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Krize a potravinová pomoc
Jak překonat potravinovou krizi? Tato otázka, navzdory malé 

pozornosti, kterou jí věnují média, představuje stále otázku nejvyš-
šího významu odhadem pro 963 milionů lidí ve světě, kteří čelí hla-
du a podvýživě každodenně. Ačkoli je známo, že globální finanční 
krize a ekonomické zpomalení posunuly v minulých měsících ce-
ny potravy na nižší úroveň, ceny setrvávají vysoko nad jejich úrov-
ní před vypuknutím potravinové krize, a to na úrovni cen v roce 
2005. Krize je proto pořád realitou pro chudé domácnosti v roz-
vojových zemích, jejichž výdaje na jídlo představují 60 % až 80 % 
jejich celkových výdajů. Zároveň je ale příležitostí, aby byla země-
dělství věnována pozornost, jíž si zaslouží, neboť zemědělský sektor 
je klíčový pro potírání chudoby, zvyšování potravinové bezpečnosti 
a zlepšení environmentálního stavu. Tato fakta nedávno přinesla 
společnost Glopolis, zabývající se agrární politikou ve světě.

Snížení cen je podle těchto zdrojů možné díky pokračující ex-
panzi kapacit zemědělské produktivity pouze v malém počtu zemí 
jako Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, státech Evropské 
Unie, USA společně s Čínou a Indií. Kromě toho v mnoha přípa-
dech nízké mezinárodní ceny poškodily lokální produkci v rozvo-
jových zemích. Například levná rýže vyvážená z Japonska a Thaj-
ska do západní Afriky způsobila snížení nejen místní produkce 
rýže, ale také produkce tradičnější základní potraviny, kterou 
je proso. Vláda by tedy měla pohlížet na vysoké ceny v zeměděl-
ství jako na příležitost, jak přilákat veřejné a soukromé investi-
ce. To je dobrá zpráva pro země, kde zemědělství stále vytváří ví-
ce než polovinu pracovních míst. Je to také dobrá zpráva pro ze-
mě, v nichž jsou potenciální příjmy z produktivity důležité. Do 
této skupiny můžeme zahrnout řadu subsaharských afrických ze-
mí. V neposlední řadě by pak mohl tento přístup přispět k nápra-
vě některých nespravedlností mezi městskými a venkovskými ob-
lastmi, které se objevily spolu s globalizací. Navíc, potravinová 
pomoc musí být stále více o dárcovské finanční podpoře, která je 
použita na investice do zlepšení produkce, uskladnění a doprav-
ní infrastruktury v rozvojových zemích. Cílem by mělo být upřed-
nostnění nákupu úrody od místních farmářů před distribucí po-
travy vypěstované v zemích dárců. Aby vláda mohla využít výhody 
plynoucí z vysokých cen, měla by také usilovat o lepší způsob ří-
zení trhů se zemědělskými komoditami. 

Mezi postupy, které přinesou rychlé výsledky, je prioritou regu-
lace tlaku vzniklého poptávkou po biopalivech. Autoři zdůrazňu-
jí, že hlavním spouštěčem krize nebyla ani tak samotná produk-
ce biopaliv, jako rychlost, s jakou rostla jejich produkce. Proto 
navrhují, aby stimuly produkce biopaliv byly propojeny s cenami 
v zemědělství, takže každý růst nad určitou úroveň bude automa-
ticky redukovat podněty k jejich produkci. Na spekulativní po-
ptávku po světových cenách potravin je třeba pohlížet jako na či-
nitele zhoršujícího nestálost zemědělských trhů. V USA byly dí-
ky sérii rozhodnutí, která vznikla v pozdních osmdesátých letech, 
směny komodit postupně deregulovány. Investice spekulantů do 
obilí dosáhly v roce 2003 výše 13 miliard USD, v březnu 2008 se 
rozrostly na 260 miliard USD. Vedle těchto postupů, jejichž efekt 
je téměř okamžitý, je nutno se zabývat také postupy, které začnou 
být účinné až po delší době, ale jejichž výsledkem by mohla být 
přeměna dominantní zemědělské struktury ve spravedlivější a ví-
ce udržitelný model. Jedním z těchto postupů je regulace tržní síly 
velkých zemědělsko-potravinářských společností. Navzdory vysoké 
ceně hospodářských komodit a také vysokým cenám energie, kte-
rá umožňuje zpracování a dopravu, hodně firem vytvořilo v roce 
2008 zisk. Toto je případ Nestlé, jehož čistý zisk byl 4,8 miliard 
USD v první půlce roku 2008, což znamená zvýšení o 6,1 % opro-
ti předešlému roku. Z toho vyplývá, že tyto společnosti získávají 
jejich lví podíl v řetězci potravinových hodnot, často v neprospěch 
producentů a spotřebitelů. Autoři také poukazují na znovuzavede-
ní světových rezerv obilí. V roce 2008 stav světových potravinových 
zásob odpovídal množství potravin, které bylo v roce 2007 spotře-
bováno za 57 dní. V posledních patnácti letech nebyla světovým 
skladům věnována pozornost, protože EU a USA je vnímalo jako 
narušitele obchodu podle pravidel WTO. Úbytek vládou spravo-
vaných skladů umožnil pád cen a zvýšení tržní nejistoty v případě 
nedostatku zásob. Aby rozvinuli svůj potenciál, omezení produ-
centi potřebují společně s vyššími cenami také cenovou stabilitu 
a trhy s nízkým rizikem. To vyžaduje flexibilitu vlády v obchod-
ní politice ve zvyšování nebo snižování tarifů. Řada zemí může 
chtít postupně zvyšovat tarify zemědělského dovozu, což zlepší je-
jich produktivní kapacitu. Tento bod je jistě nejambicióznější ze 
všech, neboť navrhuje zásadní přehodnocení základů procesu li-
beralizace trhu. Ospravedlnění závisí na specifikaci zemědělství, 
které je, na rozdíl od ostatních sektorů, jako jsou průmysl a služ-
by, životně nezbytné pro lidskou existenci. Nedivme se proto, že 
na konferencích světového významu stále častěji od politiků, ale 
i odborníků na danou tematiku zaznívá, že bychom se měli vrátit 
k politice maximální potravinové soběstačnosti. Je od nás bláz-
novství si myslet, že můžeme rozvíjet země po celém světě bez to-
ho, abychom posilovali jejich schopnost vlastního zajištění obži-
vy. Eugenie Línková

Záměrem konference byla podpora vyu-
žití výsledků potravinářské vědy a výzkumu 
k hodnocení rizik a s ním související přípra-
va právních předpisů, které mají zajistit zdra-
votně nezávadné a kvalitní potraviny. Dalším 
očekávaným efektem konference bylo posílení 
spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, 

především spolupráce širokého spektra insti-
tucí České republiky s institucemi členských 
států EU, Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (EFSA) a Evropskou komisí (EK) 
při přípravě právních předpisů na základě vě-
decky podložených argumentů.

Konference se konala za účasti ministra 

Bezpečností potravin
se zabývala předsednická 

konference v Praze

zemědělství Petra Gandaloviče, výkonné ře-
ditelky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle, 
rektora Vysoké školy chemicko-technologic-
ké (VŠCHT) Josefa Koubka a zástupkyně ge-
nerálního ředitele DG SANCO Paoly Testo-
ri Coggi. Na konferenci vystoupila řada před-
ních českých a zahraničních odborníků.

Konferenci zahájil ministr zemědělství Petr 
Gandalovič, který zdůraznil, že: „Evropští ob-
čané oprávněně očekávají vysokou úroveň zajiš-
tění bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, pohody 
zvířat a zdraví rostlin v rámci Evropské unie. Le-
gislativa Společenství dosahuje těchto vysokých 
standardů prostřednictvím jednotlivých opatře-
ní, takzvaně od farmy po stůl, za současné pod-
pory efektivního fungování vnitřního trhu.“ Pan 
ministr také podtrhl důležitost a v některých 
případech i obtížnost využívání vědeckých 
poznatků pro legislativní činnost, které zazna-
menává během českého předsednictví v Radě 
EU. Prezident Potravinářské komory ČR Mi-
roslav Toman prezentoval tři hlavní požadav-
ky pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví 
a posílení ochrany spotřebitele, a to bezpeč-
nost potravin, kvalitu potravin a zjednoduše-
ní legislativních norem pro výrobce. Zdůraz-
nil, že požadavky nesmí být pro výrobce lik-
vidační.

Výkonná ředitelka EFSA Catherine 
Geslain-Lanéelle uvedla, že: „Nezávislý vědec-
ký přístup je i nadále bude klíčový pro potravi-
nářskou a krmivářskou legislativu. Jak ukáza-
ly krize v 90. letech, je to jediný způsob, jak mů-
žeme efektivně chránit spotřebitele.“ Catherine 
Geslain-Lanéelle dále prezentovala vědeckou 
spolupráci EFSA a v neposlední řadě zmíni-
la také důležitost důvěryhodnosti, postavené 
na kvalitě, transparentnosti, otevřenosti a ne-
závislosti práce EFSA, tolik potřebné pro ře-
šení aktuálních problematik jako např. nano-
technologií a klonování. Paní Paola Testori 
Coggi, zástupkyně generálního ředitele DG 
SANCO, vyzdvihla klíčovou roli důsledné 
kontroly celého potravinového řetězce od pole 
po stůl, zejména systém sledovatelnosti, dále 
zdůraznila potřebu předcházet krizím a efek-
tivně garantovat ochranu potravin tak, aby se 
snížilo riziko z potravin a byl lépe chráněn ev-
ropský trh. Druhý zástupce Evropské komise 
Timothy Hall, ředitel sekce E pro biotechnolo-
gie, zemědělství a potraviny DG RESEARCH, 
se zaměřil na nové technologie, výzkum a no-
vé potraviny.

Dvoudenní konference byla tématicky roz-
dělena do čtyř plenárních sekcí (Pozice EU 
v oblasti bezpečnosti potravin a mezinárodní 
spolupráce, Kvalita potravin a kontrola bez-
pečnosti, Spotřebitelé a záležitosti bezpečnos-
ti potravin, Nové technologie pro produkci po-
travin) a dvou paralelních sekcí (Právní před-
pisy pro bezpečnost potravin a příležitosti ve 
výzkumu, Perspektivy v potravinářském prů-
myslu – naplnění očekávání spotřebitelů).

Ing. Jitka GÖTZOVÁ
ředitelka odboru bezpečnosti potravin

Ministerstvo zemědělství
– Úřad pro potraviny

Charakteristika práce jednotlivých sekcí 
bude blíže popsána v článku o této konferen-
ci v časopisu Potravinářská Revue 4/2009.

Mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost potravin „Potravinářský výzkum 
podporující vědecky založenou legislativu: příležitosti pro výrobce a spotřebitele“ se 
uskutečnila ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v Kongresovém centru Praha. Pod zášti-
tou předsednictví konferenci společně organizovalo Ministerstvo zemědělství, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze a Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 

Evropská komise 6. května 2009 posvě-
tila spuštění programů Podpůrného a ga-
rančního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF) na pomoc zemědělcům a potra-
vinářům postiženým ekonomickou krizí. 
PGRLF tak spustí čtyři programy, jejichž 
prostřednictvím budou zemědělci a zpra-
covatelé moci čerpat na podporu provoz-
ních úvěrů celkem 2,6 miliardy korun.

„Čekali jsme na oficiální vyjádření Bruselu. 
Schválení Komisí předcházela řada komplikova-

ných jednání, ale nyní mohou být programy ne-
prodleně spuštěny,“ uvedl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

Schvalování ze strany komise se podle je-
ho slov protáhlo, protože balíček podpůrných 
opatření pro různé oblasti národních ekono-
mik, jehož jsou podpory z PGRLF součástí, 
obsahoval mnoho jiných programů.

Podpora z PGRLF má tuzemským země-
dělcům pomoci vyrovnat se s dopady ekono-
mické krize, v jejímž důsledku se snížila ocho-
ta bank poskytovat farmářům provozní úvěry 

či vzrostla úroková míra u těchto úvěrů. Ag-
rární sektor navíc trápí již několik měsíců níz-
ké výkupní ceny mléka.

Vláda schválila finanční pomoc pro české ze-
mědělce a zpracovatele ve výši 2,6 mld. korun 
v březnu letošního roku. Princip podpůrných 
programů podpor spočívá v poskytnutí podpory 
ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů 
a v poskytnutí podpory ve formě zajištění části 
provozních úvěrů, jenž jsou poskytnuty země-
dělským podnikatelům komerčními subjekty. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Komise schválila programy na podporu zemědělců a potravinářů

Pohled na účastníky konference

Ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič při svém projevu na konferenci o bezpečnosti potravin. 
Vlevo Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel MZe a ředitel Úřadu pro potraviny, vedle něj 
prof. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor VŠCHT a zprava paní Catherine Geslain-Lanéelle, výkonná 
ředitelka Evropského úřadu bezpečnosti potravin (EFSA) a paní Paola Testori Coggi, zástupkyně 
generálního ředitele DG SANCO.
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Mlékárna MILTRA B s. r. o.
je jediným výrobcem tohoto druhu eidamského sýru v ČR. Tyto 
produkty jsou bez konzervantů, a přirozeně bezlepkové. Kvalita je 
potvrzena udělením značky Klasa na celou kolekci výrobků. Spo-
lečnost nyní přichází na trh s novým typem obalů plátkových sýrů, 
umožňující lepší identifikaci výrobků na trhu s plátkovými sýry.

Eidamské salámové polotvrdé sýry
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Jednání nej-
vyšších veteri-
nárních autorit 
členských zemí 
EU, které uspo-
řádala Státní ve-
terinární správa 
ČR ve dnech 13.–

16. 4. 2009, bylo úspěšné.

V průběhu pracovního jednání by-
ly probírány zejména tyto body: Strate-
gie zdraví zvířat 2007–2013; vztahy se 
třetími zeměmi – vývoj situace s Rus-
kou federací; vyšetřování na trichinellu 
a akreditace laboratoří na toto vyšetře-
ní; informace o závěrech z Konference 
k politice kvality zemědělských produk-
tů, která se konala v Praze 12.–13. břez-
na (prezentace ČR). Dále pak příprava 
voleb navržených kandidátů za EU do 
OIE (Mezinárodního úřadu pro náka-
zy zvířat) a EUFMD (Evropská komi-

se pro kontrolu slintavky a kulhavky). 
Dalším zajímavým bodem bylo řešení 
finančních příspěvků EU na zdravot-
ní programy u zvířat na rok 2010. Dů-
raz byl kladen též na posílení zdravotní-
ho dozoru a kontrolních mechanismů
zemí z oblasti okolo Středozemního 
moře. 

ČR prezentovala Návrh nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady o hygie-
nických pravidlech pro vedlejší produk-
ty živočišného původu, které nejsou ur-
čeny pro lidskou spotřebu. Na žádost 
Dánska byla projednána speciální ga-
rance na salmonelu u masa brojlerů 
a vajec v souladu s článkem 8 naříze-
ní 853/2004;

Za úspěšné lze považovat, že český 
„Návrh nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o hygienických pravidlech, 
pokud jde o vedlejší produkty živočiš-
ného původu, které nejsou určeny pro 
lidskou spotřebu“ byl hodnocen velmi 

dobře. Lze toto považovat za úspěch 
naší veterinární diplomacie. Přijetí to-
hoto nařízení bylo a je prioritou České 
republiky po dobu jejího předsednictví. 
Uvedený kompromisní návrh nařízení 
vyjasní a sjednotí přístup k nakládání 
s vedlejšími živočišnými produkty, zjed-
noduší a sníží administrativní zatížení 
při současném zajištění ochrany zdraví 
lidí a zvířat při současném zvážení eko-
nomických aspektů. Projednávání toho-
to návrhu v Pracovní skupině Rady EU 
bylo za našeho předsednictví ukonče-
no, následně ho projednal COREPER. 
Pokud bude tento návrh přijat, stane 
se nesporně jedním z úspěchů českého 
předsednictví. Na jednání bylo členský-
mi státy, Sekretariátem Rady a Komisí 
kladně hodnoceno úsilí, které ČR v této 
oblasti vyvinula, a příprava tohoto před-
pisu byla vyhodnocena jako vynikající 
příklad spolupráce „TRIO-PRESS“, tj. 
tří předsednických zemí, které po sobě 

následují, v tomto případě Francie, ČR 
a Švédska. 

Ve vztazích se třetími zeměmi byla 
projednávána především otázka Ruska. 
Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, 
informoval své kolegy o jednání tzv. ku-
latého stolu mezi zástupci Evropské ko-
mise a zástupci Ruské federace, které 
se uskutečnilo pod patronací Státní ve-
terinární správy ČR v Praze ve dnech 
25.–26. 3. 2009 v rámci ČR PRES. Té-
matem byly „Podmínky exportu mléka, 
mléčných výrobků a červeného masa 
z EU do RF“. Závěry z jednání šéfů ve-
terinárních služeb (CVO) směřují EU 
k dalšímu vyjednávání, tak aby došlo 
k pozitivnímu posunu při exportu zmí-
něných komodit do RF. Jde tedy o to, 
že další jednání musí probíhat na vyšší, 
politické úrovni, a to například v rámci 
jednání G8.

Kromě oficiálních jednání mělo se-
tkání šéfů veterinárních služeb EU 

i neformální část. Na slavnostní ve-
čeři přednesl úvodní projev náměstek 
ministra zemědělství Stanislav Kozák, 
který představil úkoly jednání. V rám-
ci neformální části setkání pak účast-
níci navštívili Konopiště, seznámili se 
s úrovní chovatelské práce na hřebčí-
ně Favory, měli možnost posoudit účin-
nost státního veterinárního dozoru zde 
i v oblasti myslivosti, v péči o volně ži-
jící zvěř.

Podle všech účastníků i zástupců stá-
lého zastoupení lze považovat setká-
ní „nevyšších evropských veterinářů“ 
v Praze za velký úspěch, za úspěch naší 
veterinární diplomacie. Milan Malena, 
ústřední ředitel Státní veterinární sprá-
vy ČR, vyjádřil uspokojení, že SVS ČR 
byla schopna zorganizovat takovouto 
akci a že jsme mohli prezentovat svou 
práci v rámci předsednictví, a to jak 
státního veterinárního dozoru, tak i na-
ší pohostinnosti.

EU šéfové veterinárních služeb v české režii

Aby se cestující vyhnuli na hra-
nicích problémům, uvádíme aktu-
ální informaci, jak to je po 1. 5. 
2009. Pro vlastní spotřebu nic od 
masa a mléka ze třetích zemí, s vý-
jimkou Chorvatska, Faerských ost-
rovů, Grónska a Islandu. 

Od prvního května tohoto roku na-
bývá účinnosti nové Nařízení Komise
č. 206/2009 o dovozu produktů živočiš-
ného původu pro osobní spotřebu do 
EU, které zároveň ruší platnost Naříze-
ní Komise č. 745/2004.

Dané nařízení Komise se nevztahu-
je na:
–  produkty živočišného původu pro 

osobní spotřebu z Andorry, Lichten-
štejnska, Norska, San Marina a Švý-
carska,

–  produkty rybolovu pro osobní spotře-
bu z Faerských ostrovů a z Islandu.
Dle nového nařízení Komise č. 206/

2009 si mohou cestující z Chorvatska, 

Faerských ostrovů, Grónska nebo Islan-
du dovézt pro osobní spotřebu:
–  maximálně 10 kg masa, masných vý-

robků, mléka nebo mléčných výrob-
ků,

–  maximálně 10 kg sušeného mléka 
pro kojence, kojenecké výživy ne-
bo zvláštní výživy potřebné z lékař-
ských důvodů (může to být pouze ba-
lený, značkový a při pokojové teplotě 
uchovávaný produkt),

–  maximálně 10 kg krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu potřebného z lé-
čebných důvodů (může to být pouze 
balený, značkový a při pokojové tep-
lotě uchováváný produkt), 

–  maximálně 20 kg produktů rybolovu 
pro osobní spotřebu – čerstvé vyku-
chané ryby, zpracované ryby (např. 
sušené, vařené, solené) a některé ko-
rýše,

–  maximálně 10 kg produktů jiných než 
maso, masné výrobky, mléko a mléč-
né výrobky (např. med, vejce). 

Z ostatních třetích zemí (jiných než 
Chorvatsko, Faerské ostrovy, Grónsko 
nebo Island) si cestující nesmí dovézt 
ani maso, ani „nic od mléka“ pro osob-
ní potřebu, z ostatních komodit pak mo-
hou dovézt všeho podstatně méně:
–  maximálně 2 kg sušeného mléka 

pro kojence, kojenecké výživy ne-
bo zvláštní výživy potřebné z lékař-
ských důvodů (může to být pouze ba-
lený, značkový a při pokojové teplotě 
uchovávaný produkt),

–  maximálně 2 kg krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu potřebného z lé-
čebných důvodů (může to být pouze 
balený, značkový a při pokojové tep-
lotě uchovávaný produkt), 

–  maximálně 20 kg produktů rybolovu 
pro osobní spotřebu – čerstvé vykucha-
né ryby, zpracované ryby (např. suše-
né, vařené, solené) a některé korýše, 

–  maximálně 2 kg produktů jiných než 
maso, masné výrobky, mléko a mléč-
né výrobky (např. med, vejce).

Pozor tedy, dovoz masa, masných 
výrobků, mléka a mléčných výrobků je 
z ostatních třetích zemí zakázán (kromě 
zmíněných – Chorvatska, Faerských os-
trovů, Grónska a Islandu)!!!

Pro některé živočichy chráněných 

druhů platí dodatečná omezení: např. 
pro kaviár druhu jeseterů je hmotnostní 
limit maximálně 125 g na osobu.

Více informací lze nalézt na www.
svscr.cz, Dovoz potravin pro osobní 
spotřebu do zemí EU.

Jak cestovat bez problémů do EU

Nový virulentní vir chřipky, kte-
rá sužuje nyní zejména obyvate-
le Mexika a některých dalších ze-
mí, má s prasaty společné pouze 
to, že zřejmě v těle prasete došlo 
k onomu odborníky předpokládané-
mu posílení, či spíše zmutování vi-
ru chřipky při využití vlastností viru 
chřipky lidské, ptačí a prasečí.

Přesto se v celém světě hovoří o tom-
to viru, který je přenosný z člověka na 

člověka jako o tzv. prasečí chřipce. Jak 
ukazují poslední informace a výsledky 
šetření, tak označení „prasečí chřip-
ka“ je zavádějící a nesprávné, proto-
že k šíření infekce dochází mezi lidmi
a nakažení lidé neměli žádný kontakt 
se zvířaty. 

K tomuto závěru se dospělo poté, co 
byly provedeny první epidemiologické 
studie a genetické analýzy chřipkového 
viru s cílem zjistit jeho původ. V rámci 
těchto analýz byl objeven i úsek speci-

fický pro prasečí chřipku. Bohužel to-
to zjištění může být zavádějící. Prase ja-
ko specifický hostitel savčích i ptačích 
chřipkových virů v některých případech 
funguje jako mixážní nádoba, ve které 
dojde k mutaci, tzv. „reasortmentu“, 
a ke vzniku nového viru. K tomu do-
chází především v oblastech, kde je níz-
ká biologická bezpečnost chovu a kde 
dochází ke kontaktu prasat a drůbeže, 
přičemž jde o zvířata infikovaná chřip-
kovými viry. Touto cestou se pravděpo-

dobně „prasečí část viru“ dostala v mi-
nulosti do genetické informace součas-
ného viru. 

Zmíněná skutečnost vsak nemá žád-
ný vliv na šíření viru – ten se šíří ka-
pénkami mezi lidmi bez jakéhokoli kon-
taktu se zvířaty. Dokonce není ani zce-
la jasné, zda jsou prasata k tomuto viru 
nadále vnímavá. 

Proto není nezbytně nutné zavádět 
v současné době jakýkoli monitoring 
v chovech prasat, obávat se kontaktu se 

zvířaty či mít obavy z konzumace vep-
řového masa! 

Riziko je především při kontaktu 
s lidmi při cestování do rizikových ob-
lastí s výskytem této chřipky. S ohle-
dem na tyto skutečnosti lze v blízké 
budoucnosti očekávat i změnu názvu 
tohoto onemocněni z mediálně atrak-
tivního názvu „prasečí chřipka“ na ty-
pové označení chřipka „A H1N1“ nebo 
označení podle místa původu „Mexická 
chřipka“.  Josef Duben, SVS ČR

Podrobněji o mexické chřipce

Ing. Jakub Šebesta
* 16. 11. 1948 v Krumvíři 

PROFESNÍ PRAXE 

od 8. 5. 2009 Ministr zemědělství ČR 

1992–2009  Ústřední ředitel Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI) 

1990–1992  ředitel krajského inspektorátu ČZPI 
(dnes SZPI) v Brně 

1981–1990  inspektor kontroly vína ČZPI pro ČR 

1976–1981  řidič vzorkař na Státní inspekci jakosti 
(dnes SZPI) 

1972–1976 vedoucí vinařské skupiny ZD Krumvíř 

VZDĚLÁNÍ 
Vysoká škola zemědělská (dnešní Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita v Brně) 
– Zahradnická fakulta se zaměřením na vinařství 
Střední technická škola v Modré 
– vinohradnictví a vinařství 

ČLENSTVÍ VE VYBRANÝCH
ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH 
Člen správní a vědecké rady Mendelovy univerzity 
Člen vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity 
Člen dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství 
Člen dozorčí rady Vinařského fondu ČR 
Člen společnosti VINEXPO 

POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST 
Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Novým ministrem zemědělství ČR je Jakub Šebesta 
V DOPROVODU PREMIÉRA JANA FISCHERA PŘEVZAL JAKUB ŠEBESTA ÚŘAD Z RUKOU DOSAVADNÍHO MINISTRA PETRA GANDALOVIČE 11. 5. 2009. 

Foto: Dorian Hanuš MZe
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Zákazníci se mohou poměrně čas-
to setkat ve specializovaných ob-
chodech či zvláštních pultech vel-
kých obchodů se zajímavou na-
bídkou – ryb sladkovodních nebo 
mořských či různých plodů moře po-
ložených na drceném ledu.

Zákazník předpokládá, že jde o ry-
by čerstvé, které byly dovezeny chlaze-
né, ale nemusí tomu tak být. Pracovní-
ci státního veterinárního dozoru se již 
setkali s případem, že takto byly nabí-
zeny ryby rozmražené. To samozřejmě 
možné je, ale jen za splnění patřičných 

Rozmražené ryby jsou rozmražené ryby

Přestože je ČR vnímána jako ze-
mě bezpečná, pokud jde o hrozby 
různých nebezpečných onemocnění 
lidí či zvířat či vzniku epidemií či 
epizoocií, je nutné počítat se všemi 
eventualitami. Krizové plány má in-
tegrovaný záchranný systém a jeho 
součástí jsou krizové plány humán-
ních i veterinárních lékařů.

Letos se k tématu řešení mimořád-
ných situací s hromadným postižením 
osob i zvířat koná 15.–17. 6. v Luhačovi-
cích XII. ročník mezinárodní konference 
Medicína katastrof. V čestném předsed-

nictvu je kromě hlavního hygienika ČR 
Michaela Víta též ústřední ředitel Stát-
ní veterinární správy ČR Milan Malena, 
zástupkyně WHO v ČR Alena Šteflová, 
generální ředitel Hasičského záchran-
ného sboru Miroslav Štěpán a celá řa-
da šéfů lékařských institucí z ČR a ze 
Slovenska. Bližší informace lze nalézt 
na www.egozlin.cz.

Určitě je dobré uvést, že případné 
krizové situace, které se týkají zdraví 
lidí i zvířat, musejí řešit všechny slož-
ky IZS (integrovaného záchranného 
systému), a všechny tyto složky se na 
konferenci Medicína katastrof budou 

v Luhačovicích podílet, tj. hasiči, poli-
cie, záchranná služba, zástupci Minis-
terstva zdravotnictví, Ministerstva vni-
tra, armáda, krajské úřady, Státní vete-
rinární správa ČR, hygienické stanice, 
nemocnice aj.

Jedním z důležitých témat bude kri-
zová připravenost IZS při výskytu vy-
soce nebezpečných nákaz a začlenění 
těchto úloh do pandemických plánů ČR 
a SR. Konference je svým charakterem 
ojedinělá, neboť jejím cílem je probrat 
možnosti, kompetence, zodpovědnosti, 
ale hlavně způsoby řešení jednotlivých 
krizových situací. Cílem konference 

je totiž nejen nebezpečí definovat, ale 
hlavně představit možnosti řešení a ta-
ké stanovit slabá místa, na která je nut-
né se soustředit.

Za Státní veterinární správu ČR za-
zní dva příspěvky. Petr Kučínský z Kri-
zového centra SVS ČR představí vete-
rinární model řešení likvidace ohnisek 
aviární influenzy – ptačí chřipky. V té-
to prezentaci vycházíme z vlastních 
ověřených zkušeností a je možné do-
ložit účinnou spolupráci právě v rámci 
IZS. Druhý příspěvek bude na téma, ja-
kou úlohu by měl státní veterinární do-
zor v případě, že by na území ČR přistá-

lo letadlo s ohniskem nebezpečné náka-
zy na palubě.

Předmětem mezinárodní konferen-
ce Medicína katastrof nebude žádné 
„co by, kdyby“… Jak je zřejmé z vete-
rinárních „kauz“ v uplynulých letech 
v EU, je třeba počítat s riziky, a to ať 
by šlo o ptačí chřipku, slintavku a kul-
havku a celou řadu třeba dosud má-
lo známých nákaz. Dále se bude jed-
nat o legislativním rámci pro případná 
řešení krizových situací, o součinnosti 
složek IZS a o organizaci spolupráce
a o systému vzdělávání na tomto úse-
ku.

Veterináři mají co říci k řešení mimořádných situací

Státní veterinární správa ČR, kon-
krétně pracovníci Krajské veterinár-
ní správy pro Pardubický kraj, zjis-
tili zásilku květového medu z Ukra-
jiny, ve kterém prokázali rezidua 
tetracyklinu, léčiva nepovoleného 
pro ošetření včel. Celá zásilka, té-
měř 15 tisíc kg, byla pozastavena 
a bude vrácena zpět dodavateli.

Jedná se o zásilku medu z Ukraji-
ny o celkové hmotnosti 14 765 kg, kte-
rá byla dovezena do ČR. Namátkovou 
kontrolou v místě určení byl odebrán 
směsný vzorek, ve kterém v Národní re-
ferenční laboratoři Státního veterinár-
ního ústavu Jihlava zjistili rezidua tet-
racyklinu. Zásilka je celá pozastavena 
v místě určení, nebyla a nebude uvede-
na do oběhu a bude vrácena zpět doda-
vateli do Ukrajiny.

Limit tetracyklinu udává evropská le-
gislativa – nesmí být v medu přítomen 
vůbec. Zdrojem kontaminace je prav-
děpodobně ošetření včelstva tetracykli-
nem proti některé chorobě včel (zřejmě 
proti moru včelího plodu). V ČR je léč-
ba moru včelího plodu zakázána, prá-
vě kvůli riziku obsahu reziduí veterinár-
ních léčiv v medu.

Země mimo EU mohou dovážet med, 
pouze pokud splňují požadavky pro sle-
dování cizorodých látek (monitoring) ve 
stejné míře jako mají členské státy. Sta-

noví to rozhodnutí komise 2003/812/
ES. Seznam těchto zemí je uváděn kaž-
dý rok v rozhodnutí komise (pro letošní 
rok je to CD 2008/772/EC).

Považujeme při této příležitosti za 
vhodné opět uvést, že v českém medu 
nezjišťujeme rezidua léčiv. Naši včela-
ři si všechna potenciální rizika uvědo-
mují, a proto i dodržují ustanovení ve-
terinární legislativy. Proto je také český 
med dobře obchodovatelnou komodi-
tou i v rámci intrakomunitárního trhu.

Josef Duben, SVS ČR

Závadný med z Ukrajiny zadržen

Státní veterinární správa ČR již 
informovala o obou zjištěných pří-
padech ostatní členské země pro-
střednictvím systému rychlého va-
rování RASFF. 

Podle nařízení Komise (ES) č. 
1881/2006 je limit pro kadmium 
0,1 mg/kg. V marockých sardin-
kách v rostlinném oleji byly namě-
řené hodnoty 0,256 mg/kg; 0,190 
mg/kg; 0,170mg/kg a 0,139mg/kg. 
Dvě šarže ze zásilky byly pořádku, 
tudíž nyní se stahují závadné čty-
ři. Případ řeší Krajská veterinární 
správa pro Zlínský kraj.

Pokud jde o dioxiny, tak limit pro 

sumu dioxinů a PCB s dioxinovým 
účinkem je podle nařízení Komi-
se (ES) č. 1881/2006 pro rybí játra
25 pg/g. Laboratorní vyšetření 
v polských tresčích játrech ve vlast-
ním oleji prokázalo 39,7 pg/g. Ten-
to výrobek je v současné době sta-
hován z trhu. Jde o zásilku celkem 
2 779 kg. Případ řeší Krajská veteri-
nární správa pro Středočeský kraj.

Lze zopakovat, že obě závadné 
zásilky nesmí být uvedeny do obě-
hu, to znamená, že se stahují, a bu-
dou buď vráceny zpět dovozci, po-
případě na jeho náklady tzv. neškod-
ně odstraněny, tj. zlikvidovány.

Ani sardinky s kadmiem,
ani tresčí játra s dioxiny!

Kdo má rád zvěřinu, bude možná 
zvědavý, o čem se nedávno jednalo 
v Kongresovém centru v Praze. Šlo 
o další významnou akci, kterou v rám-
ci Předsednictví uspořádala Státní ve-
terinární správa ČR. Byla to meziná-
rodní akce „Hygiena zvěřiny a její 
bezpečnost v potravinovém řetězci“.

Tato konference, ale příhodněj-
ší by byl název workshop, či ještě
lépe pracovní setkání se konala ve dnech 

22.–24. dubna 2009 v Kongresovém cen-
tru v Praze. Účastnili se jednak zástup-
ci Evropské komise, ředitel sekce E pro 
bezpečnost potravinového řetězce Eric 
Poudelet a zástupce sekce pro hygie nu 
masa Bibiana Janáčková, jednak zástup-
ci veterinárních úřadů z členských stá-
tů EU (např. Finsko, Francie, BeNe-
Lux, Španělsko, Bulharsko, Rakousko, 
Slovensko). Dále se zúčastnili zástupci 
loveckých organizací z Rakouska a Slo-
venska a také zástupkyně Evropské aso-

ciace lovců (FACE – Federation of As-
sociations for Hunting & Conservation 
of the EU) paní Charlotte Dunoyer. Na 
workshopu byla během dvoudenního za-
sedání diskutována tři základní témata:
1.  Zkušenosti členských států s prode-

jem malých množství ulovené volně 
žijící zvěře a se zaváděním systému 
proškolených osob.

2.  Evropská i národní legislativa vzta-
hující se k prodeji zvěřiny, malému 
množství a primární produkci.

3.  Nákazy volně žijící zvěře, aktuální si-
tuace v některých členských státech 
a rizika – se zaměřením na trichine-
lózu a další parazitózy, možnosti vy-
šetřování volně žijící zvěře na svalov-
ce. Dále bylo diskutováno téma léčby 
volně žijící zvěře v honitbách (účin-
nost, rizika spojená s léčbou).
Cílem tohoto setkání bylo na základě 

zkušeností jednotlivých zemí pojmeno-
vat současné problémy, naznačit řešení 
a formulovat je, aby tak vznikly podkla-

dy pro jednání v odborných orgánech 
EU. Tento cíl byl splněn a pokud jde 
o odborný program, tak tento ambici-
ózní úkol naplnili organizátoři z odbo-
ru hygieny SVS ČR podle Milana Ma-
leny, ústředního ředitele, velmi dobře. 
S tzv. „výstupy“ se budeme moci setká-
vat průběžně po jednání v odborných 
orgánech v Bruselu, kam byly předány 
a mohou vyústit například i ve změnu 
některých částí evropské legislativy za-
bývajícími se hygienou zvěřiny.

Je to dobrá zpráva, že zjištěných 
závad při mimořádné kontrole ob-
chodování s vejci bylo opravdu má-
lo. Je to jisté potvrzení, že veteri-
nární kontrolní mechanismy správ-
ně fungují již ve výrobě, popřípadě 
v místech určení, tj. v okamžiku, 
než jsou potraviny živočišného pů-
vodu uváděny na trh.

Státní veterinární správa ČR ny-
ní vyhodnocuje výsledky mimořádné 
kontrolní akce zaměřené na vejce, kte-
rá probíhala od 17. 3. do 10. 4. 2009. 
V celé republice bylo provedeno cel-
kem 81 kontrolních akcí, při kterých 
byla kontrolována čerstvá vejce třídy 
A a v 8 případech barvená vejce. Záva-
dy byly zjištěny pouze čtyři. 

Jedno menší pochybení bylo zjiště-
no v Pardubickém kraji a šlo o nedo-
statky v průvodní dokumentaci vajec 
původem z ČR a byla uložena pokuta 
příkazem na místě ve výši tisíc korun. 
U barvených vajec byla zjištěna v ob-
chodním řetězci LIDL závada v ozna-
čení – chybělo identifikační označení 
výrobce. O tomto pochybení jsme již 

informovali. Celá zásilka 280 062 va-
jec byla vrácena zpět německému do-
davateli. Pokuta zatím přesáhla 100 ti-
síc korun. 

Při kontrolách byly prověřeny v mís-
tech určení, tj. před uvedením do trž-
ní sítě, kromě českých vajec vejce třídy 
A z Polska a Španělska a barvená vejce 
z Polska a Německa.

S podobnými mimořádnými kont-
rolními akcemi orgány státního veteri-
nárního dozoru počítáme, kromě těch 
rutinních, pravidelných, i nadále. Lze 
říci, že každý měsíc probíhá v celé re-
publice minimálně jedna. Na květen 
počítáme s další.

Josef Duben, SVS ČR

Máte rádi zvěřinu?

O velikonoční kontrole vajec

podmínek. Veterinární předpisy to ří-
kají jasně a i stanovisko Evropské ko-
mise je jasné: není to proti legislativě, 
ovšem za podmínky, že rozmražené ry-
by nesmějí být označeny jako čerstvé. 
Jednalo by se o klamání spotřebitele. 
Ryba po rozmražení, stejně jako ryba 
čerstvá, musí být udržována při teplo-
tě blízké teplotě tajícího ledu, tedy tzv. 
na ledu. 

Pokud si zákazník není jist, zda „po-
chopil“ nabídku ryb, udělá dobře, když 
si vyžádá informace od prodejce, popří-
padě informuje místně příslušnou kraj-
skou veterinární správu.

A proč tolik slov o čerstvé či rozmrz-
lé rybě? Proto, že za prvé, doba použi-
telnosti může být u obou způsobů na-
bídky odlišná, a za druhé, že mražené 
ryby by měly být levnější než ryby čer-
stvé. 

Rozmražená ryba je zkrátka roz-
mražená ryba a může mít při porovná-
ní s čerstvou i odlišné kulinářské vlast-
nosti.

Veterinární inspektoři ve Zlínském kraji prokázali ve čtyřech 
z šesti šarží marockých sardinek nadlimitní množství kadmia. Nyní 
jsou stahovány z trhu. A ve Středočeském kraji kvůli nadlimitnímu 
množství dioxinů se stahuje jedna šarže polských tresčích jater.

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách 
SVS ČR: www.svscr.cz
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Fotoreportáž
z mezinárodní
 předsednické
konference

o bezpečnosti
potravin
v Praze

z 21.–22. 4.
2009

Hlavními organizátory konference „Potravinářský výzkum podporující vědecky založenou legislativu: příležitosti pro výrobce a spotřebitele“ bylo Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, odbor bezpečnosti potra-
vin v čele s ředitelkou Ing. Jitkou Götzovou (na snímku vpravo dole s doc. L. Babičkou) a VŠCHT v Praze v čele s prof. Ing. Janou Hajšlovou (na snímku uprostřed s Ing. M. Pospíšilem)  Fota: Olaf Deutsch
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Předsednictví úspěšně pokračuje 
ve svém tažení za jednodušší unij-
ní legislativu. Resortní ministři na 
dubnové radě pro zemědělství a ry-
bářství diskutovali nad dosavadním 
pokrokem simplifikace a oblastech, 
na něž by se mělo zjednodušování 
dále zaměřit. V květnu předsednic-
tví plánuje formulovat závěry k to-
muto prioritnímu dossier. 

„Zjednodušení je třeba pojímat kom-
plexně – právní prostředí pro dnešního 
farmáře zahrnuje široké spektrum legis-
lativy – podmínky týkající se rostlinné vý-
roby, chovu, environmentálních a hygi-
enických zásad a dalších,“ říká ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. „Moder-
ní zemědělství klade důraz na flexibili-
tu, konkurenceschopnost a možnost rea-
govat na signály trhu, tomu musí odpo-
vídat i pružná legislativa, která nebude 
farmářům svazovat ruce, ale naopak jim 
bude usnadňovat práci,“ zdůrazňuje mi-
nistr. Potenciál pro další zjednodušová-
ní je určitě například v zavádění elek-
tronických systémů administrace. Není 
pochyb ani o nutnosti zrušit legislativu, 
která už se přežila, a tzv. konsolidovat 
jednotlivé právní předpisy – mnohokrát 
měněné texty je třeba „vyčistit“ a sjed-
notit. To se může týkat například oblas-
ti cross–compliance neboli kontrol pod-
míněnosti. Komise ve Sdělení navrhla 
návštěvy svých zástupců na farmách, 
aby funkčnost legislativy mohli posou-
dit přímo na místě. Tady řada členských 
států chce nejprve vyjasnit způsob zapo-
jení státní správy do takového procesu. 
Správná se většině členských států zdá 
i myšlenka posílení významu role pla-
tebních agentur. V různých členských 
státech jsou ale různé kompetence těch-
to platebních agentur a odlišný vztah 
státní správy vůči nim. Konference ře-
ditelů platebních agentur pod záštitou 
předsednictví již proběhla.

„Dosavadní odborné a částečně i poli-
tické diskuse k procesu simplifikace na 
půdě Rady potvrzují, že směr, který si Čes-
ká republika zvolila, je správný, a priorita 

zjednodušování legislativy nanejvýš aktu-
ální. To nejdůležitější nás však ještě če-
ká – politická rozprava a hlavně formu-
lování a přijetí závěrů na úrovni ministrů 
v květnu,“ doplňuje 1. náměstek minis-
tra Ivo Hlaváč.

Eurokomisařka Mariann Fischer Bo-
el na březnové radě představila minis-
trům Sdělení Komise Evropskému par-
lamentu a Radě – „Zjednodušená spo-
lečná zemědělská politika pro Evropu 
– úspěch pro všechny“, které komise 
vydala 19. března. Toto Sdělení shrnu-
je nejen úspěchy EK na poli zjednodu-
šování legislativy za období posledních 
4 let, ale zároveň navrhuje některá no-
vá opatření ke zlepšování právního pro-
středí v oblasti zemědělství pro násle-
dující období. Předsednictví doplnilo 
tuto zprávu tzv. pozičním dokumen-
tem „Zjednodušená Společná země-
dělská politika: Co dál?“. Jeho primár-
ní ambicí je především „vyprovokovat“ 
členské státy k hlubšímu zamyšlení se 
nad problematikou zjednodušení. Po-
mocí otázek předsednictví nabídlo mi-
nistrům určitá vodítka ke zhodnocení 
dosavadního pokroku, chce od nich 
také slyšet návrhy na oblasti, na kte-
ré se zjednodušování má zaměřit pri-
márně, ve kterých bude podle názoru 
členských států proces nejefektivnější. 
„Především očekáváme, že z diskuze vy-
krystalizují podle názoru členských států 
opravdu podstatné náměty na závěry Ra-
dy, které bude předsednictví předkládat 
ministrům v květnu,“ věří ministr Gan-
dalovič.

Do roku 2012 chce Evropská komi-
se o čtvrtinu snížit administrativní zá-
těž zemědělců. České předsednictví, 
které si zjednodušení (simplification) 
a zefektivnění (better regulation) ev-
ropské legislativy vzalo za jednu z hlav-
ních priorit, v tom výrazně pomáhá. 
Pod vedením ministra Gandaloviče ra-
da pro zemědělství a rybářství vytipová-
vá oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc 
cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, je-
jichž účelnost už se navíc mnohdy pře-
žila. I podle komisařky Mariann Fischer 
Boel bude hlavním efektem zjednoduše-
ní Společné zemědělské politiky to, že 
zemědělci budou mít více času pro svou 
skutečnou práci a méně času stráví vypl-
ňováním formulářů. Od simplifikace si 
Komise slibuje i finanční úspory. Podle 
zprávy EK bylo za poslední čtyři roky 
zrušeno 300 zastaralých předpisů a po-
čet právních nástrojů pro státní podpo-
ru byl snížen ze šesti na tři. 

Tereza M. Dvořáčková 
tisková mluvčí MZe 

pro předsednictví ČR v Radě EU

Jednodušší legislativa přispěje 
k levnější a konkurenceschopnější 

Společné zemědělské politice

Ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič rozhodl v úterý 5. května 2009 
o částce k závazkování projektů Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV) poda-
ných v 6. kole příjmu žádostí. Pod-
pora bude vyplácena v plné výši fi-
nančních požadavků. Z PRV tak na 
podporu podnikání na venkově jsou 
připraveny čtyři a půl miliardy korun. 

V rámci 6. kola se jedná konkrét-
ně o podopatření I.1.1.1 Moderniza-
ce zemědělských podniků, podopatření 
I.1.1.2 Spolupráci při vývoji nových pro-
duktů, postupů a technologií (resp. ino-
vací) v zemědělství, opatření III.1.1 Di-
verzifikace činností nezemědělské pova-
hy a opatření III.1.2 Podpora zakládání 
podniků a jejich rozvoje. (Netýká se 
opatření I.3.2 Zahájení činnosti mla-
dých zemědělců).

Ke spolufinancování byly schváleny 
všechny projekty, které splnily všech-
na kritéria přijatelnosti a další podmín-
ky vyplývající z Pravidel pro žadate-

Gandalovič schválil závazkování projektů
pro šesté kolo příjmu žádostí

Česko jako první země EU ratifikovala 
vyhlášku o faremním zpracování

Čeští farmáři budou moci ja-
ko vůbec první v rámci Evrop-
ské unie oficiálně využít vyhláš-
ku upravující faremní zpracování 
potravin. Jedná se o průlomo-
vé opatření, které výrazně zjed-
noduší výrobu potravin v ome-
zeném, konkrétně stanoveném 
množství při zachování standar-
dů kvality.

Vznik vyhlášky o přizpůsobení ve-
terinárních a hygienických požadav-
ků pro některé potravinářské podni-
ky, v nichž se zachází s živočišnými 
produkty, iniciovala antibyrokratic-
ká komise, kterou ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič ustavil v loň-
ském roce. Vychází vstříc zájmům 
a potřebám malých a středních 
podnikatelů včetně provozovatelů 
farem, kteří vyrábějí, zpracováva-
jí a uvádějí potraviny živočišného 
původu do oběhu. Jejímu schvále-
ní předcházela řada jednání s před-
staviteli kontrolních organizací 
a EU. Po několika měsících se po-
dařilo prolomit nadměrnou byro-
kratickou zátěž spojenou s prode-
jem potravin přímo z farem, a Čes-
ká republika se tak stala první zemí 

EU, která vyhlášku notifikovala.
Uvedením vyhlášky ošetřuje tzv. 

Faremní zpracování. Podle minist-
ra Gandaloviče je navržena tak, aby 
zajistila všechny pilíře bezpečnosti 
potravin, např. dohledatelnost pů-
vodu masa až na úroveň jednotlivé-
ho kusu zvířete.

„Zpracování a prodej ze dvora je 
velkou šancí pro obnovu selského sta-
vu na venkově nebo vylepšení presti-
že i větších podniků v oblasti venko-
va. Řada farmářů, kteří byli odká-
záni v představě o uplatnění vlastní 
produkce pouze na hypermarkety za 
městem, bude nyní schopna dodávat 
přímo do maloobchodní sítě,“ uvedl 
ministr Gandalovič. Změna pravi-
del je podle jeho slov obrovským 
přínosem nejen pro sortiment kva-
litních a bezpečných potravin, ale 
také pro atraktivitu venkovského 
prostoru.

Na vyhlášku o faremním prode-
ji navazuje dotační titul z Progra-
mu rozvoje venkova, který umož-
ní farmářům čerpat dotace na 
stroje a zařízení v drobných pro-
vozech, které jsou pro uvedení 

na trh nezbytné. Norma umožňu-
je farmářům vstup na trh za mé-
ně přísných podmínek pro maxi-
mální stanovené množství. Zpra-
cování potravinářských výrobků
je omezeno množstvím litrů a kilo-
gramů a místem prodeje na úrov-
ni kraje.

„V praxi přinese zavedení vyhláš-
ky také kratší cestu kvalitních vý-
robků z plnohodnotné suroviny bez 
podílu náhražek až k zákazníkovi. 
V oblasti agroturistiky umožňuje na-
bízet hostům na statcích potraviny 
z vlastní výroby. Zákazník tak zís-
ká možnost nahlédnout do kuchyně
výroby potravin s jasnou identifika-
cí potraviny až do stáje,“ upozornil 
ministr.

Norma podle Gandaloviče při-
náší možnost zlehčení dopadů eko-
nomické krize na zemědělce pro-
dukující potraviny v malém množ-
ství. Při úspěchu výrobku na trhu 
a splnění plnohodnotných podmí-
nek, které musí dodržovat velké po-
travinářské firmy, dává zemědělci 
možnost odstartovat expanzi na 
další trhy.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič podpoří prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova zemědělské podnikatele, kteří se rozhodnou rozšířit svo-
ji činnost směrem ke zpracování zemědělské produkce. Svým rozhodnutím 
tak reaguje na nově schválenou vyhlášku o přizpůsobení veterinárních a hy-
gienických požadavků.

Program rozvoje venkova 
umožní farmářům
rozšířit podnikání

Program rozvoje venkova zvýhod-
ní v rámci plánovaného 7. kola příjmu 
žádostí v červnu v opatření I.1.3 Při-
dávání hodnoty zemědělským a potra-
vinářským produktům žadatele – ze-
mědělské podnikatele, kteří budou 
zpracovávat zemědělskou produkci, a 
to 25 nebo 50 body (v závislosti na po-
dílu zemědělských příjmů na celkových
příjmech). 

Dále budou nově v opatření III.1.3 
Podpora cestovního ruchu 5 body zvý-
hodněni žadatelé, kteří mají schválenou 
a registrovanou potravinářskou výrobu 
v souladu s vyhláškou o přizpůsobení 
veterinárních a hygienických požadav-
ků, nebo jsou držiteli individuálního re-
ferenčního množství mléka pro přímý 
prodej.

Cílem zvýhodnění je podpora diver-
zifikace a dalších podnikatelských akti-
vit na venkově.

le. Jedná se o více než 1600 projektů.
Cílem rozhodnutí je podpora inves-

tičních zájmů všech žadatelů a zmírně-
ní možných dopadů ekonomické krize. 
Program rozvoje venkova tím přispěje 

částkou více než 4,5 mld. korun k pod-
poře podnikání na venkově. Zároveň se 
o několik týdnů urychlí administrativa 
z důvodu vypuštění fáze bodování.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Stát neurčuje a nemůže ovliv-
nit ceny na trhu s mlékem. Ře-
šením současné situace v sekto-
ru jsou pouze systémová opatření. 
V reakci na protestní akce země-
dělců to uvedl ministr Petr Ganda-
lovič.

Ministerstvo podle Gandaloviče tržní 
ceny ovlivnit nemůže, už v těchto dnech 
se ale objevují první náznaky zlepšení.

Ministerstvo zemědělství již ozná-
milo celou řadu opatření, které pro po-
moc sektoru mléka už učinilo a které 
bude realizovat. Zemědělci mají k dis-
pozici v současné době 1 600 korun na 
kus dojeného skotu v rámci národních 
doplňkových plateb (TOP UP). V nej-
bližší době ministerstvo spustí program 
zaměřený na pohodu hospodářských 
zvířat s využitím záchranného balíč-
ku Evropské unie. Podpora na dojnici 
by se tak mohla zvýšit až o 1 000 ko-
run oproti současnému stavu. O dal-
ších 1 000 korun by se mohla částka 

zvednout od roku 2010, kdy MZe počí-
tá s podporou trhu s mlékem prostřed-
nictvím článku 68. Ten umožňuje pře-
vést až 3,5 procenta z národní obálky 
na speciální programy a sektor mléka 
bude podle předpokladů upřednostněn. 
MZe pomáhá potravinářům a zeměděl-
cům překonat obtížné období také pro-
střednictvím programů PGRLF, v rám-
ci kterých bude uvolněno 2,6 miliardy 
korun. Až 2 miliardy by také zeměděl-
ské podniky mohly získat v rámci slev 
na sociální pojištění zaměstnavatelům, 
které schválila vláda jako součást proti-
krizového balíčku.

„Daleko důležitější než aktuální cena 
mléka je srovnání podmínek českých ze-
mědělců v rámci Evropské unie. K tomuto 
jsme měli připravenu debatu pro nadchá-
zející Neformální radu ministrů zeměděl-
ství v Brně. Je třeba říci, že ti, kdo způso-
bili pád vlády, nesou plnou odpovědnost 
za to, že jsme ztratili politický mandát pro 
tato jednání,“ sdělil ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

Gandalovič: Stát nemůže 
výkupní cenu mléka ovlivnit
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V rámci čtvrtého kola Operačního 
programu Rybářství, které proběh-
ne 23.–29. června, budou moci ža-
datelé předkládat projekty v opat-
ření 3.4. Pilotní projekty. Na projek-
ty je v tomto kole určeno 10 milionů 

korun. Pravidla pro poskytování do-
tací na projekty v tomto opatření 
schválil koncem dubna ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič.

Toto kolo příjmu žádostí o dota-
ci na opatření 3.4. Pilotní projekty 

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu
v rámci Operačního programu Rybář-
ství 2007–2013 je zaměřeno na testo-
vání inovačních technologií za podmí-
nek blízkých výrobě. Testování uvede-
ných technologií bude prováděno vždy 
ve spolupráci s vědeckým nebo tech-
nickým subjektem. Specifickým cílem 
opatření 3.4. Pilotní projekty je zhod-
nocení získaných vědeckých poznatků 
v souvislosti s inovačními technologie-
mi v akvakultuře.

U projektů, na jejichž podporu bu-
dou v tomto kole přijímány žádosti 
o dotaci, se předpokládá, že výrazným
způsobem posílí konkurenceschop-
nost rybářského odvětví a jeho inova-
tivnost. 

Vyhlašované kolo příjmu žádostí 
o dotace je určeno pro produkční rybá-
ře (fyzické i právnické osoby) i rybář-
ské svazy. Celkově je pro 4. kolo vyčle-
něno 10 mil. Kč.

Příjem žádostí pro výše uvedené opat-
ření bude probíhat v období od 23. červ-
na 2009 do 29. června 2009 na přísluš-
ných regionálních odborech Státního 

zemědělského intervenčního fondu. Pří-
jem žádostí končí dne 29. června 2009 
ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici 
v elektronické podobě na internetové 
adrese Ministerstva zemědělství www.

mze.cz (rubrika Podpora z EU Národní 
dotace, podrubrika Operační program 
Rybářství) a rovněž na stránkách Stát-
ního zemědělského intervenčního fon-
du www.szif.cz v sekci Operační pro-
gram Rybářství.

Akční plán pro zachování a říze-
ní populace žraloka Evropská komise 
zveřejnila 6. února a předsednictví ho 
ihned začalo projednávat v pracovních 
orgánech.

Jde hlavně o ochranu hlubokomoř-
ských druhů žraloků, kteří se loví ne-
jen pro maso, ale i cenný olej z jater, 
který se využívá v kosmetickém a far-
maceutickém průmyslu. Součástí plá-

nu je zpřísnění existujícího zákazu 
lovu žraloků jen pro ploutve, ze kte-
rých se vaří známá kulinářská speci-
alita, a vymezení oblastí, kde by je-
jich lov nebyl dovolen vůbec. „Zákaz 
lovu jen pro ploutve existuje už od ro-
ku 2005, tato nová pravidla ho zpřís-
ňují a odstraňují výjimky. Pro zjedno-
dušení evidence například bude platit,
že do přístavu se nebudou dostávat žra-
ločí ploutve bez těl,“ přibližuje ministr 
Gandalovič. 

Opatření by se mělo vztahovat na 

všechny paryby, nejen na žraloky, a bu-
de platit ve všech lokalitách, ve kterých 
se pohybuje loďstvo EU, nejen v evrop-
ských vodách. „Akční plán se chce dá-
le zaměřit na zkoumání života žraloků 
a jejich životního prostředí. Poznatky 
o úloze žraloků v ekosystému a vývoji je-
jich populace se mají využít při stanovo-
vání kvót na omezení lovu, na ochranu 
ohrožených druhů a aplikaci již existují-
cích smluv o ochraně volně žijících živo-
čichů na žraloky,“ vysvětluje 1. náměs-
tek ministra Ivo Hlaváč. 

Podle OSN jsou ve světě každoroč-
ně zabity desítky milionů žraloků. Věd-
ci odhadují, že od roku 1950 zmizelo 
ze světových moří a oceánů 90 procent 
velkých ryb, včetně žraloků. Žraloci se 
přitom rozmnožují velmi pomalu, tak-
že trvá desítky let, než se dorovnají je-
jich početní stavy v oblastech, kde by-
li vyhubeni. Podle expertních studií je 
nadměrným odlovem v současnosti 
ohrožena až jedna třetina druhů žra-
loka lovených ve vodách EU. 

MZe

Evropa se žraloka nebojí, naopak ho chrání 

Eurokomisař Joe Borg zodpověd-
ný za námořní záležitosti a rybolov 
přijel v pondělí 27. dubna do Česka 
na pracovní návštěvu, v rámci které 
se seznámil s rybníkářstvím na jihu 
Čech. Program pracovní návštěvy 
rovněž tvořilo jednání s ministrem 
zemědělství Petrem Gandalovičem 
především o sladkovodní akvakul-
tuře v ČR. 

Eurokomisař pro rybolov Joe Borg si 
společně s českým ministrem zeměděl-
ství prohlédl unikátní jihočeskou ryb-
niční soustavu, kde je chován přede-
vším kapr jako tradiční produkt jižních 
Čech po staletí stejným technologic-
kým postupem v přirozeném prostředí 
Třeboňské pánve. Napájení chovných 
rybníků je zajišťováno unikátní Zlatou 
stokou na povodí řeky Lužnice.

Na společné pracovní cestě oba také 

navštívili produkční podnik Rybářství 
Třeboň, a. s., který představuje největ-
ší rybářství v Čechách i v Evropě. Ry-
bářství hospodaří na cca 7 440 ha ryb-
níků, roční produkce ryb činí 2 900 t, 
z toho je 92 % kapra. Společnost aktiv-
ně využívá dotačních programů, které 
jsou určeny na podporu a rozvoj rybář-
ství v ČR. V rámci OP Zemědělství bylo 
proplaceno celkem 16 projektů v částce 
přesahující 8,7 mil. Kč. Tyto projekty 

byly převážně zaměřeny na nákup vy-
bavení, potřebného k výkonu činnosti 
v rybářství.

„Za největší úspěch českého rybníkář-
ství na poli EU lze považovat zápis názvu 
Třeboňský kapr do rejstříku chráněných 
zeměpisných označení v rámci EU. Ten-
to úspěch napomůže k propagaci Třeboň-
ského kapra nejen u nás, ale i na zahra-
ničích trzích,“ sdělil ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

Komisař pro námořní politiku a ry-
bolov Joe Borg se v ČR účastnil me-
zinárodní konference Námořní klastry 
ve vnitrozemských státech, která se ko-
ná v rámci předsednictví ČR v radě EU 
v Praze v pondělí 27. dubna v Lichten-
štejnském paláci. 

Tereza M. Dvořáčková 
tisková mluvčí MZe 

pro předsednictví ČR v Radě EU

Eurokomisař Borg se seznámil s českým rybníkářstvím

Rada pro zemědělství a rybářství přijala závěry a podpořila Akční plán na 
záchranu a řízení žraločí populace. Plán se vztahuje nejen na žraloky, ale na 
všechny paryby, zpřísňuje například zákaz lovu jen pro ploutve a má platit 
ve všech vodách, ve kterých se pohybují evropská plavidla. Dalším efektem 
vedle ochrany žraločích populací a vymezení oblastí s absolutním zákazem 
lovu má být lepší pochopení úlohy žraloků v ekosystému. K rychlému projed-
nání materiálu a přijetí závěrů významně přispělo české předsednictví. 

Zástupci Českého svazu včela-
řů ocenili rychlou pomoc minister-
stva zemědělství při potížích způ-
sobených přemnožením roztoče 
varroa destructor. V zimním obdo-

bí 2007–2008 způsobil tento roztoč 
úhyn 120 000 včelstev.

V průběhu roku 2008 se podařilo ze-
jména díky rychle připraveným dotacím 
obnovit 90 ze 120 tisíc uhynulých včel-

Včelaři ocenili rychlou a účinnou pomoc 
ministra Gandaloviče

S cílem zvýšit ochranu spotřebitelů 
a umožnit spravedlivou hospodářskou 
soutěž rozhodla Evropská unie o po-
vinném užívání jednotného evropské-
ho loga na biopotravinách a dalších 
produktech ekologického zeměděl-
ství. Toto značení bude doplňovat či 
nahrazovat nyní užívané privátní či 
národní „bioznačky“ na všech bale-
ných biovýrobcích pocházejících z 27 
zemí Evropské unie. Na rozdíl od stá-
vajícího evropského loga, jehož užívá-
ní je dnes dobrovolné, bude označo-
vání novým BIO logem povinné.

Z tohoto důvodu vyhlašuje Ev-
ropská Komise mezinárodní soutěž 
o nejlepší návrh loga pro biopotravi-
ny a další produkty ekologického ze-
mědělství. Soutěž je určena studen-
tům starších 18 let, studujících střed-
ní, vyšší odbornou či vysokou školu 
se zaměřením na studium umění, de-
signu a obory s tímto zaměřením sou-
visející (včetně oborů vizuální komu-
nikace, mediálního designu). Soutěže 
se mohou zúčastnit absolventi výše 

uvedených škol, kteří ukončili studi-
um v letech 2008 nebo 2009. Uzá-
věrka zasílání soutěžních návrhů je 
25. června 2009. Hodnocení návrhů 
bude dvoukolové. Výběr souboru nej-
lepších prací provede odborná poro-
ta, o konečném vítězi pak rozhodne 
veřejné on-line hlasování. Cena pro ví-
těze je 6 000 eur, návrh, který se umís-
tí jako druhý, bude oceněn 3 500 eur, 
za třetí místo pak výtvarník dostane 
2 500 eur. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže proběhne v Bruselu 
v létě 2010, ocenění v podobě šeku 
předá výhercům komisař pro země-
dělství a rozvoj venkova.

Veškeré informace o podmínkách 
soutěže naleznete na www.ec.europa.
eu/organic-logo nebo kontaktujte Kate-
řinu Čapounovou, katerina.capounova
@mze.cz, tel: 221 813 073, mob: 
602 651 091 nebo Helenu Poláčko-
vou, helena.polackova@szif.cz, tel.: 
222 871 636 Tereza M. Dvořáčková 

tisková mluvčí MZe 
pro předsednictví ČR v Radě EU

stev, a zmenšit tak zimní ztráty. „Úbytek 
včelstev by způsobil v zemědělství zásadní 
problémy, bylo tedy třeba rychle a účinně 
reagovat, zajistili jsme 25 milionů korun 
a díky těmto dotacím se podařilo velkou 
část včelstev obnovit,“ řekl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. V průběhu ro-
ku 2008 byly poskytnuty dotace 435 ko-
run na jedno obnovené včelstvo a dále 
pak dotace 152 korun na zazimované 
včelstvo. Včelaři seznámili ministra se 
současným stavem včelařství v ČR a se 
stavem čerpání dotací.

Pro včelaře je v současnosti v běhu 
dotační program, v jehož rámci bylo na 
konci roku 2008 vyplaceno chovatelům 
včel celkem 54 859 tis. Kč, z toho na 
opatření technická pomoc 24 167 tis. 
Kč, na racionalizaci kočování 7 844 tis. 
Kč, na boj proti varroáze 13 816 tis. Kč, 
na obnovu včelstev 8 526 tis. Kč a na 
rozbory medu 505 tis. Kč. V druhé po-
lovině letošního roku odstartuje přípra-
va dalšího programu na léta 2011–2013. 
Čeští včelaři čerpali v roce 2008 100 % 
možných podpor, což je evropský nad-
průměr, průměrně čerpají země EU 
zhruba 70 % možných dotací určených 
pro včelaře. Loňská produkce medu 
v ČR dosáhla 6 078 tun medu, z čehož 
2 595 tun bylo vyvezeno.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Evropská komise vyhlašuje mezinárodní soutěž pro studenty a ab-
solventy výtvarných škol o návrh jednotného evropského loga pro pro-
dukty ekologického zemědělství. Vítězný návrh bude od 1. července 
2010 užíván na biopotravinách pocházejících ze zemí EU. 

EU chce nové BIO logo 
N A V R H N O U  H O  S T U D E N T I

V Ý T V A R N Ý C H  Š K O L
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Po tři dubnové dny hostil Pražský veletržní 
areál Letňany soubor čtyř technických veletrhů 
FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR WAS-
TE a FOR 3P. Symbolický čtyřlístek provázel ce-
lou přípravu těchto jarních akcí, které se v letoš-
ním roce uskutečnily v podmínkách probíhající 
ekonomické krize. Průběh veletrhů potvrdil svý-
mi výsledky, že společnosti, které jsou kvalitně 
řízeny, nestojí ani v této nelehké době stranou. 
Vystavovatelé, kteří i nyní myslí na svoji budouc-
nost, vědí, že je nutné co možná nejlépe zvlád-
nout situaci výrobního poklesu a připravit se dob-
ře na období ekonomického růstu, které musí zá-
konitě následovat. 

Pro všech 10 047 návštěvníků byla na veletr-
zích připravena široká paleta aktuálních informa-
cí z prezentovaných oborů. Samotného veletrhu 
FOR 3P se zúčastnilo 77 vystavovatelů nejen z tu-
zemska, ale i z Dánska, Francie, Itálie, Nizozemí, 
Slovenska, Srbska, Švédska či Ukrajiny.

Veletrhy přinesly velké množství ukázek mo-
derní techniky a technologií úzce spolu souvise-
jících průmyslových oborů (strojírenství, povr-
chové úpravy, obaly a odpadové hospodářství), 
o čemž se také vedle odborných návštěvníků pře-
svědčily hodnotitelské komise soutěží o nejlepší 
exponáty GRAND PRIX. Na slavnostním večeru 
vystavovatelů byly vyhlášeny výsledky hodnocení 
jednotlivých komisí.

Cenu GRAND PRIX FOR 3P 2009 předala 
předsedkyně soutěže Ing. Jana Žižková firmě 
SVITAP J. H. J. spol. s r. o. za vázací tzv. PET 
pásek. V tomto případě byl ohodnocen přede-
vším přínos z pohledu ekologie, opětovná recyk-
lace a další využití recyklovaného PET (polyethy-
len tereftalátu). Cena tohoto vázacího pásku je 
při zachování mechanických a fyzikálních vlast-
ností srovnatelná s obdobnými produkty, nebo 
i nižší. Konkurenceschopnosti napomáhá i mož-
nost pásek potisknout či zvolit jeho barvu apod. 

Silnou devizou veletrhu FOR 3P byl kvalitní 
doprovodný program s aktuálními tématy. Work-

shop pod názvem „RFID v průmyslové logistice“ 
se zabýval systémem značení RFID a jeho zavá-
děním v různých oblastech podnikání s akcen-
tem na firmy v České republice, kde byla v po-
sledních letech úspěšně představena řada realiza-
cí. Workshop nazvaný „BIO2“ se zaměřením na 
problematiku biopotravin v bioobalech předsta-
vil nabídku optimálních řešení pro tento moder-
ní životní styl. „Brand Protection“ workshop uká-
zal cesty ekonomicky přijatelné ochrany výrob-
ků užitím chytrých aplikací na obalech. Ochrana 
značky nemůže stát stranou pozornosti malých 
i velkých výrobců, neboť ztráty paděláním výrob-
ků se šplhají do astronomických výšek. 

Mezinárodní konference „The Art of Packa-
ging“ se zaměřila především na dva hlavní prou-
dy designu obalů: konstrukční design a grafický 
design. Konference, na které vystoupili vedle ho-
landských expertů i zástupci českého designu, 
byla skvělou příležitostí k nahlédnutí do česko-
holandské designérské kuchyně, čehož ti, kdo si 
ji nenechali ujít, jistě nelitují. Hlavním organizá-
torem bylo Nizozemské velvyslanectví a odbor-
nou garanci přijala Unie profesionálních desig-
nérů ČR. Koordinaci na české straně zajišťoval 
obalový institut SYBA, koordinátorem na ho-
landské straně byl Nederlands Verpakkingscen-
trum.

V duchu moderní koncepce veletrhu „nabíd-
nout něco navíc“ byl pro návštěvníky veletr-
hu FOR 3P připraven bohatý doprovodný pro-
gram nejen v konferenčních sálech letňanského 
výstaviště, ale také přímo v prostorách výstavní 
haly. Po úspěšné premiéře na loňském veletrhu 
FOR LOGISTIC byly opět realizovány atraktiv-
ní „Praktické ukázky firem“, kde vystavovate-
lé představili své stroje, produkty a technologie 
v návaznosti za sebou tak, jak reálně probíhá vý-
robní proces. Ukázky zahrnovaly balení, přímé 
potiskování, páskování, etiketování, ovinování pa-
let a manipulaci. Své technologie zde představi-
ly společnosti Technology s. r. o., Astro Vlašim 
spol. s r. o., Ondrášek Ink - jet system spol. s r. o.
a Belet a. s. Jednotlivé procesy byly odborně ko-
mentovány. 

Dominantou vstupní haly poblíž konferenč-
ních sálů byla expozice „Packaging meeting po-
int“, která sloužila k setkávání obalářů a také jako 
„sídlo“ obalové asociace a institutu Syba, World 
Packaging Organisation, European Packaging In-
stitutes Consortium a dalších spoluvystavovatelů. 
Byly zde k vidění vybrané exponáty soutěže Obal 
roku, kterou pořádá obalová asociace SYBA. 

Celkově veletrh FOR 3P dostál své charakteris-
tice setkání odborníků, neboť na straně návštěv-
níků se veletrhu i doprovodných seminářů zúčast-
nili pouze skuteční zájemci o prezentované obo-
ry a témata. Všichni tedy s očekáváním hledíme 
vstříc druhému ročníku, který se bude konat na 
jaře příštího roku, souběžně s veletrhy For In-
dustry, For Waste a také For Logistic. Společně 
s ním bude FOR 3P nabízet nejen úzce propo-
jená odvětví a navazující umístění, ale také spo-
lečný praktický doprovodný program zahrnují-
cí proces zpracování, balení, potisku, manipula-
ce, skladování a expedice. Tyto praktické ukázky 
komplexně mapující uvedené procesy poslouží ja-
ko atraktivní možnost doplňkové prezentace vy-
stavovatelů. 

Premiéra FOR 3P v rámci
jarních technických veletrhů v Letňanech
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V letošním roce se v České re-
publice vůbec poprvé zavádí systém 
kontrol podmíněnosti, známý rovněž 
pod názvem cross compliance. No-
vá pravidla byla dlouho diskutována 
a částí zemědělské veřejnosti byla 
očekávána s obavami. Podle minis-
tra Petra Gandaloviče se ale země-
dělci kontrol podmíněnosti obávat 
nemusejí.

Systém kontrol podmíněnosti je sou-
borem požadavků a standardů, které 
musí být ze strany zemědělců splněny, 
aby jim mohly být poskytnuty podpory 
z evropských fondů v plné výši. „Pod-
míněnost“ se tedy stává základní pod-
mínkou poskytování podpor v oblas-
ti přímých plateb, některých opatření 
Programu rozvoje venkova ČR (osa II 
Programu) a společných organizací tr-
hu s vínem.

„Povinnost zavést kontroly podmíně-
nosti vychází z evropské legislativy, kte-
rá stanovuje jak harmonogram zavádění 
těchto kontrol, tak jejich obsahový rámec. 
Prvních 41 požadavků vychází z povinnos-
tí, které jsou už nyní ukotveny v platných 
právních předpisech ČR. Zemědělci pro-
to nemusejí mít z nového systému kontrol 
obavy,“ ujistil ministr Gandalovič.

 Kontroly a inspekční činnost budou 
podle jeho slov provádět jak organizace 
v působnosti ministerstva zemědělství – 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav ze-
mědělský, Státní rostlinolékařská sprá-
va, Česká plemenářská inspekce a Stát-
ní zemědělský intervenční fond, tak 
i Česká inspekce životního prostředí, 
která spadá do oblasti působnosti mi-
nisterstva životního prostředí.

Jednotlivé požadavky zohledňují pře-
devším environmentální aspekty země-
dělského hospodaření, přičemž hlavní 
oblasti ošetřené kontrolami podmíně-
nosti jsou: ochrana životního prostředí, 
veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, 
způsoby používání hnojiv a prostředků 
na ochranu rostlin a v neposlední řadě 
udržování hospodářských ploch v dob-
rém zemědělském a environmentálním 
stavu (GAEC).

„Pro rok 2009 bude uplatňováno 30 
požadavků v oblastech ochrany životní-
ho prostředí, veřejného zdraví a ochrany 
zdraví zvířat a rostlin, 11 požadavků na 
způsoby používání hnojiv a prostředků na 
ochranu rostlin a 5 standardů dobrých ze-
mědělských a environmentálních podmí-
nek,“ uvedl ministr.

Systém kontrol podmíněnosti se bu-
de v následujících letech vyvíjet přede-

vším z obsahového hlediska tak, aby co 
lépe obsáhl další výzvy spojené se ze-
mědělským hospodařením a jeho dopa-
dy. Nejen že se budou od roku 2010 roz-
šiřovat standardy dobrého zemědělské-
ho a environmentálního stavu a od roku 
2011 zavádět nové požadavky v oblasti 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, 
ale navíc bude od roku 2013 zavedena 
nová oblast požadavků ošetřující dobré 
životní podmínky zvířat (welfare). 

„Snažili jsme se o vybudování systému, 
který by s postupem času komplexně ob-
sáhl nejpalčivější environmentální aspek-
ty zemědělského hospodaření a součas-
ně měl i výchovný dopad na zemědělskou 
veřejnost. Zemědělci, kteří budou hospo-
dařit v souladu s cross compliance, tedy 
v podstatě se současnou platnou legis-
lativou, se nemají čeho obávat. Na dru-
hou stranu, bude-li se porušování kontrol 
podmíněnosti opakovat, nebo snad bude 
prokázán úmysl, může hříšník přijít o vý-
znamnou část podpor z EU,“ doplnil ná-
městek ministra Jiří Urban, který má za-
vádění systému v gesci. 

Ministr Gandalovič na tiskové kon-
ferenci představil také tzv. „kalkulač-
ku cross compliance“. Jedná se o elek-
tronickou simulaci kontrol podmíně-
nosti dostupnou na stránkách Portálu 

Zemědělci se systému kontrol podmíněnosti obávat nemusejí

farmáře https://farmar.mze.cz. Díky 
ní si může každý registrovaný země-
dělec vyzkoušet, jak by se mu moh-
ly snížit podpory v daném roce v zá-
vislosti na možném porušení některé-
ho z požadavků kontrol podmíněnosti. 
Další podrobné informace o jednotli-
vých požadavcích a standardech jsou 

zemědělské veřejnosti k dispozici také 
v brožuře Průvodce zemědělce kontro-
lou podmíněnosti, která je také k dis-
pozici v elektronické podobě na we-
bových stránkách ministerstva http://
www.mze.cz/ebook/.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Podle nového průzkumu společ-
nosti TNS AISA provedeného na jaře 
2009 mezi ženami-spotřebitelkami 
zůstává značka KLASA nejznámějším 
oceněním českých potravinářských 
výrobků. Při nákupech ji vyhledává 
více než třetina zákazníků a polovi-
na respondentů je ochotna si za zbo-
ží se značkou KLASA i připlatit.

Značku KLASA uděluje ministr ze-
mědělství kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům již od roku 
2003. Značka je propůjčována vždy na 
3 roky. Na začátku roku 2009 byla spo-
lečnost TNS AISA požádána o uskuteč-
nění další vlny výzkumu, která navazova-
la na předešlé vlny sledování vývoje této 
značky v letech 2005 a 2006. Výzkumu 
se zúčastnilo 500 žen-spotřebitelek ve 

věku 25 až 55 let. Jednalo se o reprezen-
tativní vzorek z hlediska věku, vzdělání, 
regionu a velikosti místa bydliště. 

Měření ukázalo, že v oblasti spontán-
ní i dotazované znalosti si značka KLA-
SA bezpečně udržuje své výsadní posta-
vení. Spontánní znalost dosáhla 54 %. 
V rámci sociodemografických skupin 
spontánní znalost stále roste s rostou-
cím vzděláním a příjmem. Dotazovaná 
znalost pak zůstává v posledních letech 
stále na úrovni 80 %.

Z pohledu image značky spotřebitel-
ky nejvíce oceňují samotnou existenci 
zvláštní značky pro kvalitní potraviny 
na českém trhu. Značku KLASA hod-
notí jako dobře zapamatovatelnou a dů-
věryhodnou. Většina (90 %) věří tomu, 
že výrobky se značkou KLASA jsou 
skutečně kvalitní.

Zajímavý posun byl v rámci průzku-
mu zaznamenám v oblasti nákupních 
zvyklostí. Přestože stále 75 % spotřebite-
lek nakupuje denně nebo několikrát za 
týden, je zde dobře patrný posun k tý-
dennímu, nebo k ještě méně častému 
nákupu. Zatímco v prosinci 2006 naku-
povalo méně často 20 % respondentek, 
nyní to bylo již 25 %. Ve stejném obdo-
bí také nepatrně vzrostla obliba domá-

cích potravin (preference proti potravi-
nám z dovozu vzrostla z 57 % na 59 %). 
Pokud jde o kvalitu českých potravin, 
převážná většina žen (95 %) je s ní spo-
kojena. České potraviny jsou vnímány 
v průměru jako kvalitnější než potravi-
ny od zahraničních výrobců. S tímto tvr-
zením souhlasí 74 % spotřebitelek.

Značka KLASA má poměrně velký 
vliv i na nákupní rozhodování. Dvě třeti-
ny oslovených žen připouští, že je znač-
ka KLASA ovlivnila při výběru potravin 
(64 % říká „určitě ano“ a „spíše ano“). 
Zhruba polovina respondentek (přesně-
ji 48 %) říká, že díky značce KLASA 
se více zajímá o kvalitu českých potra-
vin. Častěji je kupuje a snaží se vybírat 
ty, které mají toto označení. Za potravi-
ny nesoucí logo KLASA je polovina re-
spondentů ochotna si připlatit. Akcep-

tovatelné navýšení pro většinu spotřebi-
telek je do 10 procent ceny výrobku.

Národní značku kvality KLASA udě-
luje kvalitním potravinářským a země-
dělským výrobkům ministr zemědělství 
od roku 2003. Tuto prestižní značku 
spravuje od počátku roku 2004 Oddě-
lení marketingu Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu (SZIF). Začát-
kem ledna 2009 mohli nalézt spotřebi-
telé národní známku kvality KLASA na 
obalech celkem 1313 potravinářských 
výrobků od 217 výrobců. Další infor-
mace o národní značce kvality KLASA 
a kompletní seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na interneto-
vých stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu www.szif.cz v rub-
rice Propagace kvalitních potravin a na 
stránkách www eklasa.cz.

 Spotřebitelský průzkum: KLASA znamená přidanou hodnotu

Značka KLASA představuje veřej-
nosti nový vzhled svého interneto-
vého portálu. Moderní a přehledný 
design umožní výrobcům a spotře-
bitelům snadnou orientaci v jed-
notlivých sekcích stránek a přináší 
přehledný souhrn informací o znač-
ce KLASA i jejích aktivitách. Nová 
podoba stránek www.eklasa.cz byla 
odstartována počátkem dubna 2009 
spolu s kampaní „Výjimečná kvali-
ta zaručena“.

Nový internetový portál www.ekla-
sa.cz přináší spotřebitelům i výrobcům 
přehlednější informace o kvalitních po-
travinách označených značkou KLA-
SA. Úvodní strana s moderním vzhle-

dem jednoduše směruje spotřebitele 
a výrobce do sekcí jim určených. Pod-
sekce jsou uvedeny kreativní grafikou, 
která vždy odpovídá obsahu stránek. 
Atraktivní design a snadné vyhledává-
ní jistě ocení jejich stálí i potencionál-
ní uživatelé. 

Spotřebitelé zde najdou informace 
o výrobcích, soutěžích a akcích, kte-
ré značka KLASA připravuje. V sekci 
receptů, kterou si jistě uživatelé oblíbí, 
budou uvedeny rozmanité recepty, kte-
ré budou moci návštěvníci stránek také 
hodnotit. Výrobci zde mohou najít mi-
mo jiné také Pravidla pro udělování ná-
rodní značky KLASA, termíny konání 
veletrhů a výstav. 

SZIF

 KLASA představuje nový atraktivní vzhled svých internetových stránek

Dne 2. 4. 2009 společnost AGRO-
FERT HOLDING, a. s., dokončila ak-
vizici společnosti Agropol Group, a. s.
Skupina Agrofert tímto ovládla sku-
pinu s konsolidovaným obratem pře-
sahujícím 14 mld. Kč. 

Dne 23. 10. 2008 společnost Agro-
fert Holding, a. s., podala na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže v Brně 
žádost o spojení skupiny Agrofert se 
skupinou Agropol a úřad v této věci 
rozhodl dne 19. 3. 2009. Po rozsáhlém 
šetření v rámci správního řízení, kde by-
lo osloveno více než 600 subjektů trhu,

se Úřad na některých trzích nezto-
tožnil s argumenty a důkazy Agrofer-
tu prokazujícími existenci velmi silné-
ho konkurenčního prostředí i po spoje-
ní, které je charakteristické po vstupu 
České republiky do Evropské unie
pro celé zemědělsko-potravinářské od-
větví. 

Úřad se neztotožnil s tím, že Agro-
fert chápe v daném segmentu trh jako 
evropský, nikoliv lokální, a dále s tím, že 
obě skupiny se pohybují uprostřed me-
zi zemědělskou prvovýrobou, kde je jed-
noznačně trh prodávajícího, a na kon-
ci procesu, kde jsou obchodní řetězce 

s trhem kupujícího. Úřad vycházel ze 
statistických modelů více než z reálné 
tržní situace.

Úřad podle našeho názoru neade-
kvátně přihlížel a akceptoval stanoviska 
některých oslovených subjektů – konku-
rentů trhu. Reakce oslovených subjek-
tů, se kterými jsme se v rámci nahlíže-
ní do spisu seznámili, byly často neade-
kvátně emotivní a nevycházely z reálné 
tržní situace. 

Úřad požadoval podmínění povole-
ní spojení závazky spočívajícími v po-
vinnosti prodat vybraná aktiva z obou 
skupin, které skupinu Agrofert po spo-

jení se skupinou Agropol omezí v jejím 
podnikání. 

Spojení obou společností zapadá do 
strategie skupiny Agrofert s cílem vy-
budovat silný agrární komplex v České
a Slovenské republice, který je schopen 
konkurovat velkým zahraničním agrár-
ním komplexům a s cílem být spoleh-
livým dodavatelem všem obchodním 
partnerům. 

Z hlediska řízení byla obměněna do-
zorčí rada a představenstvo společnosti 
Agropol Group, a. s. Novým předsedou 
představenstva se stal Ing. Josef Mráz
a členy představenstva jsou Ing. Jan Sto-

klasa a Ing. Leoš Chalupa. Řízením spo-
lečnosti a její postupnou integrací se sku-
pinou Agrofert byl pověřen Ing. Josef
Mráz, současný ředitel pro strategii
a člen představenstva společnosti AG-
ROFERT HOLDING, a. s.

Jsme přesvědčeni, že spojení přispě-
je ke stabilizaci celého zemědělsko-po-
travinářského komplexu v České repub-
lice. Skupina Agrofert dosáhla za rok 
2008 144 mld. Kč nekonsolidovaných 
tržeb. Skupina spravuje aktiva ve výši 
116 mld. Kč. Andrej Babiš

generální ředitel 
AGROFERT HOLDING, a. s.

Tiskové prohlášení AGROFERT HOLDING, a. s., ke spojení soutěžitelů 
AGROFERT HOLDING, a. s., a Agropol Group, a. s.
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Největší potravinářský 
veletrh privátních značek 
svého druhu – PLMA 
Amsterdam se v tomto roce 
uskuteční v termínu od 26. 5. 
do 27. 5. 2009. Významného 
veletrhu, který se letos pořádá 
už 24. rok, se každoročně 
účastní přibližně 3 000 
vystavovatelů z více než 65 
zemí světa, z toho zhruba 
dvě třetiny v potravinářském 
sektoru a třetina 
v nepotravinářském sektoru. 
V letošním roce poprvé mohou 
tento veletrh navštívit také 
výrobci se značkou KLASA. 
Expozice KLASA se představí 
v novém atraktivním stánku 
s moderním designem. 
Loňského ročníku se zúčastnili 
vystavovatelé z více než 70 
států a 30 národních nebo 
regionálních pavilonů, 
mezi kterými k největším 
patřil pavilon ČR.

Veletrh PLMA představuje 
pro výrobce spotřebitelského 
zboží jedinečnou příležitost 
k navázání spolupráce 
s nadnárodními řetězci, 
velkoobchody a výrobci 
nebo distributory privátních 
značek. Je určen výhradně 
pro odbornou veřejnost.

Veletrh PLMA 
Amsterdam 2009

V souladu s celkovou 
kreativní strategií byla navržena 
nová veletržní expozice 
značky KLASA, jejiž hlavním 
sloganem je „Výjimečná kvalita 
potravin“. Na letošním veletrhu 
své produkty oceněné značkou 
KLASA představí ARTIFEX 
INSTANT, s. r. o. – instantní 
a granulované nápoje; ACCOM 
holding s. r. o.
a INTERLACTO, spol. s r. o.
– mléčné výrobky; ALTIS 
Kolín s. r. o. – cukrovinky, 
káva; Amylon, a. s. – práškové 
polotovary – pudingy, přílohy, 
sladká jídla; Hanácká Kyselka 
s. r. o. – minerální vody; 
LINEA NIVNICE, a. s.
– ovocné džusy, nápoje, 
dětská výživa. Vystavovatelé 
mají k dispozici například 
vlastní prezentační prostor 
a logo umístěné na přední 
straně informačního pultu. 
Potřebné informace o veletrhu 
lze najít na internetových 
stránkách www.eklasa.cz.

Veletrhu se účastní jednak 
výrobci zboží určeného pro 
prodej v obchodních řetězcích, 
ale také nákupčí obchodních 
řetězců a velkoobchodních 
organizací, které obchodní 
řetězce zásobují. SZIF
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Na 5 otázek odpovídá:

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

1.  Prodej potravin u nás je v převážné míře realizován v supermarke-
tech nadnárodních obchodních řetězců. Klasická infrastruktura 
potravinářského obchodu ve městech takřka mizí. Ne však v men-
ších obcích, kde právě Svaz českých a moravských družstev provo-
zuje svých 3 000 prodejen, kterou označujete jako skupinu COOP. 
A v čele tohoto svazu stojíte Vy. Význam tohoto obchodního sesku-
pení podtrhuje i ta skutečnost, že jste od loňského roku prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Takže „sedíte“ 
na dvou židlích. Jak se Vám daří zvládat obě tyto funkce?
Myslím si, že jedno patří k druhému. Neboli přeložím-li to do češ-

tiny, stal jsem se prezidentem svazu obchodu zřejmě právě proto, že 
jsem reprezentantem největšího českého obchodního řetězce. Nemys-
lím si tedy, že sedím na dvou židlích, ale spíše v jednom velkém křes-
le, neb nerozlišuji postavení obchodníka podle toho, z jaké struktu-
ry či z jakého řetězce pochází, ale podle toho, jak se na trhu chová. 
A to jak z pohledu představitele družstevního obchodu, tak z pohle-
du představitele Svazu obchodu a cestovního ruchu. 

I z tohoto důvodu nemám rád, když zejména některé instituce či mé-
dia tzv. hážou všechny obchodníky do jednoho pytle. To se týká zejmé-
na zahraničních obchodních řetězců. Přesto, že některé tržní vztahy, 
jak se vyvíjí v dnešní době, jsou skutečně velmi tvrdé a na hraně a ně-
kdy i trochu za hranou zákona, nelze takovéto konstatování brát z obec-
ného hlediska. Co se týče řetězců, členů svazu obchodu a cestovního 
ruchu, mohu říci, že se vždy snaží hledat optimalizaci dodavatelsko-
odběratelských vztahů na příslušné etické úrovni, a to přesto, že kon-
kurence způsobila nebývalou tvrdost v obchodních jednáních, na kte-
rou si dodavatelé či výrobci trvale stěžují. Znám ovšem i opačný gard, 
kdy i jednání s některými dodavateli jsou takřka na úrovni diktátu, pro-
tože takový je stav trhu, kdy silný se snaží slabšímu diktovat podmín-
ky a tím testuje sílu jeho postavení na trhu. Do jaké míry je současný 
trh spravedlivý či nespravedlivý, je velmi těžko posuzovat. Excesy jsou 
na obou stranách a těžko se odstraní další umělou regulací trhu. Kaž-
dopádně by všem prospěla větší korektnost v jednání, dodržování urči-
tého etického kodexu a hlavně trvalá komunikace vzájemných vztahů. 

2.  Skupina COOP je z hlediska počtu prodejen největším prodejním 
seskupením v naší zemi. V této síti jste v posledním období zaved-
li „Systém COOP“. Co to vlastně je a co do tohoto systému patří? 
A jak vidíte současné postavení skupiny COOP na českém trhu a ja-
ké jsou cíle Vašeho seskupení? Anebo i jinak, co mohou spotřebitelé 
od Vás v nejbližším období očekávat?
Vznik systému neboli „skupiny COOP“ je poměrně jednoduše zdů-

vodnitelný. Po mnoho let se družstevní systém vyvíjel bez příslušné-
ho hledání společné identity a nekoordinovaně. Vzniklo tak mnoho 
různých družstevních subjektů pod různými názvy, jako jsou Jednota, 
Konzum, Družstvo spotřebitelů atd. Před několika lety jsme na zákla-
dě zásadního projektu zpracovaného firmou Incoma (dnes Blue Stra-
tegy) přistoupili k razantním změnám. Tento nejvýznamnější projekt 
poslední doby, známý pod názvem „Vize“, byl zadán jako posouze-
ní tržní pozice spotřebních družstev na českém trhu, hledání společ-
ných jednotících prvků a cest ke zvýšení efektivnosti činnosti druž-
stevního obchodu na trhu. 

Výsledky tohoto projektu jsou dnes aplikovány do praxe. Jedním 
z nich byla i nezbytnost vytvořit novou jednotící značku, kterou se 
právě stal název COOP, což je mezinárodně uznávaná značka spo-
třebního družstevnictví zejména v Evropě. Jedním z důsledků pak 
byl následný rebranding většiny družstevních prodejen na území ČR, 
s cílem sjednotit prodejní síť pod tuto značku, a vytvořit tak skupinu 
COOP. S tím souvisela samozřejmě i změna firemních barev. Nyní 
pokračuje práce na rebrandingu interiérů prodejen apod. 

Dalším krokem bylo připravit a spustit komunikaci této nové znač-
ky. Vznikl tedy projekt celostátní reklamy, která byla intenzivně zapo-
čata v roce 2008, a to v celostátním rozsahu, soustředěná zejména na 
televizní reklamu. Tak mohli naši zákazníci vidět rodinu Ptáčkových 
a Žežulkových, zažít naše sponzorské odkazy a další části reklamy, 
která bude pokračovat i v roce 2009.

V současné době se realizují zbylé části výsledků „Vize“, z nichž 
jednou je i projekt nazvaný „Služby s přidanou hodnotou“, tj. instala-
ce nových terminálů na většinu našich prodejen, které jsou připraveny 
a budou poskytovat našim zákazníkům další služby, jakými jsou dobí-
jení telefonu, cashback, možnost platit na našich prodejnách kreditní 
kartou a některé další služby, které jsou v této oblasti připravovány. 

Pracujeme i na přípravě služeb dalších, jako např. převzetí poštovní 
licence pro část našich prodejen tak, abychom jednak nahradili ubý-
vající poštovní úřady na českém venkově a jednak umožnili našim zá-
kazníkům platit na našich prodejnách i složenky. 

3.  V čele Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jste relativně krátký 
čas. Jak se Vám daří prosazovat svoje záměry do činnosti svazu? 
A co se za uplynulý rok pod Vaším vedením svazu povedlo a co za-
se třeba ne tolik? A pak jednu konkrétní otázku. Je nastavená libe-
ralizace získávání živnostenského oprávnění pro pohostinství a služ-
by v cestovním ruchu správný trend? Mně totiž připadá současný 
stav úrovně služeb poskytovaných zejména v pohostinství dost tristní 
a kromě jiného bych viděl zlepšení právě ve zpřísnění vázaných živ-
ností. Jak to vidíte Vy?
Jak se mi daří dosahovat nebo respektive plnit některé plány, kte-

ré byly přijaty loňskou valnou hromadou SOCR ČR, je pro mne 
dost obtížné a nevím, jestli mi takovéto hodnocení přímo přísluší. 
Převzal jsem svaz obchodu v relativně dobrém stavu, a tak mou pr-
votní a hlavní snahou bylo minimálně udržet úroveň jeho činnosti

Ing. Zdeněk Juračka
�  narozen 29. 3. 1945 v Benátkách nad Jizerou, ženatý, otec 

2 dětí
�  absolvent VŠE, Obchodní fakulta – ekonomika služeb a ces-

tovního ruchu
�  předseda, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, od 

roku 2004
�  předseda, COOP Centrum (nákupní centrála spotřebních druž-

stev), od roku 1993
�  předseda, Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, od roku 

1991
�  místopředseda dozorčí rady, COOP Euro (nákupní aliance spo-

třebních družstev ČR, Slovenska a Maďarska), od roku 2000
�  prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
�  člen představenstva, Hospodářská komora ČR
�  člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
�  člen redakční rady časopisu Moderní obchod

Zdeněk Juračka pracuje pro spotřební družstva od roku 1969, 
kdy nastoupil do Jednoty SD Praha–západ. Absolvoval večerní 
studium na učilišti SČMSD v Klánovicích, kde získal výuční list 
pro obor kuchař – číšník. Nějaký čas pracoval i jako vedoucí na 
provozovnách tehdejší Správy učilišť a externě vypomáhal na této
škole i jako učitel. 

V roce 1976 nastoupil do Jednoty SD Kroměříž jako vedoucí 
provozovny veřejného stravování. Postupně se prosadil v nejrůzněj-
ších řídících funkcích družstva – od vedoucího odboru veřejného 
stravování a cestovního ruchu až po vedoucího obchodně provoz-
ní skupiny a místopředsedu družstva. V roce 1991 byl zvolen do 
funkce předsedy družstva. 

Byl u zrodu doposud největší nákupní aliance v České republice 
– družstva COOP Centrum Praha, v jejímž čele stojí a je předse-
dou představenstva od samotného založení v roce 1993. Od roku 
2000 je místopředsedou dozorčí rady COOP EURO, a. s., se síd-
lem v Bratislavě a od roku 2003 působí jako viceprezident Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR. 

V říjnu roku 2004 zvolen předsedou Svazu českých a morav-
ských spotřebních družstev. V této funkci inicioval a řídí strate-
gické projekty zaměřené na lepší využití potenciálu spotřebních 
družstev, které jsou svým konsolidovaným obratem 28,6 miliardy 
korun a sítí 3 000 prodejen (2008) největší národní maloobchod-
ní aliancí v ČR.

Od roku 2003 do roku 2008 působil ve funkci viceprezidenta 
Svazu obchodu a cestovního ruchu. V dubnu 2008 zvolen prezi-
dentem tohoto svazu.

Zdeněk Juračka je ženatý, otec dvou dětí. Ve volném čase se vě-
nuje svým vnoučatům. Mezi jeho hlavní záliby patří tenis a vaření 
(návrat k původní profesi).

ve stavu, který mi přenechala moje předchůdkyně, paní Helena Pís-
kovská. 

Jedním z hlavních úkolů, který dlouhodobě řešen nebyl, bylo za-
jištění vícestranného financování činnosti SOCR, což se v současné 
době vcelku úspěšně řeší a mimo jiné bylo završeno v současné době 
i podpisem partnerské smlouvy s firmou Prazdroj, která částečně ře-
ší i otázky finanční. Dalším úkolem, který je v současné době řešen, 
je zvýraznění postavení SOCR a jeho začlenění mezi významné insti-
tuce tohoto druhu v České republice a zlepšení komunikace zejména 
s vládou a parlamentem. Zde jsme určitou cestu nastoupili. Je to však 
běh na dlouhou trať, a pokud úspěchy budou, tak se dostaví v blízké 
i delší budoucnosti. Jinak samozřejmě řešíme a rádi bychom přispěli 
k lepšímu posuzování obchodníků na českém trhu, neb jak říkám, na 
obchodníky se v současné době svede i 3. světová válka a hájení jejich 
postavení, a to nejen na českém trhu, je naší prioritou. Jsou i další otáz-
ky k řešení, ale to je povídání na delší dobu či na samostatný článek.

Co se týče liberalizace živnostenského podnikání zejména v oblas-
ti pohostinství a služeb, je otázkou spíše pro mého kolegu Pavla Hlin-
ku, ale pokusím se sdělit několik základních principů, ze kterých v té-
to oblasti SOCR vychází. Předně se domnívám, že úroveň poskytova-
ných služeb v pohostinství, která je, a to s Vámi souhlasím, mnohdy 
dost tristní, není vinou liberalizace trhu či liberálního postavení v ob-
lasti řízení živnosti. Stávající stav je důsledkem určitého specifické-
ho přístupu některých českých živnostníků k této oblasti podnikání, 
kdy živnost je zřízena ne za účelem vlastního podnikání a poskytová-
ní dobrých pohostinských služeb, ale s cílem zbohatnout za každou 
cenu, a to jak na úkor zákazníka, tak i na úkor státu. 

Je to otázka postoje lidí, etiky jednání a hlavně výchovy nové ge-
nerace živnostníků, na kterou nebyl čas a která se v oblasti českého 
podnikání i špatně prosazuje. Neházejme však všechny živnostníky 
do jednoho pytle, znám i v této oblasti hospody či provozovny, kte-
ré poskytují vynikající služby. Věřím, že působení trhu a zvyšování
požadavků zákazníků na úroveň těchto služeb postupně vymýtí ty ne-
kvalitní a dostane tyto služby na úroveň, kterou by si náš stát určitě 
zasloužil. Chci však podotknout, že tyto problémy nemá jenom Čes-
ká republika, ale úroveň poskytovaných služeb v oblasti pohostinství 
klesá i v zahraničí, možná i tím, že mimo výběrovou oblast hotelových 
a turistických služeb klesá v tomto oboru úroveň kvalifikace a s tímto 
faktem klesá i kvalita služeb. 

4.  A ještě k aktivitě Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V polovi-
ně dubna tohoto roku jste podepsali Memorandum o vzájemné spo-
lupráci se společností Plzeňský Prazdroj, a. s. Co je principem této 
dohody a lze předpokládat podobnou spolupráci i s ostatními potra-
vinářskými subjekty?
SOCR dlouho hledal vhodného partnera pro vzájemnou spolupráci, 

který by naplňoval jak předpoklady vysoké úrovně spolupráce, tak i ne-
zanedbatelné předpoklady finanční. K Plzeňskému Prazdroji došel ces-
tou přirozené selekce a na základě osobních jednání s vedením někte-
rých potencionálních subjektů, které byly pro tuto spolupráci vyhléd-
nuty. Domnívám se, že jsme zvolili správně a že ani Prazdroj neudělal 
chybu, když k tomuto partnerskému vztahu přistoupil. Zda to bylo 
správné, ukáže budoucnost, nicméně se domnívám, že před podpisem 
Vámi vzpomínaného Memoranda byly prodiskutovány veškeré otáz-
ky stávajících i budoucích vztahů, což dává předpoklad pro prospěš-
nost této spolupráce pro obě strany. Samozřejmě se náš svaz ne-
omezuje pouze na partnerské vztahy s tímto subjektem a jedná a nadá-
le bude jednat i se subjekty ostatními, a to nejen potravinářskými. Roz-
jednaná spolupráce je v oblasti institucí finančních a pojišťovnictví.

5.  Vztahy mezi potravinářskými výrobci a obchodem je velmi diskuto-
vané téma. Jsou tyto vztahy rovné, či nerovné? Zákon o nerovné trž-
ní síle nyní „čeká“ na schvalování v parlamentu. Co přinese, bude-li 
schválen, a jaký je Váš názor na tuto problematiku? 
Můj názor na tuto problematiku je všeobecně znám a přesto, že se 

těmito vztahy zabývám již mnoho let, zůstává v této oblasti neměn-
ný. Jsem přesvědčen o tom, že zlepšení vztahů mezi dodavateli a od-
běrateli nelze nadiktovat a už vůbec ne novou legislativou. Dle naše-
ho názoru je ta stávající dostatečná a řeší problémové okruhy, které 
na trhu vznikají a vznikat budou. 

Je pravdou to, že vyjednávání na trhu značně přitvrdilo, a jak jsem 
již konstatoval, je mnohdy na hraně anebo těsně za hranou zákona. 
Mnohé obchodní subjekty si zvykly na to, že před nějakými 10 a více 
lety se jim dodavatelé podbízeli jakoukoliv formou, a lidově bych ře-
kl, že k nim dolézali všemi cestami. Mnozí dodavatelé by si nechali od 
obchodních řetězců, zejména pak od diskontů, předložit ve smlouvách 
k podpisu i svůj vlastní ortel smrti. Když přišlo po několika letech vy-
střízlivění, bylo těžké lámat některé zhýčkané obchodníky, aby své vzta-
hy narovnali a upravili do podoby určitého etického kodexu. Nicméně 
stále se domnívám, že pokřivené vztahy nelze upravit legislativou, ale 
především zvýšeným úsilím o zlepšení úrovně komunikace v dodavatel-
skoodběratelských vztazích. Navíc je SOCR přesvědčen o tom, že ná-
vrh nového zákona, který neprošel kontrolním systémem RIA, je kon-
traproduktivní, a to včetně špatného dopadu i na spotřebitele. 

V současné době se při projednávání tohoto zákona v parlamentu 
z něho stalo politikum, které má daleko od konkrétního zájmu zain-
teresovaných osob přispět k věcnému řešení problému. Nezbývá mně 
nic jiného, než věřit, že zvítězí rozum nad politikařením. 

Za rozhovor děkuji.
  Ing. František Kruntorád, CSc.S K U P I N A CO O P

Ing. Zdeněk J u r a č k a ,
předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev

a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky 
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Přirozeným, avšak bohužel částečně zapomenutým využitím ovesného zrna jsou pekařské 
výrobky. Čistě ovesná mouka je pro pekaře obtížněji zpracovatelná, a proto se musí kombino-
vat s lepkovými bílkovinami pšenice nebo žita. Chuť ovesného pečiva a chleba je odlišná od 
pšeničných výrobků, na které je dnes populace zvyklá. Vhodnou skladbou ovesných ingredi-
encí zpracovaných do formy celozrnné mouky, krup a vloček spolu s aromatickým ječným sla-
dem se dosahuje kvalitního chuťového zážitku. 

OvesVital – návrat
ke zdravé tradici

Oves je velmi ceněnou obilninou doporučova-
nou odborníky na výživu. Ovesné bílkoviny obsa-
hují esenciální aminokyseliny, které např. pšenici 
chybí. Jejich obsah je tak vysoký, že se blíží ideál-
nímu proteinu. Oves tak má nejvhodnější skladbu 
aminokyselin ze všech obilovin. Dále obsahuje až 
5 % tuku, a to včetně hodnotných rostlinných tuků 
s vysokým podílem mononenasycených a polyne-
nasycených mastných kyselin. Ovesné zrno má ta-
ké velmi vysoký obsah vlákniny, až 12 %. Tato vlák-
nina disponuje vyváženým poměrem vlákniny ve 
vodě nerozpustné a rozpustné. Ve vodě rozpustná 
vláknina je složena z neškrobových polysacharidů, 
které jsou nazývány β-glukany. Spolu s nenasyce-
nými mastnými kyselinami tuků přispívá k zabrá-
nění rozvoje kardiovaskulárních onemocnění včet-
ně účinků vedoucích ke snížení hladiny choleste-
rolu a vzniku metabolického syndromu. Současně 

jsou β-glukany účinným prebiotikem, které je fer-
mentováno bakteriemi tlustého střeva. Selektivní 
stimulace růstu střevní mikroflóry vede ke zlepše-
ní intestinální funkce tlustého střeva. Obsah mine-
rálních látek v ovsu je až 3,6 %, a to zejména vápní-
ku, hořčíku, železa a zinku. Další z fyziologického 
hlediska velmi významnou složkou jsou vitaminy 
skupiny B a E. Kombinace minerálních látek a vi-
taminů v ovesném zrnu je ideální pro vývoj ner-
vové soustavy, pro paměť a soustředění a pro dal-
ší metabolické procesy vedoucí ke zlepšení imuni-
ty. Dále také pro dobrý stav pokožky, vlasů, nehtů 
a prevence tvorby vrásek.

OvesVital je pekařská směs pro výrobu peči-
va a chleba, jehož výroba se vede bezproblémovou 
a jednoduchou technologií. Konečnému zákazníkovi 
jsou tak nabídnuty ovesné pekařské výrobky, které 
současně slouží jako zdroj přirozené vlákniny. 

Výrobcem směsi OvesVital je IREKS ENZYMA s. r. o., Kšírova 257, Brno, www.ireks-enzyma.cz 
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Nebo je libo jiný příklad, například 
z oblasti masného průmyslu? Mortade-
la z dovozu stojí řekněme 200 Kč za ki-
lo, naprosto shodný druh masného vý-
robku (typu gothajského salámu), leč 
české výroby zakoupíte za 75 Kč za ki-
lo. Jeho výrobce ovšem od štědrého od-
běratele obdrží pouze 36 Kč za kilo.

Ptáte se, kam jdou zisky z těchto vý-

hodných transakcí? Odpověď je nad mí-
ru jednoduchá – do mateřských centrál 
obchodních řetězců, které se rozhodně 
nenacházejí na území České republiky. 
Takže nejen že je klamán zákazník pří-
slibem nadmíru výhodných cen a potra-
vinářský průmysl a zemědělci je ožebra-
čován až nestydatě nízkými výkupními 
cenami, ale v konečném důsledku při-

chází o miliardy na daních také český 
stát.

Celá situace má ovšem i další vážné 
důsledky. Systematickým tlakem na ce-
ny dochází k postupné, leč účinné likvi-
daci českých potravinářských výrobců 
a českých zemědělců. Tento zmenšují-
cí se prostor uplatnění české produkce 
tak logicky snižuje konkurenceschop-
nost českého potravinářského sekto-
ru i českých zemědělců. A je potřeba 
si uvědomit, že například v případě li-
kvidace chovu dojných krav je šance na 
jeho obnovu prakticky minimální. Co 
to znamená? Úbytek pracovních míst 
v zemědělství i v potravinářství, ale také 
v průmyslu na tento sektor navazujícím 
– výrobci obalů, chemických přípravků, 
logistika apod. Vzhledem k tomu, že po-
díl pracovních míst v těchto sektorech 

dosahuje až 14 % na celkovém pracov-
ním trhu, je jakékoliv snižování počtu 
pracovníků velmi nebezpečné. 

Pokud tedy nedojde k urychlené ná-
pravě těchto pokřivených vztahů, mů-
že rázem zmizet český potravinářský 
a zpracovatelský průmysl ze sektorové 
mapy a zároveň se radikálně sníží roz-
měr českého zemědělství. V konečném 
důsledku pak může rázem stoupnout ne-
zaměstnanost v republice na dvojcifer-
né číslo a stát bude marně shánět pro-
středky na podpory. Neexistence české 
potravinářské výroby pak jednoznačně 
znamená dovozové potraviny za patřič-
ně vysoké ceny. A to je realita, která se 
týká každého z nás.

Ing. Dana Večeřová 
tisková mluvčí PK ČR

Znamená liberalizace likvidaci
potravinářského průmyslu v České republice?

V Řeznicko/uzenářských novi-
nách č. 2/2009 ze dne 14. dubna 
2009 jsme otiskli článek s názvem 
„Perla Zlínska“. Bohužel v tabulce 
o oceněných firmách a výrobcích 
došlo k chybě u firmy VOMA, s. r. o.,
Uherský Brod, za což jsme se 
omluvili osobně jednateli panu Mi-
roslavu Mahdalíkovi. A omluvu vy-
slovujeme ještě touto cestou.

A tak přetiskujeme tento článek se 
správnou tabulkou.

PERLA ZLÍNSKA
Vážení čtenáři. Dovoluji si vám 

nabídnout krátké shrnutí regionální 
soutěže Perla Zlínska, kterou pořá-
dáme ve spolupráci se Zlínským kra-
jem, Univerzitou T. Bati, SZPI Brno 
a KHS Zlín.

Tyto výše uvedené organizace 
jsou našimi partnery, kteří mají zá-
jem o propagaci regionálních výrob-
ků. Garantem nad celou akcí je OAK 
Zlín, ale hlavní finanční příspěvek je 
od Zlínského kraje v rámci projek-
tu.

 Okresní agrární komora Zlín vy-
hlásila regionální vyhodnocení nej-
lepších potravinových výrobků ve 
Zlínském kraji již po čtvrté. Do 
soutěže se zapojují výrobci tří hlav-
ních potravinových kategorií – ma-
so, mléko a pečivo. Přihlášené vzor-
ky vyhodnocuje komise, která peč-
livě vybere na základě stanovených 
kritérií z přihlášených vzorků 15 vý-
robků, které pak dostanou cenu Perla

Zlínska + (rok) a certifikát. Lo-
go Perla Zlínska je zaregistrova-
ná značka, která takto umožňuje 
oceněným prezentovat se na veřej-
nosti tímto jedinečným oceněním.
V rámci vyhlašování nejlepších vý-
robků je připravena pro veřejnost 
ochutnávka s možností podílet se na 
veřejné anketě.

 Pro letoší ročník jsme do třech 
hlavní kategorií přiřadili další katego-
rii – pro med, a to z důvodu, že kva-
litní med se ztrácí z českého trhu a je 
nahrazován medem dovozovým. Pro-
sazujeme slova pana hejtmana ZK 
„Jezme jen to, co si vyrobíme v dosa-
hu 50 km našeho rodiště“. Myslím, že 
tato myšlenka je velmi dobrá, vystihu-
je podporu českým výrobcům, jen je 
třeba, aby i veřejnost si uvědomovala, 
že naše výrobky jsou nejen kvalitní, 
ale i zdravé a splňují hygienické a ve-
terinární normy. Řada výrobků se mů-
že zařadit i do kategorie bioproduk-
tů. 

 Jana Brázdilová.
OAK Zlín

Omluva panu Miroslavu Mahdalíkovi, 
jednateli společnosti VOMA, s. r. o.

dle sdělení ředitele PGRLF Marti-
na Karbana obdržel Fond souhlas-
né stanovisko od Evropské komise 
k chystaným programům pomoci 
zemědělské prvovýrobě a zpracova-
telského průmyslu. To znamená, že 
od 7. května 2009 zahajuje PGR-
LF příjem žádostí k programům 
Provoz a Provoz zpracovatel. Po-
třebné formuláře a další informace 
jsou k dispozici na webových strán-
kách www.pgrlf.cz. 

Ing. Alexandra Adámková
Potravinářská komora

České republiky
oddělení komunikace

a vnějších vztahů

Vážení
čtenáři,

Jdete si, nalákáni letákem, koupit do obchodního řetězce jogurty za vý-
hodné ceny? Pak vězte, že avizované ceny pro vás jako pro spotřebitele 
vůbec být výhodné nemusí. Zatímco farmářská cena mléka klesla za po-
slední rok o více než 40 % a cena placená odběratelem (tedy obchodními 
řetězci) potravinářům za zpracovaný výrobek klesla víceméně o stejný po-
díl, cena například jogurtů v regále se prakticky nezměnila vůbec. Kde je 
tedy proklamovaná cenová vstřícnost řetězců směrem ke spotřebiteli, jest-
liže zisk obchodníka z prodejní ceny činí 50–100 %. Přičemž existují po-
ložky, například bílé pečivo, kdy zisk prodávajícího z prodejní ceny dosa-
huje 200 až 300 %.

CARNEX spol. s r. o
Uheráček – 2006
Lovecký salám – 2008

DRUMAS spol. s r. o.
Myslivecká klobása – 2006
Karpatská klobása – 2007

LEOŠ NOVÁK
Kudlovská tlačenka – 2007

ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
MIROSLAV CHÝLA
Uzená kýta s kostí – 2006

IDEMA FOODS spol. s r. o.
Vepřový jazyk v aspiku – 2006
Vepřová šunka – wellnes – 2007
Krůtí šunka prsní výběrová – 2007

JOSEF POSPÍŠIL –
VÝROBNA LAHŮDEK
A UZENIN, s. r. o.
Vídeňské párky – 2006
Královské škvarky – 2008

RACIOLA – JEHLIČKA s. r. o.
Kuřecí šunka výběrová - 2006
Kuřecí šunka prezident – 2007
Kuřecí šunka s bylinkami – 2007
Mramorová šunka kuřecí – 2008

ZDENĚK RITTER
ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
Valašské uzené Ritter – 2006
Anglická slanina – 2007
Šunkový salám zauzený – 2007
Bačova klobása – 2007 (jehněčí maso)
Klobása Ritter – 2008

SOŠKO s. r. o.
Selská tlačenka – 2006
Šunkový salám zauzený – 2007

ŘEZNICTVÍ ZBOŘIL
Bůčkový závin – 2006
Pečínkový závin – 2008

VOMA, s. r. o.
Lopenická slanina – 2006
Bílokarpatský salám – 2007
Božkova klobása – 2008

Seznam výrobců a jejich ocenění 
(masné výrobky)

Ř

Za zcela asociální považuje vede-
ní Svazu obchodu a cestovního ru-
chu (SOCR ČR) pozměňovací návrh 
poslance ČSSD Ladislava Skopa-
la k návrhu zákona o významné trž-
ní síle a jejím zneužití, který parla-
ment propustil do posledního, třetí-
ho čtení. Uvedený zákon totiž podle 
názoru SOCR ČR zakládá riziko zvý-
šení cen potravin na českém trhu 
a dále riziko poklesu podílu dodá-
vek zboží od tuzemských výrobců 
potravin do obchodních sítí. Pokud 
by se tak stalo, byly by důsledky

přijetí uvedeného návrhu zcela 
opačné, než jak jsou prezentovány 
laické veřejnosti.

Základním důvodem pro tento scé-
nář, který není v zájmu obchodních sí-
tí sdružených v SOCR ČR, je skuteč-
nost, že pozměňovací návrh jde zcela 
evidentně nad rámec obdobných záko-
nů v zemích EU. To staví zejména ka-
pitálově méně vybavené domácí výrob-
ce potravin do diskriminační pozice, ne-
boť vytvoření standardních obchodních 
vztahů s nimi představuje pro obchod-
níky vyšší riziko sankcí ze strany Úřadu

Nejnovější návrh na regulaci obchodních sítí
může vést ke krachu menších výrobců potravin

pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS), než by tomu bylo při dodáv-
kách se zahraničními výrobci. To může 
v praxi vést k omezení dodávek ze stra-
ny tuzemských výrobců potravin. Uve-
dený vývoj lze předpokládat na základě 
zahraničních zkušeností, kde byly regu-
lace dodavatelsko-odběratelských vzta-
hů zavedeny, zcela aktuálně na zákla-
dě zkušeností ze sousedního Slovenska. 
Obchodní řetězce sdružené v SOCR 
ČR přitom nemohou takovému vývoji 
plnohodnotně zabránit. K omezení do-
dávek od tuzemských výrobců mohou 
přikročit jako první jiné obchodní sítě, 
které nejsou členy SOCR ČR, zejména 
z řad diskontních řetězců.

Jednostranný přenos rizik vyplýva-
jící z obchodních rozhodnutí na ob-
chodní sítě a regulace počtu dodavate-
lů do těchto sítí představuje podle ná-
zoru SOCR ČR potenciál k růstu cen 
potravin díky omezení konkurenčního 
prostředí. Také v tomto případě se lze 
opřít o zahraniční zkušenosti, které již 
před několika lety shrnul ve své analý-
ze možností regulace obchodních sítí 
sám ÚOHS.

V této souvislosti SOCR ČR upozor-
ňuje na skutečnost, že předložený po-
změňovací návrh poslance Ladislava 
Skopala neobsahuje souhlasné stano-
visko ÚOHS, ačkoli jde o orgán, který 
by měl zneužívání tržní síly podle návr-
hu kontrolovat. ÚOHS ve svém stano-

visku například konstatuje, že návrh „je 
řádově konkrétnější, než je v ostatních 
státech EU obvyklé“. Mimo jiné proto, 
že (podle původní verze pozměňovací-
ho návrhu) by bylo předmětem sankcí 
podle ÚOHS v zásadě každé narušení 
hospodářské soutěže, což si mimo jiné 
vyžádá rozsáhlou novou agendu a zvý-
šení počtu zaměstnanců ÚOHS.

SOCR ČR dále konstatuje, že před-
ložený pozměňovací návrh neobsahuje 
analýzu dopadů RIA, žádné usnesení 
odborných parlamentních výborů a fak-
ticky nebyl ani v parlamentu projednán. 

Diskuse se vedla pouze o původním ná-
vrhu zákona, avšak pozměňovací návrh 
z něj činí zcela jinou zákonnou předlo-
hu, která zásadně narušuje smluvní vol-
nost v ČR jako jedno ze základních ob-
chodních práv. Pokud by byl takový zá-
kon přijat, budou se členové SOCR ČR 
bránit proti omezování svých práv na 
evropské úrovni.

Ing. Zdeněk Juračka 
prezident SOCR ČR,

Petr Vyhnálek 
viceprezident SOCR ČR 
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Úroveň hygieny potravin v České republice
a v Evropské unii se postupně zvyšuje, ale 
původci bakteriálních infekcí představují i na 
prahu 21. století velký problém. 

„Mikrobiologicky zajímavou komoditou“ živo-
čišného původu je mléko a mléčné výrobky. Této 
komoditě je zapotřebí věnovat pozornost také pro-
to, že současná legislativa umožňuje v některých 
případech chovatelům tzv. prodej mléka ze dvora, 
kdy je spotřebiteli prodáváno mléko syrové. Syro-
vé mléko a výrobky z něj mohou být nositeli řady 
bakteriálních původců onemocnění člověka. Jedná 
se např. o plasmakoaguláza pozitivní stafylokoky, 
Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia 
coli, Campylobacter sp. atp. V oblasti dětské výži-
vy má pak význam Enterobacter sakazakii. Někte-
ří bakteriální původci mohou být příčinou zánětu 
mléčné žlázy a jsou následně masivně vylučováni 
do mléka, většina však kontaminuje mléko, např. 
při dojení, až sekundárně. Jejich zdrojem je přede-
vším stájové prostředí a povrch těla dojnice.

Z pohledu alimentárních onemocnění bakteriál-
ního původu je v mlékárenském průmyslu zřejmě 
největším problémem přítomnost listérií a plasma-
koaguláza pozitivních stafylokoků. 

U listériových infekcí se dříve považoval za ces-
tu přenosu spíše přímý kontakt s nemocným zví-
řetem, ale v současné době jednoznačně dominují 
alimentární infekce člověka. Pro alimentární infek-
ci člověka jsou významné některé vlastnosti listé-
rií, zejména jejich schopnost růst i při chladničko-
vé teplotě, růst v balených potravinách a schop-
nost tolerovat vyšší obsah soli.

SVÚ Olomouc v roce 2007 vyšetřil 10 963 vzor-
ků mléka a mléčných výrobků na L. monocytoge-
nes, která byla zjištěna v 816 případech. V roce 
2008 bylo vyšetřeno 4 671 vzorků s pozitivním ná-
lezem ve 180 případech.

Plasmakoaguláza pozitivní stafylokoky (pře-
devším S. aureus, případně i S. intermedius) jsou 
schopny vyvolávat široké spektrum onemocnění li-
dí i zvířat. V rámci humánní populace se jedná 
o dvě základní skupiny onemocnění, invazivní in-
fekce a toxikózy. Z hlediska vlastních alimentár-
ních onemocnění má však význam především sle-
dování kmenů produkujících toxiny (původci en-
terotoxikózy). Enterotoxinogenní kmeny S. aureus 

jsou schopny vyprodukovat za příhodných podmí-
nek až 20 druhů toxinů, které svým působením, 
zejména na emetické centrum mozku, vyvoláva-
jí klinické příznaky, tzn. zvracení, křeče, průjem. 
Dle údajů EFSA bylo zaznamenáno v roce 2006 
v členských státech EU 236 epidemických výsky-
tů, 2 053 případů intoxikace, 277 hospitalizova-
ných a 2 úmrtí. 

V roce 2007 bylo ve všech státních veterinár-
ních ústavech České republiky cíleně vyšetřeno 
na plasmakoaguláza pozitivní stafylokoky 7 905 
vzorků mléčných výrobků, z toho bylo 0,14 % ne-
vyhovujících, a v roce 2008 bylo vyšetřeno 3 550 
vzorků mléčných výrobků, nevyhovující nález byl 
zjištěn u 0,14 % vzorků. Na přítomnost stafyloko-
kových enterotoxinů bylo v roce 2007 s negativním 
výsledkem vyšetřeno 115 vzorků mléčných výrob-
ků a v roce 2008 celkem 34 vzorků. O tom, že ri-
zikovou komoditou v podmínkách ČR může mlé-
ko být, svědčí i fakt, že SVÚ Olomouc na území 
Moravy vyšetřil v roce 2008 cca 1 100 vzorků kli-
nického a sekčního materiálu ze zvířat a cca 80 % 
kmenů S. aureus bylo izolováno ze vzorků mléka 
mastitidních krav. 

Přestože salmonelové infekce jsou spolu s infek-
cemi způsobenými kampylobaktery nejčastější pří-
činou alimentárních onemocnění v Evropě a ob-
dobně i v České republice, přítomnost salmonel 
v mléce a mléčných výrobcích nebyla prokázána 
ani v jednom případě. Přitom SVÚ Olomouc v ro-
ce 2007 vyšetřil na salmonely 5 218 vzorků a v ro-

Mikrobiologická bezpečnost mléka a mléčných výrobků

ce 2008 celkem 4 665 vzorků mléka a mléčných 
výrobků.

Alimentární onemocnění vyvolané E. sakaza-
kii postihuje především kojence. Onemocnění se 
vyskytuje sporadicky, avšak mívá velmi závažné 
důsledky včetně úmrtí kojenců. Projevuje se jako 
sepse, zánět mozkových blan, nekrotizující zánět 
trávicího traktu. Příčinou onemocnění bývá konzu-
mace mléčné kojenecké výživy, případně potravin 
pro zvláštní léčebné účely, které jsou kontamino-
vány E. sakazakii. V roce 2007 bylo na přítomnost 
E. sakazakii vyšetřeno 30 vzorků sušené kojenecké 
výživy určené pro kojence do šesti měsíců, všechny 
vzorky byly negativní. 

Dalším původcem alimentárního onemocně-
ní je B. cereus. Onemocnění většinou probíhá ja-
ko epidemie ve stravovacích zařízeních a mívá dva 
klinické obrazy. Jednak po velmi krátké inkubační 
době přichází nauzea a zvracení nebo po delší in-
kubační době se projeví vodnatým průjmem a ab-
dominální kolikou. V SVÚ Olomouc bylo v roce 
2007 vyšetřeno 365 vzorků mléka a mléčných vý-
robků na stanovení počtu B. cereus, pouze jeden 
vzorek nevyhovoval, v roce 2008 se vyšetřilo 1 300 
vzorků, všechny s vyhovujícím nálezem.

MVDr. Jarmila Ondrušková
Státní veterinární ústav Olomouc



Potravinářský zpravodaj 4 / 2009  rozhovor / 15 

Na 5 otázek odpovídá:

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

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

1.  Společnost Danone, a. s., jako jeden z nejvýznamnějších českých vý-
robců fermentovaných mléčných výrobků, tvarohů, mléčných dezer-
tů, ale i nápojů na bázi mléka, vyrábí ve svém závodě v Benešově již 
patnáct let. Z někdejšího závodu státního podniku Laktos zaměřené-
ho především na sušení mléka byl postupně vybudován moderní mlé-
kárenský komplex na výrobu vysoce zhodnocených mlékárenských 
výrobků. Se společností Danone se však pojí v tomto čase ještě jedno 
významné výročí, a tím je 90 let existence globální firmy DANONE. 
Jak hodnotíte tato výročí Vy a k čemu Vás, jako vrcholového pracov-
níka firmy, zavazují?
Obě dvě výročí mají pro nás veliký význam i hlubokou symboliku. 

Devadesát let Danone nám připomíná jak dlouholetou tradici naší spo-
lečnosti, tak i její úspěšný růst a přerod v moderní globální společnost, 
která dodává spotřebitelům po celém světě zdraví prospěšné výrobky 
a zároveň je společensky odpovědným subjektem všude tam, kde půso-
bí. Něco z tohoto odkazu Danone bychom chtěli realizovat i tady v Be-
nešově. Patnáctileté výročí Danone v Benešově je skvělou příležitos-
tí zhodnotit, kam jsme došli, a stanovit si další smělé cíle do příštích 
let. Postupná přestavba a specializace původní Benešovské mlékárny 
na současný moderní závod perfektně zapadá do našich plánů na roz-
voj podniku. Specializace na výrobu fermentovaných mléčných výrob-
ků a jogurtových nápojů nám nyní umožňuje dělat věci na sto procent. 
Každá investice, každé zlepšení má dané místo v našem konceptu. Ne-
musíme dělat tak ani technické, ani technologické kompromisy. To 
nám například umožnilo v roce 2007 nainstalovat novou, plně auto-
matizovanou linku na fermentaci a skladování jogurtů od společnos-
ti APV, která představuje naprostou špičku ve svém oboru v celosvě-
tovém měřítku. Tato téměř stomilionová investice je přesně cílená na 
naše současné potřeby výroby, zejména pak pokrývá růst značky Acti-
via na českém i evropském trhu.  Naše dlouholetá tradice a kontinuita 
rozvoje nás zavazují být ještě lepší. Neustálé zlepšování je naším mot-
tem i naším závazkem směrem nejen k našim spotřebitelům, ale i k be-
nešovské komunitě, jejíž se cítíme být pevnou součástí, a samozřejmě 
i směrem ke skupině Danone, na níž jsme opravdu hrdí.

 
2.  Pracujete v potravinářském odvětví celý život, a tak máte možnost 

srovnávat. Ve společnosti Danone, ve funkci ředitele závodu, pracu-
jete již čtvrtým rokem. V čem je Vaše nynější pracovní zařazení jiné 
než ta předchozí? A ještě si přidám. Za dobu Vašeho vedení v Dano-
ne Benešov se udála bezpochyby řada změn. Které to byly a které po-
važujete za nejvýznamnější? 
Vzhledem k tomu, že jsem podstatnou část předchozí kariéry strá-

vil v pivovarství, bude se moje srovnání týkat těchto dvou oborů – 
mlékárenství a pivovarnictví. Ohledně pozice ředitele závodu samot-
né – v pivovaru to pak je vrchní sládek – neshledávám samozřejmě 
podstatné rozdíly. Základní zodpovědnosti zůstávají totožné. Kaž-
dý, kdo podobnou pozici zastával či zastává, potvrdí, že pro člově-
ka, který zasvětil svůj profesní život výrobě a potravinářství, se jedná 
o nejkomplexnější a zároveň podle mého názoru nejzajímavější pro-
fesi, jakou si lze představit. Musíte být samozřejmě manažerem, ale 
zároveň i technologem, personalistou, finančním manažerem, kvali-
tářem, bezpečákem… a k tomu mít i cit pro marketing a obchod, aby 
váš závod pružně reagoval na požadavky trhu. A právě v tom je první 
velké specifikum výroby fermentovaných mléčných výrobků a obec-
ně práce pro Danone. V našem případě se jedná o vskutku rychlo-
obrátkové zboží. Protože společnost Danone je skutečně inovativní, 
schopnost vedení závodu a jeho zaměstnanců reagovat na požadav-
ky trhu, přicházet s novými a sezonními výrobky, inovovat ty stávají-
cí se stává klíčovým měřítkem našeho úspěchu. V našem případě ne-
existují zásoby rozpracované výroby a vzhledem k maximální čerst-
vosti našich výrobků ani týdenní zásoby hotových výrobků. Výrobní 
plán máte fixován na dva dny dopředu – takže přímo ve výrobě jste 
ovlivňován okamžitým vývojem na trhu. Naopak – jakýkoliv případ-
ný výpadek výroby se okamžitě projeví na trhu! Je jasné, že v tomto 
prostředí je nutné mít nastaveny relevantní systémy plánování, řízení 
výroby a kvality a na svých místech je nezbytné mít odborníky, kteří 
jsou schopni samostatně rozhodovat. Při tom musíte jako ředitel zá-
vodu samozřejmě mít na zřeteli dlouhodobější horizont, dlouhodobé 
plánování a rozvoj závodu. 

 V pivovarství je to trochu jiné – odezva trhu ve výrobě je delší, 
vzhledem k současné trvanlivosti piv je možno vytvořit si dostatečné 
bezpečnostní zásoby. Vaše reaktivita přímo v závodě není tedy tak vy-
soká a i inovací je podstatně méně. Naopak v pivovarství se potýkají 
s daleko větší sezónností. Dobře si pamatuji teplá léta… ne nadarmo 
se říkalo, že slunce je nejlepší obchodní zástupce. Každé odvětví má 
takříkajíc svoje a já nedám ani na jedno dopustit. 

 Ke druhé části otázky musím podotknout, že vzhledem k charak-
teru našich výrobků a vzhledem k inovativnosti Danone pracujeme se 
změnami jako trvalou součástí našeho profesního života. Co se týká 
změn v závodu Benešov během mého působení zde, dovolím si připo-
menout tři z nich: významné zvýšení objemů výroby a podílu exportů, 
stabilizace a rozvoj týmu našich zaměstnanců a výrazné zvýšení ambi-
cí závodu v rámci celosvětové skupiny Danone.

 V období 2005–2009 došlo k téměř sedmdesátiprocentnímu navý-
šení objemů výroby, které bylo důsledkem jak pozitivního vývoje na 
domácím trhu (zejména značky Activia), tak zejména výrazným na-
výšením exportů, jejichž podíl v současné době dosahuje 45 % celkové 
výroby. Růst exportů je přímým důsledkem atraktivnosti závodu a je-
ho výrobků pro ostatní země v rámci skupiny Danone z pohledu vyso-
ké kvality, přiměřených nákladů a vysoké servisní spolehlivosti dodá-
vek. To vše musí být podpořeno vynikající technickou a technologic-

Milan Jeřábek
Od roku 2005 působí ve společnosti Danone, a. s., na pozici ředi-
tele výrobního závodu v Benešově. 
Milan Jeřábek (44) zodpovídá za výrobní úsek společnosti Dano-
ne v České republice, který dodává výrobky pro domácí trh a další 
trhy zemí Evropské unie. 
Před nástupem do Danone, a. s., spojil podstatnou část své kari-
éry s pivovarstvím, kde mimo jiné působil v letech 1999–2004 na 
pozici vrchního sládka pivovaru Staropramen. 
Je absolventem SPŠPT v Praze a v roce 2004 získal též titul MBA.
Během své profesní kariéry působil na rozličných pozicích, zejmé-
na ve výrobní oblasti, a podílel se na projektech strategického roz-
voje a kontinuálního zlepšování výrobních jednotek. 
Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho zájmy patří cestování, hudba 
a rekreační sport. 

kou úrovní výrobního zařízení a profesionální i osobnostní kvalitou 
zaměstnanců na všech úrovních. 

 To mě přivádí ke druhé významné změně – rozvoji a stabilizaci tý-
mu zaměstnanců. Tak, jak se posiluje pozice závodu Benešov v rám-
ci skupiny Danone, vzrůstá i jeho atraktivita jako perspektivního za-
městnavatele. Naším cílem ovšem není „jen“ zaměstnávat, ale poskyt-
nout každému – a to musím zdůraznit – opravdu každému možnosti 
profesního i kariérního rozvoje. Já osobně vůbec nečiním rozdíly me-
zi zaměstnanci – každý je pro mne důležitým partnerem na společné 
cestě za zajištěním rozvoje a skvělé budoucnosti závodu Benešov. Res-
pekt k druhému a poskytnutí nástrojů pro jeho rozvoj jde v našem zá-
vodě ruku v ruce s otevřeností a transparentní důsledností při plnění 
pracovních povinností. Chci, aby všichni naši zaměstnanci věděli, na 
čem jsou a co nás společně čeká.

 Profesionálně zdatný, konsolidovaný a motivovaný tým zaměstnan-
ců si pak samozřejmě může klást ty nejvyšší cíle. A v oblasti našich am-
bicí jsme se za poslední roky podstatně změnili. Mám na mysli jak am-
bice technické, být tedy na špičkové technologické a technické úrov-
ni, tak i ambice v oblasti výsledků závodu a jejich srovnání s ostatními 
společnostmi skupiny Danone ve světě. Například v kvalitě našich vý-
robků patříme k naprosté špičce – v roce 2008 jsme zvítězili v soutěži 
kvality středoevropské zóny skupiny Danone a v tom samém roce jsme 
dosáhli při mezinárodním nezávislém auditu hygieny a bezpečnosti po-
travin nejvyšší možné úrovně hodnocení, které zařadilo benešovský zá-
vod mezi pět nejlepších Danone závodů na světě. Zároveň jsme v kon-
kurenci padesáti závodů divize čerstvých mléčných výrobků skupiny 
Danone zvítězili v soutěži o nejvyšší úroveň zlepšení klíčových para-
metrů a efektivity výroby. To přineslo závodu Benešov zvýšení pozitiv-
ního povědomí a upevnění pozice v rámci Danone celosvětově a na-
šim zaměstnancům potvrzení oprávněnosti a reálnosti našich ambicí 
a cílů. Mít vysoké ambice je nezbytné – v podniku se tím vytváří pro-
středí pro zdravou osobní i týmovou motivaci a jen ty nejvyšší ambice 
nás táhnou kupředu.

3.  Relevantní podíl Vašich výrobků se značkou DANONE dosahuje ve 
Vámi vyráběném sortimentu na našem trhu vysoké zastoupení. K to-
mu je nutné podtrhnout Váš zájem o chování spotřebitele a jeho in-
formovanost na téma možností jeho výživového chování. Mohl byste 
charakterizovat jednotlivé druhy Vašich výrobků, jejich přínos pro 
různé věkové kategorie a také rozvést princip Vaší obchodní stra-
tegie? 
Pro nás je spokojenost zákazníků hlavním cílem. V první řadě si 

klademe za cíl vyrábět naše produkty v nadstandardní kvalitě. Spo-
kojenost zákazníků si ověřujeme spotřebitelskými testy. Zároveň však 
klademe velký důraz na výživové složení produktu. Zde se fakticky 
promítá filozofie společnosti Danone, která je od prvopočátků zamě-

řena na vztah mezi výživou a zdravím. 
O skutečnosti, že fermentované mléčné výrobky jsou důležitou 

součástí zdravé stravy, zejména z důvodu vysokého obsahu vápníku 
a snadné stravitelnosti plnohodnotných bílkovin, již asi nikdo nepo-
chybuje. Naše společnost je však o krok dále z pohledu inovací, a to 
zejména v oblasti probiotických kultur a jejich použití ve fermentova-
ných mléčných výrobcích. Výrobky jako Activia a Actimel jsou nyní 
velice dobře známy. Za jejich vývojem je však mnoho let práce a ze-
jména velké množství studií potvrzujících jejich působení. Získávají si 
čím dál větší oblibu a my se navíc snažíme nabízet zákazníkům i nová 
ochucení, která podpoří další zájem o tyto zdraví prospěšné výrobky. 

Sortiment výrobků Dobrá máma je určen pro celou rodinu. 
Velice nás těší, že „Dobrá máma pro labužníky“ letos zvítězila 

v soutěži „Volba spotřebitelů – nejlepší novinka 2009“ v kategorii 
mléčných výrobků. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Kostíky, 
které jsou určeny dětem.

V posledních letech se projevuje nárůst zájmu o fermentované 
mléčné nápoje. My jsme na trhu zastoupeni nápoji značek Activia 
a Dobrá Máma.

Lze tedy říci, že naše obchodní strategie se přímo odvíjí od poslání 
společnosti Danone vyrábět a dodávat na trh výrobky s vysokou při-
danou hodnotou z hlediska zdraví a výživy.

4.  Závod společnosti DANONE má svůj význam nejen pro svoji výro-
bu výrobků, které si mohou koupit naši spotřebitelé na celém našem 
území, ale i ve velké části Evropy. Velkým přínosem závodu však je 
jeho existence v regionu Benešovsko, kde nejenže zaměstnává míst-
ní obyvatelstvo, ale také podporuje zemědělskou výrobu. Jste velkým 
„fandou“ tohoto regionu, a tak se rádi podělíme o Vaše postoje a po-
střehy na toto téma. 
Na společnosti Danone je fascinující, jak dokáže skloubit své glo-

bální vize a globální působení se snahou zůstat lokální, nepřijít o míst-
ní specifika výrobků a zachovat i vnímání společnosti jako místního 
výrobce v dané zemi. A náš závod nechce být výjimkou – právě nao-
pak. Je pravdou, že téměř polovinu naší produkce tvoří výrobky pro 
export. V současné době dodáváme do patnácti evropských zemí od 
Španělska po Švédsko, kdy našimi nejvýznamnějšími exportními ze-
měmi z hlediska objemů jsou Finsko, Skandinávie (Švédsko, Norsko, 
Dánsko), Slovensko, Rakousko a Itálie. Zároveň registrujeme i další 
zahraniční zájemce o naše výrobky, což jen dokazuje úspěšné půso-
bení závodu. Zároveň zůstáváme benešovským závodem, lokálním vý-
robcem (pravda s celoevropskou působností), který má pevné kořeny 
v Benešově a chce rozvíjet svoji roli jako příslušníka místní komuni-
ty. Já sám osobně jsem přesvědčen, že být aktivní a pozitivní součás-
tí regionu je nutností, a lidé to od nás i očekávají. Jde o dlouhodobý 
proces, který začíná tím být dobrým zaměstnavatelem, pokračuje přes 
ohleduplnost k okolí a péči o životní prostředí a končí aktivní účastí 
na životě regionu. Jeden příklad za všechny. Společně s místními pod-
nikateli a živnostníky jsme se podíleli například na projektu sociální-
ho automobilu pro dům s pečovatelskou službou v Benešově. Nijak 
významně jsme nevyčnívali z řady, ale když starosta města Benešov 
automobil slavnostně předával do užívání, byla příležitost promluvit 
s ostatními. Nevěřil byste, jak příjemné okamžiky to jsou, když cítíte 
od ostatních, že nejste „nadnárodní cizí firmou“, ale někým, kdo bere 
svoji roli v regionu vážně. A tímto směrem chceme jít a podílet se i na 
větších projektech i ve spolupráci s radnicí Benešova. Chtěl bych, aby 
naši zaměstnanci byli hrdí na to, že jsou naší součástí – a tato hrdost 
je úplná tehdy, když jste vnímáni pozitivně vaším okolím. 

5.  S předchozí otázkou souvisí právě chování odběratelů syrového krav-
ského mléka, kde mlékaři obecně nemají zrovna vysoký kredit. Sou-
časná nízká cena suroviny pro mlékárenské zpracování vzájemným 
vztahům příliš nenahrává. Jak vidíte tento problém Vy a jak hodnotí 
z hlediska partnerských vztahů zemědělci Vás, ale i Vaši společnost?
V prvé řadě je nutné zdůraznit, že z pohledu celkového trhu se sy-

rovým kravským mlékem představuje podíl Danone, a. s., dvě procen-
ta. Jednoduše proto, že my nevyrábíme ani UHT mléko, sušené mléko 
ani sýry, tedy výrobky, kde objemy nakupované suroviny jsou několi-
kanásobně vyšší. My nejsme tedy tím, kdo přímo tvoří výkupní cenu, 
obvyklou v daném období na trhu. Na druhou stranu, náš vztah s na-
šimi dodavateli je dlouhodobý a jde zásadně nad rámec klasické rov-
nice – já ti dodávám, ty platíš. Troufám si říci, že vztah s našimi do-
davateli mléka je dlouhodobě partnerský. Mottem naší spolupráce je 
blízkost, otevřenost a nadstandardní servis, který společnost našeho 
významu a zkušeností dokáže poskytnout.

Mám na mysli například školení pro naše dodavatele, v rámci kte-
rých s nimi sdílíme poslední poznatky z veterinární a krmivářské pra-
xe a společně zkoumáme nejnovější trendy v produkci mléka té nejvyš-
ší kvality. Jako zodpovědný odběratel si samozřejmě provádíme množ-
ství analýz dodaného mléka, jejichž výsledky jsou našim dodavatelům 
k dispozici na internetu. Sami vědí, že když se jim v chovu vyskytne 
nějaký problém, jsou jim naši odborníci k dispozici a pomáhají pro-
blém vyřešit. Celý tento systém spolupráce drží pohromadě i díky na-
šim auditům u našich smluvních farmářů. Jedním jeho aspektem je 
samozřejmě i kontrola ze strany Danone, ale vzhledem ke kvalitě, na 
jakou jsme od našich dodavatelů zvyklí, je prostor na rozvojový aspekt 
těchto auditů – tedy sdílet společně poznatky z praxe a pomáhat jim 
být ještě lepší. Pevně věřím, že naši dodavatelé to vnímají podobně. 

Děkuji za rozhovor. 
 Ing. František Kruntorád, CSc.

M i l a n  J e ř á b e k ,
výrobní ředitel, Danone a. s.,

závod Benešov
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. JIŘÍHO KOPÁČKA, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

OTÁZKA PRVNÍ: 
Soutěž o Mlékárenský výrobek roku a ta-

ké oslavy Světového dne mléka jsou v letoš-
ním roce pod Vaším organizačním vedením. 
Po Ladislavu Liklerovi, který vedl léta obě 
akce, nemáte snadnou úlohu. Jak hodnotí-
te účast firem a také jejich výrobků v sou-
těži o „ Mlékárenský výrobek roku 2009“? 
Bude něčím tato soutěž jiná oproti předcho-
zím ročníkům?

ODPOVĚĎ:
Soutěž „Mlékárenský výrobek roku“ má v na-

ší zemi již dlouholetou tradici a je velmi pozi-
tivně vnímána výrobci. Na v minulosti různou 
formou organizované národní přehlídky mléká-
renských výrobků úspěšně navázala právě tato 
soutěž, kterou v roce 2002 inicioval právě zmí-
něný mlékárenský propagátor pan Ladislav Li-
kler, a tento záměr získal okamžitě podporu ne-
jenom Českomoravského svazu mlékárenské-
ho, ale také Ministerstva zemědělství ČR a tato 
podpora přetrvává dodnes. První novodobé 
„Mlékárenské výrobky roku“ byly vyhlášeny při 

oslavách „Světového dne mléka“ v roce 2003. 
Na rozdíl od tehdejších „přehlídek“ jsou v té-

to novodobé soutěži hodnoceny výlučně nové 
výrobky uvedené na trh za poslední rok. Hle-
disko novosti je v tomto případě chápáno neje-
nom z pohledu zcela nových výrobků, ale rov-
něž z pohledu inovací obalů, změn receptur, 
úpravy technologií, přidání určitého výživové-
ho, popř. jiného funkčního benefitu k potravi-
ně apod. Jedním z dalších kritérií také je, že 
soutěžit smějí pouze výrobky české provenien-
ce, není tedy ani možné, aby čeští výrobci při-
hlásili „svůj“ produkt vyrobený např. ve službě 
kdekoliv v zahraničí.

Navázat na práci pana Liklera skutečně ne-
bylo snadné, a proto předání tohoto pomyslné-
ho žezla na náš mlékárenský svaz bylo jistě za-
vazující. Určitě ale chceme v této soutěži pokra-
čovat v podobném duchu jako náš předchůdce, 
a proč také ostatně měnit něco, co se již po lé-
ta osvědčilo. A i když dnes již není pan Likler 
organizačním garantem této významné událos-
ti, často s ním řadu věcí diskutujeme a radíme 
se. Jde nám přirozeně o to, aby se akce poda-
řila a aby byl naplněn její nejvýznamnější cíl: 
propagovat co nejvíce a nejlépe mléko a mléč-
né výrobky a jejich nesporný význam ve zdra-
vé výživě a účinně vše komunikovat našim spo-
třebitelům.

Pokud mám hovořit o letošní účasti výrobců 
v soutěži, pak musím říci, že jsem velmi spoko-
jen. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 43 vý-
robků od 16 mlékárenských společností. Ty pak 
byly rozděleny do celkem 6 soutěžních katego-
rií: tekuté výrobky, jogurty a zakysané výrobky, 
másla a mléčné pomazánky, tvarohy a tvaroho-
vé výrobky, sýry přírodní a tavené a do samostat-
né kategorie nazvané speciality. Mezi soutěžní-
mi exponáty bylo i několik skutečně zajímavých 
novinek (o tom si ale více řekneme až po vyhod-
nocení soutěže) a z řady nových obalů doslova 
„dýchá“ důmyslný marketingový přístup výrob-
ců. Prostě časy se mění, a proto i výrobci mu-
sejí více přemýšlet o tom, jak lépe oslovit a zís-

kat svého zákazníka, a přesvědčit ho, že právě 
ten jejich výrobek je ten NEJ… Bohužel se letos 
soutěže neúčastní někteří držitelé ocenění „Mlé-
kárenský výrobek roku“ z minulých let. Důvod 
je však prostý – ne každý rok se prostě „naro-
dí“ nový produkt a pravidla soutěže dosud ne-
umožňují přihlásit tradiční produkty vyráběné 
již delší dobu.

A zde se proto nabízí otázka do diskuze, zda 
by i z tohoto pohledu neměla být soutěž do bu-
doucna přeci jenom „inovována“. V našem obo-
ru se totiž již nedá až tolik nového vymýšlet či 
objevovat, a tak se inovacemi mnohdy stávají 
i pouze jinak „přebalené“ výrobky. Možná, že 
by proto rozšíření soutěže na všechny vyrábě-
né produkty a zavedení samostatné nové kate-
gorie „Novinka roku“ pouze pro skutečné ino-
vace mohlo více zaujmout výrobce a zvýšit je-
jich zájem o účast v soutěži. Ta by se pak stala 
jakousi českou olympiádou mlékárenských vý-
robků a mohla by více podnítit soutěživost mlé-
kařů mezi sebou. S takovýmto přístupem jsem 
se ve své praxi mnohokrát setkal v řadě jiných 
zemí světa. Odpověď na tuto otázku však muse-
jí dát samotní mlékaři, protože soutěž nepořá-
dáme pro sebe, ale především pro ně a opět pro 
jejich zviditelnění.

OTÁZKA DRUHÁ:
Na co se mohou těšit účastníci „Oslavy 

Světového dne mléka“, kromě vyhlášení vý-
sledků soutěže o mlékárenský výrobek ro-
ku 2009?

ODPOVĚĎ:
Nerad bych předbíhal a prozrazoval vše, co 

nového připravujeme. Hovořil jsem již o tom, 
že naší snahou je navázat na skvělou práci pana
Liklera, který stál u zrodu novodobých oslav 
„Světového dne mléka“ v naší české historii. Ale 
samozřejmě má každý člověk trochu jiný přístup, 
a i když jsou naše cíle stejné, cesty k nim se mo-
hou měnit. Proto jsme i my na ČMSM připravi-
li několik novinek, nebo spíše překvapení. Ty si 

ale necháváme až na vlastní den oslav a vyhod-
nocení soutěže, a účastníci nechť sami posoudí, 
zda se nám naše „organizační inovace“ podaři-
ly. Oslavy světového dne mléka za dobu své no-
vodobé existence probíhaly postupně na něko-
lika místech Prahy, a my jsme rovněž po něko-
lika posledních letech setkávání se v pražském 
hotelu Parkhotel, přemístili letos tento svátek 
do prostředí překrásného Břevnovského kláš-
tera, kterým bychom chtěli umocnit slavnostní
atmosféru tohoto dne.

Jednu novinku však přesto prozradím. I když 
i v minulosti byly výsledky soutěže utajovány až 
do okamžiku vyhlášení, vítězné firmy byly krát-
ce předem přesto informovány o tom, že v sou-
těži uspěly, aby se mohly na vyhlášení „připra-
vit“. My chceme ponechat „moment překva-
pení“ skutečně až na onen slavnostní okamžik 
a udělat ceremoniál napínavějším. Moderátor-
ka oslav pozve na scénu vždy první tři finalisty 
v dané kategorii a teprve zde bude odtajněno, 
kdo je tím skutečným „Mlékárenským výrob-
kem roku 2009“. Ve snaze více motivovat sou-
těžící pak obdrží diplomy jako finalisté i výrob-
ky na druhém a třetím místě. Tak tomu v minu-
lých letech zatím nebylo.

Samozřejmě budou na oslavách vítězné výrob-
ky „přítomny“ a účastníci oslav budou moci sa-
mi posoudit, zda skupina 15 nezávislých odbor-
níků rozhodla o vítězích správně. Nicméně pla-
tí, že každému může chutnat nebo se líbit něco 
jiného, a tak chci věřit, že nikdo nebude rozhod-
nutí posuzovatelů zpochybňovat. Jak říkal totiž 
baron Pierre de Coubertin, není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se. A já bych proto chtěl upřímně 
poděkovat všem, kteří letošní soutěž podpořili, 
ale i těm, kteří již přemýšlejí o tom, se kterými 
svými výrobky by přispěli do soutěže v roce příš-
tím. Protože již od letošního 1. dubna, pokud by 
se nezměnila pravidla soutěže, běží termín pro 
uvádění nových výrobků na trh, které se utkají 
o titul „Mlékárenský výrobek roku 2010“.

Redakce – F. K.

Na své v pořadí již 21. valné hro-
madě se 31. 3. 2009 sešli v Jab-
loňově u Velkého Meziříčí členo-
vé Českomoravského svazu mléká-
renského, aby zhodnotili uplynulý 
rok a dohodli se na nových úko-
lech a prioritách následujícího ob-
dobí. Účast na zasedání byla vysoká 
a představovala 83,6 % mandátů, 
a je jenom škoda, že se na valnou 
hromadu nedostavili tentokrát dva 
největší hráči českého mlékáren-
ství, společnosti Madeta a Olma.

Se zprávou o činnosti předstoupil 
před účastníky předseda a výkonný ře-
ditel ČMSM pan Michal Němec. Ten 
na úvod připomněl, že od vstupu do 
EU se z důvodů změny zaměření prá-
ce ČMSM postupně snížil zájem řady 
podniků o činnost a členství ve svazu. 
Členskou základnu dnes tvoří 37 člen-
ských subjektů. 

Poté přednesl velmi podrobnou in-
formaci o výrobě a zpracování mléka 
v roce 2008, hodnocen byl dále vývoj 
zahraničního obchodu s mlékem a mlé-
kárenskými výrobky za uplynulé obdo-
bí (Poznámka: podrobné informace jsme 
již na stránkách Potravinářského zpravo-
daje uveřejnili). Rozebrán byl také vývoj 
celkové spotřeby mléka a mléčných vý-
robků a bylo konstatováno, že i když 
v uplynulém roce po dlouhé době cel-
ková spotřeba poklesla (o 2 kg/oso-
bu), je i tak nadále na poměrně dobré 
úrovni přesahující hranici 240 kg. V ně-
kterých položkách se spotřeba zvýši-
la, především u másla je znatelný ná-
růst o 0,6 kg, také u konzumních mlék, 
kde se doposud projevoval pravidelný 

poměrně významný meziroční pokles. 
Naopak došlo ke snížení spotřeby sý-
rů a i ostatní položky vykazují mírný 
pokles.

Hodnotící zpráva podrobně rozebíra-
la také zahraniční vztahy ČMSM, pře-
devším velmi úzkou spolupráci s Evrop-
skou mlékařskou asociací (EDA), Ev-
ropským svazem výrobců tavených sýrů 
ASSIFONTE, Mezinárodní mlékařskou 
federací (IDF), ale rovněž i s partner-
skými evropskými mlékárenskými sva-
zy a dalšími zahraničními společnostmi 
a organizacemi.

V uplynulém období se svaz spolupo-
dílel na organizování několika význam-
ných odborných akcí, zmíněny byly 
např. tradiční oslavy „Světového dne 
mléka“ či úspěšná konference „Kromě-
řížské mlékařské dny“ (na stránkách na-
šeho zpravodaje jsme o nich rovněž po-
drobně informovali). Mlékárenský svaz 
úzce spolupracuje také s mnoha další-
mi organizacemi a institucemi, např. 
s Ústavem technologie mléka a tuků, 
Českým komitétem IDF, VÚM, PK ČR, 
MZe ČR, organizacemi a svazy země-

dělců, ČSÚ, VÚZE, VÚŽV, ČMCHS 
a dalšími.

Zcela v závěru hodnotící zprávy pro-
vedl předseda Němec nástin činností, 
které vyplynuly z nedávné diskuze členů 
představenstva svazu a která si kladla za 
cíl zatraktivnit činnost svazu pro jeho 
členy a přitáhnout větší zájem a získat 
tak vyšší podporu členské základny.

Z této diskuze vyplynuly především 
otázky související s potřebným posíle-
ním propagace mléka a mléčných vý-
robků, zvýšená pozornost musí být vě-
nována legislativním otázkám a zále-
žitostem odborných právních norem, 
dále pak prosazování podpory export-
ních aktivit mlékáren, posílení spolu-
práce s mezinárodními mlékařskými 
organizacemi, zvýšení spolupráce s Po-
travinářskou komorou ČR a zvýšení po-
čtu informací poskytovaných pro člen-
skou základnu.

Závěrečná bohatá diskuze členů ale 
také kriticky poukázala na určité pro-
blémy a nedostatky, které v současnos-
ti práci svazu komplikují a mlékaři v ní 
proto navrhli řadu řešení, jak činnost 

svazu zlepšit a zatraktivnit. Jednou z ta-
kových možností bude např. vytvoření 
skupiny pro mléko, která by měla spo-
lečně s předními lékaři vytvořit strate-
gický komunikační dokument ozřejmu-
jící význam mléka ve výživě. Tato skupi-
na vzniká v rámci České technologické 
platformy pro potraviny v součinnosti 
s PK ČR. Řada diskutujících požadova-
la, aby se do činnosti svazu více zapojily 
velké mlékařské společnosti, a svaz tak 
získal na vyšším významu. Dalším návr-
hem byl požadavek na zlepšení komuni-
kace se spotřebitelskou veřejností. 

České mlékárenství se obdobně ja-
ko evropské či celosvětové dnes nachá-
zí v určité hospodářské recesi zapříči-
něné ještě probíhající globální finanční 
krizí a poznamenané negativními vli-
vy současné světové ekonomiky. Násle-
dující rok tedy ukáže, jak se s poměr-
ně složitou situací na trzích s mlékem 
mlékaři vyrovnají a zda příští vývoj bu-
de opět následovat pozitivní trendy mi-
nulých let. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

Mlékaři bilancovali

Předseda a výkonný ředitel ČMSM
Michal Němec



Potravinářský zpravodaj 4 / 2009  z domova / 17 

Tak jako každoročně si i letos připo-
mene koncem května světová veřejnost 
nesporný význam mléka ve výživě. Na 
čtvrté květnové úterý totiž připadá 
Světový den mléka vyhlášený Meziná-
rodní mlékařskou federací (IDF) a Or-
ganizací pro výživu a zemědělství OSN 
(FAO). A je skutečně co slavit: mlé-
ko a mléčné výrobky patří bezesporu 
mezi základní potraviny nezbytné pro 
kvalitní výživu člověka všech věkových 
kategorií. Jsou komplexní potravinou 

obsahující všechny tři základní živiny, 
tedy bílkoviny, tuky a sacharidy, dále 
prakticky také celé spektrum vitaminů 
(s výjimkou vitaminu C) a především 
pak jsou nejdůležitějším zdrojem dob-
ře vstřebatelného vápníku a dalších dů-
ležitých minerálních látek. Mléko hra-
je již od dětství významnou ochranou 
roli ve vztahu k osteoporóze, mléko 
je ale také důležité pro činnost moz-
ku, nervů, srdce, pro zdravý vývoj kos-
tí, zubů, svalstva i krve, mléčné výrob-

ky napomáhají k odolnosti organismu 
proti nemocem, k udržení vnitřního 
prostředí v těle člověka, ale také brání 
výskytu rakoviny tlustého střeva.

Podíváme-li se na výrazy pro mlé-
ko v jednotlivých evropských jazy-
cích, zjistíme, jak si jsou velmi blízké 
a podobné. Posuďte sami: latte, lapte, 
leche, lac, lakto, leite, lai, tej, milch, 
milk, mleko, mlijeko, mолоко, maito, 
mляко, melk, mjölken, mlieko. Já ale 
osobně pokládám český výraz za nejvý-

stižnější, protože v označení MLÉKO, 
je skryt slovní základ LÉK, a já jsem 
opravdu přesvědčen o tom, že mléko 
je skutečným „lékem“ pro všechny vě-
kové kategorie.

Winston Churchill kdysi řekl, že „… 
neexistuje lepší investice než dát dětem 
mléko“. A já se s ním v tomto zcela 
ztotožňuji. 

Nezapomínejte proto ani Vy na mlé-
ko, sýry, jogurty, tvaroh! Konzumujte 
je pravidelně denně a vštěpujte tyto 

stravovací návyky svým dětem. A věř-
te českým výrobkům – jsou chutné, 
jsou bezpečné, jsou zdravé, a vždy bu-
dou nejenom Vaší dietou, ale také Va-
ší zdravotní prevencí. Mlékaři oslavují 
svůj světový den mléka koncem květ-
na, ale moderně smýšlející lidé oslavu-
jí mléko každý všední den. Tak tedy, 
s mlékem na zdraví…

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

Mléko opět slaví

Dne 28. dubna 2009 se v Kongre-
sovém centru v Poděbradech konal 
seminář nazvaný „Stav a možnos-
ti produkce biomléka“. Pořadate-
li semináře byly Ministerstvo země-
dělství ČR, EPOS – spolek poradců 
v ekologickém zemědělství, Vý-
zkumný ústav mlékárenský Milcom 
a. s. Praha, Výzkumný ústav cho-
vu skotu Rapotín, Výzkumný ústav 
pícninářský Troubsko u Brna, Svaz 
PRO-BIO Šumperk, PK ČR a Polab-
ské mlékárny Poděbrady.

Semináře se zúčastnilo na 70 zájem-
ců o problematiku biomléka, především 
z řad zemědělců, konvenčních i bio, dá-
le zástupci mlékáren produkujících bio-
výrobky, představitelé kontrolních a po-
radenských organizací, které působí 
v oblasti biozemědělství, zástupci MZe, 
SZIF a řada dalších. 

Tématem tohoto semináře bylo po-
soudit stav, ve kterém se současná pro-
dukce biomléka v ČR nachází, zhodno-
tit trendy jejího vývoje a její možnosti 
a perspektivy do budoucna. Česká re-
publika v současnosti část zpracová-
vaného biomléka dováží, jinými slovy, 
produkce českých biozemědělců nesta-
čí poptávce zdejších zpracovatelů. Vel-
ká část semináře proto byla věnována 
způsobům, jak produkci biomléka v ČR 
navýšit. Řešením je jednak zvýšení pro-
dukce u stávajících bioproducentů. Re-
zervami v efektivnosti a kvalitě výroby 
českých biozemědělců se zabývalo ně-
kolik přednášek tohoto semináře. Dal-
ším tématem byl nepříznivý trend pře-
chodu výrobců mléka k chovu skotu bez 
tržní produkce, který je pro zemědělce 
mnohem méně náročný. A konečně po-
slední a nejvýznamnější cestou ke zvý-
šení produkce biomléka v ČR je pře-

chod dalších konvenčních zemědělců 
k bioprodukci. Proto také jedním z cílů 
semináře bylo seznámení přítomných 
konvenčních zemědělců s možností pře-
chodu k bioprodukci, s úskalími i výho-
dami tohoto moderního a perspektivní-
ho způsobu hospodaření, šetrného k ži-
votnímu prostředí.

Program zahájil Ing. Pavel Vybíral, ge-
nerální ředitel Polabských mlékáren Po-
děbrady, firmy, která je v oblasti mléč-
ných výrobků s označením BIO průkop-
níkem. Seznámil účastníky s dlouhou 
historií produkce mléčných biovýrobků 
v Polabských mlékárnách Poděbrady, 
která začala v roce 2002 prvním náku-
pem mléka v kvalitě BIO od producen-
tů z Krkonoš, pokračovala v roce 2004 
úspěšným schválením Mlékárny Varn-
sdorf jako producenta BIO výrobků kon-
trolní organizací KEZ Chrudim, následo-
vala certifikace samotných Polabských 
mlékáren v roce 2006. V současnosti PM 
zpracovávají denně přibližně 10 000 l 
bio mléka od českých producentů a vyrá-
bějí z něj v BIO kvalitě sýry eidamského 
typu – Mandava, tvarohy, ochucené tva-
rohy a biomáslo. Polabské mlékárny Po-
děbrady se staly jedním z účastníků pro-
jektu s názvem „Zvýšení kvality a efektiv-
nosti produkce mléka a mléčných výrob-
ků v podmínkách ekologického zeměděl-
ství od zajištění výživy přes technologii 
mléčné produkce až po její zpracová-
ní jako konkurenceschopné alternativy 
konvenčním systémům“ a označením
NAZV 1G58063.

O výsledcích tohoto projektu hovoři-
li ve svých příspěvcích jeho další účast-
níci: Produkci biomléka v ČR zhodnotil 
Ing. Roman Rozsypal z EPOSu Brno.
Jeho šetření proběhlo u souboru 83 eko-
farem s chovem dojnic evidovaných k 1. 1.
2005 v červnu a červenci 2006. Zjistil, 

že v tomto období 33 % sledovaných fa-
rem ukončilo produkci mléka a dále že 
40 % vyprodukovaného biomléka je pro-
dáváno jako konvenční, z důvodu znač-
né vzdálenosti od zpracovatelů biomlé-
ka. 

Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., z vý-
zkumného ústavu pícninářského se-
známil účastníky s nutnými změnami 
v osevním postupu při přechodu od 
konvenční k bioprodukci, jako je zvý-
šení podílu luskovin na zrno, změna 
skladby obilovin, změna struktury krm-
ných plodin na orné půdě a změny ve 
využívání a obnově TTP. Z jeho i dal-
ších přednášek vyplynulo, že jedním ze 
základních problémů při výrobě biomlé-
ka je zajištění výživy dojnic.

Ing. Růžena Seydlová z VÚM Mil-
com Praha zhodnotila hygienické as-
pekty získávání biomléka. Porovná-
ním několika vybraných bioproducen-
tů mléka s průměrem konvenčních 
chovů došla k těmto závěrům: Problé-
mem bioproducentů je převaha vaz-
ných ustájení (67 % vazných proti 33 % 
v konvenčním zemědělství) a dále níz-
ký obsah bílkovin v mléce, který opět 
souvisí s výživou dojnic. Obsah soma-
tických buněk a celkový počet mikro-
organismů v biomléce je srovnatelný 
s konvenční produkcí. Jasnou výhodou 
biomléka je vyšší obsah vitaminu E
a nenasycených mastných kyselin. 
Především ale ing. Seydlová seznámila 
účastníky s mnoha praktickými rada-
mi vedoucími k optimalizaci zdravot-
ního stavu stáda. 

Příspěvek doc. dr. Oty Hanuše
z VÚCHS s názvem „Složení a vlastnos-
ti mléka ekologických stád dojnic“ se 
podrobněji věnoval především příznivé-
mu obsahu minerálních látek v biomlé-
ce. Jeho výsledky naznačují, že ekolo-

gické mléko by mohlo být mírně lepším 
zdrojem Ca a Mg pro lidskou výživu 
oproti konvenčnímu.

Velmi zajímavé byly příspěvky druhé-
ho bloku přednášek, ve kterém účastní-
ky seznámili s praktickými zkušenostmi 
s přechodem na ekologickou produkci 
mléka dva z biozemědělců: Ing. Miloše 
Knížka z BEMAGRO Malonty a Ing. 
Ludmily Mužikovské z AGROFYTO 
Horní Lideč. Ing. Knížek ve své před-
nášce ukázal, že lze přejít na bioproduk-
ci i v méně vhodných podmínkách holš-
týnského velkochovu a dal účastníkům 
nahlédnout do ekonomiky výroby mlé-
ka ve svém podniku.

Velmi důležitá byla přednáška ná-
městka ministra zemědělství ČR Ing. 
Jiřího Urbana, která se týkala podpo-
ry mléčné bioprodukce ze strany minis-
terstva zemědělství. Seznámil účastníky 
s aktuální podporou BIO z „Programu 

rozvoje venkova“ a dále s plánovanými 
akcemi jako je „BIO do škol“, projekt 
„Biomléko“ (8 850 tis Kč na 3 roky na 
navýšení produkce českého biomléka), 
projekt MŠMT (zohlednění vzdělávání 
o EZ a biopotravinách ve stravování) 
a řada dalších projektů.

V posledním příspěvku představil 
Ing. Tomáš Kreutzer z Potravinářské 
Komory ČR vznik nové „BIO sekce“ 
v rámci Potravinářské komory, jejímž 
cílem je především propagace českých 
biovýrobků. Konkrétním cílem této BIO 
sekce je, aby se do roku 2012 biopotra-
viny podíleli 2 % na prodeji v České re-
publice (nyní je to přibližně 1%). Co je 
ale klíčové, aby to byli především Čes-
ké biopotraviny.

Úspěšný seminář byl zakončen rau-
tem a neformální diskusí účastníků. 

Ing. Pavel Vybíral

SEMINÁŘ

Stav a možnosti produkce biomléka

Prestižní ocenění a titul „European Trusted Brands 2009“ (Dobrá znač-
ka 2009) v ČR získala Mlékárna Kunín, a. s., která je tradičním producen-
tem mléka, smetan, šlehaček, dezertů, jogurtů a mléčných rýží. Ocenění 
za nejlépe vnímanou značku v oboru mlékárenství dostala firma na zákla-
dě průzkumu, který už tradičně uskutečňuje společnost Reader´s Digest. 
Tentokrát dotazování proběhlo v 16 zemích Evropy, včetně České republi-
ky, a dotazníky byly zpracovány ve 14 jazycích.

Mlékárna Kunín obhájila prestižní ocenění Dobrá značka
ska, Německa, Polska, Portugalska, 
Rakouska, Rumunska, Ruska, Španěl-
ska, Švédska, Švýcarska a Velké Britá-
nie. Sběr dat a vyhodnocení probíhá 
vždy tradičně na přelomu roku, sčítá-
ní a zveřejnění výsledků následuje tra-
dičně na jaře.

 Stejné ocenění jako Mlékárna Ku-
nín nezískala čtyřikrát za sebou žádná 
jiná tuzemská mlékárna. 

Eva Kijonková
mediální zastoupení společnosti

Mlékárna Kunín, a. s.

Organizátoři každoročně opakova-
ného průzkumu si dali za cíl zjistit, 
kterým spotřebitelským značkám lidé, 
přesněji čtenáři časopisu Reader´s Di-
gest nejvíc důvěřují a jak značky ve 
třiceti oborových kategoriích posuzu-
jí. V tuzemsku na otázky odpovídalo 
12,5 tisíce lidí. V rámci celoevropské-
ho průzkumu bylo rozesláno v součtu 
téměř 333 tisíc dotazníků.

Důležitou součástí výsledného oce-
nění je také získání certifikátu. Ten 
Mlékárna Kunín získala, stejně ja-
ko titul „Dobrá značka“, už počtvrté. 
„Obdobné výzkumy vypovídají o loa-
jalitě zákazníků, která je pro značku 
nejdůležitější,“ konstatoval generální 
ředitel Mlékárny Kunín Zbyněk Ge-
bauer. Dodal, že v letošní recesí sti-
žené ekonomice ocenění významně 
posiluje důvěru obchodních a finanč-
ních partnerů.

Spotřebitelské značky měli respon-
denti možnost tradičně hodnotit ve 
třiceti kategoriích. Kromě ČR se ta-
zatelé ptali také spotřebitelů z Belgie, 
Finska, Francie, Holandska, Maďar-

Ing. Jiří Urban, náměstek ministra zemědělství (vlevo) a Ing. Pavel Vybíral, generál-
ní ředitel Polabských mlékáren Poděbrady
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Přísada Podravka ve své klasické podobě 
letos oslaví jednapadesáté narozeniny, daří 
se ale i jejím odlehčeným a ochuceným va-
riantám.

Klasické modré balení oblíbené směsi, vlajková 
loď mezi produkty Podravky, v našem podvědo-
mí vyvolává vzpomínky i obraz většiny dnešních 
kuchyní. Málokdo však ví, že spatřila světlo svě-
ta v chorvatské Koprivnici před více než půlsto-
letím. Společnost sama má po pětasedmdesáti le-
tech úspěšného působení zastoupení ve více než 
sedmnácti zemích světa a operuje na čtyřiceti tr-
zích, na něž vyváží své přísady do jídel. Jak se však 
v čase vyvíjejí preference jejích zákazníků? 

Podle posledních průzkumů trhu je tento seg-
ment relativně stabilní – spotřebitel kupuje to, co 
již vlastní zkušeností ověřil, a bývá produktu věrný. 
Podravka je přitom dlouhodobě jedničkou na trhu, 
a to zejména ve své klasické podobě. S posunem 
ve spotřebitelských očekáváních však dává vyrůst 
i svým mladším variantám – Light, Pikant a Pod-

ravce s bylinkami. V příchutích výrazně stoupá ob-
líbenost složek, které přirozeně podpoří původní 
chuť surovin, z nichž se pokrmy připravují. Poptáv-
ka je v tomto sortimentu poplatná ročnímu obdo-
bí, tedy pokrmům, které se připravují ze sezonních 
surovin, ale také obdobím svátků atp.

Podravka s bylinkami přidává polévkám, ma-
sům a těstovinám nádech středomořské kuchy-
ně, zatímco Light verze obsahuje přídavek fruktó-
zy a neobsahuje glutaman sodný. Podravka Pikant 
pak ozvláštňuje pokrmy, které mají být ostré a chu-
ťově výrazné. Všechny tyto produkty jsou vhodné 
při bezlepkové dietě.

Portfolio produktů značky Podravka ještě dopl-
ňují dehydrované polévky a zeleninové směsi, ma-
teřská společnost pak pod značkou Belupo pro-
vozuje také farmaceutickou výrobu. V České re-
publice působí Podravka pod obchodním názvem 
Podravka - Lagris, který používá od roku 2005, kdy 
dokončila začleňování tohoto významného české-
ho producenta agroplodin pod mateřskou společ-
nost Podravka Koprivnica.

Zákaznickou základnu oslovuje tradice,
kořenicí směsi však reagují i na nové trendy

Předání symbolického šeku na částku 50 tisíc korun proběhlo v přátelské atmo-
sféře na půdě Vysoké školy hotelové v Praze. Generální ředitel společnosti Podrav-
ka - Lagris Pavel Pichler se při něm setkal s prorektorem pro vědu a spolupráci s praxí Ji-
řím Jindrou a jednatelem školy Miroslavem Čertíkem. „Finanční prostředky škola využi-
je na rozvoj a podporu vzdělávacích projektů, které do budoucna pomohou studentům v bo-
ji o pozice ve vrcholovém managementu hotelových řetězců nebo třeba gastronomii. Investi-
ce do vzdělání nám vždy připadá smysluplná,“ komentoval sponzorský dar ředitel Pichler.

Podravka - Lagris a. s. podpořila
budoucí elitu mezi hoteliéry

Na snímku jsou v tomto pořadí: prorektor VŠH Jiří Jindra, generální ředitel Podravky - Lagris
Pavel Pichler a jednatel VŠH Miroslav Čertík.
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–  Není pravda, že všechny obchod-
ní řetězce jsou členy jedné zájmo-
vé organizace – SOCR ČR. Mezi 
členy SOCR ČR patří pouze zhru-
ba polovina ze sítí působících na 
tuzemském trhu, přičemž členem 
SOCR ČR není žádný diskontní 
řetězec.

–  Není pravda, že řetězce v ČR mají 
enormní zisky. Důkazem jsou hos-
podářské výsledky za uplynulé ro-
ky, podle nichž dokázala vytvořit 
zisk jen asi polovina v ČR půso-
bících sítí. Dalším důkazem je od-
chod několika subjektů z tuzem-
ského trhu.

–  Není pravda, že případný zisk 
z prodeje zboží odchází z ČR do 
zahraničí. Jako podniky působící 

na tuzemském trhu musí řetězce 
v ČR odvádět veškeré daně, včetně 
daní za své zaměstnance, a to v řá-
dech desítek miliard korun ročně. 
Pokud přesto vytvářejí zisk, jsou ty-
to prostředky investovány do zkva-
litnění služeb pro spotřebitele, bu-
dování nových prodejen či na pod-
poru veřejně prospěšných aktivit.

–  Není pravda, že marže znamená 
totéž co zisk. Zatímco marže je 
v zásadě rozdíl mezi cenou, za kte-
rou obchodník zboží nakoupí, a ce-
nou, za kterou jej prodá, skutečný 
zisk obchodníka je až rozdíl, který 
zůstane po odečtení všech nákla-
dů. Součástí marže jsou tak výda-
je na pronájem budov a pozemků, 
ceny energií, platy zaměstnanců 
či propagační akce, jejichž cílem 

je ale podpora prodeje výrobků od 
našich dodavatelů.

–  Není pravda, že poplatky za propa-
gaci potravinářských výrobků kon-
čí v kapsách obchodníků. Tyto pro-
středky pomáhají zvýšit odbyt doda-
ných výrobků a naopak tedy zvýšit 
zisk, nebo alespoň prodej produkce 
od našich dodavatelů. O účinnosti 
propagačních nástrojů vede dlouho-
dobé statistiky tuzemská a nezávislá 
společnost INCOMA a GFK Praha. 
Z jejich dat vyplývá, že objem prode-
jů se na základě propagačních akcí 
zvyšuje o desítky procent.

Ing. Zdeněk Juračka 
prezident SOCR ČR, 

Petr Vyhnálek 
viceprezident SOCR ČR pro obchod

Příklady mýtů o obchodních řetězcích:

Praha (bo) – Společnost Ahold 
v létě zavře 20 supermarketů Albert 
a jeden hypermarket Hypernova, je-
jichž provoz byl ztrátový. Informo-
val o tom mluvčí společnosti Ahold 
Czech Republic Libor Kytýr. Ahold 
nyní v Česku provozuje 244 super-
marketů Albert a 57 hypermarketů 
a na loňském žebříčku největších 
tuzemských obchodníků mu patřila 
třetí příčka. 

„Na základě detailní revize a zhodno-
cení portfolia prodejen dojde k uzavření 
21 neefektivních prodejen, které dlouho-
době nepřispívaly k pozitivním výsled-
kům společnosti,“ uvedl Kytýr. Dodal, 
že 15 prodejen bude zavřeno 1. června
a zbytek 1. července. 

Uzavření 21 prodejen podle Kytýra 

neznamená, že by Ahold chtěl vyklidit 
pozici na tuzemském trhu, ze kterého 
v uplynulých letech odešlo už pět ob-
chodních řetězců. „Naopak si chceme 
uvolnit ruce, abychom mohli investo-
vat do ostatních prodejen,“ uvedl. Do-
dal, že Ahold nyní nejedná s žádným 
obchodním řetězcem o prodeji uzavíra-
ných obchodů. „My jsme tam většinou 
v nájmu, takže budeme objekty vracet 
majitelům,“ uvedl. 

Ahold zavírá prodejny v době, kdy 
konkurenční obchodní řetězce naopak 
plánují v Česku nové obchody. Na-
příklad Tesco chce do začátku příští-
ho roku otevřít v Česku, Polsku, Ma-
ďarsku, na Slovensku a v Turecku 
137 nových obchodů, z toho v Česku
až 30. Pět až sedm nových supermar-
ketů letos hodlá v Česku otevřít Billa 

a expandovat bude i diskontní řetězec 
Lidl. 

Kytýr nevyloučil, že kvůli uzavření 
dvou desítek prodejen bude muset pro-
pustit některé zaměstnance. „Albert
udělá vše pro to, aby pracovníkům ze 
zrušených prodejen nabídl pracovní 
pozice v jiných svých provozovnách. 
V případě, že někteří pracovníci budou 
muset společnost v rámci těchto kro-
ků opustit, dostanou nadstandardní od-
stupné,“ podotkl. 

Ahold zároveň do konce června pře-
jmenuje 56 hypermarketů Hypernova 
na nový formát Albert hypermarket, 
přičemž 13 největších Hypernov hodlá 
postupně zmenšit. Přestavba hypermar-
ketů měla být původně dokončena v zá-
věru loňského roku, nakonec ale nabra-
la několikaměsíční zpoždění. 

V posledních letech Ahold v Česku 
vykazuje ztráty. Předloni společnost 
snížila prodělek na 434 milionů korun 
z 1,19 miliardy Kč v roce 2006. Ztráty 
firmy z předchozích let činily na konci 
roku 2007 dalších 3,9 miliardy korun. 
Hospodářské výsledky za rok 2008 spo-
lečnost zatím nezveřejnila. 

Loni Ahold podle odhadu společ-
nosti Incoma Research a časopisu Mo-
derní obchod vykázal v Česku tržby 44 
miliard korun a mezi deseti největší-
mi obchodníky byl třetí. Nejvíce v ro-
ce 2008 utržily hypermarkety Kaufland 
a diskontní prodejny Lidl z německé ob-
chodní skupiny Schwarz (54,5 miliardy 
korun). Druhá pozice připadla obchod-
nímu řetězci Tesco (47 miliard korun). 

Na tuzemském trhu panuje mezi ob-
chodními řetězci tvrdá konkurence. 

V roce 2005 z Česka kvůli ztrátám ode-
šel Julius Meinl, později následovaly 
francouzský Carrefour a německá Ede-
ka. Síť 27 supermarketů Edeka a 11 hy-
permarketů Carrefour získalo Tesco. 
Bývalé obchody Julius Meinl nyní patří 
společnosti Ahold. Předloni pak Česko 
opustila Delvita a loni tak učinil Plus-
Discount. Tyto obchody nyní patří do 
sítě Billa a Penny Market. 

Tržby deseti největších obchodních 
řetězců v Česku v roce 2008 podle před-
běžných odhadů společnosti Incoma 
Research a časopisu Moderní obchod 
vzrostly meziročně o 23,2 miliardy ko-
run na rekordních 312,2 miliardy korun. 
V roce 2007 se podíl deseti obchodních 
řetězců v rychloobrátkovém zboží zvýšil 
o tři procentní body na 62 procent a lo-
ni o dva procentní body na 64 procent. 

Ahold zavře 20 supermarketů Albert a jednu Hypernovu 

Praha (bo) – Obchodní řetězce 
zostřují cenový souboj o zákazníky, 
kteří kvůli obavám z dopadů hos-
podářské krize více hlídají útraty 
a pečlivěji si vybírají obchody, ve 
kterých nakupují. Obchodníci pro-
to rozšiřují nabídku levnějších pri-
vátních značek a někteří zavádě-
jí nové značkové výrobky za níz-
ké ceny, pomocí kterých se snaží
udržet ve svých prodejnách zákaz-
níky. 

Například společnost Tesco Stores 
ČR v těchto dnech zahájila prodej ví-
ce než 300 nových značkových produk-
tů za ceny, které jsou prý zcela srov-
natelné s cenami diskontních řetězců. 
Diskontní prodejny jsou přitom pova-
žovány ze nejlevnější nákupní místa. 
Lidé za nízké ceny v obchodech Tesco 
nakoupí čerstvé a trvanlivé potraviny, 

kosmetiku i různé zboží pro domác-
nost. 

„Značkové zboží za trvale nízkou ce-
nu v běžné nabídce je v současné době 
ekonomického poklesu jedním z hlav-
ním požadavků zejména cenově oriento-
vaných zákazníků,“ sdělila mluvčí Tesco 
Stores ČR Eva Karasová. Podle ní je ce-
na těchto výrobků v průměru o 30 pro-
cent nižší než u klasických značkových 
výrobků. 

Podle průzkumu, který si společnost 
Tesco nechala vypracovat, jsou nyní Če-
ši méně spokojeni se svou finanční situ-
ací. Lidé prý více šetří a jsou opatrnější 
při nákupech. „Cena je velmi ostře sle-
dována a zákazníci více reagují na akční
nabídky. Méně často se také stravují
v restauracích a častěji vaří doma,“ 
uvedla Karasová. 

Počet zákazníků, kteří využívají ce-
nové akční nabídky, od začátku letošní-

ho roku v případě obchodního řetězce 
Tesco vzrostl o 25 procent. „Tesco za-
znamenává nejsilnější poptávku svých 
zákazníků po levnějším, ale značkovém 
zboží. Zákazníci vyhledávají ceny no-
vých značek na úrovni cen diskontních 
řetězců,“ podotkla Klára Slavíková ze 
společnosti Tesco Stores ČR. 

Obchodní řetězce letos také rozšíří 
nabídku privátních značek, které pro-
dávají pod vlastním názvem a za niž-
ší cenu než značkové zboží. Například 
Ahold, který v Česku provozuje tři stov-
ky supermarketů Albert a hypermarke-
tů Hypernova, letos podle svého mluvčí-
ho Libora Kytýra hodlá na pulty svých 
obchodů umístit 1000 nových výrobků 
prodávaných pod privátní značkou a je-
jich počet se tak téměř zdvojnásobí. 

„Současný trend je jasný. Zákazníci 
se orientují zejména na kvalitní zboží za 
přijatelnou cenu. Proto útraty zůstávají

v přibližně stejné výši, ale změnil se
obsah nákupních košíků. Lidé vyhledá-
vají čím dál tím častěji co nejlepší po-
měr mezi cenou a kvalitou zboží,“ sdělil 
Kytýr, podle kterého prodej privátních 
značek roste o desítky procent. 

Rozšiřovat nabídku privátních zna-
ček bude letos i síť dm drogerií, které 
loni jejich počet zvýšily o 300 na téměř 
2000 výrobků. Lukáš Kozděra ze spo-
lečnosti dm drogerie markt řekl, že v le-
tošním roce firma plánuje uvést na trh 
100 nových privátních výrobků. 

Analytik Zdeněk Skála ze společ-
nosti Incoma Research upozornil, že 
pokud se letos krize výrazně podepíše 
na příjmech obyvatel, nezaměstnanos-
ti a celkovém ekonomickém prostředí, 
může se nákupní chování Čechů oprav-
du výrazně změnit. „Může dojít k tomu, 
že se (zákazníci) více obrátí k diskont-
ním řetězcům. Možná třeba ani ne pro-

to, že by měly o tolik levnější zboží, ale 
že je tam poměrně malý nákupní košík, 
takže domácnosti jakoby tolik nespotře-
bují,“ podotkl. 

Podobný názor má i Martin Tesař
z poradenské společnosti Deloitte. „Spo-
třebitelé se budou stále více řídit cenou 
zboží, a to v míře ještě větší než dopo-
sud. Tento trend začíná být patrný už 
nyní, kdy zákazníci přecházejí k malo-
obchodníkům, kteří si hlídají ceny vý-
robků,“ prohlásil. 

Češi kvůli světové hospodářské krizi, 
jež již donutila řadu tuzemských podni-
ků omezovat výrobu a propouštět, za-
čali šetřit v závěru loňského roku. Na-
příklad v prosinci maloobchodní tržby 
klesly meziročně o 2,9 procenta a nižší 
tržby měli obchodníci i letos. Některé 
obchodní řetězce letos očekávají stag-
naci či mírný pokles maloobchodních 
tržeb.

Obchodníci kvůli krizi zostřují cenový souboj o zákazníky 

Praha – Prezident české Agrární 
komory Ing. Jan Veleba se podruhé 
za sebou stal viceprezidentem ev-
ropské nevládní agrární organizace 
COPA (Committee of Professional 
Agricultural Organisations in the 
EU). Do funkce byl zvolen na zase-
dání jejího prezidia v Bruselu.

COPA, která sdružuje kolem 60 ne-
vládních agrárních organizací ze zemí 
Evropské unie a 36 organizací z ostat-
ních evropských států, jako je Island, 
Norsko či Turecko, má šest viceprezi-
dentů. Jediným zástupcem nových člen-
ských států EU je nově Veleba, v po-
sledních dvou letech tyto země repre-
zentovali dva viceprezidenti. Mandát je 
dvouletý s možností prodloužení o dal-
ší dva roky. 

Na jednání 23. 4. 2009 byl zvolen 
rovněž nový prezident COPA. Stal se 
jím předseda Irské asociace farmářů 
(IFA) Padraig Walshe. 

Eugenie Línková

Veleba byl znovu zvolen 
viceprezidentem
organizace COPA 

Po přečtení článku „Mírný pokles 
počtu porážených jatečných zví-
řat“ v Potravinářském zpravoda-
ji číslo 3 z 31. března 2009 jsem 
byl velmi překvapen, že článek se 
může objevit ve znění, které jsem 
přečetl. 

Pochopil bych tento článek, po-
kud bych studoval statistickou ro-
čenku. Tak je vše vyčísleno. Ale 
i pro naprostého laika spočítat do-
hromady krůty, kachny, husy, jateč-
ná kuřata, jatečná prasata, krávy, 
býky a jalovice a tvrdit, jak je v titu-
lu článku uvedeno, něco o mírném 
poklesu počtu jatečních zvířat, mi

připadá velmi divné. Svědčí to pou-
ze o tom, že Státní veterinární sprá-
va eviduje pouze počty, za které vybí-
rá poplatky a vůbec nechce vnímat, 
že je zásadní rozdíl mezi poklesem 
jatečních prasat o 284 108 ks nebo
4 827 199 ks jatečních kuřat. U pra-
sat při průměrné hmotnosti 110 kg 
je výpadek 31 251 880 kg, u brojlerů 
i při hmotnosti 2 kg jde o výpadek
9 638 398 kg. Dovolte ještě další 
srovnání. Výpadek jatečních prasat 
z roku na rok (2008/2007) také uka-
zuje, že musíme importovat vepřové 
maso navíc pro cca 584 000 našich 
občanů (při spotřebě 40 kg vepřové-
ho masa ročně na osobu jedno ja-

teční prase poskytne maso pro dva 
lidi). A snad všichni dobře víme, že 
vepřové maso činí polovinu spotřeby 
masa každého z nás. Proto tento po-
kles pokládám za zásadní.

 
Nebyl bych rád, kdyby mé údaje 

byly přesně přepočítávány; jde mi 
o „řád“, ne o přesné procento na de-
setiny. Závěr článku pak říká, že ne-
ní ohroženo zásobování masem ani 
pracovní místa veterinárních inspek-
torů na jatkách – to mi připadá na-
prosto absurdní. Proč tedy píši tu-
to reakci? Od Potravinářského zpra-
vodaje bych očekával spíše naprosto 
jiný komentář. Např., že pokles po-

čtu jatečních zvířat (a hlavně pra-
sat) způsobuje, že by u nás mohly 
být uzavřeny dva v našich poměrech 
větší porážkové závody (ale to vědí 
i veterináři), že poklesem jatečních 
zvířat klesá i potřeba výroba zrnin 
se všemi následnými důsledky. A vů-
bec nechci domýšlet další možné do-
pady v zemědělské výrobě či potra-
vinářství. 

Nebo snad nemá Potravinářský 
zpravodaj upozorňovat na možné 
příští své problémy? Bude-li u nás 
neustále klesat výroba (tedy dle 
článku mírně), můžeme také zjistit, 
že bude tak dlouho klesat, až bude 

moci vše vlastně dovézt a nebudeme 
potřebovat potravináře a bude stačit 
jen pár skladů a „přebaloven“ mas-
ných i jiných výrobků pro lidskou 
výživu. Jistě, závěr vyznívá až pří-
liš pesimisticky; snad se to nenapl-
ní, ale k tomu musí každý přispět na 
svém místě. A Potravinářský zpravo-
daj dle mého názoru nemůže pou-
ze něco přebrat a zveřejnit obyčej-
nou téměř nesmyslnou statistickou 
informaci bez vlastního názoru či 
stanoviska.

Ing. Zdeněk Stávek 
ředitel Agropork družstva,

odbytové organizace

Komentář Ing. Zdeňka Stávka k tiskové zprávě SVS ČR
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LAUSANNE, Švýcarsko – Společ-
nost Tetra Pak, celosvětový lídr na 
trhu obalů a technologií zpracování 
potravin, oznámila, že v roce 2008 
dosáhla čistých tržeb 8,8 miliardy 
EUR — to je téměř o 5 procent ví-
ce než v roce 2007. Prodeje oba-
lových řešení dosáhly v roce 2008 
7,8 miliardy EUR, což představuje 
oproti roku 2007 nárůst o 4,5 pro-
centa, a prodeje technologií zpra-
cování potravin dosáhly 949 milio-
nu EUR, tj. o 9,3 procenta více než 
v roce 2007. 

V loňském roce firma pokračova-
la v růstu ve Střední a Jižní Americe, 
na Středním Východě, v Číně, jižní a ji-
hovýchodní Asii, a v Severní Americe 
a jižní Evropě pokračovala v rozšiřo-
vání aktivit v oblasti obalových řešení. 
Oblast technologií pro zpracování po-
travin profitovala z akvizice dvou spe-

cializovaných firem na zpracování po-
travin a také z růstu prodejů v podstatě 
ve všech regionech. V posledním čtvrt-
letí roku 2008 se růst tržeb zastavil
v důsledku celkového zpomalení kapitá-
lových investic do vybavení a nižší po-
ptávky způsobené stagnací ekonomik 
v globálním měřítku.

Prezident společnosti Tetra Pak a ge-
nerální ředitel Dennis Jönsson výsled-
ky komentoval takto: „V těchto ekono-
micky nesnadných časech je důležitější 
než kdy jindy poskytnout našim zákaz-
níkům řešení, která nabízejí přidanou 
ekonomickou hodnotu. Naše současná 
strategie investovat do oblastí, které trh 
vyžaduje, a s naším odhodláním stabil-
ně zlepšovat kvalitu a operativní efekti-
vitu jsme dobře připraveni pomoci na-
šim zákazníkům udržet si svou konku-
renceschopnost.”

Celkem v roce 2008 společnost Te-
tra Pak dodala rekordních 141 miliard 

jednotlivých obalů pro balení potravi-
nových a nápojových produktů nejvý-
znamnějších světových výrobců. V oba-
lech Tetra Pak se na prodejnách objevilo 
více než 70 miliard litrů mléka, džusů, 
ovocných a dalších potravinářských 
produktů. To představuje růst počtu ná-
pojů konzumovaných v kartonových 
obalech společnosti Tetra Pak o 3 %
oproti roku 2007.

V roce 2008 společnost Tetra Pak za-
vedla dvě revoluční produktové novin-
ky jako součást balíčku inovací s cílem 
úspory nákladů našich klientů:

Tetra Pak iLine™, nová generace vy-
soce účinných obalových řešení, kte-
ré zavádí nové řízení procesu a sys-
tému sběru dat z linek a jejich řízení.
V závislosti na konfiguraci by měly ty-
to odolnější a operačně efektivnější in-
tegrované linky Tetra Pak iLine™ zvýšit 
výrobní kapacitu a snížit provozní ná-
klady od 10 % až do 40 % ve srovnání 
oproti původnímu řešení. Toto portfo-
lio produktů zahrnuje také značky Tet-
ra Pak® A3/CompactFlex iLine, Tetra 
Pak®, A3/Flex iLine a Tetra Pak® A3/
Speed iLine.

Druhou inovací je: Tetra Lactenso™ 
Aseptic, nová generace aseptických vý-

robních řešení, které umožňuje výrob-
cům mléčných výrobků dosáhnout vyš-
ší a stabilní výrobní kvalitu při sníže-
ní provozních nákladů až o 20 procent 
a snížení dopadu výroby na životní pro-
středí. Nové řešení je klientovi připra-
veno a konfigurováno podle jeho indi-
viduálních potřeb. Řešení Tetra Lacten-
so Aseptic zahrnuje nové technologie, 
jako je EnergyHibernation nebo Intel-
liCIP, která zlepšují stávající řešení, ja-
ko je Tetra Therm Aseptic Flex pro pří-
mé zpracování technologií UHT a Tetra
Alsafe aseptického zásobního tanku.

Další inovací, kterou Tetra Pak zave-
dl, je balicí řešení Tetra Top® HAAD,
pro plnění nealkoholických nápojů 
s vyšší kyselostí a ovocných štáv. Ta-
ké rozšířil do celého světa inovaci Te-
tra Gemina™ Aseptic, první stříškový 
plně aseptický obal formovaný v plnič-
ce z plochého materiálu tzv. „roll-fed“ 
provedení, které je typické pro systémy 
společnosti Tetra Pak. Tetra Gemina je 
určena pro balení džusů i mléčných ná-
pojů.

Firma působí na více než 165 trzích 
a zaměstnává přes 20 000 zaměstnanců. 
Její filozofií je napomáhat zajištění bez-
pečnosti a dostupnosti potravin.

Tetra Pak pečuje o své zákazníky 
a dodává jim technologická řešení pro 
zpracování a balení potravin. Soustře-
ďuje své úsilí na inovace v souladu s po-
třebami spotřebitelů, výrobců a maloob-
chodu. Filozofií společnosti Tetra Pak 
je podílet se na výrobě bezpečných po-
travin dostupných všude a pro všech-
ny. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky 
v České republice patří společnosti Ma-
deta, Pragolaktos, Linea Nivnice, Mlé-
kárna Kunín, Olma Olomouc, Kofola, 
Bohemilk a Mlékárna Bohušovice.

Společnost Tetra Pak je hlavním part-
nerem soutěže Město stromů, kterou vy-
hlašuje Nadace Partnerství. Celosvětově 
podporuje trvale udržitelný rozvoj, pře-
devším v oblasti obnovitelných zdrojů 
a snižování emisí skleníkových plynů.

Více informací o společnosti Tetra 
Pak najdete na www.tetrapak.com., ví-
ce o jedinečných vlastnostech kartono-
vého obalu najdete na www.bezkonzer-
vantu.cz.

Informace o ochraně životního pro-
střední najdete na: www.tetrapak.com/
environmentalperformance.

Hana Zmítková
Tetra Pak ČR 

TRŽBY společnosti Tetra Pak vzrostly o 5 procent
F I R M A  S Á Z Í  N A  N O V É  B A L I C Í  T E C H N O L O G I E ,  K T E R É  B Y  J E J Í M  Z Á K A Z N Í K Ů M  M Ě LY  U Š E T Ř I T  A Ž  4 0  %  N Á K L A D Ů

„Letos by měly uzeniny tvořit třetinu 
tržeb, které chceme oproti loňsku navýšit 
na 1,6 miliardy Kč,“ vysvětlil Říha. S po-
dílem drůbežích uzenin na českém trhu 
se tak letos podnik srovná s Jihočeskou 
drůbeží Vodňany, největším zpracovate-
lem kuřat v ČR. Klatovská měsíční kapa-
cita činí 600 tun. 

Investice zajistí také zvýšení kvali-
ty výroby a balení. „Dále se posílí kon-
kurenceschopnost našich produktů 
na celoevropském trhu,“ uvedl ředitel. 
Vzhledem k tomu, že počet lidí zůsta-
ne konstantní, vzroste produktivita vý-
roby uzenin, kde pracuje 70 lidí, šestina 

z celkového počtu zaměstnanců podni-
ku, který je dlouhodobě stabilizován. 

Současná cena kuřat je podle Říhy na 
hranici únosnosti pro chovatele i zpra-
covatele. Tlak obchodních řetězců a sil-
né dovozy neumožňují posun v cenách. 
Klatovský podnik loni dosáhl hrubého 
zisku 23 milionů korun, meziročně o 7 
milionů Kč méně. Vedení podniku to 
považuje za úspěch. 

Český trh drůbežího masa, jehož ce-
ny jsou kolísavé a nepředvídatelné, už 
několik let silně ovlivňují nízké ceny 
vepřového masa a velmi levné dovozy 
mražených kuřat, řízků a stehen hlavně 

z Brazílie a Polska. Vývoz z Česka je tr-
vale výrazně nižší než dovoz. 

Drůbežářský závod Klatovy loni in-
vestoval 90 milionů korun, zejména prá-
vě do rozšíření masné výroby a moder-
nizace provozů. Letos počítá s 50 mili-
ony Kč, což je úroveň, kterou si chce 
firma každoročně udržovat, aby byla tr-
vale konkurenceschopná v EU. 

Podnik, který dodává maso i výrob-
ky do všech českých obchodních řetěz-
ců, loni vyvezl tři procenta produkce. 
Šlo zejména o chlazenou drůbež do Ně-
mecka. Firma obhájila certifikát stan-
dardů Britského společenství obchod-
níků BRC, což je celosvětově uznávaný 
doklad, který je jednou z podmínek do-
dávek do některých řetězců. 

Spotřeba kuřecího masa v ČR loni zů-
stala na úrovni roku 2006 a 2007, tedy 
na 26 kg/osobu, což je slušný evropský 
průměr. Letos by měla podle Říhy mír-
ně vzrůst, což první měsíce potvrzují.

Drůbežářský závod Klatovy rozšířil o třetinu výrobu uzenin 

Podnik poráží a zpracovává 1 200 až 
1 500 prasat týdně a 50 až 60 kusů ho-
vězího. Tato úroveň by měla zajistit ce-
loroční mírný zisk. „Nyní nemá smysl 

navyšovat množství prasat, protože je 
to otázka odbytu,“ dodal. Počet zaměst-
nanců masokombinátu se drží na 180. 

Řada producentů vepřového v regi-

onu skončila, anebo má velké problé-
my. Skupina SPIN dotuje tuto ztrátovou 
produkci doplňkovými činnostmi – vý-
robou elektřiny, tepla a krmných směsí. 
V prosinci zprovoznila v Poběžovicích 
první bioplynovou stanici a zahajuje 
stavbu druhé. „Pokud bychom je nepo-
stavili, museli bychom zřejmě s prasa-
ty skončit,“ řekl šéf SP Poběžovice Vác-
lav Říčný. 

Důvodem jsou prodělečné výkupní 
ceny prasat, které trvají od poloviny ro-

ku 2007. Projekt velkofarmy v Poběžo-
vicích je založen na tom, že doplňko-
vé činnosti budou dotovat chov prasat. 
Prodej elektřiny a krmných směsí zajistí 
už příští rok polovinu tržeb SP Poběžo-
vice, druhou výroba vepřového. 

Podnik chce ještě posilovat chov. Roč-
ně bude od příštího roku produkovat 
30 000 prasat, nyní je jich mezi 22 000
až 25 000. „Potřebujeme dostatek kej-
dy a vedlejších živočišných produktů, 
abychom to mohli jako odpad zužitko-

vat v bioplynových stanicích,“ řekl Říč-
ný. Od Velikonoc je pro SP Poběžovi-
ce cena prasat přijatelnější. „Cena 41,50 
až 42 korun za kilogram masa už nám 
zajišťuje zisk, ale nevyrovná nám ztrá-
ty minulých dvou let,“ dodal Komora. 
Vinou řetězců už ale cena dále nestou-
pá, i když na trhu je nedostatek suroviny 
a musí se dovážet. Počty prasnic se na-
dále snižují. Za poslední dva roky kles-
la soběstačnost ČR ve vepřovém mase 
ze 70 na 45 až 50 procent.

Masokombinát Klatovy je od března v zisku 

Klatovy (bo) – Drůbežářský závod Klatovy rozšířil o třetinu výrobu uzenin. 
Druhý největší zpracovatel kuřat s patnáctiprocentním podílem na trhu in-
vestoval do rozšíření haly na masnou výrobu a nákupu technologie 50 mi-
lionů Kč. Letos zajistí výroba drůbežích uzenin třetinu tržeb. „Loni to bylo 
27 procent z celkových tržeb 1,4 miliardy korun, které se díky vyšším od-
běrům chlazené drůbeže a uzenin od významných zákazníků zvýšily mezi-
ročně o čtvrtinu,“ řekl generální ředitel Milan Říha.

Klatovy/Poběžovice (Domažlicko) (BO) – Šumavský masokombinát Klato-
vy, který v lednu těsně před jeho plánovaným uzavřením převzala plzeňská 
firma SPIN Plus, pokračuje v plné výrobě bez přerušení provozu. První mě-
síc byl velmi krušný, za březen byl poprvé v mírném zisku a od dubna pro-
fit roste, řekl předseda dozorčí rady masokombinátu Jaroslav Komora. Je-
ho skupina SPIN Plzeň ovládá také SP Poběžovice, který druhému největší-
mu masokombinátu v Plzeňském kraji dodává třetinu prasat. 

Hamé se u své prémiové značky 
Hamé life style vrátilo k úspěšné-
mu promu „nech se chytit“. Origi-
nální koncept, který zapojuje jak 
řidiče, tak i náhodné kolemjdou-
cí, loni upoutal pozornost Pra-
žanů. Kampaň začala 11. května 
a tentokrát zasáhne nejen hlavní 
město, ale celou Českou republi-
ku. Pod heslem „nech se chytit 
skvělou chutí“ budou vzorní řidi-
či odměňováni nepřehlédnutelný-

mi silničními patrolami ve vozech 
Hummer (čtěte Hamér). Dále bu-
dou seržantky rozdávat bagetič-
ky, šermovat bagetou místo obuš-
kem a střílet revolverem v podo-
bě lahodného sendviče. 

Zatímco loni se proháněly po 
Praze seržantky na stylových Ve-
spa skútrech a zachraňovaly obča-
ny před hladem a nedobrou chutí, 
letos čekají pozitivní řidičské body 

také na obyvatele dalších měst a re-
gionů.

„Pražané v minulém roce reagovali 
velmi pozitivně na bagetové zatýkání 
půvabnými seržantkami v ulicích. To 
nás inspirovalo k rozšíření akce o dal-
ší místa a prvky,“ říká marketingový 
manager Hamé Přemysl Vícha.

Vedle Prahy se letos dostane ta-
ké na významná regionální centra 
a hlavní silniční tahy. Tam se vedle 
Hummeru H2 mohou řidiči setkat 

i s hlídkou ve Ferrari. Hlídky Hamé 
budou řidiče či kolemjdoucí obča-
ny „zatýkat“ a udělovat jim pozitiv-
ní body za správnou jízdu ve formě 
baget a sendvičů Hamé Life Style či 
nealkoholického piva Bavaria. 

„Akce trvající sedmdesát dní přine-
se velké oživení měst a hlavních ta-
hů. Ve spolupráci s agenturami se po-
kusíme vizibilitu i originální koncept 
roadshow maximálně komunikačně 
využít ve spojení s návaznými PR ak-

tivitami,“ vysvětluje Přemysl Vícha.
Zatčení občané mohou soutěžit 

na webu www.nechsechytit.cz o za-
půjčení Hummeru na týden a řadu 
dalších cen. 

Hamé upozorňuje všechny řidi-
če, aby v tomto období dobře prově-
řili, zda pokutový lísteček za stěra-
čem není dílem bagetami ozbrojené 
Hamé hlídky!

Přemysl Vícha
Hamé, a. s.

Hamé cílí nejen na hladové řidiče
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Brno – Soutěž Česká biopotravina roku 
2008 má svého vítěze. Stal se jím Vitaminá-
tor 100% jablečná šťáva, který vyrábí Slavo-
mír Soška na Opavsku. Vítěz převzal cenu na 
slavnostním galavečeru v pražském hotelu In-
terContinental. Do sedmého ročníku soutěže 
přihlásilo 27 českých potravinářských firem 
celkem 52 biopotravin. 

POROTA OCENILA NOVÁTORSKÝ 
KONCEPT

Odborná porota se letos na celkovém vítězi, 
100% jablečné šťávě Vitaminátor, shodla jedno-
myslně. Vedl ji k tomu nejen největší počet získa-
ných bodů a výborná chuť moštu, ale především 
skutečnost, že mošt vzniká prostřednictvím po-
jízdné moštárny. Jde o prototyp vyrobený na míru 
v Rakousku. Firma zpracovává nejen vlastní pro-
dukci, ale službu nabízí i dalším pěstitelům ovoce 
či zeleniny. Jejich suroviny zpracuje do pěti- či de-
setilitrových balení, která díky pasterizaci vydrží 
až rok, po otevření zhruba šest týdnů. Sady Sos-
nová pěstují ovoce zhruba na stovce hektarů, jabl-
ka pak na 35 ha. Měsíčně zpracují zhruba 4,4 tun 
ovoce, ze kterého vyrobí 3 500 litrů šťáv.

„Porota ocenila, že přesun moštárny za produ-
centem je mnohem elegantnější řešení než hro-
madné svážení jablek. Lokální produkt má pak 
konkrétního výrobce i jasný původ. Navíc techno-
logie produkcí finálního výrobku přímo na místě 
řeší problémy dlouhodobého uskladnění a kvali-
ty moštu u menších producentů jablek,“ zhodno-
til vítězný produkt Pavel Maurer, předseda poro-
ty. „Během sezony s moštárnou objíždíme celou 
řadu pěstitelů, zajíždíme i na Slovensko. Vyrábí-
me 100% šťávu z jakéhokoliv ovoce a zeleniny. Od 
loňského podzimu zpracováváme také v certifiko-
vané biokvalitě,“ říká Slavomír Soška, vítěz soutě-
že. „Výhodou mobilní zpracovny je její flexibilita. 
V sezoně lze nápoj vyrábět přímo u pěstitelů ovo-
ce. Technologie umožňuje také zpracovávat kom-
binace různých druhů ovoce, například rybíz, vi-
šeň, maliny nebo jahody, a také zeleninu, napří-
klad mrkev, celer, červenou řepu a jiné,“ doplňuje 
pan Soška. 

HODNOTILO SE CELKEM SEDM 
KATEGORIÍ

Nárůst počtu potravin od počátků soutěže je mar-
kantní. Z tohoto důvodu během minulého ročníku 
porota rozhodla, že se budou biopotraviny hodnotit 
také v kategoriích pečivo, mléko a mléčné výrobky, 
maso a výrobky z masa, nápoje, ovoce a zelenina 
a pochutiny. Nejlepší biopotravinou, a tedy defini-
tivním vítězem však zůstává jen jedna. 

SILNĚ OBSAZENÉ KATEGORIE 
BIOPEČIVA

Kategorii Mlýnské a pekárenské výrobky vyhrá-
ly Čoko-kokosky s fair trade kokosem a kakaem Bio 
z Biopekárny Zemanka. Čokoládové kokosky pora-
zily biopečivo od United Bakeries, Country Life, 
Labety, Lifefood, Pro-bio a Jizerských pekáren. 
Bio pekárna Zemanka tuto kategorii vyhrála i vlo-
ni s celozrnnými krekry. Do této kategorie bylo již 
podruhé za sebou nominováno nejvíce biopotra-
vin. „Ačkoli trvanlivé a čerstvé biopečivo tvoří jen 
3 procenta z celkové spotřeby biopotravin v ČR, 
počet biopekařů stále přibývá a obliba biopečiva 
trvale roste,“ komentoval výsledky Tom Václavík, 
organizátor soutěže.

BIOMLÉKA JE STÁLE NEDOSTATEK
Vítězem kategorie Mléko a mléčné výrobky se 

letos stalo biomáslo z Polabských mlékáren. O ti-

tul v této kategorii letos soutěžily dále biojogur-
ty z Mlékárny Valašské Meziříčí, biomáslo z firmy 
Ekomilk a kefírové biomléko z Olmy. Mléčné bio-
produkty jsou jasně nejoblíbenější kategorií mezi 
českými spotřebiteli, na trhu se však stále nedostá-
vá domácí suroviny. 

BIOPARK NEMĚL KONKURENCI 
Do kategorie Maso a masné výrobky nomino-

vala tři své produkty firma Biopark a jeden výro-
bek firma Hamé. Porotu nejvíce zaujalo Bio jehně-
čí na gril s rozmarýnem firmy Biopark. „Biopark je 
největším zpracovatelem hovězího biomasa v ČR, 
v loňském roce přidala také jehněčí, letos se pouští 
do kuřecího biomasa,“ komentoval výsledky Tom 
Václavík. Společnost Hamé do této kategorie při-
hlásila kojeneckou výživu Bio Hamánek, Telecí se 
zeleninou. „Je to velmi kvalitní výrobek, biomaso 
pochází z českých chovů a kategorie kojeneckých 
biovýživ je v obchodech dosud zastoupena přede-
vším zahraničními výrobky,“ říká Jiří Urban, ná-
městek ministra zemědělství a člen poroty. 

OVOCNÁ KATEGORIE PRO HAMÉ
Společnost Hamé sice neuspěla v kategorii ma-

sa, nicméně zvítězila v kategorii Ovoce a zelenina 
a výrobky z nich. Višňový biodžem Hamé porotu 
nadchnul svojí chutí, konzistencí i velmi zdařilým 
obalem. Hamé do této kategorie nominovala dva 
další výrobky: Znojmia Bio okurky a OTMA Bio 
kečup jemný.

BRAMBOROVÝ KNEDLÍK
NEJLEPŠÍ POCHUTINOU

Vítězem kategorie Pochutiny a ostatní potravinář-
ské výrobky se stal Bio bramborový knedlík vyrábě-
ný Josefem Sklenářem z Jihlavy. V silně zastoupe-
né kategorii porazil bramborový knedlík například 
snídaňové směsi firmy Country Life a Emco, čo-
koládové ozdoby firmy Heinz Food, Bio Wellness
Cake od společnosti Nutrend, krekry od firmy bio 
nebio či Živou čokoládu od výrobce Lifefood. 

Kromě bramborového knedlíku dodává pan 
Sklenář na trh také další bramborové speciality: 
Zmrazené bio bramborové hranolky a Zmrazené 
bio bramborové tolárky. 

BIONÁPOJE CHUTNALY 
V kategorii Nápojů zvítězil Vitaminátor 100% 

jablečná šťáva, celkový vítěz soutěže. Ve své ka-
tegorii soupeřil s Bio kombuchou od firmy Stevi-
kom, dvěma druhy Hostětinských biomoštů z Tra-
dice Bílých Karpat, Konopným čajem od Emilie 
Citterbartové a dvěma jablečnými mošty z Moš-
tovny Lažany. 

BIOPOTRAVINY PRO GASTRONOMII 
LETOS POPRVÉ 

Vítězem kategorie Biovýrobky pro gastronomii 
byly vyhlášeny Bio brambory vařené vakuované, vy-
ráběné panem Josefem Sklenářem z Biofarmy Sa-
sov u Jihlavy. 

Josef Sklenář se od loňska kromě ekologického 

chovu prasat věnuje také dalšímu zpracování bio-
brambor a jejich uvádění na trh. Právě v oblasti 
gastronomie vidí pan Sklenář ideální uplatnění 
svých biobrambor: „Naše vařené, vakuově balené 
brambory jsou ideálním výrobkem pro kuchyně, 
které chtějí do svého jídelníčku zařadit biopotravi-
ny. Jejich příprava je velmi jednoduchá a rychlá,“ 
říká Josef Sklenář. Zpracování biobrambor probí-
há ve firmě Mrazírny Brtnice, a. s.

„Biopotraviny si získávají v oblasti gastronomie 
stále větší oblibu. Proto byla letos poprvé v soutě-
ži vytvořena nová kategorie „gastro“. Jejím cílem 
je podpořit vývoj nových domácích biovýrobků
a dodavatelského řetězce v oblasti gastronomie 
a veřejného stravování,“ říká Tom Václavík. 

Porota v kategorie „gastro“ vybírala celkem ze 
tří výrobků. Kromě vítězného to byly ještě Bio Mo-
ravský knedlík od firmy Svoboda-výroba domácích 
knedlíků, s. r. o., a druhý výrobek od pana Sklená-
ře, Zmrazené bio bramborové hranolky.

NEJDE JEN O CHUŤ
Porota hodnotí přihlášené výrobky podle kri-

térií, které odrážející nejen chuť, ale také způsob 
zpracování použité suroviny a její původ. Hodnotí 
i celkový koncept výrobku, od výhod pro zákazní-
ky přes celkový vzhled až po použitý marketingo-
vý mix. „Kritéria soutěže také slouží k informová-
ní, inspiraci a jako měřítko pro začínající i stávají-
cí výrobce biopotravin,“ konstatoval Tom Václavík. 
Vítěz soutěže má právo užívat pro vítězný výrobek 
označení Česká biopotravina roku.

SOUTĚŽ MÁ PRESTIŽ A SILNÉ ZÁZEMÍ
Soutěž Česká biopotravina roku, která se kona-

la již po sedmé, se symbolicky vrací ke svým za-
čátkům. V roce 2002 získal první cenu Bio Jab-
lečný mošt z produkce občanského sdružení Tra-
dice Bílých Karpat v Hostětíně. Od té doby soutěž 
o nejlepší českou biopotravinu udělala notný kus 
kupředu.

Soutěž vyhlašuje Potravinářská komora České 
republiky společně s PRO-BIO Svazem ekologic-
kých zemědělců. „Cílem soutěže je podpořit vyni-
kající kvalitu v celém dodavatelském řetězci obo-
ru biopotravin a zviditelnit nejkvalitnější české 
biopotraviny,“ komentoval výsledky soutěže To-
máš Kreutzer, ředitel Potravinářské komory ČR. 
„Uplatnění českých bioproduktů na domácím tr-
hu je zásadní pro trvalý a úspěšný rozvoj českého 
ekologického zemědělství,“ dodává Kateřina Ne-
srstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců.

Zlatým partnerem soutěže je společnost Bureau 
Veritas. „Chceme podporovat domácí výrobce bio-
potravin a napomoci tím také ke zvýšení povědo-
mí o kvalitách a výhodách biopotravin a předsta-
vit ty nejlepší biopotraviny českého původu,“ říká
Josef Venc, marketingový manažer společnosti Bu-
reau Veritas.

Mediálními partnery soutěže jsou časopi-
sy Moderní obchod, Food Servis a interneto-
vé portály Bio-info a Nazeleno. Veletržními 
a konferenčními partnery jsou Brněnské veletr-
hy, veletrh BioFach a konference Bio Summit. 
Další informace o soutěži a její historii najdete na 
www.biopotravinaroku.cz. 

SHRNUTÍ
KLÍČOVÝCH INFORMACÍ: 

Titul Česká biopotravina roku 2008 získal Vita-
minátor 100% jablečná šťáva od Slavomíra Sošky. 

Do sedmého ročníku soutěže přihlásilo 27 čes-
kých firem celkem 52 biopotravin. 

Tom Václavík

Českou biopotravinou roku 2008 je Vitaminátor

Mlýnské a pekárenské výrobky 
Čoko-kokosky s fair trade kokosem a kakaem Bio Biopekárna Zemanka – Jan Zeman
Mléko a mléčné výrobky 
Bio máslo Polabské mlékárny a. s.
Maso a výrobky z masa 
Bio jehněčí na gril s rozmarýnem Biopark s. r. o.
Nápoje 
Vitaminátor 100% ovocná šťáva Jablko Slavomír Soška, Sady Sosnová
Ovoce a zelenina a výrobky z nich 
Bio džem Hamé, Višeň Hamé, a. s.
Pochutiny a ostatní potravinářské výrobky
Bio bramborový knedlík Josef Sklenář, Biofarma Sasov u Jihlavy
Biovýrobky pro gastronomii 
Bio brambory vařené vakuované Josef Sklenář, Biofarma Sasov u Jihlavy

Valašské Meziříčí (red) – BIO jo-
gurt Mlékárny Valašské Meziříčí se 
stal již druhým produktem, který 
svým jménem zaštítila odbornice na 
zdravou výživu MUDr. Kateřina Cajt-
hamlová. Tento výrobek, který díky 
svému přírodnímu složení získal již 
řadu ocenění, působí pozitivně na 
zažívání a je zdraví prospěšný. Pro-
dukty s fotografií a doporučením 
MUDr. Kateřiny Cajthamlové budou 
moci spotřebitelé najít ve vybra-
ných obchodech od dubna 2009.

Stejně jako Acidofilní mléko byl 
i BIO jogurt podroben testování ze stra-
ny paní Cajthamlové, aby mohla svým 
jménem zaštítit jeho pozitivní účinky 

na lidský organismus. „Spotřebitelé tak 
dostávají do rukou produkt, který chrá-
ní zažívací trakt, má regulační vliv na 
střevní mikroflóru a přirozenou rovno-
váhu organismu,“ uvádí MUDr. Kateři-
na Cajthamlová.

BIO jogurt bílý s obsahem živé jo-
gurtové kultury se stal již druhým pro-
duktem po Acidofilním mléku, který na 
svém obalu ponese doporučení odbornice 
na zdravou výživu Kateřiny Cajthamlové. 
Je vyroben z mléka, které je zpracováno 
ve své původní tučnosti, což jen podtr-
huje přírodní charakter výrobku a zvý-
razňuje chuťové kvality. Všechny suro-
viny použité při výrobě přírodního BIO 
jogurtu Mlékárny Valašské Meziříčí po-
cházejí z certifikovaných ekofarem. 

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

BIO jogurty Mlékárny Valašské Me-
ziříčí získaly 1. a 3. místo v soutěži Mlé-

kárenský výrobek roku 2008 – v katego-
rii jogurtů a zakysaných výrobků (1. mís-
to – BIO jogurt borůvka, 3. místo – BIO 
jogurt bílý). Těmito oceněními navazuje 
mlékárna na předchozí úspěchy biopro-
duktů: BIO kysaný nápoj přírodní se stal 
Nejlepší BIO výrobek roku 2006 a zvítězil 
také v soutěži Perla Zlínska 2006. V ro-
ce 2007 se stal vítězem v soutěži Česká 
Biopotravina roku 2007 v kategorii mléč-
ných výrobků BIO kysaný nápoj s jaho-
dovou příchutí a zvítězil rovněž v soutě-
ži o nejkvalitnější potravinářský výrobek 
z produkce regionálních výrobců – Perla 
Zlínska 2007 a 2008. Druhé místo získal 
jogurt Dueta se šlehaným ovocem s pří-
chutí jahoda. Cenu hejtmana Zlínského 
kraje 2008 získala kolekce BIO jogurtů.

BIO jogurt Mlékárny Valašské Meziříčí s doporučením Kateřiny Cajthamlové

PŘEHLED OCENĚNÝCH V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
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Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!

Český biovýrobek vysoké kvality s vynikající chutí klasické plnotučné hořčice 
Plnotučná hořčice v kvalitě bio je vyráběna v malém objemu, z vybraného bio hořčičného semínka. 
Hořčičné semínko, které bylo vypěstováno znovuobjeveným zdravým způsobem, bez použití chemiká-
lií, je nejprve namočeno do směsi bioocta a vody s biocukrem. Poté je rozdrceno na mlýnském kame-
ni. Během několika dnů dozrávání získává hořčice svoji nezaměnitelnou chuť a aroma. Biohořčice je 
vyrobena bez jakýchkoliv konzervačních látek a barviv, neobsahuje GMO. Je vhodná pro bezlepkovou 
dietu. Výroba biohořčice podléhá certifi kaci a pravidelné přísné kontrole státních dozorových orgánů. 

ALIMA značková potravina, a.s., Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

www.alima.cz

voda, hořčičné semínko*
ocet vinný*, cukr třtinový*

 jedlá sůl, antioxidant disiřičitan draselný*
= 

PRODUKTY
EKOLOGICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ

C Z  -  B I O K O N T  -  0 3

BIO hořčice plnotučná

Tradiční český výrobek
oceněný značkou KLASA 
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Společnost Nestlé představí 
v pendolinech novou řadu tradič-
ních Hašlerek. Oblíbené české bon-
bóny doplněné bylinnými přírodní-
mi extrakty provoní během měsíce 
dubna všechny spoje SC Pendolino, 
a zpříjemní tak zákazníkům Českých 
drah cestu.

Nová řada Hašlerek s výtažky ze šal-
věje, heřmánku nebo jitrocele je ideál-
ní pro odpočinek, zklidnění a uvolně-
ní. „Hašlerky se vyrábí již bezmála 90 let 
a jsou u nás stejně tradiční jako cestová-
ní vlakem. Novou bylinkovou řadu jsme 
se proto rozhodli představit právě lidem, 
kteří cestují vlakem, a formou nových 
bonbónů s bylinkami jim dopřát chvíle 
uvolnění a relaxace,“ říká Ondřej Cedi-
dla – manažer značky Hašlerky.

Akce bude probíhat celý měsíc od 

1. do 30. dubna ve všech spojích SC 
Pendolino. Hašlerky budou během ces-
ty rozdávat cestujícím pracovníci JLV, 
kteří se v pendolinech starají o gastro-
nomický servis.

„Ve vlacích se dá pohodlně pracovat, 
ale i relaxovat. Příjemné chvíle strávené 
nad knihou, poslechem hudby nebo popí-
jením kávy v bistrovoze vůně léčivých by-
lin ještě umocní. Věřím, že malá pozor-
nost od Nestlé naše zákazníky potěší,“ ří-
ká výkonný ředitel úseku pro marketing 
a komunikaci ČD Aleš Ondrůj.

NESTLÉ
NA NAŠEM TRHU

Kořeny společnosti NESTLÉ, největ-
ší potravinářské společnosti na světě, sa-
hají do Švýcarska do poloviny 19. století. 
Zakladatel firmy, lékárník Henri Nestlé, 

vyvinul v roce 1867 náhradní kojeneckou 
výživu – „Nestléovu dětskou moučku”. 
Mezi strategické milníky firmy NESTLÉ 
patří vstup do švýcarské výroby čokolády 
(1929), úspěšné uvedení na trh první roz-
pustné kávy na světě NESCAFÉ (1938) 
a získání strategické značky MAGGI 
(1947). Na náš trh vstoupila NESTLÉ 
již v roce 1890 právě s mléčnou kojenec-
kou výživou. Před rokem 1948 provozova-
la NESTLÉ v tehdejším Československu 
moderní mlékárenské závody v Morav-
ském Krumlově a Hlinsku. Jako strate-
gický investor se na náš trh vrátila v ro-
ce 1992 vstupem do výroby čokoládových 
a nečokoládových cukrovinek v ČR a ku-
linářských výrobků v SR. V Česku NE-
STLÉ produkuje ve svých závodech ZO-
RA Olomouc a SFINX Holešov čoko-
ládové a nečokoládové cukrovinky pod 

značkami ORION, STUDENTSKÁ PEČEŤ,
DELI, MARGOT, MODRÉ Z NEBE, BON 
PARI, JOJO a další. Na Slovensku vyrábí 
v závodě Carpathia Prievidza široký sor-
timent kulinářských výrobků pod značka-
mi MAGGI a CARPATHIA. NESTLÉ uvá-
dí na trh také dovážené potraviny pod me-
zinárodními značkami, jako jsou tyčinky 
KIT KAT, instantní káva NESCAFÉ, ko-
jenecká a dětská výživa NESTLÉ, potra-
va pro domácí zvířata PURINA, FRIS-
KIES a DARLING nebo také například 
prémiové zmrzliny Mövenpick of Switzer-
land. Společnost Cereal Partners spotře-
bitelům nabízí se svého portfolia snída-
ňové cereálie NESTLÉ (FITNESS, NES-
QUIK apod.).

Martin Walter
Corporate Affairs Manager

Nestlé Česko s. r. o.

Duben v pendolinech s vůní bylin

Společnost Emco změnila počát-
kem roku 2009 korporátní design. 
K tomuto kroku přistoupila za úče-
lem podpory a sjednocení korporát-
ní image společnosti, která by mě-
la usnadnit vizuální komunikaci fir-
my, identifikaci a zvýraznit vizuální 
styl společnosti. Společnost Emco 
chce svou novou vizuální komunika-
cí vyjádřit bohatost, kvalitu a pest-
rost surovin, které používá při výro-
bě svých produktů. Firma Emco se 

také rozhodla pro změnu ve strate-
gii využívání fotografií z fotobank. 
Na své propagační materiály a oba-
ly začala fotit přímo zaměstnance 
firmy. 

„Pro změnu korporátního desig-
nu jsme se rozhodli za účelem posíle-
ní a sjednocení korporátní image spo-
lečnosti,“ říká Marek Gold, produktový 
manažer společnosti Emco. „Novým fi-
remním designem jsme chtěli také oslo-
vit širokou veřejnost a zdůraznit, jak 
důležitý je zdravý životní styl. Barevné 
kruhy s ovocem a obilovinou na okra-
jích vyjadřují misky naplněné hodnot-
nými produkty,“ dodává Marek Gold. 

Emco tento rok rovněž ustoupilo od 
používání fotografií z databank. Pro 
nový design obalů využilo tváře svých 
zaměstnanců. Ti produkty sami kon-

zumují a vědí, že jsou pro jejich zdra-
ví vhodnou variantou na snídani či sva-
činu. „Jednalo se o dobrovolnou aktivi-
tu našich lidí, která se ve firmě setkala 
s úspěchem a byla přijata velice pozitiv-

ně,“ uvádí Ing. Zdeněk Jahoda, majitel 
společnosti Emco. „I když by se mohlo 
jevit, že šlo o promyšlené interní PR, 
jednalo se nám primárně o vyjádření 
toho, že naši zaměstnanci produktům 
Emco věří natolik, že se nebojí spojit 
s nimi svou tvář. Dalším pozitivem to-
hoto kroku je, že tyto fotky nejsou, na 
rozdíl od fotografií z fotobank, použitel-
né jinými subjekty. 

Emco s. r. o. – přední česká společnost 
s více než patnáctiletou tradicí. Patří me-
zi největší české výrobce a distributory po-
travin. Nejprodávanějším produktem spo-
lečnosti je Emco mysli. Na českém trhu 
zaujímá Emco s těmito výrobky výsadní 
postavení s podílem téměř 50 %. Emco 
má celkem tři výrobní závody – v Bohumí-
ně, v Brně a v Hrdlech. Společnost Emco 
je držitelem certifikátů ISO 9001:2000, 

BRC a HACCP, dále certifikátů „Klasa“, 
ocenění „Obal roku 2004“ za „Müsli mix“ 
a „Nejlepší novinka roku 2006“ za „Emco 
müsli sušenky“. Emco cereálie jsou zná-
my ve více než 35 zemích světa.

Redakce

Nový firemní desing společnosti Emco

Pardubické výstaviště IDEON bude 3. červ-
na patřit pekařům, cukrářům a jejich dodava-
telům. Vůně čerstvě upečeného chleba a dal-
ších dobrot bude všem účastníkům oznamo-
vat, že se zde koná již 15. ročník akce, která 
je v roce, kdy se nekonají veletrhy MBK/Sa-
lima, největší tuzemskou pekařskou soutěží 
a současně výstavou i odborným seminářem 
na vždy vysoce aktuální téma. 

V IDEONu bude od 10. hodiny ranní k vidě-
ní velmi zajímavý program. Pro odbornou veřej-
nost a všechny zájemce o současné dění v oboru 
ho připravil Podnikatelský svaz pekařů a cukrá-
řů v ČR prostřednictvím své servisní organiza-
ce Pekař a cukrář s. r. o. a za podpory firem Pfa-
hnl Backmittel, spol. s r. o. Litomyšl, J4 s. r. o. 
Předměřice nad Labem a iniciativy PK ČR „Čes-
ká technologická platforma pro potraviny“ – ve 
spolupráci se Střední průmyslovou školou potra-
vinářskou v Pardubicích.

Můžete zde např. ochutnat vystavené exponá-
ty chlebů, přihlášených do soutěže „O nejlepší 
chléb roku 2009“ v České republice. V kategori-
ích „konzumní“ i „řemeslný“ chléb se letos přihlá-
sil rekordní počet účastníků, konkrétní číslo za-
tím prozrazovat nebudeme. O korektnosti soutě-
že kromě erudice pořadatelů vypovídá i obsazení 

Dny chleba 2009

Z diskuse o situaci v pekařském oboru na Dnech chleba 2008

hodnotitelské komise sedmi uznávanými a hlav-
ně nezávislými odborníky s dlouholetou, čas-
to celoživotní praxí v oboru. Vzrůstající zájem 
pekáren o účast v soutěži vyplývá také z faktu,
že případný úspěch lze marketingově i obchod-
ně využít.

Zahájení Dnů chleba se vždy účastní řada vý-
znamných hostů, mj. vrcholových představitelů 
Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory 
ČR, kraje i města Pardubic.

O významu chleba a jeho svátku svědčí také 
pravidelná přítomnost Msgr. Dominika Duky, bis-

kupa Královéhradeckého, který celebruje tradiční 
ceremoniál svěcení chleba.

V rámci výstavy, soutěží a odborného seminá-
ře se pravidelně prezentují desítky nejvýznamněj-
ších pekařských a dodavatelských firem. Odbor-
ný seminář, který bude letos věnován především 
hledání východisek ze současné hospodářské 
krize, poukáže především na novinky a trendy 
v oblasti strojního vybavení a zařízení, techno-
logií, surovin a polotovarů pro pekaře a cukrá-
ře. Zájem také určitě vyvolá představení nové
koncepce brněnských veletrhů MBK/Salima 
2010, která zde bude v ucelené podobě prezen-
tována poprvé.

Také vyhlášení výsledků soutěží a závěr letoš-
ních Dnů chleba bude mít velmi reprezentativní 
charakter: Pardubický zámek se stane svědkem 
korunovace nejlepších chlebů z pekáren, které se 
nebojí konfrontace a kvalitu svých výrobků doká-
ží obhájit také účastí v soutěžním klání.

Všechny zájemce o dění v oboru srdečně zve-
me na Dny chleba. Kontakty, potřebné k povinné 
registraci, naleznete na www.svazpekaru.cz. Těší-
me se na shledanou v Pardubicích!

Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Podnikatelský svaz pekařů v ČR

www.agral.cz

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

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

Nové číslo časopisu vyjde 23. června 2009!
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Praha – Čeští pivovarníci u pří-
ležitosti českého předsednictví Ev-
ropské rady, které má motto Evropa 
bez bariér, pokračují na půdě Evrop-
ské komise v informační kampani 
proti nadměrné konzumaci alkoho-
lu. Na nedávném semináři, nad kte-
rým převzala záštitu Stálá mise ČR 
při EU a spolupořádala jej Brewers 
of Europe, mezinárodní organizace 
hájící zájmy pivovarníků, prezento-

vali mj. názor, že je třeba bez před-
sudků posoudit vztah konzumace pi-
va a zdraví, zejména zdůraznit roli 
pivovarníků při výchově veřejnosti 
k zodpovědné konzumaci piva. 

V úvodu semináře vystoupil místo-
předseda Senátu ČR MVDr. Jiří Liška 
a připomněl, že pivo je nedílnou součás-
tí evropského kulturního dědictví. Dále 
uvedl, že Evropa je charakteristická růz-

norodostí kultur a životního stylu i roz-
díly v konzumaci piva a alkoholu obec-
ně. Respekt k této různorodosti vyžaduje 
rozdílné přístupy při výchově k zodpo-
vědné konzumaci alkoholu, nikoli jed-
notný systém legislativní regulace. Pře-
vážná většina dospělých Evropanů kon-
zumuje pivo zodpovědně a v přiměřené 
míře. Přestože je česká legislativa vůči 
pivu velmi liberální, konzumace piva 
v České republice dlouhodobě stagnuje. 
A i když dostupnost tohoto alkoholické-
ho nápoje stoupá, počet osob závislých 
na alkoholu klesá. Připomněl, že v roce 
2003 přijaly české pivovary etický ko-
dex, který zahrnuje seberegulaci v oblas-
ti reklamy, podpory prodeje, obalového 
designu a komunikačních aktivit. Český 
svaz pivovarů a sladoven pravidelně po-
řádá školení zaměřená na seberegulaci 
a znalost etického kodexu. 

„Je skvělé, že se EU tématem konzu-
mace alkoholu soustavně zabývá, a to jak 
z hlediska členských států, tak i z hle-
diska investorů,“ konstatoval MVDr.
Jiří Liška. „Česká republika plně 
podporuje edukaci v oblasti zodpo-
vědné a přiměřené konzumace pi-
va a věří, že tato prevence má lep-
ší výsledky než jakákoli zákonem sta-

novená restrikce,“ upřesnil Jiří Liška.
„Domníváme se, že není možné v ce-

loevropském měřítku mechanicky uplat-
ňovat opatření, která jsou možná opráv-
něná v některých skandinávských ze-
mích, ale ne tam, kde se společnost 
k nutnosti alkohol konzumovat umírně-
ně staví odpovědně,“ uvedl Ing. Jan Ve-
selý, výkonný ředitel ČSPS. „Čeští pivo-
varníci jsou naopak toho názoru, že je 
nutné jako alternativu k zákazům prosa-
zovat výchovu spotřebitelů k umírněné 
konzumaci piva. Také proto pivovary po-
kračují v seberegulaci marketingových 
aktivit, a naplňují tak ty nejpřísnější 
etické normy, které přijaly za své,“ do-
dal Jan Veselý.

Na semináři kromě dalších osobností, 
jakými byli představitel Generálního ře-
ditelství pro zdraví a ochranu spotřebite-
le Evropské komise či prezident Brewers 
of Europe, vystoupil i prof. MUDr. Bo-
humil Fišer, CSc., bývalý ministr zdra-
votnictví a člen fóra Alkohol a zdraví. 
Ve své prezentaci Alkohol a zdraví in-
formoval o tom, že nejnovější výzkumy 
potvrzují závěry vědeckých zkoumání, 
že rozumná konzumace alkoholu pozi-
tivně ovlivňuje fyzickou a duševní kon-
dici zdravého člověka. Realizované vý-

zkumy umožnily vyvrátit názory o tom, 
že dostupnost alkoholu má vliv na výši 
jeho spotřeby. To potvrzují i data z Čes-
ké republiky, kde spotřeba čistého al-
koholu na jednoho obyvatele v letech 
1996–2006 vykazuje z dlouhodobého 
hlediska stagnaci. 

Podle profesora Fišera je třeba rozví-
jet programy zaměřené např. na poučo-
vání veřejnosti o poškozeních spojených 
se zneužíváním alkoholu, na zákony 
a předpisy, které by odrazovaly od říze-
ní po konzumaci alkoholu, na vymáhání 
právní odpovědnosti maloobchodníků za 
prodej alkoholických nápojů v souladu se 
zákony a předpisy, na mezinárodní spolu-
práci v boji proti nezákonné výrobě a ob-
chodování s alkoholem. Fišer se naopak 
domnívá, že filozofie a politika vedoucí 
k regulaci dostupnosti alkoholu prostřed-
nictvím licencí pro prodejny, vyššího zda-
nění alkoholických nápojů nebo regulace 
reklamy a propagace alkoholu a sponzor-
ství od společností vyrábějících alkohol 
je cesta nesprávným směrem.

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

Český svaz pivovarů a sladoven

Čeští pivovarníci na semináři v Bruselu:
ne restrikce a prohibice, ale výchova je cestou k rozumné konzumaci piva

Praha – Zástupci Plzeňského 
Prazdroje a Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR (SOCR ČR) pode-
psali memorandum o vzájemné spo-
lupráci. Účelem tohoto strategické-
ho partnerství je zvyšování kvality 
produktů, rozvoj služeb a spokoje-
nost zákazníků a konečných spo-
třebitelů.

Plzeňský Prazdroj a SOCR ČR ma-
jí společné zájmy v mnoha oblastech. 
Jedním z cílů SOCR ČR je působit na 
proces zdokonalování podmínek pro-
deje potravin, zejména v oblasti hygie-
ny, biologických požadavků a udržitel-
né spotřeby. „SOCR ČR jako oborový 
reprezentant úzce spolupracuje s přísluš-
nými ministerstvy a dozorovými orgány 
při projednávání a řešení otázek preven-
ce a zkušeností k zajišťování bezpečnos-
ti, zdravotní nezávadnosti a kvality vý-
robků a hygieny prodeje jak v obchodě, 
tak i v gastronomii. Je členem poradní-
ho a iniciačního orgánu vlády ČR – Ra-

dy pro kvalitu ČR - kde má také odbor-
nou gesci nad sekcemi kvalita v obcho-
dě a kvalita v cestovním ruchu, lázeňství 
a hotelnictví a podílí se na řízení a reali-
zaci programu Česká kvalita, který vytvá-
ří jednotný systém nezávislého ověřování 
kvality produktů,“ říká Ing. Zdeněk Ju-
račka, prezident Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu.

Plzeňský Prazdroj usiluje o maxi-
mální kvalitu výrobků jak při expedici, 
tak během vlastního prodeje konečné-
mu spotřebiteli, o příjemné a kulturní 
prostředí v obchodech i místech prode-
je čepovaného piva včetně doprovod-
ných služeb. „V této oblasti rozvíjíme na-
příklad programy certifikace provozoven, 
které svou péčí o pivo od skladování přes 
sanitaci až po techniku čepování piva jdou 
ostatním příkladem, vyvíjí a zavádí do 
praxe technická řešení podporující kva-

litu výrobku pro koncového spotřebitele. 
Investovali jsme například do šetrnějšího 
způsobu filtrace a menších sudových ba-
lení. Naším cílem je, aby se pivo dostalo 
ke spotřebiteli v nejlepší kvalitě nejen v re-
stauracích a hospodách, ale také v obcho-
dech. To vyžaduje například kvalitní skla-
dování v suchu a chladu. Důležité je také 
dobré vystavení zboží v obchodech. To vše 
můžeme ovlivnit sami, pomůže nám v tom 
ale také spolupráce se Svazem,“ uvádí Ja-
romír Žáček, ředitel obchodu a distribu-
ce Plzeňského Prazdroje.

Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR je vrcholovým reprezentantem 
českého obchodu a cestovního ru-
chu, kterého uznávají jak podnikate-
lé, odborná veřejnost, státní institu-

Prazdroj a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se dohodli na spolupráci

VÝSTAV NEJPRODÁVANĚJŠÍHO 
RADEGASTU BIRELL

VZROSTL  ZA POSLEDNÍCH
15 LET 100x

Praha – Nealkoholické pivo je 
v České republice stále populárněj-
ší. Jak potvrdily nedávno zveřejně-
né výsledky Českého svazu pivovarů 
a sladoven, výstav nealkoholické-
ho piva včetně exportu loni mezi-
ročně vzrostl o 16 % na 597 000 hl. 

Na domácím trhu pak nealkoholic-
ké pivo rostlo 14% tempem a ata-
kovalo hranici 500 000 hl – přes-
ně 495 679 hl. Na špici populari-
ty se stále drží Radegast Birell od
Plzeňského Prazdroje, 2 ze 3 neal-
koholických piv prodaných v ČR ne-
sou právě tuto značku. 

V loňském roce jeho produkce pro Čes-
kou republiku přesáhla hranici 320 000
hl. Radegast Birell se začal vyrábět v ro-

ce 1993, kdy se ho vyrobilo 3 257 hl. 
Od té doby vzrostl jeho výstav bezmá-
la 100x. Rozsáhlý průzkum mezi konzu-
menty piva prokázal, že Radegast Birell 
je nejen nejoblíbenější, ale také nejzná-
mější značkou nealkoholického piva. 
Značku zná 70 % všech dotázaných. 
V kategorii konzumentů nealkoholické-
ho piva (mužů ve věku 25–50 let) je to 
dokonce 99 % dotázaných.

„Nealkoholické pivo si postupně zís-
kalo stabilní místo na českém pivním 

trhu. Vedle motoristů a cyklistů si ho 
stále častěji objednávají také lidé v prá-
ci, v restauraci, doma nebo na zahra-
dě. Výrazný nárůst spotřeby nealko pi-
va souvisí zejména se změnou životního 
stylu a odpovědností řidičů,“ říká brand 
manažer značky Radegast Birell Vladi-
mír Vaněk.

Zhruba polovina oslovených si neal-
koholické pivo dopřává minimálně 1x 
týdně. Podle výzkumu je tradičně nej-
oblíbenějším obdobím pro konzumaci 

nealko piva léto. Nejčastěji ho lidé kon-
zumují k jídlu, při práci, při řízení auta 
nebo na kole. 

Velké úspěchy zažívá Radegast Birell 
i v soutěžích kvality – v posledních čty-
řech letech bodoval na druhé největší 
mezinárodní soutěži Australian Inter-
national Beer Awards. V loňském ro-
ce uspěl také v soutěžích Zlatý pohár
PIVEX 2008 a suverénně zvítězil na 
nejvýznamnější světové soutěži pivních 
značek World Beer Cup 2008.

Spotřeba nealkoholického piva rekordně vzrůstá

Praha – Nejoblíbenější české ne-
alkoholické pivo Radegast Birell 
se od května vizuálně zcela mění. 
Chystá nové balení, slogan a také 
nové logo, kterému bude dominovat 
jméno Birell. Nově bude uvedena na 
trh i půllitrová plechovka. Jediné, 
co na značce Birell zůstává zacho-
váno, je unikátní chuť nejoblíbeněj-

šího nealkoholického piva v České 
republice – ta zůstane na rozdíl od 
jeho etiket nezměněná. 

Od května bude možné koupit Rade-
gast Birell ve zcela novém balení, které-
mu bude výrazněji dominovat nápis Bi-
rell. „Postupné osamostatňování značky 
Birell od mateřského Radegastu byl dlou-
ho zvažovaný krok. Radegast Birell zažíval 
v poslední době dynamický růst a stal se 
synonymem pro nejlepší nealkoholické pi-
vo v České republice. 2 ze 3 prodaných ne-
alkoholických piv nesou logo této značky. 
Birell má nyní jinou cílovou skupinu a ko-
munikaci než Radegast, navíc v současnos-
ti Birell svou působností již přesahuje do-

mácí region Moravy, kde má značka Ra-
degast své kořeny. To vše vedlo k našemu 
rozhodnutí, že Birell postupně osamostatní-
me a vytvoříme z něj silnou značku. Záro-
veň chceme novým balením i komunikací 
prezentovat značku jako moderní a aktivní 
volbu pro pijáky piva,“ říká Vladimír Va-
něk, manažer značky Radegast Birell. 

Nové balení bude laděno do barev-
né kombinace modré a stříbrné. Kromě 
nápisu Birell mu bude dominovat dyna-
mické logo „okřídleného“ písmene B. 
Na nové etiketě ale stále najdete i znač-
ku Radegast, která zde bude figurovat 
jako garant kvality produktu. Na všech 
obalech je umístěn také nový slogan „Zů-
staň ve hře“. 

„I ze sloganu vyplývá nový směr znač-
ky. Birell je pro lidi, kteří chtějí být aktivní. 
Birell svým spotřebitelům umožňuje zůstat 
ve hře a podávat dobrý výkon – ať už jsou 
na služební cestě, v práci nebo na cyklistic-
kém maratonu – bez toho, aniž by se mu-
seli vzdávat své oblíbené chuti piva,“ do-
dává Vladimír Vaněk. Na baleních bude 
prezentován i fakt, že je Birell nejoblí-
benější nealkoholické pivo v České re-
publice a také nejlepší nealkoholické pi-
vo na světě (podle ocenění, které získal 
na prestižní mezinárodní soutěži World 
Beer Cup 2008).

Nové obaly jsou dílem italské desig-
nérské firmy Lumen, která v domovské 
Itálii připravila a navrhla například no-

vou korporátní identitu pro fotbalový 
klub AC Milán. Kromě nových obalů se 
Birell dočká také rozšíření portfolia. No-
vě bude na trhu k dostání i půllitrová ple-
chovka, o kterou je mezi spotřebiteli stá-
le větší zájem.

Nutným krokem pro osamostatně-
ní značky Birell byl také odkup ochran-
né známky Birell od dánského pivovaru 
Carlsberg, který vlastnil veškerá práva na 
užívání značky. To se podařilo v prosinci 
2008. Plzeňský Prazdroj se tak stal vlast-
níkem ochranné známky Birell na území 
České a Slovenské republiky.

Vladimír Jurina 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 

Radegast Birell zásadně mění své etikety a zkracuje jméno na Birell

Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (druhý zprava)
a Ing. Jaromír Žáček, ředitel obchodu a distribuce Plzeňského Prazdroje (druhý zle-
va) při slavnostním podpisu memoranda.

Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven (vlevo), místo-
předseda Senátu ČR MVDr. Jiří Liška (uprostřed), Ing. Josef Vacl, CSc., z agentury
PORT spol. s r. o.

ce, tak i odborné evropské organiza-
ce. Plzeňský Prazdroj je respektován 
jako přední pivovarská společnost ve 
střední Evropě. Spolupráce těchto
dvou subjektů proto může českým zá-

kazníkům a spotřebitelům přinést re-
álné benefity.

Irena Vlčková, Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj
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NOVÝ DESIGN ETIKET 
VŠECH DRUHŮ BALENÍ PIVA 

Z VELKÝCH POPOVIC

Praha – Lahve, plechovky i mul-
tipacky s pivem Velkopopovický Ko-
zel prošly zásadní změnou obalů. 
Celkem 54 obalových materiálů pro 

Česko i zahraničí prošlo inovací. 
Nová podoba etiket a dalších obalo-
vých prvků napodobuje dřevo a dal-
ší přírodní materiály. Navíc i Kozel 
už není jen abstraktní figurkou, ale 
vypadá jako živý.

Novou podobu obalů získaly všech-
ny varianty Velkopopovického Kozla 
– výčepní, 11° Medium, ležák i Kozel 
Černý. Nová podoba etiket, plechovek, 
multipacků a dalších obalů má blíže 
ke skutečným přírodním materiálům, 
především dřevu a jutě, a mají tak blí-
že k řemeslné tradici, ke které se Kozel 
hlásí ve svém komunikačním koncep-
tu. Barevné tóny jsou výraznější, k zá-
sadnímu přebarvení došlo u obalu ležá-

Litovel (red) – Pivovar Litovel spus-
til promo kampaň na podporu prode-
je. Týmy jednotlivých hospod sbírají ko-
runky z lahvového piva Litovel a sesta-
vují fotbalovou jedenáctku pod vedením 
hospodského v roli týmového trenéra. 
Sesbíranými korunkovými uzávěry plní 
soutěžní soudek a prochází přitom šesti 
fotbalovými úrovněmi. Získávají přitom 
originální výhry opatřené speciálními vý-
šivkami s názvem provozovny a jménem 
nebo přezdívkou štamgasta. Tři hospo-
dy, které jako první naplní soutěžní sou-
dek korunkovými uzávěry litovelského 
piva a zároveň správně odpoví soutěžní 
otázku, nebo se nejvíce přiblíží správné 
odpovědi, získají odměnu – pivovar jim 
zorganizuje a zaplatí místní turnaj v ma-
lé kopané včetně pořádné oslavy. 

Litovel jede BTL na podporu prodeje

Pivo Gambrinus 11° Excelent by-
lo oceněno v soutěži Volba spotřebite-
lů mezi dalšími novinkami na základě 
preferencí samotných spotřebitelů. Vý-
zkum ukázal, že 48 % dotazovaných vý-
robek vyzkoušelo a 87 % z nich si na 
základě zkušenosti koupí výrobek zno-
vu. „Je to další důkaz, že jsme naši novin-
ku chuťově skutečně dobře vyladili,“ říká 
Jan Hlaváček, vrchní sládek Gambrinu-
su, který je s dalšími plzeňskými sládky 
otcem nové jedenáctky. 

„Jsme hrdí na to, že si Gambrinus 11° 
Excelent získal důvěru spotřebitelů i v tak 
krátké době. Nejprve jsme získali vedou-
cí místo na trhu v segmentu jedenáctko-
vých piv a prodejní úspěch potvrdilo i pr-

venství v soutěži, v níž opět rozhodují pře-
devším ti, kdo naše pivo pijí,“ bilancuje 
Jiří Rákosník, brand manažer značky 
Gambrinus.

„Je dobře, že probíhají soutěže, jako je 
Volba spotřebitele. Ukazují na nejlepší no-
vinky, které si spotřebitelé oblíbili, a slou-
ží jako orientace, co nového se objevuje, 
co zajímavého vyzkoušet při dalším náku-
pu,“ říká Ing. Zdeněk Juračka, prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

PODROBNOSTI
O PRODUKTU A VÝZKUMU

MEZI SPOTŘEBITELI
Gambrinus 11° Excelent, který se za-

čal prodávat v listopadu 2008, se za pou-

hých několik měsíců od uvedení na trhu 
stal jedničkou v segmentu balených je-
denáctek s tržním podílem 21,8 %. V po-
lovině března zároveň překonal magic-
kou hranici 100 000 prodaných hekto-
litrů. Od konkurenčních jedenáctek se 
odlišuje plnější chutí danou přídavkem 
karamelového sladu a především unikát-
ním dávkováním chmele, které spočívá 
v přidání třetí dávky chmele až po ukon-
čení chmelovaru, na samém konci var-
ného procesu. To přináší plnější chuť 
spolu s intenzivnější chmelovou vůní.

Výzkum mezi spotřebiteli prováděla 
agentura Factum Invenio dle standardů 
reprezentativnosti, takže v každé kate-
gorii hodnotilo výrobky 900 responden-
tů. Spotřebitelé hodnotí u novinek uve-
dených na trh jednak appeal/marketing 
výrobku, tedy jak je atraktivní, sympa-
tický a jaká vzbuzuje očekávání, a pak 
úmysl výrobek opětovně zakoupit, u če-
hož se spotřebitelé rozhodují na základě 
svých zkušeností s výrobkem. V obou 
oblastech měl Gambrinus 11° Excelent 
v kategorii piv nejlepší výsledky. 

�  Gambrinus je dlouhodobě nejprodá-
vanější značkou piva na českém trhu. 
Každé cca čtvrté pivo, které se v ČR 
vypije, je Gambrinus.

Praha/Plzeň – Gambrinus 11° Excelent získal ocenění „Volba spotřebi-
telů 2009 – nejlepší novinka“ v soutěžní kategorii pivo. Novinka, která se 
stala během prvních čtyř měsíců prodeje jedničkou ve svém segmentu, tak 
nyní bodovala i v soutěži, v níž hlasuje vzorek spotřebitelů odpovídající 
obecné populaci. Výzkum mezi spotřebiteli prováděla společnost Factum
Invenio.

�  Gambrinus je nejvýznamnějším part-
nerem českého fotbalu – Gambrinus 
ligy a české fotbalové reprezentace.

�  Gambrinus je součástí portfolia Pl-

zeňského Prazdroje, spolu se značka-
mi Pilsner Urquell, Velkopopovický 
Kozel, Radegast a Radegast Birell.
Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj, a. s.

Gambrinus 11° Excelent zvítězil v soutěži Volba spotřebitelů 2009

Velkopopovický Kozel v novém

Své brány uzavřel v pořadí již 12. 
nápojový veletrh Víno a Destiláty 
2009. Během tří dnů se v prosto-
rách holešovického výstaviště vy-
střídalo více než 13 800 návštěv-
níků. Počet vystavovatelů překročil 
274. Bohatý doprovodný program 
v čele s úspěšným pokusem o pře-
konání světového rekordu v oteví-
rání šampaňského šavlí (sabrage) 
doplnila tradiční dobročinná auk-
ce a autogramiáda herce Pierra Ri-
charda.

V pořadí 12. gastronomický nápojo-
vý veletrh byl annoncován již od ledna 
programem osmi Koncertů vín a po-

chutin, kde pochutiny k vínu hodno-
tily a bodovaly známé televizní tváře. 
Veletrh samotný i letos představil ví-
na a destiláty od velkých, středních 
i malých tuzemských i zahraničních 
producentů. Kromě tradičního Dne 
českých a francouzských vín (včetně 
expozice burgundského sklepa vůní) 
bylo možné navštívit prezentaci celé 
řady moldavských výrobců, která se 

ještě nikdy takto nepředstavila (Den 
moldavských vín a exklusivní expozi-
ce firmy MOLD VIN CZ, trvale ob-
sazenou návštěvníky). Velkým láka-
dlem pro média i návštěvníky veletr-
hu byl ohlášený pokus o překonání 
světového rekordu v otevírání lahví 
šampaňského pomocí šavle. Takzva-
né „sabráže“ se zúčastnilo 44 som-
meliérů, kterým se v časovém limitu 

(10 vteřin) podařilo otevřít neuvěři-
telných 76 lahví. Světový rekord tak 
byl překonán téměř dvojnásobně. Dal-
ší lahůdkou byla autogramiáda slav-
ného francouzského herce Pierra Ri-
charda, který na veletrhu propagoval 
své vinařství. Z jeho návštěvy se stalo 
hodinové obležení novinářů a fanouš-
ků. Postu moderátora a licitátora dob-
ročinné aukce se zhostil Aleš Háma. 

V aukci byla ochutnána a vydražena 
vína za celkem 70 000 korun – děku-
jeme všem zúčastněným. Soutěže vín 
o Zlatý pohár Víno & Destiláty (po-
hár premiéra ČR) se zúčastnilo 447 
vín a bylo uděleno 45 cen.

12. ročník veletrhu ukázal, že zá-
jem o kvalitní víno a destiláty je tr-
valý jak ze strany odborníků z gastro-
nomie, tak novinářů a nadšených jed-
notlivců. Již dnes se s vámi těšíme na 
shledání na veletrhu Víno a Destiláty 
2010, a to pravděpodobně v termínu 
27.–29. 4. 2010.

František Veselý
ředitel veletrhu Víno & Destiláty

Víno a Destiláty 2009 

ku, který je namísto zelené, nyní typic-
ké pro jedenáctku, temně červený. Na 
první pohled tak spotřebitel v regálu od 
sebe snadno rozezná jednotlivé varian-
ty Kozla. Dříve abstraktní podoba Koz-
la teď působí daleko živěji. 

Na nových plechovkách je reliéfně 
znázorněna obec Velké Popovice. „Jed-
ním z našich cílů je konzistentní komuni-
kace směrem k naší cílové skupině napříč 
celou Evropou. Tím správným odrazovým 
můstkem jsou právě nové obaly, které se 
hrdě hlásí k Velkým Popovicím a hodno-
tám spojených s poctivou lidskou prací, 
bez které se Kozel neobejde nikde na svě-
tě,“ říká Luděk Baumruk.

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.



26 / informace – z domova Potravinářský zpravodaj 4 / 2009

Setkání manažerů a vedoucích pracovníků 
skupiny BOHEMIA SEKT s významnými předsta-
viteli státních a oborových organizací v oblas-
ti vinohradnictví a vinařství se při své panelo-
vé diskuzi zabývalo tématem „Vliv hospodář-
ské krize na vinařství a vinohradnictví České 
republiky“.

V BOHEMIA SEKT Centru se ve dnech 31. břez-
na až 1. dubna 2009 uskutečnilo setkání manažerů 
a vedoucích pracovníků skupiny BOHEMIA SEKT, 
a to první den za účasti pana Stanislava Kozáka, ná-
městka ministra zemědělství ČR, Jana Hajdy, sená-
tora Senátu ČR, a dalších hostů, mezi kterými byli 
Jiří Papež, poslanec Parlamentu ČR a předseda ze-
mědělského výboru parlamentu, Ladislav Skopal, 
místopředseda zemědělského výboru parlamentu, 
Jiří Sedlo, předseda Svazu vinařů ČR, Jaroslav Ma-
chovec, ředitel Vinařského fondu ČR, Antonín Krá-
líček, vedoucí odboru pro víno Ministerstva země-
dělství ČR a Antonín Šťastný, prezident Českomo-
ravského svazu vinařských podniků ČR. 

Na úvod „Setkání manažerů“ proběhla panelo-
vá diskuze na aktuální téma „Vliv hospodářské kri-
ze na vinařství a vinohradnictví České republiky“. 
Druhý den bude zaměřen k rozboru výsledků sku-
piny BOHEMIA SEKT za loňský rok a strategie 
podnikání v období krize či recese.

Generální ředitel společnosti BOHEMIA SEKT 
Josef Vozdecký na otázku „Jak hluboce se dotýká 
celosvětová krize vašeho podnikání?“ odpověděl: 
„Intenzivní celosvětová diskuse o krizi a její pre-
zentace v mediích přinesla až zbytečné vyděšení, 
které může vést obyvatele až k velmi černým před-
stavám a pesimistickým očekáváním. Situace ale 
rozhodně není a nebude snad tak tragická. Ekono-
mická krize ovlivní náš trh, to je bez pochyb, ale 
její efekty mohou být nakonec v převaze pozitivní. 
Přesto se ale zabýváme intenzivně současnou slo-
žitou situací, tj. dnes již očekávanou hospodářskou 
recesí, která se v závěru roku 2008 projevila jak ve 
světě, tak už i v České republice a hledáme mož-
nosti zmírnění vlivu recese na podnikání celé sku-
piny BOHEMIA SEKT.“

Na otázku „Mohl byste přiblížit některá již přija-
tá mimořádná protikrizová opatření“ generální ředi-
tel odpověděl: „V této době musíme důsledně dbát 
na dodržování platební schopnosti, znovu posuzo-
vat výši kreditů a pravidelně hodnotit platební mo-
rálku odběratelů. Platební morálka dostala tedy pri-
oritní postavení. Dlouhodobě jsme implementovali 
opatření sloužící k optimalizaci nákladů a to nám 
nyní poskytuje výhodu před společnostmi, které s ří-
zením nákladů teprve začínají pod tlakem vnějších, 
řekněme krizových podmínek. Přesto nás recese zce-
la jistě ovlivní. Ovšem na rozdíl od mnohých jiných 
oborů či konkurentů máme tak široký sortiment pro-
duktů, že bychom měli umět pokrýt ztráty v segmen-
tech, ve kterých předpokládáme pokles. Věřím, že 
tuto změnu nám usnadní velikost a finanční síla na-
ší firmy, šířka sortimentní nabídky, jakou se v Čes-
ku nemůže pochlubit žádný konkurent.“

HOSTÉ:
Ing. Stanislav Kozák,
náměstek ministra zemědělství
Ing. Jan Hajda,
senátor Senátu ČR
Ing. Jiří Papež,
poslanec Parlamentu ČR a předseda 
Zemědělského výboru PS PČR
Ing. Ladislav Skopal,
místopředseda Zemědělského výboru PS PČR
Ing. Jiří Sedlo, CSc.,
předseda Svazu vinařů ČR
Ing. Jaroslav Machovec,
ředitel Vinařského fondu ČR 
Ing. Antonín Králíček,
vedoucí odboru pro víno Ministerstva 
zemědělství ČR 
Ing. Antonín Šťastný,
prezident Českomoravského svazu vinařských 
podniků ČR

ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI
BOHEMIA SEKT:

Ing. Josef Vozdecký,
generální ředitel a předseda představenstva 
Ing. Ondřej Beránek,
finanční ředitel a místopředseda představenstva 
Mgr. Petr Černý,
obchodní ředitel a člen představenstva 
Ing. Martin Fousek, PhD.,
marketingový ředitel 

Hana Karnoldová, BOHEMIA SEKT, a. s.

V BOHEMIA SEKTU
se jedná na aktuální téma

Ve francouzském Cannes se konala světo-
vá soutěž růžových vín Le Mondial du Rosé®, 
pořádaná podobně jako Vinalies Internatio-
nales Francouzskou unií enologů. Soutěž je 
pořádána pod patronátem O. I. V. a je sou-
částí prestižního seriálu VinoFedu. Zúčastnilo 
se jí 807 růžových tichých, šumivých a slad-
kých vín z 24 zemí světa. Česká republika by-
la zastoupena čtyřmi vzorky. Dva z nich zís-
kaly zlato. 

Ve třech soutěžních dnech vína hodnotilo cel-
kem 45 degustátorů z 20 zemí. Ze čtyř soutěží-
cích vín z České republiky dvě – Rulandské modré 
2008 Vladimíra Kašíka (Císařův vinohrad) a Ca-
bernet Sauvignon 2008 Jiřího Horta (Víno Hort) – 
získala zlaté medaile. Podle neoficiálních informa-
cí byla tato vína nejlépe hodnocenými vzorky dru-
hého dne. „Já jsem na moravská vína tentokrát štěstí 
neměl. Naše komise hodnotila tichá suchá vína jen 
první den, kdy jsme degustovali výlučně francouzské 
vzorky, v dalších dnech jsme měli několik sérií šumi-

vých vín a vín se zbytkovým cukrem,“ komentuje dr. 
Jiří Bárta, který byl členem komise. 

Úplné výsledky Le Mondial du Rosé® najde-
te na http://www.mondial-du-rose.fr/en/index.
php?langue=en. 

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

Cannes: Moravská růžová vína
si odvezla zlato z prestižní soutěže

Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589
e-mail: food@brenntag.cz

Firma Brenntag CR s. r. o. zastupuje na českém trhu
celou řadu významných světových výrobců

potravinářských aditiv a ingrediencí:

� Aromata GIVAUDAN
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy
 �    Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – 

náhrada cukru (ISOSUGAR®)
 �    Glukózové sirupy s obsahem fruktózy 

do 9% - F9 (GLUCAMYL®)
 �    Škrobové sirupy (GLUCAMYL®)
 �    Tekutá dextrosa (AMYDEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERISWEET®) a fruktóza (FRUITOSE®)
� Lecithin – práškový i tekutý
 �    sojový
 �    řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �    Organický přírodní lepek
� Maltodextriny (MALTOSWEET®)
� Modifikované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 �    za tepla rozpustné
 �    instantní
 �    instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERIZET®)
� Oleoreziny a koření
� Pufované cereálie
� Sušené glukózové sirupy (MALTOSWEET®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �    delaktózovaná 
� Sorbitol
 �    tekutý
 �    práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(MEREL®-pšeničná, GRASMUS® - kukuřičná)
� Vitamíny, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �     rozpustné (inulín - FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �    nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, 

citronová, pomerančová, pohanková, Fava)
� Vonné látky- vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory (FRIMULSION® – směsi; želatina, 

guarová guma, xanthan, karagenany, arabská guma, LBG, 
pektiny, mikrokrystalická celulóza, CMC celulosová guma
- AKUCELL®, agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethylcelulosa - METHOCEL®)

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ!
OD 1. 11. 2008 DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁZVŮ

PRODUKTŮ TATE & LYLE.
VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název
MERITOSE MERISWEET

MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE

GLUCOMALT

ISOSWEET

GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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Tuky a margaríny jsou velmi důležitou surovi-
nou pro potravinářskou výrobu, ať už se zpracová-
vají v pekárnách do těst, cukrárnách na polevy, ne-
bo v lahůdkách na pomazánky. Patří mezi suroviny 
s nepřeberným množstvím variant fyzikálních, che-
mických a organoleptických vlastností a díky tomu 
mají široké spektrum použitelnosti. Do středu po-
zornosti se dostávají také díky současným trendům 
kladoucím důraz na výživovou hodnotu potravin 
a vliv jejich složek na zdraví spotřebitelů. 

Nejdůležitějšími funkcemi tuků v pekařských 
výrobcích je tvorba struktury střídy pečiva (schop-
nost zadržet plyny a páru při pečení), napomáhá-
ní dokonalému promíchání všech ingrediencí, pří-
sad či hmot, zvýšení schopnosti přijímání vzduchu 
(nášleh, kypření), funkce mazadla v různých fá-
zích technologických procesů atp. Nesmíme opo-
menout také to, že tuky propůjčují finálním výrob-
kům křehkost, jemnost a zvyšují požitek při kon-
zumaci výrobku.

Možných typů dělení tuků je celá řada, nabízí 
se dle původu (rostlinné oleje a živočišné přírod-
ní tuky) či dle použití v potravinářském průmys-
lu, kterému se budeme dále věnovat. Toto členění 
vychází z rozdělení finálních výrobků na: pečivo 
s pevným povrchem tvrdé (chléb, běžné pečivo, tr-
vanlivé pečivo), pečivo měkké (koláče, buchty, lis-
tové i plundrové pečivo), pečivo speciální (cukrář-
ské výrobky, smažené výrobky) a na speciální výro-
bu polotovarů (knedlíky, polevy, náplně).

Každá z vyjmenovaných skupin výrobků vyža-
duje jiné druhy margarínů a ztužených tuků a po-
užití specifických produktů přináší nezanedbatel-
né výhody ve výrobě i pro konečného spotřebitele. 
V reakci na tento fakt je v potravinářském průmys-
lu jasně převládajícím celosvětovým trendem po-
sledních let tzv. „šití surovin na míru“. V oblasti 
tuků a margarínů se jedná o úpravu fyzikálně-che-
mických parametrů jako bod tání, obsah tuhých 
podílů při různých teplotách (SFC), oxidační

stabilita, struktura krystalů v tuku atp. Tyto vlast-
nosti poté hrají významnou roli pro celkové vní-
mání lahodnosti a čerstvosti finálních výrobků, je-
jich vláčnost, vlhkost a v neposlední řadě správný 
typ tuku či margarínu může výrazně prodloužit ži-
votnost finálních výrobků. Firma KåKå CZ s. r. o.
přední dodavatel margarínů a ztužených tuků na 
českém trhu, si uvědomuje specifické potřeby pe-
kařských a cukrárenských výrobců a intenzivně 
spolupracuje jak s nimi, tak se svými dodavateli na 
řešení konkrétních požadavků odběratelů. Jedním 
z výsledků je ucelená řada Favorit, obsahující spe-
ciální produkty, například Favorit soft (rostlinná 
varianta vepřového sádla) nebo Favorit N se speci-
fickými parametry pro kontinuální výroby náplní. 

Jaké tedy je nejčastější členění tuků a margarí-
nů v potravinářství – je to rozlišení na emulgované 
tuky a 100% tuky.

Emulgované tuky se vyrábí vždy z tukové slož-
ky, která se mírně zahřeje a šlehá se s vodnou slož-
kou (může jí být voda, upravené mléko, syrovátka, 
smetana). Do margarínu se dále přidávají přísa-
dy (emulgátor, antioxidant, barvivo, aroma, kon-
zervační prostředky, vitaminy). Výsledné výrobky 
se dále člení na margaríny stolní, jemné, krémo-
vé a tažné. Stolní margaríny jsou určeny převážně 
k výrobě kynutých a křehkých těst, kde napomáha-
jí zlepšení struktury těsta, aroma, chuti a prodlou-
žení trvanlivosti výrobku. Jemné margaríny obsa-
hují máslové aroma, a proto ve šlehaných hmotách 

a korpusech s výhodou nahrazují mnohem draž-
ší máslo. Krémové margaríny jsou dostatečně vláč-
né, plastické a nedrobivé, mají uplatnění téměř ve 
všech oborech v potravinářství, například na výro-
bu máslových krémů, šlehaných a třených hmot 
a také pomazánek. Tažné margaríny se vyznačují 
vysokou plasticitou, která je nezbytným předpokla-
dem pro překládání a listování těst. Nesmí být pří-
liš tuhý a drobivý, protože tuková vrstva by se při 
provalování mohla trhat. Používá se na výrobu lis-
tových, plundrových a croissantových těst.

100% tuky zahrnují tuky na smažení, náplňové 
tuky a shorteningy. Tuky na smažení se vyznačují 
neutrální chutí a vůní, stabilitou vůči oxidaci a vy-
sokým teplotám. Náplňové tuky mají vynikající po-
jitelnost s polevami a náplněmi, proto se jich využí-
vá zejména k jejich ředění, vykazují strmý průběh 
SFC křivky v oblasti mezi 30–40 °C, díky tomu 
relativně rychle tuhnou, a polevy tak dosahují vy-
sokého lesku. Pro vysokou stálost se používají na 
výrobu trvanlivého pečiva, náplní do oplatek nebo 
čokolád. Shorteningy jsou velmi významnou sku-
pinou potravinářských tuků, jejichž konzistence je 
podobná jako u pasty. Velmi významnou funkcí 
shorteningů je vytvoření obalu okolo glutenové bíl-
koviny, která je přirozenou součástí mouky, čímž 
se brání tvrdnutí finálních výrobků a ovlivňují tak 
nakypření, vláčnost a jemnost finálního produktu, 
současně zlepšují také chuť a vůni. 

V případě jakýchkoli požadavků na nové surovi-
ny, optimalizaci výrobních postupů či řešení pro-
blémů je tu obchodní i technologický tým firmy 
KåKå CZ pro Vás, pro pekaře a cukráře. Jsme při-
praveni řešit jakýkoli Váš námět či přispět radou 
k plnohodnotnému využití tuků a margarínů ve 
všech odvětvích potravinářských výrob.

Tým KåKå CZ

www.kaka-cz.cz

Každý výrobek potřebuje svůj tuk… 

Tuzemská vína opět sklízejí úspěchy na 
další prestižní mezinárodní vinařské soutěži. 
Na jedné z nejslavnějších vinařských soutěží 
světa Concours Mondial de Bruxelles, která 
na konci dubna proběhla ve španělské Valen-
cii, získali moravští a čeští vinaři 8 zlatých 
a 10 stříbrných kovů. Což je o něco lepší bi-
lance než v loňském roce. 

Tato soutěž se konala poprvé v roce 1994 v Bru-
gách, kdy se hodnotilo „pouze“ 861 vzorků. V dal-
ších letech se hodnocení konalo v Bruselu a dal-
ších městech Belgie. Od té doby se z této soutěže 
stala jedna z nejprestižnějších světových soutěží 
vín. V roce 2006 se organizátoři rozhodli posílit 
její mezinárodní charakter, a proto hodnocení pře-
sunuli i do dalších velkých evropských měst. 

„Concours Mondial je jedna z největších a nej-
významnějších soutěží vín ve světě. Má velký me-
diální dopad, v komisi je vedle enologů, obchodní-
ků s vínem a sommelierů i velké zastoupení vinař-
ských žurnalistů. Já jsem měl štěstí na předsedu 
komise pana Chua Liat Khiang Johna ze Singapu-

VÝSLEDKY TUZEMSKÝCH VINAŘŮ NA CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
Výrobce Název vína Ročník Ocenění

Baloun Radomil Muškát moravský, pozdní sběr 2008 Zlatá medaile
Baloun Radomil Muller Thurgau, pozdní sběr 2008 Zlatá medaile
Binder Pavel Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2008 Stříbrná medaile
Drápal Oldřich Chardonnay, slámove víno 2004 Zlatá medaile
Drápal Oldřich Rulandské šedé, slámove víno 2005 Stříbrná medaile
Krist Tomáš Chardonnay, pozdní sběr 2008 Zlatá medaile
Krist Tomáš Sauvignon, výběr z hroznů 2008 Stříbrná medaile
Krist Tomáš Rulandské bílé, pozdní sběr 2008 Stříbrná medaile
Petr Skoupil Winery Rulandské šedé, pozdní sběr 2008 Stříbrná medaile
Vinařství Kovacs, s. r. o. Sauvignon, pozdní sběr 2008 Zlatá medaile
Vinařství Kovacs, s. r. o. Muškát moravský, kabinetní víno 2008 Stříbrná medaile
Vinařství Pavlov spol. s r. o. Rulandské bílé, výběr z hroznů 2007 Zlatá medaile
Vinařství Pavlov spol. s r. o. Muller Thurgau, pozdní sběr 2007 Stříbrná medaile
Vinné sklepy Lechovice spol. s r. o. Chardonnay, výběr z bobulí 2007 Stříbrná medaile
Vinné sklepy Valtice a. s. Veltlínské zelené, ledové víno 2007 Zlatá medaile
Vinselekt Michlovský, a. s. Aurelius, výběr z bobulí 2000 Zlatá medaile
Vinselekt Michlovský, a. s. Pinot noir, výběr z hroznů 2005 Stříbrná medaile
Vinum Moravicum, a. s. Chardonnay, slámove víno 2007 Stříbrná medaile

8 zlatých a 10 stříbrných získali naši vinaři na prestižním Concours Mondial
ru, který vínu velmi rozuměl a vedl komisi oprav-
du profesionálně,“ komentuje Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra, který se 
hodnocení účastnil. „Hodnotilo se klasickým sto-
bodovým systémem s diskusí zejména u sporných 
vzorků. Sám jsem naše vína v komisi neměl, ale 
kolegové z jiných komisí se o nich zmiňovali velmi 
pochvalně,“ dodává. Kromě Pavla Kršky se z Čes-
ké republiky hodnocení vzorků zúčastnili také He-
lena a John Bakerovi. 

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 
5 992 vzorků vín z 58 zemí celého světa. Z Čes-
ké republiky bylo zastoupeno 76 vzorků. Společ-
nou prezentaci moravských a českých vín zajiš-
ťovalo Národní vinařské centrum za podpory Vi-
nařského fondu.

Ing. Pavel Krška
ředitel Národního vinařského centra, o. p. s.

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

Více o soutěži na
http://www.concoursmondial.be. 
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ČERVENÉ BARVIVO 
Z VONOKVĚTKY

Přírodní červené barvivo nového typu pro po-
travinářský průmysl EU bude možná pocházet ze 
semen vonokvětky Osmanthus fragrans. Nasvědču-
jí tomu výsledky nové čínské studie publikované 
v únorovém čísle časopisu Food Chemistry (2009, 
vol. 112, č. 4, s. 909–913).

Osmanthus fragrans též známá jako vonokvět-
ka či voňavá nebo sladká oliva se v čínské kuchy-
ni používá po staletí. Její květy vydávající jemnou 
pronikavou vůni slouží k aromatizování čaje, dže-
mů, polévek a knedlíčků. K potravinářskému vyu-
žití této rostliny v Evropské unii zatím nedochází, 
takže zavedení jakékoli její součásti na trh bude 
vyžadovat postup schválení odpovídající potravi-
ně nového typu.

V únorovém čísle časopisu Food Chemistry byl 
zveřejněn příspěvek čínských autorů zabývající se 
červeným pigmentem extrahovaným ze semen vý-
še uvedené rostliny. Autoři jsou zřejmě prvními vý-
zkumníky, kteří se extrakcí a charakterizováním to-
hoto rostlinného barviva zabývali. „Vzhledem ke 
svým charakteristikám by mohlo sloužit jako po-
travinářské aditivum a pro své výborné pohlcová-
ní volných radikálů by mohlo být používáno i jako 
účinný antioxidant,“ píše vedoucí výzkumného tý-
mu Yingming Pan z Guangxi Normal University.

Hlavními přírodními červenými barvivy jsou 
antokyaniny, betalainy a karotenoidy pocházejí-
cí z barevných bobulí a vinných hroznů, červené 
řepy a dalšího červeného ovoce a červené zeleni-
ny a květin. K nejběžněji používaným tmavočerve-
ným barvivům patří antokyaniny. Tyto látky jsou 
však při hodnotách pH vyšších než 3 relativně ne-
stabilní. K červenému zbarvení slabě kyselých po-
travin se tudíž z přírodních barviv používají hlav-
ně betakyaniny a betalainy.

Nové barvivo extrahované ze semen vonokvět-
ky je dobře rozpustné v alkalické i kyselé vodě. 
Stejně jako i u jiných červených barviv je jeho ba-
revný projev ovlivněn hodnotou pH roztoku, kdy 
jasně červené zbarvení se projeví při pH 1–5, při 
hodnotách při pH 7–10 přejde do hnědočervených 
tónů (henna) a při hodnotě pH nad 10 je zelené. 
Nové barvivo je termostabilní a chlorid sodný ja-
ko běžně používané potravinářské aditivum nemá 
na jeho stabilitu žádný vliv. Nové barvivo je však 
citlivé k chemické oxidaci, a proto při jeho rafina-
ci, zpracování a použítí by neměla být používána 
oxidační činidla.

Jeho antioxidační aktivita, která byla zkoumá-
na pomocí 2,20-difenyl-1-pikrylhydrazylu (DPPH) 
a hydroxylových radikálů, byla vyhodnocena jako 
výborná, lepší než u butyl-hydroxytoluenu, což je 
běžně používaný syntetický antioxidant.

SMĚS 
KOKOSOVOPALMOVÉHO 
OLEJE JAKO ŠORTENING 

BEZ TRANS TUKŮ PRO 
PEKAŘSKÉ ÚČELY

Ze směsi kokosového a palmového oleje lze při-
pravit plastický tuk použitelný jako šortening pro 
pekařskou výrobu. Může sloužit jako náhražka za 
trans tuky.

Výzkumní pracovníci z Ústředního výzkumného 
ústavu potravinářské technologie z Mysore, Indie, 
v časopise Food Chemistry (2009, vol. 114, č. 1,
s. 270–275) referují, že směs frakcionovaného ko-

kosového a palmového oleje lze použít k náhra-
dě parciálně hydrogenovaného rostlinného oleje. 
Profily tání směsí obsahujících 30 či 40 procent 
palmových stearinů byly srovnatelné s komerční-
mi pekařskými šorteningy. Frakcionovaný kokoso-
vý olej může posloužit nejenom jako náhražka za 
trans tuky, ale z hlediska výživového se může uplat-
nit i sám o sobě. Navrhované směsi totiž obsahu-
jí 47 až 52,3 procenta mastných kyselin o střed-
ní délce řetězce, o nichž je známo, že mají zdraví 
prospěšné účinky.

Stopová množství trans tuků se přirozeně na-
cházejí v mléku a mase, jejich největší množství se 
však tvoří v průběhu parciální hydrogenace rost-
linných olejů, při které se tekuté oleje konvertují 
do tuhých tuků vhodných pro nejrůznější potravi-
nářské aplikace. Trans tuky jsou pro potravinář-
ský průmysl atraktivní pro svoji dlouhdobou tr-
vanlivost a stabilitu flavoru. Nahradily přírodní 
tuhé tuky a tekuté oleje v četných oblastech vý-
roby potravin. Trans mastné kyseliny však zvyšují 
množství LDL-cholesterolu v krevním séru a na-
opak snižujíí množství HDL-cholesterolu, mohou 
podporovat zánětlivé procesy, vyvolávat dysfunk-
ce cévního endotelu a ovlivňovat jiné rizikové fak-
tory kardiovaskulárních onemocnění. Proto roste 
tlak na výrobce, aby zcela odstranili anebo ales-
poň snížili obsah trans mastných kyselin ve svých 
výrobcích a reformulovali své receptury. Potravi-
nářský průmysl jako celek sice vyjádřil svoji při-
pravenost odstraňovat trans mastné kyseliny z vý-
robků, není to však záležitost jednoduchá a kaž-
dý pokrok v tomto směru a nově nabízené řešení 
jsou vítány.

Výzkumníci frakcionovali kokosový a palmový 
olej, tím získali 40 a 60procentní kokosový stea-
rin a 13,8procentní palmový stearin. Poté testovali 
různé směsi těchto stearinů a zjistili, že směsi ob-
sahující 60 až 70 procent kokosového stearinu a 30 
až 40 procent palmových stearinů mají poměrně 
široké rozmezí teploty tání, které je požadované 
u plastických tuků, a že profily tání těchto směsí 
byly srovnatelné s profily komerčních šorteningů 
pro pekařskou výrobu. Tuková analýza ukázala, že 
směsi obsahovaly triglyceridy jak s nízkou, tak s vy-
sokou molekulární hmotností, což je u plastických 
tuků nezbytné. Neobsahovaly však, což je důležité, 
žádné trans mastné kyseliny, které se bohužel v ko-
merčních šorteninzích nacházejí.

Autoři v závěru své práce konstatují, že z ko-
kosového oleje lze připravit plastické tuky prosté 
trans mastných kyselin, bohaté na triglyceridy se 
střední délkou řetězce, vhodné jako šorteningy pro 
pekařskou výrobu. 

NOVÝ LEŠTICÍ PŘÍPRAVEK 
PRO ČOKOLÁDOU 

POTAHOVANÉ CEREÁLNÍ 
LUPÍNKY

Německá firma Alfred L. Wolff z Hamburgu 
specializující se na výrobu přísad nabízí nový leš-
ticí přípravek Quick Sol pro čokoládou potažené 
cereální lupínky. Přípravek byl vyvinutý ve spolu-
práci se společností Drouven & Fabry a je na bá-
zi agaru. Po jeho aplikaci mají být lupínky lesklej-
ší, pevnější a zároveň chráněné před vysycháním 
a vlhnutím, a tudíž delší dobu udržené příjemně 
křupavé. 

Leštící látky jsou přípravky, které se nanášejí 
na vnější povrch potraviny a tím jí udělují lesklý 
vzhled nebo vytvářejí lesklý povlak. Povlaky, kte-
ré jsou jedlé samy o sobě nebo jsou snadno od-

stranitelné, se nepovažují za leštící látky. Leštící 
látky se používají hlavně k úpravě povrchu ovo-
ce nebo leštění (glazování) potravin, např. cuk-
rovinek, čokolády, drobného trvanlivého pečiva 
s polevou, snacků, ořechových jader, zrnkové ká-
vy a doplňků stravy. K leštění a úpravě povrchu se 
používají hlavně vosky – včelí, kandeliový a kar-
naubský a šelak.

Šelak (E904) je přírodní produkt, je to živice 
získávaná z výměšků červce lakového (Tachardia 
lacca), který žije v Assamských lesích a v Thaj-
sku. Červ pomocí tohoto sekretu chrání své larvy 
před nepříznivými vlivy okolí. Výměšky citrono-
vě žluté až tmavočervené barvy na vzduchu zasy-
chají. Zaschlá živice se z větviček fíkovníků od-
loupává v podobě plástů či tyčinek. Surový šelak 
se přetaví a zbaví nečistot, nalije se na pružné 
plechy nebo válce, po ztvrdnutí se odlupuje ve 
formě šupinek. Jeho zabarvení je dáno obsahem 
vosku, největší obsah vosku má jasně žlutý šelak, 
nejmenší naopak červený, tzv. rubínový šelak. Se-
kret je zpracován a prodáván ve formě šupinek, 
které se rozpustí v lihu a tento tekutý přípravek, 
který působením světla tvrdne, se potom v potra-
vinářství používá ke glazování nebo obarvování 
povrchu potravin, kupříkladu čokoládového dra-
žé (čokoládové dražé se leští roztokem arabské 
gumy nebo škrobového sirupu, na závěr se naná-
ší vrstva šelaku). 

Z různých příčin, kupříkladu kvůli vegetarián-
ství nebo z důvodů náboženských – šelak může 
obsahovat rozdrcené zbytky těl hmyzu, k jeho ex-
trakci se používá etanol – někteří výrobci ve svých 
aplikacích šelak nepoužívají. Zejména pro ně a ne-
jenom pro ně je tedy určen Quick Sol, který je pří-
rodního rostlinného původu, takže je tzv. „clean 
label“, což znamená, že nemusí být u finálního vý-
robku uváděný ve složení potraviny.

SKOŘICOVÁ SILICE 
V OBALU NA BÁZI 

PROPYLENU UDRŽÍ CHLÉB 
ČERSTVÝ

Aktivní obal na bázi skořicové silice a mikro-
perforovaného polypropylenu může prodloužit
trvanlivost chleba a jiných pekařských výrobků až 
o týden.

Španělští výzkumníci z University of Zarago-
za a firmy Artibal S.A. v únorovém čísle časopisu 
Trends in Food Science & Technology informují, že 
finální design obalu zvýšil trvanlivost chleba ze tří 
na deset dnů. Mimoto senzorické hodnocení uká-
zalo, že obal zajistil maximální kvalitu a bezpeč-
nost výrobku.

Aktivní obal mění podmínky prostředí balené-
ho potravinářského výrobku tak, aby se prodlouži-
la trvanlivost nebo zlepšila bezpečnost při udržení 
senzorické kvality. Pekařská výroba v současnosti 
vyhledává aktivní obaly stále více především pro-
to, aby byly výrobky chraněny zejména před ple-
nivěním.

Ti samí výzkumní pracovníci se zabývali výzku-
mem pevného voskového parafínu inkorporující-
ho cinamaldehydem fortifikovanou skořicovou si-
lici již v minulosti. Ukázalo se, že takovýto para-
fín může být účinným antimikrobiálně působícím 
potahem balicího papíru nebo lepenky inhibujícím 
růst bílých plísní.

Nová studie navazuje na výsledky studie před-
cházející. Autoři dospěli k závěru, že postup po-
psaný v práci lze snadno přizpůsobit jakémuko-
li pekařskému výrobku a může být stanoven jako 

standard pro vývoj obalů tohoto typu. V součas-
nosti probíhají zkoušky pro aplikaci v průmyslo-
vém měřítku a zdá se, že produkt bude v brzké 
době na trhu. 

Výzkumníci připravili antimikrobiální filmy na 
bázi silice ze skořice Cinnamomum zeylanicum in-
korporované ve známých koncentracích v polypro-
pylenových foliích určených ke kontaktu s potravi-
nami za použití inovativního postupu chráněného 
evropským patentem EP1657181, jehož držitelem 
je španělská společnost Artibal S.A. Poté bylo do 
fólií zabaleno 54 pekařských výrobků a jejich sen-
zorické vlastnosti byly po 10 dnech vyhodnoceny 
panelem 12 vyškolených hodnotitelů. Taktéž byly 
provedeny chemické analýzy, a to metodou head-
space-single drop mikroextrakce a plynové chro-
matografie v kombinaci s hmotnostní spektrome-
trií. Na základě získaných výsledků pracovníci 
konstatovali, že použití dotyčné silice jako konzer-
vačního činidla je vhodné. 

L. Gutierrez, C. Sanchez, R. Batlle, C. Nerin: 
New antimicrobial active package for bakery pro-
ducts, Trends in Food Science & Technology, 20,
č. 2 (2009), s. 92–99

EFSA DAL ZELENOU 
KRILOVÉMU OLEJI 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl po-
žádán o stanovisko k extraktu z korýše Euphausia 
superba (krunýřovka krillová) známému jako krilo-
vý olej. O tomto oleji je známo, že má nízký obsah 
triglyceridů a vysoký obsah fosfolipidů, a rovněž 
vysoký obsah polynenasycených mastných kyse-
lin a DHA. Žadatel, kterým je kanadská společ-
nost Neptune Technologies & Bioresources specia-
lizující se na přírodní produkty z mořské bioma-
sy, chce používat krilový olej jako přísadu do řa-
dy produktů včetně mléčných výrobků (vyjma ná-
pojů), roztíratelných pomazánek, snídaňových ce-
reálií, potravních doplňků, potravin určených pro 
speciální diety.

První vyhodnocení této nové přísady bylo prove-
deno ve Finsku, ale sedm členských států vzneslo 
námitky nebo dotazy v tom smyslu, že k uvedené 
přísadě není dostatek údajů o její zdravotní nezá-
vadnosti a že taktéž prakticky úplně chybějí dětské 
klinické studie. Testy na alergeny byly neprůkazné, 
žadatel přesto souhlasil s označením krilového ole-
je tvrzením „obsahuje korýše a ryby“.

Vědecký panel EFSA pro dietetické produkty, 
výživu a alergie (NDA), v jehož náplni jsou i po-
traviny nového typu, sice uvedl, že toxikologických 
dat a klinických studií je málo, nicméně na jejich 
základě v kombinaci s údaji o hlavních složkách 
oleje panel podpořil bezpečnost této potraviny no-
vého typu za podmínek použití deklarovaných ža-
datelem. 

Drobný antarktický korýš krunýřovka krillová 
(Euphausia superba), který je součástí zooplank-
tonu, žije v chladných pelagických anktartických 
vodách. Je to krevetě podobný bezobratlý živo-
čich žijící v rojích, které někdy dosahují hustoty 
až 10 000–30 000 jedinců v kubickém metru. Za 
potravu mu slouží drobný fytoplankton. Dorůstá 
délky 6 cm, hmotnosti 2 gramů a dožívá se stáří až
6 let. Je klíčovým druhem anktarktického ekosysté-
mu a z hlediska biomasy je to pravděpodobně nej-
úspěšnější živočišný druh na planetě, kde vytváří bio-
masu o hmotnosti přibližně 500 milionů tun. 

Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

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.
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+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč
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