V celé EU i v naší republice. 

U nás se vyšetřuje od roku 2001, 
v tomto roce byly zjištěny u skotu 2 
případy onemocnění, v roce 2002 
také 2 případy, v roce 2003 to byly 
4 případy, v roce 2004 celkem 7 pří-
padů, v roce 2005 došlo ke kulmina-
ci – 8 případů onemocnění, v roce 
2006 již jen 3 případy a v roce 2007 
pouze dva případy. Poslední 19. 12.
2007. Celkem tedy za sedm let na
1 233 963 vyšetření bylo diagnostiková-
no 28 onemocnění skotu.

Zdá se tedy, že jde o trvalý trend 
snižování výskytu tohoto nepříjemného 

onemocnění skotu. Je tomu tak obdob-
ně i v ostatních členských zemích EU. 
Je tedy zřejmé, že veterinární opatření 
přinášejí kýžený efekt.

Možná ještě dodatek, ze statistiky 
vyšetřování vyplývá například to, že 
nejmladší kus, u kterého byla bovinní 
spongiformní encefalopatie zjištěna, 
byl stár 42 měsíců, nejstarší 119 měsí-
ců. A z toho je zřejmé, že stanovená 
hranice na povinné vyšetřování nad 30 
měsíců stáří u jatečných zvířat je dosta-
tečnou garancí zdravotní nezávadnosti 
hovězího masa.

Je na čase se „bát“ něčeho jiného

Zákazníci řeznictví již před ví-
ce než pěti lety přivítali, že bylo 
rozhodnuto o značení hovězího ma-
sa s ohledem na pohlaví i stáří ja-
tečného kusu. Bylo tak učiněno ze-
jména s ohledem na to, že zákaz-
níci měli zájem o koupi „mladého“ 
masa, které je snáze kuchyňsky 
zpracovatelné.

Platí tedy, že zákazník musí mít 
možnost se o nabízeném hovězím ma-
se dozvědět následné informace:
1)  věkovou kategorii, tedy, zda jde 

o mladého býka, jalovici či krávu,
2)  identifikační číslo zvířete nebo sku-

piny zvířat,
3) země narození zvířete,
4) země výkrmu zvířete,
5) země, kde bylo zvíře poraženo,

6) schvalovací číslo jatek,
7) schvalovací číslo bourárny,
8)  číslo laboratorního protokolu vy-

šetření na BSE (jde-li o jatečný kus 
starší než 30 měsíců).

 Bod 1 dozná jistých změn od 1. 7. 
2008 (vstoupí v platnost nařízení na 
označování telecího masa).

Pokud jde o srovnání ČR s ostatními 
členskými zeměmi EU, tak body 2–7

jsou povinné ve všech členských stá-
tech, a to i pro maso pocházející ze tře-
tí země, body 1 a 8 platí pouze v ČR. 
Body 3–5 lze nahradit jediným údajem 
„původ“ v případě, že se vše událo ve 
stejné zemi.

Tyto informace je povinné uvádět 
na etiketách na baleném mase, u neba-
leného masa musí být údaje v prodejně 
umístěny tak, aby si je mohl kupující 

pohodlně přečíst, v případě skupinové 
identifikace platí pouze to, že od sebe 
musí být zřetelně prostorově odděleno 
maso pocházející z různých států.

 Orgány státního veterinárního do-
zoru značení masa samozřejmě rutin-
ně kontrolují. Lze říci, že již delší dobu 
neshledávají porušení této povinnosti, 
zajisté i proto, že prodejci si jsou této 
povinnosti dobře vědomi.

Jak to je a bude se značením hovězího

Od počátku března běží cíle-
ná akce zaměřená na kontrolu ob-
chodování s vejci. Ve všech krajích 
ČR proběhlo dosud 33 kontrol s vý-
sledkem, že ve třech případech by-
la zjištěna pochybení. 

Dvě zásilky byly poslány zpět doda-
vateli, špatně označená vejce do Špa-
nělska a ta s porušenými, popřípadě 
znečištěnými do Polska. Jedna zásilka 
ze Slovenska byla opět kvůli nedosta-
tečnému označení zlikvidována na ná-
klady dovozce v asanačním podniku.

Celkem tedy nebylo propuštěno do 
tržní sítě 1 212 780 vajec (do Španěl-
ska vráceno 332 640 vajec, do Polska 
874 800 vajec a zlikvidováno 5 340 slo-
venských vajec).

Vejce jsou zákazníky žádanou 
a i dobře obchodovatelnou komodi-
tou, proto je namístě, že se podmínkám 
s jejich obchodováním soustavně věnu-
jí orgány státního veterinárního dozo-
ru. Kromě rutinních kontrol je čas od 
času uspořádána cílená akce na celém 
území ČR, a jak se jeví z letošních vý-
sledků, má to smysl. 

Akce „Vejce“

Poslední mírné zimy měly nepříz-
nivý vliv na zimující včelstva, dob-
ře se totiž dařilo roztoči Varroa de-
struktor. Poprvé v historii tlumení 
varroázy postihly hromadné ztráty 
včelstev v roce 2007 a na počátku 
letošního roku i řadu oblastí Čes-
ké republiky.

Prudký rozvoj populací roztoče Var-
roa destructor a na něj navazující viro-
vá onemocnění jsou hlavními příčina-
mi hynutí včelstev. Je to dáváno do 
souvislosti s vlivem dlouhodobě před-
pokládaného teplejšího počasí. Částeč-
né výsledky vyšetření zimní na počátku 
letošního roku naznačují opakující se 
tendence z roku 2007, proto považu-
je SVS ČR za nutné upozornit na nut-
nost i nadále postupovat proti varroáze 
razantním a účinným způsobem.

 V předjarním období je aktuální 

ošetření včelstev tak, jak se to osvědči-
lo v roce 2007. V okresech s výskytem 
hromadných úhynů včelstev je nutné 
předjarní ošetření provést celoplošně. 
Tam, kde procento negativních stano-
višť nedosáhlo 25 % všech vyšetřova-
ných vzorků, je předjarní ošetření nut-
né provést rovněž plošně.

Tam pak, kde je podíl negativních 
stanovišť vyšší než 25%, platí to, že 
je nutné ošetřit včelstva s nálezem 
více než tři samičky Varroa destruc-
tor v průměru na včelstvo. Orgá-
ny veterinárního dozoru však povolí
i ošetření stanovišť s podlimitním ná-
lezem, pokud o to projeví sami včela-
ři zájem.

Předjarním ošetřením se rozumí 
nátěr víček buněk zavíčkovaného plo-
du vodní emulzí přípravku M-1 AER, 
spojený s fumigací přípravkem Varidol 
FUM. Rozhodující význam má nátěr 

Jak účinně proti varroáze

umožnit vývoz vepřového masa a pro-
duktů z vepřového masa do USA. 

Základními body, na které se tato 
mise zaměřila, bylo včlenění kontrol-
ních opatření EU do národní legisla-
tivy, identifikace zvířat, surveillance 
a kontrola přesunů, implementace ev-
ropské legislativy v praxi, a to na úrov-
ni krajských veterinárních správ a na 
jejich inspektorátech. Dále inspektoři 
prověřovali nákazovou situaci u divo-
kých prasat a pohotovostní plány a od-
povědnost ve vztahu k požadavkům 
OIE (Mezinárodního úřadu pro náka-
zy zvířat) a ke kontrolním orgánům EU 
(Potravinovému a veterinárnímu úřadu 
– Food and Veterinary Office).

Vzhledem k tomu, že během této 
mise nebyla posouzena laboratorní 
diagnostika, návštěva expertů z USA 
za účelem posouzení této problemati-
ky proběhla v následujícím roce 2006, 
a to ve Státním veterinárním ústavu 

v Praze a v Jihlavě. Dále pak pravi-
delně každý rok probíhaly mise Food 
Safety and Inspection Service (FSIS) 
u českých závodů, které projevily zájem 
o vývoz do USA. 

Americké Ministerstvo zemědělství 
(USDA) pak vyhodnocovalo poznat-
ky zjištěné při těchto misích a na zákla-
dě kladného hodnocení v lednu 2008 
přistoupilo k jednání ohledně certifi-
kátů, které musejí zásilky doprovázet. 
A v únoru letošního roku byly certifiká-
ty schváleny. Od tohoto data může za-
tím jediný schválený podnik Maso Pla-
ná vyvážet vepřové maso a výrobky z něj 
USA. Další plánovaná kontrola FSIS je 
připravena na září tohoto roku.

Podle Milana Maleny, ústředního ře-
ditele Státní veterinární správy ČR, lze 
toto americké rozhodnutí vnímat jako 
uznání prestiže a důvěryhodnosti stát-
ního veterinárního dozoru i úrovně čes-
kých zpracovatelů.

plodu, který je postižen roztoči a jejich 
vývojovými stadii uvnitř plodových bu-
něk i roztoči na včelách. Fumigace Va-
ridolem je pojistkou při případné rezis-
tenci roztočů na pyrethroidy nebo pro 
případ nedostatečné plochy zavíčkova-
ného plodu.

Pro včelaře lze popsat kroky tak, že 
emulze (0,25%) se připraví vmícháním 
5 kapek M-1 AER do 50 ml vody. Na-
tírat opatrně pomalými pohyby, aby 
emulze pronikla víčka, ale aby nebyly 
zasaženy ostatní plochy plástu. Použít 
lze nejlépe plochý štětec. Na každé sta-

noviště musí být nový štětec! Nenatí-
rat více než 10 decimetrů čtverečních 
zavíčkovaného plodu. Emulzi připravit 
každý den čerstvou.

V průběhu celého roku je třeba vě-
novat zvýšenou pozornost tlumení var-
roázy. Základem je průběžná letní di-
agnostika, včasné nasazení léčiv a vy-
hledávání zdrojů nákazy. V případě 
jakýchkoli problémů či dotazů je tře-
ba se obrátit na místně příslušnou kraj-
skou veterinární správu.

Josef Duben, SVS ČR
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výrobků oceňováním regionální KLA-
SY tak, aby byl zvyšován i význam regi-
onálních trhů. Zcela zásadním se také 
jeví rostoucí zájem o biopotraviny, kte-
rým se dostává a v budoucnu bude 
dostávat velké podpory.

Právě prohloubení významu kvality 
a bezpečnosti potravin a podpora pro-
pagace kvalitních potravin vede k dal-
šímu aspektu naší práce. Společným 
jmenovatelem politiky rezortu je rozvoj 
venkova. S tím je svázaný požadavek na 
vyšší míru zpracování zemědělské pro-
dukce tam, kde vzniká. Chceme podpo-
řit strukturu obchodních mechanismů 
odpovídající vyspělým zemím. Výroba 
potravin především z domácích suro-
vin je alfou a omegou stability země-
dělství na českém, moravském a slez-
ském venkově. 

Hlavní prioritou po vstupu ČR do 
EU je potravinová bezpečnost. Zajištění 
bezpečnosti potravin vyžaduje v zájmu 
ochrany spotřebitele naplnění specific-
kých strategických cílů. Posilujeme od-
povědnost výrobců, distributorů a zpra-
covatelů a spoluodpovědnost spotřebi-
telů za bezpečnost výrobků. Při tržním 
tlaku na zvyšování efektivity výroby mu-
síme mít na paměti regionální pestrost 
produkce, založené na environmentál-
ně šetrných technologiích a welfare zví-
řat. Pro zachování a dodržování pravi-

del hry musíme dobře koordinovat stát-
ní dozor v oblasti zajištění bezpečnosti 
potravin a krmiv. Vše směřujeme k za-
jištění vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví a zájmů spotřebitelů cestou pod-
pory bezpečnosti výrobků a jejich ja-
kosti. Zde musím prohlásit, že nijak ne-
bráníme a nebudeme bránit dovozům 
potravin z jiných zemí. Tyto dovážené 
výrobky však musejí splňovat požadav-
ky a garance našich norem v oblastech 
bezpečnosti a kvality potravin.

Při prohlídce jednotlivých expozic 
se každý měl možnost přesvědčit o kva-
litě českých potravin. O pestrosti na-
bídky. O nápaditých obalech. O tech-
nologiích držících krok s nejvyspělejší-
mi světovými produkcemi. 

Letošní ročník Mezinárodních po-
travinářských veletrhů SALIMA byl 
pro nás všechny velmi významný ja-
ko jakési zadostiučinění a potvrzení 
o správnosti nastoupené cesty. První 
roky po vstupu do Evropské unie na-
vzdory obavám potvrdily kvalitu a ži-
votaschopnost českého potravinářství. 
Ze všech odvětví, které ministerstvo ze-
mědělství spravuje, to byli právě potra-
vináři, kteří čelili jak během příprav, 
tak i po vstupu do EU největšímu tla-
ku a byly na ně kladeny nejvyšší náro-
ky, pokud jde o plnění přísných poža-
davků evropské legislativy i uplatnění 
v konkurenci společného trhu. 

Jsem si jist, že se naše potravinářství 
na vstup na společný evropský trh vel-
mi dobře připravilo, a věřím, že všich-
ni, kteří na veletrhy do Brna zavítali, se 
o tom při prohlídce jednotlivých expo-
zic přesvědčili také. Vím, že řada zpra-
covatelských podniků investovala do 
modernizace a restrukturalizace svých 
výrob značné finanční prostředky a vy-
naložila maximální úsilí na přizpůso-
bení své výroby přísným požadavkům 
evropské legislativy. Na SALIMĚ jsme 
všichni byli svědkem, že se to vyplati-
lo. 

V obecném pohledu nám jde o to, 
aby spotřebitelé nacházeli na trhu po-
travinářské výrobky špičkové kvality 
a nejvyšší garance bezpečnosti. Ně-
kdy mám pocit, že potravinové řetěz-
ce v minulosti toto pravidlo stavěly až 
na druhé místo, a to až za princip níz-
kých cen. K tomu v minulosti vycho-
vávaly českého spotřebitele. Jakkoliv 
nechceme obchodní řetězce zatěžo-
vat jakoukoliv byrokratickou regulací, 
je nutné, aby zvážily, zda současné ve-
dení spotřebitele k pouhé koncentraci 
na cenu a opomíjení standardů kvali-
ty a bezpečnosti slouží jim, potraviná-
řům, zemědělcům a především spotře-
biteli. Proto vyzývám zde, z tohoto mís-
ta, aby se právě kvalita a bezpečnost 
potravinových výrobků stala nejdůleži-
tějším bodem komunikace nás všech, 

zemědělců, potravinářů a obchodních 
řetězců, ke spotřebiteli.

Politika ministerstva zemědělství 
programově nehledá nástroje na to, jak 
pouze udržet nízkou cenovou úroveň 
potravin. Vytváříme prostředí a pod-
mínky pro konkurenceschopné země-
dělské prvovýrobce a potravináře, pra-
cujeme na zabezpečení rovných šancí 
a otevřených příležitostí na evropském 
trhu. Pomáháme vytvářet rovnováhu 
mezi kvalitou, bezpečností a cenou po-
travin. Informujeme spotřebitele o tom, 
co jsou bezpečné potraviny, jaké mají 
vyžadovat požadavky na kvalitu. Zvlášt-
ní pozornost jsme při letošním ročníku 
SALIMY věnovali podpoře exportu čes-
kých potravin. Jsme si plně vědomi ro-
le ekonomické diplomacie a snažíme se 
hledat co nejefektivnější cesty, jak na-
pomoci kvalitním českým potravinám 
prosadit se na zahraničních trzích. Jed-
nou z takových cest je právě prezenta-
ce výrobků na veletrzích typu SALIMA 
a kontrakty uzavřené v jeho rámci. Na-
cházíme se v období razantních změn. 
Začínáme od základu – proto za velice 
důležitou považujeme přípravu podmí-
nek pro malé konkurenceschopné sub-
jekty, které dovedou nabízet kvalitní 
produkty přímo na farmě. Od malých 
farem s prodejem ze dvora až po nej-
modernější inovace potravinářské pro-
dukce s využitím rozvoje vědy a výzku-

mu dbáme na podmínky pro správnou 
výrobní a hygienickou praxi, která ne-
zatěžuje životní prostředí. Společným 
jmenovatelem politiky rezortu je rozvoj 
venkova. S tím je svázaný požadavek na 
vyšší míru zpracování zemědělské pro-
dukce tam, kde vzniká. Chceme podpo-
řit strukturu obchodních mechanismů 
odpovídající vyspělým zemím. Výroba 
potravin především z domácích surovin 
je alfou a omegou stability zemědělství 
na českém, moravském a slezském ven-
kově. V této souvislosti nám jde také 
o podporu regionální pestrosti produk-
ce a zachování jejích specifik. 

Mezinárodní potravinářské veletrhy 
SALIMA, MBK, INTECO a VINEX 
jsou nejvýznamnějším veletržním pro-
jektem zaměřeným na potraviny a po-
travinářské technologie v regionu střed-
ní Evropy. A každý ročník vystavovate-
le i odborníky přesvědčuje o užitečnosti 
takových akcí a výjimečných příležitos-
tech, které představují. Potravinářských 
veletrhů SALIMA se účastní více jak 
1000 firem z 30 zemí světa. Již v mi-
nulosti se na brněnském výstavišti se-
tkávala potravinářská elita z Evropy i ze 
zámoří. Je tedy na co navazovat a do 
budoucna máme nejen šanci, ale záro-
veň i povinnost tuto tradici nadále pro-
hlubovat.

Mgr. Petr Gandalovič
ministr zemědělství ČR 

představenstva Konfederace radikálně 
snížit a zapojit do řízení zejména zá-
stupce potravinářských firem. I to mne 
přesvědčuje o tom, že jsme se v Komo-
ře vydali správným směrem a ještě jed-

nou chci členům PK ČR poděkovat za 
podporu.

Druhou významnou událostí by-
la účast Potravinářské komory na 
mezinárodním potravinářském ve-
letrhu Salima v Brně ve dnech 4.–7. 
3. 2008. Oproti minulým ročníkům 
jsme se snažili pojmout expozici Ko-
mory jako otevřenou členům i zájem-
cům o potravinářskou problematiku. 
Novinkou, která se setkala s velkým 
úspěchem, byly i ochutnávky výrob-

ků našich členů, kterým byla propůj-
čena značka kvality KLASA, ale i vý-
robky s regionálním oceněním. Jsme 
samozřejmě připraveni v této formě 
prezentací našich členů pokračovat 
při různých příležitostech i nadále.

V rámci brněnského veletrhu jsme 
se rovněž sešli se zástupci partner-
ských Potravinářských komor ze ze-
mí Visegradské čtyřky – tedy České 
republiky, Maďarska, Polska a Sloven-
ska. Ukázalo se, že naším společným 

problémem jsou dodavatelsko-odběra-
telské vztahy s obchodními řetězci a je 
žádoucí vyvíjet společný tlak na evrop-
ské struktury za účelem přijetí přísluš-
ných opatření. 

Rovněž sdílíme společné oba-
vy z otevírání evropských trhů tře-
tím zemím a trváme na tom, aby EU 
vyžadovala stejné, tedy evropské stan-
dardy pro všechny dovozy, a bránila tak 
nekalé konkurenci vůči evropským far-
mářům. Pro všechny musí platit stej-

ná pravidla, vysoké evropské standar-
dy musí být dodržovány a hájeny i na 
světové scéně.

Komplex potravinářských veletrhů 
SALIMA nás opět přesvědčil, že má 
reálné šance zařadit se mezi nejdůle-
žitější evropské potravinářské výstavy, 
ba co více, má oprávněné ambice být 
vůdčím potravinářským veletrhem ve 
střední a východní Evropě. Pevně dou-
fám, že mu k tomu může být nápomoc-
ná i Potravinářská komora ČR. 

Zhodnocení Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008
od Mgr. Petra Gandaloviče, ministra zemědělství ČR

(Dokončení ze strany 1)

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

V roce 2007 inspektoři SZPI usku-
tečnili celkem 29 672 vstupů do pro-
vozoven potravinářských podniků, z to-
ho 19 781 v maloobchodní síti, 7 956 
ve výrobě, 1 854 ve velkoskladech a 81 
kontrol na ostatních místech (napří-
klad v přepravě). V rámci těchto vstu-
pů provedli 63 670 cíleně zaměřených 
kontrol. 

Za celý rok takto zjistili 5 553 nevy-
hovujících vzorků potravin a ostatních 
výrobků, nejvíce z nich v maloobchod-
ní síti (4 794 vzorků). Nejvyšší počty 
nevyhovujících vzorků přitom zjistili 
u čerstvé zeleniny a u ovoce (938 a 728 
vzorků), hned poté u vína (542), masa 
– masných výrobků (484), výrobků stu-
dené kuchyně (374) a mléčných výrob-
ků (351).

Celkově uložila SZPI 13 215 záka-
zů uvádění do oběhu vztahujících se na 
potraviny a tabákové výrobky v hodnotě 
převyšující 46 milionů korun. K potravi-
nářským výrobkům, u nichž byly zákazy 
uloženy nejčastěji, patřily mléčné výrob-
ky a masné výrobky. V roce 2007 bylo 
také pravomocně skončeno 2 037 správ-

ních řízení, v nichž byly uloženy pokuty 
v celkové výši 37 465 000 korun. 

Kvalitu a bezpečnost potravin na čes-
kém trhu však nelze hodnotit pouze na 
základě výsledků kontrol SZPI. Kontro-
ly se totiž cíleně zaměřují především na 
riziková místa prodeje a výroby, z toho 
plynou i velké počty zákazů.

Velké množství kontrol proved-
la SZPI na základě podnětů od spo-
třebitelů, v roce 2007 jich přijala cel-
kem 2 614, z nichž 968 vyhodnotila 
jako oprávněné. Nejčastěji si spotřebi-
telé stěžovali na jakost potravin, zdra-
votní závadnost, hygienické nedostat-
ky v prodejnách či na prodej potravin 
s prošlou dobou použitelnosti. Další 
stovky podnětů inspekci předaly jiné 
kontrolní orgány a instituce, zejména 
Česká obchodní inspekce (302 podně-
tů) a krajské hygienické stanice (227 
podnětů). 

Více informací najdete ve Zprávě 
o činnosti SZPI za rok 2007, která je 
dostupná také na webových stránkách 
www.szpi.gov.cz. 

Martina Šmídtová, SZPI

V roce 2007 provedla potravinářská inspekce více než 63 tisíc kontrol

Potravinářská komora ČR je zne-
pokojena postojem vlády ČR, která na 
svém jednání 17. března odmítla posla-
necký návrh zákona o významné tržní 
síle s poukazem na jeho nadbytečnost 
i na možný negativní dopad na spotře-
bitele z hlediska cen. V době, kdy Ev-
ropský parlament zaslal oficiální žá-
dost na Evropskou komisi o prošetření 
zneužívání postavení řetězců na evrop-
ském trhu a následné řešení situace, je 

postoj české vlády o to více nepocho-
pitelný.

V praxi to tedy znamená, že vláda 
de facto souhlasí se stávajícím zneuží-
váním postavení řetězců, se smlouva-
mi, které poškozují dodavatele, a vy-
bíráním jen stěží odůvodnitelných po-
platků. V neposlední řadě ale zřejmě 
souhlasí také s neustále se zvyšujícím 
tlakem na nízkou cenu, který ve svém 

důsledku poškozuje spotřebitele sníže-
nou kvalitou zboží s nízkými nutriční-
mi hodnotami.

Potravinářská komora ČR nesouhla-
sí s tvrzením, že přijetí zákona by zna-
menalo zvýšení cen potravinářských 
výrobků. Komoře ovšem není známa 
žádná dopadová analýza vypracovaná 
v podmínkách ČR, která by k tomuto 
tvrzení opravňovala. Naopak odstraně-
ní různých zalistovacích poplatků, tzv. 

regálného apod., může umožnit dodáv-
ky rovněž od malých výrobců, kteří za 
stávající situace, především kvůli výši 
zmíněných poplatků, do obchodních 
řetězců dodávat nemohou. To pro 
spotřebitele znamená širší sortiment 
výrobků a po odstranění tlaku na co 
nejnižší cenu také kvalitnější výrobky.

Potravinářská komora ČR rozhod-
ně odmítá také názor, že jde o další 
regulaci, neboť zákon v žádném přípa-

dě nehodlá stanovovat ani minimální 
ceny, za které musí být zboží od doda-
vatelů odebíráno, ani jakoukoliv výši 
marže obchodníka či dodavatele. Ces-
tu regulace cen nepovažuje PK ČR 
za šťastnou a účinnou, proto je obsa-
hem návrhu zákona výhradně odstra-
nění neurovnaných a nerovnocenných 
dodavatelsko-odběratelských vztahů 
vytvořených na českém trhu obchod-
ními řetězci. PK ČR

Vláda svým rozhodnutím poškozuje spotřebitele 

(Dokončení ze strany 1)

Rok od roku provádí Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce více kontrol. Potvrzují to 
i údaje z roku 2007. Oproti roku 2006 bylo také 
zjištěno více nevyhovujících vzorků, bylo ulože-
no více zákazů na uvádění do oběhu a uzavřeno 
více správních řízení.
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Práce inspektorů Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce nebývá vždy jed-
noduchá. Stávají se i případy, kdy kontro-
lovaná osoba odmítá inspektory vpustit do 
provozovny, inspektoři občas musejí sná-
šet křik a vztek majitelů či vedoucích pro-
vozoven; stalo se, že na inspektory vypustil 
kdosi psa. Za kuriózních okolností probíha-
la i nedávná kontrola v pekárně v Praze 8 
– Dolní Chabry. 

Na pražský inspektorát SZPI došel písemný 
podnět, kterým si spotřebitel stěžoval na hygie-
nické podmínky uvedené pekárny. Několik dnů 

nato se proto pražští inspektoři společně s asi-
stentkami hygienické stanice vydali v ranních 
hodinách do provozovny na kontrolu. Výrob-
ní prostory, které byly umístěné v přízemí ro-
dinného domku, nebyly zamčeny a svítilo se 
v nich, uvnitř však nikdo nebyl. Vše nasvědčo-
valo tomu, že zaměstnanci zpozorovali inspek-
tory přicházet a utekli. Protože se však inspek-
toři nemohli nikomu prokázat, nemohli ani za-
hájit kontrolu. 

Nehodlali se však jen tak vzdát; další kont-
rolu si naplánovali ještě na tentýž den pozdě 
večer a zároveň požádali policii, aby při kon-
trole asistovala. Tentokrát inspektoři spatřili

prchající zaměstnance hned při vstupu na po-
zemek. Se dvěma zaměstnanci, které policis-
té objevili, jak se schovávají za dveřmi, pak 
inspektoři vstoupili do objektu. Zde však na-
razili na dveře do provozovny, které byly za-
vřené a bez kliky. Na klepání nikdo neodpoví-
dal. Když se policistům podařilo dveře otevřít, 
čekalo je překvapení – ukrývala se za nimi dal-
ší část zaměstnanců, kteří zde vyčkávali, jak se 
situace vyvine. 

Teprve poté mohli inspektoři začít svou práci. 
Kromě žalostného hygienického stavu (plíseň 
v lednici na suroviny, plesnivé plechy na ulože-
ní pečiva, obnažené stropy, odpadnuté obložení, 

strouhanka vysypaná volně na zem), inspektoři 
zjistili, že přímo ve výrobních prostorách mají 
zaměstnanci jakýsi oddechový kout, tj. gauč se 
stolkem a židlemi, kam si od pečení odskakují 
třeba i zakouřit. Dále zde našli několik lahví Tu-
zemáku, které neměly povinnou kolkovou nálep-
ku, a několikrát si inspektory přišla prohlédnout 
kočka, která měla do provozovny volný přístup. 
Z uvedených důvodů inspektoři na místě zaká-
zali další výrobu.

Naštěstí takové případy, ať už jde o množství 
a charakter zjištěných hygienických nedostatků, 
ale i o průběh kontroly, neřeší Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce často.

Jak také může probíhat kontrola potravinářské inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce obdržela prostřednictvím Systému rychlé-
ho varování pro potraviny a krmiva (RASFF) 
informace o tom, že by se na českém trhu 
mohly vyskytovat arašídy obsahující nepovo-
lené množství aflatoxinů. Oznámení do systé-
mu vložila Štátna veterinárna a potravinová 

správa Slovenské republiky, která také pro-
vedla laboratorní testy těchto arašídů. 

Jednalo se o Arašídy loupané solené (balení 
125 g, datum minimální trvanlivosti 16. 05. 08), 
z Ruska je dovezla a dále na Slovensko distribu-
ovala společnost Vitana, a. s., z Byšic u Mělníka. 

Protože dovozcem byla česká firma, bylo pravdě-
podobné, že se arašídy vyskytují i na českém tr-
hu. Inspektoři SZPI proto celou věc došetřovali 
přímo u dovozce, kde zjistili, že na Slovensko se 
dostala pouze část celé dodávky a že většina, přes 
35 tisíc balení, byla distribuována do obchodní sí-
tě v ČR. Vitana na základě opatření uložených in-

spekcí nyní musí kontaktovat všechny své odběra-
tele a informovat je o tom, že uvedené arašídy se 
dále nesmějí prodávat. 

Vzhledem k tomu, že limity na aflatoxiny byly 
v arašídech překročeny jen mírně, nehrozí spotře-
bitelům akutní zdravotní riziko. 

Martina Šmídtová, SZPI

Inspekce zastavila prodej arašídů s nadměrným množstvím aflatoxinů

Největší potravinářská událost letošního jara je za námi. 
Jaký byl tento ročník veletrhu Salima z pohledu národní znač-
ky kvality KLASA?

Veletrh Salima je největší potravinářský veletrh ve střední Evro-
pě. Na ploše 23.000 m2 zde vystavovalo přes tisíc firem. Význam 
veletrhu pro potravinářský segment dokládá i skutečnost, že se rok 
od roku zvyšuje podíl zahraničních vystavovatelů. Stejný trend lze 
vysledovat i mezi návštěvníky. Veletrh Salima láká všechny odbor-
níky, kteří se zajímají o novinky a nejlepší trendy v oblasti potravi-
nářství a gastronomie. Řada návštěvníků i vystavovatelů od veletrhu 
očekává navázání nových obchodních kontaktů. Snad i proto se na 
letošní Salimu přijelo podívat 40 tisíc návštěvníků.

Velká očekávání měli i producenti potravin oceněných značkou 
KLASA, kteří společně vystavovali ve stánku Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu. Tři čtvrtiny výrobců uvedlo, že se jim vyty-
čené cíle podařilo splnit. Kontakty, které se jim během veletrhu po-
dařilo navázat, povedou k dalším obchodním jednáním. 88 % z nich 
už nyní plánuje, že se zúčastní veletrhu Salima v roce 2010.

Expozice značky KLASA o rozloze 201 m2 patřila k těm nej-
větším a tvořila dominantu pavilonu D. Výrobky byly vystaveny ve 
vitrínách a chladících pultech, návštěvníci veletrhu nejvíce ocenili 
ochutnávky, které byly připraveny na pultech. Ke každému výrobku 
producenti ochotně podávali vyčerpávající informace.

Vnitřní uspořádání stánku bylo určeno k obchodním jednáním.
5. března 2008 navštívil stánek KLASA ministr zemědělství ČR

Nabídka potravin se značkou KLASA
se rozšířila o dalších 16 kvalitních výrobků

Název výrobce Název výrobku
ARDO Mochov s. r. o. Dršťková polévka

MAKOVEC a. s. Chalupářská šunka výběrová

MIKO International s. r. o. Medový dort MARLENKA
Mléčně kakaový dort 
MARLENKA

MJM Litovel, a. s.
Pšeničná mouka polohrubá 
výběrová

ZŘUD-Masokombinát Písek 
CZ, a. s.

Prácheňská kýta

HOLLANDIA Karlovy Vary, 
a. s.

Selský jogurt broskev-maracuja

Selský jogurt višeň-vanilka

Selský jogurt ovocná bowle

Selský jogurt pražené cereálie

MILTRA B s. r. o.
ŠUHAJ – pařený polotvrdý 
nezrající sýr uzený
ARTUŠ – přírodní salámový 
polotvrdý sýr s tvorbou ok 40%

České houby a. s. Hlíva ústřičná – balená

Hanácká kyselka s. r. o.
Hanácká kyselka s příchutí 
ananasu
Hanácká kyselka s příchutí 
švestky
Hanácká kyselka s příchutí 
višně

Petr Gandalovič s delegací a ministryně zemědělství Slovenské repub-
liky Zdenka Kramplová. Jednali spolu mimo jiné i o špekáčcích,
expozice značky KLASA se tak stala místem Aktu usmíření. Slo-
vensko stáhne žádost o registraci názvu špekáček u EU jako tradič-
ní speciality a bude o ni žádat společně s Českou republikou, jejíž 
normy jsou k masným výrobkům (a zejména špekáčkům) mnohem 
přísnější. 

O tom, že stánek KLASA byl centrem dění, svědčí i skutečnost, 
že odtud vysílal reportáže Český rozhlas. Ve vysílání hovořili zástup-
ci SZIF, ke slovu se dostali také výrobci. V rozhovorech se předsta-
vili společnosti Pekařství Valašské frgály, Hanácká kyselka, Voma 
a Ardo Mochov. Posluchači z celého Jihomoravského kraje si tak 
mohli vyslechnout informace o značce KLASA a rovnou dostali tip 
na dobrý nákup.

Přízeň médií si značka KLASA zajistila rovněž ochutnávkami 

výrobků v tiskovém středisku. Přímo v místě, kde si novináři třídí 
nasbírané informace a odesílají první články do svých redakcí, byly 
k ochutnání výrobky se značkou KLASA – Bio chléb, špaldové chle-
bíčky, saláty, šunka, slanina, klobásy, škvarky, pivo, kozí sýry, jogur-
ty, pekárenské výrobky, med a další vybrané potraviny.

Vzhledem k významu veletrhu Salima se Státní zemědělský inter-
venční fond rozhodl, že zde uspořádá slavnostní předávání certifiká-
tů pro nové kvalitní potraviny. Předávání se konalo 5. března 2008 
ve 14 hodin. Ministr Petr Gandalovič ocenil celkem 16 nových vý-
robků od 9 společností, z toho 4 firmy získaly ocenění KLASA pro 
své výrobky poprvé. 

Mezi nově oceněnými je nejvíce výrobků z kategorie mléko, mléč-
né výrobky. Jogurty Hollandia získaly ocenění KLASA pro nové pří-
chutě, mezi mléčnými výrobky jsou také polotvrdé sýry mlékárny 
Miltra B. Z masných výrobků získala ocenění Chalupářská šunka 
společnosti Makovec a Prácheňská kýta píseckého masokombinátu 
ZŘUD. Ocenění KLASA získaly i další příchutě Hanácké kyselky. 
Mezi výrobky, které se mohou nově pyšnit logem národní značky 
kvality, je tradiční Dršťková polévka z ARDO Mochov, příznivce 
dezertů pak potěší ocenění pro Medový dort MARLENKA a Mléč-
ný kakaový dort MARLENKA od výrobce MIKO International. Zá-
stupci společnosti MJM Litovel převzali certifikát KLASA pro Pše-
ničnou mouku polohrubou výběrovou. Novinkou mezi výrobky oce-
něnými značkou KLASA jsou pak houby, konkrétně Hlíva ústřičná 
od společnosti České houby.

 SZIF

Stánek SZIF patřil na veletrhu Salima k těm největším. Na ploše
201 m2 vystavovalo 20 držitelů značky KLASA.

Zleva: Josef Doležel, ředitel společnosti Hanácká kyselka s. r. o., Da-
na Půtová, ředitelka Odboru marketingu a komunikace SZIF, Petr 
Gandalovič, ministr zemědělství ČR, a Tomáš Révész, ředitel SZIF.
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jež s problematikou potravin souvisejí.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu vyjde 27. května 2008.



PK ČR (dv) – Valná hromada Po-
travinářské komory ČR schváli-
la 28. února 2008 více než dvou-
třetinovou většinou nové Stanovy 
a Jednací a volební řád. Hlavním 
cílem změn ve Stanovách bylo ze-
fektivnit práci Potravinářské ko-
mory, posílit její postavení a vy-
jednávací pozici směrem ke stát-
ním orgánům. 

Mezi nejdůležitější změny patří 
prodloužení volebního období or-
gánů Komory ze dvou na čtyři roky 
a Dozorčí rady Komory ze dvou na 
tři roky. Snaha o operativnější roz-
hodování vedla také ke snížení po-
čtu členů Představenstva z téměř 50 
na 27 včetně viceprezidentů a prezi-
denta. 

Záměr maximálně zefektiv-
nit činnost Komory zcela odpoví-
dá trendům, které nastoupila i na-
še evropská zastřešující organizace 
– Konfederace potravinářského a ná-
pojového průmyslu zemí EU – CIAA,

která po hloubkové a finančně ná-
ročné analýze stávajícího systému 
organizace a jejího řízení dospěla 
rovněž k názoru, že je potřeba po-
čet členů představenstva Konfede-
race radikálně snížit a zapojit do ří-
zení zejména zástupce potravinář-
ských firem.

Vedení Potravinářské komory vě-
ří, že tyto změny posunou Potravi-
nářskou komoru k větší výkonnos-
ti a povedou i k posílení její funkce 
úspěšného a aktivního zástupce po-
travinářského sektoru v ČR. 

Potravinářská komora ČR má nové Stanovy 

Ředitel PK ČR Miroslav Koberna s po-
slancem Pavlem Kováčikem probírali 
soutěž o nejlepší biopotravinu.

Na snímku vpravo je Petr Gandalovič v živé debatě s 1. náměstkem Ivo Hlaváčem 
(uprostřed).

Předseda ČSSD Jiří Paroubek s prezidentem AK ČR Janem Velebou (vlevo) probírali vý-
znam soutěže regionálních agrárních komor o nejlepší potraviny z krajů ČR.

Záběr ze setkání prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana (vlevo)
s prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou Fota: Eugenie Línková

Prezidenti Potravinářské a Agrární komory ČR Miroslav Toman a Jan Veleba při dis-
kusi s ředitelem společnosti Madeta Milanem Teplým (druhý zprava) a místopředse-
dou Zemědělského výboru PS PČR Michalem Haškem (první zprava)

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se v rámci veletrhů Salima osobně 5. března 
zúčastnil rozšířeného zasedání Výkonné rady PK ČR. PK ČR

Potravináři
proti obezitě 

Nárůst obezity ve vyspělých ze-
mích se často klade za vinu vý-
robcům potravin a nápojů, třebaže 
hlavní příčinou je snižující se fyzic-
ká aktivita. Potravináři proto přišli 
s dobrovolnou iniciativou nutriční-
ho značení, díky kterému spotře-
bitelé získají srozumitelný nástroj 
k řízení svého energetického pří-
jmu. Podrobné informace k projektu 
přinesla 6. března konference Po-
travinářské komory ČR v rámci me-
zinárodních potravinářských veletr-
hů Salima na téma „Co to je GDA?“ 

Otevřenou a dobrovolnou iniciativu 
potravinářských společností zastřešila 
Konfederace potravinářského a nápo-
jového průmyslu CIAA, která ve spo-
lupráci s nutričními experty vypraco-
vala systém jednotných a srozumitel-
ných nutričních informací vztažených 
ke GDA, což je anglická zkratka pro 
doporučený denní příjem energie a ži-
vin. Projekt byl Evropské komisi před-
staven v létě 2006 jako příspěvek potra-
vinářů k Platformě EU pro výživu, fy-
zickou aktivitu a zdraví, první výrobky 
s nutričním značením se na trhu obje-
vily před necelým rokem. 

V České republice zavedlo nové zna-
čení již sedmnáct domácích a meziná-
rodních výrobců a další jsou rozhod-
nuti připojit se v letošním roce. V sou-
časnosti spotřebitelé tyto informace 

najdou již na 300 výrobcích, a mohou 
tak snadněji sledovat svůj příjem živin 
a energie. Na přední straně výrobků 
zjistí laboratorně ověřený energetický 
obsah jedné porce a její podíl na do-
poručeném denním množství (GDA). 
Na zadní straně obalu pak mohou na-
kupující najít informace o množství 
důležitých živin, jako jsou cukry, tuky, 
nasycené mastné kyseliny a sodík, pří-
padně také o obsahu vitaminů, mine-
rálních látek, antioxidantů a vlákniny; 
to vše doplněno přepočtem na jednu 
porci. Tyto údaje řazené vždy ve stej-
ném pořadí lidem pomáhají uvažovat 
o potravinách v celkovém kontextu jí-
delníčku.

Nové značení vítají především dieto-
logové a nutriční terapeuti, ale s pozi-
tivním ohlasem se setkalo také u spo-
třebitelů. „Přiznávám, že jsme k pro-
jektu přistupovali s určitou nervozitou. 
Pracovníci marketingu byli skeptičtí 
a obávali se poklesu prodeje,“ popisu-
je Zdeněk Vilímek zastávající ve spo-
lečnosti Coca-Cola pozici ředitele vněj-
ších vztahů a komunikace pro Českou 
a Slovenskou republiku. „Přesto jsme 
se rozhodli do projektu vstoupit jako 
jedni z prvních a čelem, takže jsme se 
značením začali u sycených nápojů. 
Veřejnost to ve všech evropských ze-
mích přijala velmi dobře a došlo nao-
pak k růstu prodeje, takže otevřenost 
se vyplatila.“ Podle Vilímka spotřebite-
lé stejně vědí, které potraviny a nápo-
je jsou kalorické, a uvedení přesných 
hodnot je naopak uklidní a povzbudí ke 
koupi. Zároveň se tak boří některé mý-

ty. Například alkoholické nápoje byly 
prozatím z debaty o obezitě prakticky 
vyloučeny, přestože jsou ve skutečnosti 
kaloričtější než nealkoholické. 

Po pozitivních zkušenostech velkých 
společností o novinku začaly projevo-
vat zájem i menší firmy, pro které pře-
chod na nové značení provázený labo-
ratorními rozbory znamená výrazněj-
ší finanční zátěž. V budoucnu se však 
této investici možná stejně nevyhnou, 
protože nedávno zveřejněný návrh Ev-
ropské komise rozšiřující požadavky na 
značení potravin počítá i s některými 
údaji vztahujícími se ke GDA. 

PK ČR 
podporuje 
nutriční 
značení 

Návrh Evropské komise na rozší-
ření povinných údajů na obalech po-
travin přijala Potravinářská komora 
ČR s výhradami. Dobrovolnou akti-
vitu výrobců, která do značení vý-
robků zařadila detailní informace 
o obsahu energie a živin v jedné 
porci a o jeho podílu na doporuče-
ném denním množství (GDA), přesto 
podporuje a organizuje na toto té-
ma semináře pro zástupce menších 
a středních podniků. Na důvody jsme 
se zeptali tiskové mluvčí Potravinář-
ské komory ČR Dany Večeřové. 

K nedávno zveřejněnému návrhu Ev-
ropské komise na nové značení potravin 
měla Potravinářská komora připomín-
ky. S čím konkrétně nesouhlasíte?

Kritizovali jsme skutečnost, že ná-
vrhu nepředcházela analýza preferencí 
spotřebitele. Zatím nikdo nevyhodno-
til, zda informace, které jsou na oba-
lech dnes, vůbec někdo využívá, a pou-
ze se k nim přidávají další. Pokud by 
na obalech mělo být stále více údajů, 
a zatím k tomu návrh Evropské komi-
se spěje, skutečně se mohou stát pro 
spotřebitele nepřehlednými. Analýza 
by byla finančně nákladná, ale podle 
nás je potřeba.

Počítá návrh Evropské komise také 
se značením ve vztahu ke GDA?

Návrh je v připomínkovém řízení 
a značení GDA s omezeným počtem 
údajů je v něm obsaženo. Přivítali by-
chom, kdyby na obalech bylo právě 
GDA, protože ho pokládáme za sro-
zumitelné. Potravinářská komora jako 
zastřešující organizace českých potra-
vinářů je v Národní radě pro obezitu 
a tuto dobrovolnou aktivitu výrobců ví-
táme jako prostředek ke snížení výsky-
tu obezity a především k nastartování 
prevence.

Do mezinárodního projektu nové-
ho značení se zapojilo sedmnáct výrob-
ců a dodavatelů potravin na český trh. 
Na kolika výrobcích se naši spotřebitelé 
mohou se značením GDA setkat?

Jde o 300 výrobků velkých firem, 
mezi kterými ovšem nejsou jen nadná-
rodní společnosti, ale i čeští výrobci ja-
ko Kofola, Karlovarská Korunní, Em-

co aj. Je pochopitelné, že se jako první 
zapojili větší výrobci, protože rozbory 
potřebné pro nutriční značení jsou po-
měrně nákladné. Jde o dobrovolnou 
iniciativu a my se obáváme, že kdy-
by toto značení bylo povinné, budou 
s tím mít malí výrobci problém právě 
z finančních důvodů.

Uvádění údajů vztahujících se ke 
GDA je dobrovolné. Znamená to, že ni-
kdo neprověřuje, jestli odpovídají sku-
tečnosti?

Tyto údaje se stanovují na základě 
laboratorních zkoušek. Kdyby kdo-
koli měl pochybnosti, může si nechat 
udělat laboratorní rozbor a případně 
vznést stížnost k odpovědným orgá-
nům. Firmy, které se ke značení dob-
rovolně zavázaly, do laboratorních roz-
borů investují hodně peněz a my jsme 
rádi, že to dělají.

Co bylo cílem konference pořádané 
při veletrhu SALIMA?

Veletrh SALIMA považujeme za se-
tkání potravinářů nejen z České repub-
liky, ale i z celého světa. Proto jsme 
sem přijeli nabídnout firmám možnost 
zapojit se do tohoto projektu, ale také 
informovat o něm další zájemce z obo-
ru jako nutriční odborníky, dietní sest-
ry, lékaře zabývající se výživou, pracov-
níky lázeňských zařízení aj. Tito lidé 
se na nás často obracejí s dotazy a zde 
měli možnost dozvědět se o projektu 
něco nového. Dotazů padalo hodně, 
takže konference podle mého názoru 
splnila účel. Samozřejmě v těchto in-
formačních akcích chceme nadále po-
kračovat.  PK ČR

Na stánku 
Potravinářské 
komory bylo 
stále živo

Brno (egi) – Jedna důležitá ná-
vštěva stíhala druhou, tak by se 
dalo nazvat dění na stánku Potra-
vinářské komory ČR během mezi-
národních potravinářských veletr-
hů SALIMA 2008. Během zahajova-
cího dne stánek hostil jak ministra 
zemědělství ČR Petra Gandaloviče 
a jeho delegaci, tak jej navštívil 
předseda ČSSD Jiří Paroubek s po-
slanci. Ředitele PK Miroslava Ko-
bernu jsme zase zastihli v čilé de-
batě s poslancem za KSČM Pavlem 
Kováčikem. Bavili se o kvalitě po-
travin a programu k biopotravinám, 
což je téma, které jde napříč všemi 
politickými stranami.
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Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR – 21. 2. 2008

Výkonná rada:
�  projednala připomínky k návrhu stanov a jed-

nacího a volebního řádu 
�  probrala postup a způsob řízení valné hromady 

a schválila návrh na orgány VH k jejich před-
ložení členům

�  projednala a schválila nové nominace na členy 
výborů a pracovních skupin

�  schválila návrh na rozdělení pracovní skupi-
ny pro zdravý životní styl a komunikaci na 
dvě, a to: pracovní skupinu pro zdravý životní

styl a pracovní skupinu pro bezpečnost po-
travin

�  byla informována o současném stavu v podepi-
sování dodatků ke členským smlouvám

 
Z JEDNÁNÍ MRAZÍRENSKÉ SEKCE

PK ČR  – 7. 2. 2008
V rámci jednání se mimo jiné diskutovala násle-
dující témata:
�  výsledky rozborů z ověřování metody stanove-

ní obsahu masa prováděného na VŠCHT
�  závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu kon-

troly dodržování teplot a způsobu prodeje hlu-
boce zmrazených výrobků v obchodní síti

�  označování mražených krémů číslem zdravot-
ní nezávadnost, tzv. „ovál“

Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PK ČR 
PRO BEZPEČNOST POTRAVIN,

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
A KOMUNIKACI

ZE DNE 13. 2. 2008

V rámci jednání se mimo jiné diskutovala násle-
dující témata:
�  GDA – návrh soutěže pro spotřebitele, reakce 

spotřebitelů – průzkumy, další propagace dob-
rovolného nutričního značení

�  Hravě žij zdravě – představení záměru projek-
tu

�  Plán činnosti na rok 2008
�  aktivita EU pledge – dobrovolný závazek necí-

lit reklamu na děti do 12 let

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

PK ČR

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ 
pořádá 

V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU INPLISTA SPOLUFINANCOVANÉHO
Z 6. RÁMCOVÉHO PROGRAMU 

Seminář k normám
potravinové bezpečnosti 

určený pro zástupce malých a středních podniků 

Datum konání semináře: 24. 4. 2008
Účast na semináři je nutné potvrdit do 18. 4. 2008 na email: pekarkova@uzpi.cz

Účast na semináři je bezplatná, účastníci obdrží „Osvědčení o účasti“

Místo: Ústav zemědělských a potravinářských informací
Velký sál v přízemí, Slezská 7, Praha 2

Předběžný program:

Počet účastníků je omezen!!!

Pro bližší informace k semináři se obraťte na:
Ing. Andrea Pekárková, tel: 227 010 418, e-mail: pekarkova@uzpi.cz

Inplista je projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt je zaměřen na po-
skytování informací malým a středním evropským podnikům ke standardům zajišťují-
cím kvalitu a bezpečnost potravin. V této souvislosti bude zorganizována série odbor-
ných školení. Podrobnosti o tomto projektu je možné shlédnout na internetové adrese
www.Inplista.eu, ve výběru je možné si vyhledat i českou verzi.

Setkání Potravinářských komor zemí 
Visegrádské čtyřky se uskutečnilo ve 
středu 5. března na brněnském výsta-
višti v rámci mezinárodních potravinář-
ských veletrhů. Jedním z hlavním bo-
dů jednání bylo projednávání problémů 
s obchodními řetězci. 

Prezidenti komor se shodli na tom, že je 
třeba prošetřit chování obchodních řetěz-
ců v celé Evropě, neboť zneužívají svého po-
stavení. Samozřejmě největší problémy jsou 
ve střední a východní Evropě, tzn. v zemích 
V4. „Komory hodlají v tomto směru vyví-
jet určitý tlak na Evropskou komisi, a pod-
pořit tak aktivitu Evropského parlamentu,“ 

řekla tisková mluvčí Potravinářské komory 
ČR Dana Večeřová. Na Slovensku i Maďar-
sku existuje zákon pro činnost obchodních ře-
tězců, u nás se o něm teprve jedná. „Paradox-
ní je, že maďarský a slovenský zákon je pod-
statně tvrdší, než jaký navrhuje naše strana,“ 
doplnila mluvčí.

Uvedla, že na setkání se hovořilo též o oteví-

rání evropských trhů zemím tzv. třetího světa. 
Jde o citlivou otázku pro potravináře, kteří ne-
chtějí být vystaveni nekalé konkurenci. „V těch-
to zemích není u zboží záruka, že splňuje stan-
dardy EU. Proto komory budou usilovat o to, 
aby Evropský parlament a Evropská komise za-
jistila dodržování těchto standardů,“ doplnila 
Večeřová. 

Komory Visegrádské čtyřky řešily chování obchodních řetězců 

Měsíc v Potravinářské komoře

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

NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
–  odborné informace o potravinách a potravinářství

NABÍZÍME:
–  možnost získat přístup do vybraných neveřejných částí webu: např. přehledně zpracované po-

travinářské legislativy 
–  za velmi výhodných podmínek prezentovat svůj podnik, službu či výrobek v inzertní části in-

ternetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské ko-
mory ČR.

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

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Fe-
derace výrobců potravin, nápojů a zpra-
covatelů zemědělské produkce je zájmové 
sdružení právnických osob z odvětví po-
travinářského průmyslu. Plní funkci zá-
jmového neziskového sdružení pro všech-
ny potravinářské obory a obory zpracová-
ní zemědělských produktů. Reprezentuje 
obor potravinářství vůči orgánům státní 
správy a obdobným organizacím v EU, 

včetně organizací se světovou působnos-
tí a všech organizací, jejichž činnost sou-
visí se zájmy podnikatelů zpracovatel-
ského průmyslu. Poskytuje potravinář-
ské odborné a technologické poradenství 
a spolupracuje s ostatními oborovými sva-
zy, které mají k oboru vztah. PK ČR re-
prezentuje cca 85 % podnikatelských sub-
jektů z oblasti výroby potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

9:00–9:30 Registrace účastníků
9:30–9:45  Úvodní slovo – představení 

projektu INPLISTA
9:45–10:45  Přehled legislativy a standar-

dů pro potravináře
Ing. Jan Pivoňka

10:45–12:00  Přehled požadavků standar-
dů GFSI Ing. Jan Pivoňka

12:00–12:15 Diskuse
12:15–13:15 Přestávka na oběd
13:15–15:15  Požadavky nových verzí

norem IFS verze 5 a BRC
verze 5 

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.
15:15–15:30 Diskuse a závěr

Pozvánka na seminář Chemická 
bezpečnost, označování, 

trvanlivost, aditiva, hygienické 
aspekty balení potravin 

(zaměření: sladovnictví, výroba smažených potravin, cereálie, pražení kávy apod.)

Potravinářská komora ČR pořádá v pondělí 14. dubna 2008 seminář pod názvem Chemická 
bezpečnost, označování, trvanlivost, aditiva, hygienické aspekty balení potravin (zaměření: sla-
dovnictví, výroba smažených potravin, cereálie, pražení kávy apod.). Seminář se uskuteční v do-
bě od 8.30 do 15.45 hodin v sále Athéna hotelu Olympik na adrese Sokolovská 138, Praha 8.

VÝBĚR Z TÉMAT SEMINÁŘE:

– Icare & přínosy plynoucí pro MSP z partnerství PK ČR v projektech 
– Icare – aktuální stav v plnění cílů & výsledky projektu
– Kontaminace v řetězci: cereálie, slad, pivo
– Současný stav a očekávaný vývoj legislativy v oblasti legislativy & smažených výrobků
– Nabídka spolupráce v rámci 7. rámcového programu
– Balení: hygienické aspekty balení potravin
– Pesticidy používané v ochraně sladovnického ječmene 
– Technologie: stanovování trvanlivosti výrobků
– Potraviny a spotřebitel: označování potravin

Na seminář je nutné se předem přihlásit, a to prostřednictvím elektronické pošty na adrese
gajdosova@foodnet.cz nebo telefonicky na čísle 296 411 187–192. 

Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2008. 

Účast na semináři je bezplatná. 
Bližší podrobnosti zájemci najdou na oficiální internetové stránce PK ČR

http://www.foodnet.cz, v sekci Akce, rubrice Semináře.
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Společnou žádost o registraci 
tradičního uzenářského výrobku – 
špekáčků – podá Česko a Sloven-
sko u Generálního ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova Ev-
ropské komise. V rámci potravi-
nářského veletrhu Salima v Brně 
to oznámil ministr zemědělství ČR 
Petr Gandalovič a jeho slovenská 
kolegyně paní Zdenka Kramplová. 
Jednotnou vůli demonstrovali sym-
bolickým potáhnutím za jeden špe-
káčkový provaz.

„Staletá tradice výroby, oblíbenost, 
které se špekáčky těší v České republi-
ce i na Slovensku, a společný zájem na 
kvalitních výrobcích nás vedly k dohodě 
o jednotném postupu, respektive záměru 

podat společnou žádost o registraci té-
to zaručené tradiční speciality,“ vysvět-
lil ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič. Intenzivní jednání, která odstrani-
la dosavadní sporné body a díky nimž 
má společná žádost obou našich zemí 
velkou naději na úspěch, měla původ 
už na jednání ministrů zemědělství ze-
mí Visegrádské čtyřky, kterou české mi-
nisterstvo zemědělství hostilo v prosin-
ci loňského roku v Českém Krumlově. 

Takto zapsané speciality bude nadá-
le možné vyrábět a prodávat pod regis-
trovaným označením, pouze pokud bu-
dou přesně odpovídat receptuře, která 
je vždy součástí žádosti. Spotřebitelům 
tento postup zajistí, že si pod daným 
názvem koupí vždy výrobek stejných 
parametrů a zaručené kvality, českým 

a slovenským zpracovatelům masa po-
může ochránit jejich hospodářské zá-
jmy.

Špekáčky mají u nás již více než sto-
letou tradici. V roce 1891 byla postave-
na na Zemské jubilejní výstavě v Praze 
pod stanem kompletní, v té době dosud 
nevídaná, strojní uzenářská dílna. U to-
hoto stanu bylo neustále mnoho obdi-
vovatelů. Špekáčky, ještě pod univer-
zálním názvem uzenky, byly na místě 
uzeny a ještě v teplém stavu prodávány 
s křenem a slaným rohlíkem za 8 krej-
carů na pěkném papírovém talířku. Ně-
kdy od té doby je možné datovat vznik 
později proslaveného, pro nás typické-
ho uzenářského výrobku.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Česko a Slovensko podá společnou žádost o registraci špekáčků

Česko a Slovensko podá společnou žádost o registraci tradičního uzenářského výrob-
ku – špekáčků u GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova EK. Jednotnou vůli stvrdi-
li ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič a jeho slovenská kolegyně paní Zdenka 
Kramplová společným zatáhnutím za „špekáčkový provaz“.

Český špekáček v klasickém a tech-
nologickém pojetí je znám v našich 
historických zemích více než 100 let. 
Starším obdobným výrobkem českých 
uzenářů jsou vuřty. Oba výrobky byly 
ve větší míře vyráběny až v období roz-
voje uzenářského řemesla v druhé po-
lovině 19. století. Podstatný rozdíl me-
zi oběma druhy výrobků spočívá v su-
rovinové skladbě, která byla u vuřtů 
méně náročná. U vuřtů i u špekáčků se 
v minulosti pohybovala vahovost kusu 
okolo 50 g, později byly vuřty vyráběny 
poněkud těžší. Vedle těchto drobných 
masných výrobků určených k ohřívání 
ve vodě nebo v páře, případně k opéká-

ní nebo grilování, byly vyráběny ještě 
poláky (ne poláci). Jednalo se praktic-
ky o vuřty tužší konzistence o váze jed-
noho kusu cca 140 g, kořeněné navíc 
kmínem. Zatímco vuřty a poláky mě-
ly spíše konzumní charakter, špekáč-
ky byly považovány za vysoce kvalit-
ní lahůdkový výrobek. Všechny tři dru-
hy výrobků byly naráženy do hovězích 
kroužkových střev (tenké střevo).

O výjimečné jakosti českých špe-
káčků vyráběných v období první re-
publiky svědčí surovinová skladba, 
kdy 50 % spotřebované suroviny čini-
lo hovězí zadní maso z mladých ku-
sů, 20 % „lepšího“ vepřového výřezu, 

samozřejmě bez kůže a 30 % na kos-
tičky nakrájeného špeku. Podle konzis-
tence díla bylo někdy přidáváno malé 
množství prátu (pojivá hmota vyrobe-
ná z hovězího masa). Dílo bylo koře-
něno česnekem, pepřem, někdy i tro-
chou muškátového ořechu. Samostat-
nou kapitolou bylo narážení a vázání 
špekáčků lněnou nití. Protože se vý-
robek prodával na kusy, musela celko-
vá váha souhlasit s počtem kusů. Čas-
to se při výrobě stávalo, že po odváže-
ní jedné naplněné hůlky, na kterou se 
špekáčky v pramenech zavěšovaly, do-
šlo k nesouladu, a proto se musel zavá-
zaný výrobek rozvázat a vázat znovu. 
Přesná váha špekáčků byla zvlášť dů-
ležitá u provozoven, které dodávaly ar-
mádě. Uzenářští učni se často chlubi-
li svým kolegům z ostatních oborů, že 
znají vojenské tajemství. Věděli totiž, 
že voják dostával k večeři dva špekáč-
ky a jednoduchým propočtem snadno 
zjistili, jaký je v kasárnách stav vojá-
ků. K docílení vynikající jakosti patři-
lo ještě dobré zauzení výrobku. 

Začátkem dvacátého stolení dochá-
zí k dalšímu rozvoji uzenářského ře-
mesla a špekáčky se staly vedle párků 
a klobás základním druhem drobných 
masných výrobků. Některé firmy, ze-
jména ve velkých městech, se výrobou 
špekáčků značně proslavily. Mezi vy-
hlášenými výrobci byli např. v Praze 
na Novém Městě Koula a Macháček, 
na Vinohradech Šereda, jehož špekáč-
ky byly Pražany přejmenovány na „Še-

redky“. Drobné masné výrobky byly 
dodávány po vyuzení do prodejen ješ-
tě v teplém stavu, a tak zejména v od-
poledních hodinách byly krámy a celé 
jejich okolí provoněny lahodnou uze-
nářskou vůní, která předznamenáva-
la večerní prodejní „ruml“, jak se ten-
krát říkávalo. Ulice staré večerní Pra-
hy v té době nejvíce charakterizovaly 
dva smyslové vjemy – nazelenalé ply-
nové osvětlení a vůně opékaných špe-
káčků na dřevěném uhlí, linoucí se 
z početných pouličních stánků s ob-
čerstvením. 

Jakost masných výrobků nebyla v té 
době určována žádnou normou. Veřej-
ná kontrola byla zaměřena zejména na 
obsah mouky. Ta se směla přidávat jen 
do obyčejných vuřtů, do ostatních vý-
robků byla mouka zakázána. Ještě těs-
ně po druhé světové válce byl základ-
ní surovinou při výrobě špekáčků vedle 
špeku rozhodující podíl hovězího ma-
sa. Později, po zvýšení produkce pra-
sat, byla surovinová skladba následují-
cí: 40 % hovězí maso přední, 30 % vep-
řové maso výrobní a 30 % špíček. V té 
době došlo také ke změně kořenění špe-
káčků přidáním sladké papriky. Po zná-
rodnění podniků a provozoven zabýva-
jících se zpracováním masa a výrobou 
masných výrobků pak bylo složení suro-
vin, pomocných materiálů a obalů včet-
ně technologických postupů předmě-
tem technicko-hospodářských norem, 
které i nadále určovaly vysokou jakost 
tohoto tradičního českého výrobku.

České uzenářské výrobky reprezen-
tované často špekáčky proslavila ve 
světě i řada našich věhlasných odbor-
níků. Za všechny je možné jmenovat 
vynikajícího konzervárenského a uze-
nářského specialistu Oldřicha Sháněla, 
působícího mimo jiných oblastí zejmé-
na v Číně, Josefa Matoušů, vyučující-
ho české uzenářské řemeslo v Japon-
sku, Zdeňka Galíčka, který vybudoval 
a řídil masný závod v Africe, Mirka 
Stránského, vyrábějícího špekáčky na 
hospodářské výstavě v Moskvě.

Po zrušení státních a oborových 
norem, předepisujících technolo-
gii a jakost masných výrobků, došlo 
v minulých letech k nastolení ceno-
vého diktátu velkých, většinou nad-
národních potravinářských řetěz-
ců, které zúžily svoji obchodní politi-
ku pouze na cenu a zisk. K naplnění 
svých cílů vyžadují tyto organizace 
jen, mírně řečeno, průměrnou jakost 
výrobků. Často mají snahu stanovit 
cenu, za kterou má být určitý výro-
bek vyroben a nabídnut. Vzniklá situa-
ce byla ještě podpořena změnou řídi-
cí struktury některých výrobních 
organizací, které v souvislosti se sna-
hou o přežití v chaotickém obchod-
ním prostředí diktátu odběratelů
podlehly. Po vyvrcholení negativní 
situace v oblasti výroby a realizace 
masných výrobků došlo sice k urči-
té snaze státních orgánů problemati-
ku řešit, ne však komplexně, a tedy ne 
zcela účinně. MZe ČR

Špekáčky jsou s námi více než sto let

Nejstarší údaje o masných výrobcích plněných do přírodních obalů, střev 
zvířat, se zachovaly přibližně z roku 500 před naším letopočtem. Název sa-
lám pochází z italského „salami“ podle kyperského města Salamis, kte-
ré bylo rozbořeno před více než dvěma tisíci lety, a slovo klobása vznik-
lo z hebrejského „kolbasar“, což znamenalo veškeré maso na trhu. Výroba 
jakýchsi klobás a jaternic je připisována starým Římanům, kteří již znali 
konzervaci masa solí, což byl důležitý předpoklad pro technologii výroby 
primitivních masných výrobků.

Prezentace a další sbližování národ-
ních pozic k aktuálním problémům ag-
rárního sektoru navázalo na loňské jed-
nání v Českém Krumlově. Na pořadu 
jednání byla také aplikace komunitár-
ních směrnic a kontrola uplatňování 
cross-compliance, návrhy EK na ome-
zování plateb podnikům podle velikosti 

či osud kvót na mléko a postup libera-
lizace systému s cílem posílení konku-
renceschopnosti evropské výroby.

„ČR je připravena podpořit ty návr-
hy, které povedou k větší konkurence-
schopnosti evropského zemědělství a zá-
roveň zajistí strategickou míru potravi-
nové bezpečnosti,“ řekl na úvod ministr 

Další kolo jednání ministrů zemědělství zemí V4 proběhlo v rámci Salimy
zemědělství Petr Gandalovič. „ČR usi-
luje o evropské zemědělství, které je dy-
namické a schopné neustále a rychle se 
přizpůsobovat změnám. Současně tako-
vé, které zajišťuje udržitelný rozvoj ven-
kovských oblastí a podporuje posilová-
ní aktivit Společné zemědělské politiky 
v této oblasti, jako jsou mimoprodukční 
funkce zemědělství, diverzifikace aktivit, 
zlepšení kvality života na venkově, ekolo-
gické zemědělství, ochrana životního pro-
středí, ochrana biodiverzity a ekologické 
stability krajin a další.“

Hlavními tématy pracovní snídaně 
byla především „kontrola zdravotního 
stavu“ Společné zemědělské politiky 
EU, konkrétně zjednodušení a zefek-
tivnění režimu přímých plateb, návr-
hy Komise na omezování plateb pod-
nikům podle velikosti a možné nástroje 
přesunu finančních prostředků z I. do 
II. pilíře s ohledem na rovný přístup ke 
všem členským státům. 

Většina delegací se shodla na stano-
visku, že Health Check by měl směřo-
vat k odstranění nerovností mezi nový-
mi a starými členskými státy a zabrá-
nit případnému dalšímu prohlubování 
těchto rozdílů. 

Přítomné delegace pozitivně přijaly 
možnost prodloužení přímých plateb 
ve formě SAPS do roku 2013 a budou 
podporovat zavedení systému na po-
dobné bázi i po tomto zlomovém roce. 
„Česká republika považuje SAPS platbu 
za efektivní a jednoduchou cestu podpo-

ry příjmu zemědělců v EU. Proto vítáme 
možnost uplatňovat systém SAPS až do 
roku 2013, kdy přímé platby dosáhnou 
plné výše přímých plateb EU Patnáctky,“ 
říká k tomu ministr Gandalovič. „Po ro-
ce 2013 budeme podporovat sjednocení 
systému podpor pro všechny členské státy 
EU a preferovat podobně nenáročný sys-
tém s možností dorovnávání citlivých sek-
torů pro všechny členské státy EU.“

Delegace se většinou vyslovily také 
proti zavádění horního limitu plateb, 
tedy proti diskriminaci podniků na bá-
zi velikostní struktury.

Dosavadní návrh EK v otázce modu-
lace předpokládal postupné navyšování 
procentního podílu odvodu do druhé-
ho pilíře u států EU-15 ze současné hla-
diny 5 % až do výše 13 % v roce 2013. 
Nově EK zvažuje, aby podíl modulač-
ních prostředků z celkové výše plateb 
byl progresivně navyšován podle celko-
vé výše částek přímých plateb na far-
mu. Vzhledem k velikostní struktuře 
českých farem by podíl přesouvaných 
prostředků u nás byl jedním z nejvyš-
ších v EU. Modulace tak, jak je v sou-
časné době aplikována, se jeví jako do 
značné míry diskriminující nástroj, 
když míra přerozdělení je silně závislá 
na výrobní struktuře v jednotlivých stá-
tech. „Navrhujeme zavést modulaci pro 
všechny podniky bez ohledu na jejich veli-
kost, tedy odstranit hranici 5 000 EUR 
a modulovat veškeré částky přímých pla-
teb. Modulace přímých plateb v ČR by 

se dotkla nadpoloviční většiny podniků 
obhospodařujících téměř devadesát osm 
procent zemědělské půdy,“ upozorňuje 
Gandalovič. Důležitým faktorem po-
dle něj současně bude možnost aloka-
ce těchto prostředků v rámci jednotli-
vých os, kde by členské státy měly mít 
dostatečnou flexibilitu.

V otázce systému mléčných kvót pa-
nuje shoda, že je třeba postupovat obe-
zřetně v tom smyslu, že zrušení kvót by 
mělo být plynulé a pozvolné, tzv. soft-
landing.

Z jednání dále vyplynula potřeba dal-
ších diskusí ohledně očekávaného zru-
šení podpor pro pěstování energetických 
plodin. 

Jednání se ukázalo jako velmi užiteč-
né a přínosné, protože se ho účastnily 
země, které jsou si v řadě oblastí názo-
rově blízké. 

Pracovní snídaně se účastnil minis-
tr zemědělství ČR Petr Gandalovič, 
ministr zemědělství a rozvoje venkova 
Maďarska József GRÁF, ministr země-
dělství Polska Marek SAWICKI, minis-
tryně zemědělství Slovenska Zden-
ka KRAMPLOVÁ, ministr zeměděl-
ství a potravinářství Bulharska Nihat
KABIL, ministr zemědělství a rozvoje 
venkova Rumunska Dacian CIOLOŞ 
a ministr zemědělství, lesnictví a potra-
vinářství Republiky Slovinsko pan Iz-
toc JARC. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky s přizvanými ministry Bulhar-
ska, Rumunska a Slovinska navázalo na loňské setkání v Českém Krumlově.

Jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor? Jak dosáhnout 
toho, aby nástroje původně vypracované pro Společenství šesti zakládají-
cích států EU odpovídaly nynější realitě a zajistily rovný přístup ke všem 
členským státům? Na tyto otázky se snažili v Brně najít odpovědi minist-
ři zemědělství zemí Visegrádské 4 a jejich kolegové z Rumunska, Bulhar-
ska a Slovinska. 
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Prověřená kvalita a tradice 
v rovnováze s bezpečností a ceno-
vou dostupností potravin, podpora 
konkurenceschopnosti malých fa-
rem skrze inovace a moderní tech-
nologie, obecně rozvoj venkova 
a důraz na regionální pestrost pro-
dukce – taková byla klíčová témata 

projevu ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče na zahájení Národního 
dne ČR na potravinářském veletr-
hu Salima.

Politikou ministerstva by podle ná-
zoru jeho šéfa nemělo být pouhé pro-
gramové hledání nástrojů na udržení 

Národní den České republiky na Salimě
přilákal na stánek MZe stovky návštěvníků

Celkem 71 produktů od třiceti výrobců se ucházelo o ocenění Česká bio-
potravina roku 2007. Vzhledem k rekordní účasti se porota rozhodla udělit 
kromě absolutního vítěze, kterým se stal Pošumavský biomed, cenu ješ-
tě celozrnným špaldovým krekrům s dýňovým semínkem a česnekem z Bio-
pekárny Zemanka, dále Bio kysanému nápoji jahoda z Mlékárny Valašské 
Meziříčí a Hostětínskému sirupu z černého bezu vyráběnému s. r. o. Tra-
dice Bílých Karpat. 

Název biopotraviny Body Výrobce

Pošumavský bio med 509 Dr. Ing. Jan Pintíř, Ph.D.

Bio kysaný nápoj – jahoda 498 Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r. o.

Bio jogurt drink (bílý, 
jahoda, brusinka/černý 
rybíz) 

471 OLMA, a. s.

Bio dýňové gomasio 468 bio nebio s. r. o.

Celozrnné špaldové 
krekry s dýň. semínkem 
a česnekem

467 Biopekárna Zemanka-Jan Zeman

Bio hovězí zadní bez kosti 467 Moravan, a. s., Petřvald

Čoko-kokosky se 
špaldovou moukou

466 Biopekárna Zemanka-Jan Zeman

Hostětínský sirup 
z černého bezu

464 Tradice Bílých Karpat s. r. o.

Hruško-jablečný bio mošt 462 Olga Syrovátková

Celozrnné špaldové 
krekry se sezamem 
a sójovou omáčkou

461 Biopekárna Zemanka-Jan Zeman

Top 10 – biopotraviny s největším počtem získaných bodů:

Českou biopotravinou roku 2007 je Pošumavský biomed

Vláda na svém zasedání 10. 
března 2008 vyhověla žádosti mi-
nistra zemědělství Petra Gandalo-
viče o poskytnutí prostředků vlád-
ní rozpočtové rezervy na podpůr-
né programy zemědělství a žádosti 
o povolení použití prostředků re-
zervního fondu organizační složky 
státu Ministerstva zemědělství na 
jiný účel a změny závazných uka-
zatelů státního rozpočtu. Celkově 
tak bude moci MZe využít 390 mil. 
Kč nad rámec resortního rozpoč-
tu schváleného na konci loňské-
ho roku. 130 mil. Kč bylo uvolněno 
z vládní rozpočtové rezervy a 260 

mil. Kč je převedeno do výdajů le-
tošního roku z rezervního fondu mi-
nisterstva.

„Dohodu s ministerstvem financí po-
važuji za velmi důležitou a výsledek mů-
žeme pokládat za úspěch. Navýšení pro-
středků je určeno pro konkrétní progra-
my, které v rámci schváleného státního 
rozpočtu na rok 2008 přišly zkrátka,“ 
uvedl ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič.

Návrh, který vláda schválila, řeší 
zvýšení prostředků na podpůrné pro-
gramy v celkové výši 210 milionů korun 
do sedmi programů. 90 milionů korun 

je vyhrazeno na program 8. Nákazo-
vý fond – likvidace kadáverů. „Navýše-
ní prostředků v tomto programu umožní 
zejména realizovat podporu chovatelům 
prasat na částečnou úhradu spojenou 
s neškodným odstraňováním kadáverů 
se sazbou blížící se částce 3 koruny na 
kilogram kadáveru. Původní rozpočet po-
čítal z částkou 1 koruna na kilogram,“ 
upřesnil ministr.

Po 25 milionech korun bude vyčle-
něno pro program 1.R. Podpora re-
strukturalizace ovocných sadů a pro-
gram 3. Podpora ozdravování polních 
a speciálních plodin. 50 milionů ko-
run je určeno pro program 13. Podpo-

ra zpracování zemědělských produktů, 
10 milionů korun na program 10. E. 
Podpora České technologické platfor-
my pro potraviny. Po 5 milionech ko-
run je vyhrazeno na program 5. Pod-
pora Národního hřebčína Kladruby 
nad Labem, Zemských hřebčinců Pí-
sek a Tlumačov a program 10.D. Pod-
pora evropské integrace nevládních or-
ganizací.

Po této úpravě bude směrováno 
v rámci rozpočtu kapitoly v roce 2008 
na podpůrné programy v zemědělsko-
potravinářském komplexu celkem 1,16 
miliard korun.

Celkem 160 milionů korun z rezerv-

ního fondu resortu je určeno na dotaci 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu. Tato částka je určena na marke-
tingovou podporu značky KLASA.

Částkou 20 milionů korun z rezerv-
ního fondu resortu je, podle návrhu, 
posílen program vodního hospodář-
ství 229 310 Výstavba a obnova infra-
struktury vodovodů a kanalizací. Jedná 
se o podporu staveb, které zabezpeču-
jí odvádění a likvidaci odpadních vod 
a staveb, které zabezpečují dodávky pit-
né vody v požadované kvalitě a kvan-
titě.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Vláda schválila navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství

Navýšení mléčné kvóty v rámci 
tzv. soft-landingu, tedy postupné 
liberalizace systému, ČR podpoři-
la. Počínaje nadcházejícím kvóto-
vým rokem 2008/2009 tedy všech-
ny členské státy paušálně navýší 
své kvóty o 2 %, což je podle ex-
pertíz objem, se kterým si unijní, 

potažmo světový, trh bez problé-
mů poradí.

„Liberalizace formou postupného 
navyšování mléčných kvót je jedním 
z řešení, jak systém připravit na zruše-
ní kvót v roce 2015. Zároveň podporu-
je konkurenceschopnost a perspektivu 

sektoru,“ uvedl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. „Opatření pomůže 
stabilizovat situaci na trhu, takže jeho 
dopad pozitivně pocítí spotřebitelé. Pro-
spěje ale i farmářům, kteří budou mít 
volnější ruce ve svých rozvojových plá-
nech a nebudou se muset tolik obávat 
penalizace za překročení kvóty.“

Současné restriktivní omezení pro-
dukce mléka totiž neumožňuje pruž-
ně reagovat na situaci na trhu, kdy 
vysoká poptávka po mléčné surovině 
ze strany českých, německých i ital-
ských mlékáren způsobovala od 2. po-
loviny loňského roku růst cen mléčné 
suroviny i růst cen výrobků. Počína-

je kvótovým rokem 2008/2009 tedy 
všechny členské státy paušálně navý-
ší své kvóty o 2 %, přičemž je na kaž-
dém členském státu, jestli navýšení 
využije, dá do národní rezervy nebo 
použije na podporu specifických sku-
pin producentů mléka, třeba mladých 
farmářů. 

ČR podpořila postupné navyšování mléčných kvót

nízké cenové hladiny potravin. „Vy-
tváříme prostředí a podmínky pro kon-
kurenceschopné zemědělské prvový-
robce a potravináře, pracujeme na za-
bezpečení rovných šancí a otevřených
příležitostí na Evropském trhu. Pomá-
háme vytvářet rovnováhu mezi kvalitou, 
bezpečností a cenou potravin. Informuje-
me spotřebitele o tom, co jsou bezpečné 
potraviny, jaké mají vyžadovat požadav-
ky na kvalitu,“ vysvětlil ministr Gan-
dalovič.

Letošní ročník SALIMY se chce 
podle ministra zaměřit na podporu ex-
portu českých potravin a hledání co 
nejefektivnějších cest, jak napomoci 
kvalitním českým potravinám prosadit 
se na zahraničních trzích. 

Ministr Gandalovič zmínil také dů-
ležitost přípravu podmínek pro ma-
lé konkurenceschopné subjekty, které 
dovedou nabízet kvalitní produkty pří-
mo na farmě: 

„Od malých farem s prodejem ze 
dvora až po nejmodernější inovace po-
travinářské produkce s využitím roz-
voje vědy a výzkumu dbáme na pod-
mínky pro správnou výrobní a hygienic-

kou praxi, která nezatěžuje životní pro-
středí.“

Společným jmenovatelem politiky 
rezortu je rozvoj venkova. S tím je svá-
zaný požadavek na vyšší míru zpraco-
vání zemědělské produkce tam, kde 
vzniká. 

„Chceme podpořit strukturu obchod-

ních mechanismů odpovídající nejvyspě-
lejším zemím. Výroba potravin především 
z domácích surovin je alfou a omegou 
stability zemědělství na českém, morav-
ském a slezském venkově. V této souvis-
losti nám jde také o podporu regionální 
pestrosti produkce a zachování jejích spe-
cifik,“ uzavřel ministr.

Ministr i zahraniční hosté na výstavišti navštívili národní expozice, stánky některých 
krajů, SZIFu a další. Na obrázku na stánku Rakouské republiky, první zleva velvy-
slankyně Rakouska paní Margot Klestil-Löfler.

Vyhlášení výsledků proběhlo v Ro-
tundě pavilonu A Brněnského výstaviš-
tě jako součást zahájení mezinárodních 
potravinářských veletrhů.

Z rukou ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče, předsedy soutěže „Česká 
biopotravina roku“ a předsedy hodno-
titelské komise pana Pavla Mauera pře-
vzal ocenění Jan Pintíř za Pošumavský 
biomed, který je vůbec prvním sladi-
dlem v biokvalitě vyrobeným z českých 
zdrojů. Všem oceněným gratuloval také 
pan Miroslav Toman, prezident Potra-
vinářské komory ČR, která je vyhla-
šovatelem soutěže, a generální ředitel 
BVV pan Jiří Škrla.

Pravidla soutěže postihují nejen kva-
litu výrobku jako takového, ale i mar-
ketingovou strategii s prodejen produk-
tu spojenou. Zatímco dříve stačilo, aby 
bio potraviny byly „zdravé“ a pokud 
možno co nejvíce „přírodní“, dnes, 
pokud chce firma získat širokou spo-
třebitelskou základnu, musí se zamě-
řit také na estetiku, chuť, pohodlnost 
a atraktivní marketingový koncept.

Kritéria pro hodnocení výrobků pro-
to posuzují celkový koncept výrobku, 
od výběru ekologických surovin, vý-
roby a zpracování, výhod pro zákaz-
níky, chuť a obal výrobku přes celko-

vý vzhled až po použitý marketingový 
mix. Porota biopotraviny chutná a po-
suzuje všechny dodané podpůrné mate-
riály. Do soutěže, která se koná od roku 
2002, mohou být nominovány pouze 

biopotraviny vyrobené v České repub-
lice převážně z domácích biosurovin. 

Více informací na
www.biopotravinaroku.cz 
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Reforma Společné zemědělské politiky 
a budoucí podoba přímých plateb, politika 
rozvoje venkova a redefinice tzv. méně příz-
nivých oblastí a v neposlední řadě revize po-
litiky kvality potravin a zemědělských pro-
duktů – takové jsou rámcové priority resortu 
zemědělství pro české předsednictví v prv-
ním pololetí roku 2009. Priority prezentoval 
v Bruselu komisařce Mariann Fischer Boel 
ministr zemědělství Petr Gandalovič. Jednání 
vedl ministr také s dalšími klíčovými posta-
vami bruselských struktur, a odstartoval tak 
sérii setkávání, která ČR pomohou úspěšně 
a efektivně zvládnout předsednickou roli.

V případě, že se za francouzského předsed-
nictví nepodaří uzavřít projednávání tzv. Health 
Checku, tj. debatu o prověrce funkčnosti Společ-
né zemědělské politiky, tato jednání se protáhnou 

do českého předsednictví a jejich dokončení bude 
naším prvořadým úkolem. Tato debata bude zahr-
novat změny v systému přímých plateb, ve způso-
bu, jakým chce Unie přesouvat prostředky z I. do 
II. pilíře a další. „S tím souvisí budoucí podoba pří-
mých plateb. Nesouhlasíme s návrhy typu degresivity 
přímých plateb, protože by měly dopad jen na někte-
ré členské státy podle velikostní struktury podniků. 
Podporujeme přesun prostředků ve prospěch rozvoje 
venkova. České předsednictví se bude snažit sjednotit 
systém poskytování přímých plateb pro všechny člen-
ské státy a prosadit model na bázi jednotné platby 
na plochu zvané SAPS,“ vysvětlil ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič. 

Další prioritou českého PRES je politika rozvo-
je venkova, v níž máme bohaté zkušenosti, a jsme 
leadery v rámci Unie, už proto, že nám byl Pro-
gram rozvoje venkova schválen společně se Švéd-
skem jako vůbec prvním členským státům. V této 

oblasti se budeme zasazovat o zkvalitnění života 
na venkově a zajištění ekonomické soběstačnosti 
venkovských oblastí. Jednou z našich priorit bude 
také nové vymezení tzv. méně příznivých oblas-
tí (LFA), kde chceme stanovit metodiku měření 
přírodního znevýhodnění v jednotlivých zemích 
a sjednotit ukazatele, které LFA vymezují. „Čtvr-
tou, neméně důležitou, prioritní oblastí je politika 
kvality zemědělských produktů a potravin. Ve spo-
lupráci s Evropskou komisí chceme zahájit debatu 
o revizi této politiky s cílem posílit konkurenceschop-
nost evropské produkce a zefektivnit ochranu kva-
litních výrobků,“ dodal 1. náměstek ministra Ivo 
Hlaváč.

Ministr Gandalovič při setkání s komisařkou 
Mariann Fischer Boel zdůraznil zájem na úzké 
spolupráci předsednictví s EK např. při pořádání 
odborných konferencí.

Dále ministr jednal s předsedy výborů Evrop-

ského parlamentu pro životní prostředí Milosla-
vem Ouzkým a pro zemědělství a rozvoj venko-
va Neilem Parishem o budoucí spolupráci, refor-
mách SZP a dalších aktuálních tématech. Debata 
s Miloslavem Ouzkým byla věnována také potra-
vinářské problematice. S Neilem Parishem nalezl 
ministr shodu v řadě otázek týkajících se reforem 
SZP, zejména pokud jde o omezování plateb po-
dle velikosti farem, a diskutovali budoucí intenziv-
ní spolupráci s ohledem na stoupající význam EP, 
který by měla posílit Lisabonská smlouva. Dále 
se ministr Gandalovič setkal s generálním tajem-
níkem evropské organizace zemědělců COPA-
COGECA Pekka Pesonenem. Jednání se zaměři-
la opět především na problematiku Health Chec-
ku. Členy této organizace jsou i české nevládní 
zemědělské organizace.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Resortní priority českého předsednictví
se projednávaly na nejvyšší bruselské úrovni

Program počítá s podporou základních 
biopaliv, která jsou v Česku nyní využívá-
na. Jde zejména o metylester řepkového 
oleje (MEŘO) a bioetanol. Obě paliva jsou 
v malém množství povinně přimíchávána do 
konvenčních paliv, v tomto případě se ale 
s osvobozením nepočítá. Nulová sazba da-
ně by se týkala pouze paliv s vyšším obsa-
hem biosložky.

„V období platnosti Programu, což je stan-
dardně šest let od schválení Komisí, hlavní cí-
lovou skupinou podporovaných biopaliv zůsta-
nou vysokoprocentní nebo čistá biopaliva první 
generace. Postupně se počítá s významnějším 
rozšířením bio paliv druhé generace – nejspíš 
od roku 2011 nebo 2012 – která nejsou vyrá-
běna z potravinářských komodit. Česká repub-
lika se bude orientovat v závislosti na dostup-
ných technologiích právě na produkci biopa-
liv vyráběných z nepotravinářských komodit,“ 
vysvětluje ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič.

Vzhledem k tomu, že výroba biopaliv, 
a tedy i výroba pohonných hmot s vyšší kon-
centrací biopaliv je nákladnější než výroba 
klasických fosilních paliv, je nutné tato pali-

va finančně zvýhodnit tak, aby byla zajiště-
na jejich konkurenceschopnost na trhu. „Při 
započtení všech daňových výnosů, vznikajících 
při výrobě biopaliv, a úspor ve státním rozpoč-
tu, které s výrobou biopaliv souvisejí, bude bi-
lance dopadu na rozpočet kladná. Prokázalo 
se to i v jiných státech, například v Německu,“ 
dodává ministr Gandalovič.

„Po schválení vypracovaného víceletého pro-
gramu bude jeho kompletní znění odesláno 
k notifikaci Evropské komisi, až poté se při-
stoupí k samotné realizaci programu. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o daňovou podporu, je 
notifikací pověřeno Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem financí,“ doplňuje
1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Energeticko-klimatický balíček, který 
v lednu představila Evropská komise, počí-
tá s desetiprocentním podílem biopaliv v po-
honných hmotách v roce 2020. Někteří od-
borníci ale tvrdí, že biopaliva zvyšují ceny 
potravin. Experti si proto hodně slibují prá-
vě od druhé generace biopaliv z nepotravi-
nových plodin, například biologického od-
padu, některých travin a rychle rostoucích 
dřevin.

Čistá a vysokoprocentní biopaliva 
mají být od roku 2009

osvobozena od spotřební daně

Poradcem ministerstva zemědělství pro 
transformaci národního podniku Budějovický 
Budvar na akciovou společnost bude sdruže-
ní firem pod vedením Advokátní kanceláře 
Kříž a Bělina. Na základě doporučení hodno-
tící komise o tom rozhodlo vedení Minister-
stva zemědělství (MZe) a Budvaru.

„Výběr partnera pro poradenský servis zcela vy-
cházel z doporučení pětičlenné komise složené ze 
zástupců ministerstva zemědělství, Budvaru a Advo-
kátní kanceláře Kindl & partneři, která byla zastu-
pujícím subjektem ministerstva pro přijímání nabí-
dek a písemných dotazů uchazečů k zadávací doku-
mentaci. Jsem přesvědčen, že jsme našli solidního 
partnera, který bude schopen kvalitu i dohodnuté 
termíny garantovat,“ uvedl ministr zemědělství Pe-
tr Gandalovič.

Předmětem veřejné zakázky jsou podle jeho slov 
finanční, daňové a právní služby. Cílem je nalézt op-
timální postup transformace Budějovického Budvaru 
z hlediska ekonomického a právního a následná im-
plementace zvoleného postupu transformace národ-
ního podniku na akciovou společnost bez přerušení 
právní kontinuity, nejlépe formou zvláštního zákona.

„Posuzována byla nejen ekonomická výhodnost 

předložených nabídek, ale zejména odborná úro-
veň a komplexnost navrhovaného postupu transfor-
mace, výše nabídkové ceny a přístup k realizaci za-
kázky a organizační a smluvní zajištění,“ zdůraznil 
ministr s tím, že celková předpokládaná hodno-
ta veřejné zakázky nepřesáhne 12 500 000,- Kč 
bez DPH.

Při posuzování podaných nabídek na postup 
transformace byly podle ministra Gandalovi-
če hlavními kritérii zachování právní kontinuity 
mezi národním podnikem a akciovou společnos-
tí, kompatibilita s českým a evropským právem 
a řešení přechodu duševního vlastnictví, včetně 
ochranných známek a ostatních práv a označení, 
a to i s ohledem na probíhající národní a meziná-
rodní spory v této oblasti.

Do soutěže na poradenské služby se v prosinci 
loňského roku přihlásili celkem tři uchazeči. Vý-
zva k veřejné zakázce byla v souladu se zákonem 
od poloviny října zveřejněna na webových strán-
kách ministerstva zemědělství www.mze.cz a cen-
trální adrese informačního systému o veřejných 
zakázkách www.isvzus.cz. 

Účastníci soutěže mohou proti rozhodnutí do 
patnácti dnů od jeho doručení podat námitky.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Ministerstvo zemědělství vybralo 
poradce pro transformaci Budvaru 

Víceletý program uplatnění biopaliv v dopravě, který na vládě předložil ministr 
zemědělství Petr Gandalovič, počítá po roce 2009 s úlevou nebo osvobozením od spo-
třební daně z minerálních olejů u čistých biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí 
podle obsahu biosložky. Daňové zvýhodnění má zvednout poptávku po biopalivech, aby 
země byla schopna splnit cíle Evropské unie. 
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Letos zaznamenaly me-
zinárodní potravinář-
ské veletrhy Salima 
2008 rekord, hned  tři 
zlaté Salimy získa-
la akciová společnost  
AGROTRADE. Jeho 
předseda představen-
stva a generální ředi-
tel Ing. Zdeněk Toman 
před stánkem Alimy, 
která je dceřinou spo-
lečností holdingu, při-
jímá gratulaci od prezi-
denta Agrární komory 
ČR Ing. Jana Veleby.

 Foto: Eugenie Línková



Na mezinárodním potravinářském veletrhu Salima 2008 získala fi rma

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. z Velkých Karlovic
ocenění

Zlatá Salima 2008
za výrobky Valašský frgál

– hruškový, tvarohový, makový, povidlový a meruňkový.
Tyto a dalších 7 výrobků

mají rovněž národní značku kvality KLASA.

www.valasskepecivo.cz
pekarstvi.frgaly@tiscali.cz

telefon: 571 444 214
mobil  : 603 834 154

Dne 5. 3. 2008 se na Mendelově země-
dělské a lesnické univerzitě v Brně konal 
již XXXIV. seminář o jakosti potravin 
a potravinových surovin. Seminář byl sou-
částí doprovodného odborného programu 
mezinárodního potravinářského veletr-
hu SALIMA´08. Spolupořadatelkou semi-
náře byla i Potravinářská komora Čes-
ké republiky. Seminář slavnostně zahá-
jil rektor MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslav 
Hlušek, CSc.

Základem tří vyžádaných předná-
šek byla aktuální problematika týka-
jící se zemědělské produkce potra-
vinových surovin a potravin. Pro-
blematika dosud ne zcela vyřešená 
a nejednoznačně uzavřená. 

Idea ekologického zemědělství a s ním 
spjatá produkce biopotravin i šetrnějšího pří-
stupu k životnímu prostředí je nepochybně 
velmi správná, ale praktická realizace má 
a bude mít jistě obtíže. Prof. Tomáš Kompr-
da (MZLU v Brně) pronesl přednášku nazva-
nou Jakost biopotravin. Ze široké škály kva-
litativních ukazatelů si autor vybral za cíl 
přednášky porovnat biopotraviny s konvenč-
ně produkovanými potravinami u vybraných 
znaků nutriční hodnoty a zdravotní nezávad-
nosti. Biopotraviny jsou produkovány po-
dle zásad vymezených v zákoně o ekologic-
kém zemědělství z tzv. bioproduktů včetně 
určitého podílu konvenčně produkovaných 
surovin. Jak biopotraviny, tak i konvenčně
produkované potraviny musí splňovat 
požadavky zákona o potravinách a veteri-
nárního zákona včetně příslušných vyhlá-
šek, tedy prováděcích předpisů k zákonům. 
Nesprávně se předem často předpokládá nižší 
výskyt chemických cizorodých látek v biopo-
travinách. V současné době je riziko chemic-
ké kontaminace velmi malé, a to bez ohle-
du, zda se jedná o biopotraviny, nebo běžně 
vyráběné potraviny. Mezi alimentární chemic-
ká nebezpečí patří látky přirozeně se vyskytu-
jící (antinutriční, obecně toxické, alergeny, 
karcinogeny, teratogeny, mutageny, včetně 
látek vznikajících mikrobiální činností), lát-
ky kontaminující (vstupující z životního pro-
středí, látky vznikající při výrobě potravin, 
migrující z obalů), rezidua dusičnanů, dusi-
tanů, pesticidů, polychlorovaných bifenylů 
a biologicky aktivních látek, přídatných látek 
a pomocných látek. Pravděpodobně nelze 
předpokládat zásadní rozdíly mezi biopotra-
vinami a běžnými potravinami v obsahu látek 
přirozeně se vyskytujících. Možnou výjim-
kou jsou mykotoxiny. Poněvadž chemická 
ochrana plodin proti plísním je u biopotra-
vin podstatně nižší, lze u nich očekávat vyšší 
obsahy plísní v porovnání s běžnými potra-
vinami. Rovněž nelze předpokládat rozdí-

ly mezi biopotravinami a běžnými potravi-
nami v obsahu většiny kontaminantů. Např. 
kvantitativně nejdůležitější vstupy polyaro-
matických uhlovodíků do potravního řetěz-
ce jsou z atmosféry a z oceánů. PAH jsou 
i přirozeným metabolitem mnohých rostlin. 
Obsah reziduí pesticidů v biopotravinách by 
měl být nižší, jak vyplývá z definice biopo-
travin. U reziduí polychlorovaných bifenylů 
tomu však může být naopak. Ve tkáních divo-
ce žijících zvířat jsou nacházeny vyšší hod-
noty PCB v porovnání s jatečnými produkty 
z hospodářských zvířat z intenzivní produk-
ce. Pokud jde o rezidua biologicky aktiv-
ních látek, zakazuje jejich použití jak zákon 
o ekologickém zemědělství, tak veterinární 
zákon. Podstatnější rozdíl mezi biopotravi-
nami a potravinami z běžné produkce nelze 
vyloučit v obsahu reziduí chemických aditiv. 
Jejich obsah je však i v konvenčně vyrábě-
ných potravinách přísně limitován a kontro-
lován, takže pravděpodobnost ohrožení zdra-
votního stavu spotřebitelů je velmi malá.

Z uvedeného, ale i z dalších pramenů vyplý-
vá, že v oblasti nutriční hodnoty nelze jedno-
značně nadřazovat biopotraviny potravinám 
z běžné produkce. Autor uvedl příklady z expe-
rimentálního hodnocení masa kuřat vykrmo-
vaných intenzivně a masa kuřat z ekologické 
produkce. Bylo např. zjištěno, že ekologicky 
produkovaná kuřata obsahovala ve svalovině 
o 25 % více cholesterolu, 2,5krát více kyseli-
ny arachidonové (zvyšující riziko kardiovasku-
lárních onemocnění) a méně příznivý poměr 
polyenových mastných kyselin n-6/n-3.

S myšlenkou ekologického zemědělství 
nelze než souhlasit, ale lze mít výhrady 
k jednostrannému, nekritickému nadřazová-
ní kvality biopotravin nad kvalitu běžných 
potravin.

Prof. Jan Káš (VŠCHT Praha) prone-
sl přednášku na téma GMO jako potravi-
nové suroviny a potraviny. Transgenní plodi-
ny jsou k dispozici na světových trzích již 
15 let. Osevní plochy dosáhly údajně v roce 
2006 100 milionů hektarů, z nichž celá polo-
vina připadá na USA, značný podíl připa-
dá i na Argentinu, Brazílii a Kanadu. Podíl 
evropských států je stále velmi malý.

 V České republice bylo povoleno komerč-
ní pěstování transgenní kukuřice MON 810 
v roce 2005, kdy jí bylo oseto 270 ha, v násle-
dujícím roce již 5 000 ha. Její pěstování si 
vyžádala zhoršující se situace v napadání 
porostů obalečem kukuřičným. Transgen-
ní kukuřice, rezistentní vůči obaleči (tzv. 
Bt-kukuřice) se ve světě vloni pěstovala na 
25 milionech hektarů, v Evropě pouze na 
62 tis. ha. V Evropě mají největší (devítile-

té) zkušenosti s pěstováním Bt-kukuřice ve 
Španělsku. V ČR mají šanci pro komerč-
ní pěstování kromě kukuřice různé odrů-
dy brambor odolné vůči plísni brambo-
rové. Cílem genetických modifikací není 
pouze ochrana plodin před škůdci a před 
herbicidy aplikovanými na plevele, ale pře-
devším pro zlepšení technologických a nut-
ričních vlastností potravinových surovin. 
I když dnes se hovoří o zemědělských plodi-
nách, je velká pozornost věnována i uplatnění 
genetického inženýrství v rozvoji živočišné pro-
dukce, k přípravě mikroorganismů pro jejich 
uplatnění v různých potravinářských tech-
nologiích, k produkci potravinářských aditiv 
a dalších látek. Stranou nezůstává ani ovoc-
nářství (např. slivoně odolné vůči šarce).

Funkční potraviny dnes a zítra byly náplní 
přednášky prof. Pavla Kalače (JU České Budě-
jovice). Autor konstatoval, že průměrný věk 
populace vyspělých zemí se prodlužuje a že 
vzrostou náklady na zdravotní péči o senio-
ry. Společnost je vystavena hlavně tzv. civi-
lizačním chorobám, na světě je asi miliarda 
obézních lidí, nejčastější příčinou úmrtí jsou 
nemoci oběhového systému a rakovinová one-
mocnění. Kvalitu života komplikují diabetes 
a pokročilá osteoporóza. Zdraví již není chá-
páno jen jako stav bez nemoci, ale jako stav 
tělesné a duševní pohody.

Dosavadní „zdravá výživa“ má především 
obecnou platnost, ale je v současnosti pohl-
cována koncepcí „individualizované výživy“, 
kdy by měl každý jedinec znát své genetic-
ké zdravotní dispozice a možnosti prevence 
rizik výživou. Rodí se tak nový obor „nutrige-
nomika“, jehož součástí jsou funkční potravi-
ny, jejichž poslání je preventivní.

Potravina může být označena jako funkč-
ní, vyhovuje-li dvěma základním hlediskům:
�  je vědecky prokázáno, že kromě své 

výživové hodnoty příznivě ovlivňuje jed-
nu či více funkcí lidského organismu, že 
buď zlepšuje zdravotní stav a pocit zdra-
ví, nebo snižuje riziko nemoci;

�  musí zůstat potravinou a její příznivý 
účinek se musí projevit při konzumaci 
obvyklých množství daného typu potravi-
ny (nesmí to být pilulka, kapsle nebo jiná 
forma obvyklá pro potravní doplňky).

Za funkční potraviny nejsou pokládány 
takové, které obecně vnímáme jako příznivé 
pro zdraví, ale jejichž složení vzniklo přiro-
zeným vývojem a lidstvo je zná a využívá.

V současnosti se funkční potraviny 
a potravinové suroviny získávají několika 
způsoby:

�  zvýšení obsahu jedné či několika látek 
(nutraceutik) zvláštními podmínkami 
pěstování nebo chovu;

�  snížení obsahu zdravotně nežádoucích 
přirozených složek pěstitelskými nebo 
zpracovatelskými postupy;

�  obohacením potraviny o složky s přízni-
vými účinky izolovanými z jiných země-
dělských produktů, zejména rostlin-
ných;

�  alespoň jedna složka potraviny se techno-
logicky pozmění tak, aby vznikly látky se 
zdravotním přínosem.

Mezi funkční potraviny dostupné na čes-
kém trhu patří výrobky obsahující probio-
tika (mléčné bakterie), prebiotika (inulin), 
fytosteroly a slunečnicové oleje s vysokým 
podílem kyseliny olejové.

V perspektivě se očekávají biotechnologic-
ké postupy v zemědělství a v potravinářství, 
ale i genové manipulace (v posledním přípa-
dě je Evropa zatím velmi opatrná).

Slabým článkem vývoje je chybějící legis-
lativa.

V plenární sekci semináře byly dále zařa-
zeny čtyři kratší, velmi zajímavé přednášky:

Jakost výživy ve vývoji člověka – prof. Karel 
Kopec, ZF MZLU, Lednice na Moravě.

Koncepce nízkokyslíkaté atmosféry při skla-
dování jablek – prof. Jan Goliáš, ZF MZLU, 
Lednice na Moravě.

Trans mastné kyseliny v potravinářských 
výrobcích na českém trhu – doc. Jana Dostá-
lová, FPBT VŠCHT Praha.

Využití FT NIR spektrometrie k ana-
lýze stupně zrání eidamských sýrů – 
Ing. Květoslava Šustová a Ing. Táňa Lužová, 
AF MZLU v Brně.

Ve vývěskové sekci semináře bylo prezen-
továno celkem 43 sdělení z celého rozsáhlé-
ho oboru kvality potravin a potravinových 
surovin z různých aspektů.

Účastníci semináře obdrželi při pre-
zentaci sborník souhrnů všech přednášek 
a posterových sdělení.

V závěru XXXIV. semináře byly vyhláše-
ny a předány ceny vítězů soutěže „Zlatá chuť 
jižní Moravy 2007“.

Bylo oznámeno, že jubilejní XXXV. Semi-
nář o jakosti potravin a potravinových suro-
vin se bude konat v březnu 2009 na Mendelo-
vě zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. 
MZLU v Brně

Seminář o jakosti potravin
na veletrhu SALIMA 2008
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Na 5 otázek odpovídá:

Andrea Colombo
V oblasti maloobchodu se pohybuje od začátku své profesní 
kariéry. Nejprve pracoval jako nákupčí ve společnosti GS 
Supermercati, která dnes v Itálii patří Carrefouru. Tam se 
toho o nákupu naučil nejvíc. Další zkušeností bylo působení 
v nákupní alianci v době, kdy ještě v Itálii nebyly velké řetězce 
jako Carrefour. Poté dva roky pracoval ve společnosti Bolton 
(výrobce tuňáka Rio Mare) v oblasti prodeje, kde měl na 
starosti hypermarkety. Hledali někoho s praxí nákupčího, 
což se zdálo jako dobrý nápad a také dobrá zkušenost. Když 
přejdete na druhou stranu barikády, jste ve výhodě, když víte, 
jak to chodí na té protější. 

No a pak, v roce 2000, přišlo italské Metro Cash & Carry. Ta-
dy začínal jako manažer nákupu čerstvého zboží, po roce se 
stal ředitelem nákupu potravin, kde působil pět let. Úkolem 
bylo nejen vést toto oddělení, ale také vyvíjet nové koncepty 
pro zákazníky – na některé myšlenky, které se mu podařilo 
zrealizovat, je doopravdy hrdý. 

 Andrea C o l o m b o,
generální ředitel společnosti MAKRO Cash & Carry ČR

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

1.  Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. dnes v naší 
zemi jednoznačně reprezentuje nejvýznamnější velkoobchod-
ní podnik zajišťující dodávky potravin a dalších produktů pro 
naše restaurace, hotely a menší maloobchodní jednotky. Sys-
tém zásobování našeho trhu po roce 1989 se zásadně změnil 
a právě Vaše společnost, na vysoké úrovni, ovládla tento seg-
ment. Mohl byste provést časovou a věcnou charakteristiku 
Vaší společnosti od jejího vzniku na našem území a zhodno-
tit její vývoj až po současnost?

MAKRO Cash & Carry ČR je největším samoobslužným 
velkoobchodním řetězcem v České republice zaměřeným na 
profesionály v oblasti nezávislého maloobchodu, gastronomie 
a dalších profesionálů. Je součástí multinacionální společnosti 
METRO Cash & Carry, která působí ve 29 zemích celého svě-
ta, její síť tvoří celkem 615 center cash & carry.

V rámci překotného porevolučního vývoje českého trhu 
v 90. letech 20. století vzrostl tržní podíl deseti hlavních 
obchodních řetězců šestkrát a jejich celkový obrat dokonce 
osmkrát. Navzdory silné konkurenci zůstalo MAKRO dlou-
hodobým lídrem velkoobchodního trhu. Na českém trhu své 
působení zahájilo v roce 1997, kdy otevřelo hned tři pobočky 
v rozmezí tří měsíců. V roce 2002 už fungovalo deset velko-
obchodních center po celé republice. Dnes zákazníci vníma-
jí MAKRO jako největší a nejkompetentnější velkoobchodní 
řetězec v České republice, což potvrzuje také řada ocenění. 
V roce 1997 byl zahájen prodej ve třech samoobslužných cen-
trech, a sice v Ostravě-Hrabové, v Praze-Čestlicích a v Brně. 
V letech 1998–2005 byla otevřena centra v Ústí nad Labem, 
Velké Bystřici, Praze-Černém Mostě a Praze-Stodůlkách, Čes-
kých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni a Zlíně. Dvanác-
té a zatím poslední centrum vzniklo v Liberci v roce 2005. 
V rozmezí let 2002–2005 prošla celá síť rozsáhlou moderniza-
cí, jejímž cílem byla změna layoutu prodejní plochy a využi-
tí nejnovějších metod prodeje. MAKRO se tak mohlo ještě 
více odlišit od svých hlavních konkurentů. Centra prošla reor-
ganizací a byla vybavena moderními systémy osvětlení a kry-
tými parkovišti. Zároveň došlo k významnému rozšíření sek-
ce non-food, strategických služeb v oblasti potravin a sekce 
kancelářských potřeb a k obohacení sortimentu o nové pro-
duktové řady. V roce 2006 proběhla další vlna remodellingu 
v pražském centru ve Stodůlkách. Rozšířila se nabídka služeb 
i produktových řad, které byly zároveň specializovány, změ-
nilo se také praktické uspořádání zboží v rámci prodejní plo-
chy. Oddělení vína se zdvojnásobilo a bylo rozšířeno o vinný 
humidor. Obdobné změny probíhaly po celý rok 2007 také 
v dalších pobočkách. V rámci doplňkových služeb pro zákaz-
níky postupně MAKRO vybudovalo síť čerpacích stanic, která 
kompletně pokrývá všechna velkoobchodní centra řetězce. 

Neustále zesilující konkurence v oblasti maloobchodu 
v České republice vytváří také rostoucí tlak na ceny, čímž se 
vyostřuje i boj o loajalitu zákazníků. Snahou MAKRO je pro-
to nabídnout zboží za cenu, která je dostatečně atraktivní pro 
maloobchodníky a další podnikatele, a zároveň nabízet přida-
nou hodnotu. Ve snaze zpřístupnit vysoce kvalitní zboží svým 
zákazníkům MAKRO také vytvořilo několik produktových řad 
vlastních značek, které průběžně rozšiřuje.

2.  Národností jste Ital a je o Vás známo, že jste nejen znalec 
potravin, ale také velký gurmán. V České republice už jste 
více jak jeden rok. Jak Vám chutná česká kuchyně a jaký je 
– dle Vašeho hodnocení – rozdíl mezi naší a italskou kuchy-
ní? A jak hodnotíte úroveň českého pohostinství, ale i kvality 
služeb v našich restauracích? A je tato Vaše znalost i pomocí 
při Vaší práci a konkrétně v jakém směru především? 

Nevím, jestli jsem velký gurmán, vím jenom, že do všeho, 
co dělám rád, se pouštím s velkou vášní pro věc. No a jídlo 
a s ním související segment HoReCa je toho dobrým příkla-
dem. Způsob úpravy a zpracování čerstvých potravin v ital-
ské a české kuchyni se liší zcela zásadně, a to díky kulturním 
rozdílům. Italská kuchyně je mimochodem jednou z nejtren-
dovějších kuchyní světa, je tak vnímána i zde, v České repub-
lice. Proto Makro přináší široký výběr originálních italských 
potravin, ale nezanedbáváme ani jiné národní kuchyně. Na-
víc poskytujeme školení pro zákazníky zaměřená například 
na přípravu steaků, úpravu ryb nebo ideální způsoby využi-
tí nejrůznějších druhů potravin. Jistě je zde ještě prostor pro 
další vylepšení těchto služeb, ale se znalostmi a zápalem pro 
věc se podaří vše. 

3.  Systém nákupu potravin a dalších surovin a materiálů Vaši-
mi zákazníky prodělal od samých počátků určitý vývoj. A to 
nejen v nabídce sortimentu, tak ve stylu styku se zákazní-
kem elektronickou, a tím „nepapírovou“ formou, ale pře-

devším i v poskytování komplexního poradenského servisu. 
Mohl byste nám k těmto oblastem činností sdělit více infor-
mací? A kterými směry se servis pro Vaše zákazníky bude 
dále ubírat?

Skutečnou přidanou hodnotou pro naše zákazníky budou 
služby. V oblasti nabídky a kvality jsme již dosáhli velmi dob-
rých výsledků a lze očekávat, že ve střednědobém horizontu 
jej konkurence napodobí. Pro naše konkurenty však bude slo-
žité zajistit tentýž standard služeb.

Služby jsou pro nás klíčovou oblastí, do které výrazným způ-
sobem investujeme, po celé republice zaměstnáváme téměř 60 
pracovníků podpory prodeje, kteří prezentují naši nabídku zá-
kazníkům. Máme dva šéfkuchaře, kteří se plně věnují školení 
našich zákazníků, v roce 2007 jsme realizovali 30 školení vě-
novaných rybám a plodům moře, grilování a steakovým ma-

sům, sushi a sashimi. Pro rok 2008 plánujeme více než 75 dal-
ších školení včetně nového modulu italské kuchyně. 

Nabízíme nepřeberné množství sortimentu pro vybavení ho-
telů a restaurací, naši odborníci mohou zákazníkům připravit 
například návrhy na zařízení nové kuchyně, pokud s podniká-
ním začínají, nebo na její rekonstrukci. V naší centrále se v tu-
to chvíli buduje malá ukázková profesionální kuchyně. V ne-
poslední řadě je zákazníkům k dispozici také balíček finanč-
ních služeb. 

Drobní nezávislí maloobchodníci, kteří představují jednu 
z největších zákaznických skupin společnosti MAKRO, mo-
hou využít – a zároveň tak sami nabídnout svým zákazníkům – 
flexibilní služby, rychlou reakci na poptávku zákazníků a pře-
devším individuální přístup. To vše přispívá k jednoznačnému 
závěru, že drobným maloobchodníkům nekonkurujeme, nýbrž 
jsme jejich partnerem. Pomáháme tomuto sektoru ke konku-
renceschopnosti vzhledem k velkoformátovým prodejnám, ze-
jména díky vysoce výhodnému poměru ceny a kvality produk-
tů, které u nás malí a střední podnikatelé nakupují. V průbě-
hu uplynulých měsíců jsme také zahájili řadu nových aktivit 
spadajících do projektu podpory nezávislého maloobchodu. 
Několika našim zákazníkům z řad nezávislých maloobchodní-
ků jsme zprostředkovali kompletní redesign jejich provozoven. 
Tyto ukázkové prodejny prošly rozsáhlou rekonstrukcí a změ-
nami podle nejnovějších profesionálních trendů. Zákazníci 
z oblasti nezávislého maloobchodu často nemají možnosti ani 
prostředky k získání a realizaci nových poznatků v trendech 
prodeje, využití POS materiálů nebo budování image prodej-
ny. Dále bych rád zmínil naše HACCP školení, která posky-
tujeme našim zákazníkům zdarma, zahájili jsme je před dvě-
ma lety a jsou velmi oblíbená, budeme je nabízet i tento rok, 
v rozšířené formě.

4.  O Vaší společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. je 
již obecně známo, že je významným podněcovatelem spotře-
by mořských ryb a živočichů u nás. Stejně pozitivně je nut-
né hodnotit i Vaši nabídku kvalitních révových vín a s touto 
komoditou spojenou Vaši soutěž „Makro víno roku“. Mo-
hl byste akcentovat právě tyto dvě komodity, ale se i zmínit 
o dalších druzích potravin, na které klade Vaše společnost 
nejvyšší důraz?

Je jasné, že naším úkolem jakožto lídra na trhu je být nosite-
lem inovací. Prodeje čerstvých ryb neustále rostou, napříč na-
šimi zákaznickými skupinami. Vzhledem k aktuální spotřebě 
mořských ryb v České republice investujeme do propagace té-
to komodity velký objem prostředků, nicméně budeme v tom 
pokračovat i nadále. U vína je situace jiná, spotřeba a trendy 
jsou v tomto případe výraznější, v každém centru máme jed-
noho sommeliéra (také zde se ukazuje diferenciace prostřed-
nictvím služeb), kteří mohou našim zákazníkům pomoci na-
příklad při sestavování vinného lístku pro jejich podnik.

Pro rok 2008 spatřuji velký potenciál v celé oblasti lahůdek 
a delikates, zejména čerstvých těstovin a čerstvých potravin 
obecně. Hotové omáčky a předpřipravené potravinové produk-
ty pro segment HoReCa jsou další velkou oblastí rozvoje.

Následující zimu bychom mohli například začít nabízet čer-
stvé bílé lanýže, což je další mezera na trhu, kterou bychom 
mohli zaplnit, a opět se tak více odlišit. 

5.  Společnosti českého potravinářského průmyslu jsou Vašimi 
významnými dodavateli. Jak hodnotíte úroveň jejich výrob-
ků a ve kterých případech se obracíte spíše na netuzemské 
výrobce a proč? A co od Vás mohou Vaši dodavatelé, ale na 
druhé straně i Vaši zákazníci očekávat v tomto a také v dal-
ším období? Chystáte pro ně v tomto roce nějaké překvape-
ní?

Do kvality jsme investovali velmi výrazně a budeme v tom 
pokračovat i nadále. Naše oddělení kvality čítá více než 10 za-
městnanců. Kontrole podrobujeme veškeré produkty, které na-
bízíme, bez ohledu na to, kde byly vyrobeny.

Při sestavování sortimentu začínáme u svých zákazníků, ří-
díme se také doporučeními a inovacemi, které chceme před-
stavit. Se zákazníky jsme v každodenním úzkém kontaktu, 
a proto můžeme velmi rychle reagovat na jejich potřeby. 

Jako součást společnosti Metro Group v každém případě 
nakupujeme tak, abychom vždy pro každý produkt využívali 
ty nejlepší zdroje. Například české brambory patří k těm nej-
kvalitnějším v celé Evropě. Nicméně existují produkty, které 
nezbývá než nakupovat v zahraničí – například olivy, pome-
ranče nebo určité druhy ryb. Naopak u masných výrobků na-
kupujeme téměř 95 % z místních zdrojů.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Projev
Miroslava Tomana

na zahájení veletrhů
Potravinářská komora ČR ústy svého pre-

zidenta Miroslava Tomana popřála letošní-
mu ročníku Mezinárodních potravinářských 
veletrhů plný úspěch. V projevu Miroslava 
Tomana na zahájení nechyběl tradiční apel 
na vyžadování vysokých evropských standar-
dů kvality a bezpečnosti potravin po všech 
dovozcích ze třetích zemí.

Dámy a pánové, drazí zahraniční hosté!
Potravinářská komora patří k tradičním part-

nerům Mezinárodních potravinářských veletrhů 
SALIMA. Je to více než logické spojení zástup-
ce potravinářského sektoru, který je jedním 
z hlavních odvětví zpracovatelského průmyslu 
v České republice, s akcí, kde je možné se sezná-
mit s novými trendy v potravinářství, vyměnit si 
zkušenosti a nalézt další společné strategie. 

Jsem velmi rád, že ústředním tématem letošní 
Salimy a prestižního setkání Food Forum jsou 
„Potraviny jako strategická surovina a jejich bez-
pečnost“. Tyto pojmy nabývají na stále větším 
významu zejména v kontextu otevírání trhu pro-
duktům ze třetích zemí, které rozhodně v mno-
ha případech nejsou zárukou vysokých standar-
dů bezpečnosti. Je proto naprosto legitimním 
požadavkem českých i evropských potraviná-
řů, aby Evropská unie vyžadovala stejné, tedy 
evropské standardy pro všechny dovozy, a bráni-
la tak nekalé konkurenci vůči evropským potra-
vinářům a farmářům. Dle názoru potravinářů 
a zemědělců Evropská unie musí zajistit rovnou 
konkurenci pro své producenty. Pro všechny 
musí platit stejná pravidla, vysoké evropské stan-
dardy musí být dodržovány a hájeny i na světo-
vé scéně. Pokud máme tyto standardy, nemohou 
být hranice EU otevřené pro libovolné dovozy. 

Mohu zodpovědně prohlásit, že pro české 
zpracovatele a potravinářské výrobce je bezpeč-
nost a kvalita jejich výrobků, stejně tak i spoko-
jenost spotřebitele na prvním místě. V souvis-
losti se vzrůstajícími a také novými legislativní-
mi požadavky na kontrolu bezpečnosti potravin 
bychom ale velmi ocenili zvýšený finanční podíl 
státu na jejich plnění. Jednoduše řečeno: „Státe, 
co sis objednal, to si také zaplať.“ Mnohdy totiž 
placení různých vyšetření a kontrol zvláště malé 
a střední podnikatele silně zatěžuje a snižuje 
jejich konkurenceschopnost.

Vážené dámy, vážení pánové, vzrůstající 
zahraniční zájem o účast na Mezinárodních 
potravinářských veletrzích v letošním roce mne 
opravňuje k tvrzení, že komplex potravinář-

13. mezinárodní 
vinařský veletrh

ských veletrhů SALIMA má reálné šance zařa-
dit se mezi nejdůležitější evropské potravinář-
ské výstavy, ba co více, má oprávněné ambice 
být vůdčím potravinářským veletrhem ve střední 
a východní Evropě. Jde o logický vývoj. Česká 
republika leží nejen v srdci Evropy, ale má také 
dlouholetou tradici v potravinářství i v pořádá-
ní potravinářských a gastronomických veletrhů. 
Je tady na co navazovat a dnes máme také šan-
ci tuto tradici nadále prohlubovat. Do budouc-
na tedy přeji Mezinárodním potravinářským 
veletrhům mnoho úspěchů a vám všem úspěš-
ná obchodní jednání a příjemné zážitky. Děku-
ji za pozornost.

Ministr předal
15 cen

Zlatá SALIMA
2008

Ocenění pro nejlepší exponáty ročníku pře-
vzali úspěšní vystavovatelé na slavnostním 
zahájení veletrhu z rukou ministra zeměděl-
ství Petra Gandaloviče. Odborná hodnotitel-
ská komise pod vedením ústředního ředitele 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Jakuba Šebesty vybírala ze 70 přihlášených 
výrobků.

26. mezinárodní 
potravinářský veletrh

4. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství 

a cukrářství 23. mezinárodní veletrh 
technologií a zařízení 

pro obchod, hotely 
a veřejné stravování

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA 2008, Brno – výstaviště, Česká republika 4.–7. března 2008

Ministr Petr Gandalovič předává ocenění Zlatá Salima 2008 Elen Vaňkové ze společnosti Semix Pluso, 
spol. s r. o.

V potravinářské sekci získala hned tři ceny 
společnost ALIMA značková potravina, a. s.. Po-
rota ocenila jak „Ovocný salát s jogurtem“ s více 
než 60% ovocným podílem, tak „Bavorskou hoř-
čici“ vyrobenou ze dvou druhů hořčičných semí-

nek a „Cizrnový salát“ – lahůdkářský výrobek na 
bázi jemného kečupu, který se uplatní ve stude-
né kuchyni i jako svačinový salát. Tradičně vyso-
ká konkurence se sešla v kategorii masných vý-
robků, kde cenu Zlatá SALIMA nakonec získaly 
tři šunky. „Prácheňská kýta“ společnosti ZŘUD-
Masokombinát Písek CZ, a. s., zaujala výraznou 
masovou vůní a chutí, které jí dodává způsob 
marinování a skladba extraktů z koření. „Pečená 
šunka – výběrová“ výrobce Váhala a spol. s r. o. je 
tepelně opracována ojedinělou technologií, typic-
kou chuť pečeného masa podporuje také zdobe-
ní kmínem. Cenu získala také „Šunka Moravia“ 
společnosti Steinhauser, s. r. o., k jejíž výrobě se 
používá jen minimálního množství přídavných lá-
tek, takže jde o šunku nejvyšší jakosti.

Z mléčných výrobků na Zlatou Salimu dosáhl 
pouze „Tavený uzený sýr se šunkou“ od společ-
nosti Moravia Lacto a. s. – tradiční český výro-
bek neobsahující žádná aditiva či stabilizátory. 
V kategorii racionální výživa a speciální potravi-
ny uspěl vystavovatel PRO-X s. r. o. s výrobkem 
švýcarské firmy BIOTTA. Její „Nektar z hor-
ských brusinek“ s vysokým obsahem přírodního 
taninu je zjemněný koncentrátem z agave. Dru-
hou cenu v této kategorii získala firma SEMIX 
PLUSO, spol. s r. o., za „Diabetické müsli man-
dle borůvka“. Mezi nealkoholickými nápoji bylo 
oceněno nealkoholické pivo „FORMAN“ z Pivo-
varu Černá Hora, a. s. – díky výrobě technologií 
vakuové destilace první pivo v České republice 
se skutečně nulovým obsahem alkoholu. Z alko-

Šťastný držitel Zlaté Salimy Ladislav Steinhauser Jana Kasalová z firmy Pekařství Valašské frgály s. r. o. po převzetí Zlaté Salimy

Jaromír Gec, ředitel společnosti IREKS ENZYMA s. r. o., a Eva Nováková s nově získaným oceněním
Zlatá Salima 2008

Prezident PK ČR Miroslav Toman při svém projevu 
na slavnostním zahájení
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holických nápojů porotu nejvíce oslovila medo-
vina „Včelovina“ od společnosti Včelco s. r. o.
ze slovenské Trnavy. Tato medovina se vyrábí 
z pečlivě vybrané směsi medů klasickou metodou 
překvašení. Pekařům je určen oceněný výrobek 
firmy IREKS ENZYMA s. r. o. „VitalFit“. Jde 
o soubor surovin (směsí) pro pekařské výrobky 
s vysokým obsahem přirozené vlákniny. Posled-
ní cenu Zlatá SALIMA 2008 v potravinářské 
sekci převzala majitelka Pekařství Valašské frgá-
ly s. r. o. za svůj „Valašský frgál“ – řadu pěti tra-
dičních koláčů s hruškovou, tvarohovou, mako-
vou, povidlovou a meruňkovou náplní.

V technologické sekci ocenění obdrželi dva 
vystavovatelé: společnost Winterhalter Gastro-
nom, spol. s r. o., za „Mycí stroje GS500 Ener-
gy+“ a společnost ARTRANS s. r. o. za „Pásový 
mycí automat MEIKO B 230 VAPCSS TOP“.

Rotunda pavilonu A byla zároveň svědkem 
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Česká 
biopotravina roku 2007“. Absolutním vítězem se 
stal „Pošumavský biomed“ včelaře Jana Pintíře, 
další ceny získaly „Celozrnné špaldové krekry 
s dýňovým semínkem a česnekem“ z Biopekárny 
Zemanka – Jan Zeman, „Bio kysaný nápoj jaho-
da“ z Mlékárny Valašské Meziříčí, spol. s r. o.,
a „Hostětínský sirup z černého bezu“ od firmy 
Tradice Bílých Karpat s. r. o. V letošním šestém 
ročníku soutěže se o ceny ucházelo 71 biopro-
duktů od 30 výrobců.

Bezpečnost českých 
potravin vzrůstá

Brno – Seminář zaměřený na výrobu bez-
pečných potravin uspořádala v rámci mezi-
národního potravinářského veletrhu Salima 
Česká společnost pro jakost. Akce se zú-
častnilo kolem sta odborníků, především zá-
stupci potravinářských firem a studenti od-
borných škol.

 „Výroba bezpečných potravin spočívá v zavá-
dění různých systémů podle norem. Cílem semi-
náře bylo seznámit posluchače s jejich základy 
a ukázat praktické příklady. Účastníky jsme in-
formovali zejména o chybách, kterých se dopouš-
tějí při zavádění těchto systémů. Jednou z nich je 
např. nedostatečná podpora managementu při je-
jich zavádění. Podniky také špatně analyzují ri-
zika, tato oblast není mnohdy dostatečně kon-
krétní a správně zpracovaná,“ řekl ředitel úseku 
certifikací České společnosti pro jakost Petr Ko-
ten. Podle něho další slabou stránkou je v někte-
rých případech nedostatečná odborná způsobi-
lost pracovníků. 

„V této branži působí naše společnost při-
bližně deset let, v posledním období jsme za-
znamenali v podnicích zlepšení kvality dodáva-
ných produktů zejména z hlediska bezpečnosti 
a zdravotní nezávadnosti. Spotřebitelé si mohou 
být zdravotní nezávadností českých výrobků jis-
ti,“ doplnil Koten. Součástí semináře byly i dis-
kuse o standardech pro zemědělce, které urču-
jí, jak se mají chovat při výrobě zdravotně nezá-
vadných produktů. 

Česká společnost pro jakost je členem sdruže-
ní pro cenu České republiky za jakost a tvůrcem 
projektů Czech Made a Národní ceny České re-
publiky za jakost. Dále je členem Svazu obcho-
du České republiky, Asociace institucí vzdělá-
vání dospělých České republiky a Českého sva-
zu vědeckotechnických společností. Certifikační 
orgán této společnosti CSQ-CERT spolupracuje 
s mezinárodně uznávaným certifikačním orgá-
nem International Suppliers Auditing se sídlem 
v Nizozemsku.

Zlatá chuť
přispívá ke kvalitě 

potravin
Druhý ročník prestižní soutěže Potravi-

nářský výrobek Jihomoravského kraje 2007 
– Zlatá chuť jižní Moravy byl vyhlášen na 
mezinárodních potravinářských veletrzích. 
Zúčastnilo se jej 42 potravinářských společ-
ností s více než stovkou výrobků. 

Oceněné potraviny producenti označují lo-
gem soutěže. Podle nich se lépe prodávají, po-
ptávka po těchto produktech se v průměru zvy-
šuje asi o 30 procent. Pořadatel – Regionální ag-
rární komora Jihomoravského kraje – očekává 
v příštím roce ještě větší zájem výrobců potravin 
o tuto soutěž. Známkou Zlatá chuť jižní Mora-
vy byly oceněny mimo jiné utopenci v aspiku od 
firmy Hadač a Zapletal, nealkoholické pivo For-
man z Černé Hory na Blanensku, svatební kolá-
če společnosti Zempol a dalších devět výrobků.

Porota hodnotila především kvalitu potravin 
se zaměřením na originalitu a chuť. Podmínkou 
soutěže bylo, aby se potravina vyráběla na úze-
mí jižní Moravy.

„Při nákupu potravin spotřebitel v současnos-
ti podléhá nevybíravé, někdy až brutální kam-
pani supermarketů, při níž ztrácí vlastní názor. 
I proto jsme se rozhodli uspořádat projekt Zla-
tá chuť jižní Moravy. Cílem je zachování kvality 
regionálních potravinářských výrobků. Chceme, 
aby spotřebitelé nekupovali zboží výhradně pod-
le ceny, ale aby se zaměřili na tuzemskou kvali-
tu, a pomáhali tak našim zemědělcům,“ uvedl 
předseda Regionální agrární komory JmK Vác-
lav Hlaváček.

Podle něho je tato registrovaná značka záru-
kou správné technologie při produkci, spotřebi-
tel nemůže být klamán, neboť potraviny nesmě-
jí obsahovat žádné náhradní suroviny. „Tuto akci 
považuji za pozitivní, přispívá totiž ke zvýšení ce-
nově dostupných kvalitních potravin. Chtěl bych 
připomenout, že zemědělci nemají v současnos-
ti pozici, která jim náleží, společnost si jich moc 
neváží,“ řekl rektor Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity prof. Jaroslav Hlušek. 

Novinky
z produkce pekárny 

Penam
Řadu novinek prezentovala na letošním 

mezinárodním potravinářském veletrhu Sali-
ma pekárna Penam, akciová společnost, žit-
ný, bramborový labužnický, slunečnicový, 
uhlířský chléb apod. 

„Od listopadového zvýšení maloobchodních 
cen v loňském roce je jednoznačně patrné, že 
lidé pečlivě zvažují výběr pečiva. Zákazník se 
denně rozhoduje, co koupí, protože některé 
druhy pečiva ho cenově překvapily, například 
rohlík v současnosti stojí 2,50 Kč. Zajímavé je, 
že konzumenti začali preferovat chléb, o bílé 
pečivo značně poklesl zájem,“ řekl obchod-
ní ředitel Penam Josef Červenka. Podle něho
naopak mírně roste prodej pečiva tmavého, 
celozrnných rohlíků atd. Přesto se pekárnám 
zvyšuje obrat, tržby zvyšuje právě prodej chle-
ba.

„V nové pekárně Zelená louka pečeme celou 
řadu nových chlebů, které jsou vhodné ke zdravé 

výživě. Například jde o Šestizrnný chléb, Kozác-
ký chléb, Chléb Vinio, Špaldový chléb s jabl-
ky, Královský chléb, Sluníčkový chléb, Korno-
vý chléb, Litevský chléb s rozinkami atd. Tyto 
výrobky si lidé mohou koupit v příznivých ceno-
vých relacích, 500gramový chléb se dá koupit 
za 20 až 25 korun, což je pro zákazníka přija-
telné,“ konstatoval ředitel. V současnosti spo-
třebitelé mají zájem především o nižší gramáže, 
neboť preferují čerstvé pečivo.

„Pekařina je hodně konzervativní obor, změ-
na chutí pro zákazníka se mění velmi pomalu. 
V současnosti mají lidé velký zájem o celozrn-
ný program, program zdravé výživy a nastupuje 
program bio,“ uvedl Červenka.

Doplnil, že velkou budoucnost má tzv. roz-
pek. Je to předpečené zamražené pečivo (chle-
by, bagety atd.), které je malospotřebitelsky za-
baleno, vezme domů, vloží do trouby a za deset 
minut má na stole čerstvé voňavé pečivo.

Tento jeden z největších výrobců chleba a pe-
čiva v ČR vlastní 11 pekáren, tři mlýny, těstárnu 
v Rosicích u Brna a od listopadu minulého roku 
nově vybudoval pekárnu Zelená louka u Prahy. 
V roce 2007 též koupil v Mariánských Lázních 
Pekárnu Klimentov. Její dceřiná společnost Pe-
nam Slovakia vlastní osm pekáren a tři mlýny. 
Penam Brno měl minulý rok obrat 3,2 mld. ko-
run a zaměstnává 2 200 lidí.

Ceny
pro šest trendových 

potravin
V soutěži pořádané v rámci 2. přehlídky 

trendových potravin TRENDY 2008 byly oce-
něny nejlepší výrobky v každé ze šesti kate-
gorií. K potravinám budoucnosti patří čerstvý 
sójový kysaný nápoj, suroviny pro výrobu dia-
betického pečiva, týdenní očistná kůra nebo 
bezlepkový chléb.

Odborná hodnotitelská komise vedená ústřed-
ním ředitelem Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce Jakubem Šebestou nerozhodova-
la pouze o tradičních oceněních Zlatá SALI-
MA, ale již druhým rokem posuzovala také 

Ředitelka Mlékárny Valašské Meziříčí přebírá ocenění Česká Biopotravina roku 2007.
Zprava: Jan Veleba, prezident AK ČR, Michal Hašek, místopředseda Zemědělského výboru PS PČR, 
Miroslav Číž, místopředseda NR SR. Na stánku společnosti PENAM a. s. je přivítali Jaroslav Kurčík, 
generální ředitel, (druhý zleva) a Josef Červenka, obchodní ředitel (první zleva).

kvalitu exponátů vystavených v rámci přehlídky 
TRENDY. V kategorii GO FUTURE! ocenila 
exponát společnosti IREKS ENZYMA s. r. o.,
a to koncept surovin pro výrobce pečiva vhodné-
ho pro diabetiky. Řada surovin „Diana“ – smě-
si pro těsta, náplně i zdobení – usnadňuje peka-
řům a cukrářům výrobu bezpečného a chutné-
ho pečiva dle legislativy platné pro diabetiky, 
nechybí ani informace o nutričních a energetic-
kých hodnotách změřené akreditovanou labo-
ratoří.

V druhé kategorii GO TRENDS! získala ce-
nu vystavující firma PRO-X s. r. o. za výrobek 
švýcarské společnosti BIOTTA. Tzv. „BIOTTA 
wellness týden“ je biokůrou, která uživatele bě-
hem sedmi dnů zbavuje nežádoucích látek.

Nová kategorie GO ORGANIC! je vyhraze-
na certifikovaným biopotravinám. Porotce nej-
více zaujal výrobek francouzské společnosti 
TRIBILLAT „SOJADE bifidus borůvka BIO“, 
který vystavuje COUNTRY LIFE s. r. o. Čers-
tvá sójová kysaná specialita s unikátním obsa-
hem jogurtové kultury bifidus je 100% rostlin-
ným produktem s nulovým obsahem choleste-
rolu a laktózy. 

Mezi specialitami mezinárodní kuchyně v ka-
tegorii GO TRAVEL! zvítězil „Rice Bran Oil“ 
thajského výrobce Surin Bran Oil a vystavovate-
le AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r. o. Rýžový 
olej se vyrábí z otrub získaných z rýžových zrn 
metodou fyzické rafinace, je přírodně oboha-
cen o vysoký obsah antioxidantů a základních 
mastných kyselin a při smažení se nepřepaluje 
tak rychle jako jiné oleje.

Cenu v kategorii GO KIDS! obdržela „100% 
čerstvá pomerančová šťáva“ společnosti FRES-
CA CZECHIA, s. r. o. Nepasterizovaná, ne-
konzervovaná ani nedoslazovaná šťáva vyrábě-
ná přírodní cestou z pomerančů nejvyšší kvality 
má trvanlivost 7 dnů.

V poslední kategorii GO SPECIAL! komi-
se ocenila bezlepkový „Chléb pro zdraví“ od 
výrobce NOMINAL Žďár nad Sázavou, kte-
rý prezentuje Poradenské centrum pro celia-
kii a bezlepkovou dietu – Občanské sdružení/
IREKS-ENZYMA s. r. o. Směs pro výrobu chle-
ba neobsahuje lepek, vejce, mléko, sóju, umělá 
barviva ani konzervanty, zato vyniká vysokým 
obsahem vlákniny a jako zdravá potravina je ur-
čen nejen celiakům. 

Michal Hašek a Miroslav Číž na stánku společnosti IREKS ENZYMA s. r. o. s Evou Novákovou a Miro-
slavem Rybou

Tiskové středisko BVV



BIO jede!
Zatímco v Itálii se ve školách vaří z biopo-

travin zcela běžně a v Rakousku mají školní 
kuchyně stanoveny minimální podíl biopotra-
vin, u nás se objevují teprve první bio vlaš-
tovky. O překážkách v zavádění biopotravin 
do veřejného stravování a především o pří-
kladech, jak je účinně překonat, na výstaviš-
ti jednala mezinárodní konference „Biopotra-
viny ve veřejném stravování – Zdraví a udrži-
telnost na talíři“.

Biopotraviny byly TOP tématem letošního ve-
letrhu SALIMA a středa (5. 3.), která byla vy-
hlášena „Dnem biopotravin“, přivítala k jednání 
odborníky ze šesti zemí. Pozitivním příkladem 
nám mohou být zkušenosti z Německa, Itálie 
a Rakouska, kde ve spotřebě biopotravin zatím 
postoupili nejdál. Rosemarie Zehetgruber, spe-
cialistka na biopotraviny ve vídeňských školách, 
a Sonja Kato z vídeňského magistrátu hovořily 
o zavádění biopotravin do škol v rakouské metro-
poli. Minimální podíl biopotravin na jídelníčku 
vídeňských škol a školek činí 30 procent a v sou-
časnosti nakupuje biopotraviny již 85 procent 
Rakušanů, o třicet procent více než před třemi 
lety. Celkový podíl biopotravin ve veřejném stra-
vování ve Vídni dosahuje 30 procent a cílem je 
zvýšit ho na 50 procent. Veřejné stravování tak 
představuje již polovinu odbytu rakouských eko-
logických zemědělců. 

Německo je největším evropským trhem bio-
potravin a funguje zde více než 1 500 velkoku-
chyní certifikovaných pro podávání biojídel. 
„Při zavádění biopotravin do školního stravová-
ní si uvědomujeme, že je třeba změnit více než 
pouze potraviny, ze kterých se jídla připravují,“ 
uvedla profesorka Carola Strassner z Univerzity 
aplikované vědy v Münsteru. „K úspěšnosti pro-
jektu jsou nutné i kampaně, kde se dětem vysvět-
lí, proč mají jíst zdravě. Součástí strategie jsou 
školní výlety na ekofarmy, kde se děti mohou 
podívat na zvířata a prohlédnout si, jak ekoze-
mědělství funguje.“

V Itálii, která rovněž patří k nejvyspělejším 
světovým trhům s biopotravinami, bylo zařaze-
ní biopotravin na školní jídelníčky přímo uzáko-
něno. Jak informovala Silvana Sari z římského 
magistrátu, v současnosti dostává již 150 tisíc 
římských školáků obědy vařené výhradně z bio-
potravin, přičemž sociálně slabší rodiny za vyš-
ší kvalitu surovin nemusejí nic doplácet. V Itálii, 
kde téměř třetina dětí mladšího školního věku 
trpí nadváhou, investici do biopotravin chá-
pou jako účelnou investici do zdraví, která jim 
v budoucnu pomůže vyhnout se daleko vyšším 
nákladům v sociálně-zdravotní oblasti. 

Trh s biopotravinami se rozvíjí i v České re-
publice, ale do veřejného stravování tyto tren-
dy pronikají jen pomalu. Na vině je stále nedo-
statečná informovanost spotřebitelů a vyšší cena 
biopotravin zčásti zapříčiněná i nevybudovanou 
logistikou. Pořadatel konference Tom Václavík 
z agentury Green marketing představil projekt 
„Biopotraviny do škol“, který v Jihomoravském 
kraji a kraji Vysočina ověřoval možnosti zavede-
ní biopotravin do školního stravování. Průzkum 
ve školních kuchyních, které již zavedly do jídel-
níčku bioprodukty či biopotraviny, zjistil, že se 
tak cena oběda zvýšila většinou do 10 procent. 
Používání biopotravin a zařazení tohoto téma-
tu do vzdělávacího programu by podpořila na-
prostá většina pedagogů a také rodičů. Zvýšení 
cen obědů z kvalitnějších surovin by neakcepto-
valo pouze 16 procent rodičů. S příznivým ohla-
sem v rámci projektu proběhly návštěvy ekolo-
gických farem a vzorové bio dny ve školách se 
společným vařením a obědem. „Pilotní projekt 
identifikoval obrovskou příležitost v oblasti zdra-
vého stravování dětí. Věříme, že se této příleži-
tosti chopí všichni zainteresovaní – zemědělci, 
školské a místní úřady, školní jídelny i rodiče,“ 
zhodnotil výsledky projektu „Biopotraviny do 
škol“ jeho koordinátor Tom Václavík. 

Biopotravin
české výroby

přibývá
Biopotravinám byl na letošním roční-

ku veletrhu Salima věnován velký prostor. 
V rámci Dne biopotravin se konala celoden-
ní mezinárodní konference „Biopotraviny ve 
veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost 
na talíři“. Ochutnávku a potřebné informa-
ce však i neodborná veřejnost získala v pavi-
lonu D, kde byla expozice českých výrobců 
biopotravin. Speciální pozornost byla věno-
vána výrobkům oceněným v soutěži Česká 
biopotravina roku 2007. 
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Několik otázek ohledně trendů na českém 
trhu biopotravin v České republice zodpově-
děla Lenka Pomikálková, manažerka podpory 
prodejce společnosti PRO-BIO.

 
Jak byste zhodnotila současné trendy na trhu 

biopotravin v České republice? 
Popularita biopotravin je čím dál vyšší, což 

jde ruku v ruce s lepší distribucí do maloob-
chodních prodejen. Od té doby, co první malo-
obchodní řetězce projevily zájem, zaznamenává-
me stále větší poptávku po biopotravinách.

Jakým způsobem získáváte odběratele?
Obchodní řetězce nás kontaktují samy, znají 

statistiky – už předtím, než začal trend biopotra-
vin, sledovaly růst tohoto trhu. Samy se rozhod-
ly, že biopotraviny budou vhodným doplňkem je-
jich nabídky, a začaly kontaktovat výrobce.

V čem vidíte problém, že biopotraviny jsou stá-
le vnímány jako menšinové nebo alternativní?

Pro průměrného českého spotřebitele cena 
stále hraje velkou roli a pak je tu ještě jedna věc, 
kterou vnímám jako zásadní: když chce člověk 
kupovat BIO, tak má zájem o to, aby bylo čes-
ké výroby. Myslím, že je tu stále velká mezera 
v tom, že většina biovýrobků pochází ze zahra-
ničí. Potenciál růstu do budoucna vidím ve zvět-
šení počtu tuzemských výrobců.

Dodává vaše firma výrobky i do zahraničí? 
V posledních letech jsme začali i exportovat, 

ale není naším primárním cílem šířit sortiment 
do zahraničí. Zaměřujeme se především na na-
ši řadu BIO LINIE, máme již odběratele na Slo-
vensku, v Polsku, Slovinsku a další zájemci se 
přihlásili.

O které výrobky ze sortimentu biopotravin je 
největší zájem?

My jsme limitováni tím, že nenabízíme výrob-
ky jako ovoce, zelenina, maso, pečivo, nabízíme 
luštěniny, obilniny, mouky, sladidla, cukry, čaje. 
Myslím, že teď je obecně zájem o mléčné výrob-
ky a pečivo v biokvalitě.

Grand Prix
Vinex 2008

Přestože v 15. ročníku mezinárodní sou-
těže vín degustátoři posuzovali vzorky z osmi 
zemí, na nejvyšší příčky dosáhla pouze 
domácí produkce. Výsledky byly oficiálně 
vyhlášeny na společenském večeru veletrhu
VINEX.

Do letošního ročníku se zapojilo 94 firem 
s celkem 366 vzorky, což znamená druhou nej-
větší účast v historii soutěže. Výsledky potvrdily 
vysokou kvalitu ročníku 2006, z něhož pocháze-
lo 278 vzorků a také většina vítězů. Nejvíce vín 
bylo dodáno v odrůdách Chardonnay (10,4 %), 
Ryzlink rýnský (8,5 %), Sauvignon (6 %) a Ca-
bernet Sauvignon (6 %). 

Soutěž probíhala v šesti kategoriích, přičemž 
bílá vína byla rozdělena do tři kategorií podle 
obsahu zbytkového cukru (do 4 gramů na litr, od 
4 do 45 g/l a nad 45 g/l). O triumfu může hovořit 
firma Znovín Znojmo, a. s., která zvítězila v nej-
obsazenější druhé kategorii s Tramínem červe-
ným, výběrem z hroznů 2005, a zároveň i mezi 
nejsladšími bílými víny s Ryzlinkem Rýnským, 
slámovým vínem 2006; toto víno zároveň získalo 
titul Champion Grand Prix Vinex 2008. 

Druhou nejpočetněji obsazenou kategorii 
tvořila červená vína do 5 g/l zbytkového cukru. 
Mezi 122 vzorky dosáhl nejvyššího ohodnoce-

ní Cuvée Modrý Portugal & Frankovka, pozdní 
sběr 2006, z Vinařství Josef Valihrach v Krum-
víři. Mezi bílými víny do 4 g/l zbytkového cukru 
byl nejlepší Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2006, 
od společnosti Vinné sklepy Lechovice s. r. o. 
a v kategorii růžových vín zvítězila Frankovka 
klaret, pozdní sběr 2006, vystavovatele MEGA 
Production a. s. Brno. Kategorii šumivých vín 
naprosto dominovala firma Bohemia Sekt. a. s., 
která obsadila sedm (!) prvních příček. Vítězem 
se stal Bohemia Sekt Prestige brut, jakostní šu-
mivé víno 2005, a společnost Bohemia Sekt zá-
roveň převzala tradiční Cenu Agrární komory 
ČR za nejlépe ohodnocenou kolekci vín od jed-
noho vystavovatele. 

Mezinárodní soutěž vín Grand Prix Vinex 
2008 organizoval Svaz vinařů ČR jako jednu 
z nominačních soutěží Salonu vín, kam se kaž-
doročně vybírá nejlepších 100 vín České republi-
ky. O kvalitě letošního ročníku se mohli návštěv-
níci přesvědčit v pavilonu A1, kde byly soutěžní 
vzorky připraveny k ochutnání.

 

Znovín Znojmo 
představil
na Vinexu

speciální lahev
a Vománkové víno

Znovín Znojmo, a. s., představil ja-
ko novinku na Vinexu speciální matnou la-
hev s průhledem na historické jádro města 
Znojma, obsahuje odrůdu Sauvignon, výběr 
z hroznů. Druhou novinkou je „vománkové“ 
víno, které proslavil ve svých vyprávěních 
Vladimír Menšík.

 „V expozici byly nejvíce zastoupeny tramí-
ny, které vyhrávají řadu prestižních soutěží, to-
též platí i o sauvignonech. Oběma odrůdám se 
v naší oblasti daří velmi dobře. Vystavovali jsme 
také ledová a slámová vína,“ uvedl ředitel společ-
nosti Pavel Vajčner.

Připomněl, že z loňské sklizně bude právě 
vynikající ledové víno, neboť teploty v listopadu 
dosáhly minus 7 stupňů Celsia. Tyto nápoje se 
v současnosti filtrují a už za měsíc si je fajnšme-
kři budou moci koupit – jde o odrůdy Ryzlink 
rýnský a Rulandské šedé. Hrozny na produkci 

tí oči. Je to dobré a zajímavé víno a našlo si už 
své zákazníky.“

Vedle suchých vín, která tvoří největší část 
nabídky Znovínu, vyrábí společnost i přívlastko-
vá vína v půllitrových lahvích a nabídku doplňu-
jí polosuchá vína s menším obsahem zbytkové-
ho cukru. Nejvíce firma exportuje na Slovensko, 
část moku v lahvích směřuje do celého světa, 
zejména do Kanady a USA.

Vlastní zhruba 22 hektarů vinohradů, další 
hrozny vykupuje. Loni vyrobila 4,2 milionu lit-
rů vína, což je osmiprocentní nárůst oproti před-
chozímu ročníku.

Někteří vystavovatelé na Vinexu tvrdí, že se 
výrobci vína začínají vracet ke starým techno-
logiím, které znali naši předci. Produkce se ale 
přizpůsobuje módním trendům, například víno 
se drží delší dobu na kvasnicích, a proto obsahu-
je více zdravotně prospěšných složek. Moderní 
technologie postavené na rychlém řízeném kva-
šení to neumožňují, tímto způsobem lze udělat 
prakticky stejná vína z různých hroznů. Při kla-
sické technologii, kdy se vína pomaleji vyvíjejí, 
je ale horší ekonomický efekt.

Zájem
o ekologickou 

produkci hroznů
se zvyšuje

Na jižní Moravě je v současné době asi 19 
tisíc hektarů vinic, z toho 12 tisíc hektarů 
obhospodařují zemědělci v integrované pro-
dukci a zatím pouze na 230 hektarech hospo-
daří ekologičtí producenti hroznů.

Za integrovanou produkci obdrží pěstitelé dota-
ce 607 eur na hektar a ekologičtí vinohradníci za 
stejnou výměru 849 eur ročně. Vyplynulo to ze se-
mináře Svazu Integrované produkce hroznů a ví-
na, který se uskutečnil na brněnském výstavišti při 
mezinárodním vinařském veletrhu VINEX.

„Integrovaná produkce na jižní Moravě je do-
tována posledních pět let, ale vznikla před sedm-
nácti lety. Při tomto způsobu pěstování révy, které 
je šetrné k životnímu prostředí, mají hrozny lepší 
kvalitu,“ uvedl předseda Svazu Integrované pro-
dukce Ing. Milan Hluchý. Připomněl, že při té-
to technologii používají zemědělci méně postřiků 
než při klasické. Umožňuje to také kvalitní pora-
denství ze 75 meteorologických stanic, které vina-
ře přesně informují, kdy mají ošetření rostlin pro-
vést, čímž se minimalizuje používání chemických 
látek. „Integrované vinohradnictví je u nás pro-
centuálně zastoupeno jako ve Švýcarsku nebo Ra-
kousku,“ doplnil Hluchý.

Ekologická produkce je založena především na 
přání zákazníků, kteří se zajímají hlavně o kvalitu 
vína. Za biovíno z ní je zákazník v západní Evro-
pě ochoten zaplatit maximálně 15 až 20 procent 
ceny navíc proti klasickému. Tato pěstitelská čin-
nost není v jihomoravském regionu ještě mnoho 
rozšířena, zatím tak pěstitelé hospodaří pouze na 
necelém půl procentu plochy z celkové výměry. 
„Za pět let bychom se měli dostat na úroveň pě-
ti procent, k čemuž přispívají nové technologie ve 
vinohradnictví. Například v Německu, Švýcarsku 
a Rakousku ošetřují vinohradníci tímto způsobem 
sedm až osm procent z celkových ploch.

Svaz Integrované produkce hroznů a vína má 
asi 180 členských podniků, z nichž se třicet na-
chází v přechodné fázi z integrované na ekologic-
kou produkci.
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Za společnost Znovín Znojmo, a. s., převzal cenu 
Grand Prix Vinex 2008 její ředitel Pavel Vajčner.

Vrcholoví účastníci slavnostního večera Grand Prix Vinex 2008

slámového vína ještě ležely na slámě v Louckém 
klášteře a ke konci března z nich Znovín vyliso-
val kvalitní víno. Na letošním Vinexu společnost 
získala absolutního šampiona právě za slámové 
víno Ryzlink rýnský, ročník 2006.

Společnost bude propagovat vína, která před-
vádí na Vinexu, také 6. června při dni otevře-
ných dveří v Křížovém sklepě v Příměticích, 
který je známý tím, že naproti bydlel vynález-
ce prvního bleskosvodu na světě Prokop Diviš. 
„Právě veletrh v Brně je vhodnou příležitos-
tí k propagaci této akce. Navíc návštěvníci si 
budou moci zasportovat na nových trasách pro 
Nordic Walking,“ řekl Vajčner. Ročník 2007 
byl velice dobrý pro bílá vína, zejména pro aro-
matické odrůdy jako Sauvignon, Ryzlink rýn-
ský, Palava a Tramín. Pro červená byl průměr-
ný. K zajímavosti – Vománkovému vínu – které 
společnost vyrábí ve spolupráci se synem Vla-
dimíra Menšíka, se ředitel se smíchem vyjádřil: 
„Když se jej člověk napije, tak mu potom sví-



Na Exportním 
veletrhu

bylo rušno
Účastníci potravinářských veletrhů měli 

mimořádnou příležitost bezplatně konzulto-
vat své exportní záměry přímo s řediteli za-
hraničních kanceláří CzechTrade ve 30 ze-
mích světa. Exportní veletrh CzechTrade se 
letos konal dva dny v Praze a třetí den na br-
něnském výstavišti, kde proběhlo 348 jedná-
ní se 113 firmami.

„Chceme, aby možnost poradit se o vstupu 
na zahraniční trhy s našimi specialisty měl co 
největší počet domácích malých a středních 
podniků. Proto jsme se rozhodli třídenní Ex-
portní veletrh rozdělit na pražskou a brněnskou 
část,” řekl k akci mluvčí CzechTrade Aleš Řihá-
ček. Z potravinářské branže se brněnské části
zúčastnilo 38 firem, jejichž zástupci zjišťovali 
exportní potenciál svých produktů na konkrét-
ních trzích. 

„V Litvě je zájem o české pivo, zejména tma-
vé, dále o konzervovanou zeleninu, kečupy,“ vy-
počítává ředitel kanceláře pro Pobaltí Martin 
Hlavnička potravinářské produkty, které by pod-
le jeho názoru měly na pobaltském trhu největ-
ší šanci. Zároveň však dodává, že se zde české 
potravinářské firmy musejí vypořádat s velkou 
konkurencí polských výrobců, kteří těží i z niž-
ších dopravních nákladů. Vývozní potenciál pod-
le Hlavničky může mít i víno, které v Pobaltí při-
chází do módy se stoupající životní úrovní a při-
jímáním evropského životního stylu. „Zatím se 
v Pobaltí českého vína moc neprodává, objevu-
je se až v poslední době. Kvalitní víno by mohlo 
uspět i v síti HORECA,“ soudí. Na Exportním 
veletrhu projevili zájem o vývoz do Pobaltí napří-
klad výrobci těstovin.

Na Ukrajině nedávno proběhl potravinářský 
veletrh, kde na českém stánku pod hlavičkou 
CzechTrade vystavovali výrobci finálních potra-
vin, konkrétně například ovocných a zelenino-
vých konzerv, sušeného masa nebo mražených 
výrobků. „Exportní šance nicméně dávám spíš 
výrobcům technologií pro potravinářský průmy-
sl – minipivovarů, mrazicích technologií, kon-
zervárenských technologií, výdejních pultů pro 
fast food apod.,“ soudí ředitel kanceláře v Ky-
jevě Aleš Synek, podle kterého je Ukrajina ve 
výrobě kvalitních potravin dnes již soběstač-
ná. Především relativní blízkostí však tento trh 
přitahuje také výrobce finálních produktů. Na 
Exportním veletrhu projevili zájem o vývoz na 
Ukrajinu například výrobci náplní pro pekáren-
ský průmysl nebo polotovarů pro výrobu bram-
borových jídel.

„Vozit do Asie potraviny je samozřejmě pro-
blematické, ale úspěšně tam lze vyvážet to, co 
tam není, tj. slad, chmel, mléčné výrobky,“ po-
pisuje situaci ve Vietnamu ředitel tamní kance-
láře CzechTrade Luboš Marek. Vedle export-
ních možností se podle něj stále častěji hledají 
také cesty k přesunutí výroby do Vietnamu jak 
z Evropy, tak také z Číny, protože ve Vietnamu 
jsou náklady na pracovní sílu oproti Číně po-
loviční. „Výrobci potravin chtějí ve Vietnamu
využít jak levnou pracovní sílu, tak místní suro-
viny jako kokos, ananas, kakao, kávu nebo čaj.
Několik takových jednání prostřednictvím agen-
tury CzechTrade právě probíhá,“ informoval 
Marek. 

Tuzemští vývozci se na výstavišti mohli setkat 
s řediteli 31 zahraničních kanceláří CzechTra-
de, přičemž v současné době agentura provozu-

Tiskové středisko BVV
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je síť 33 zahraničních zastoupení ve třiceti ze-
mích světa. Své služby nabízí ve 21 evropských 
státech, jedno zahraniční zastoupení má v Af-
rice, služby dále poskytují kanceláře ve čtyřech 
amerických a stejném počtu asijských zemí. Tři 
ze čtyř zastoupení na nejlidnatějším kontinen-
tě světa jsou služebně nejmladšími. Kanceláře 
v západočínském Chengdu a vietnamském Ho 
Či Minově Městě byly otevřeny v uplynulém 
roce. Zastoupení v Dubaji funguje něco málo 
přes rok. „Nově založená zastoupení se velmi
rychle začala těšit zájmu domácích podniků 
i přesto, že nejžádanějšími exportními desti-
nacemi našich klientů jsou Rusko, Rumunsko, 
Holandsko, Dánsko, Turecko a Švédsko,” uve-
dl Aleš Řiháček. 

Podíl obchodu
se třetími zeměmi 

stále klesá
Otázkami mezinárodního obchodu se zabý-

val odborný seminář „Export českých potra-
vin v nových dimenzích – ofenzivní politika 
EU“, který se uskutečnil při mezinárodním 
potravinářském veletrhu Salima v Brně.

Od vstupu ČR do EU dochází k neustálému 
zvyšování celkového obratu agrárního obchodu, 
což ovšem platí zejména v rámci jednotného tr-
hu EU. Podíl tohoto obchodu se třetími země-
mi naopak neustále klesá, tvoří pouhých sedm 
procent.

„Na semináři jsme chtěli upozornit subjek-
ty činné v oblasti agrárního obchodu na možné 
změny i na případné negativní dopady. Doufáme, 
že v letošním roce dojde k zásadnímu rozhodnu-
tí ve Světové obchodní organizaci (WTO) v Že-
nevě. Bohužel v tuto chvíli nejsme schopni před-
povědět, zda zásadní rozhodnutí bude pozitivní 
nebo negativní,“ uvedl Martin Pospíšil, vedoucí 
úseku WTO, stálá mise Ženeva. Podle něho na-
ši producenti v tomto obchodu mohou konku-
rovat ne kvantitou, ale především kvalitou zbo-
ží. Proto je nutné dojednat dodatečnou ochranu 
pro zeměpisná označení výrobků a služeb. „To by 
mohlo pomoci k upevnění pozic tradičních vý-
robků. Mohli bychom prosadit například české 
pivo, pražskou šunku nebo výrobky, které Česko 
proslavily už v dřívějších dobách, jako např. zno-
jemské okurky.

Jana Kasalová při prezentaci svých výrobků Valašské frgály

či rovnané ovoce, dále v krabičkách nebo karton-
cích, ale i na táckách ve fóliích například po třech 
kusech. „Čeští ovocnáři jsou v tomto směru kon-
kurenceschopní celé Evropě,“ uvedl Ludvík. Do-
tace z EU směřují mimo jiné do agroenvironmen-
tálních opatření, tedy na ekologickou produkci 
a integrované pěstování ovoce, kde je garantován 
spotřebiteli produkt vyšší kvality. Druhou oblastí 
je národní podpora, peníze mohou sadaři získat 
pro kapkovou závlahu. Dotační titul na tuto čin-
nost plně podporuje EU, neboť šetří vodu v příro-
dě. Celkem je v ČR 18 tisíc hektarů intenzivních 
sadů, z nichž je 1500 ha v bioprodukci, 12,5 tisíce 
tvoří integrovaná a zbytek klasická produkce.

„V ČR probíhá restrukturalizace sadů, výměna 
starých dřevin za nové. V letošním roce parlament 
výrazně zkrátil sadařům podporu na tuto činnost. 
Zatímco v roce 2006 dostali pěstitelé 100 milio-
nů korun, loni už pouze 75 milionů a na letošek 
je stanoveno 40 milionů. Situace není dobrá, pro-
to hledáme společně s politickou sférou řešení,“ 
doplnil Ludvík.

V Česku se pěstuje 
malé množství 
biozeleniny

V současné době v rámci zdravé výživy je 
velká poptávka po zelenině. „V ČR se pěs-
tuje na zhruba 11,5 tisíce hektarů, výpěstky 
z této plochy pokryjí zhruba 60 procent cel-
kové spotřeby obyvatel, zbytek dovážíme,“ 
řekl předseda Zelinářské unie Čech a Mora-
vy, o. s., (ZUČM) Jaroslav Zeman.

Podle něho se do ČR dováží až 90 procent raj-
čat, naopak téměř soběstační jsme v produkci zelí, 
kořenové zeleniny nebo cibule. „Těžké chvíle pro-
žívali zelináři zejména v roce 2004, kdy se výpěst-
ky zaorávaly, neboť výkupní ceny byly tak nízké, 
že se například cibule a zelí nevyplatilo ani sklí-
zet,“ uvedl Zeman. Fakt je, že od této doby, kdy ze-
mědělci prudce snížili výměru ploch se zeleninou, 
velké oživení ještě nenastalo. „Jsme rádi, že už se 
situace stabilizovala a výměra neklesá. Nevím, do 
jaké míry se mezi pěstitele promítnou loňské vy-
soké ceny obilovin a olejnin. Ty mohou plochu vy-
členěnou pro zeleninu snížit, neboť na nich budou 
zemědělci pěstovat obilí,“ konstatoval předseda.

Podle něho při výrobě zeleniny existuje řada 
problémů, největší potíže způsobuje nedostatek 
pracovníků. Jde totiž o ruční práci, bez které se 
tato komodita pěstovat nedá.

Dotace v tomto odvětví jsou určeny na nové 
technologie, jejich rekonstrukce, závlahy atd. Spe-
cifické dotace pěstitelé zeleniny nedostávají. Ně-
kteří z nich se však zapojují do integrované pro-
dukce, což je mezistupeň mezi klasickou potravi-
nou a biopotravinou. Biozelenina se zatím pěstuje 
pouze na třech procentech z celkové plochy. Do 
integrované produkce zeleniny je zapojeno asi 45 
procent pěstitelů. Zelenina pěstovaná tímto systé-
mem má ochrannou známku IPZ – jde o jakostní 
produkty a zdravou zeleninu.

V loňském roce byly extrémní výkyvy počasí, zi-
ma byla velmi mírná a teplotně nadprůměrná. Ne-
dostatek dešťových srážek v jarním období půso-
bil značné problémy už při přípravě půdy. Velmi 
nepříznivý vliv na výnos i kvalitu mnoha druhů ze-
leniny mělo dlouhé období sucha a vysoké teplo-
ty. Letní měsíce s tropickými teplotami znamena-
ly pokles výnosu dokonce i tam, kde byly plochy 
zeleniny pod závlahou. I když nejsme v produkci 
zeleniny soběstační, přesto její část vyvážíme na 
Slovensko, do Německa, Maďarska, Ruska, Ra-
kouska a Polska.

Stále velký zájem
o jablka

„Loni byla v ČR produkce ovoce – zejmé-
na jablek – zhruba o třicet procent nižší, než 
bývá zvykem. Platí to i v celé střední Evropě, 
nejvíce bylo postiženo Polsko. Nedostatek 
jablek způsobil, že ceny tohoto ovoce znač-
ně vzrostly,“ řekl Martin Ludvík, jednatel od-
bytového družstva ovocnářů EB Fruit, které 
měla svou expozici v pavilonu „D“.

Ztráta pěstitelů jablek dosáhla kolem 400 mil. 
korun, byla však vykompenzována zvýšenými trž-
bami. „Poptávka převyšovala nabídku, nešlo však 
o žádnou spekulaci. V současnosti ještě existují 
malé zásoby českých jablek ve skladech. Zájem 
o ně je stále veliký, dovážíme je ze zemí evropské 
patnáctky, kde byla sklizeň normální, tedy přede-
vším z Itálie, Nizozemska a Německa,“ řekl Lud-
vík. Podle něho mají sadaři v současnosti obavy, 
neboť od ledna je už teplo, a proto nastala vege-
tace. Stromy pokvetou v raném jarním období 
a v oblasti jižní Moravy je zvykem, že přicháze-
jí mrazy v dubnu.

Odbytové družstvo v expozici prezentuje dvě 
hlavní české odrůdy jablek – Idared, Golden, Jo-
nagold a rezistentní odrůdu Topas. Top produk-
tem jsou jablka ozdobená kometou, o které mají 
spotřebitelé zájem především o Vánocích. Druž-
stvo zastupuje 400 členů, na Salimě se svými pro-
dukty prezentuje deset firem. Zájemci mohou 
ochutnat i džusy a sirupy. „Jde o přírodní produk-
ty, které jsou pouze pasterizované, tedy o stopro-
centní nápoje a koncentráty. Čeští spotřebitelé 
o ně mají velký zájem, mohou si je nakoupit v sí-
ti obchodních řetězců. Lidé si začali uvědomovat, 
že české sadařství se stabilizovalo a vyrábí kvalit-
ní produkty,“ řekl Ludvík.

Připomněl, že pěstitelé hrají vlastně roli potra-
vinářů. Sadaři totiž výpěstky třídí, skladují, zaba-
lí a sami je dodávají do spotřebitelské sítě. Znají 
tedy problémy, které mají ostatní výrobci potravin 
při jednání s řetězci. V ČR se podařilo v posled-
ních letech vyřešit skladování jablek, což býval ješ-
tě před pěti lety problém. Podniky jsou vybaveny 
moderními sklady, k čemuž značně přispěly pro-
gramy Evropské unie. Velký podíl tvoří sklady s ří-
zenou atmosférou. Vyřešena je také už posklizňo-
vá úprava jablek, podniky mají špičkové linky, na 
kterých lze vytřídit jablka nejen podle velikosti, ale 
též podle barvy. Balicí technika pak vyhovuje všem 
supermarketům, pěstitelé dodávají například volné 

Pohled na reprezentativní stánek společnosti CARLA, Dvůr Králové na Labem

Petr Mach, jednatel, a Václav Bozděch ve svém pěkném stánku společnosti backaldrin s. r. o.



Předběžná 
závěrečná zpráva 
mezinárodních 
potravinářských 

veletrhů
SALIMA 2008

�  SALIMA upevnila svou pozici veletržní jednič-
ky na potravinářském trhu střední Evropy.

�  Ze zahraničí přijelo 42 % vystavovatelů a 13 % 
návštěvníků.

�  Mezinárodní konference FOOD FORUM se 
zúčastnilo 11 ministrů zemědělství a potravi-
nářství.

�  Doprovodný program s téměř 40 odbornými 
konferencemi, semináři a workshopy se věno-
val především rozvoji evropské spolupráce, pro-
blematice bezpečnosti potravin, zdravé výživy, 
biopotravin a podpoře exportu. 

�  Podruhé se uskutečnila přehlídka trendových 
potravin TRENDY 2008 a premiéru měl pro-
jekt BIOPOTRAVINY s účastí více než 30 čes-
kých výrobců certifikovaných biopotravin. 

�  Prestižní ocenění Zlatá SALIMA získalo 15 ex-
ponátů, 6 cen bylo uděleno v rámci soutěžní 
přehlídky TRENDY 2008 a oficiálně byly vy-
hlášeny výsledky soutěže Česká biopotravina 
roku 2007.

�  Prezentovaly se výrobky certifikované značkou 
kvalitních potravin KLASA a přímo na veletr-
hu převzalo devět výrobců z rukou ministra ze-
mědělství ČR certifikáty pro dalších 16 výrob-
ků.

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALI-
MA byly skutečně mezinárodní. Poprvé v his-
torii překročil podíl zahraničních vystavovatelů 
hranici 40 %. Sedmnáct států se prezentovalo 
oficiální účastí, mezi nimi například Brazí-
lie, Srí Lanka, Kanada, Jihoafrická republika 
nebo USA. Poprvé měly zastoupení Albánie
a Singapur a v pavilonu E se otevřela tzv. Asi-
an Hall.

Mimořádná byla také účast VIP hostů. Na 
konferenci FOOD FORUM se sešli představi-
telé resortu zemědělství a potravinářství z os-
mi členských a tří kandidátských zemí EU, 
aby projednali otázky budoucnosti evropského
trhu s potravinami, obchodu se třetími zeměmi 
a bezpečnosti a kvality potravin. Druhý den pro-
běhlo setkání ministrů zemí Visegrádské čtyř-
ky, Bulharska, Rumunska a Slovinska a jedná-
ní Potravinářských komor zemí V4. Významní 
zahraniční hosté se zúčastnili také konference 
„Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví 
a udržitelnost na talíři“, která se jako první ve 
střední Evropě primárně věnovala roli veřejné-
ho stravování z pohledu zdravotních a ekologic-
kých výhod konzumovaných potravin. 

Nové obchodní příležitosti přinesl premiéro-
vý projekt Business Point, v jehož rámci proběh-
ly předem sjednané schůzky s partnery z pat-
nácti zemí. Agentura CzechTrade na výstaviště 
přestěhovala svůj Exportní veletrh, na kterém 
měly firmy možnost bezplatně konzultovat své 
exportní záměry se řediteli zahraničních kance-
láří CzechTrade ve 31 zemích světa.

K tradičním soutěžím jako Grand Prix Vinex 
2008, Zlatá SALIMA 2008, TRENDY 2008 ne-
bo Mezinárodní mistrovství ČR kuchařů, cukrá-
řů a číšníků do 21 let Gastro Junior Brno 2008 
– Nowaco Cup se připojily některé nové. Po-
prvé se představily nejlepší české biopotraviny 
a také nejlepší potraviny krajů ČR. Zlatým hře-
bem gastronomické části veletrhu se stala ná-
rodní kvalifikace soutěže Bocuse d’Or Europe, 
která z osmi nominovaných šéfkuchařů našich 
nejlepších restaurací vybrala historicky prvního 
českého reprezentanta pro nejprestižnější kuli-
nářskou soutěž světa.

ŘEKLI O VELETRZÍCH
Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR: 

Při prohlídce expozic firem jsme se přesvědči-
li o kvalitě českých potravin. Mezinárodní po-
travinářský veletrh SALIMA ukázal nové po-
stupy v oblasti potravinářské produkce, mohli 
jsme ochutnat i nové potraviny. Letošní ročník 
je významný už svou zahraniční účastí, navštívi-
lo jej mimo jiné jedenáct zahraničních delegací, 
z nichž většina byla na úrovni ministrů.

Jan Katina, výkonný ředitel Českého svazu 
zpracovatelů masa: SALIMA je centrem setkání 
představitelů potravinářského oboru. Veletrh na-
vštěvuje především odborná veřejnost, takže je 
to dobrá platforma pro udržování kontaktů a ob-
chodních jednání. Vynikající byl v tomto roční-
ku odborný doprovodný program.

Kamil Gross, obchodní ředitel firmy Kmotr 
– Masna Kroměříž, a. s.: SALIMA je prestiž-
ní potravinářská výstava, proto na ní naše fir-
ma nemůže chybět. Brno je perfektním místem 
pro schůzky s našimi partnery. Přímo v expozici 
jsme přes agenturu CzechTrade jednali se švéd-
ským potenciálním zákazníkem. Už nyní je jis-
té, že jsme na výstavišti uzavřeli slušné obchody. 
Prestiž veletrhu SALIMA neustále roste, samo-
zřejmě se zúčastníme i příštího ročníku.

Sokol Hatellari, generální manažer společnosti 
Skënderbreu, Albánie: Jsme tady poprvé a jsme 
spokojeni. Pozorovali jsme zájem o naše produk-
ty, získali jsme nové kontakty také na partnery 
ze Slovenska, Maďarska a Polska. Když porov-
nám brněnskou Salimu se zahraničními veletrhy 
podobného zaměření, je poměrně velká, je tu po-
četná konkurence a soutěživé prostředí, což nás 
v dobrém slova smyslu překvapilo.

Pavel Vajčner, ředitel firmy Znovín Znojmo, 
a. s.: Veletrhu VINEX se účastníme pravidel-
ně, v Brně by neměla chybět žádná jihomorav-
ská vinařská firma, vždyť tato metropole je mek-
kou vinařů. Letos jsme spokojeni s perfektním 
umístěním naší expozice přímo naproti vstupu 
do pavilonu A1. Svým zákazníkům a návštěvní-
kům jsme představili všechny současné aktivity 
na jednom místě. Jsme spokojeni s vysokou ná-
vštěvností. Zázemí na brněnských veletrzích má 
vynikající úroveň.

Guillaume Stasioli, obchodní manažer fran-
couzské společnosti Cap‘fruit S.A.S., účastník 
workshopu Businesss Point: Jsem tady poprvé 
a jsem nadšen. Neuměl jsem si představit, že 
v Brně v České republice najdu tak velký, krás-
ný a dobře zastoupený veletrh potravinářského 
průmyslu.

Rui Oliveira, obchodní manažer společnosti 
Casa Senhorial do Reguengo, Portugalsko: Naše 
společnost jela na Salimu především kvůli Bu-
siness Pointu, myslím, že jednání zde byla na 
profesionálnější úrovni než na stáncích, kde to 
bylo více neformální. Líbil se mi kvalitní servis 
a organizace, vždycky jsem měl vše, co jsem po-
třeboval.

ČÍSLA Z PŘEDBĚŽNÉ STATISTIKY
NÁVŠTĚVNÍCI

V prvních třech dnech si veletrhy prohlédlo 
4 639 registrovaných zahraničních návštěvníků. 
Přijeli ze 41 zemí, a to především ze Slovenska
(3 205), Rakouska (223), Maďarska (213), Pol-
ska (199) a Německa (158). Vysoký byl také 
zájem odborníků z Nizozemí, Litvy a Itálie, mezi-
ročně vzrostla návštěvnost ze zemí jako Belgie, 
Francie, Řecko, Švédsko nebo Velká Británie. 

Z průzkumu vyplynulo, že návštěvníci přijíždě-
li především s cílem získat informace o novin-
kách a trendech, dále o výrobcích, službách a fir-
mách, ale více než polovina dotázaných chtěla 
zároveň vést obchodní jednání či nakupovat. Za 
odborníky se pokládá 78,3 % ekonomicky aktiv-
ních návštěvníků, 88,5 % návštěvníků je už dnes 
rozhodnuto navštívit příští ročník. 

VYSTAVOVATELÉ
Pro třetinu vystavovatelů bylo hlavním cílem 

účasti hledání nových zákazníků, čtvrtina přije-
la především prezentovat svou firmu a posílit její 
image a pětina hodlala uzavřít konkrétní obcho-
dy. Předvedení nových či inovovaných výrobků 
a služeb bylo hlavním cílem pro 15 % vystavova-
telů. Dosažení svých cílů v průzkumu předběž-
ně potvrdily více než tři čtvrtiny vystavovatelů. 
Spokojeni byly především s navázanými kontak-
ty, přítomností významných firem oboru a do-
provodným programem. 

NOVINÁŘI
V Tiskovém středisku se akreditovalo přes 

400 zástupců médií ze čtrnácti zemí. Zahranič-
ních novinářů přijelo 76, mezi nimi 27 ze Sloven-
ska, 13 z Rakouska, 11 z Maďarska, 6 z Polska 
a z Chorvatska a 4 z Itálie. Nechyběli ani zástup-
ci tisku z Belgie, Finska, Francie, Litvy, Němec-
ka, Švýcarska a Velké Británie.

Příští ročník SALIMA – Mezinárodních 
potravinářských veletrhů se uskuteční v termínu
2.–5. března 2010. V březnu 2009 proběhne 
Mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových 
služeb a veřejného stravování G + H.

Martin Střítecký, Veletrhy Brno, a. s. 

Pohled do stánku společnosti Ja Ga, spol. s r. o.

Ing. Petr Hlaváček, šéf společnosti při předvádění svého exponátu Poly-clip System s. r. o.

Ředitel Richard Schiller a obchodní ředitel Václav Kněz ze společnosti Multivac Ver. ČR u svého
exponátu

Základní statistické údaje 2008 *)

1 počet zúčastněných firem 1.056

2 počet zúčastněných zemí 36

3 čistá výstavní plocha v m2 23.000

4 počet platících návštěvníků 40.000 

*) jde o předběžné údaje – konečné auditované údaje budou zveřejněné v závěrečné zprávě
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

se báječně snoubí s ochucováním Hanácké 
kyselky, a proto naše rodinná firma navazu-
je na tuto tradici stále novými příchutěmi. 
Hanácká kyselka s příchutěmi ananas, švest-
ka a višeň jsou výrobky na přírodní bázi, bez 
konzervace, s přírodním jemným kysliční-
kem uhličitým, ale hlavně to jsou netradič-

ní jedinečné příchutě. Tuto kvalitu potvrzu-
je nejen ocenění značkou Klasa, ale doklá-
dá to i další významné ocenění Zlatý český 
pramen výrobku Hanácká kyselka s příchutí 
ananas v kategorii ochucených minerálních 
vod, které získala tato naše kyselka v lednu 
2008 v Táboře. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Mezinárodní veletrh Salima 2008 skončil 

a Vy jste byli vystavovateli na stánku SZIF. 
Jak hodnotíte výsledek této Vaší účasti? 
Jak se Vám letošní Salima líbila celkově, 
co jste na ní postrádal a co považujete za 
její největší plus a také přínos?

ODPOVĚĎ:
Je to pro naši firmu Hanácká kyselka s. r. o.

čest vystavovat na stánku SZIF. Veletrh
SALIMA má velký význam pro propagaci 
a prezentaci stávajících, ale hlavně nových 
výrobků. Salima je pro nás prestižní veletrh. 
Na letošní Salimě byl větší zájem odborné 
veřejnosti ze zahraničí než v minulosti, a to 
také považuji za největší plus veletrhu. Pře-
trvávající problém na brněnském výstavišti, 
což souvisí přímo i s veletrhem Salima, je ta 
skutečnost, že není kompletně vyřešeno pro-
pojení všech výstavních pavilonů spojova-
cími tunely. I přes tento nedostatek hodno-
tím účast na veletrhu Salima 2008 velmi pozi-
tivně.

Redakce – F. K.

OTÁZKA PRVNÍ:
Blahopřejeme k získání třech národ-

ních značek kvality KLASA! Toto význam-
né ocenění jste převzal z rukou minist-
ra zemědělství na Salimě 2008 pro Vaše 
výrobky Hanácká kyselka s příchutěmi 
ananas, švestka a višeň. Mohl byste naše 
čtenáře blíže seznámit s těmito výrobky 
a také zdůraznit, čím jsou tyto nové druhy 
minerálních vod pro spotřebitele cenné? 

ODPOVĚĎ:
Minerální voda Hanácká kyselka prame-

nící v regionu Hané je známá již od r. 1854. 
O její mimořádné kvalitě svědčí to, že již 
154 roků má stálou vydatnost, teplotu a stej-
né složení minerálních látek. Již za první 
republiky se zjistilo, že tato skladba minerálů

od Ing. Josefa D o l e ž e l a,
jednatele a ředitele společnosti
Hanácká kyselka s. r. o., Horní Moštěnice

Aktivity maloobchodu v nabídce sortimentu grilů a pomů-
cek na grilování s cílem uspokojit zájem zákazníků o stále 
oblíbenější disciplínu, kterou je grilování, jsou v posledních 
letech zahajovány dříve než v minulosti a mění se i rozsah 
sortimentu, který spotřebitel požaduje. Zatímco v minulosti 
zahrnoval pojem grilování zejména opékání špekáčků či gri-
lování kuřat, v současné době roste zájem o kvalitní mas-
né výrobky a kvalitní marinovaná masa. Ani SPAR Česká 
obchodní společnost s. r. o. nezůstává pozadu a pro své 
zákazníky připravil i letos bohatý sortiment různých mas 
a uzenin. Optimalizací nabídky se přitom každoročně zabývá 
specializovaný tým, jehož základním cílem je sladit dosta-
tečně pestrou nabídku výrobků, jejich kvalitu a konkurence-
schopnou cenu.

V segmentu červeného masa přichází letos SPAR s rozšířenou 
paletou mas s kostí a bez kosti, které marinujeme kvalitními teku-
tými marinádami na bázi palmových olejů od tuzemských doda-
vatelů. V minulém roce proběhla výměna marinád, která byla 
spotřebiteli velmi pozitivně přijata. Našim zákazníkům však stá-
le nabízíme dvě možnosti. Buď si mohou zakoupit pouze maso 
a k tomu si vybrat ze širší nabídky našich vlastních marinád, nebo 
z nabídky dalších firem, které jsou v našem sortimentu. Dru-

Grilování se Sparem

hou variantou je, že zákazníkovi náš personál na základě jeho 
požadavku namarinuje jím vybrané maso.

Ze sortimentu červených mas bychom rádi vyzvedli nabíd-
ku libových vepřových boků, krkovice a pečeně. Nesmíme však 
zapomenout i na možnost grilování hovězího masa, které je nabí-
zeno již řádně vyzrálé. Zákazník tedy nemusí mít obavy z krát-
ké doby grilování a může si pochutnat na křehkém a šťavna-
tém mase.

Sortiment drůbeže pro grilování má nesmírnou výhodu 
v poměrně snadné přípravě. Většina tuzemských dodavatelů 
nabízí pestrý sortiment – buď kořeněných nebo marinovaných 
mas, s kostí nebo bez kosti. V široké nabídce si jistě vybere kaž-
dý zákazník. V minulém roce byl nejúspěšnějším výrobkem kuře-
cí špíz se špekem.

Dalším typem mas vhodných ke grilování jsou ryby. Naše spo-
lečnost v minulosti úspěšně přešla od prodeje ryb prodávaných 
na ledu na vakuově balený sortiment. Zákazník tak má přesně 
garantovanou dobu spotřeby a může bez jakýchkoliv starostí 
(s přepravou a skladováním) využít takto zabalených výrobků. 
Sortiment sladkovodních ryb je doplněn rybami z dovozu, jako 

je losos, tuňák či stále oblíbenější pangasius. Zajímavým produk-
tem hlavně na Moravě je čerstvá marinovaná makrela. V letošním 
roce chystáme rozšíření mořských ryb o steaky ze žraloka, filety 
nilského okouna a Dorádu neboli Pražmu královskou. 

Stále více v oblibě jsou pro období grilování uzenářské výrob-
ky. V oddělení uzenin nabízíme pro letošní sezonu zákazníkům 
cca 30 druhů těchto kulinářských produktů. Nabídka je pestrá 
jak původem, tak charakterem výrobků. Téměř polovinu sorti-
mentu nabízíme od evropských výrobců – známé a prověřené 
výrobky jako Bernerwürstel, Rostbratwurst nebo Norimberské 
klobásky, které nabízíme i v BIO kvalitě.

Závěrem bychom popřáli všem našim zákazníkům, ať i v letoš-
ním roce zažijí pohodovou atmosféru grilování s pobytem ve vol-
né přírodě či na zahradě. Rádi bychom jim k tomu přispěli naší 
širokou nabídkou grilovacího sortimentu. Tato společenská udá-
lost pak bude jistě skutečným kulinářským zážitkem.

Ing. Tomáš Dočekal, Jiří Řežábek
Nákup čerstvých potravin SPAR ČOS

Václav Tringela, Jaromír Vízek
Prodej - maso a uzeniny SPAR ČOS
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Děkujeme,

že jste nás

navštívili

na veletrhu

SALIMA.

www.ekokom.cz
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Ve dnech 4.–7. 3. 2008 se v Brně uskutečnil potravinářský 
veletrh Salima. V pavilónu B byla umístěna jeho specializo-
vaná část mlynářství, pekařství a cukrářství – mbk. Jako tra-
diční součást  doprovodného programu proběhla soutěž Zlatá 
Salima, ze které si společnost IREKS ENZYMA s. r. o. z Brna 
odnesla cenu za program surovin VitalFit určených pro výrobu 
chleba a pečiva s vysokým obsahem vlákniny. V soutěži Tren-
dy pak obdržela jednu z cen za soubor surovin DIANA, které 
jsou určené pro výrobu jemného pečiva a cukrářských výrob-
ků vhodných pro diabetiky. 

V dnešním mediálním světě prosazujícím zejména značku KLASA
nejsou tato ocenění mezi konečnými spotřebiteli příliš v povědomí. 
Ovšem mezi potravináři znamená Zlatá Salima vítězství nejvyššího 
významu a potravinářskými výrobci jsou do soutěže přihlašovány 
ty nejlepší delikatesy. 

Získanými cenami byla ohodnocena práce naší společnos-
ti IREKS ENZYMA s. r. o. v oblasti vývoje a marketingu. Vůbec 
poprvé v historii obdržel Zlatou Salimu výrobce v kategorii Pekař-
ské a cukrářské suroviny a přísady. Jednoznačně se tak potvrdilo, že 
vydané úsilí vyvinout, vyrábět a propagovat chutné výrobky s vyso-
kým obsahem přirozené vlákniny v programu VitalFit bylo naším 
správným rozhodnutím. 

Hodnotící komise složená z odborníků působících v potravinář-
ství je velmi přísná. Každý účastník soutěže předkládá svůj přihlá-
šený výrobek doplněný nezbytnými podklady dle platné legislati-
vy. V případě zmíněné kategorie to pro nás znamenalo dodání syp-
kých směsí programu VitalFit k výrobě chleba a pečiva s vysokým 
obsahem vlákniny a také předložení upečených finálních výrobků 
k degustaci. Stejně tak jsme postupovali v případě surovin ozna-
čovaných souhrnně DIANA. Dále jsme doplnili informace o bez-
platném technologickém servisu pro pekárny a zejména jsme před-
ložili protokoly energetických a nutričních hodnot změřených akre-
ditovanou laboratoří. Díky těmto vypracovaným podkladům jsou 
potom koneční zákazníci – spotřebitelé – na obalech chleba a peči-
va informováni o tom, že si právě zakoupili výrobky s vysokým obsa-
hem vlákniny z programu VitalFit nebo pečivo vhodné pro diabeti-
ky z programu DIANA.

Suroviny v obou vyznamenaných řadách byly koncipovány tak, 
aby na prvním místě platilo heslo: „Co je zdravé, musí být chutné!“. 
Druhým kritériem přípravy uvedení na trh pak byla podmínka sta-
novení ceny surovin pro pekaře, cukráře a kuchyně tak, aby se pohy-
bovaly v relacích obvyklých na trhu. V neposlední řadě potom na-
ši zákazníci ocenili kompletní servis spojený s programy VitalFit 
a Diana. 

Na začátku letošního roku byl program VitalFit rozšířen o další 
dva druhy surovin. Nyní obsahuje tyto výrobky umožňující pekařům 
dodávat na trh chléb a pečivo s vysokým obsahem vlákniny:

Jedinečný rustikální (starodávný) typ 
chleba s bohatou recepturou, výbornou 
chutí a dlouhou trvanlivostí. Je to chléb 
výjimečné kvality.

Velmi chutné KRÁLOVSKÉ grahamové 
pečivo nebo chléb s mimořádnou čers-
tvostí a jemnou střídkou. Výrobky jsou 
zejména vhodné pro balené druhy chle-
ba.

Chléb a pečivo LUPIKORN využívají-
cí moderní surovinu  lupinovou mouku, 
s vysokým obsahem slunečnice a lnu. 
Výrobky jsou zlatavé barvy, velice vláč-
né a chutnají dětem.

Unikátní cereální chléb a pečivo  Red-
Corn  obsahuje červenou (purpurovou) 
pšenici ve formě hrubozrnného šrotu. 
Má atraktivní vzhled a prodlouženou 
čerstvost.

Tmavý cereální chléb SLADOVÝ s vyso-
kým obsahem sladů a slunečnicových 
jader, obalený v sezamu. Chutná jemně 
nahořkle po ječném sladu, má delikátní
vůni.

Cereální světlý chléb KLAS s vysokým 
obsahem slunečnicových a dýňových 
semen s velmi jemnou střídkou a lahod-
nou chutí.

Naše odběratele jsme informovali, že námi dodávané směsi z pro-
gramu VitalFit obdržely prestižní cenu Zlatá Salima a suroviny ze 
souboru DIANA cenu Trendy. Stejně tak spolupracující odborná pra-
coviště pro výživu, zejména Masarykův onkologický ústav v Brně 
a jeho Poradnu pro výživu. Internetové stránky naší společnosti 
a speciálně vytvořené stránky www.vitalfit.cz jsou již nyní doplně-
ny zprávou o zisku ocenění. Také naše předměty podpory prodeje 
označíme informací o tomto úspěchu.

Znalosti spotřebitelů o způsobech zdravého stravování mají ros-
toucí trend. Lidé si stále více uvědomují, že mnoha nemocem lze 
předcházet. Vyšší denní příjem vlákniny v potravě je jednou z cest, 
jak chránit náš organismus před metabolickým syndromem. Velmi 
nás těší, že díky našim směsím si mohou zákazníci v pekařstvích 
koupit široký sortiment zdraví prospěšných druhů chleba a pečiva.

Ing. Eva Nováková
Manažer marketingu a obchodu

IREKS ENZYMA s. r. o.
www.ireks-enzyma.cz

www.vitalfit.cz

Zlatá Salima a Trendy pro společnost IREKS ENZYMA s. r. o.

Znovín Znojmo, a. s., 671 22 Šatov
Tel. spojovatelka: 515 266 620, fax sekretariát: 515 221 650

Tel. odbyt: 515 266 622, 632, 642, fax odbyt: 515 232 465
e-mail: znovin@znovin.cz, odbyt@znovin.cz, sekretariat@znovin.cz

www.znovin.cz

TRAMÍN ČERVENÝ
– výběr z hroznů – 2005,

č. šarže 411, 0,5 l polosladké

Atraktivní aromatické víno s líbivým zbytkovým cukrem 
v exkluzivním balení, to je Tramín červený z řady „Genus 
Regis“. Potěší nejednoho milovníka a znalce kvalitních 
vín i obdarované vinařské nováčky, kteří dostali toto 
víno jako dárek. Ve vůni i chuti najdete příjemné vanilko-
vé tóny, ale i vyzrálost, medovost a dlouhou ušlechtilou 
dochuť. Vychutnejte si toto víno například s některou ze 
specialit čínské kuchyně nebo svěžím ovocným dezertem.

RYZLINK RÝNSKÝ
– slámové víno – 2006,

č. šarže 6058
Pochutnejte si na víně, které se vyznačuje čistou vůní, s tóny 
čerstvé slámy, na jazyku pak zaujme medový cukr a příjem-
ná svěží kyselina. Hrozny byly sklizeny 16. 11. 2006, uloženy 
na pšeničnou slámu a v prostorách Louckého kláštera ležely 
až do 22.  3.  2007, kdy byly vylisovány. Cukernatost moš-
tu dosáhla hodnoty 41,2 °NM. Víno má dobré předpokla-
dy k archivaci. Doporučujeme podávat například k sýrům 
s modrou ušlechtilou plísní. Velká zlatá medaile na meziná-
rodní soutěži vín TERRAVINO 2007 v Tel Avivu v Izraeli.



Na 5 otázek odpovídá:

1.  Pro naše čtenáře bude jistě přínosné vědět více o instituci, v níž 
pracujete. Dle oficiální charakteristiky je Česká inspekce život-
ního prostředí odborným orgánem státní správy, který je pověřen 
dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního 
prostředí. Mohl byste postavení této organizace uvést konkrétněji 
a současně i představit její organizační uspořádání?

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán 
státní správy, který je, jak jste již správně uvedl, pověřen dozorem 
nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostře-
dí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních 
orgánů v oblasti životního prostředí. ČIŽP byla zákonem zřízena 
již v roce 1991, jakožto samostatná organizační složka státu. Svou 
činnost v současné době vykonává v pěti hlavních oblastech: ochra-
na ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana příro-
dy a ochrana lesa. ČIŽP se rovněž zabývá dozorem v rámci záko-
na o integrované prevenci, kde se ochrana jednotlivých složek ži-
votního prostředí prolíná. Postupem času přijala ČIŽP do okruhu 
své působnosti další oblasti jako například – ochrana ozónové vrst-
vy Země, dohled nad nakládáním s chemickými látkami, prevence 
havárií, problematika obalů či geneticky modifikovaných organis-
mů. Zaměření ČIŽP odpovídá i její organizační členění, a to jak 
na centrální úrovni na ředitelství, tak na regionální úrovni na jed-
notlivých oblastních inspektorátech (OI). V čele ČIŽP je ředitel, 
kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Ředitelství 
v Praze Vysočanech je podobně jako jednotlivé oblastní inspektorá-
ty členěno na odborné útvary – odbory (na OI oddělení), kterých 
je celkem pět, plus referát integrace. Deset oblastních inspektorátů 
pak zajišťuje kontrolní a správní činnost v jednotlivých regionech 
v celé České republice. Pracovníci ČIŽP zjišťují nedostatky v dodr-
žování práva, případně škody vzniklé na životním prostředí, jejich 
příčiny a původce. Ukládají pokuty či stanovují opatření k odstra-
nění zjištěných nedostatků. Mimo čistě kontrolní a správní činnos-
ti ČIŽP dále zpracovává stanoviska, posudky a vyjádření nutná pro 
rozhodnutí jiných orgánů státní správy. Podílí se na řešení havárií, 
zejména v ochraně vod. Řeší stížnosti, podání, oznámení a podněty 
občanů, právnických osob i jiných orgánů státní správy. 

ČIŽP samozřejmě není jediným orgánem, který má v rámci na-
šeho státu kontrolní pravomoci v oblasti ochrany životního pro-
středí. Jednotlivé složkové zákony často svěřují podobné kontrol-
ní kompetence například krajským úřadům, či úřadům obcí s roz-
šířenou působností. Oproti těmto regionálním správním orgánům 
však má ČIŽP značnou výhodu ve své úzké specializaci a s tím 
spojené odbornosti. Významnou výhodou je i její celorepubliková 
působnost. ČIŽP tak může fungovat jakožto odborný a sjednocují-
cí prvek v prosazování ochrany životního prostředí v jednotlivých 
regionech. Další značná a řekl bych zásadní výhoda celorepubli-
kového dosahu a struktury ČIŽP je skutečnost, že její postupy mo-
hou být zcela nestranné, neboť nepodléhají lokálním zájmům, kte-
ré mohou být v některých regionech prosazovány. Z těchto důvo-
dů je tedy úloha ČIŽP v rámci státu nezastupitelná.

2.  Pracujete na pozici vedoucího odboru odpadového hospodářství, 
a to v centru organizace na jejím ředitelství. Jaká je pracovní 
náplň odboru, který vedete? Mohl byste provést charakteristiku 
organizační i věcné náplně? A co Vás na této práci nejvíce baví 
a na druhé straně, co se Vám nelíbí? A pak mě zajímá, jak jste 
spokojen s mírou využitelnosti práce Vašeho úseku, který řídíte, 
v praktickém životě? Nemám rád žádné formy extremismu – tedy 
i zeleného. Ochrana životního prostředí je různými aktivitami 
poznamenána právě tímto jevem. Jak vidíte tento problém Vy? 

Úkolů, za které můj odbor odpovídá a které průběžně zajišťuje, 
je celá řada, avšak hlavním úkolem odboru odpadového hospodář-
ství (OOH) ředitelství ČIŽP je odborné a metodické vedení všech 
inspektorů organizačně spadajících pod tento odbor. V rámci jed-
notlivých oblastních inspektorátů je v gesci tohoto odboru přes 80 
pracovníků v celé České republice. Ze samotného názvu odboru by 
se mohlo zdát, že tito lidé se zabývají pouze kontrolou týkající se 
nakládání s odpady v rámci ČR, avšak není tomu tak. S postupem 
času a vývojem legislativy získal odbor odpadového hospodářství 
ČIŽP do spektra své odbornosti i velmi širokou problematiku che-
mických látek, detergentů, biocidních přípravků, ale také význam-
né kompetence vyplývající ze zákona o obalech. Inspektoři tak kon-
trolují více méně většinu sfér podnikání v ČR, mezi něž samozřejmě 
patří i obchodní řetězce, výrobci potravin či poskytovatelé širokého 
spektra služeb souvisejících s potravinami. Potřeba důsledné kont-
roly ve všech svěřených úsecích práva je zřejmá. Nejvyšší prioritou 
OOH ČIŽP však stále zůstává kontrola povinností vyplývajících ze 
zákona o odpadech. Čtenáři vašeho zpravodaje si jistě pamatují ně-
které mediálně zajímavé případy související s nakládáním s odpa-
dy. V tomto směru je vhodné uvést, že neodborné či nelegální na-
kládání s odpady může způsobit velmi závažné škody na životním 
prostředí, ale i na zdraví osob. Podobné jednání může být dokonce 
celospolečensky nebezpečné. Současně však je skutečností, že ne-
zákonné nakládání s odpady je velmi zajímavým druhem podniká-
ní ve vztahu k možným výnosům z této činnosti. ČIŽP si tuto reali-
tu uvědomuje a snaží se jí nastavit své kontrolní postupy i přes po-
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měrně omezené personální kapacity. Je pravdou, že nebezpečnost 
ilegálního nakládání s odpady se za posledních několik let zvyšuje, 
úměrně možným ziskům z této činnosti, které se dají v některých 
případech řadit velmi blízko za výnosy z trestné činnosti týkající se 
drog či prostituce. I postoj ČIŽP k podobnému jednání tedy musí 
být pokud možno efektivní. O trendech kontrolní činnosti odboru 
odpadového hospodářství a přístupu ČIŽP k porušování platné le-
gislativy na tomto úseku hovoří výsledky naší práce za poslední ro-
ky. S nárůstem nebezpečnosti zjištěného jednání roste i výše uklá-
daných pokut ze strany ČIŽP. Pro představu uveďme, že v letech 
předcházejících roku 2006 ukládal odbor odpadového hospodář-
ství ročně pokuty kolem 30 milionů korun, v roce 2006 to již by-
lo cca 64 milionů korun a za rok 2007 částka převyšuje 76 milionů 
korun. Změnu trendu odstartovaly případy ilegální přeshraniční 
přepravy odpadů. Ptal jste se, zda jsem spokojen s mírou využitel-
nosti naší práce i v běžném životě. V tomto směru použiji jeden 
příklad. Nekompromisním postojem ČIŽP a zvýšenou spoluprací 

ostatních kontrolních orgánů, jako je Policie ČR a Celní úřady, se 
České republice jako jednomu z mála států podařilo již v prvním 
čtvrtletí roku 2006 zastavit intenzivní vlnu nelegálních dovozů od-
padu do ČR. Některé státy bohužel stále tento nemalý problém řeší. 
Podobných příkladů úspěšných postupů, které se projevují v praxi, 
by se dalo uvést mnoho, ale v tomto směru raději odkáži na webo-
vé stránky ČIŽP, kde o zajímavých případech průběžně informuje-
me. Obecně se dá říci, že mě má práce a zejména výsledky činnos-
ti mých lidí naplňuje a věřím, že naše konání má pro společnost 
nemalý význam. Stále lépe se nám daří odhalovat jednání nebez-
pečné ve vztahu k ochraně ŽP. Jsem člověkem, který své práci a je-
jímu účelu dosti věří, pokud v rámci našeho snažení vnímám vý-
voj správným směrem a ten nyní vnímám. Má práce je pro mě zá-
roveň velkou výzvou a obětuji jí mnoho času. Na Vaši otázku, co 
se mi nelíbí, odpovím obecně. Ze své podstaty jsem spíše životní 
optimista a zároveň jsem narozen ve znamení berana. Věci, které 
se mi nelíbí, se tedy kontinuálně snažím řešit, a to úměrně tak in-
tenzivně, jak moc se mi nelíbí. K Vaší doplňující otázce týkající se 
extremismu, či zeleného extremismu, říkám, že ani já nemám rád 
žádné formy extremismu, tedy ani ten zelený. Každý extremismus 
způsobuje v rámci systému nerovnováhu a systém pak nemůže fun-
govat správně a efektivně. Na ochranu životního prostředí máme 
v naší demokracii schválené a platné zákony, které tvoří rámec pro 
naplňování potřeb společnosti na tomto úseku. Tento rámec je nut-
né respektovat nebo jej demokratickým způsobem měnit. Toto je 
stav, ze kterého je nutné vycházet a já jej vnímám jako stav správ-
ný. Dle mého názoru tedy extremismus a ani ten, jak jej nazýváte 
zelený, ochraně životního prostředí prospět nemůže. Něco jiného 
je postupný vývoj názoru na ochranu životního prostředí v rámci 
celé společnosti, ale to už jsme opět u slova demokracie. Názor šir-
ší společnosti se vždy projeví při volbách. Z dlouhodobého hledis-
ka sleduji i zde vývoj správným směrem.

3.  Potravinářský průmysl balí svoje potraviny stále dokonaleji. To 
je velké plus pro jejich kvalitní uchování a využitelnost spotřebi-
telem, avšak velké minus pro následný způsob likvidace odpadů 
po potravinách zbylých. Existuje nějaký státem uvažovaný záměr 
podporovat rozvoj výroby obalů na potraviny s nízkou ekologickou 
zátěží, například záměna plastů na bázi polymerů za škrobové de-
riváty, či jiné záměny?

Je zřejmé, že postupný vývoj společnosti s sebou nese další a dal-
ší nové zajímavé materiály a techniky, a to i v potravinářském prů-
myslu. Pokud budu hovořit jakožto člověk, kterému záleží na ochra-
ně životního prostředí, říkám, že od potravinářského průmyslu by 
bylo odpovědné, pokud by se snažil své výrobky dodávat spotřebi-
teli zabalené způsobem šetrným k životnímu prostředí. Abych lépe 
vystihl, co mám na mysli, uvedu jeden konkrétní příklad, který je 
již pozvolna naplňován v jiném odvětví průmyslu a souvisí také 
s ochranou životního prostředí. Při výrobě nových elektrospotřebi-
čů začínají výrobci navrhovat své výrobky takovým způsobem, aby 
jejich následná recyklace byla co nejpohodlnější a efektivní ve vzta-
hu ke stanoveným cílům v recyklaci, a tedy i v ochraně životního
prostředí. Při tomto svém snažení používají proces a postupy souvi-
sející s tzv. „ekodesignem“. Ekodesign znamená nejen samotný 
design výrobku, ale rovněž použité materiály, velikost, uspořádání 
výrobku a podobné aspekty. Vím, že i někteří výrobci potravin vklá-
dají zvýšené úsilí do navrhovaní recyklovatelnějších obalů a takových
procesů balení, při kterých je spotřebováno méně obalového mate-
riálu. Motivací pro výrobce k takovému jednání může být jak legis-
lativa a s tím související nutné náklady na dodržení stanovených 
limitů recyklace, ale na druhé straně i postoj samotných spotřebi-
telů a jejich informovanost o míře možné recyklace toho kterého 
materiálu, do kterého máme zabalenu svou koblihu, džus, minerál-
ku nebo kefírové mléko. Nemyslím, že otázka stojí tak, zda opouš-
tět plasty výměnou za polymery ze škrobových derivátů apod. Věci 
je nutné posuzovat pokud možno komplexně, nedá se tedy tvrdit, že 
každý plast je z environmentálního pohledu horší než každý poly-
mer na bázi škrobu. V tomto směru může být vhodnou pomůckou 
např. údaj LCA, který se snaží zohledňovat prakticky veškeré aspek-
ty výroby, použití a odstranění konkrétní látky či výrobku právě ve 
vztahu k zatížení životního prostředí, a to po celou dobu života 
výrobku. Některé údaje z těchto studií jsou pak poměrně zajímavé. 
Vraťme se ale raději opět do obecnější roviny a vezměme například 
samotné plasty. Víme již, že některé plasty jsou snáze recyklovatel-
né než jiné, i když kvalitativní vlastnosti obalu ve vztahu k výrobku 
jsou stejné. Přesto jsou výrobky stále baleny i do těch méně vhod-
ných materiálů k recyklaci. Rozhodující roli v tomto směru mají jis-
tě samotní výrobci. Osobně si nemyslím, že by stát mohl významněji 
ekonomicky podporovat výrobu jen některých druhů obalů. Toto by 
bylo možné pravděpodobně jen cestou negativní motivace, tedy ces-
tou zvláštních daní na některé druhy materiálů. Jako více efektivní 
bych vnímal nejprve snahu o dohodu státu s průmyslem týkající se 
potřeby upřednostnění využití snadno recyklovatelných materiálů 
při výrobě obalů. A například možnou povinnost průmyslu sezna-
movat spotřebitele s mírou recyklovatelnosti konkrétních materiá-
lů (včetně míry energetické náročnosti procesů). Věřím, že i sám 
spotřebitel by postupem času dával přednost kvalitativně stejným, 
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ale lépe recyklovatelným a méně energeticky náročným materiálům, 
a tedy i výrobkům. V tomto směru je však dle mého názoru velmi 
důležitá právě samotná informovanost veřejnosti o vlastnostech jed-
notlivých materiálů a energetické náročnosti jejich výroby a dalšího 
zpracování, která nyní není nijak vysoká. Klíčovou roli v této oblas-
ti, která velice úzce souvisí s ochranou životního prostředí, má tedy 
dle mého názoru samotný průmysl, kdy jednou z budoucích moti-
vací může být konkurenční boj o informovaného zákazníka. Ve vzta-
hu k mé odpovědi na tuto Vaší otázku však ještě vnímám jako vhod-
né podotknout, že obalovou politiku v rámci ČR jistě netvoří ČIŽP, 
má slova tedy berte prosím spíše jako názor osoby, která má profes-
ní možnost vidět problematiku z mnoha úhlů pohledu. Systémově 
pak patří rozhodování v této rovině MPO a MŽP. 

4.  A jsme u systému sběru obalových odpadů. Existuje několik sys-
témů, z nichž jeden je využívaný v naší republice již několik let. 
Jak hodnotíte Vy současný stav sběru obalových materiálů u nás? 
Já sám hodnotím současný systém sběru odpadů za velmi dobrý, 
i když se mi také silně nelíbí pohozené plechovky, papíry a lah-
ve ve škarpách příkopů. Nyní však existují konkrétní vládní návr-
hy, které by měly současný systém revidovat a zejména zabezpečit 
vratný sběr PET lahví a nápojových plechovek obchodem. Co nám 
sdělíte k této problematice? A je dle Vašeho názoru nutné měnit 
i současný zákon o obalech a odpadech, nebo je – tak jak si mys-
lím já – dobrý?

Toto je zajímavá otázka a abych řekl pravdu, trochu jsem jí od Vás 
čekal. Osobně si myslím, že úspěchy nynějšího systému sběru obalů 
v České republice jsou značné a potvrzují to i výsledky z mezinárod-
ního srovnání. Jako mladý člověk rovněž v poslední době vnímám 
určitý trend, který v České republice zejména v posledních cca 3 
až 4 letech narůstá, a to je skutečnost, že samotné třídění odpadů 
jako takové se svým způsobem stává jedním ze znaků moderního 
člověka, což mě osobně velice těší a jistě to přispívá k dosaženým 
výsledkům. Jako klíčovou v tomto směru vnímám zejména osvětu 
a větší informovanost občanů. Lidé se prostě učí automaticky tří-
dit. Obecně tedy vnímám převážně jako vhodné zachovat součas-
ný systém sběru a využití obalů. Samozřejmě i mě se nelíbí ple-
chovky, papíry od sušenek či skleněné a plastové lahve pohozené 
volně v přírodě či ve škarpách u silnic. Tato věc však značně sou-
visí se samotnou morálkou a stupněm vyspělosti společnosti, tedy 
nás samotných občanů. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl nějakou 
dobu svého studia strávit v zahraničí, konkrétně v jednom ze sever-
ských států, v Dánsku. Tento pobyt byl pro mě mimo jiné ponau-
čením v jednom směru, a sice, že drtivou většinu občanů Dánska 
ani nenapadne vyhodit papír od sušenky či vypitou láhev od vody, 
ať už skleněnou nebo plastovou, do volné přírody. A není důležité, 
zda se jedná o malé dítě, nebo starého člověka, zde jsem cítil, že to 
vychází ze samotné morálky občanů toho státu. Na druhou stranu 
i Dánové jistě k tomuto stupni vývoje nějakou dobu směřovali, obča-
né ČR jsou dle mého názoru stále na cestě, ale jak již jsem říkal, 
myslím a věřím, že na dobré. To bylo možná trochu filozofické, ale 
cítím to tak. Z odborného hlediska si však dovoluji tvrdit, že určité 
změny současný systém sběru vytříditelných složek komunálního 
odpadu, či spíše předmětná legislativa potřebuje a z titulu své funk-
ce se s potřebou určitých změn i osobně potkávám. Poměrně často 
se ČIŽP setkává s podněty od občanů, kdy nás, jakožto kontrolní 
orgán, upozorňují na skutečnost, že odpady z barevných kontejnerů 
(papír, plasty, sklo) odvezla odborná firma přímo na skládku a že 
o tomto nevhodném jednání mají důkazy a co s tím budeme dělat. 
Bohužel musíme často v takovýchto případech občanovi sdělit, že 
předmětná skládka má ze strany příslušného krajského úřadu povo-
leno přijmout i takto vytříděné složky komunálních odpadů a pak 
z pohledu práva nezbývá než toto ne zcela vhodné jednání respek-
tovat. Jako příklad pro své tvrzení uvedu číslo, které jsem si nechal 
zpracovat pro váš zpravodaj, tedy pro tento rozhovor. Na náhodně 
zvolených 10 konkrétních ač nejmenovaných skládkách v ČR provo-
zovatelé uložili do tělesa skládky v průběhu roku 2006 přes 15 600 
tun papíru, plastů, skla či kompozitních obalů. Třetina z tohoto 
množství byla uložena jako separovaný odpad, zbytek jako směsný, 
avšak vytříditelný obalový odpad. Zdůrazňuji, že nikoli jako směs-
ný komunální odpad. Opět je třeba zdůraznit, že sám provozovatel 
skládky nemůže být za toto své ne zcela vhodné jednání postižen, 
neboť nejednal v rozporu s legislativou a dodržoval v tomto směru 
postupy schválené krajským úřadem. Provozovatel se takto patrně 
choval, protože to bylo ekonomické. Na druhou stranu je zřejmé, 
že ukládat vytříděné složky komunálních odpadů na skládky není 
zrovna znakem trvale udržitelného rozvoje. ČIŽP proto bude navr-
hovat určitou úpravu legislativy, a to v tom smyslu, aby do budouc-
na bylo zakázáno ukládat na skládky konkrétní druhy odpadů, 
mezi nimiž budou i vytříděné složky komunálních odpadů a obalo-
vé odpady. Jedině tímto způsobem půjde pravděpodobně zabránit 
tomuto nechtěnému způsobu odstraňování odpadů a zajistit, aby 
podobné praktiky nemohly být ze strany krajských úřadů povolo-
vány. Toto opatření by mělo přispět k zajištění vyššího procenta

využívání těchto druhů odpadů. Pokud stát chce ještě zvýšit podíly 
třídění a recyklace některých druhů obalů, je stále možné určitým 
způsobem upravit i povinná procenta v obalové legislativě. Kombi-
nace těchto dvou opatření by mohla vést ke chtěnému, ještě efektiv-
nějšímu třídění a recyklaci v rámci ČR. Tato opatření vnímám jako 
realistická a zároveň jako opatření efektivní. Zajímavým návrhem je 
rovněž nyní ze strany MŽP navrhovaná povinnost pro obce zajistit 
třídění definovaných složek komunálních odpadů na svém území. 
Mezi tyto odpady patří jak obalové materiály, tak např. i bio odpady, 
které zatím bohužel ve značné míře končí na skládkách odpadů. 
Doufám, že i třídění bioodpadů se postupem času stane poměrně 
samozřejmou součástí našeho života, tak jako se již nyní stalo tří-
dění papíru, plastů a skla. Nebude to však jistě jednoduché. Co se 
týká problematiky možného zavedení systému vratných zálohových 
PET obalů, vím, že letos se má otevírat zákon o obalech, jehož se 
toto téma týká především. Variant k této problematice jsem slyšel 
několik, neznám však zatím žádné zcela konkrétní legislativní návr-
hy podložené komplexními studiemi, takže zatím se držím v obec-
nější rovině. Sám jsem dosti zvědav na odbornou diskuzi, ke které 
bude jistě docházet v rámci připomínkování jednotlivých návrhů 
předmětné novely. Věřím, že v odborné diskuzi budou vyslyšeny 
i ty návrhy, které jsem již zmiňoval a které mohou jistě ke chtěné-
mu výsledku v třídění a recyklaci velmi dopomoci.

 
5.  Jste mladý a velmi bystrý člověk a rozhovor s Vámi je pro mě pří-

jemným osvěžením. Vždy se v této části rozhovoru ptám na to, zda 
může mít vrcholový manažer dost času i na relaxaci. Jak jste na 
tom v tomto ohledu Vy a co jsou Vaše záliby a koníčky? A protože 
vím, že jste i aktivistou „zelených“, sdělíte nám, jak moc „zele-
ný“ jste a jak toto označení osobně vnímáte?

Děkuji za tuto zajímavou otázku, zejména za její druhou část, 
na kterou s dovolením odpovím nejdříve. Prosazování svého pře-
svědčení a myšlenek, kterým věřím, formou aktivismu jednoznačně 
nevnímám jako svůj styl, ba naopak. Mezi formy aktivismu dle defi-
nice patří např. petice, protesty, demonstrace (nenásilné i násilné) 
či psaní osobních dopisů politikům, apod. Tyto formy jednání mi 
nejsou vlastní a prakticky nikdy je nepoužívám. Jako svou osobní 
cestu prosazování myšlenek, kterým věřím, jsem zvolil cestu nejpr-
ve sebevzdělání v oboru a následně práci v oboru, kterým je ochra-
na životního prostředí. Použil jste slovní spojení „aktivista zele-
ných“. Ke slovu aktivista ve vztahu k mé osobě jsem se již vyjádřil 
a nyní k tomu druhému slovu. Již z mojí profese a možná i z mých 
slov vyplývá, že patřím k lidem, kteří si uvědomují potřebu odpo-
vědně chránit životní prostředí. Zároveň mě vždy velmi zajímala 
politika a obecně veškeré veřejné dění. Z tohoto důvodu jsem již 
v průběhu roku 2004 stál o vstup do tehdy neparlamentní Strany 
zelených, a tak se i na konci téhož roku stalo. Pokud tedy někdo ve 
spojení se mnou použije slovo „zelený“, pak toto vnímám jako jeho 
vyjádření toho, že jsem členem Strany zelených, což mimo jiné vní-
mám obecně i jako vyjádření některých svých celospolečenských 
názorů. V rámci strany se považuji za člena umírněné části. Osob-
ně si poměrně dost zakládám na objektivitě a vyváženosti svých 
názorů, které se v diskuzi vždy snažím podložit konkrétními fak-
ty a argumenty. Co se týká profesního života, tak i zde mám za to, 
že funkce, kterou nyní zastávám, vyžaduje značný díl objektivity, 
vyváženosti názoru a nestrannosti a vzhledem k tomu, že mi velice 
záleží na způsobu vnímání ČIŽP jako nezávislé a vysoce odborné 
instituce, neumím si ani přestavit, že bych vystupoval jinak. Na dru-
hou stranu je dodržování tohoto postoje pro mě poměrně jednodu-
ché, protože to tak i vnitřně cítím. Pokud bych se měl tedy vyjád-
řit, zda slovní spojení, které jste ve své otázce použil, tedy „aktivis-
ta zelených“, je příhodné, myslím, že jsem poměrně jednoznačně 
vysvětlil, že k mé osobě se toto spojení věcně příliš nehodí. Vrať-
me se ale i k začátku Vašeho dotazu, tedy zda ve své funkci mám 
dost času na záliby, koníčky a podobně. Ve skutečnosti je to tak, že 
v současné fázi svého života dávám své profesi opravdu značnou 
část svého času i mimo stanovenou pracovní dobu. Jak jsem se již 
zmínil, vždy mě velmi zajímala i politika, ale nyní mě má profese 
vytěžuje natolik, že ani tomuto svému koníčku se nemohu věnovat 
a například stranického života se nyní účastním spíše jen sporadic-
ky, nicméně jej bedlivě pozoruji z povzdálí. Do budoucna nevylu-
čuji intenzivnější politickou angažovanost, ale myslím, že na to je 
ještě čas. Nyní je pro mě prioritou odbornost. Dá se říci, že veške-
rý svůj zbylý volný čas, i když je ho málo, trávím společně se svou 
manželkou. Mám také svého psa, černého labradorského retrieve-
ra, a jednoho černého kocoura. Čas rádi trávíme buď na různých 
výletech, nebo na chalupě u rakouských hranic. Mezi mé záliby 
a témata, která mě zajímají, patří obecně příroda, historie, tech-
nika a společnost jako taková. Velmi spokojeně trávím volný čas 
i sledováním zajímavých dokumentárních pořadů. Mám rád a vel-
mi respektuji vzdělané osoby a rád s nimi vedu věcnou odbornou 
diskuzi nad nejrůznějšími tématy. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Potravinářský zpravodaj 4 / 2008  rozhovor – z domova / 21 

Z 252 platných hlasů se na XV. volebním sněmu AK ČR 
v Olomouci dostalo Janu Velebovi 248 hlasů. Touto jedno-
značnou převahou hlasů byl znovu potvrzen do funkce na 
tříleté období. „Především se vynasnažím sjednotit země-
dělce, aby náš hlas ještě zesílil, protože se nyní české-
mu zemědělství otevírají nové možnosti v produkci potra-
vin v souvislosti s tím, že budeme předsedat EU,“ uve-
dl staronový prezident AK ČR. Chce také dál vysvětlovat, 
že Agrární komora zastupuje jak velké agrární firmy, tak 
soukromé zemědělce a spolu s členskou organizací Potra-
vinářskou komorou i zpracovatele. Ti posílili svou pozici 
i v úzkém vedení Agrární komory, kde mají nově několik 
svých zástupců. Novými viceprezidenty jsou Ing. Bohumil 
Belada, marketingový ředitel FARMTEC Tábor, a Ing. Jin-
dřich Šnejdrla, AGROTECH spol. s r. o., Poličná, Valaš-
ské Meziříčí.

Veleba se rozhodl kandidovat podruhé, protože tříleté funkč-
ní období je podle něj krátká doba na prosazení všech záměrů. 
Doplnil, že mu trvalo minimálně rok, než se dostal do všech 
souvislostí. „Chci svou práci dokončit. Zároveň ale říkám, že je 
to moje poslední volební období. Nestěžuji si, je to však velmi 
náročná práce. Člověk má své limity,“ podotkl prezident AK. 
Do druhého funkčního období jde s hlavním cílem vypracová-
ní koncepce českého zemědělství. 

„V oblasti image se udělalo určitě hodně práce. Podařilo se zvi-
ditelnit AK, zvýšit její hlas a důraz. Na to chceme navázat, předlo-
žit veřejnosti jiný obraz zemědělství, optimističtější. Jedině tak na-
startujeme i zájem mladých lidí o tento obor,“ míní prezident AK. 
Veleba je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně a Filo-
zofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně oboru soci-
ologie a pedagogika. V Evropské unii v nevládních zeměděl-
ských organizacích COPA COGECA zastává funkci viceprezi-
denta. Do roku 1989 pracoval v různých funkcích na státních 
statcích, po listopadové revoluci začal také podnikat. Prezident 
Agrární komory má také zkušenosti s politikou. Působil ve Stra-
ně venkova, z níž už ale dříve vystoupil. Jan Veleba je ženatý 
a má tři děti. 

Gratulovat Ing. Janu Velebovi přišli i prezident PK ČR Ing. Mi-
roslav Toman, CSc., (vlevo) a  předseda představenstva Moravia 
Lacto a. s. Ing. Stanislav Coufal, který je viceprezidentem PK 
ČR (na snímku vpravo). Oba se sněmu zúčastnili.
 Text a fota: Eugenie Línková

Do čela AK ČR
znovu zvolen

Ing. Jan Veleba

S velkým zájmem zemědělců a potravinářů se setkal XV. sněm
Agrární komory ČR, na němž byl znovu do čela komory zvolen 
prezidentem Ing. Jan Veleba.
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Tímto se otevírá nová 
kategorie cereálií 
pro spotřebitele se 
specifi ckými nároky
na výživu.

Vzhledem k  rožšíření 
onemocnění diabetes 
je doporučováno, aby 
jej konzumovali také 
spotřebitelé, kteří chtějí 
tomuto onemocnění 
preventivně předcházet.

Výhodami tohoto 
celozrnného produktu 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o., SEMIX FOOD, spol. s r. o.
Rybníčky 338, Otice 747 81, tel: 553 759 980, e-mail: zakaznici@zdravyzivot.com

www.semix.cz
www.zdravyzivot.com

NOVINKA

DIABETICKÉ MÜSLI
získalo významné ocenění Zlatá Salima 2008

na Mezinárodním potravinářském veletrhu Salima v Brně.

Společnost Hanácká kyselka 
má značku KLASA
na všechny produkty
jak s příchutí, tak i na přírodní, 
které jsou balené do PET 
obalů i skleněných obalů. 
V současné době tvoří 
sortiment Hanácké kyselky 
přírodní minerální voda 
a minerální voda ochucená, 
kde lze vybírat
z 12 příchutí.

* * *
Hanácká kyselka
nabízí tři nové
zajímavé příchutě,
kde kvalitní přírodní
minerální voda
je ochucena příchutí 
ananasu, švestky a višně.
Kombinace kvalitní minerální 
vody a atraktivních příchutí je 
zárukou skvělého osvěžení.

Hanácká kyselka s příchutí 
ananasu obdržela ocenění 
Zlatý český pramen 2008.

www.hanackakyselka.cz

Při příležitosti
potravinářského veletrhu

SALIMA 2008
byly z rukou ministra 

zemědělství ČR
Mgr. Petra Gandaloviče

předány certifi káty
značky KLASA

producentům výrobků,
které svou kvalitou

splňují nároky
pro udělení této značky. 

Mezi oceněnými společnostmi 
byla již po třetí

Hanácká kyselka s. r. o.
se sídlem v Horní Moštěnici,

kde certifi káty kvality převzal 
osobně generální ředitel 

společnosti
Ing. Josef Doležel.

Nově oceněnými výrobky
byly minerální vody

Hanácká kyselka
s příchutěmi ananas,

višeň a švestka
v balení PET 1,5 l

a PET 0,5 l. 

je nejen vysoký obsah 
přírodní vlákniny,
ale i obohacení
chromem, obsahuje 
nízkokalorické sladidlo 
ve spojení
se zajímavou chutí
a bez přidaného cukru.

Ve výrobku jsou použity 
nevšední přírodní  
suroviny, které příznivě 
ovlivňují hladinu cukru 
v krvi: mandle, borůvky, 
ječmen, oves,
skořice ad.

DIABETICKÉ MÜSLI
– konečně výrobek pro diabetiky,
pro život bez komplikací…



Přestože kořeny založení resortního výzkumu za-
sahují již do let těsně po II. světové válce, za rok 
svého vzniku pokládá ústav rok 1958, kdy na zákla-
dě výnosu tehdejšího Ministerstva potravinářské-
ho průmyslu a výkupu byl ke dni 1. 4. 1958 zřízen 
Ústřední výzkumný ústav potravinářského průmys-
lu (ÚVÚPP) sloučením dvou resortních ústavů řeší-
cích průřezovou problematiku potravinářské techno-
logie a techniky. V rámci ústavu byl vytvořen i nový 
útvar pro organizaci odvětvové informatiky a říze-
ní oborových informačních středisek, pod názvem 
Středisko technických informací potravinářského 
průmyslu (STI PP). Struktura ústavu byla ještě roz-
šířena o pobočku ÚVÚPP se sídlem v Bratislavě, kte-
rá byla součástí ústavu až do federální úpravy stá-
tu. V r. 1967 přešel ústav pod přímé řízení Ústředí 
zemědělského a potravinářského výzkumu, z něhož 
později vznikla Česká akademie zemědělská. S účin-
ností od 1. 1. 1969, zároveň s oddělením bratislav-
ské pobočky, byl název změněn na ČAZ – Výzkum-
ný ústav potravinářského průmyslu. Po zrušení ČAZ 
v r. 1974 byl ústav znovu přímo začleněn do resort-
ní vědecko-výzkumné základny Ministerstva země-
dělství (a výživy).

Od svého založení až do konce roku 1991 byl 
ústav rozpočtovou organizací a samostatným práv-
ním subjektem. V souladu se zakládací listinou měl 
jako jediný resortní ústav v oblasti potravinářského 
průmyslu provádět všestranný výzkum v oblasti po-
travinářské chemie a biochemie, potravinářského in-
ženýrství a automatizace potravinářských výrob, ba-
lení a manipulace s potravinářskými výrobky, vývoje 
a konstrukce unikátních strojních zařízení pro potra-
vinářský průmysl i komplexní ochrany potravinář-
ských surovin, výrobků a provozoven před škůdci ži-
vočišného původu. Důležitým článkem ústavu byla 
Vývojová základna potravinářské techniky (VZPT) 
v Hrušovanech nad Jevišovkou, která umožňovala 
realizaci technologií včetně strojního zařízení.

V roce 1992 se ústav stal příspěvkovou organiza-
cí, část jeho rozpočtu byla hrazena příspěvkem MZe 
ČR, zbytek bylo nutné zajistit aktivitami ústavu, kte-
ré přinášely potřebné finanční zdroje. Ústav zároveň 
změnil svůj název na „Výzkumný ústav potravinář-
ský Praha“ (VÚPP). 

K dalším změnám došlo k 1. 1. 1993, kdy v rámci 
probíhajících restrukturalizací výzkumných ústavů 
resortu Ministerstva zemědělství došlo k vyčlenění 
Střediska potravinářských informací, které se stalo 
součástí Ústavu zemědělských a potravinářských in-

formací. V roce 1995 Oddělení ochrany zásob přešlo 
do Výzkumného ústavu rostlinné výroby spolu s ce-
lou řešenou problematikou.

Již v roce 1989 se přestěhovalo ředitelství ústavu 
a odbor potravinářské chemie a bioechemie z nevy-
hovujících prostor na Smíchově do nových budov 
na současné adrese. V roce 1992 v rámci privatiza-
ce byly opuštěny budovy v Praze 10, kde měl svá 
pracoviště odbor potravinářského inženýrství, a ten-
to přešel rovněž do areálu v Hostivaři. V roce 2001 
byl areál rozšířen o zkušební halu umožňující ově-
řovat výsledky výzkumu, zejména technologického 
charakteru, v poloprovozním měřítku.

K 1. 1. 2007 byl ústav transformován na veřej-
nou výzkumnou instituci s oficiálním názvem Vý-
zkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Předmětem 
hlavní činnosti je nadále základní a aplikovaný vý-
zkum a vývoj v oborech potravinářské chemie a bio-
chemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, 
zpracovatelských postupů a techniky, humánní vý-
živy. V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o ve-
řejných výzkumných institucích provádí a provozu-
je ústav další činnost na základě požadavků přísluš-
ných organizačních složek státu ve veřejném zájmu 
a podporovanou z veřejných prostředků a jinou čin-
nost podporovanou z neveřejných zdrojů.

Až do roku 1989 působily oborové výzkumné 
ústavy a náš ústav formou státních a resortních úko-
lů RVT řešil většinou problémy nezařaditelné jed-
noznačně k žádnému z oborů nebo problémy v jisté 
době palčivé, např. přebytek vaječného bílku, zvýše-
ní podílu rostlinných bílkovin v lidské stravě, řešení 
nedostatku živočišných bílkovin, fortifikace potra-
vin. V oblasti potravinářské techniky pak unikátní 
zařízení suplující nebo doplňující drahou techniku 
z dovozu. Úkoly byly řešeny často v úzké spolupráci 
s oborovými VÚ a praxí, nebo tyto výsledky našeho 
výzkumu přebíraly. Takto zaměřená činnost přines-
la své ovoce. Dodnes se setkáváme na trhu s Diasta-
bilem, klihovými obaly na párky, mnoho přípravků 
pro dětskou a kojeneckou stravu nese stopy našeho 
výzkumu v oboru fortifikace. Výsledkem výzkumu 
v našem ústavu byl rovněž Usal (bílkovinové umělé 
sladidlo) a předchůdce dnešních probiotik ELVIT. 
V ústavu vznikla první směs na přípravu pečiváren-
ských výrobků pro postižené fenylketonurií. Ve spo-
lupráci s VÚ mlékárenským byly vypracovány pod-
klady pro kontinuální výrobu kaseinu, s VÚ tukového 
průmyslu technologický postup výroby koncentrátu 
a izolátu ze sóje. V praxi se osvědčily také aplikace 

různých enzymových preparátů a kolagenní chirur-
gická vstřebávací vlákna a cévy. Významných výsled-
ků bylo dosaženo také v oblasti ochrany před skla-
dištními škůdci, především ochrany zásob před hmy-
zem a roztoči ve výrobních prostorách a v silech, v té 
souvislosti byly vyvinuty také různé druhy feromo-
nových lapačů. Z techniky můžeme připomenout 
např. zařízení na expanzní sušení zeleniny (pufovací 
dělo), zařízení na výrobu „dlouhého vejce“, kráječku 
bloků tvrdých sýrů, etiketovací stroj, mikrosladov-
nu, vystavenou a oceněnou na bruselské Mezinárod-
ní výstavě EXPO. Z přístrojové techniky pak např. 
kontinuální vlhkoměr, spektrální fluorimetr pro sta-
novení vitaminů. Tento výčet realizovaných výsled-
ků naší činnosti není zdaleka úplný. Dalo by se tedy 
toto období charakterizovat jako období typického 
aplikovaného výzkumu.

V rámci Střediska technických informací VÚPP 
byla vybudována největší potravinářská knihovna 
v ČSR a vydávána řada informačních periodik. Pra-
coviště zprostředkovávalo zájemcům kontakty se za-
hraničními potravinářskými databázemi a jeho pa-
tentové oddělení sloužilo jako poradenské centrum 
pro všechny potravinářské obory. Zabezpečovalo ta-
ké pro celé odvětví odbornou a patentovou rešer-
šní službu.

Rok 1989 znamenal také změnu v požadavcích na 
náš výzkum. Ochabl zájem státu o nové technologie 
a techniku a stoupl zájem o kvalitu potravin. Na prv-
ní aspekt doplatil ústav v roce 2006 ztrátou VZPT 
v Hrušovanech n. J. kvůli ztrátové hospodářské čin-
nosti. Ústředním motivem všech současných aktivit 
je přispět k bezpečné a kvalitní výživě. Vymezuje-
me se řešením problému výživy pro skupiny popula-
ce se specifickými nároky na výživu, s tím souvise-
jícím využíváním tradičních i netradičních surovin 
pro jejich složení (obsah funkčních složek). Značný 
důraz je stále kladen na vývoj analytických metod 
pro stanovení nutriční hodnoty, minoritních i spe-
cifických složek (alergeny, vitaminy, alfa gliadin), 
metod pro průkaz autenticity potravin a využívání 
prediktivní mikrobiologie. Řada metod pro průkaz 
falšování potravin (např. olejů, čokolády) byla již 
vypracována a předána jako SOP k využití dozoro-
vým orgánům. Reagujeme rovněž na požadavek stu-
dia možnosti nepotravinářského zpracování země-
dělské produkce a vedlejších produktů potravinář-
ských výrob. Přes zmíněný nezájem, který se projevil 
zejména v poskytování, resp. neposkytování finanč-
ní podpory technologickým a technickým tématům, 

byl vyřešen např. aseptický vařák (zařízení na asep-
tickou výrobu kouskového ovoce do jogurtů) a asep-
tická plnička (obě zařízení jsou v provozu), vznik-
lo několik návrhů zpracování odpadního myce-
lia z výroby kyseliny citronové. Do výroby byla v r. 
2004 zavedena bezlepková směs na přípravu peká-
renských a cukrárenských výrobků. Ústav je průkop-
níkem používání velmi vysokého tlaku k netepelné 
konzervaci potravin. Právem sklízí úspěchy příprava 
zeleninových a ovocných šťáv za použití velmi vyso-
kého tlaku ve firmě Beskyd Fryčovice.

Jiná činnost je realizovaná službami, které je 
ústav schopen poskytovat. Současná nabídka zahr-
nuje v analytické oblasti zejména rozbory potravi-
nářských surovin a výrobků a stanovení bílkovin, sa-
charidů, tuků, aminokyselin, mastných kyselin, vita-
minů, minerálních látek, jódu, vlákniny potravy, dále 
sterolů a polyfenolických látek. Ústav rovněž nabízí 
vývoj receptur pro speciální dietní výživu (např. při 
diabetu, celiakii a fenylketonurii). K nabídce patří 
mikrobiologické rozbory, know-how na syntézu mi-
krobiální biomasy obohacené biologicky vázanými 
stopovými prvky, využití biomasy k dekontaminaci 
půdy a vody znečištěné ropnými produkty, poskyto-
vání kultur ze Sbírky mikroorganismů, vypracová-
ní metod preparativní izolace bílkovin z dodaného 
vzorku suroviny, prediktivní mikrobiologie zaměře-
ná na růst patogenů apod.

V inženýrské oblasti ústav nabízí stanovení me-
chanických, reologických, tepelných a sypných 
vlastností potravin, poskytování dat z databanky fy-
zikálních vlastností potravin, návrhy, projekce a do-
dávky trubkových chladičů pro viskózní kapaliny, 
odzkušování strojů, výroba unikátních přístrojů, tes-
tování nových zařízení pro tepelnou úpravu potravin 
pro výrobce i uživatele (např. konvektomatů, horko-
vzdušných i mikrovlnných trub, smažicích zařízení 
apod.). Nabídka zahrnuje také testování potravinář-
ských výrobků (hotových pokrmů a polotovarů, oba-
lů a nádobí) z hlediska vhodnosti pro mikrovlnný 
ohřev s návrhem potřebných úprav.

Za naším ústavem je vidět kus dobře odvedené 
práce, vykonané za někdy příznivých, někdy méně 
příznivých, zejména finančních, podmínek. 

Současné vedení si dovolí využít této příležitos-
ti k poděkování všem, kdož se na činnosti ústavu 
během oněch 50 let jeho existence podíleli. Sou-
časným zaměstnancům pak přeje hodně úspěchů 
v pracovním i osobním životě. A budoucím vzkazu-
je „přijďte, rádi Vás mezi námi přivítáme.“ sv

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

Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v.v.i.

50 let VÚPP 1958–2008
�  analýzy potravinářských surovin 

a výrobků (chemické, mikrobiologické 
a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností 
potravinářských surovin a výrobků

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

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

nabízí služby a poradenství
pro potravinářství

50 let Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. 

Vycházejí
každé

dva
měsíce 

�  List vychází pravidelně od roku 1992 a slouží celému 
oboru masného průmyslu, jejich dodavatelům a obchodu 

s masem a masnými výrobky.
Také službám pro obor a všem dalším podnikatelským 

oblastem, které se zpracováním masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, 
ale i další menší zpracovatelské firmy, včetně malých 

živnostenských provozoven, jichž je u nás poměrně vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí
vedle odborných článků i zábavnou část.

Již tradičně je v listu zastoupena i společenská rubrika, která pamatuje 
na významná jubilea jak osob,

tak i významných skutečností v oboru zpracovatelů masa. 

www.agral.cz
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Už ji vezeme!
Šunka Moravia – Zlatá Salima 2008

 
www.terinvest.com     www.gastroset.eu

konečně v Praze

Veletrh zaměřený na gastronomické zařízení

Ano, je tomu tak. Veletržní správa Terinvest, 
spol. s r. o., pro Vás připravuje již 4. ročník 
veletrhu GASTRO & HOTELSET 2008, a to od 
11.–13. 9. 2008 v Pražském veletržním areálu 
Letňany, kde nesmí chybět i Vaše společnost!

Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestižní 
veletrh, strategicky položen do jedné z významných 
evropských metropolí. Pro tento rok jsme rozšířili 

nomenklaturu o vybavení pro hotely a restaurace, 
potraviny a nápoje. Můžete se těšit na bohatý 
doprovodný program, který ocení nejen odborníci, 
ale i široká veřejnost.

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 
2008 budou probíhat veletrhy TENDENCE (meziná-
rodní veletrh interiérů) a WELNESS BALNEA (mezi-
národní veletrh lázeňství, rehabilitace, regenerace, 
estetiky a fitness). Co veletrh nabízí? Novinky v ob-

lasti stravování, regenerace, interiérů a hotelnictví. 
Hlavním mediálním partnerem veletrhu je 

Potravinářský zpravodaj.
Ohlédnutí za posledním ročníkem

V roce 2007 se na mezinárodním veletrhu 
gastronomie prezentovalo celkem 94 firem. Veletrh 
navštívilo přes 32 000 odborníků, zájemců o obor 
a koncových zákazníků. 
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Praha – Společnost Kostelecké 
uzeniny uvádí na trh unikátní sé-
rii výrobků „Připraveno k pečení“. 
Jedná se o novinku na českém trhu 
sledující současný trend ve stravo-
vání „Easy to cook“, který si v Ev-
ropě získává stále více příznivců. 
Nové výrobky spotřebitelům umož-
ní velmi snadnou přípravu masa 
a úsporu času. 

„Při přípravě novinky jsme vycházeli 
z měnícího se životního stylu a požadav-
ků konzumentů, kteří preferují dostup-

nost, jednoduchou přípravu a požitek 
z chuti. „Připraveno k pečení“ nabízí po-
hodlí předpřipravené potraviny a chutná 
stejně jako doma uvařené,“ přibližuje 
nový produkt obchodní ředitel Koste-
leckých uzenin Mojmír Zaydlar. 

Řada „Připraveno k pečení“ nabí-
zí ve speciální hliníkové misce s teflo-
novým povrchem předpřipravené ku-
řecí maso v gramáži 500 g s hotovou 
omáčkou. Stačí důkladně odstranit ce-
lou vrchní fólii a vložit maso i s mis-
kou na 10 minut do mikrovlnné trouby 
nebo na 25 minut do klasické trouby. 

Produkt ocení každý, kdo se chce dob-
ře najíst, ale nechce nebo nemá mož-
nost věnovat čas vaření a úklidu po va-
ření. „Věříme, že nový výrobek zpříjemní 
a zjednoduší spotřebitelům čas strávený 
v kuchyni,“ dodává Mojmír Zaydlar.

V současnosti si spotřebitelé mo-
hou vybírat kuřecí maso se šesti ob-
líbenými omáčkami – mysliveckou, 
cikánskou, hořčicovou, barbecue, ci-
bulovou nebo čínskou. Kostelecké 
uzeniny svou novou produktovou řa-
du postupně rozšíří také o varianty 
s vepřovým masem. 

Novinku představí Kostelecké uze-
niny prostřednictvím inzerce na stán-
kách časopisů pro ženy, ve vybraných 
obchodních časopisech, na webových 
stránkách Kosteleckých uzenin a na 
nově brendovaných kamiónech. 

Kostelecké uzeniny jsou s přibližně 7 %
trhu největším producentem masné 
výroby v České republice. Ročně záso-
bují český trh více než 65 tisíci tun masa 
a uzenin. Produkce zahrnuje kompletní 
sortiment výrobků z vepřového, hovězí-
ho i kuřecího masa. Od roku 2003 jsou 

součástí společnosti Agrofert Holding. 
Za rok 2007 dosáhly Kostelecké uzeni-
ny obratu 3,8 mld. CZK a investovaly 
do technologií desítky milionů korun. 
Zaměstnávají bezmála 1 500 spolupra-
covníků. Nejvýznamnějšími zahraniční-
mi trhy jsou např. Slovensko, Maďar-
sko, Polsko nebo Německo. Značka 
letos slaví 91. výročí založení a v roce 
2007 prošla redesignem loga a obalů 
všech výrobků.

Jitka Adamčíková
Tisková mluvčí Agrofert Holding, a. s.

Novinka z Kostelce šetří čas v kuchyni 

–  Hamé by se mělo stát význam-
ným posílením současných in-
vestic do sektoru potravin a ná-
pojů skupiny Nordic Partners ve 
střední a východní Evropě

–  Odhadovaný obrat sekce po-
travin a nápojů skupiny Nordic 
Partners pro rok 2008 by tak do-
sáhl hodnoty více jak 400 mil. 
eur, 170 000 tun výrobků a více 
jak 100 mil. litrů nápojů 

–  Aktiva skupiny Nordic Partners 
by po dokončení tranakce pře-
sáhla překračují hranici 1,1 mld. 
eur

–  Podmínkou realizace akvizice je 
schválení auditovaných finanč-
ních výsledků za rok 2007 a od-
povídající souhlasy úřadů pro 
ochranu hospodářské soutěže 

Islandská investiční skupina Nordic 
Partners podepsala s potravinářskou 
skupinou Hamé, a. s., smlouvu o akvi-
zici a související spolupráci v někte-
rých specifických činnostech. Hamé 
je přední výrobce potravin ve střední 
a východní Evropě. Hlavními výrobko-
vými kategoriemi Hamé jsou paštiky, 
masné výrobky, hotová jídla, bagety, 
dětská výživa, kojenecká výživa, toma-
tové výrobky, kečupy, omáčky, dresingy 

a zelenina. Hamé zaměstnává asi 3 tis. 
zaměstnanců.

Smlouva je podmíněna schválením 
auditovaných finančních výkazů za rok 
2007 ze strany prodávajících stejně ja-
ko schválení relevantními úřady pro 
ochrany hospodářské soutěže. Smlouva 
je výsledkem společného zájmu o zin-
tezivnění rozvoje podnikatelských akti-
vit skupiny Hamé. Smlouva předpoklá-
dá i výměnu zkušeností a vzájemnou 
spolupráci v dohodnutých oblastech. 

Společnost Deloitte Advisory vystu-
povala v roli finančního poradce a ad-
vokátní kancelář Havel & Holásek spo-
lu s JUDr. Stanislavem Knotkem v roli 
právních poradců skupiny Hamé.

Oddělení firemního poradenství 
Landsbanki (jedné z předních island-
ských bank) vystupovalo v roli finanč-
ního poradce kupujících, společnost 
KPMG v České republice provedla due 
diligence a advokátní kancelář Peterka 
Partners poskytovala kupujícím právní 
poradenství. 

SILNÉ POSÍLENÍ ROSTOUCÍ 
SKUPINY 

Nordic Partners vlastní a provozu-
je potravinářské a nápojářské provozy 
v Litvě, Lotyšsku a Polsku. Mimo jiné 
zahrnují společnosti Laima, Staubrad-

ze, Gutta, Lider Artur, Margiris a Euro-
food. Konsolidované tržby nové potra-
vinářské a nápojářské skupiny jsou 
odhadovány na částku přesahující 400 
mil. eur. Skupina vyprodukuje zhru-
ba 170 tis. tun potravinářských výrob-
ků a více než 100 mil. litrů nápojů. Sil-
ný růstový potenciál je charakteristický 
pro všechny společnosti ve skupině.

GÍSLI REYNISSON, CHAIRMAN 
SKUPINY NORDIC PARTNERS, 

POZNAMENÁVÁ: 
„Využití potenciálu Hamé je v linii 

s naší strategií skupiny dosáhnout roz-
voje prostřednictvím externího růstu, 
nicméně jsme v minulých letech pro-
vedli také významné investice pro pod-
poru organického nebo interního růstu 
společností. Všechny společnosti sku-
piny jsou růstové a v příštích letech je 
plánováno dosažení významného růstu 
jak v obratu, tak v zisku. Finanční síla 
potravinářské a nápojářské skupiny je 
významná a v blízké budoucnosti oče-
káváme další posílení a růst této dyna-
mické skupiny.“

SILNÉ ZNAČKY A DŮRAZ
NA KVALITU 

Nová potravinářská a nápojářská 
skupina bude mít po konsolidaci port-

folio silných značek, z nichž se mnohé 
těší přednímu tržnímu podílu v odpo-
vídajícím segmentu trhu. Příkladem 
je Laima, která byla založena v roce 
1870, a samozřejmě Hamé, které bylo 
založeno v roce 1922. Přes důraz na 
výrobu pod vlastními značkami vyrábí 
společnost významnou část pod privát-
ními značkami pro mezinárodní prodej-
ní řetězce a výrobní společnosti. Mimo 
to vyrábí nová společnost specializované
průmyslové výrobky.

Nová potravinářská a nápojářská 
skupina tak bude mít výrobu v 16 to-
várnách v šesti zemích, tzn. v České 
republice, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Ru-
munsku a Rusku. Tyto země předsta-
vují pro společnost nejvýznamnější tr-
hy stejně jako Slovensko, kde má spo-
lečnost významný tržní podíl v mnoha 
tržních segmentech. Skupina má na-
víc moderní a sofistikované distribuč-
ní centrum v České republice. Celková 
vlastní skladová kapacita přesahuje 150 
tis. europalet.

Dceřiné společnosti skupiny byly 
oceněny mezinárodním certifikátem 
pro kvalitu HACCP pro výrobu potra-
vin, stejně jako Hamé obdrželo schvále-
ní potravinářské výroby ze strany ame-
rické US FDA. Společnosti skupiny 
získaly během několika posledních let 

mnoho uznání pro svou kvalitu a pově-
domí o značce.

NORDIC PARTNERS EHF
Nordic Partners je islandská inves-

tiční společnost, která se zaměřuje na 
potravinářství a nápojářství, rozvoj 
a provoz realitních projektů stejně jako 
podnikání zaměřenému na volný čas. 
Příkladem takové investice je známý 
kodaňský Hotel D´Angleterre. Celko-
vá aktiva skupiny Nordic Partners pře-
sahují 1,1 mld. eur. Ředitelství skupi-
ny je v Reykjavíku, ale významná část 
provozu je řízena také z Rigy a Koda-
ně. Nordic Partners má čtyři akcioná-
ře, kterými jsou Gisli Reynisson, kte-
rý je chaiman skupiny, Jon Thor Hjal-
tason, Bjarni Gunnarsson a Daumants 
Vitols. 

Bližší podrobnosti předmětné trans-
akce budou prezentovány a komento-
vány na společné tiskové konferenci 
a dalšími vhodnými způsoby v souvis-
losti s povolením spojení příslušnými 
antimonopolními úřady; předpokládá 
se v průběhu začátku měsíce dubna. 

Gunnar Leo Gunnarsson
generální ředitel, Nordic Partners

Ing. Leoš Novotný, 
předseda představenstva, Hamé, a. s. 

Nordic Partners spolu s Hamé, a. s., předním výrobcem potravin
v České republice, připravují významnou transakci 

15. ročník nejvýznamnějšího 
potravinářského veletrhu ve východ-
ní Evropě Prodexpo se uskutečnil 
11.–15. února v Moskvě. 

Na Prodexpu ani letos samozřejmě 
nechyběla česká potravinářská jednič-
ka na ruském trhu – společnost Hamé, 
která vystavovala ve vlastním stánku. 
Na rozloze 80 m2 představilo Hamé 
ruským návštěvníkům svou komplet-
ní produkci výrobků, kterou nabízí na 

tamějším trhu. „Významného zájmu se 
dostávalo především výrobkům, které 
vyrábíme ve vlastním výrobním závodě 
v Ruské Federaci ve městě Vladimír, tzn. 
paštiky, masové konzervy, kečupy a ho-
tová jídla. Úspěch na ruském trhu mají 
ale i naše kojenecké výživy a džemy, kte-
ré dovážíme z České republiky,“ sdělila 
Marcela Mitáčková, ředitelka marke-
tingu Hamé, a. s.

Společnost Hamé je na ruském trhu 
od poloviny 90. let a za tu dobu si již 

vybudovala významné postavení nejen 
na tamějším trhu, ale i v okolních rus-
ky hovořících zemích, do kterých vy-
váží svou produkci také z ruského zá-
vodu. Potencionálními trhy, které se 
vedle ruského snaží Hamé významně-
ji podporovat, je např. i Ukrajina, kam 
míří část vyrobené ruské produkce. 

Veletrh Prodexpo se stal již tradič-
ním prezentačním místem, na kterém 
se Hamé setkává se stávajícími i po-
tencionálními partnery. Hamé na le-

tošním ročníku představilo svým part-
nerům mimo jiné i svou letošní novin-
ku v balení paštik, a to balení Easy 
peel. Jedná se o obal, který slučuje vý-
hody plechového obalu se snadným 
otevíráním hliníkové fólie. Zájem od-
běratelů o tento druh obalu korespon-
duje s požadavkem koncových zákaz-
níků o tento produkt a Hamé je zcela 
připraveno pokrýt požadavky, a to ne-
jen na ruském trhu, ale i na ostatních 
trzích, kde působí.

Vedle veletrhů se Hamé v letoš-
ním roce hodlá prezentovat význam-
ně i v televizní reklamě či tiskové in-
zerci. Celkově v roce 2008 investuje 
Hamé do marketingové podpory svých 
výrobků na ruském trhu více než 2,5 
mil. dolarů. V roce 2007 Hamé nejen 
díky své marketingové podpoře zvýšila 
tržby o 31 % na 750 mil. rublů. 

Marcela Mitáčková
Hamé, a. s.

Mezinárodní veletrh PRODEXPO 2008

Praha – Širokospektrá nabídka 
produktů společnosti Dandeli Ha-
velland Foods již obsahuje více než 
3 000 položek.

Společnost vznikla 1. ledna 
letošního roku spojením firem Dan-
deli s. r. o. s centrálou v České 
republice. Havelland Express sídlí-
cí v Berlíně úspěšně dobývá nejen 
tuzemský gastronomický trh.

Předmětem jejího podnikání je dis-
tribuce prvotřídních potravinářských 
výrobků do luxusních restaurací 

v České republice, ale také v dalších 
zemích střední Evropy. Ambicí spo-
lečnosti je stát se v brzké době prefe-
rovaným dodavatelem v segmentu lu-
xusní gastronomie v rámci celé střed-
ní Evropy. 

Byť by se zdálo, že na našem trhu 
se objevil nováček v tomto podnikání, 
opak je pravdou. Obě sloučené firmy 
se pohybují v top gastronomii od roku 
1992 a jejich znalosti jsou založeny na 
patnáctileté zkušenosti v obchodová-
ní s nejlepšími hotely a restauracemi. 
Konkrétně společnost Dandeli Foods 

působila na českém trhu od poloviny 
roku 1993 a za dobu svého působení 
si získala úctyhodný počet zákazníků 
z řad špičkových restaurací. 

Jednou z nesporných výhod nabíd-
ky společnosti Dandeli Havelland 

Foods je její komplexnost. Kterákoli 
luxusní restaurace se může spolehnout 
na to, že v rámci své nabídky obdrží 
vše, co v kuchyni potřebuje – od masa 
špičkové kvality, dovezeného ať už 
z Nového Zélandu, či Argentiny a Bra-
zílie přes exotické mořské pochoutky, 
ryby, korýše a měkkýše až po čerstvé 
ovoce a zeleninu. Ale to samozřejmě 
není vše. Žádná kuchyně se neobejde 
bez klasických každodenních pochu-
tin, jako jsou různé druhy koření
a sice na pohled banální, avšak nepo-
stradatelná sůl. To všechno je součás-

tí nabídky Dandeli Havelland Foods, 
doplněno navíc o paštiky, sýry, máslo, 
oleje, těstoviny, džusy a čaje. „Dodá-
váme jednoduše vše, co potřebuje 
kuchař v luxusní restauraci, aby uspo-
kojil mlsné jazýčky zákazníků,“ říká 
Michaela Danyiová, Brand Mana-
ger Dandeli Havelland Foods. „Náš 
sortiment zahrnuje více než 3 000 
položek, jejichž předností je nejvyšší 
kvalita, čerstvost, náš neustále se zlep-
šující dodací servis a také jejich cena,“ 
dodává.

Dandeli Havelland Foods s. r. o. 

Dandeli Havelland Foods – od špičkového masa až po sůl a koření

Convenience 
– nový
trend 

stravování 
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Hlíva ústřičná – balená

www.ceskehouby.cz

Na mezinárodním
potravinářském veletrhu

Salima 2008
převzala fi rma

ČESKÉ HOUBY a. s. 
Nedvědice, Soběslav 

z rukou Ministra 
zemědělství ČR

Petra Gandaloviče
národní značku kvality

KLASA za výrobek 

Momentálne je využívaný na distribú-
ciu potravinárskych výrobkov do krajín EÚ, je 
schválený podľa noriem EÚ, a nasledovne vyba-
vený: 2 suché sklady, 4 chladiace boxy s kapaci-
tou 35 t, 1 vonkajší chlad. box s kapacitou 15 t, 
2 mraziarenské boxy s kapacitou 25 t, 4 kance-
lárie, kuchynka, 2x sociálne zázemie, sprchový 
kút, 2x šatňa. 

Objekt prešiel celkovou rekonštrukciou 
v r. 2004 (samostatné kúrenie – kotol, vonkaj-
šie zateplenie obvodového plášťa, plastové 
okná, podlahy apod.) + prístavba realizovaná
v r. 2002. Výmera zastavanej plochy spolu 615 m2.
Výmera pozemku 1172 m2. 

Objekt je jednopodlažný, murovaný so že-
leznou konštrukciou, strecha z pozinkovaného 

plechu, nakladacia rampa štandardného roz-
meru umožňuje prístup kamiónov. Možnosť na-
kladania, vykladania a manipulácie s tovarom 
na paletách vysokozdvižným vozíkom, cez ďal-
ší prístupový vchod na úrovni chodníka. Prístup 
z hlavnej komunikácie, možnosť parkovania cca 
8 nákladných vozidiel alebo cca 12 osobných 
vozidiel, bezpečnostný a kamerový systém. 

Kontakt:  Ing. Majer 00421 903 700 584, majer@kostelec.sk 

Ponúkame na predaj stredne veľký skladový areál v obci Limbach cca 8 km od Bratislavy, 100 km od Brna, 50 km od Viedne a 190 km od 
Budapešti. Česká hranica je 60 km, rakúska hranica je 20 km, maďarská hranica 21 km. Je z neho výborný prístup na smer Bratislava, Trna-
va, Nitra a ďalej diaľničnou sieťou na celé Slovensko. Výborne je lokalizovaný smerom na Brno. 

Cena 14 mil. Kč 

Možnosť aj prenájom areálu od 1. 5. 2008
za nájomné 160.000,- Kč/mes + energie. Sme platcami DPH. 

PRODEJ – PRONÁJEM objektu – SLOVENSKO 



EMISE CO2 NIŽŠÍ O 16 % ZA 
UPLYNULÝCH 10 LET, ČERPÁNÍ 

VODY NIŽŠÍ O 28 %

Praha/Vevey, Švýcarsko – Na 
společné akci společnosti Nestlé 
a OSN (UN Global Compact) v New 
Yorku představil Peter Brabeck-
Letmathe, generální ředitel Nest-
lé SA, první zprávu „Tvorba sdílené 
hodnoty“, včetně nových číselných 
údajů o dopadu podnikání Nestlé 
na životní prostředí a společnost 
v celosvětovém měřítku.

V roce 2007 Nestlé snížila své přímé 
emise skleníkových plynů o 16 % oproti 
stavu před 10 lety a svou celkovou spo-
třebu vody o 28 %, zatímco za stejné 
období zvýšila celkový objem své výro-
by o 76 %. V roce 2007 Nestlé investo-
vala přes 100 milionů švýcarských fran-
ků (CHF) do zdokonalení ve své prů-
myslové výrobě, spojených s životním 
prostředím, a také přibližně 170 mili-
onů CHF do nových výrobních podni-
ků v Brazílii, Pákistánu a Číně. Společ-
nost také pokračovala v poskytování 
bezplatného technického poradenství 

přes 600 000 farmářům v rozvojovém 
světě, včetně tzv. mikropůjček v hodno-
tě 30 milionů CHF. 

Peter Brabeck-Letmathe uvedl: 
„Tvorba sdílené hodnoty znamená pře-
mýšlet v dlouhodobém výhledu a záro-
veň přinášet silné každoroční výsledky. 
Jedna z našich základních podnikatel-

ských zásad je, že nebudeme obětovat 
dlouhodobý rozvoj krátkodobým výho-
dám. To nám umožňuje uskutečňovat 
model Nestlé – každoroční organický 
růst 5–6 % spolu se zlepšováním ukaza-
tele ziskovosti a současně přitom zlep-
šovat naše výkony ve vztahu k životní-
mu prostředí a sociální oblasti s pozi-
tivním dopadem na miliony lidí na 
celém světě.“ 

Zpráva, jejíž přesnost kontrolova-
la společnost Bureau Veritas, je nedíl-
nou součástí výkaznictví Nestlé. Ob-
sahuje řadu podrobných čísel, která 

se stala dostupná díky GLOSE, ce-
losvětovému informačnímu systému 
Nestlé, a jsou nyní poprvé zveřejně-
na. Systém GLOBE bude poskytovat
zvětšující se množství informací o Ne-
stlé v nadcházejících letech, což umož-
ní společnosti postupně poskytovat ví-
ce kvantitativních informací o jejích 
aktivitách v místních komunitách po 
celém světě. Plný text zprávy v anglič-
tině, francouzštině, němčině a španěl-
štině a také podpůrný video materi-
ál je k dispozici na www.nestle.com/
csv. 

Pozitivní ekologický a sociální dopad činnosti Nestlé 

VÝROBEK
BUDE DISTRIBUOVAT 

SPOLEČNOST KOFOLA  

Společnost Nestlé začíná od 1. 3.
2008 uvádět na trh ČR a SR ledovou 
kávu pod značkou NESCAFÉ Xpress 
v balení 250 ml. Tento výrobek 
společnosti Nestlé byl do 29. 2.

2008 dovážen a distribuován spo-
lečností Coca Cola. Na základě 
celosvětové dohody společností 
Nestlé a Coca Cola byla spoluprá-
ce při distribuci tohoto produktu 
ukončena. 

Na distribuci tohoto výrobku čes-
kým a slovenským zákazníkům se spo-

Ledová káva NESCAFÉ Xpress doplní portfolio, uváděné Nestlé na český a slovenský trh

Praha/Bratislava – Světový vý-
robce potravin – Nestlé S.A. 
s ústředím ve Švýcarsku – zahá-
jil rok 2008 novým zaměřením na 
oblast výrobků a služeb pro gast-
ronomii a stravování mimo domov. 
Dosavadní divize Nestlé FoodServi-
ces dostala nejen nové logo, ale 
především nové organizační nasta-
vení, zázemí a úkoly. Od 1. 1. 2009 
bude Nestlé Professional samo-
statnou mezinárodně řízenou divizí, 
specializovanou na služby pro part-
nery v gastronomii.

Nestlé vidí v tomto oboru podniká-
ní a v trendu rostoucí spotřeby potravin 
mimo domov nové příležitosti. V divi-

zi Nestlé Professional pracuje celosvě-
tově na 10 tisíc zaměstnanců z 250 tisíc 
pracovníků Nestlé. Roční světové trž-
by Nestlé Professional dosahují 7 mili-
ard švýcarských franků (CHF) z celo-
světových potravinářských tržeb Nest-
lé přes 100 mld. CHF. K odbornému 
zázemí v oblasti potravin, jehož páte-
ří je výzkumné centrum Nestlé NRC 
v Lausanne, se od konce roku 2007 
může Nestlé Professional opřít i o prv-
ní výzkumné a vývojové středisko pro 
nápojové systémy v Orbe ve Švýcarsku.

Ředitel Nestlé Professional pro 
český a slovenský trh Ladislav Bidzi-
lia uvádí: „Také ve společnosti Nest-
lé Česko a Nestlé Slovensko probíhá 
přeměna divize Nestlé FoodServices 

na Nestlé Professional za pochodu“. 
Sortiment pro gastronomii a stravová-
ní mimo domov, dodávaný pod značka-
mi NESCAFÉ, CHEF, MAGGI, Nest-
lé, NESQUIK, BUONDI a dalšími, 
čítá na 180 výrobků z kategorií potra-
vin a nápojů. V průběhu roku 2008 
čeká všechny tyto výrobky mimo jiné 
i změna obalů a bude na nich uvedeno 
nové logo Nestlé Professional. „Hlavní 
změna nás však čeká v našem přístu-
pu k zákazníkům. Chceme ještě lépe 
poznávat jejich potřeby. Nejde o to pro-

dávat jenom výrobky, ale chceme našim 
zákazníkům v oboru stravování nabízet 
komplexní řešení. Budeme se při tom 
opírat i o zkušenosti našeho Culinary 
Nestlé Teamu,“ dodává Bidzilia.

Na našem trhu působí Nestlé včetně 
původní divize Nestlé FoodServices od 
roku 1992. Mezi hlavní zákazníky patří 
restaurace, hotely, cukrárny a jídelny. 
Dalším důležitým prodejním místem 
jsou kancelářské komplexy, komerč-
ní budovy a další „rušná“ místa s vel-
kým pohybem lidí. Tam již dnes v řa-
dě případů úspěšně využívají kulinář-
ské výrobky Nestlé Professional nebo 
danému místu navržená řešení k pří-
pravě a výdeji nápojů pod hlavičkou 
NESCAFÉ nápojové systémy.

S kreativním využitím nabízené-
ho sortimentu velmi pomáhá Culi-
nary Nestlé Team, který se mj. opírá 
o špičkové moderní vývojové kuchyň-
ské pracoviště v centrále Nestlé v Pra-
ze - Modřanech. Zkušenosti získává 
nejen v oblasti běžného „provozu“, ale 
své renomé si získává i na mezinárod-
ních olympiádách a soutěžích, napo-
sledy 11. 2. 2008 získáním stříbrné 
medaile v „Culinary Trophy“ v rámci 
veletrhu Intergastra Stuttgart. S vývo-
jem potravinářských výrobků pro divi-
zi Nestlé Professional výrazně pomá-
há i vývojová skupina v závodě Nest-
lé ve slovenské Prievidze, který mimo 
jiné vyrábí i podstatnou část nabízené-
ho sortimentu.

lečnost Nestlé dohodla se společností 
KOFOLA a. s. 

„Tento výrobek, uváděný Nestlé 
na trh pod celosvětovou strategickou 
značkou NESCAFÉ, je již českým 
a slovenským spotřebitelům známý 
a zaujímá na trhu tohoto typu nápo-
jů významné místo,“ uvádí manažer 
značky NESCAFÉ Xpress pro ČR 

a SR Ziead Leggieri. „Jsme přesvěd-
čeni, že nadcházející spolupráce se 
společností KOFOLA a. s. při dis-
tribuci tohoto našeho výrobku pove-
de k dalšímu rozvoji jeho obchodní-
ho úspěchu na českém a slovenském 
trhu,“ dodal. 

Martin Walter
Nestlé Česko s. r. o.

2008: gastronomie a stravování mimo domov v hledáčku Nestlé
Nová divize Nestlé Professional se rozjíždí globálně i v Česku a na Slovensku

www.agral.cz

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 
nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

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.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu 
vyjde 27. května 2008.

Ve středu 5. 3. 2008 převzal zástupce fi rmy Makovec a. s. 
z rukou ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče oce-
nění značkou kvality Klasa pro výrobek Chalupářská šun-
ka výběrová. Přísnější kritérium nadstandardní kvalita-
tivní charakteristiky splnila šunka vysokým obsahem čis-
tých svalových bílkovin. Nepřítomnost alergenů a nízký 
obsah tuku předurčuje tento výrobek pro řady diet. 

MAKOVEC a. s., Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov, www.makovec.cz 

Firma Makovec vznikla v roce 1991 jako čistě rodinná společ-
nost. V současné době v ní pracuje již více než 400 zaměst-
nanců ve třech závodech a síti čtyřiceti prodejen. Jateční 
závod v Kostelci na Hané denně poráží kolem 800 kusů vep-
řového a 30 kusů hovězího. Závod výroby uzenin ve Smrži-
cích denně produkuje 15 tun uzenin v sortimentu více než 
sto druhů, které se převáží do závodu expedice uzenin v Pro-
stějově. Firma Makovec disponuje sítí čtyřiceti fi remních pro-
dejen a početným vozovým parkem zajišťujícím rozvoz masa 
a masných výrobků po celé republice i v blízkém Polsku a Slo-
vensku.

Firemní heslo ...kvalita s tradicí... vychází z dlouhodobě 
budované strategie celé společnosti – nabízet zákazníkům 
velmi kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Tradiční výrobky 
a výrobní postupy aplikované do moderně vybavených pro-
vozů s vysokým hygienickým standardem představují pro 
spotřebitele jistotu, která je od roku 2000 podložena certifi -
kovaným systémem řízení jakosti a systémem HACCP v celém 
rozsahu činností porážky a bourání jatečních zvířat, vývoji, 
výroby a dodávání čerstvého masa a masných výrobků.

 ...kvalita s tradicí... ...kvalita s tradicí...
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PRO-X s. r. o., Malostranská 7, 326 00 Plzeň
Tel: +420 377 456 665, fax: +420 377 456 606, e-mail: info@biotta.cz

www.biotta.cz

vyvinut ve spolupráci s Centrem
pro nemoci močového měchýře 
v nemocnici Frauenfeld, kanton Thurgau

Tento vysoce kvalitní nektar má nejvyšší 
obsah přírodního taninu. Ovocný nektar 
vyroben z plodů vyzrálých na slunci, 
z divoce rostoucích horských brusinek 
a zjemněn koncentrátem z agáve. 
Brusinky obsahují přírodní tanin, který 
se může pozitivně podílet na správné 
funkci močového měchýře. Pro 40% 
všech žen po čtyřicítce a mnoho mužů je 
toto dobrý důvod pro pravidelné užívání 
Biotta bio-nektaru z horských brusinek. 

Švýcarský bioprodukt. Nektar je vyroben 
z kvalitních vyzrálých plodů přímým 
lisováním. Plody jsou pěstovány na chemicky 
neošetřované půdě dlouhodobými 
dodavateli. Není ředěn vodou, nejedná se 
o zpětně ředěný koncentrát. Není uměle 
dochucován, dobarvován, doslazován 
a neobsahuje pomocné a konzervační látky. 
Nektar je stáčen pouze do skleněných lahví 
s nulovou migrací a 100% vzduchotěsnými. 
Uzávěr lahví je opatřen vlastním značkovým 
bezpečnostním uzávěrem. Biocertifi kováno 
pro více než 50 zemí světa. Trvanlivosti je 
dosaženo krátkodobým šetrným zahřátím. 

Složení: nektar z divoce rostoucích horských 
brusinek (30%), výtažek z březových 
listů (2g/l), koncentrát z agáve. 

Tento výrobek je držitelem ocenění ZLATÁ SALIMA 2008.

Biotta
bio-nektar
z horských

brusinek
500 ml

Pivovar Černá Hora, a. s.
679 21 Černá Hora 3/5

www.pivovarcernahora.cz

Ocenění ZLATÁ SALIMA 2008
přebírá generální ředitel Ing. Jiří Fusek

z rukou ministra zemědělství Petra Gandaloviče.

PRVNÍ PIVO BEZ ALKOHOLU 
V ČESKÉ REPUBLICE

TRUMF MEZI NÁPOJI
PRVNÍ PIVO PRO MLÁDEŽ,

PRVNÍ PIVO ZA VOLANT. 

Vyrobené unikátní technologií destilace
kvalitních, klasicky vařených černohorských piv.
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Praha – Ředitel Výzkumného 
ústavu pivovarského a sladařského 
v Praze RNDr. Karel Kosař, CSc., 
jmenoval novou vědeckou radu. 
Vědecká rada, která je poradním 
orgánem ředitele ústavu, dozna-
la podstatných personálních změn 
a mění se i její úkoly. Jejím novým 
zadáním je především dohled nad 
metodikou řešení výzkumných úko-
lů, které požaduje praxe. Novými 
členy jsou tedy zejména význam-
né osobnosti české vědy. Nahradily 
tak dosavadní vědeckou radu, kte-
rá byla složena hlavně z řad zástup-
ců velkých a malých pivovarů, vel-
kých a malých sladoven a zástupců 
Vysoké školy chemicko-technolo-
gické. 

Členy rady jsou nyní prof. Ing. Gab-
riela Basařová, DrSc., uznávaná odbor-

nice v oboru pivovarství, bývalá ředitel-
ka výzkumného ústavu, a prof. Ing. Ka-
rel Melzoch, CSc., odborník v oboru 
kvasných technologií a bioprocesů. 
Oba jsou z pražské Vysoké školy che-
micko-technologické. Do týmu byla 
rovněž jmenována významná vědec-
ko-výzkumná pedagogická pracovni-
ce v oboru šlechtění rostlin a semenář-
ství prof. Ing. Jarmila Ehrenbergerová, 
CSc., která působí na Mendelově ze-
mědělské a lesnické univerzitě v Brně. 
Dalším novým členem vědecké rady je 
doc. RNDr. Ivana Márová, CSc., která 
se zabývá kvalitou potravin, a tuto pro-
blematiku zkoumá na Vysokém učení 
technickém v Brně, kde rovněž peda-
gogicky působí. V týmu je i Ing. Karel 
Sigler, DrSc., který se v Mikrobiologic-
kém ústavu České akademie věd v Pra-
ze věnuje vědecké a výzkumné práci 

v oboru fyziologie kvasinek. Posled-
ním členem je Ing. Jan Hlaváček, před-
ní český odborník pivovarského oboru 
s mnohaletými zkušenostmi z řízení 
provozů plzeňských pivovarů. Je záro-
veň předsedou představenstva VÚPS, 
a. s., Praha. Vědeckým tajemníkem zů-
stal doc. Ing. Jaroslav Čepička, CSc.

„Výzkumný ústav potřebuje vysoce 

odborný a nezávislý tým expertů, kte-
ří jsou z mnohem širší oblasti vědních 
oborů, než tomu bylo dosud, a ma-
jí nezpochybnitelné vědecko-výzkum-
né renomé u nás i v zahraničí,“ uvedl 
RNDr. Karel Kosař, CSc. „Jen tak za-
ručíme nejen objektivní, ale i odborné 
posouzení celé škály výzkumných úko-
lů zpracovávaných na všech našich pra-
covištích,“ upřesnil Karel Kosař.

V minulém roce uplynulo 120 let od 
založení Výzkumného ústavu pivovar-
ského a sladařského, a. s. Jeho počát-
ky se datují do období, kdy se na našem 
území začíná prudce rozvíjet průmys-
lové pivovarství, a do obliby se dostá-
vá před nedávnem vytvořený specificky 
český typ spodně kvašeného piva plzeň-
ského typu. Mezi nejdůležitější úkoly 
ústavu patří v současnosti rozvoj mo-

derních analytických metod, výzkum 
vlivu surovin (různých odrůd ječmene, 
klonů chmele atp.) na kvalitu piva a dá-
le zkoumání a ověřování senzorického 
charakteru piva českého typu. VÚPS, 
a. s., se také významně podílel na pří-
pravě podkladů a žádosti o uznání ze-
měpisného označení českého piva, kte-
rá je právě prověřována v Bruselu.

V současnosti se jeho odborný tým, 
který působí na pracovištích v Brně 
(sladařská sekce) a v Praze (sekce pi-
vovarská), zabývá řešením mnoha vý-
zkumných úkolů jak v rámci granto-
vých projektů zadávaných státem, tak 
i úlohami zadanými odběrateli, jako 
jsou pivovary, sladovny a další institu-
ce v pivovarském průmyslu. 

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský

a sladařský, a. s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský má novou vědeckou radu

Přerov (red) – Zubr Premium je 
nejlepším ležákem a Zubr Gold 
absolutním vítězem mezi světlými 
výčepními pivy u nás. Oběma ny-
ní patří ZLATÝ POHÁR PIVEX a titul 
PIVO roku 2008 ze stejnojmenné 
prestižní degustační soutěže. Oje-
dinělý triumf dále umocňují dvě 
stříbrné medaile pro Litovel Pre-
mium a Litovel Free a bronz pro 
desítku Zubr. Pivovary tak navazují 
na sérii úspěchů z předchozích let 
a ze soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – 
PIVO 2008 si odvážejí pět z celkem 
devíti udělovaných medailí. Je to 
skvělá bilance nejen pro oba pivo-
vary, ale také pro tradiční česká 
piva vařená klasickou technologií. 

„Klasicky vyráběné pivo je nejvyšší kva-
litou na trhu, a to v celosvětovém měřítku. 
Opakovaný úspěch v tak prestižní degus-
tační soutěži je potvrzením dlouholeté 
kvality našich značek. Loni jsme na Pive-
xu získali většinu udělovaných ocenění 
a letos je úspěch skutečně mimořádný. Jen 
vzácně se totiž podaří získat dvakrát zla-
to pro jednu značku a navíc si odvézt vět-
šinu udělovaných medailí,“ sdělil Anto-
nín Chytil, obchodní ředitel pivovarnic-
ké skupiny Zubr, Holba, Litovel. 

Piva z její produkce proslula jedineč-
nou chutí a poctivou kvalitou a díky 
tomu jim patří nejvyšší preference na 
střední Moravě, kde obchodně drží 
zhruba čtvrtinový podíl trhu. Dosažené 
výsledky to jen potvrzují a pasují morav-
ská piva Zubr, Holba a Litovel na nej-
lepší piva nejen na Moravě, ale v celé 
republice. 

V době, kdy na jedné straně roste na-
bídka europiv na trhu, na straně druhé 
sílí zájem o tradiční česká piva s chuťo-
vou rozmanitostí, pro každou značku 
i druh piva typickou. Taková piva oce-
ňují nejen konzumenti, ale na platfor-
mě degustačních soutěží také odborní-
ci. V Zubru, Litovli i Holbě drží kla-
sickou výrobu déle než 130 let, která 
i když je technologicky a nákladově ná-
ročnější, výsledek se vyplatí. To potvr-
zuje i sládková přerovského Zubru Na-
taša Rousková: „Při výrobě zachovává-
me přirozené procesy, citlivé na kvalitu 
surovin, proto je zapotřebí je pečlivě vybí-
rat. V porovnání s europivy je výroba těch 
našich až dvakrát delší, a tedy náročnější 
nejen kapacitně a energeticky. Dostateč-
ně dlouhé procesy vaření, kvašení i zrání 

dávají pivu jeho plnou vyváženou chuť, 
kterou konzumenti požadují a dokáží ji 
ocenit. Udržení klasických postupů vní-
máme nejen jako svůj závazek tradici 
českého pivovarnictví, ale také zachová-
ní pestrosti nabídky pro všechny přízniv-
ce českého piva.“

16. ročník soutěže ZLATÝ POHÁR 
PIVEX – PIVO 2008 probíhal ve třech 
kategoriích, světlá výčepní piva, světlé 
ležáky a nealkoholická piva, v nichž se 
utkalo celkem jedenapadesát pivních 
značek. Odborná porota složená ze slád-
ků a pivovarských odborníků z Výzkum-
ného ústavu pivovarského a sladařského 
po anonymním dvoukolovém zhodnoce-
ní kvality a chuti všech soutěžících piv 
udělila devět medailí těm nejlepším. 

Pivovarští odborníci na Pivexu posu-
zovali chuť a její plnost, vůni, říz, hoř-
kost, barvu i čirost všech piv. Soutěž-
ní piva hodnotili anonymně a pod no-
tářským dohledem ve dvou kolech na 
sobě nezávislých. Dvojí hodnocení za-
ručuje maximální objektivitu a má od-
halit vyrovnanost značky, aby nemohlo 
dojít k náhodnému zkreslení. Pivovary 
vždy tři týdny před degustací odevzda-
ly dvacet vzorků, které se zapečetily 
a až do soutěže byly v jakési karanténě. 
Uskladnění soutěžních vzorků zamezu-
je tomu, aby pivovarníci výrobu soutěž-
ního piva nějak ovlivnili. Odborným 
garantem soutěže je Výzkumný ústav 
pivovarnický a sladařský v Praze, kde 
jako součást hodnocení probíhá labo-
ratorní rozbor všech vzorků. To všech-
no činí z Pivexu vysoce objektivní, ne-
závislou degustační soutěž a dává váhu 
výsledkům a získaným oceněním. 

Nejlepšími pivy v republice jsou Zubr a Litovel 

ZLATÝ POHÁR PIVEX
– PIVO 2008, VÝSLEDKY 

Kategorie světlý ležák 
Vítěz ZUBR Premium 
2. místo LITOVEL Premium 
3. místo HOSTAN Hradní 

Kategorie světlé výčepní pivo 
Vítěz ZUBR Gold 
2. místo STAROPRAMEN světlý 
3. místo ZUBR Classic

Kategorie nealkoholické pivo 
Vítěz PRIMÁTOR Nealko 
2. místo LITOVEL Free
3. místo RADEGAST BIRREL 

Výsledky soutěže byly oficiálně 
vyhlášeny v Kongresovém centru 
hotelu Voroněž v Brně na Galave-
čeru pivovarníků a sladovníků večer 
3. března 2008 v předvečer zahájení 
Mezinárodních potravinářských ve-
letrhů SALIMA 2008.

LAHŮDKA PRO PIVNÍ 
FAJNŠMEKRY PUTOVALA

DO OBCHODŮ
A DO HOSPOD 

Litovel (red) – Pivovar Litovel 
navařil na Velikonoce tři zvlášt-
ní várky (celkem 450 hektolitrů) 
silného svátečního speciálu. Hlu-
boce prokvašená třináctka s vyš-
ším obsahem alkoholu putovala 
v sudech do hospod a v lahvích do 
obchodů. 

Aby speciální velikonoční ležák sti-
hl do Velikonoc poctivě prokvasit a do-
zrát, museli ho litovelští pivovarníci 
uvařit již počátkem prosince loňského 
roku. Slad pro něj vyrobili dokonce už 
v polovině října. Hlavní kvašení ve spil-
ce skončilo v polovině prosince. Od té 
doby velikonoční speciál ležel a dozrá-
val ve studených ležáckých sklepích pi-
vovaru při teplotě 1 °C. 

Speciální třináctistupňový ležák je 
hluboce prokvašené české pivo vyrábě-
né klasickým postupem. Obsahuje 6 %
alkoholu. Vaří se z těch nejlepších su-
rovin pečlivě vybíraných pod osob-

ním dohledem sládka už dva měsíce 
předtím, než se začne pivo vyrábět. Po 
hlavním přirozeném kvašení na spilce 
v otevřených kádích dozrává v ležác-
kých sklepích, kde leží skoro 100 dnů. 
Dlouhým a studeným zráním v ležác-
kém sklepě se jeho chuť krásně zaku-
latí a silný sváteční ležák tak získá při-
rozený nenapodobitelný říz. Poté se už 
pouze filtruje a stáčí. 

„Výroba speciální várky litovelského 
13° Svátečního speciálu je už tradicí. 
Poprvé jsme ho uvařili před čtyřmi lety 
u příležitosti 111. výročí založení pivo-
varu. Od té doby ho vaříme pravidel-
ně každým rokem na Vánoce a na Veli-
konoce. U pivních labužníků je mimo-
řádně oblíben,“ říká Miroslav Koutek, 
ředitel pivovaru. 

Sváteční 13° velikonoční ležák 
mohou pivní fajnšmekři ochutnat ve 
vybraných restauracích. 75 procent se 
ho totiž stáčí do třicetilitrových a pade-
sátilitrových sudů. Okolo 25 procent 
svátečního speciálu se stáčí také do lah-
ví. Ty se v obchodech objevily v bale-
ní po 8 lahvích v kartonu s velikonoční 
tematikou a malým dárkem.

Litovelský pivovar navařil
na Velikonoce tři várky silného 

Praha – Velkopopovický Kozel 
znovu slaví úspěchy na zahranič-
ních trzích. Od roku 2002, kdy 
byl v rámci licenční výroby uve-
den na ruský trh, dosáhl pozice 
nejúspěšnějšího a podle průzku-
mů již také nejznámějšího české-
ho piva. Objem výroby zazname-
nává obrovský nárůst a za období 
posledních 12 měsíců překro-
čil hranici 1 000 000 hl. Velko-
popovický Kozel se stal v Rusku 
„domácí“ značkou a je k dispo-
zici po celém obrovském ruském 
území.

„Je pro nás velké uspokojení, že 
v Rusku dosahuje značka Velkopopo-
vický Kozel výsledků, které potvrzují, 
že ruským spotřebitelům chutná a ma-
jí ho rádi. Díky svým kvalitám a mar-
ketingové podpoře dokáže úspěšně 
konkurovat jak místním, tak importo-
vaným pivům v prémiovém segmentu. 
Velkopopovický Kozel je dnes nejpro-
dávanějším českým pivem v Rusku,“

uvedl Sergej Gazarian, manažer znač-
ky Velkopopovický Kozel v Rusku. 

Na ruském trhu je Velkopopovic-
ký Kozel k dostání ve dvojím 0,5l ba-
lení – v lahvi a plechovce – a také 
čepované v sudech. Velkopopovický 
Kozel se v zahraničí (kromě Ruska 
také například v Maďarsku) licenč-
ně vyrábí podle tradiční české recep-
tury pod dohledem českých sládků. 
Jeho výrobu kontrolují nejzkušeněj-
ší sládci z velkopopovického pivova-
ru a pravidelné testovací panely ex-
pertů. 

Celkem se Velkopopovický Ko-
zel prodává ve 25 zemích světa od 
Finska až po Austrálii. Představuje 
silnou tradiční českou značku, kte-
rá je velmi dobře prodávána na za-
hraničních trzích. Velké popularity 
již tradičně dosahuje na Slovensku, 
ve skandinávských a pobaltských ze-
mích a třeba ve Finsku je největší im-
portovanou značkou piva. 

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj a. s.

Velkopopovický Kozel nejúspěšnějším
českým pivem v Rusku s prodejem přes 1 mil. hl 
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Plzeň – Pivovar Plzeňský Pra-
zdroj instaloval šest nových cy-
lindro-kónických tanků (CKT) 
s celkovým objemem 28 800 hl 
a jeden nový přetlačný tank o ob-
jemu 2 000 hl. Rozšíření kapaci-
ty o dosud největší tanky v Plz-
ni má uspokojit rostoucí zájem
o pivo Pilsner Urquell v zahrani-
čí. Export prémiového ležáku Pils-

ner Urquell vzrostl v minulém ro-
ce o 4,5 % a dosáhl 675 tisíc hek-
tolitrů. 

Plzeňský Prazdroj rozšířil kapacitu 
ležáckých CK tanků pro výrobu piva 
Pilsner Urquell. Šest nových velko-
kapacitních tanků bylo instalováno 
v prostoru vedle historické varny Pil-
sner Urquell do připravené betonové 

Nové ležácké tanky podpoří export piva
P R A Z D R O J  I N S T A L O V A L  D O S U D  N E J V Ě T Š Í  T A N K Y  P L Z E Ň S K É H O  P I V O V A R U

„ementálové“ konstrukce, nový pře-
tlačný tank do prostoru u centrál-
ní filtrace. Stavba bude kolaudována 
a tanky uvedeny do provozu v květnu 
2008. 

Každý tank má objem 4 800 hekto-
litrů, tedy ještě o 1 800 hektolitrů ví-
ce než u dosud největších plzeňských 
CKT. Hmotnost prázdného tanku 
je 30 tun, výška je téměř 24 metrů 
a vnitřní průměr 6 metrů. Na své ces-
tě do Prazdroje z továrny ZIEMANN 
v německém Bürgstadtu musely ura-
zit 370 km: 70 km po silnici do přísta-
vu na Labi, poté 140 km po vodě do 
Lovosic a zbylých 160 km absolvovaly 
tanky po silnici přes Louny a Žatec. 

Po cestě z Lovosic tanky doprová-
zely specialisté Skupiny ČEZ. Náklad 
je totiž výjimečný svou výškou, před-
chozí podobné náklady byly nižší než 
šest metrů, což je výška elektrického 
vedení nad většinou komunikací. Pro-
to bylo třeba na mnoha místech drá-
ty nadzdvihnout, a v devíti případech 
dokonce dočasně odstranit.

Díky rozšíření kapacity bude plzeň-

ský pivovar schopen vyrábět až 140 000
hektolitrů piva týdně. Hlavním cílem 
této investice je zvýšení výrobní kapa-
city pivovaru v návaznosti na očeká-
vaný růst poptávky po prémiovém pi-
vu Pilsner Urquell na zahraničních tr-
zích.

Cylindro-kónické tanky: v ležác-
kých tancích pivo zraje při kontrolo-
vané teplotě – 1 stupeň Celsia – a při 

ní je pivo udržováno po celou dobu, 
než začne vykazovat potřebný chuťový 
profil. Po dokončení procesu je pivo 
filtrováno, pasterováno a stáčeno do 
sudů, lahví a plechovek, nebo putuje 
k zákazníkům nepasterované v tanko-
vých cisternách.

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj a. s.

ZA PRŮMĚRNÉ DENNÍ 
TEPLOTY –20 °C SE PIVO 

MUSÍ PŘI DOPRAVĚ ZAHŘÍVAT

Plzeň – Export piv Plzeňského 
Prazdroje do Skandinávie vzrostl 
v roce 2007 o 22,1 %, do Norska 
dokonce o více než polovinu. Nej-
větší zájem je o Pilsner Urquell, ná-
sleduje Velkopopovický Kozel. Cel-
kem Prazdroj do Skandinávie vyvezl 
79 490 hl piva. Export na sever vy-
žaduje speciální opatření, jako na-
příklad automobily s kontrolovanou 
vnitřní teplotou, aby pivo při trans-
portu nezmrzlo.

V roce 2007 vyvezl Plzeňský Pra-
zdroj do skandinávských zemí téměř 
80 tisíc hektolitrů piva, tj. o 22,1 % více 
než v roce 2006. Polovinu z tohoto ob-
jemu tvořila prémiová značka Pilsner 
Urquell, 39 % má Velkopopovický Ko-
zel. V poslední době se na těchto trzích 
začíná prosazovat také značka Gambri-
nus. Nejvýznamnější je co do objemu 
exportu finský a švédský trh. Ve Fin-
sku se prodalo meziročně o 23 % více 

piva, na relativně malém norském trhu 
dokonce o 50 %. 

„Velkopopovický Kozel se stal ve Fin-
sku nejprodávanějším dováženým pivem. 
Na rozdíl od Česka je výrazně vyšší po-
měr prodejů ve prospěch baleného piva. 
Toho se prodá 70 %, ze zbývajícího po-
dílu v restauracích činí dalších 30 % pi-
vo lahvové,“ říká Luboš Kastner, mana-
žer marketingu pro export Plzeňského 
Prazdroje.

NUORGAM: NEJSEVERNĚJŠÍ 
MÍSTO PRODEJE PIVA PILSNER 

URQUELL NA SVĚTĚ
Export piva do skandinávských ze-

mí vyžaduje specifická opatření. V zim-
ních měsících se pro převoz používa-
jí automobily s kontrolovanou vnitřní 
teplotou, aby nepoklesla pod bod mra-
zu a pivo nezmrzlo. Stejnému účelu 
slouží vyhřívané distribuční sklady.

Piva Plzeňského Prazdroje se zde 
prodávají v mnoha známých restaura-
cích. Příkladem je gurmánská restau-
race Kock&Vin v Götenburghu či Ca-
fé Opera ve Stockholmu. Ke špičce pat-
ří restaurace Malja ve finském Kuopiu, 

která byla vyhlášena díky nejlepší péči 
o čepované pivo, hosty a trvale ros-
toucím prodejům nejlepší evropskou 
restaurací Pilsner Urquell roku 2006 
i 2007. Prémiový ležák Pilsner Urquell 
je na čepu i v restauraci Smak av Oro 
v norském Oslu, kde působí Erik Jon-
sson, vítěz celosvětového finále sou-
těže Pilsner Urquell Master Bartender 
2007.

Cestovatelům bude povědomé měs-
to Rovaniemi ležící na severním polár-
ním kruhu – je to nejsevernější místo 
na světě, kde je pivo Pilsner Urquell 
na čepu (N 66,49787°, E 25,71994°). 
Co se týče prodeje v obchodě, nejse-
vernějším místem světa, kam se expor-
tuje pivo Pilsner Urquell, je Nuorgam. 
Toto finské město leží 400 km na se-
ver od severního polárního kruhu, (N 
70,08209°, E 27,87183°).

Značka Pilsner Urquell je v sever-
ských zemích spojena jako v někte-
rých dalších zemích s fotografií nebo 
jazzem. Značka je rovněž generálním 
partnerem fotografické soutěže Swe-
dish Picture Of The Year.

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj a. s.

Prazdroj zvýšil Export piva do Skandinávie

Značka Ostravar rozšiřuje své 
portfolio výrobků o pivo v ple-
chovce. „Vycházíme vstříc poptáv-
ce našich spotřebitelů, kteří stá-
le více preferují tento typ balení,“ 
uvádí Pavel Barvík, manažer znač-
ky Ostravar.

Značka Ostravar si v Moravsko-
slezském kraji dlouhodobě udržuje 
velmi silnou pozici. „I přes velmi mír-
ný růst celého českého pivního trhu 
se v loňském roce prodeje piva Ostra-
var zvýšily meziročně o 3,5 procen-
ta. Skvělé tříprocentní nárůsty vyka-
zuje Ostravar už několik posledních 
let,“ říká Pavel Barvík. „Vstupem na 
trh plechovkového piva chceme po-

stavení Ostravaru dále posilovat,“ do-
dává. 

Na zahraničních trzích má pivo 
v plechovkovém balení velmi význam-
ný podíl, v některých zemích předsta-
vuje i více než 50 % všech prodaných 
objemů piva. V České republice činí 
objemy piva v plechovkovém bale-
ní přibližně 6,2 % celkových prodejů 
v segmentu baleného piva v obcho-
dech. Trh plechovkového piva zazna-
menává v posledních letech velmi 
dynamický růst. V roce 2007 se v ple-
chovkách prodalo o 16 % více piva 
než v roce předchozím. (Zdroj: inter-
ní data Pivovarů Staropramen a. s.
a výzkum měření maloobchodních 
prodejů od společnosti Nielsen). Uve-

dením nového balení reaguje Ostra-
var právě na tento trend. 

„Do plechovek budeme stáčet Os-
travar Originál, který spotřebitelé 
v segmentu baleného piva preferu-
jí,“ uvádí Barvík. Ostravar Originál 
je světlé pivo vyráběné tradiční tech-
nologií spodního kvašení. Je pro něj 
charakteristická osvěžující chuť se 
silnějším řízem a středně hořkým do-
zníváním. V roce 2004 získal Ostra-
var Originál Certifikát kvality (Pivex 
2004) a v roce 2005 obsadil první 
místo v soutěži České pivo roku 2005 
v kategorii světlé výčepní pivo.

Ostravar Originál v plechovkovém 
balení se právě v těchto dnech dostá-
vá na regály prodejen. Uvedení na trh 

Ostravar vstupuje na trh plechovkového piva 
bude provázet reklamní kampaň „Va-
lime ven“ s podtitulem „Vem s sebou 
na cesty Ostravar v plechu.“ Naši spo-
třebitelé tráví volný čas čím dál ak-
tivněji. Chceme jim umožnit, aby mě-
li své pivo stále po ruce, a to nejen 
doma nebo v oblíbené hospůdce, ale 
všude tam, kde tráví volný čas,“ vy-
světluje ústřední motiv marketingové 
podpory Martina Bučková, která má 
celý projekt uvedení ostravarské ple-
chovky na starosti. 

Pivovar Ostravar patří do skupi-
ny Pivovary Staropramen a. s., která 
je s 15% podílem na domácím trhu 
druhým největším producentem piva 
v České republice. Svým zákazníkům 
a spotřebitelům nabízejí Pivovary Sta-
ropramen vůbec nejširší portfolio piv-
ních značek. Společnost je zároveň 
druhým největším českým exporté-
rem piva a její vlajková loď – značka 
Staropramen – se vyváží do 30 zemí 
světa. Pivovary Staropramen jsou čle-
nem skupiny InBev, přední pivovar-
nické společnosti světa.

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s.
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Praha – Celkové prodeje Pivo-
varů Staropramen za rok 2007 (bez 
zahraniční licenční výroby) činily 
3,24 mil. hektolitrů piva, což před-
stavuje meziroční nárůst o 5,9 %
a jedná se o nejvyšší prodeje v his-
torii společnosti. Na růstu proda-
ných objemů se výrazně podílel ex-
port, který byl rovněž rekordní. 

DOMÁCÍ PRODEJE NAROSTLY 
O 4,7 %, NEJRYCHLEJI ROSTLA 

ZNAČKA STAROPRAMEN 
I přes velmi mírný růst celého čes-

kého pivního trhu se tuzemské prode-
je společnosti Pivovary Staropramen 
v roce 2007 zvýšily o 4,7 % a dosáhly 
2,55 mil. hektolitrů piva. „Nejlépe si ved-
la značka Staropramen, která meziroč-
ně narostla o 8,8 %, zaznamenala růst 
jak v segmentu lahvového piva, tak i na 

vysoce konkurenčním trhu točeného piva 
a zvýšila svůj tržní podíl. Významně se 
zvýšily také prodeje ležáku Stella Artois, 
který je jedničkou mezi zahraničními pré-
miovými značkami na našem trhu,“ ří-
ká Petr Dvořák, ředitel marketingu spo-
lečnosti Pivovary Staropramen. Nárůst 
prodaných objemů zaznamenaly také 
značky Braník a regionální Ostravar. 
Na další posilování hlavních značek na 
českém trhu, především v klíčových re-
gionech, se společnost hodlá zaměřit 
i v letošním roce. 

NEJVYŠŠÍ PRODEJE NA 
ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH 

V HISTORII SPOLEČNOSTI 
Velmi významně se v roce 2007 zvý-

šily prodeje na zahraničních trzích, kte-
ré činily celkem 1,54 mil. hl piva Staro-
pramen. Čistý export zaznamenal ná-

růst o 10,1 % na rekordních 687 000 hl 
piva. Výrazně narostla i zahraniční li-
cenční výroba, a to o 31,5% na 849 000 
hektolitrů. 

 „Pivovary Staropramen jsou druhým 
největším českým vývozcem piva. Procen-
ta meziročních nárůstů exportních obje-
mů značky Staropramen se již několik let 
pohybují v dvojciferných číslech,“ říká Petr
Dvořák, ředitel marketingu. „Staro-
pramen vyvážíme do 30 zemí světa, na 
zahraničních trzích se prodává v seg-
mentu superprémiových značek,“ dodá-
vá Dvořák. Nejvýznamnějšími export-
ními trhy jsou Velká Británie, Němec-
ko, Švédsko a Slovensko. 

TEPLÉ POČASÍ
A OBCHODNÍ STRATEGIE 

Za výbornými výsledky na domácím 
trhu stály nadprůměrně teplé zimní mě-

síce, velmi teplé počasí na začátku hlav-
ní sezony a dobrá obchodní a marketin-
gová strategie. „Jsme pivovarská společ-
nost, která již deset let úspěšně provozuje 
vlastní franchisový koncept Potrefená hu-
sa. Víme toho hodně o profitabilitě a bez-
vadném fungování restaurace a své zku-
šenosti využíváme i ve spolupráci s na-
šimi obchodními partnery. Chceme pro 
ně být nejen dodavatelem piva, ale sku-
tečným partnerem v podnikání. Naši zá-
kazníci tento přístup oceňují,“ vysvětluje 
Petr Kovařík, obchodní ředitel pro ne-
závislý trh, strategii společnosti pro ob-
last podnikání v gastronomii.

NAŠI LIDÉ JSOU NEJVĚTŠÍ 
KONKURENČNÍ VÝHODOU 

Tunç Cerrahoğlu, generální ře-
ditel společnosti Pivovary Staropra-
men, k úspěšnému vývoji prodejů říká: 

„V uplynulých dvou letech jsme velmi 
významně investovali do našich zna-
ček, zaměstnanců a výrobních provo-
zů. Prodejní výsledky dokazují, že se 
nám toto úsilí vrací. Jsou to právě na-
ši zaměstnanci, kteří představují nejdů-
ležitější konkurenční výhodu na trhu. 
Do jejich rozvoje budeme i nadále in-
vestovat a nabídneme jim příležitosti 
pro další vzdělávání, a to nejen v České 
republice, ale i v jiných zemích v rám-
ci skupiny InBev. Významný je napří-
klad údaj, že 95 procent všech funkcí 
v top managementu společnosti je ob-
sazováno interně. Skvělé výsledky pro-
deje jsou také dokladem toho, že na-
ši zákazníci a spotřebitelé naše značky 
uznávají a podporují je.“ 

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s.

Pivovary Staropramen prodaly rekordní množství piva 

Praha (red) – Do francouzské me-
tropole se na přelomu února a břez-
na sjeli znalci a milovníci vína ze 
všech koutů světa. Letos se zde již 
po čtrnácté konala jedna z nejvý-
znamnějších mezinárodních soutěží 
vín – Vinalies Internationales. Čes-
ká republika se umístila na vyni-
kajícím šestém místě v počtu zís-
kaných medailí a porazila takové 
vinařské velmoci jako Austrálie, 
Nový Zéland nebo Chile. Společnou 
účast vín z ČR zajišťovalo Národ-
ní vinařské centrum ve Valticích za 
podpory Vinařského fondu.

Z 3 140 přihlášených vín ze 36 zemí 
bylo 46 z České republiky od šestnácti 
vinařských firem. Porotci z celého svě-
ta ocenili celkem 940 vín, z toho 234 
zlatou medailí a 706 stříbrnou medai-
lí. Moravská vína z celkových dvaadva-

Moravská a česká vína si z pařížské mezinárodní soutěže
přivezla dvaadvacet medailí

ceti medailí získala šest zlatých a šest-
náct stříbrných.

„Z našich vín získaly cenný zlatý 
kov Vinné sklepy Valtice za Chardon-
nay, ledové víno 2005, Sonberk za Pá-
lavu 2006, Tomáš Krist za Pálavu, výběr 
z bobulí 2005, Petr Skoupil za Ruland-
ské šedé pozdní sběr 2006, Znovín Znoj-
mo za Rulandské šedé ledové víno 2005 
a Radomil Baloun za Sauvignon,“ ko-
mentuje Ing. Pavel Krška, ředitel Ná-
rodního vinařského centra. „Ke zlatým 
medailím si připsali Radomil Baloun ta-
ké osm stříbrných medailí, Tomáš Krist 
a Sonberk dvě a Znovín Znojmo jednu 
stříbrnou medaili. Z dalších firem, kte-
ré uspěly, vyhrál BOHEMIA SEKT stří-
brnou medaili za svůj sekt Prestige Brut 
2004, Víno Mikulov za Tramín červený, 
výběr z hroznů 2006 a poslední šestnác-
tou stříbrnou medaili získala firma Če-
bav za Ryzlink rýnský pozdní sběr 2006,“ 
dodává Pavel Krška.

Světové renomé moravských a čes-
kých vín dokazuje nejeden úspěch 
v mezinárodních soutěžích nejen v pa-
řížské Vinalies Internationales, ale tře-
ba v italské Veroně, Bruselu, v Londý-
ně nebo ve Vídni. 

Medaile Víno Barva Ročník Výrobce
Zlato Sonberk, Pálava Bílé 2006 Sonberk a. s.

Zlato Pálava, výběr z bobulí Bílé 2005 Tomáš Krist

Zlato Chardonnay, ledové víno Bílé 2005 Vinné Sklepy Valtice

Zlato Rulandské šedé, pozdní sběr Bílé 2006 Petr Skoupil

Zlato Rulandské šedé, ledové víno Bílé 2005 Znovín Znojmo, a. s.

Zlato Radomil Baloun, Sauvignon Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Sonberk, Sauvignon Bílé 2006 Sonberk a. s.

Stříbro Chardonnay, výběr z hroznů Bílé 2006 Tomáš Krist

Stříbro Ryzlink rýnský, pozdní sběr Bílé 2006 Čebav, s. r. o.

Stříbro Aurelius, výběr z bobulí Bílé 2006 Tomáš Krist

Stříbro Pálava, výběr z bobulí Bílé 2006 Znovín Znojmo, a. s.

Stříbro Tramín červený, výběr z hroznů Bílé 2006 Víno Mikulov, spol. s r. o.

Stříbro Sonberk, Ryzlink rýnský Bílé 2006 Sonberk a. s.

Stříbro Radomil Baloun, Tramín červený Bílé 2007 Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Cabernet moravia Rosé 2007 Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Ryzlink vlašský Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Bohemia Sekt, Brut prestige Bílé 2004 BOHEMIA SEKT

Stříbro Radomil Baloun, Rulandské šedé Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Hibernal Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Ryzlink rýnský Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Veltlínské zelené kabinet Bílé / Radomil Baloun

Stříbro Radomil Baloun, Zweigeltrebe Rosé / Radomil Baloun

BOHEMIA SEKT
bodovala na soutěži

Grand Prix Vinex v Brně

Cenu hejtmana Jihomoravského 
kraje za nejlépe hodnocenou ko-
lekci vín získalo na letošním roč-
níku soutěže Vinum Juvenale vinař-
ství Víno Mikulov. 

Celkem čtyři vítězství v kategoriích
a tři zlaté medaile převzal od organizá-
torů soutěže Ing. Jaroslav Hlaváč, který 
je uznávaným vinařským odborníkem 
a ředitelem vinařství. Odborná komi-

Víno Mikulov na VINUM JUVENALE 2007

Ing. Jaroslav Hlaváč, ředitel vinařství Víno Mikulov (uprostřed), Ing. Stanislav Ju-
ránek, hejtman Jihomoravského kraje (vpravo), Ing. Miroslav Karbula, ředitel sou-
těže (vlevo).

se soutěže, složená ze 110 členů v čele 
s panem Ing. Jakubem Šebestou, hod-
notila 707 vzorků vín z Moravy, Čech, 
Slovenska a USA. Soutěž se uskuteč-
nila 11. února 2008 v brněnském ho-
telu Voroněž. 

O C E N Ě N Í :

VÍTĚZ KATEGORIIE:

Víno Mikulov Sommelier Club – 
Ryzlink vlašský 2007 pozdní
sběr

Vinařství Pavlov – Rulandské še-
dé 2007 výběr z hroznů

Víno Mikulov Sommelier Club 
– Zweigeltrebe rosé 2007 pozd-
ní sběr

Víno Mikulov Sommelier Club 
– Cabernet Sauvignon rosé 2007 
pozdní sběr

ZLATÁ MEDAILE:

Víno Mikulov Sommelier Club
– Müller Thurgau 2007

Vinařství Pavlov – Müller Thur-
gau 2007 pozdní sběr

Vinařství Pavlov – Chardonnay 
2007 výběr z hroznů

Hana Karnoldová
BOHEMIA SEKT a. s.

Cenu Agrární komory ČR za nejlépe hodnocenou kolekci vín 
převzal na letošním 15. ročníku soutěže Grand Prix Vinex, jed-
né z nejvýznamnějších soutěží vín v České republice, generální 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ing. Josef Vozdecký. 

U příležitosti Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 
2008 se konala výstava vína Vinex, v rámci které Svaz vinařů ČR tra-
dičně organizoval hodnocení a soutěž vín s názvem Grand Prix Vinex. 
Sekty Bohemia Sekt Prestige brut i Bohemia Sekt Prestige demi sec se 
na této soutěži staly nejvýše hodnocenými vzorky v kategorii jakost-
ních šumivých vín a obsadily 1. a 2. místo.

 „Odborná komise soutěže složená ze 66 odborníků hodnotila cel-
kem 366 vzorků, z nichž cca 15 % bylo zahraničních,“ sdělil Ing. Mar-
tin Půček, tajemník Svazu vinařů ČR. 

Hana Karnoldová, BOHEMIA SEKT a. s.
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více na:   www.agral.cz

�  z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby a prodeje potravin,
�  o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu potravin, značka KLASA,
�  z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství a potravinářský průmysl,
� o nových technologiích a technice využívané při výrobě potravin,
� o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich jakosti,
� z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie, ale i světa,
� o činnosti Potravinářské komory České republiky,
� o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě,
� o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním prostředí,
�  ze života odborně sdružených společenstev a svazů vyrábějících potraviny,
� o významných osobnostech v potravinářském průmyslu a obchodu,
� odborné články a statistické potravinářské informace,
� společenská rubrika,
� inzerce a PR články. 
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VYDAVATELSTVÍ

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

Čtěte pravidelný měsíčník 
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Velké Pavlovice (red) – O více 
než dva miliony litrů oproti před-
chozímu období roku 2006, tj. na 
9 423 937 litrů klidných vín, vypro-
dukovala jedna z předních domá-
cích vinařských společností – Vini-
um Velké Pavlovice. Vyčísleno na 
lahve je to 9 763 699 lahví. Více 
než čtvrtinového navýšení produk-
ce dosáhla firma zejména díky růs-
tu produktivity práce.

„Po spojení s Českými vinařskými 
závody a přesunem výroby do provozu 
ve Velkých Pavlovicích jsme zavedli na-

příklad druhou směnu na hlavní výrob-
ní lince,“ vysvětlil předseda představen-
stva Ing. Václav Ryšánek s tím, že nešlo 
o jediné racionalizační opatření.

Společnost ve druhé polovině loň-
ského roku zakoupila v rámci investič-
ních aktivit plně uzavřený pneumatic-
ký lis na výrobu bílých přívlastkových 
vín a baličku lahví do smrštitelné fólie. 
Letos hodlá vybudovat nové skladova-
cí kapacity, uvést do provozu paletizá-
tor a zařízení pro značení skupinového 
balení. V rámci zvyšování kvality svých 
produktů zavede i tzv. dusíkové hospo-
dářství. Celková výše investic v obou 

letech tak dosáhne hodnoty 12 milio-
nů korun. Firma loni nakoupila dvou-
apůlnásobně větší množství hroznů od 
jihomoravských pěstitelů (5 000 tun), 
s řadou z nich uzavřela nové obchodní 
dohody, aby si i do budoucna zabezpe-
čila dostatek kvalitní suroviny z míst-
ních zdrojů.

Vinium Velké Pavlovice má přibliž-
ně 3,3% podíl na domácím trhu klid-
ných vín. Klíčovými odběrateli jsou vel-
ké obchodní řetězce a hard diskonty, 
druhá polovina pak putuje na nezávis-
lý trh a do gastronomie.

Novým vlastníkem společnosti se loni 

v květnu staly České vinařské závody ze 
skupiny Prosperita holding. Podle dříve 
zveřejněných údajů se management fir-
my hodlá po stabilizaci výroby a překo-
nání dřívějších ztrát zaměřit na produk-
ci s vyšší přidanou hodnotou. Přívlastko-
vá vína by měla v budoucnu tvořit více 
než čtvrtinu celkové produkce. 

Již dnes tvoří produktová řada Ex-
clusive (Vinium Exclusive, Moravia 
Exclusive, Vinium Premium) v obje-
mu 15,3 % a v hodnotě 23,6 % prode-
je. V produktové řadě Exclusive je 85 % 
přívlastkových vín a vybraná jakostní 
odrůdová vína.

VINIUM Velké Pavlovice navyšuje produkci

Historie likéru Cordial začala oko-
lo roku 1910, kdy je o něm poprvé 
zmínka v archivu rodiny Becherů. Vy-
ráběn byl pravděpodobně v některé ze 
zahraničních filiálek, ve kterých Be-
cherovi na počátku minulého stole-
tí produkovali 38 různých druhů al-
koholických nápojů. Název likéru byl 
tehdy Cordial-Medoc a prodával se 
v čirých skleněných lahvích. Obnove-
ná produkce podle původního recep-
tu, i když jen na lokální úrovni Karlo-
vých Varů, začala v roce 1970. Výroba

i následné plnění probíhaly ručně a ve 
spolupráci s karlovarskou porcelánkou 
Thun byl Cordial-Medoc plněn do ruč-
ně dělaných porcelánových lahví. Likér 
po celou dobu patřil k nejprodávanější-
mu sortimentu reprezentační prodejny 
Muzea Jan Becher.

Od 1. března tohoto roku je prémio-
vý likér Cordial v široké maloobchod-
ní distribuční síti a je dostupný všem 
za doporučenou MOC 199 Kč. Cordial 
přináší požitek pro smysly i tělo a je ur-
čen především ženám. Elegantní hně-

Cordial – nový prémiový likér

Praha – Společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka uvádí na čes-
ký trh nový prémiový likér. Tento jemný likér s názvem Cordial je unikát-
ní kombinací extraktu z lipového květu a bílého vína. Výborný je na ledu, 
ale i teplý či ve formě koktejlů. Má medovou barvu a příjemné, sladké 
aroma s tóny lipového květu. Je to další 100% přírodní výrobek z produk-
ce karlovarské likérky.

dá lahev typického tvaru firmy Jan Be-
cher se zlato-hnědou etiketou podtrhu-
je jeho prémiový charakter. Díky tomu 
je také vhodným dárkem.

Eva Kotýnková
manažerka komunikace, Jan Becher – 

Karlovarská Becherovka
/ PLEON Impact 

MASPEX 
Czech uvedl 

na trh 
limonádu 
s příchutí 
zázvoru

Společnost MASPEX Czech
s. r. o. uvedla na trh limonádu 
Original River Ginger Ale s pří-
chutí zázvoru. Novinka se vyrábí 
ve 2l PET lahvích, je určena pro 
maloobchodní prodej a v těch-
to dnech se již objevila v nabíd-
ce obchodních řetězců Interspar 
a Hypernova. Doporučená regálo-
vá cena dvoulitrové lahve je sta-
novena na 25,90 Kč.

MASPEX Czech vyvinul limoná-
du na základě výzkumu trhu, který 
prokázal, že spotřebitelé mají o ten-
to nápoj zájem při běžných náku-
pech v maloobchodě. „Jsme první, 

kdo dodává limonádu s obsahem 
zázvoru do českých maloobchodů 
v praktickém dvoulitrovém bale-
ní. Zázvorové limonády byly zatím 
k dostání pouze v restauracích,“ vy-
světluje brand manažer značky Ori-
ginal River společnosti MASPEX 
Czech Kamil Varhánek.

Zázvorová limonáda vznikla 
v USA v období prohibice počát-
kem 20. století. Používala se tehdy 
do míchaných nápojů, aby překryla 
chuť zakázaného alkoholu. Dnes je 
rozšířena a oblíbena po celém svě-
tě, zejména v anglosaských zemích. 
Zázvoru se přisuzuje řada přízni-
vých účinků – podporuje tráve-

vých aktivit na podporu prodeje řa-
dy Original River. Na přelomu roku 
2007 a 2008 proběhla inzertní kam-
paň v odborném tisku, na červen je 
plánována outdoorová kampaň, při-
pravuje se také řada ochutnávek, 
samplingových akcí a na léto také 
spotřebitelská soutěž.

Nápojovou řadu Original River 
vyrábí jeden z největších výrobců 
nealkoholických nápojů v ČR – fir-
ma Fontea ve Veselí nad Lužnicí. Ta 
stejně jako MASPEX Czech náleží 
do polské skupiny MASPEX Wado-
vice Group.

MASPEX Wadovice Group 
vznikla v Polsku v roce 1990 a dnes 

je největším výrobcem instantních 
nápojů v centrální a východní Ev-
ropě a současně leaderem na trhu 
džusů, nektarů a nealkoholických 
nápojů v Polsku, České republice 
a na Slovensku. Skupinu tvoří 8 fi-
rem v Polsku a 8 v dalších evrop-
ských zemích (Česká republika, 
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, 
Bulharsko, Ukrajina a Rusko). Ob-
rat skupiny dosáhl v roce 2007 953 
mil. USD, což ji řadí mezi největší 
polské potravinářské podniky. Vý-
robky společnosti se prodávají kro-
mě Evropy také v USA, Kanadě 
a v arabských zemích. 

MASPEX Czech s. r. o.

ní, příznivě působí proti nevolnosti, 
pomáhá při nachlazení, povzbuzuje 
oběhový systém a napomáhá snižovat 
hladinu cholesterolu. 

Ginger Ale z produkce MASPEX 
Czech patří do produktové řady Ori-
ginal River. V ní firma dále nabízí nej-
prodávanější českou značku tonicu – 
Original River Tonic. 

Firma plánuje řadu marketingo-



Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
EU: ERYTRITOL UZNÁN 

JAKO PŘÍRODNÍ 
SLADIDLO

Erytritol se stal legálně uznaným sladidlem 
a potravinářským aditivem ve všech 27 člen-
ských zemích Evropské unie.

Směrnice 2006/52/EC zavázala členské stá-
ty EU k 15. únoru 2008 přijmout všechny práv-
ní předpisy a administrativní opatření nezbytná 
k uznání erytritolu jako alternativy cukru vše-
stranně použitelné v množství „quantum satis“ 
(tzn. není specifikována žádná maximální hla-
dina, sladidlo se používá ve shodě s dobrou vý-
robní praxí v množství ne vyšším, než je nezbyt-
né pro dosažení požadovaného účelu) ve všech 
potravinářských aplikacích. Takže od 15. února 
letošního roku mohou již výrobci uplatnit své 
právo používat erytritol v jakékoli potravinářské 
výrobě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/52/EC nahradila předchozí dvě směrnice 
95/2/EC (týkající se potravinářských aditiv ji-
ných než barviv a sladidel) a 94/35/EC (týkají-
cí se sladidel používaných v poživatinách) v tom 
smyslu, že povolila používat erytritol ve stejných 
potravinářských aplikacích jako jiné běžně povo-
lené polyoly.

Směrnice 2006/52/EC byla předložena 
a schválena proto, že bere v potaz výsledky dal-
šího výzkumu a na základě hloubkové studie 
o erytritolu zveřejněné Vědeckým výborem pro 
potraviny v březnu 2003 uznává, že „erytritol má 
mimo sladivosti řadu technologických vlastnos-
tí, které jsou důležité u širokého spektra potra-
vin od cukrovinek po mléčné výrobky. Působí 
jako látka zvýrazňující chuť a vůni, zvlhčující 
látka, stabilizátor, zahušťovadlo, plnidlo, nosič 
a sekvestrant“. Erytritol je již řadu let schvále-
ný a společností Cargill též úspěšně prodávaný 
ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Japon-
sku, na Filipínách, Singapuru a Tchajwanu. Od 
letošního února smí být zákonně používaný 
i v 27 zemích EU.

Erytritol C
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 je alkoholický cukr a v ma-

lém množství se přirozeně vyskytuje v řadě dru-
hů ovoce a ve vyšších koncentracích ve fermen-
tovaných potravinách – v sójové omáčce, sýru, 
vínu a pivu. Ve srovnání s jinými polyoly má řa-
du jedinečných cenných charakteristik. Je níz-
koenergetický, má nízký glykemický index a na 
rozdíl od ostatních polyolů má jen velmi mírný 
projímavý účinek.

Podle agentury Euromonitor zájem o toto sla-
didlo po přijetí směrnice poroste. Ve východní 
Evropě jeho spotřeba v roce 2007 dosáhla 2544 
tun ve srovnání s 2420 tunami v roce 2006. Pro 
letošní rok se spotřeba v tomto regionu odhadu-
je na 2666 tun. V západní Evropě se jeho spo-
třeba z 5308 tun v roce 2006 zvýšila na 5391 tun 
v roce 2007, v letošním roce by se sladidla mělo 
spotřebovat 5467 tun. Jeho nejvyšší obliba byla 
zaznamenána ve Velké Británii, kde z loňských 
1102 tun by letos měla spotřeba vzrůst na 1157 
tun. Obdobná prognóza je i pro ostatní členské 
země EU vyjma Francie, Německa a Nizozemí, 
kde by spotřeba měla lehce klesnout.

Dominantním výrobcem erytritolu je ame-
rická společnost Cargill, která jej pod značkou 
Zerose vyrábí a prodává od roku 1980. Ta také 
sehrála roli hlavního lobbisty při schvalovacím 
řízení v EU, které se táhlo více než 10 let. Eryt-
ritol se v komerčním měřítku vyrábí ze sacharó-
zy, kterou běžně používané mléčné bakterie kon-
vertují na zmíněný polyol. Po ukončení fermen-
tačního procesu se erytritol odfiltruje, nechá 
vykrystalizovat a vysuší. Výsledným produktem 
je vysoce čistý sladký prášek. Sladidlo v roce 
1997 získalo ve Spojených státech status GRAS, 
již od roku 1990 je hojně používáno v Japon-
sku. V Evropě zatím jediným výrobcem, který 
je v současnosti schopný bez problémů erytritol 
vyrábět, je švýcarská společnost Jungbunzlauer 
specializující se na přírodní a přírodně identic-
ké biodegradovatelné přísady.

Toto přírodní sladidlo dosahuje 60–70 pro-
cent sladivosti sacharózy, je nízkoenergetické, 
na 1 gram má 0,9 kJ (méně než 0,2 kcal), dobře 
se snáší a má mírný laxativní účinek. Ústní mik-
roflóra jej nezkvašuje, takže erytritol nepřispívá 
k tvorbě zubního kazu. Z tohoto důvodu obdržel 
akreditaci od asociace Toothfriendly Internatio-
nal. Má velmi nízký glykemický index, nezvyšu-
je hladinu krevní glukózy ani inzulinu, proto je 
vhodným sladidlem pro pacienty s diabetem či 
prediabetickými symptomy. 

Erytritol se může používat samotný nebo 
v kombinaci s jakýmkoli jiným sladivým příprav-
kem do všech nízkoenergetických potravin, ku-
příkladu pekařských výrobků, mléčných dezertů 

či cukrovinek. V Japonsku se používá do nekalo-
rických nápojů, kterým dodává jemnost a vyvo-
lává dobrý pocit v ústech a zároveň maskuje pa-
chuť jiných vysoce intenzivních sladidel. Dobrá 
stabilita a nízká hygroskopičnost z něj dělá ide-
ální náhražku tam, kde je vyžadována krystalic-
ká struktura sacharózy. 

POČET ZEMÍ S POVINNOU 
FORTIFIKACÍ MOUKY

SE ZVYŠUJE
Podle informací amerického Centra pro kont-

rolu a prevenci nemocí (CDC) se za poslední tři 
roky počet zemí požadujících povinnou fortifi-
kaci pšeničné mouky zejména kyselinou listovou 
zvýšil z 33 na 54. Zpráva o celosvětovém trendu 
fortifikace potravin uvedeným vitaminem byla 
zveřejněna v průběhu amerického Národního 
týdne povědomí o kyselině listové, který probě-
hl od 7. do 13. ledna. Podle analýzy dat prove-
dené Iniciativou pro fortifikaci mouky (FFI) se 
celkově podíl fortifikované pšeničné mouky zvý-
šil z 18 procent v roce 2004 na 27 procent v roce 
2007. To znamená, že v současnosti má k oboha-
cené pšeničné mouce přístup okolo 540 milionů 
lidí po celém světě. 

Kyselina listová chemicky řazená do skupi-
ny vitaminů B ovlivňuje v prenatálním období 
vývoj míchy a centrálního nervového systému 
a je dávána do přímé souvislosti se snížením 
počtu výskytu neurologických vad novorozen-
ců. Do pšeničné mouky a jiných cereálních 
produktů se v USA a Kanadě přidává již téměř 
deset let. Odborné studie potvrdily, že za tuto 
dobu došlo ke snížení počtu vývojových vad 
neurální trubice v době porodu o 26 procent 
v USA a o 42 procent v Kanadě. Toto zjištění 
spolu s dalšími vědeckými důkazy ve prospěch 
příznivých účinků kyseliny listové na vývoj lid-
ského plodu přispěly k tomu, že si i další země 
národními vyhláškami o mandatorní fortifika-
ci pšeničné mouky zajistily vyšší příjem folá-
tů v populaci. Podle zprávy CDC 50 z 54 zemí 
s mandatorní fortifikací v roce 2007 požadova-
lo obohacení jak kyselinou listovou, tak žele-
zem. Dvě požadovaly obohacení kyselinou lis-
tovou, nikoliv však železem a dvě železem bez 
kyseliny listové.

Dvacet čtyři z těchto zemí má též naříze-
nou fortifikaci mouky thiaminem, riboflavinem 
a niacinem, dvě thiaminem a riboflavinem a dvě 
thiaminem (vše jsou vitaminy skupiny B).

Z hlediska regionálního byl největší procentu-
ální vzestup fortifikace mouky zaznamenán ve 
východním středozemním regionu, kde z 5 pro-
cent v roce 2004 došlo ke zvýšení na 44 procent 
v roce 2007. V Amerikách – regionu s nejvyš-
ší procentuální mírou fortifikace pšeničné mou-
ky se podíl fortifikovaných mouk zvýšil v uvede-
ném období z 90 na 97 procent. V Evropě, která 
v zavádění povinné fortifikace kyselinou listovou 
poměrně zaostává, se zvýšilo množství obohace-
né mouky ze 3 procent v roce 2004 na 6 procent 
v roce 2007. Ve Velké Británii již více než 5 let 
probíhá ostrá debata o tom, zda-li k povinnému 
obohacování přistoupit, či ne. Národní Úřad pro 
potravinové standardy je v minulém roce dopo-
ručil, ale zavedení do praxe bylo opět posunuto 
vzhledem k obavám ze souvislosti kyseliny listo-
vé s výskytem rakoviny tlustého střeva a koneční-
ku. Obavy vzbuzuje také skutečnost, že spotřeba 
kyseliny listové v dávce vyšší než 1000 mikrogra-
mů (1 mg) za den může oddálit detekci defici-
ence vitaminu B12 u seniorů. Důsledkem nei-
dentifikované deficience mohou být závažné 
neurologické problémy. Nicméně další výzkum 
již prokázal, že deficience B12 může být masko-
vána pouze při konzumaci více než 5000 mik-
rogramů kyseliny listové za den, což je vysoce 
nepravděpodobné.

V USA je ženám v plodném věku doporuče-
no konzumovat 400 ug kyseliny listové denně, 
a to buď ve formě vitaminového doplňku anebo 
v obohacených potravinách.

SUŠENÁ JABLEČNÁ 
SLUPKA ZVÝŠÍ

OBSAH VLÁKNINY
V MUFINECH

Potravinářsky zatím nedoceněný vedlejší pro-
dukt, jímž je jablečná slupka, se může stát no-
vým zdrojem nerozpustné vlákniny pro pekař-
skou výrobu. Nerozpustnou vlákninu tvoří ce-
lulóza, hemicelulózy nebo lignin. Nejvíce se jí 
nachází v pšeničných otrubách a v hojné míře 
je též ve většině zeleniny a ovoce.

Výzkumní pracovníci ze zemědělské univer-
zity v Nova Scotia v Kanadě zjistili, že koláčky 
mufiny připravené s jablečnou slupkou v práš-
ku mají vyšší obsah vlákniny a antioxidantů než 
standardní mufiny. V časopise Food Chemistry 
uvádějí, že o jablečné slupce použité jako potra-
vinářská přísada do pekařských výrobků neby-
la zatím v odborném tisku zmínka. Výsledky 
jejich studie ukazují, že tento vedlejší produkt 
ze zpracování jablek může sloužit jako alterna-
tivní zdroj potravní vlákniny nebo speciálně jako 
přísada pro mufiny, jiné pekařské výrobky nebo 
vybrané funkční potraviny a nutraceutika. 

Výzkumní pracovníci získali blanšírované, 
dehydrované a na prášek umleté jablečné slup-
ky. Preparát obsahoval 41 % potravní vlákni-
ny a měl vysokou antioxidační aktivitu, jejích 
hodnota ORAC dosahovala ekvivalentu 52 mg 
Troloxu na gram sušiny. Jablečný prášek byl 
začleněn do receptury na mufiny a u hoto-
vých mufinů se sledovala velikost antioxi-
dační kapacity v závislosti na množství pre-
parátu v receptuře. Bylo zjištěno, že proces 
pečení celkovou antioxidační kapacitu nijak 
neovlivnil. Naopak podpořil konverzi glyko-
sidů quercetinu, které jsou v jablečném příprav-
ku dominantní, na aglykon quercetinu, což je 
biologicky využitelnější forma glykosidů.

Jablečná slupka v prášku by se tedy mohla stát 
užitečnou přísadou, která zvýší obsah vlákniny 
a antioxidační kapacitu pekařských výrobků. 
Mimoto by zpracování jablečných slupek na 
práškový přípravek pro pekaře bylo dobrým řeše-
ním i pro průmysl zpracování jablek, který musí 
řešit problém co se slupkou jako s odpadem, kte-
rý je třeba zlikvidovat. 

AMALAKI
(INDICKÝ ANGREŠT) – 

NOVÝM SUPEROVOCEM?
Výtažek z bobulí amalaki neboli indického an-

greštu (Phyllanthus emblica – smuteň emblika) 
má údajně mnohem vyšší obsah antioxidantů 
než jakékoli jiné bobulové ovoce, a to i borůvky 
a jahody. Hodnota ORAC (absorpční kapacita 
pro kyslíkové radikály) extraktu vyráběného fir-
mou Natreaon a prodávaného pod názvem Ca-
pros je 1770, čili dvakrát vyšší než bobulí akai 
a 17krát vyšší než granátového jablka. Natreon 
se domnívá, že amalaki je horkým kandidátem 
stát se „superovocem“ roku 2008. Výtažek z něj 
je vhodnou přísadou do funkčních potravin, ná-
pojů a může být konzumován i jako doplněk stra-
vy. Podle výsledků klinických studií zadaných 
výrobní firmou extrakt amalaki zlepší zdravotní 
kondici jater a celé zažívací soustavy.

Natreon, který má své výzkumné středisko mi-
mo jiné i v Indii, získává vodní výtažek z amala-
ki patentovaným postupem. Tvrdí, že tento po-
stup zaručuje zachování funkčnosti až 60 pro-
cent bioaktivních taninů, které jsou zodpovědné 
za vysokou antioxidační kapacitu Caprosu. Ta-
niny jsou rostlinné polyfenoly hořké chuti, kte-
ré vážou a precipitují proteiny a vyvolávají tzv. 
kaskádový efekt. Ten je potom příčinou dlouho-
trvající antioxidační aktivity. 

Bobulové ovoce je poslední dobou velmi oblí-
bené. V několika minulých letech tu bylo něko-
lik druhů, které přitáhly značnou pozornost spo-
třebitelů: borůvky, brusinky, akai, aronie, černý 
rybíz… Borůvky jsou kupříkladu jedním z nej-
rychleji rostoucích trhů ovocem ve Velké Bri-
tánii. Podle údajů agentury AC Nielsen prodej 
borůvek za poslední dva roky raketově stou-
pl o 55 milionů LST (81 milionů EUR), a to 
ze 40 milionů LST (59 milionů EUR) v květ-
nu 2005 na asi 95 milionů LST (140 milionů 
EUR) v témže měsíci roku 2007. Na druhé stra-
ně trh černým rybízem je ve Velké Británii hod-
nocen na pouhých 10 milionů LST (14,6 milio-
nů EUR).

Aronie taktéž zaznamenala silný pohyb. V ro-
ce 1997 byla přísadou jenom ve dvou výrobcích, 
v minulém roce už ve 108 výrobcích (podle Min-
tel‘s Global New Product Database). Prvenství 
v počtu výrobků obsahujících aronii, o níž se tvr-
dí, že má jeden z nejvyšších antioxidačních ka-
pacit ze všech červených a černých bobulí, má 
Evropa, následují USA a Kanada. 

NÁHRAŽKA MÁSLA
PRO NÍZKOTUČNÉ 

PEČIVO
Na trhu se objevila nová náhražka másla 

pro cukrářské a pekařské výrobky. Jedná se 
o přípravek na bázi tapiokového škrobu, kte-
rý v koláčích, pečivu a moučnících sníží obsah 

tuku až o 97 procent. Adrian Short, spoluza-
kladatel anglické společnosti Ulrick & Short, 
sdělil, že přísada byla vyvinuta pro peka-
ře, kteří zamýšlejí se svými produkty pronik-
nout na trh nízkotučných potravin. Přípra-
vek Delyte6 je tapiokový škrob v prášku, kte-
rý se smíchá s vodou a použije v recepturách 
místo másla. Bez jakékoli změny v receptuře 
jej lze použít k náhradě až 50 procent tuku.
Pokud se výrobce rozhodne recepturu pozmě-
nit, potom lze přípravkem nahradit až 97 pro-
cent tuků.

Načasování uvedení nového přípravku na 
trh je velmi příhodné. Agentura Leatherhead 
Foods zveřejnila koncem minulého roku zprá-
vu, podle níž Britové utratí za nízkotučné potra-
viny a potraviny typu „light“ za měsíc na oso-
bu více (164 USD či 122 EUR) než Američa-
né (125 USD či 93 EUR) a Australané (115 
USD či 86 EUR). Celková hodnota trhu těmito 
výrobky v USA, Velké Británii, Německu, Itálii, 
Francii, Španělsku a Austrálii dosáhla v minu-
lém roce hodnoty 66 miliard USD (49 miliard 
EUR).

Přípravek Delyte6 bude nejenom zdravou 
náhražkou tuku, ale pro pekaře bude i finančně 
výhodný, neboť ceny másla jdou rychle nahoru. 
Tapiokový škrob je přísadou s tzv. čistou etike-
tou, to znamená, že nemusí být ve složení potra-
viny na etiketě jako aditivum uváděn. Delyte6 
se má nejdříve objevit na trhu ve Velké Britá-
nii a Irsku, posléze firma plánuje jeho zavedení 
i v ostatní evropských zemích. 

Obdobně jako firma Ulrich & Short i jiné 
evropské společnosti vyvíjejí náhražky tuku pro 
pekařské výrobky. Kupříkladu v září minulého 
roku přišla se svým balíčkem ‚Let‘s Cake Toge-
ther‘ společnost DSM. Balíček obsahuje tři pří-
pravky – CakeZyme, Etenia and Delite, které 
mají v pekařských výrobcích redukovat obsah 
vajec a tuku, prodlužovat jejich trvanlivost 
a zlepšovat nutriční profil. V témže měsíci se na 
trhu objevil i našlehávací přípravek na bázi kyse-
liny laurové. Výrobcem je firma Cognis a pří-
pravek je určený pro nízkoenergetické pikantní 
pěnové pečivo. 

JEDLÁ NEMRZNOUCÍ 
KOMPONENTA ZLEPŠÍ 

KVALITU ZMRZLINY
Ve zmrzlinách, jejichž součástí je hydrolyzát 

želatiny, se tvoří méně a menších krystalků le-
du než ve zmrzlinách připravených konvenčním 
způsobem, píše Srinivasan Damodaran v časo-
pise Journal of Agricultural and Food Chemis-
try. Zmíněnou přísadou je přípravek vyrobený 
enzymovou degradací želatiny papainem. 

Ledové krystalky o velikosti 15 až 20 mikro-
metrů požadovanou hladkou texturu zmrzliny 
nepoškozují. Jsou-li však větší než 40 mikrome-
trů, má zmrzlina texturu hrubou a zrnitou, pro 
spotřebitele nepřijatelnou. Růst krystalů ledu 
podporuje fluktuace teploty během skladování 
zmrazených výrobků a nakládání s nimi. 

Jako inhibitory růstu krystalů bylo zkoumáno 
již několik různých látek, jejich účinnost však 
byla sporná. Určitou naději vzbuzuje hydroly-
zát želatiny. Při testování jeho účinků byla při-
pravena zmrzlina s a bez této přísady. Teplota 
při skladování pokusné i kontrolní zmrzliny se 
pohybovala mezi -14 a -12 oC a byl sledován prů-
běh vzniku a růstu krystalů ledu.

Největší míra inhibice jejich tvorby byla pozo-
rována u hydrolyzátové frakce, která obsahova-
la peptidy o velikosti od 2000 do 5000 Daltonů. 
Na růst krystalů měla rovněž vliv hodnota pH, 
při které hydrolýza želatiny papainem probíha-
la. Optimální podmínky pro hydrolýzu z hledis-
ka inhibice tvorby krystalů ledu ve zmrzlině by-
ly: pH 7 při teplotě 37 oC po dobu 10 minut při 
poměru papainu ku želatině 1 : 100.

Inhibice růstu ledových krystalů peptidy žela-
tiny zřejmě probíhá obdobným mechanismem 
jako u protimrzrnoucích bílkovin a glykoprotei-
nů. To znamená, že se vytvářejí vazby mezi ato-
my kyslíku peptidů hydrolyzátu želatiny a ledu, 
což brání růstu velkých krystalů ve zmrzlinovém 
mixu. Pokud se podaří objasnit i další moleku-
lární interakce zodpovědné za inhibici růstu 
krystalů, potom bude možné navrhnout design 
peptidových kryoprotektantů s mnohem větší 
antikryogenní aktivitou. Výrobci by tuto novou 
přísadu jistě ocenili. Západoevropský trh zmrz-
liny totiž již delší dobu stagnuje. Prodej v tom-
to regionu poklesl od roku 2004 o 0,4 % na 20,3 
miliardy USD. Výrobci se v současnosti zamě-
řují na zavádění neobvyklých exotických flavo-
rů a výběrových značek, aby si udrželi svůj podíl 
na trhu. 
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NEBEZPEČNÝ 
ETYLKARBAMÁT 
V POTRAVINÁCH 

A NÁPOJÍCH 

V minulém roce byla opět věnována pozornost 
některým zdraví škodlivým látkám v potravinách 
a nápojích. Mimo jiné byla diskutována proble-
matika etylkarbamátu a zdravotního rizika z jeho 
konzumace vyplývajícího. Etylkarbamát byl Svě-
tovou zdravotnickou organizací označen za stej-
ně nebezpečný jako akrylamid.

Etylkarbamát (triviální název urethan) je slou-
čenina, která se přirozeně vyskytuje ve fermento-
vaných potravinách a nápojích, kupříkladu vínu, 
pivu, chlebu, sójové omáčce a jogurtu. Velmi rizi-
kové jsou z hlediska obsahu této látky zejména 
lihoviny z peckového ovoce. Podle údajů, které 
jsou zatím k dispozici, bylo v některých pálenkách 
v Německu zjištěno přes 10 mg etylkarbamátu/kg, 
ve 40 % testovaných vzorků tequil přes 1 mg/kg. 

Etylkarbamát se ve fermentovaných výrobcích 
vytváří z hlediska výrobce nechtěně během kvas-
ného procesu, destilace nebo skladování za pří-
stupu světla. Je to karcinogenní látka, která je 
chuťově neutrální, a proto ji není možné senzo-
ricky identifikovat. Na tvorbě se podílejí přede-
vším kvasinky Saccharomyces cerevisiae.

Při výrobě vína vinné kvasinky z hroznové šťávy 
přijímají jako živinu aminokyselinu arginin, která se 
zde nachází ve značném množství, a metabolizují ji 
na močovinu. Močovina se akumuluje v kvasničné 
buňce a po dosažení kritické koncentrace se uvol-
ňuje do vína. Ve víně močovina spontánně reaguje 
s etanolem a tvoří se etylkarbamát. Chemická reak-
ce mezi močovinou a etylalkoholem je při zvýše-
ných teplotách exponenciálně akcelerovaná. V prů-
běhu biosyntézy argininu se v menším množství 
tvoří též další aminokyselina, citrulin, která se do 
kvasničných bílkovin neinkorporuje. Ta taktéž 
slouží jako prekurzor k biosyntéze etylkarbamátu. 
Etylkarbamát vzniká rovněž při zpracování peckové-
ho ovoce na lihoviny, a to zejména při dlouhodobém 
vedení kvasu za přítomnosti většího podílu mecha-
nicky poškozených pecek. Výchozí látkou pro tvor-
bu etylkarbamátu je v tomto případě kyselina kyano-
vodíková, která se nachází v jádrech ovoce.

Mezinárodní centrum pro výzkum rakoviny pro-
vedlo nové vyhodnocení zdravotního rizika z etyl-
karbamátu. Ten byl v roce 1974 z hlediska kar-
cinogenního potenciálu zařazen do skupiny 2B. 
V současnosti je považován za ještě nebezpečněj-
ší a WHO jej přeřadila do skupiny 2A („pravděpo-
dobně karcinogenní“), kam se řadí i ostatní rako-
vinotvorné látky (akrylamid, arzen, anabolické 
steroidy, yperit a výfukové plyny z motorové naf-
ty). V roce 1986 byla pro něj stanovena směrná 
hodnota 0,4 mg/l. Při dvojnásobném překročení 
této hodnoty již lihovina není z hlediska zdravot-
ního považována za bezpečnou. Od té doby byly 
získávány četné poznatky o mechanismu účinků 
etylkarbamátu u zvířat a lidí. Problémem je, že 
etylkarbamát je přijímán současně s etanolem, 
který jeho rakovinotvorný účinek zesiluje. 

Začalo se zkoumat, jak obsah etylkarbamátu 
v potravinách a nápojích snížit. Každopádně je tře-
ba věnovat pozornost výrobním postupům. Společ-
nost First Venture, která se specializuje na kvasin-
kové produkty, testovala novou metodu vycháze-
jící z technologie původně vyvinuté na University 
of British Columbia, která by měla minimalizovat 

či dokonce zcela eliminovat etylkarbamát z vína. 
Součástí této metody je mimo jiné i použití spe-
cifického kvasinkového kmene vyvinutého First 
Venture. Podle výsledků publikovaných v časo-
pise American Journal of Enology and Viticul-
ture se použitím nové metody snížila hladina
etylkarbamátu v červeném víně o 89 procent. Tes-
ty provedené ve vlastních laboratořích First Ven-
ture též prokázaly, že kmen snížil množství etyl-
karbamátu, tentokrát v chlebu, o 54 procent. Jiná 
studie, tentokrát z University of California Davis, 
zjistila, že nový kvasničný kmen při srovnání 
s tradičními vinnými kvasinkami obstojí, protože 
nemění senzorickou jakost vína.

Při problémech s vysokým obsahem etylkar-
bamátu při výrobě lihovin je třeba vybavit des-
tilační zařízení měděným katalyzátorem nebo 
automatickým promýváním. Při výrobě pálenek 
z ovoce je třeba dát obzvlášť pozor na dokap 
(dotažek), protože etylkarbamát je málo těkavý 
a hromadí se právě v něm. Osvědčuje se oddělit 
dokap nejpozději při dosažení 50 % obsahu etano-
lu. Dokap z předcházející destilace by neměl být 
přidáván do rmutu, aby se v něm zbytečně nezvy-

šoval obsah etylkarbamátu. Nejlépe je dokap shro-
mažďovat a vypálit odděleně a frakce oddělit. Je 
nesporné, že etylkarbamát pochází z kyseliny kya-
novodíkové obsažené v peckách. Z tohoto důvo-
du se osvědčuje šetrné drcení pecek a jejich krat-
ší doba vyluhování.

 PROBIOTIKA 
A PREBIOTIKA POSÍLÍ 
CHUŤ A AROMA SÝRA

Výzkumná pracovnice z univerzity v Sao Pau-
lu v článku publikovaném v časopise LWT- Food 
Science and Technology uvádí, že přídavek vlákni-
ny (prebiotika) v podobě inulinu a oligofruktózy 
zlepší organoleptickou jakost sýra.

Haissa Cardarelli dospěla k závěru, že synbi-
otické čerstvé sýry typu žervé (petit-suisse) jsou 
vhodným vehikulem pro probiotické i prebiotické 
přísady, tzn. že čerstvý sýr je jednou z možností 
jak dostat do lidského organismu vlákninu a pro-
biotika. Probiotika jsou bakterie žijící v tlustém 
střevě, nutné pro zdravou činnost střev. Prebioti-
ka jsou látky stimulující růst probiotik ve střevech 
a synbiotika jsou potraviny, do kterých byla přidá-
na probiotika i prebiotika současně, čímž se výraz-
ně zvyšují účinky probiotik.

Sýry s přídavkem oligofruktózy a/nebo inulinu 
jsou nejen velmi dobrým substrátem pro přežívá-
ní probiotických kultur, ale mají zároveň i dobré 
senzorické hodnocení. V brazilské studii bylo při 
přípravě čerstvého sýra použito 8 různých kom-
binací probiotických kultur Lactobacillus acido-
philus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis 
(obě od Danisca) s prebiotickou vlákninou inu-
linem (Beneo ST, Orafti), oligofruktózou (Beneo 
P95, Orafti) nebo oligosacharidy z medu. Dáv-
ky inulinu, oligofruktózy či oligosacharidů medu 
byly dostatečně vysoké na to, aby měly prebiotic-
ké účinky. Senzorickou přijatelnost sýrů posuzo-
val panel 560 hodnotitelů. Všichni hodnotitelé se 
shodli na tom, že sýry doplněné oligofruktózou 
a/nebo inulinem byly chuťově velmi dobré, na-
opak sýry připravené s přídavkem oligosacharidů 
z medu nebyly pro většinu hodnotitelů přijatelné. 

Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna,

ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Klobouček 43, 641 00 Brno
Tel.: 728 204 244, e-mail: old.drapal@seznam.cz

www.drapalovoslamovevino.cz

Oldřich Drápal
Výroba a prodej

slámového
vína

Vinařství Oldřich Drápal starší se specializuje na výrobu 
slámových vín. Zpracovává vybrané hrozny od svých stálých 
dodavatelů. Hrozny jsou po sběru ve vinici uloženy v sypce 
na rákosových rohožích, kde vysychají podle odrůd od 3 do 6 
měsíců. Při sběru hroznů bývá cukernatost od 20 do 24 ° ČNM. 

Při lisování bývá cukernatost od 36 do 50 ° ČNM podle 
zdraví hroznů. Od sběru a uložení hroznů na sypce se provádí 
kontrola těchto hroznů a odstraňují se bobule popř. celé 
hrozny napadené plísní nebo hnilobou. Po vylisování hroznů 
přichází k postupnému kvašení až do dosáhnutí 10 až 12% 
obj. alkoholu. Poté se víno školí. Výsledný produkt se láhvuje až 
po roce od začátku školení. Lahvování se provádí do láhví 0,35 
a 0,20 lt. Korek se používá přírodní. 

Vzhledem k tomu, že alkohol bývá až 12% objemu, bezcukerný 
extrakt cca 50 g litr. Zbytkový cukr od 150 g v litru a více kyselina 
cca 10 g v litru. Těkavé kyseliny do 1 g v litru mají tato vína před 
sebou delší budoucnost a to i 20 let 

PĚKNÝ-UNIMEX:
VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER

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

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
T/F: +420 284 811 130
 www.pekny-unimex.cz

�  okamžitá reakce
na potřeby
našich zákazníků

�  nejvyšší jakost
koření a přísad

�  neustálé dynamické 
investice do nových 
technologií

�  pečlivě střežený 
proces kontroly 
kvality
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů
a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potra-
vinách 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.

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 


