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Potravinová burza posiluje
Investování do nemovitostí, do půdy, do cenných papírů, to je 

pro podnikatele nejlukrativnější způsob, jak rychle přijít k pe-
nězům. Investovat do zemědělských plodin, to nepatřilo dosud 
mezi nejoblíbenější způsob, jak zbohatnout. Ono se totiž tímto 
způsobem rychle a dost zbohatnout ani nedalo, a to nikde na 
světě. Vývoj však ukazuje potenciál této oblasti. Investice kapi-
tálu na trzích se zemědělskými produkty může v perspektivě ro-
ku 2008 přinést racionální zisky. 

Doporučení investovat do sektoru zemědělských produktů 
se stále častěji objevují i u největších investičních bankovních 
domů. Co k této situaci přispělo? A také jaké jsou v této oblasti 
výhledy do budoucna? Omezující se nabídka některých komodit 
jasně dává signál k tomu, že ceny zemědělských produktů poros-
tou. Ne třeba tak strmě, jak tomu bylo vloni po sklizni u obilo-
vin, jejichž cena se zdvoj až ztrojnásobila, přesto v loňském tren-
du se pokračuje. Investor, který vyhledává potenciální zisk, by 
měl proto svou pozornost obracet k sektorům, v nichž se může 
vyskytnout deficit. Oblast zemědělství sem určitě patří – již nyní 
se zřetelně ukazuje například nedostatek zemědělské půdy. Na 
světě se rozsah orné půdy, která by mohla být využita k pěstování 
zemědělských plodin, fakticky snižuje. Jedním z důvodů, který 
k tomuto stavu vede, je rostoucí počet obyvatel. Údaje OSN v této 
oblasti ukazují, že hektar zemědělské půdy na jednoho obyvate-
le Země se snížil ze zhruba 0,5 v roce 1950 na 0,25 v roce 2000, 
a do roku 2020 se má snížit na 0,2 hektaru na obyvatele. 

Dalším významným faktorem snižující se nabídky je eko-
nomický rozvoj a pokračující urbanizace. Města se rozrůsta-
jí doslova z měsíce na měsíc (doklady můžeme vidět i v Česku, 
kde za posledních patnáct let významně vzrostla zástavba přede-
vším v okolí měst). Trend k rostoucí výstavbě se bude pravděpo-
dobně omezovat až vysokými cenami pozemků. Jiným činitelem 
ovlivňujícím nabídku je rostoucí znečištění životního prostředí, 
které má přímý vliv na výnos z půdy. Často se mluví i o klima-
tických změnách, zejména oteplování planety, jež má za násle-
dek například vysoušení půdy. V této souvislosti se uvádí i zvy-
šující se frekvence extrémních klimatických jevů, jako jsou bou-
ře, uragány, povodně; ty rovněž přispívají k ničení zemědělské 
půdy, respektive úrody. K zemědělskému využití se sice upravu-
jí i nové oblasti, avšak kultivace země je ze své povahy dlouho-
dobý proces a kvůli tomu nepříliš efektivní. Hlavním faktorem, 
který bude mít vliv na poptávku v této oblasti, je nepochybně již 
výše zmíněný nárůst celosvětové populace. Podle OSN má na 
planetě být do roku 2015 okolo 7 miliard lidí a do roku 2025 
o další miliardu víc.

Podstatným způsobem se projeví také důsledky ekonomické-
ho rozvoje a s ním související migrace lidí z venkova do měst. 
Tento fakt má velký vliv i na změnu stravovacích návyků – ji-
nak se stravují lidé na venkově, jinak ve městech. Dosud jsme 
se při analýze nabídky a poptávky soustředili na hledisko potra-
vinové. Mluvíme-li však o spotřebě zemědělských produktů, ne-
lze nezmínit rostoucí poptávku po biopalivech. Pěstitele příliš 
nezajímá, na co se vypěstované potraviny použijí. A ačkoliv jsou 
klasické zemědělské plodiny stále ještě spojeny spíše s chlebem 
nebo olejem na pánvi, olej se stále více používá i jako palivo pro 
naše automobily. Zejména klimatické změny, které vyvolal nad-
měrný obsah skleníkových plynů v atmosféře, pak způsobily ob-
rovskou poptávku po alternativních zdrojích energie, k nimž ná-
leží biomasa. I přes pochybnosti o její efektivnosti je například 
v rámci Evropské unie dosud nejprotěžovanějším zdrojem al-
ternativní energie, a přednost se jí dává před sluneční, větrnou 
a vodní energií. Biopaliva se mohou vyrábět z pšenice, kukuři-
ce, žita, cukrové třtiny a jiných organických složek, přičemž je-
dinou překážkou je zde ekonomická efektivita. Totéž platí o bi-
oplynu a získávání elektrické energie z pícnin nebo ze siláže, 
kukuřice či z rychle rostoucích dřevin.

V současnosti je právě ekonomická rentabilita biopaliv jed-
ním z nejdiskutovanějších témat. Dosahuje se jí totiž prakticky 
jedině při finanční spoluúčasti vlád. I v ČR lze pozorovat, jak 
se v posledním roce zvýšila produkce kukuřice, která se často 
k výrobě biopaliva používá.

Co z toho ale především vyplývá? I když trochu oklikou, i ten-
tokrát se dostáváme k ceně potravin a jejímu růstu, který je 
neoddiskutovatelný. Přispívá k němu i snižování zásob obilí, 
masa a dalších komodit. Tím dochází k tomu, že třeba loňská 
spotřeba obilí byla ve světě vyšší, než kolik se jej na této planetě 
vyprodukovalo. A to je alarmující. Dokonce podle amerického 
ministerstva zemědělství jsou zásoby obilí na té úrovni množství, 
jaké vystačí pro lidstvo planety Země na dva měsíce. To je samo-
zřejmě velmi nízký stav zásob. Zemědělství se tak stává víc luk-
rativním odvětvím a potravinářství velmi zajímavým a důležitým 
oborem. A snad se jak zemědělci, tak potravináři dočkají kýžené 
vážnosti, která jim právem patří. Eugenie Línková

V měsíci květnu jsme si již 
zvykli připomínat význam mlé-
ka a mléčných výrobků v naší 
výživě a nejinak tomu bude ta-
ké letos. Oslavu světového či 
mezinárodního dne mléka, při-
padající vždy na čtvrté květno-
vé úterý, připravili čeští mlé-
kaři na 27. květen, kdy si chtě-
jí v pražském hotelu Parkhotel 
společně s dalšími odborníky, 
politiky a novináři, a jejich pro-
střednictvím také se spotřebite-
li, připomenout tento významný 
„svátek“ nejzákladnější potra-
viny lidstva. S mlékem se se-
tkáváme bezprostředně po na-
rození a v naší stravě nás tento 
zázračný nápoj provází v řa-
dě svých modifikací vlastně po 
celý náš život. Svátek mléka si 
připomínáme koneckonců le-
tos po jednapadesáté, neboť již 
v roce 1957 jej iniciovali před-
ní světoví lékaři a posléze spo-
lečně vyhlásila organizace OSN 
pro výživu a zemědělství (FAO) 
s Mezinárodní mlékařskou fe-
derací.

Lidé jsou dnes v podstatě roz-
děleni na dva nesmiřitelné tábo-
ry. Jedna skupina tvrdí, že kon-
zumace mléka je něčím nepřiro-
zeným a že mléko je pro dospělý 
lidský organismus v podstatě ci-

Navíc se tak děje v době, kdy 
Evropský parlament žádá prošet-
ření chování řetězců v celé EU. 
Písemnou deklaraci podepsalo 
439 (z celkového počtu 785) po-
slanců Evropského parlamentu
a vyzývají Evropskou komisi 
k prošetření zneužívání domi-
nantního postavení řetězců a při-

jetí opatření k jeho zamezení. Ta-
to písemná deklarace vznikla na 
základě řady analýz maloobchod-
ního trhu provedených na úrov-
ni Evropské komise a Evropské-
ho parlamentu, které jasně pro-
kázaly zcela zřejmé poškozování 
zájmů jak spotřebitelů, tak i zpra-
covatelů rozhodujícími subjekty 
maloobchodu, zejména diskont-
ními řetězci.

Poslanci českého parlamen-
tu se i přes vládní nesouhlas bu-
dou i nadále tímto návrhem zá-

Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Trh s mlékem a mléčnými 
výrobky má „zelenou“

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR

Druhá polovina března nám přinesla no-
vou vlnu diskuse o zákonu o významné tržní 
síle a jejím zneužití. Vláda na svém jedná-
ní dne 17. 3. odmítla poslanecký návrh to-
hoto zákona s vysvětlením, že toto není ta 
správná cesta k úpravě vztahů mezi doda-
vateli a odběrateli. Musím přiznat, že nega-
tivní postoj vlády k tomuto zákonu Potravi-
nářskou komoru ČR značně udivil. Nejen že 

tímto svým nesouhlasem prakticky souhlasí se zneužíváním po-
stavení, které obchodní řetězce na trhu mají, i s vybíráním jen 
těžko odůvodnitelných poplatků, jakými jsou např. regálné nebo 
zalistovací poplatky, ale navíc obhajuje de facto několik zahra-
ničních řetězců proti domácím výrobcům potravin. To není zrov-
na postoj, který bychom od české vlády jako čeští výrobci po-
travin očekávali.

kona zabývat a já pevně doufám, 
že zákon nakonec projde. Na za-
čátku dubna proběhlo rovněž ple-
nární zasedání České technologic-
ké platformy pro potraviny. Tato 
platforma pro potraviny by měla 
úzce propojit potravinářský vý-
zkum s praxí a předat nové infor-
mace zejména malým a středním 
podnikům, které trpí nízkým po-
dílem inovací i nedostatkem fi-
nančních i informačních zdrojů. 
Je potřeba zdůraznit, že i přes krát-
kou dobu své existence začíná být 
platforma vnímána zainteresova-
nými stranami jako nástroj, který 
může napomoci zvýšení konku-
renceschopnosti českého potra-
vinářského průmyslu právě díky 
posílení a zefektivnění spoluprá-
ce mezi výzkumem a průmyslo-
vou sférou. 

Velmi proto oceňujeme, že jsme 
našli v tomto směru oporu v minis-
terstvu zemědělství a byl vytvořen 
nový dotační titul 10. E s finance-
mi ve výši 10 milionů Kč, který 
tak významně přispěje k rozšíření 
činnosti České technologické plat-
formy pro potraviny. Záštitu nad 
platformou převzal premiér České 

republiky Mirek Topolánek a re-
sortním garantem je ministr Pe-
tr Gandalovič. Jsem velmi rád, že 
se pan ministr bude účastnit pří-
mo aktivit platformy jako předse-
da jednoho z výborů a blíže se se-
známí s problémy a výzvami po-
travinářského sektoru. 

Česká technologická platforma 
jako neopominutelný partner od-
povědných institucí by pak měla 
vrátit český potravinářský průmy-
sl zpět na výsluní zejména formou 
cílené investiční podpory výrobců 
v oblasti inovací, posílením posta-
vení potravinového výzkumu, ale 
také formou spolupráce na nove-
lizaci koncepce potravinářského 
sektoru.

Na naší straně stojí tradice, 
schopnost vyrábět kvalitní výrob-
ky odpovídající specif ickým 
požadavkům českého spotřebite-
le, ale také dostatečné kapacity 
a kvalitní pracovní síla. Pro náš 
úspěch na evropských, ale i světo-
vých trzích hovoří stále dobré jmé-
no v zahraničí i důvěra spotřebi-
tele k systému kontroly a zajištění 
bezpečnosti.

PK ČR

zí látkou, která mu škodí. Dru-
hý tábor je pravděpodobně sil-
nější a zastává názor zcela opač-
ný, a já jsem přesvědčen, že 
také jedině správný. Tato sku-
pina akcentuje zdravotní a výži-

vová pozitiva konzumace mlé-
ka a mléčných výrobků. Největší 
význam má mléko samozřejmě 
jako zcela nezastupitelný a vel-
mi dobře využitelný zdroj váp-
níku. Ale jsou tu také hodnotné 

mléčné bílkoviny s esenciálními 
aminokyselinami, cenný a ne-
obyčejně lehce stravitelný mléč-
ný tuk, který je rovněž význam-
ným zdrojem celé řady vitami-
nů, v mléku jsou zastoupeny ta-
ké minerály a stopové prvky. 
Vždyť např. přítomný selen zpo-
maluje proces stárnutí a přispí-
vá k ochraně imunitního systé-
mu. Mléko a jeho složky tedy ne-
jsou pouze výživou a „lékem“ pro 
stavbu kostí, dobrý pohyb svalů, 
přenos signálů v nervovém systé-
mu, ale přítomný vápník umož-
ňuje i srážení krve a je na něm 
závislý dokonce i pohyb spermií. 
A podíváme-li se na některé zaky-
sané výrobky, mohli bychom vý-
čet předností rozšířit na úpravu 
poruch trávení, ochranu organis-
mu před infekcí anebo také zlep-
šování pleti. Pojednání o mléce 
však již bylo publikováno tolik, 
že ty z vás, kteří jste o významu 
mléka přesvědčeni, není nutné 
dále poučovat. A chci věřit, že 
i odpůrcům mléka, až to jednou 
skutečně budou potřebovat, prá-
vě mléko či mléčné výrobky po-
mohou a tím je o svém významu 
samy přesvědčí.

Pojďme se však nyní na mléko 
podívat z trochu jiného pohledu. 

(Dokončení na straně 3)

Vážení čtenáři,
na straně č. 12–13

Vám přinášíme informace
o Mezinárodním vědecko-praktickém 

semináři pro odborníky z Ruské federace, 
které uspořádaly společnosti

MEGA a. s., Stráž pod Ralskem,
TENEZ a. s., Chotěboř,

a slovenská firma VZDUCHOTORG s. r. o. 
z Nového Mesta nad Váhom.
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Státní veteri-
nární správa ČR 
může potvrdit, že 
zákazníci, kteří si 
vybírají z pestré 
nabídky potravin 
živočišného půvo-

du, si jsou díky osvětě dobře vě-
domi svých práv, ale i povinností 
stanovených výrobcům. V žádném 
případě nepovažujeme zákazníky 
za bezmocné oběti obchodníků.
Proto Státní veterinární sprá-
va ČR při různých příležitos-
tech upozorňuje jak zákaz-
níky, tak výrobce na různá legis-
lativní úskalí.

Výrobci musejí potraviny živočiš-
ného původu pravdivě a nezavádějí-
cím způsobem označovat, veterinární 
inspektoři toto kontrolují a zákazníci 
jsou tím posledním „supervizorem“. 
Proto také orgány státního veterinár-
ního dozoru vítají každý podnět, ať 
od zákazníků, ať od organizací jedna-
jících v jejich zájmu, podnět, který na 
i potenciální nesrovnalosti upozorní. 
Za neodpovídající, klamavé anebo za-
vádějící označení potravin živočišné-
ho původu mohou veterinární orgány 
uložit až několikasettisícovou pokutu; 
obdobně tak mohou učinit inspektoři 
Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce. 

 Nepodceňujeme zákazníky

Celou řadu alternativních potra-
vin zákazníci vyžadují a již si na je-
jich poměrně širokou nabídku zvyk-
li. Příkladem může být mimo jiné 
sójové maso, sójové mléko, vege-
tariánský salám a celá řada dalších 
výrobků. Problém může nastat, 
když by ona „náhražka“ byla kla-
mavě označena. Potom, ouha, je 
možné výrobci udělit pokutu, a mů-

že tak učinit jak Státní veterinární 
správa ČR, tak Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce ČR.

Medializovaná „kauza“ náhražek sý-
rů se týká výrobků ze surovin rostlinné-
ho původu, jejichž využití je podobné 
sýrům. Takovéto výrobky samozřejmě 
nesmějí být nazvány pouze sýr, ale tak, 
jak je uváděno na etiketách, například 

plátky, či označení, že jde o alternativ-
ní výrobek. Dále pak z popisku musí 
být zřejmé jejich složení. Je samozřej-
mé, že než jsou tzv. uvedeny do oběhu, 
musejí splnit podmínky zdravotní ne-
závadnosti.

Za úvahu stojí, aby takovéto alterna-
tivní výrobky byly nabízeny v obcho-
dech pokud možno odděleně, aby měl 
zákazník snazší možnost orientace. To 

však záleží na možnostech a schopnos-
tech konkrétních prodejců.

Mají-li zákazníci u nabízených po-
travin živočišného původu (a samozřej-
mě nejen jich) jakoukoli pochybnost, 
pokud se týká označení či kvality, ma-
jí právo si vyžádat u prodejce dodateč-
né informace. A samozřejmě je dobré, 
když si vždy přečtou etiketu, a to nejen, 
aby si přečetli složení, ale také podmín-

ky pro uchovávání a dobu trvanlivosti 
či použitelnosti.

V loňském roce Státní veterinární 
správa zjistila u jedné zahraniční zá-
silky mléčných výrobků, sýrů, klama-
vé označení a zásilku vrátila zpět do-
davateli. V letošním roce jsme se s kla-
mavým označením této komodity (tj. 
v rozporu se zákonem) dosud nese-
tkali. 

Není třeba „démonizovat“ náhražky

Podle informací, které Státní ve-
terinární správa ČR obdržela z Itá-
lie, problematická mozzarella buf-
fala do ČR nesměřovala. Nebyla ur-
čena ani na komunitární trh, ani 
do nečlenských zemí. Přesto ital-
ský veterinární dozor informoval 
ostatní členské státy EU, že bylo 
v mozzarelle z 83 farem v Kampá-
nii zjištěno nadlimitní množství di-
oxinů.

Dále jsme stejně jako ostatní země 
EU obdrželi informace o krocích, kte-
ré italská veterinární správa podnikla – 

do vyřešení nesmějí zmíněné farmy do-
dávat buvolí mléko ke zpracování. Je to 
sice politováníhodná záležitost pro ze-
mědělce, ale jediná možná, jak zabrá-
nit tomu, aby cokoli, byť i jen potenci-
álně závadného, bylo uvolněno do trž-
ní sítě.

Lze shrnout italská fakta: Itálie po-
dala informaci, že se na sledování 
v Kampánii (region Campania) podí-
lejí všechny dozorové orgány, minister-
stvo pro zdraví, regionální veterinár-
ní autorita a Institut pro zdraví zvířat. 
Zdá se, že pozitivní nálezy dioxinů, ze-
jména v mléce, mají souvislost s ilegál-

ním spalováním odpadů nebo odpadů 
s vysokým obsahem prekursorů dioxi-
nů na farmách nebo na pastvinách. Bě-
hem kontrol byly odebírány vzorky mlé-
ka a mléčných produktů ze 130 závodů 
schválených pro výrobu mléčných pro-
duktů. Pozitivní výsledek byl u 25 vzor-
ků, z toho 3 z mléka a 22 z mozzarel-
ly. Na principu dosledovatelnosti byly 
identifikovány farmy, které závodům 
dodávaly mléko, jednalo se o 83 buvo-
lích farem, které se ihned dostaly do re-
žimu zvýšené kontroly s tím, že dokud 
nebude ukončena analýza odebraných 
vzorků, nesmí uvádět mléko do výro-

by a to musí být zlikvidováno v soula-
du s Nařízením EP a R č. 1774/2002. 
Itálie prohlásila, že žádný s kontamino-
vaných výrobků ani mléko nebylo uve-
deno do žádné země EU ani do třetí 
země. Výrobky byly uvedeny pouze na 
domácí trh.

Státní veterinární správa ČR v rámci 
uskutečňování Plánu monitoringu cizo-
rodých látek provádí taktéž šetření na 
stanovená rezidua, která by mohla ne-
gativně působit na lidské zdraví. V loň-
ském roce jsme například v říjnu zjisti-
li na jedné farmě brojlerů obsah reziduí 
antibiotika chloramfenikolu. Chloram-

fenikol je lék používaný v humánní 
medicíně a „potravinovým“ zvířatům 
se podávat nesmí. Tj. zvířatům chova-
ným pro potravinové účely. A v pro-
duktech živočišného původu nesmí být 
ostatně obsažena žádná rezidua antibi-
otik, a tudíž ani chloramfenikolu. Na 
deset tisíc kuřecích brojlerů bylo zlikvi-
dováno, aby se zabránilo všem rizikům. 
Za utracení a likvidaci rizikových kuřat 
pochopitelně chovateli nepřísluší žád-
ná náhrada. To je samozřejmě varová-
ním pro ostatní chovatele! Od té doby 
jsme žádné takovéto problémy, dosud, 
nezaznamenali. 

Opět o dobré informovanosti mezi členskými státy

Nemoc šílených krav nebo-
li BSE je dávána do souvislos-
ti s onemocněním lidí, novou va-
riantou Creutzfeldt-Jakobovy ne-
moci, která je zákeřná dlouhou, 
až osmiletou inkubační dobou. 
Je těžké prokázat, zda byla smrt 
ve všech dosud se vyskytnuvších 

zhruba sto případech u lidí způ-
sobena požitím nervové tkáně ne-
mocného skotu. 

Je to však velmi pravděpodobné, 
a proto byla přijata řada opatření – 
zákaz zkrmování masokostní mouč-
ky nejprve přežvýkavcům a posléze 

všem potravinovým zvířatům. Zásad-
ním pak je zejména to, že se na jat-
kách odstraňuje veškerá nervová tkáň 
z jatečných těl poraženého skotu (mo-
zek, mícha, mandle, uzliny, část stře-
va). Právě proto je dnes hovězí maso 
nabízené na pultech řeznictví bezpeč-
né z hlediska rizika BSE, popřípadě 

nové varianty Creutzfeldt-Jakobovy 
choroby.

O snižujícím se počtu případů no-
vých onemocnění BSE u skotu se pře-
svědčujeme tím, že se všechen jateč-
ný skot nad 30 měsíců vyšetřuje. Od 
počátku roku 2001 bylo vyšetřeno té-
měř milion a čtvrt kusů skotu (přesně 

1 246 766), a na toto množství bylo 
28 pozitivních. Poslední případ byl za-
znamenám zhruba před čtyřmi měsíci, 
dne 19. 12. 2007. V posledních letech 
BSE ubývá, a souvisí to s tím, že „staré 
ročníky“ krav, u kterých nakažení ještě 
připadalo v úvahu (narozené před ro-
kem 2000), již prakticky nežijí.

BSE hrozí stále méně

V oblasti jižního Slovenska okolo 
Levic byl opět zjištěn klasický mor 
prasat. Na základě informací, kte-
ré má Státní veterinární správa ČR 
k dispozici, nesměřovala z této ob-
lasti do ČR žádná zásilka, tudíž od-
sud nebezpečí nehrozí. 

Je však v této souvislosti třeba říci, že 
přestože naše republika je klasického 
moru prasat prostá, poslední výskyt u di-

vokých prasat byl zjištěn v roce 1999, vě-
nujeme této nepříjemné a nebezpečné 
nákaze stále pozornost. Právě i s ohle-
dem na to, že v sousedních zemích, na-
příklad v Německu anebo na Slovensku, 
se případy výskytu klasického moru pra-
sat čas od času stále objevují.

 U nás lze s uspokojením konstato-
vat, že se v ČR již od roku 1999 kla-
sický mor prasat nevyskytl, a to díky 
přísným veterinárním krokům v nedáv-

né minulosti. Přesvědčujeme se o tom 
pravidelně prováděným monitoringem. 
Nicméně pro chovatele to znamená 
dbát na základní zoohygienická opat-
ření. Ze základních preventivních opat-
ření lze na prvním místě zmínit to, že 
chovatelé prasat mají zamezit kontak-
tu svých zvířat s divokými prasaty – to 
znamená mít okolo farem dostatečně 
pevné a odolné oplocení.

V České republice byl klasický mor 

prasat zjištěn naposledy u chovaných 
prasat v červnu roku 1997 (na Kromě-
řížsku) a u černé zvěře v listopadu roku 
1999 (na Vsetínsku). Dnes však s tím-
to onemocněním prasat v ČR nemá-
me problémy. 

A díky tomu, že klasický mor prasat 
nemáme v našich českých chovech, ale 
ani u černé zvěře, lze z našeho území 
bez problémů vyvážet vepřové maso, 
ale i maso divokých prasat (zvěřinu).

Klasický mor prasat na Slovensku

Český trh je, zdá se, stále zají-
mavější, a to i pro celou řadu ev-
ropských producentů potravin i ze-
mědělců. Státní veterinární dozor 
není orgánem, který by měl za úkol 
jakkoli se vyjadřovat ke konku-
renčním vztahům; kontroluje pod-
mínky pro chov, obchodování či 
přepravu potravin živočišného pů-
vodu, tak jak mu ukládá a umožňu-
je evropská a naše veterinární le-
gislativa.

V uplynulých dnech inspektoři Kraj-
ské veterinární správy pro Moravsko-
slezský kraj prověřili zásilku živých 
prasat na jatkách v Oticích (okr. Opa-

va). Nakonec bylo všechno v pořádku. 
Ale jelikož v hlášení systémem TRA-
CES chyběla v osvědčení identifikace 
zvířat, tak dne 2. 4. po příjezdu zásilky 
inspektoři provedli identifikační kont-
rolu všech 166 prasat. Kontrolou bylo 
zjištěno, že část zvířat (prasničky) by-
la označena plastovými ušními znám-
kami a u kastrátů (vepřů) označení ne-
bylo zjevně viditelné. Zvířata pocháze-
la z departmentu prostého Aujezskyho 
choroby prasat (což bylo správně uve-
deno v souladu s dodatečnými garan-
cemi, které ČR požaduje). Inspektoři 
rozhodli provést došetření, zda-li zví-
řata byla či nebyla označena. U všech 
166 jatečných prasat bylo posléze zjiš-

těno, že všechna zvířata dodaná na jat-
ky byla značena. U vepřů, u kterých 
nebyla identifikace zřejmá, se prokáza-
lo, že byli označení na levé straně těla 
v oblasti boků.

A v průběhu dne 2. 4. 2008 bylo 
na KVS doručeno veterinární osvěd-
čení, ve kterém již byla identifikace 
zvířat uvedena tak, jak má být. Tato 
identifikace zvířat uvedená ve veteri-
nárním osvědčení byla shodná s iden-
tifikací, kterou u porážených zvířat
zjistili inspektoři krajské veterinární 
správy.

Spolu s kontrolou identifikace zví-
řat prověřili inspektoři KVS pochopi-
telně, i zda byly dodrženy podmínky 

pro přesun, a bylo tomu tak. Nebylo 
zjištěno porušení evropských (ani na-
šich) předpisů, konkrétně nařízení NR 
(ES) č. 1/2005. Přepravu zajistil schvá-
lený přepravce zvířat a schváleným do-
pravním prostředkem. Kamion byl po-
žadovaným způsobem vybaven, prasa-
ta měla celou dobu možnost přístupu 
k napájecí vodě a jejich hustota byla 
odpovídající. To také potvrzuje, že zví-
řata přijela ve výborném stavu a po-
chopitelně cestou nebyly zaznamená-
ny žádné ztráty. 

Na přístupu KVS pro Moravskoslez-
ský kraj lze ocenit profesionální pří-
stup, to znamená, že při vyslovení po-
dezření inspektoři postupovali důsled-

ně a v souladu se zákonem. Nakonec 
bylo 166 prasat poraženo a maso uvol-
něno do tržní sítě.

Josef Duben, SVS ČR

Další informace
z oblasti Státní 

veterinární správy
lze získat na 
internetových 

stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 

Veterinární kontrolní orgány někte-
ré případy již samozřejmě řešily, napří-
klad v druhé polovině loňského roku 

byla v Karlovarském kraji uložena po-
kuta 300 000 korun za klamavé označe-
ní králičího masa, 10 000 korun v Pra-
ze za neodpovídajícím způsobem zna-
čené balené vepřové maso či 90 000 
korun v Pardubickém kraji za špatné 
údaje (datum spotřeby) na drůbežím 
mase, to vše bylo v rozporu s ustanove-
ním zákona o potravinách (příkladů by 
bylo více, tyto uvádíme pro ilustraci). 
Státní veterinární správa této proble-
matice věnuje soustavnou pozornost, 
soustřeďuje se pochopitelně na kontro-
ly označování potravin živočišného pů-
vodu i nadále.

Zákazníkům je přesto důležité při-
pomenout, že podobá-li se některý vý-

robek na první pohled jiným obdob-
ným a liší-li se nějak svým názvem či 
přece jen svým vzezřením, je to signál 
pro pečlivé přečtení si etikety. Anebo 
pro dotaz na prodejce. Výrobci dob-
ře vědí, jak výrobek nazvat v souladu 
s platnou legislativou a přitom navodit 
určitý dojem, že jde o výrobek podob-
ný či srovnatelný s tím, kterému se po-
dobá. Zde je nejúčinnější obranou číst 
etikety a tázat se. V případě, zjistí-li zá-
kazník nějaké nesrovnalosti, je vhod-
né, aby kontaktoval místně příslušnou 
krajskou veterinární správu, popřípa-
dě městskou veterinární správu v Pra-
ze anebo Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekci.

Veterináři zkontrolovali francouzská prasata



OTÁZKA PRVNÍ:
Pane ministře, počátkem dubna tohoto roku 

byla odstartována kampaň na propagaci biopo-
travin u nás. Mohl byste princip této kampa-
ně charakterizovat a sdělit, kterými směry se 
bude tato kampaň orientovat, koho osloví a kte-
ré výrobní subjekty budou touto kampaní moti-
vovány?

ODPOVĚĎ:
Jedná se o klasickou reklamní kampaň 

s využitím běžných komunikačních nástrojů, 
jako jsou billboardy, inzerce v tisku, webová 
stránka nebo ochutnávky biopotravin. Kam-
paň je orientována především na spotřebitele 
a měla by spotřebitelům odpovědět na základ-
ní otázky: co je to biopotravina, jaké jsou jejich 
výhody, jak poznat biopotravinu v obchodě, jak 
jsou značeny apod. Pokud budeme mít infor-
movaného spotřebitele, zvýší se jeho poptáv-
ka po biopotravinách a z této poptávky budou 
ekonomicky profitovat nejenom obchodníci 
s biopotravinami, ale také výrobci biopotravin 
i jejich dodavatelé surovin, ekologičtí země-
dělci. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Takže ekonomická stimulace je namíře-

na pouze na výrobce zemědělských produk-
tů, tedy surovin pro výrobu biopotravin. A pak 
samozřejmě na spotřebitele. Není však na ško-
du věci, že právě potravinářský průmysl, kte-
rý vnáší do finální potraviny – tedy i biopotra-
viny – konečnou přidanou hodnotu, přichází 
o jakoukoliv formu státní motivace? Nehledě 
na to, že nositelem garance za obsah a legis-
lativní charakter výrobku s označením „BIO“, 
dodávaného do oběhu, je téměř vždycky potra-
vinářský průmysl. 

ODPOVĚĎ:
Jak již bylo řečeno, z kampaně budou zcela 

jistě profitovat i výrobci biopotravin. Již dnes se 
počet výrobců biopotravin rychle zvyšuje, pro-
tože vidí, že se jedná o perspektivní podnikatel-
skou příležitost. Je jasné, že kampaň poptávku 
spotřebitelů po biopotravinách ještě znásobí. 

Kromě toho zavedlo MZe v rámci Programu 
rozvoje venkova i konkrétní dotační titul pro vý-
robce biopotravin. Výrobci biopotravin mohou 
podávat investiční projekty například na výstav-

bu nebo rekonstrukci výroben biopotravin nebo 
skladovacích prostor. Při hodnocení svých pro-
jektů jsou výrazně bodově zvýhodněni oproti 
výrobcům klasických potravin, a mají tak větší 
šanci, že jejich projekt bude schválen a financo-
ván. V prvním kole podávání projektů byly vý-
robcům biopotravin schváleny projekty za 211 
mil. Kč, další kolo bude vyhlášeno letos v červ-
nu. Jedná se o opatření Osy I Programu roz-
voje venkova „Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům“.

OTÁZKA TŘETÍ:
Je dle Vašeho názoru celková dotační podpo-

ra na propagaci biopotravin v naší zemi ve výši 
28 mil. Kč na tříleté období dostačující? A je 
vůbec možné tak malou částku efektivně – na 
tak významný projekt, jakým biopotraviny bez-
pochyby jsou – užít? Anebo ještě existují další 
záměry státu na podporu spotřeby, resp. výro-
by biopotravin?

ODPOVĚĎ:
Máte pravdu v tom, že se nejedná o nějakou 

závratnou sumu, zvláště, když si uvědomíme, 
že se jedná o částku na tři roky, z toho polovi-
nu přispěla Evropská unie. Na druhou stranu 
se jedná o dosud největší částku, kterou stát 
podpořil propagaci a zvýšení informovanosti 
v oblasti biopotravin. A je to dostatečná část-
ka na to, aby byla kampaň vidět. Mým zámě-
rem je, aby byli finančně podporováni nejenom 
ekologičtí zemědělci, ale i výrobci biopotravin 
a spotřebitelé, ti formou takovýchto informač-
ních kampaní. Ekologičtí zemědělci jsou pod-
porováni tradičně, s několikaletou přestáv-
kou již od roku 1990, jenom v loňském roce 
si zažádali o dotace v celkové výši více než 0,5 
miliardy korun. Jak už jsem řekl, od loňské-
ho roku byla nastartovaná podpora pro výrob-
ce biopotravin, která bude pokračovat i v dal-
ším období, a teď se rozbíhá tříletá informač-
ní kampaň pro spotřebitele. Jsem přesvědčen 
o tom, že jenom když budeme rovnoměrně 
podporovat celý sektor ekologického země-
dělství a biopotravin, výsledkem bude zdravý 
a dynamický vývoj v této perspektivní oblas-
ti podnikání.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

V loňském roce bylo mléko také ko-
moditou, která plnila stránky novin té-
měř denně, o mléku se hovořilo při 
všech možných souvislostech v médi-
ích a mléko a výrobky z něho byly do-
konce zbožím, u kterého došlo až k té-
měř dramatickému cenovému vývoji. 
Příčiny tohoto vývoje souvisely s neo-
čekávaným růstem globální poptávky 
a s řadou externích faktorů, ať už to by-
ly důvody klimatické, politické a makro-
ekonomické či mnohé další. Cena mlé-
ka jako suroviny překonala v loňském 
a někde ještě na počátku letošního roku 
historické rekordy a ovlivnila vývoj jak 
světového, tak unijního, a tudíž i naše-
ho domácího trhu. Přibližně již od mě-
síce listopadu 2007 se však tento pře-
kotný vývoj zpomalil a na mléčné trhy 
se postupně navrací stabilita. 

DODÁVKY MLÉKA
KE ZPRACOVÁNÍ V ROCE 2008

Již od konce loňského roku je 
v Evropské unii patrný opětovný nárůst 
dodávek mléka ke zpracování, který je 
umožněn nejenom příznivým počasím 
a letošní mírnou zimou, ale také skuteč-
ností vysokých cen placených za mlé-
ko zemědělcům. Od počátku roku je 
například nebývalý růst produkce mlé-
ka zjevný ve Francii (oproti stabilní-
mu roku 2006 to je dokonce +7 %), ke 
zvyšování mléčných dodávek dochá-
zí také v Německu, Nizozemí, Irsku, 
Rakousku, Portugalsku, Polsku, České 
republice (+2,7 %) a v Pobaltí. Pouze 
sever Evropy se však zatím letos potý-
ká s nedostatkem suroviny: ve Finsku 
chybí 3 % mléka a ve Švédsku dokon-
ce 6,2 % v porovnání s jarem minulého 
roku. Také ve Velké Británii zůstávají 
dodávky o něco nižší.

Ministři zemědělství Evropské unie 
přitom v reakci na rostoucí poptávku 
v Evropské unii i na světových trzích 
schválili v březnu návrh Evropské 
komise na zvýšení mléčné kvóty o 2 % 

počínaje 1. dubnem 2008. Toto možné 
zvýšení představuje objem 2,84 milio-
nu tun mléka a bylo rovnoměrně roz-
děleno mezi všech 27 členských stá-
tů. Kromě uvedeného plošného zvý-
šení je tu ještě 0,5 % navýšených kvót 
pro 11 starých členských zemí, o kte-
rých bylo rozhodnuto již v roce 2003 
s vyhlášením reformy společné země-
dělské politiky. 

Podle Evropské komise je dvoupro-
centní zvýšení mléčných kvót zcela 
oprávněné a komisařka pro zeměděl-
ství a rozvoj venkova Mariann Fischer 
Boelová k tomu doslova uvedla: „V uply-
nulém roce jsme byli svědky znatelného 
zvýšení cen mléka a sílícího volání po 
vyšších kvótách. V nadcházejících letech 
poptávka po mléčných výrobcích s vyso-
kou přidanou hodnotou nadále poroste 
jak v Evropě, tak ve světě. Proto musíme 
našim zemědělcům vytvořit podmínky, 
aby rostoucí poptávku mohli uspokojit. 
K této otázce se vrátíme v květnu v souvis-
losti s návrhy spojenými s kontrolou stavu 
společné zemědělské politiky.“

I přes tuto změnu v regulaci evropské 
výroby mléka však experti spíše očeká-
vají, že se letošní zvýšení kvót účinněji 
projeví teprve až v roce 2009, kdy se na 
něj bude moci lépe připravit a přizpů-
sobit prvovýroba. V roce 2008 se proto 
očekává pouze mírný růst dodávek oko-
lo +1 %, tedy vlastně nárůst odpovídají-
cí běžnému meziročnímu růstu celoev-
ropské spotřeby mléka. Už z tohoto je 
zřejmé, že by se mléčný trh mohl více 
stabilizovat.

Minulý rok ale také navíc způsobil, 
že vysoká cena mléka vyústila v hledání 
nových surovinových zdrojů např. pro 
výrobu krmných směsí, ale také v ji-
ných potravinových výrobách, kde se 
dříve mléko používalo. Německo napří-
klad předpokládá, že právě při tomto 
průmyslovém využití mléka bude pro-
příště zpracováváno méně mléčné su-
roviny. 

Nárůst výroby je přesto očekáván 

např. v Nizozemí, Dánsku, Velké Bri-
tánii, Belgii, také v již zmíněné Francii 
a v České republice a Polsku. 

K čemu však zákonitě brzy dojde 
a v řadě oblastí již pozvolna dochá-
zí, je snížení cen placených za mlé-
ko zemědělcům. Loňský rok totiž jas-
ně ukázal, jak v prostředí svobodné-
ho trhu výše nabídky a poptávky může 
ovlivňovat vývoj nákupních cen. Sou-
časná realita je ale taková, že přetrvá-
vajícím vysokým nákupním cenám již 
neodpovídají ceny mléka a mléčných 
výrobků v maloobchodě, a mnohé mlé-
kárenské společnosti se tak začínají 
dostávat do „červených čísel“. Země-
dělci sice důrazně usilují o udržení 
„vydobytých“ cenových pozic, nicmé-
ně bude muset zasáhnout opět „nevidi-
telná ruka trhu“, která nakonec ustaví 
tržní cenovou rovnováhu. V sousedním 
Německu jsme svědky toho, jak již prů-
měrná cena za mléko klesla z téměř 44 
centů koncem roku na 34 centů za kg 
nyní; v České republice pak z úrovně 
okolo 10,30 Kč/litr a na březnovou hla-
dinu 9,70 Kč/litr. Tento vývoj rozhodně 
musí a bude pokračovat. Některé dal-
ší země Evropského společenství oče-
kávají spíše „opatrný“ cenový pokles, 
všeobecně se však čeká opětovná nižší 
cenová hladina. Ta však s ohledem na 
růst dalších nákladových vstupů a zvy-
šující se konkurenceschopnost jiných 
zemědělských odvětví (např. pěstová-
ní alternativních plodin pro bioener-
getiku) zůstane přece jenom o něco 
vyšší, než byla úroveň nákupních cen 
dosažená reformou společné zeměděl-
ské politiky na počátku roku 2007.

SOUČASNOST A VÝHLEDY
VE ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

Současný stav ve zpracovatelském 
průmyslu a mlékárenském obchodu se 
také pomalu navrací do pozic počátku 
roku 2007. Rozhodující je přitom opě-
tovná ekonomická výhodnost výroby 
produktů s vysokou přidanou hodno-

tou, tedy sýrů, zakysaných mléčných vý-
robků, dezertů či moderního mléčného 
sortimentu jako např. funkční potraviny, 
bio výrobky a konvenientní produkty.

Naproti tomu je při výrobě přebyt-
kových sušených komodit tedy oče-
káván spíše pokles, který vyústí neje-
nom v nižší tržní nabídku, ale také 
v nižší cenovou úroveň. Méně mléka 
bude zapracováváno také do krmných 
„(ne)mléčných“ směsí pro výživu hos-
podářských zvířat, v jejichž recepturách 
se více a více budou využívat levnější 
surovinové náhražky. Tuto skutečnost 
zřejmě neovlivní již ani fakt, že ceny 
sušeného odstředěného mléka v krm-
né kvalitě klesly na úroveň roku 2002. 

Ve výrobě másla se s ohledem na le-
tošní vyšší dodávky mléka zřejmě v EU 
dostaví určité oživení, i když v někte-
rých zemích, např. u nás, zatím výro-
ba másla zaznamenává další pokles. Ve 
spotřebě másla se všeobecně očekává 
pozvolný pokles (v roce 2007 se v EU 
zkonzumovalo již jen pouhých 3,9 kg 
másla, v ČR to bylo 4,1 kg na osobu), 
a tudíž případná vyšší výroba másla při 
eliminaci tržních evropských podpor 
by mohla spíše nastolit onu „Nerudov-
skou“ otázku „Kam s ním?“. Důvodem 
snižování spotřeby mléčného tuku jsou 
nejenom „nízkotučné diety“, ale také 
významná konkurence rostlinných tu-
ků a olejů. Jedinou cestou v případě 
másla tedy je pokusit se přebytky uplat-
nit na světových trzích. Nicméně vývoz 
může být úspěšný pouze v konkurence-
schopných cenách – tedy opět další sig-
nál k tomu, aby došlo ke snížení součas-
ných nákupních cen. Budou-li tedy far-
máři chtít dále zvyšovat svoji mléčnou 
produkci, musejí být zákonitě spoluod-
povědní za odbytovou realizaci případ-
ných přebytků v globálním prostředí. 
Evropské máslo má totiž zatím na svě-
tovém trhu z pohledu cenové nabídky 
jenom skutečně omezenou šanci.

Výroba sýrů má dlouhodobě pro-
ti tomu „zelenou“ a bude se zvyšovat 

i v příštích letech. To je dáno neje-
nom rostoucí domácí spotřebou (prů-
měr EU 27 byl v r. 2007 17,7 kg, v ČR 
pak rekordních 17,1 kg sýrů a tvarohů 
na osobu), ale také dobrými exportní-
mi příležitostmi. V loňském roce do-
šlo k výraznějšímu růstu cen všech sý-
rů, u kategorie polo- a tvrdých sýrů si 
však již trh vynutil počátkem letošního 
roku opět jejich snížení. Jakkoliv je pa-
trný další stupňující tlak na snižování 
cen sýrů, zůstanou tyto přesto celkově 
o 5−10 % vyšší než úroveň počátku ro-
ku 2007. Roční míra růstu výroby a spo-
třeby může oscilovat okolo 1−1,5 %,
což dozajista také umožní zpracovat 
rostoucí objem výroby mléka.

Se zvyšující se výrobou sýrů souvi-
sí i narůstající objem syrovátky, jehož 
tržní uplatnění je dnes velmi problema-
tické. Ceny sušené syrovátky se dostaly 
na pouhou třetinu dřívější běžné úrov-
ně a případné změny jsou zatím v nedo-
hlednu. Také pro syrovátkovou surovinu 
platí, že si průmysl našel nové substitu-
ty v době, kdy její cena byla v průmys-
lu téměř nepřijatelná. 

Přes všechny složitosti, které mléko 
provázely a i dnes ho na trhu provázejí, 
má tato komodita „zelenou“ nejenom 
pro letošní rok, ale určitě i do budoucna. 
Jeho výroba i nadále mírně poroste, zvy-
šovat se bude nejenom celková spotřeba 
vyjádřená hodnotou mléčného ekviva-
lentu, ale především pak spotřeba mléč-
ných vysokohodnotných produktů. 

Mléko ale bude muset v budoucnu 
čelit ještě silnějšímu konkurenčnímu 
prostředí, bude se potýkat i se skutečnos-
tí dalšího nárůstu nákladových vstupů 
do jeho výroby a zpracování. Rozhodu-
jící pro jeho budoucí úspěšnost bude mít 
ale vždy skutečnost, že se jedná z pohle-
du výživy o nenahraditelnou potravi-
nu, která je a zůstane jedinečná a také 
nepostradatelná. A proto je namístě, že 
si každoročně význam mléka o květno-
vém svátku společně připomínáme. Tak
tedy s mlékem na zdraví!

Trh s mlékem a mléčnými výrobky má „zelenou“

3 OTÁZKY PRO Mgr.  PETRA GANDALOV IČE ,  M IN ISTRA ZEMĚDĚLSTV Í  ČESKÉ  REPUBL IKY

(Dokončení ze strany 1)

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR, (vpravo) a Ing. Tomáš Révész, ředitel SZIF

Kampaň biopotraviny 
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Potravinářská komora ČR uspo-
řádá v období od 13. května do 
8. července 2008 cyklus seminá-
řů nazvaný Posilování důvěry spo-
třebitele a úloha výrobců potra-
vin v rámci potravinového řetězce, 
který se v uvedené době usku-
teční v celkem deseti místech po 
celé České republice. Na seminá-
řích budou přednášet odborníci na 
legislativu a bezpečnost potravin 
nejen z ČR, ale i ze zahraničí. 

DŮVOD KONÁNÍ 
SEMINÁŘŮ

Otázka bezpečnosti potravin na-
bývá v Evropské unii v poslední do-
bě čím dál více na významu. Důvod 
je prostý: postupné odbourávání ob-
chodních bariér mezi EU a třetím svě-
tem, a to na základě dohod v rámci 
WTO. To znamená konkurenční střet 
mezi evropskými potravinářskými vý-
robci, pro které je bezpečnost potra-
vin zcela prioritní záležitostí, a potra-
vináři ze zemí třetího světa, kde tyto 
vysoké standardy nejsou vždy vyžado-
vány. Potravinářská komora ČR plně 
souhlasí s názorem, že potravinářské 
výrobky z třetích zemí musí bezpod-
mínečně splňovat přísné standardy 
a kritéria bezpečnosti potravin jako 
produkty evropské. Naši potravinářští 
výrobci a zpracovatelé vložili a stále 
vkládají značné prostředky do inova-
cí, do nových technologií a do zvýše-
né bezpečnosti potravin, a právě to ev-
ropskou potravinářskou produkci odli-
šuje od produkce zbytku světa a tuto 
konkurenční výhodu je třeba uchovat 
i do budoucna. 

V minulosti Evropskou komisí 
vytvořená politika obnovení důvěry 
spotřebitele v bezpečnost evropských 
potravin (akcentovaná zejména v sou-
vislosti s potravinovými krizemi minu-
lého desetiletí – BSE, dioxiny apod.) 
se promítla do řady legislativních 
opatření na evropské i národní úrov-
ni. Naplňování této politiky je spojeno 
s rozsáhlými administrativně-technic-
kými náklady a investicemi, které, jak 
už bylo řečeno výše, významným způ-
sobem ovlivňují konkurenceschopnost 
evropského průmyslu, zvláště malých 
a středních podniků. 

Díky těmto opatřením se sice poda-
řilo podstatně zvýšit důvěru spotřebi-
tele v bezpečnost evropských potravin, 
která pro zákazníka již, dle výsledků 
spotřebitelského průzkumu, přestává 

Z JEDNÁNÍ
VÝKONNÉ RADY

PK ČR – 20. 3. 2008

VÝKONNÁ RADA:
�  zabývala se přípravou zasedání 

představenstva. Na programu zase-
dání představenstva bude: schvále-
ní rozpočtu pro rok 2008, vnitřní 
organizační směrnice PK ČR

�  přijala informaci o návrhu skupiny 
pro zdravý životní styl na spuštění 
projektu „Hravě žij zdravě“

�  zhodnotila průběh mezinárodních 
potravinářských veletrhů Salima, 
které se v Brně uskutečnily počát-
kem března 

�  byla informována o připravova-
né cestě ministra Gandaloviče 
s doprovodem do Egypta ve dnech 
4.–8. května 

�  přijala zprávu o školení pro zástup-
ce svazů ke kontrolám podle 
RASFF ve školicím středisku SZPI 
v Brně 

�  zabývala se problematikou přijetí 
a rezignace členů

�  vzala na vědomí záměr Stálé 

mise v Bruselu uskutečnit na pod-
zim v Bruselu prezentaci českých 
potravin v souvislosti s předsed-
nictvím

 
27. 3. 2008

VÝKONNÁ RADA:

�  zabývala se novými žádostmi o člen-
ství v PK ČR

�  zabývala se přípravou jednání valné 
hromady PK ČR. Bylo konstatová-
no, že s ohledem na schválené Sta-
novy budou programem pouze vol-
by orgánů, schválení závěrky a hos-
podářského výsledu roku 2007 
a zpráva představenstva a DR

�  schválila program jednání předsta-
venstva PK ČR

�  projednala otázku regionálních 
zastoupení PK ČR

Z JEDNÁNÍ VÝBORU
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PK ČR – 2. 4. 2008

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

�  Biopaliva
�  Novela zákona o odpadech a nove-

la zákona o obalech
�  Revize směrnice o IPPC a návrh 

zcela nové právní úpravy IPPC 
v rámci EU

Z JEDNÁNÍ LEGISLATIVNÍHO 
VÝBORU PK ČR – 27. 2. 2008

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

�  Nařízení o zdravotních a výživo-
vých tvrzeních – aktuální stav, dal-
ší kroky 

�  Nový zákon o potravinách – návrh 
dalšího postupu ke stanovisku čle-
nů, aktuální stav novely stávající-
ho zákona

�  Návrh Nařízení EP a Rady na 
zajištění informací o potravinách 
spotřebiteli

�  Systém RASFF – zkušenosti členů 
a prostor pro zlepšení spolupráce 
se SZPI 

�  Informace o zasedáních výboru 
FCP a účast v pracovních skupi-
nách CIAA – zhodnocení jejich 
významu, popř. zvýšení jejich 
obsazenosti

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI

�  PK ČR uskutečnila v průběhu úno-
ra–dubna 2008 v rámci své účas-
ti v evropských projektech ICARE 
a TRUEFOOD celkem tři seminá-
ře s následujícími názvy:
– Chemická bezpečnost v peká-
renské výrobě, legislativa, stan-
dardy řetězců
– Chemická bezpečnost v mlékáren-
ství, výživová doporučení, trvanlivost, 
aktivní & inteligentní obaly
– Chemická bezpečnost, označová-
ní, trvanlivost, aditiva, hygienické 
aspekty balení potravin (zaměře-
ní: sladovnictví, výroba smažených 
potravin, cereálie, pražení kávy 
apod.)

Prezentace z těchto seminářů jsou zá-
jemcům k dispozici na oficiální inter-
netové stránce PK ČR http://www.
foodnet.cz buď v sekci Aktuality, 
v rubrice Stanoviska a zprávy PK ČR 
nebo v sekci Projekty EU/CZ, a dá-
le v rubrikách 6. Rámcový program –
TRUEFOOD – Akce.

�  Zástupce PK ČR se ve dnech 2.–
3. dubna zúčastnil v anglickém 
Oxfordu jednání představenstva 
a technické skupiny projektu 
BARLEYBREAD. Závěrem bylo 
rozhodnuto o místě a času koná-
ní dalších zasedání, a to 8. a 9. zá-
ří 2008 v Praze a 21. až 24. dubna 
2009 v Barceloně.

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

PK ČR

ORGANIZAČNÍ PODROBNOSTI O KONÁNÍ SEMINÁŘŮ: 

Termín Kraj Město Adresa Doba

�  úterý
13. května 2008 �  Praha a Středočeský kraj � Praha �  Hotel Olympik, Sokolovská 138, 

Praha 8
9.00–16.00 

hodin

�  středa
14. května 2008

�  Plzeňský a Karlovarský 
kraj � Plzeň �  PRIMAVERA Hotel&Congress 

centre, Nepomucká 1058/128, Plzeň 
9.00–16.00 

hodin

�  čtvrtek
15. května 2008 �  Jihočeský kraj �  České 

Budějovice

�  Grand Hotel Zvon, s. r. o., nám. 
Přemysla Otakara II. 28, České 
Budějovice 

9.00–16.00 
hodin

�  úterý
3. června 2008 � Ústecký kraj � Ústí nad Labem 

�  INTERHOTEL BOHEMIA, a. s., 
Mírové náměstí 6/2442, Ústí nad 
Labem

9.00–16.00 
hodin

�  středa
4. června 2008 � Liberecký kraj � Liberec �  Clarion Grandhotel Zlatý Lev, 

Gutenbergova 3, Liberec 
9.00–16.00 

hodin

�  čtvrtek
5. června 2008 � Královéhradecký kraj � Hradec Králové �  Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, 

Hradec Králové 
9.00–16.00 

hodin

�  úterý
24. června 2008 � Kraj Vysočina � Jihlava �  Hotel Gustav Mahler, Křížová 5, 

Jihlava 
9.00–16.00 

hodin 

�  středa
25. června 2008 

�  Jihomoravský
a Zlínský kraj � Brno �  Hotel HOLIDAY INN BRNO, 

Křížkovského 20, Brno 
9.00–16.00 

hodin 

�  čtvrtek
26. června 2008 

�  Olomoucký
a Moravskoslezský kraj 

�  Velká Bystřice
u Olomouce

�  Hotel Zámek Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 773,Velká Bystřice 
(Olomouc) 

9.00–16.00 
hodin 

�  úterý
8. července 2008 � Pardubický kraj � Pardubice �  Hotel EURO, Jiráskova 2781, 

Pardubice 
9.00–16.00 

hodin  

Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin
v rámci potravinového řetězce

last bezpečnosti potravin, resp. kont-
roly a kvality. Účast na seminářích je 
vhodná také pro pracovníky výzkum-
ných ústavů a vysokých škol, státní 
a regionální správy a dozorových orgá-
nů s působností v oblasti bezpečnosti 
potravin. 

Informace získané na seminářích 
v rámci projektu mají rovněž sociální 
dopad: Správné pochopení a včasná 
reakce na požadavky vyvolané evrop-
skou politikou bezpečnosti potravin 
a její implementací v ČR jednotlivý-
mi podnikateli může významně snížit 
riziko vyplývající z dodání závadných 
výrobků na trh a následných případ-
ných sankcí a omezení, která mohou 
mít zásadní dopad na fungování výrob-
ce a na jeho ekonomickou situaci. Nao-
pak optimalizace nákladů a postupná 
realizace jednotlivých opatřeni politi-
ky bezpečnosti potravin mohou napo-
moci rozvoji výroby, posílení posta-
vení na trhu a v neposlední řadě také 
k vytváření nových pracovních míst.

být prioritou a bezpečnost potravin 
je brána spíše jako samozřejmost, na 
druhé straně stojí udržení a další zvy-
šování této vysoké úrovně potravinář-
ské výrobce miliardy eur a může ovliv-
ňovat jejich konkurenceschopnost na 
světovém trhu. 

CÍLE SEMINÁŘŮ
Právě proto je cílem seminářů 

v rámci projektu Potravinářské ko-
mory ČR Posilování důvěry spotřebi-
tele a úloha výrobců potravin v rámci 
potravinového řetězce zvýšení informo-
vanosti podnikatelské veřejnosti o po-
litice bezpečnosti potravin EU včetně 
jejího zasazení do širšího evropského 
legislativního rámce. V rámci projek-
tu budou osloveny cílové skupiny ze-
jména z oblasti malých a středních 
podniků a drobných podnikatelů 
s cílem vysvětlit jim praktické dopa-
dy této legislativy do jejich reálného 
podnikání. Rovněž budou představe-
ny možnosti, jak na situaci vytváře-

nou evropskou legislativou reagovat 
a jak zajistit plnění příslušných poža-
davků státní správy, ale také obchod-
ních partnerů. Účastnící semináře se 
rovněž seznámí s aktuálním vývojem 
v oblasti auditů a kontrol zaměřených 
na bezpečnost potravin a s úlohou ex-
pertních organizací při jejich zajišťo-
vání. Zasazení problematiky bezpeč-
nosti do širšího evropského rámce 
na seminářích reprezentuje účast za-
hraničních expertů (v tomto případě 
z Rakouska), kteří seznámí účastníky 
s praktickými zkušenostmi v této ob-
lasti ze své země.

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘŮ
Semináře jsou určeny pracovníkům 

malých a středních podniků s odpo-
vědností za oblast výroby, resp. kon-
troly a kvality výroby, dále podnikate-
lům podnikajícím jako fyzické osoby, 
kteří zajišťují výše uvedené činnosti sa-
mi nebo na smluvní bázi, pracovníkům 
velkých podniků s odpovědností za ob-

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky s uvedením jména účastníka, 
názvu a adresy organizace, telefonické-
ho a e-mailového spojení se posílají prů-
běžně sekretariátu PK ČR, a to:

elektronicky na e-mail:
boublik@foodnet.cz, 

faxem na číslo: 296 411 187

Účast na semináři je bezplatná. Občer-
stvení pro účastníky semináře je zajiště-
no. Účastníci obdrží výukové materiály 
a o absolvování se mináře certifikát.

Případné doplňující informace 
lze získat na telefonních číslech: 

296 411 193, 296 411 189

PODPORA SEMINÁŘE 
Z FONDŮ EU

Projekt PK ČR na uspořádání cyk-
lu seminářů Posilování důvěry spotře-
bitele a úloha výrobců potravin v rámci 
potravinového řetězce získal podporu 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) – Programu 
rozvoje venkova ČR (PRV). 

Název 
projektu 

Posilování důvěry 
spotřebitele a úloha 
výrobců potravin v rámci 
potravinového řetězce 

Osa I. 
Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví 

Opatření 
I. 3 

Opatření zaměřená na 
podporu vědomostí a 
zdokonalování lidského 
potenciálu 

Opatření 
I. 3. 1 

Další odborné vzdělávání 
a informační činnost 

Kód 
opatření 

111. 

 
Článek NR – 21 (20 a 
(i)) 

Evropský zemědělský fond pro roz-
voj venkova: Evropa investuje do ven-
kovských oblastí 
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Po prezentaci ministra zeměděl-
ství ČR přišla na řadu prezentace Ing.
Miroslava Koberny, CSc., ve které byl 
shrnut současný stav Evropské techno-
logické platformy „Food for life“. Ing. 
Koberna představil současný postup 
vytváření vizí pro výzkum v potravi-
nářském průmyslu na evropské úrovni. 
Zároveň však zdůraznil potřebu posílit 
vazby na CIAA, které by umožňovaly 
ovlivňovat obsah ETP, a zlepšily by tak 
možnosti zapojit se do potravinářské-
ho výzkumu na evropské úrovni nejen 
pro vědecká pracoviště, ale i pro potra-
vinářské podniky. Ve vztahu k potravi-
nářským podnikům také upozornil na 
nesvědomitý přístup zejména malých
a středních podniků k projektům 7. rám-
cového programu, který by dlouhodobě 
mohl ohrozit efektivní zapojení se do 

projektů ze 7. RP, což by mohlo nega-
tivně ovlivnit bilanci čerpání prostřed-
ků z evropských zdrojů. Po prezentaci 
Ing. Koberny vystoupil předseda řídící-
ho výboru Ing. Miroslav Kojan, aby shr-
nul vývoj ČTP od minulého plenárního 
zasedání. Ve svém příspěvku Ing. Ko-
jan zhodnotil vývoj organizačních zále-
žitostí a vývoj v utváření struktur ČTP. 

Poté před plénum předstoupil dě-
kan Fakulty potravinářské a bioche-
mické technologie Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze prof. Ing. 
Karel Melzoch, CSc., aby prezento-
val současný stav a východiska v ob-
lasti potravinářského výzkumu v ČR. 
Z jeho přednášky vyplynulo, že pro-
blém současného výzkumu tkví zejmé-
na v rozdrobenosti a nesystematickém 
přístupu jednotlivých pracovišť. S ohle-

Na společnosti působící v potra-
vinářském průmyslu jsou kladeny 
mimořádně vysoké nároky na zajiště-
ní naprosté bezpečnosti vyráběných 
a prodávaných potravin. Vedle toho 
musí čelit neustálému tlaku na níz-
kou cenu výrobků (resp. minimální 

prodejní marže) ze strany odběratelů, 
velké konkurenci, nutnosti investic do 
výrobních technologií a nedostatku 
kvalifikovaných zaměstnanců. S tím 
vším jsou spojena potenciální rizika, 
ohrožující provoz a finanční výsledky 
potravinářských společností.

RESPECT, přední pojišťovací 
makléřská společnost v oblasti prů-
myslového pojištění, uspořádal ve 
spolupráci s Potravinářskou komo-
rou ČR u příležitosti veletrhu SALI-
MA 2008 odborný seminář na téma 
„Pojištění rizik v potravinářském prů-

myslu“. Na semináři byli jeho účast-
níci seznámeni s nejdůležitějšími ri-
ziky, kterým jsou potravinářské spo-
lečnosti vystaveny, a s možnostmi, 
jak se proti nim ochránit vhodným 
pojištěním.

Dotazy k této problematice zašlete 
e-mailem na adresu:

jana.tomanova@respect.cz
nebo telefonujte na č.: 227 200 117

– Jana Tomanová,
nebo 603 111 914

– Ing. Iva Gottliebová.

Dnes již můžeme říci, že gas-
tronomické přehlídky se stáva-
jí v Prachaticích tradicí. V letoš-
ním roce připravujeme již pátou 
Národní přehlídku sýry a víno
(6.–7. června) a třetí Gastrono-
mickou přehlídku ryby a víno
(19.–20. září), které jsou pro 
nás důležitým mezníkem našeho 
snažení. Proto nás i potěšilo udě-
lení záštity nad oběma gastrono-
mickými přehlídkami Mgr. Petrem 
Gandalovičem, ministrem země-

dělství, a opětovně hejtmanem 
Jihočeského kraje RNDr. Janem 
Zahradníkem. 

Stále se nám potvrzuje, že takto 
koncipované přehlídky mají jedinečný 
charakter a právě v nevinařském kraji 
mají velmi dobrý ohlas u široké veřej-
nosti. Ukázalo se, že projekt podpory 
potravin ve spojení s vínem přináší ně-
co nového, nové poznání a nové zku-
šenosti. 

Naší další aktivitou je projekt v oblas-

ti vzdělávání, a to formou seminářů, 
kde klademe důraz hlavně na výchovu 
a osvětu v oblasti vinařské a stravovací 
kultury, s důrazem na zdravou výživu 
a zdravý životní styl. Semináře zazna-
menáme na DVD a budou dále použí-
vány jako studijní materiál. 

V tomto roce připravujeme dva se-
mináře:
„Fyziologie chuti“ – 5. června 2008
„Zdravý životní styl v moderní gastrono-
mii“ – 18. září 2008

Semináře pořádáme v Městském di-
vadle v Prachaticích, kde vystoupí ne-
jen významní odborníci z oblasti aka-
demické, ale i odborníci z praxe. Na 
závěr seminářů budou pro zájemce při-
pravena „praktická cvičení“ řízené de-
gustace pokrmů a vín.

Na těchto akcích spolupracujeme od 
samého počátku s Ministerstvem země-
dělství ČR, Vinařským fondem ČR, 
Rybářským sdružením ČR, Českomo-
ravským svazem mlékárenským, Potra-
vinářskou komorou ČR a Agrární komo-

rou ČR a hlavně s našimi vinaři, mlékaři 
a rybáři, bez kterých by to nešlo. 

Jen v krátkosti pro milovníky vína, 
sportu a fotbalu zvlášť. Na zahajovací 
sobotní zápas v ME v kopané Švýcar-
sko – Česko bude připravena velkoploš-
ná projekce. 

Další informace získáte na webu www.
syryrybyavino.cz.

Na Vaši návštěvu v Prachaticích se 
těší

Michal Kočan, ředitel přehlídek,
Město Prachatice – generální partner

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

www.FOODNET.cz:
web českých

a moravských potravinářů

7. dubna se uskutečnilo plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny

Na Salimě se uskutečnil seminář Pojištění rizik v potravinářském průmyslu

Sýry a víno v Prachaticích po páté

dem na tuto skutečnost hodnotil pozi-
tivně snahy ČTP o vytváření strukturo-
vané vize pro potravinářský a zejména 
technologický výzkum, navazující na 
evropskou technologickou platformu. 
Upozornil zároveň na problém součas-
ného výzkumu spočívající v neschop-
nosti jednotlivých vědeckých pracovišť 
konsolidovat své přístupy a vystupovat 
ve vztahu k poskytovatelům financí
i uživatelům výsledků jednotně. Podle 
něj stále přetrvává přístup košile bližší 
než kabát a výzkumná pracoviště radě-
ji realizují malé vlastní granty, než aby 
společně řešily problematiku v rámci 
velkého projektu a v širších souvislos-
tech. Zároveň připustil, že je vhodné, 
aby výzkum byl vytvářen podle poptáv-
ky poučených uživatelů a nikoliv pouze 
podle toho, co jsou schopna a ochotna 
nabízet vědecká pracoviště. 

Po prof. Melzochovi předstoupil 
před plénum ještě jednou Ing. Koberna, 
aby shrnul možnosti financování čin-
nosti ČTP pro potraviny. Na jedné stra-
ně byla představena současná struktura 
financování, která se odvíjí zejména od 
zdrojů pocházejících z projektů 6. rám-
cového programu, ve kterých je PK ČR 
aktivní a které jsou programově blízké 
ČTP. Ve své prezentaci však Ing. Kober-
na připustil, že taková forma financová-
ní není zcela ideální, a vyslovil potřebu 
financovat aktivity ČTP pro potraviny 
aktivně i z národních zdrojů. Další pre-
zentovanou možností je financování ze 
strany průmyslu, které je však v podmín-
kách ČR z pohledu Ing. Koberny spí-
še utopií. Podniky jsou vzhledem k pře-
trvávající nedůvěře k výstupům vědec-
kých pracovišť v ČR převážně méně 
ochotné samy financovat výzkum a vý-
voj a o to méně struktury, které by měly 
tyto činnosti koordinovat. 

Po přestávce předstoupili před plé-
num s krátkými prezentacemi vedou-
cí jednotlivých priorit ČTP pro potra-
viny:

Potraviny a zdraví
– Ing. Jan Drbohlav, CSc.

Bezpečnost potravin
– prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Kvalita potravin
– Ing. Jiří Celba, CSc.
Potraviny a spotřebitel

– prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.

Vedoucí prezentovali současný 
stav jednotlivých priorit a problemati-
ku, kterou bude třeba v nejbližší době 
řešit. Z prezentací vyplynulo, že vedou-
cí jednotlivých priorit již mají konkrét-

ní představy o vizích v oblasti výzkumu 
pro potravinářský průmysl, chybí jim 
však zatím prostředky, které by moti-
vovaly další subjekty ke spolupráci při 
jejich formulování v podobě dlouhodo-
bé vize včetně implementačního plá-
nu. Jedná se o proces, který je náročný 
zejména s ohledem na potřebu komuni-
kace se všemi zainteresovanými strana-
mi a sjednocení stanovisek a přístupů 
tak, aby byly vize realizovatelné pod-
le plánu. Vedoucí se shodli na potřebě 
koordinace činností a vytvoření silné-
ho subjektu, který by byl dostatečnou 
zárukou pro všechny zainteresované 
strany a umožnil jim společné vystupo-
vání ve vztahu k partnerům 7. RP i ve 
vztahu k vládním institucím. 

Na prezentace vedoucích priorit 
navazovalo představení inovačních pro-
jektů (resp. pracovních skupin), které 
lze považovat za úspěšně dokončené, 
resp. úspěšně se vyvíjející. Příkladem 
byl na jedné straně projekt financovaný 
přímo průmyslem. Jednalo se o projekt 
„Alkohol a společnost“, v rámci které-
ho se podařilo zájmové skupině výrob-
ců vytvořit pracovní skupinu z před-
ních světově uznávaných odborníků na 
prevenci civilizačních chorob a alkoho-
lismu. Tato pracovní skupina vytvořila 
přehlednou studii o vlivu alkoholu na 
lidské zdraví, kterou lze s ohledem na 
vysoký kredit jednotlivých členů skupi-
ny považovat za objektivní, což je v tak-
to problematické oblasti výzkumu čas-
to problém. Dále byl prezentován pro-
jekt financovaný z národních zdrojů 
(projekt Obilniny v potravinách) a pro-
jekt financovaný ze zdrojů 6. RP „Bar-

leybread“. V návaznosti na tyto pre-
zentace byla opět zdůrazněna potře-
ba vytvořit společnou silnou strukturu, 
aby se česká výzkumná centra a češ-
tí potravináři stávali s větší úspěšnos-
tí nejen účastníky projektů, ale pokud 
možno i jejich koordinátory. 

V další prezentaci Ing. Milan Houš-
ka, CSc., zastoupil společnost Beskyd 
Fryčovice, a. s., aby představil výsledky 
několika na sebe navazujících projek-
tů, které vedly ke zformulování v čes-
kých podmínkách zcela nové techno-
logie vysokotlakého opracování zele-
ninových šťáv a sestrojení unikátního 
stroje včetně realizace produktů až do 
tržní podoby. 

Odpoledne pak vystoupil Ing. Ladi-
slav Novák, aby prezentoval současný 
stav v platformě pro udržitelnou che-
mii. Jeho prezentace byla následová-
na závěrečným sdělením Mgr. Jana 
Martínka, PhD., o možnostech finan-
cování technologických platforem 
z OPPI. S ohledem na skutečnost, že 
tento operační program je v současné 
době v procesu schvalování a konkrét-
ní postupy pro jeho čerpání se tepr-
ve budou vyjasňovat, je o jeho využití 
pro potřebu ČTP pro potraviny zatím 
předčasné hovořit. Z prezentace však 
vyplynulo, že současné znění operač-
ního programu umožňuje čerpání pou-
ze občanským sdružením a zájmovým 
sdružením osob. Ing. Martínek také 
ve své prezentaci doporučil, aby byly 
platformy pro potřeby čerpání z OPPI 
odděleny od zřizujících organizací jako 
samostatné právní subjekty, což umož-
ní čerpat vyšší částky z OPPI.

HODNOCENÍ PRŮBĚHU JEDNÁNÍ
PK ČR (dv) – Dne 7. dubna 2008 proběhlo v Kaiserštejnském paláci

plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny. Zasedá-
ní zahájil prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. 
Během svého projevu shrnul vývoj v oblasti potravinářského průmyslu
a výzkumu v poslední době. Zdůraznil zejména dlouhodobé podfinancová-
ní potravinářského výzkumu a nutnost přijmout vhodná opatření k posíle-
ní dlouhodobé konkurenceschopnosti malých a středních podniků a posí-
lit jejich inovační kapacity. Následovalo úvodní slovo ministra zemědělství 
ČR Mgr. Petra Gandaloviče, který připustil, že financování inovací je pro-
blémem, který trápí nejen potravinářský průmysl již dlouhou dobu. Zdůraz-
nil, že stále ještě existují nemalé rezervy v efektivním využívání prostřed-
ků vynaložených do inovačních kampaní. Problém podle něj tkví zejmé-
na v nízkém podílu reálně aplikovaných inovací. Zároveň však pozitivně 
hodnotil aktivity PK ČR při vyjednávání o strukturách podpor pro potra-
vinářský průmysl, což demonstroval například na přijetí opatření 1.1.3. 
v rámci operačního programu rozvoje venkova, který umožňuje potravinář-
ským podnikům čerpat finance z evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova. 

Účastníci plenárního zasedání ČTP chtějí propojit výzkum s praxí. Prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., si od ČTP slibuje posílení konkuren-
ceschopnosti podniků. 

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce
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„V České republice je drůbeží maso 
ošetřováno pouze chlazením vzduchem. 
V celé Evropské unii jsou podle nás stan-
dardy hygieny nastaveny dobře a je tře-
ba důkladně zvážit, zda případné nové 
metody jsou opravdu nutné,“ vysvětlil 
1. náměstek ministra zemědělství Ivo 
Hlaváč. „Pokud by se producent spolé-
hal na finální chemické ošetření, mohlo 
by ho to svádět ke kompromisům v hygi-
eně při výrobě. Proto jsme podpořili sta-
novisko francouzské delegace a s návr-
hem použití chemické dekontaminace 
jsme nesouhlasili,“ doplnil náměstek 
Hlaváč.

Francouzská delegace vyjádřila své 
obavy ohledně navrženého schvále-
ní použití chemických přípravků pro 
sterilizaci čerstvého drůbežího masa. 
Podle stanoviska Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin EFSA a vý-
borů Evropské komise pro zdraví a ži-
votní prostředí (SCHER) a pro nová 
zdravotní rizika (SCENHIR) neexistu-
jí dostatečné záruky toho, že používá-
ní chemických látek nepovede nakonec 
k vytvoření odolnosti některých pato-
genů a při nesprávném použití v koneč-
ném důsledku i k ohrožení zdraví spo-
třebitelů. 

Návrh chemicky 
dekontaminovat drůbeží 
maso ČR nepodpořila

Vývozní subvence na vepřové 
maso, které Radě ministrů země-
dělství a rybolovu EU v Lucem-
burku (14. dubna 2008) navrhla 
francouzská delegace, podle ČR 
situaci na trhu s vepřovým nevy-
řeší. V minulých měsících podob-
né požadavky vznášela například 
delegace Polska a Německa, na-
še delegace se snažila prosadit 
koncepčnější opatření ze strany 
Evropské komise.

 
„Nepříznivá situace pro chovatele 

prasat, kterou na podzim loňského ro-
ku způsobil především nárůst cen kr-
miv a pokles cen za jatečná prasata, 
přetrvává, a to i přes podporu soukro-
mého skladování a některá další opat-
ření,“ uvedl 1. náměstek ministra ze-

mědělství Ivo Hlaváč. „Přikláníme se 
ale spíš ke koncepčním návrhům, ja-
ko je například možnost ovlivnění cen 
krmiv, třeba prostřednictvím schválení 
GMO krmiv,“ doplnil náměstek Hla-
váč.

Celkový stav chovu prasat u nás 
klesl na 2,6 milionu kusů. Statistiky 
z konce loňského roku vykazují mezi-
roční pokles o přibližně 10 % u všech 
nových členských států Unie.

V nejbližší době se sice v soula-
du se sezonními výkyvy sledovanými
v minulých letech dá očekávat zvý-
šení domácí poptávky, ČR se přesto 
staví za koncepční řešení této situa-
ce a případných obdobných situací 
v budoucnu. Nicméně jakékoliv sní-
žení tlaku na vnitřním trhu EU bude 
mít nepřímý vliv i na trh v ČR.

Subvence na vývoz 
vepřového podle ČR situaci 

na trhu nevyřeší

Státní podpora ekologického ze-
mědělství se dostává do další fáze. 
V březnu odstartovala dosud nej-
větší státní kampaň na propagaci 
biopotravin. V následujících 3 le-
tech bude do propagace biopotra-
vin a zvýšení informovanosti spo-
třebitelů o ekologickém zeměděl-
ství investováno celkem 28 mil. Kč. 
Hlavními komunikačními nástroji 
budou billboardy, inzerce v tisku, 
ochutnávky biopotravin nebo we-
bové stránky www.ziju-bio.cz.

„Trh s biopotravinami má v ČR velký 
potenciál. V současné době asi jen 5 % spo-
třebitelů kupuje biopotraviny pravidelně, 
dalších 25 % občas. Spotřeba biopotravin 
na jednoho obyvatele byla v loňském roce 
asi 126 Kč. Odhadujeme, že po skončení 
kampaně se tato čísla znásobí, již v sou-
časné době je podnikání v oblasti biopo-
travin jednou z nejperspektivnějších pod-
nikatelských příležitostí,“ uvedl na tisko-
vé konferenci ministr Petr Gandalovič. 
Kampaň je financována Státním země-
dělským intervenčním fondem (SZIF) 
a Evropskou unií. „Celkově plyne z fon-
dů Evropské unie 430 000 eur, stejnou 

částkou přispívá SZIF. Kampaň bude re-
alizovat agentura Ogilvy&Mather,“ dodal 
ředitel SZIF Tomáš Révész.

Perspektivu podnikání v oblasti eko-
logického zemědělství a biopotravin 
dokládají také aktuální statistické úda-
je. Počet ekologicky hospodařících ze-
mědělců se jen za první tři měsíce ro-
ku 2008 zvýšil téměř o 250 farem na 
celkový počet 1 564 farem, počet vý-
robců biopotravin o téměř 50 podniků 
na celkových téměř 300 výrobců. Vý-
měra zemědělské půdy se za stejné ob-
dobí zvýšila o téměř 10 000 ha a dosáh-
la více než 320 000 ha, což představu-
je 7,6 % z celkové výměry zemědělské 
půdy. V průběhu roku 2008 se zvýšil 
také počet ekologických sadařů a vina-
řů, výměra ekologických sadů je v sou-
časné době 1 737 ha, výměra biovinic 
353 ha. Podrobné údaje jsou uvedeny 
v tabulce.

„Stabilní dlouhodobý nárůst počtu 
ekologických zemědělců i výrobců biopo-
travin je způsoben systematickou státní 
podporou ze strany ministerstva i vysokou 
poptávkou po biopotravinách ze strany 
spotřebitelů. Hlavními přínosy biopotra-
vin pro spotřebitele je absence konzervan-

tů, reziduí chemikálií nebo geneticky mo-
difikovaných organismů, na druhé straně 
mohou spotřebitelé u biopotravin ocenit 
vyšší obsah vitaminů, minerálů, antioxi-
dantů a dalších zdraví prospěšných lá-
tek,“ vysvětlil ministr Gandalovič.

Pravidla ekologického zemědělství 
a výroby biopotravin jsou jasně uprave-
ná naší i evropskou legislativou (zákon 
č. 242/2000 Sb., nařízení Rady (EHS) 
2092/91), jejich dodržování je tak ga-
rantováno státem. Ministerstvo pově-
řuje k činnosti kontrolní organizace, 
které přímo na ekologických farmách 
a ve výrobnách biopotravin dodržování 
pravidel kontrolují. Pouze pokud pro-
dukty splňují legislativní podmínky, 
mohou být certifikovány jako produk-
ty ekologického zemědělství. Certifi-
kovanou biopotravinu pozná spotřebi-
tel podle národního loga „BIO“ a kódu 
příslušné kontrolní organizace, který-
mi jsou KEZ o. p. s., ABCERT GmbH 
a BIOKONT CZ, s. r. o. Národní logo 
„BIO“ je ve vlastnictví státu. Biopotra-
viny mohou být označeny také logem 
EU, jehož použití na obale biopotravin 
bude od roku 2009 povinné pro všech-
ny členské státy EU. 

Začíná největší domácí kampaň na propagaci biopotravin 
AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

1. 1. 2008 31. 3. 2008
Nárůst

za leden–
březen 2008

Počet ekofarem 1 318 1 564 246

Výměra zemědělské půdy 
v ekologickém zemědělství 
(ha)

312 890 322 396 9 506

Podíl ekologického 
zemědělství na celkové 
výměře zemědělské půdy 
(%)

7,35 7,57 0,22

Výměra orné půdy (ha) 29 505 31 194 1 689

Výměra trvalých travních 
porostů (ha)

257 899 267 189 9 290

Výměra trvalých kultur 
(sady) (ha)

1 625 
1 737 112

Výměra trvalých kultur 
(vinice) (ha)

245 353 108

Ostatní plochy (ha) 23 616 21 923 - 1693

Počet výrobců biopotravin 253 297 44

Čeští rybáři mohou z operačního programu 
čerpat ročně asi 150 milionů korun 

Česká delegace odmítla možnost použití chemických látek pro anti-
bakteriální ošetření povrchu čerstvého drůbežího masa. V ČR je čerstvé 
drůbeží maso ošetřováno chlazením vzduchem a chemická sterilizace by 
podle naší delegace znamenala krok zpět a v konečném důsledku možná 
i ohrožení zdraví spotřebitele. 

Brusel schválil v prosinci 2007 
Operační program Rybářství na 
období 2007–2013. Českému ry-
bářství program zajistí zhruba
1 miliardu korun na modernizaci 
sektoru. Příspěvek české strany 
představuje čtvrtinu prostředků. 
Dále vláda schválila rámec me-
todiky pro opatření z OP Rybář-
ství zaměřené na environmentál-
ně šetrné nakládání s rybníky. 
O dokončení vyjednávání Národ-
ního strategického plánu rybář-
ství a Operačního programu Ry-
bářství s Evropskou komisí vládu 
informoval ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

 
„Operační program Rybářství zajis-

tí českému produkčnímu i svazovému 
rybářství prostředky na modernizaci 
sektoru ve výši zhruba jedné miliar-
dy korun, tedy ročně kolem sto pade-
sáti milionů korun,“ informoval mi-
nistr Gandalovič. „Produkční rybáři 
se jednoznačně chtějí opřít o tradiční 
chov kapra a modernizovat a podpo-
řit konkurenceschopnost českého ry-
bářství. Podpora je zacílena na menší 
rybníky do dvaceti hektarů,“ doplnil.

Tomu odpovídá i prosazované 
spektrum výdajů v prioritní ose 2.

D O  O P  R Y B Á Ř S T V Í  B Y L A  V  R Á M C I 
J E D N O T L I V Ý C H  P R I O R I T N Í C H  O S

Z A Ř A Z E N A  N Á S L E D U J Í C Í  O P A T Ř E N Í :

Prioritní 
osa 2

Akvakultura

Opatření 2.1. Investice do produkce akvakultury
Opatření 2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb
Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh

Prioritní 
osa 3

Opatření společného zájmu

Opatření 3.1. Opatření ve společném zájmu
Opatření 3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život 
vodních živočichů
Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
Opatření 3.4. Pilotní projekty

Prioritní 
osa 5

Technická pomoc

Opatření 5.1. Technická pomoc

Příspěvek z Evropského rybářského 
fondu a z národních zdrojů jsou navrže-
ny v poměru 75 % : 25 %. Domácí spo-
lufinancování bude zajišťováno z kapi-

toly 329 – ministerstvo zemědělství po 
celou dobu programovacího období.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Vlado V o l e k,
tajemník obalové asociace SYBA 

a ředitel společnosti OBALOVÝ INSTITUT SYBA s. r. o.

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

1.  Pane tajemníku, snad nebude proti Vaší mysli začít trochu de-
kadentně: obaly a jejich v podstatě dvojí funkce. Obalit výro-
bek a pak nerudovský problém „kam s ním?“. To je dost nad-
neseně Vaše pracovní náplň a touto problematikou se zabývají 
obě organizace, které již dlouhodobě zastupujete. Mohl byste
nám obalovou asociaci SYBA a společnost Obalový institut 
SYBA s. r. o. představit a sdělit bližší informace o jejich vzni-
ku, ale hlavně funkci, a také o členské základně obalové aso-
ciace? 

Zkusil bych reagovat pohledem na obal, na proces balení a po-
té se přesunout k zmíněným institucím. Po druhé světové válce 
nastal ekonomický rozmach Evropy, rychlejší v její západní části, 
pomalejší ve východní. Nicméně v druhé polovině minulého sto-
letí přestal být hlad a nasycení obyvatel klíčovým problémem a do 
popředí, zejména v osmdesátých a devadesátých letech, se dostala 
ochrana spotřebitele a životního prostředí. To, že se prodává zboží 
zabalené, se bere jako naprostá samozřejmost, asi tak, jako že má-
me rozvedenou elektřinu. Je ale dobré si uvědomit, že například 
v Brazílii až 50 % úrody přijde nazmar díky nedostatečnému bale-
ní během dopravy a skladování. Balíme tedy proto, abychom byli 
schopni s výrobky manipulovat, distribuovat je, uchovat je přitom 
nepoškozené a potraviny poživatelné po úměrnou dobu: často čím 
déle, tím lépe. Je celkem přirozené a pochopitelné, že každý vý-
robce chce své zboží nejen vyrobit, ale zejména prodat: nepoužije 
obaly mdlé, nýbrž takové, aby zrovna jeho výrobek oko spotřebi-
tele upoutal. To jsou tak dvě třetiny obalové hry, velmi důležitá je 
otázka pohodlného rozbalení, nebo alespoň rozbalení, no a nako-
nec nám prázdný obal nebo kusy obalu zůstanou jako odpad a mu-
síme se s tím nějak rozumně vypořádat. 

Pro hájení svých zájmů založilo v roce 1990 sedm předních čes-
koslovenských obalových firem asociaci SYBA, jejíž název je kom-
pilací počátečních slabik slovního spojení systémy balení. Počet 
členů osciluje již po několik let kolem číslice 90. V SYBĚ působím 
téměř od počátku, na plný úvazek od roku 1999 na postu tajemní-
ka, přičemž prezidentem asociace již po několik volebních period 
je pan Jan Wiesner. Koncem roku 2006 si SYBA založila svoji ser-
visní organizaci OBALOVÝ INSTITUT SYBA s. r. o. (OIS), který 
převzal řadu jejích aktivit, například informační servis členům aso-
ciace, pořádání vzdělávacích akcí: semináře, workshopy, ale i kon-
ference a kongresy. OIS poskytuje konzultace, expertízy nejen čle-
nům asociace. Pro posílení sebevědomí českého obalového prů-
myslu a i jako projev ocenění konstruktérům a designérům pořádá 
OIS národní soutěž o nejlepší obaly OBAL ROKU. Obalová aso-
ciace si ponechává zejména aktivity v oblasti lobbingu. Abychom 
měli přísun informací a současně mohli lobbovat i o patro výš, 
jsme členy World Packaging Organisation, European Packaging 
Institutes Consortium a European Carton Makers Association.

2.  Dle některých renomovaných autorů se za posledních dvacet let 
zvýšila obalová náročnost u potravin, měřeno v tunách použitých 
obalů, více jak pětinásobně. Za ta léta sice vzrůstala spotřeba 
obalů, ale na druhé straně se udělalo mnoho práce pro jejich tří-
dění, sběr a likvidaci. Jak hodnotíte tyto trendy u nás Vy, a to 
jak v porovnání s vyspělým světem, tak se spokojeností naší ve-
řejnosti odborné i spotřebitelské? A které problémy, dle Vašeho 
soudu, jsou ještě v naší zemi „na pořadu dne“? 

Otevřením hranic směrem na Západ jsme vystaveni konfronta-
ci s produkty balenými o dvě třídy lépe. Pro obalový průmysl to 
mělo blahodárný účinek. Výrobci baleného zboží, aby v konku-
renci obstáli, byli nuceni investovat do nových balicích technolo-
gií a materiálů. Pro nás, obalový průmysl, je výhled povzbudivý, 
stále nedosahujeme spotřeby obalů starých členů EU. Zlepšují se 
bariérové vlastnosti tolik důležité pro balení potravin, snižuje se 
hmotnost nově vyvíjených obalů – skleněné láhve obou našich 
předních výrobců snížily svoji hmotnost až o 15 %, v plastových 
lahvích je nejnovějším hitem dokonce láhev o hmotnosti polo-
viční oproti běžnému standardu. To je hmatatelný výsledek kon-
kurenční soutěže výrobců, ačkoli by si body za tyto úspěchy na 
své konto rádi připsali iniciátoři direktivního zeleného řízení Ev-
ropy cestou legislativních příkazů a zákazů. Z podnětu průmys-
lu, v němž se angažují jak výrobci baleného zboží, tak i výrobci 
obalových materiálů, byl postaven systém, jemuž se dostalo i po-
svěcení „shůry“ – Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM
a. s. Výsledky hovoří za vše: cíle využití odpadů z obalů stanove-
né evropskou směrnicí Česká republika plní a v oblasti plastových 
obalů dokonce patří mezi premianty.

3.  To bylo věcné vyjádření. Ale převedeme-li jej do legislativních pa-
rametrů, jak hodnotíte současný zákon o obalech? Na toto té-
ma jsou slyšet různorodé názory. A jaký je tedy názor Váš, nebo 
přesněji řečeno, potřebuje náš zákon o obalech nutně noveliza-
ci? Mezi potravinářskými výrobci, zejména nápojáři, vzbuzu-

jí snahy o věcné změny tohoto zákona mírně řečeno velké roz-
paky. 

Zákon o obalech jistě není dokonalý. Jen tak na okraj: ačkoli se 
honosně nazývá „zákonem o obalech“, nereguluje jejich „obalo-
vé“ vlastnosti, ale dívá se na ně pouze z pohledu odpadu, kdy už 
vlastně se o obaly nejedná. Lépe by mu slušel název „zákon o oba-
lových odpadech“. Největší problém mám s pojmem přeshraniční 
přeprava. Vztaženo na požadované vlastnosti obalů a jejich pro-
kazování s ohledem na to, že zákon nezná pojem uvedení na trh 
EU, ale pouze uvedení na trh ČR, nastoluje v tomto bodě barié-
ry volného obchodu v rámci jednotného evropského trhu. Nic-
méně signalizovaná příprava novely se tímto vůbec nezabývá, asi 
tomu tvůrci novely nerozumí, a soustředili se na zálohy. Chápu 
je, potřebují rozhádanou stranu stmelit a téma záloh je mediálně 
jednoduché, „všichni mu rozumí“, neboť se dá transformovat do 
revolučního hesla: za čisté lesy (a škarpy). 

Systém tříděného sběru, tak jak u nás funguje, se nezrodil ze 
dne na den a nebyl zadarmo. Jistě ve značné míře jej zaplatil 
průmysl, ale protože výrobci nápojů i výrobci ostatních potra-
vin a spotřebního zboží si peníze netisknou, zaplatili jsme to my, 
my všichni spotřebitelé. Tak je snad namístě požádat naše volené 
zástupce v obou komorách parlamentu, aby tento systém námi 
zaplacený nerozbíjeli, ale naopak dovolili mu se zdokonalovat 
a zvyšovat výtěžnost směrem k většímu procentu recyklace všech 
obalových odpadů.

4.  Takže sběr použitých obalů u nás můžeme hodnotit jako úspěš-
ný a i ve srovnání se světem za zdařilý model. Pak se nabízí lo-
gická otázka, proč tento systém od základu měnit a nenapřít síly 
směrem, kde je to více potřeba a tyto snahy označit za politický 
populismus. Kdo by měl být schopen v tomto smyslu učinit ná-
pravu, tedy prosadit, aby obalový zákon zůstal ve svém principu 
neměněn? Není to právě úkol pro Vaši asociaci SYBA? A jaký 
očekáváte v této oblasti další vývoj?

Jistě je efektivní, je zdařilý, a to jak výsledky, tak i procesně: 
například sběr dat probíhá elektronicky: to je šetření zdroji, pane 
ministře Bursíku; na rozdíl od povinnosti vypsat českým obchod-
níkem papírové prohlášení o tom, že plechovka paštiky „přeshra-
ničně přepravená“ od francouzského výrobce do českého Tesca 
je opravdu z nejtenčího plechu a mít to doloženo šanonem potvr-
zení (no, alespoň má papírenský průmysl byznys). 

Nyní není až tak moc co napravovat, ale hlídat, aby nedošlo 
k pokažení stávajícího, fungujícího a výsledky přinášejícího sys-
tému. Přednost má žádná novela před novelou špatnou. Společně 
s dalšími průmyslovými a obchodními svazy jsme ustavili koalici, 
jejímž mluvčím je Jan Bláha, České sdružení pro obaly a životní 
prostředí. Cílem je narovnat misku pomyslných vah vychýlenou 
laciným populismem argumenty opírajícími se o fakta, a umož-
nit tak odpovědné rozhodnutí politiků založené na vyváženém 
mixu dat a citů. 

5.  Jste velmi aktivní osobnost a většina odborníků o Vás ví, že jste 
byl, kromě všech současných aktivit, ještě v letech 1999 až 2006 
vydavatelem časopisu Svět balení. Jak je to s tímto časopisem 
dnes? A pak ještě našim čtenářům sdělte, kdy máte čas na odpo-
činek a svoje záliby, při tak vysokém pracovním nasazení. A ja-
ké koníčky to jsou? 

Vydávání časopisu bylo jednou z aktivit asociace, začali jsme
s ním v posledním čtvrtletí 1999, z „mateří doušky“ se nám snad 
povedlo vytvořit slušný odborný časopis. Nicméně, později jsme 
začali pociťovat, že další rozvoj takovým směrem, aby na trhu 
dobře obstál, je nad naše síly, a proto jsme nabídku Českého 
a slovenského odborného nakladatelství k převzetí časopisu do 
jejich portfolia odborných titulů v roce 2006 uvítali. Jistě, lou-
čení se svým „dítkem“ nebylo lehké, na druhou stranu nám to 
objektivně uvolnilo ruce a můžeme vyváženě spolupracovat s obě-
ma odbornými tituly orientovanými na obaly: jak se Světem bale-
ní, tak i s Packagingem. Upřímně řečeno, byl zde i další pádný 
důvod – čas po večerech a víkendech, o který jsem krátil rodinu 
ve prospěch časopisu.

Se svými spolupracovníky se snažíme vyvíjet maximum aktivit 
prospěšných členům i obalové věci obecně, stojí to hodně času, 
dost cestování, množství kontaktů a jednání. Proto se rád uchy-
luji na chalupu v Podkrkonoší k uvolnění od shonu. Pomáhají mi 
v tom kutilské práce. Z dobře povedené housenky sváru elektric-
kým obloukem mám opravdovou radost. Splnil jsem si jeden z klu-
kovských snů: pořídil jsem vzduchovku. A tak s dětmi i s manžel-
kou občas „šijeme“ do terče či do plechovek a ony se pak stanou 
obalovým odpadem, až když je jako terče odvrhneme. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Ing. Vlado Volek
Narodil se 24. 1. 1958 v Nitře na Slovensku.

V roce 1982 ukončil studium na Fakultě strojního inženýr-
ství ČVUT. Po práci v konstrukci balicích strojů (Imados) 
a na postu technického ředitele obchodní firmy s balicí tech-
nikou (Ronex) řídí od roku 1999 činnost obalové asociace 
SYBA. Od roku 2007 je ředitelem OBALOVÉHO INSTI-
TUTU SYBA. V letech 1999–2006 byl šéfredaktorem časo-
pisu Svět balení. Od roku 2001 je členem organizace oba-
lových novinářů International Packaging Press Organisati-
on (IPPO). Je členem technicko-normalizační komise TNK 
78 – Obaly, která působí při Českém normalizačním insti-
tutu (ČNI). Podílel se na práci evropského výboru pro nor-
malizaci v pracovních skupinách přípravu technické normy 
EN 13 427 a technické normy pro označování léčiv Braillo-
vým písmem.

Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalové-
ho průmyslu v European Packaging Institutes Consortium 
(EPIC), European Carton Makers Association (ECMA) 
a ve World Packaging Organisation (WPO). Je viceprezi-
dentem EPIC.

Na VOŠ obalové techniky ve Štětí vede semináře zaměřené 
na aktuální obalové trendy a obalovou legislativu.
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www.terinvest.com     www.gastroset.eu

konečně v Praze

Veletrh zaměřený na gastronomické zařízení

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

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

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

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 2008 
budou probíhat veletrhy TENDENCE (mezinárodní 
veletrh interiérů) a WELNESS BALNEA (mezinárod-
ní veletrh lázeňství, rehabilitace, regenerace, este-
tiky a fitness). Co veletrh nabízí? Novinky v oblas-

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

Potravinářský zpravodaj.
Ohlédnutí za posledním ročníkem

V roce 2007 se na mezinárodním veletrhu 
gastronomie prezentovalo celkem 94 firem. Veletrh 
navštívilo přes 32 000 odborníků, zájemců o obor 
a koncových zákazníků. 



Počátkem června se v římském 
ústředí FAO (Organizace spoje-
ných národů pro výživu a země-
dělství) bude konat konference 
na vysoké úrovni týkající se po-
travinové bezpečnosti a problémů 
souvisejících se změnou klimatu 
a bioenergiemi. O tématech kon-
ference a složení delegací v Lu-
cemburku jednali příslušní resort-
ní ministři.

„Konference FAO ve dnech 3. až 5. 
června chce vytvořit ucelenou mezinárod-
ní strategii v oblasti potravinové bezpeč-
nosti v kontextu změny klimatu a naklá-
dání s bioenergiemi,“ uvedl 1. náměstek 
ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Vítá-
me tuto debatu s ohledem na naše aktivi-
ty v oblasti biopaliv a potravinové bezpeč-
nosti, která má přesah i do agendy našeho 
předsednictví. Z pohledu České republi-
ky je také pozitivní zájem o sladkovodní 

akvakulturu, jelikož tato problematika 
bývá obvykle poněkud ve stínu mořského 
rybolovu,“ doplnil náměstek Hlaváč.

Základ jednání konference budou 
tvořit závěry expertních jednání osmi 
dvoudenních konferencí, které se kona-
ly v průběhy února a března k následu-
jícím okruhům: 
� Klimatické změny a biodiverzita
�  Bioenergie: politická rozhodnutí, trhy, 

obchod vs. zabezpečování potravin

�  Globální perspektiva a pohonné 
hmoty – dopad na zabezpečování 
potravin

�  Globálně přenosné nemoci zvířat 
– v souvislosti s klimatickými změ-
nami 

�  Klimatické změny a management 
rizik přírodních katastrof

�  Adaptace na klimatické změny 
a jejich zmírňování

�  Klimatické změny a jejich dopad na 

mořský rybolov i sladkovodní rybář-
ství. 
Ve dnech 26. a 27. června se 

v Innsbrucku uskuteční 26. regionál-
ní konference FAO pro Evropu. Bude 
se zabývat adaptací na změny klimatu 
v Evropě a podporou tradičních regio-
nálních zemědělských produktů a po-
travin jako další krok k udržitelnému 
rozvoji venkova.

FAO chce vytvořit koncepci potravinové bezpečnosti a nakládání s bioenergiemi 

Možnosti spolupráce v oblasti 
vodního a lesního hospodářství me-
zi ČR a spolkovou zemí Sasko řešili 
český ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič a saský ministr zemědělství 
a životního prostředí Roland Wöl-
ler. Debata se týkala nejen společ-
ných projektů v péči o kvalitu vody, 
ale třeba i přeshraniční povodňové 
ochrany, dále partnerství zeměděl-
ských univerzit nebo spolupráce na 
velkoplošných melioračních opatře-
ních v Krušných Horách. Oba minis-
tři sdílejí obavy ze stanovení hor-
ní hranice přímých plateb a progre-

sivního krácení plateb vázaného na 
velikost farem, tak jak ho předsta-
vila EK v rámci prověrky funkčnosti 
Společné zemědělské politiky. K to-
muto bodu chtějí vést další pracovní 
jednání a odborné semináře. Dneš-
ní jednání na ministerstvu zeměděl-
ství navázalo na setkání uskutečně-
né na veletrhu Grüne Woche letos 
v lednu.

„Společně se Slovenskem, Lotyš-
skem, Maďarskem, Rumunskem a právě 
Německem jsme podepsali memorandum 
vyjadřující obavy ohledně navrženého 

zastropování přímých plateb a progresiv-
ního krácení plateb a z negativního dopa-
du, který může mít pouze na některé člen-
ské státy. Opakovaně zdůrazňujeme, že 
taková opatření mohou ohrozit konkuren-
ceschopnost v těchto zemích,“ připomněl 
ministr Gandalovič.

„Tak jako Česká republika, i Němec-
ko nesouhlasí s tím, aby se degrese pro-
váděly v závislosti na velikosti farem, pro-
tože struktura našich zemědělských pod-
niků je podobná jako vaše,“ uvedl saský 
ministr Wöller. „Ačkoliv dvě spolkové 
země – Bavorsko a Bádensko-Würternber-
sko – mají strukturu jinou, podařilo se mi 

přesvědčit kolegy, aby se solidárně připo-
jily k většině spolkových zemí. Díky tomu 
jsme mohli naši pozici v Bruselu hájit 
mnohem efektivněji. A také vám, pane 
ministře, děkuji za vaše výrazné nasa-
zení na evropské úrovni,“ dodal Wöller. 
Podle posledních informací EK při-
pravuje řešení, které by mělo být svým 
způsobem kompromisem zachovávají-
cím alespoň finanční prostředky v tzv. 
národních obálkách. Jednotlivým člen-
ským státům by měla být ponechána 
značná míra svobody v rozhodování, 
jak s těmito prostředky naloží.

Diskuze se dále dotkla i aktuální-

ho problému varroázy: Podle ministra 
Wöllera jsou včely po dobytku druhým 
nejvýznamnějším hospodářským zvíře-
tem v Sasku. Kromě obecných problé-
mů jako snižování stavu včelstev a stár-
nutí včelařů se aktuálně i tato spolková 
země potýká s hrozbou varroázy a oče-
kává pokles včelstev až o 30 %. „O kom-
penzacích ale neuvažujeme, finanční pro-
středky vkládáme spíš do šlechtění odol-
nějších včelstev a vývoje očkovacích látek,“ 
uvedl ministr Wöller a nabídl spoluprá-
ci se saskými odborníky. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Ministr Gandalovič jednal se svým saským protějškem Rolandem Wöllerem

Opatření Vyplacená částka v Kč
LFA 8 383 270 846,40
2004 2 725 582 863,40

2005 2 796 305 743,00

2006 2 861 382 240,00
Agro-environmentální opatření 10 428 255 024,69
2004 3 004 411 772,39

2005 3 187 462 867,77

2006 3 501 690 276,07

2007 734 690 108,46
Lesnictví 217 733 079,67
2004 47 034 561,39

2005 67 970 581,90

2006 102 727 936,38
Předčasné ukončení zemědělské 
činnosti 91 284 354,58

2005 27 725 256,67

2006 13 780 602,76

2007 49 778 495,15
Zakládání skupin výrobců 294 123 529,58
2005 67 857 456,80

2006 226 266 072,78
doplatek pro SAPARD 231 503 649,00

Všechna opatření v rámci HRDP byla dle pravidel financována ze 75 % Evrop-
skou unií a z 25 % Českou republikou.

Vilém Frček
vedoucí oddělení vnější komunikace SZIF

Praha – Nové vedení Agrární ko-
mory ČR v Praze v restauraci mo-
ravských vinařů v Blatničce před-
stavil staronový prezident AK ČR 
Jan Veleba ministrům Alexandrovi 
Vondrovi, Petru Gandalovičovi, Cy-
rilovi Svobodovi, předsedovi sená-
tu Sobotkovi, poslancům Zeměděl-
ského výboru PSP, rektorovi České 
zemědělské univerzity Janu Hronovi 
a hlavním osobnostem resortu.

„V novém funkčním období se s no-
vým vedením Agrární komory soustře-
díme na to, aby přestaly třenice a roz-
broje mezi zemědělci hospodařícími 
v úrodných, ale i podhorských oblas-
tech. Budeme tvrdě pracovat na tom, 
abychom prosadili aktivní koncepci čes-
kého zemědělství a využili doby, která 
přichází, a do třetice uděláme všechno 
pro to, abychom se dobře připravili na 
naše předsednictví Evropské unii a ob-
hájili zájmy českého zemědělství,“ uve-
dl Jan Veleba. S ministrem zemědělství 
Petrem Gandalovičem se chce Agrár-
ní komora podílet na přípravách před-

sednictví ČR v rámci Evropské unie. 
„Připravujeme cestu expertního týmu 
komory koncem dubna do Francie, 
kde budeme jednat s představiteli fran-
couzské agrární komory, odborů, ale ta-
ké s odborníky tamějšího ministerstva 
zemědělství. Budeme dál lobbovat za 
zájmy všech zemědělců při prosazová-
ní zákonů a jejich novel,“ uvedl Vele-
ba a ministr Vondra k jeho slovům do-
dal, že víc aktivní lobbisty nezná, ale vá-
ží si jejich konstruktivnosti a odborné 
připravenosti. „Jsem jim ochoten proto 
i odpustit, když mi volají ráno v šest ho-
din, aby se mnou konzultovali některé 
body týkající se agrární evropské politi-
ky,“ s úsměvem prozradil Vondra.

Zemědělci na oplátku ocenili vstříc-
nost senátu spolupořádat některé dů-
ležité akce, jako bylo nedávné setkání 
senátorů V-4 s tématem k agrární po-
litice EU. Politikům se představil i se 
svým programem nový předseda Ag-
rární unie Miroslav Drs, z rodinné far-
my z jižních Čech, který chce řídit nej-
silnější organizaci zastupující soukro-
mé zemědělce v zemi tak, aby i jejich 

hlas byl slyšet v Agrární komoře. „Ag-
rární unie představuje přes 1 700 sou-
kromých zemědělců, kteří hospoda-
ří na malých rodinných farmách, ale 
i na větších celcích. Budou mít poho-
tově od zdroje informace prostřednic-
tvím propracované sítě okresních a re-
gionálních agrárních komor,“ uvedl 
Drs a dodal, že on sám hospodaří s ro-
dinou na farmě s více než 400 hektary 
půdy a má jednu z prvních bioplyno-
vých stanic v zemi, kde mění v teplo bě-
hem technologického procesu kukuřič-
nou siláž a další zemědělské komodity 
a energie využije k vysoušení dřeva, ur-
čeného k dalšímu zpracování.

Oba nově zvolení viceprezidenti, 
Bohumír Belada (35 let) a Jindřich 
Šnejdrla (50 let), patří mezi zkušené 
agrární odborníky a spolu s Mirosla-
vem Drsem (43 let) omlazují tým před-
stavenstva Agrární komory ČR. „Pra-
cujeme s nejmodernější zemědělskou 
technikou, nic nebrání tomu, abychom 
byli stejně tak i my pružným manažer-
ským týmem,“ řekl Belada.

Text a foto: Eugenie Línková

Prezident Agrární komory ČR má oporu v mladých manažerech

Stínový ministr zemědělství ČSSD, místopředseda Zemědělského výboru PS PČR 
Mgr. Michal Hašek (vpravo) s prezidentem AK ČR Ing. Janem Velebou v Blatničce

SZIF maximálně vyčerpal 
dotační program 

„Horizontální plán
rozvoje venkova“ 

Horizontální plán rozvoje ven-
kova byl pro Českou republiku 
schválen Evropskou komisí v květ-
nu 2004, s platností do konce roku 
2006. Prioritou HRDP bylo zajiště-
ní trvale udržitelného rozvoje země-
dělství, venkova a jeho přírodních 
zdrojů.

HRDP byl rozdělen do 5 opat-
ření: Předčasné ukončení zeměděl-
ské činnosti, Méně příznivé oblasti 
a oblasti s environmentálními ome-

zeními (LFA), Agro-environmentál-
ní opatření, Lesnictví a Zakládání 
skupin výrobců.

Od 28. března 2008 probíhají 
výplaty dotací na tato opatření již 
z Programu rozvoje venkova (PRV), 
který byl schválen na období 2007–
2013 a rámcově tedy na HRDP nava-
zuje.

V uvedené tabulce jsou dle opat-
ření uvedeny dotace vyplacené farmá-
řům za jednotlivé roky:

Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) vyplatil koncem břez-
na poslední finanční prostředky ze 

zdrojů programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Z celkové 
částky 19 646 170 483,92 Kč, která byla částečně použita i na dopla-
cení Speciálního předvstupního programu pro zemědělství a rozvoj ven-
kova (SAPARD), zůstalo nedočerpáno pouhých 445,79 Kč. Česká repub-
lika tak prostřednictvím SZIF v maximální možné míře vyčerpala finanč-
ní prostředky získané z Evropské unie. 
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Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm 
naleznete pro Vás užitečné

a odborné informace, ale i poučení 
z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

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



Turisté
mohou 

ochutnat 
potraviny 

se značkou 
KLASA

Ochutnávky výrobků se značkou KLASA na 
Pražském hradě se konaly již v předchozích letech. 
Nejinak tomu bude i letos. Turisté tak prohlídku 
našich památek budou moci spojit s ochutnávkou 
kvalitních potravin.

KLASA
se podívá

do regionů

Národní značka kvality KLASA se bude ve 
spolupráci s regionálními deníky účastnit 
propagačních akcí na mnoha místech po ce-
lé České republice. 

Propagace značky KLASA na Dnech s Dení-
kem bude pojata zábavnou formou. Státní země-
dělský intervenční fond připravil pro veřejnost 
soutěže o atraktivní ceny. Soutěžit mohou děti 
i dospělí, ženy i muži, každý si může vybrat dis-
ciplínu, která mu vyhovuje nejvíce. Hospodyňky 
a kuchaři si nejspíše vyberou klání v nákupních 
dovednostech. V improvizovaném obchodě musí 
v co nejkratší době (zdarma) nakoupit co nejkva-
litnější suroviny na recept, který dostanou těsně 
před nákupem. Kromě výsledného času se bude 
hodnotit i to, kolik z vybraných potravin ponese 
logo značky KLASA. Soutěž bude vedena dvěma 
kontrolory a podléhá tzv. dvojnásobné kontrole 
kvality stejně jako potraviny se značkou KLASA.

Sportovci změří své síly s fotbalovým míčem při 
rychlostřelbě. Speciální branka bude měřit rychlost, 
jakou míč brankou prolétne.  Čím prudší výkop, tím 
větší bodový zisk. Fotbaloví příznivci budou mít tři 
pokusy, přičemž se započítá ten nejlepší.

Všechny soutěžící čeká kromě zábavy také mož-
nost vyhrát zajímavé ceny. Výherci budou vyhláše-
ni ještě týž den v rámci programu na hlavním po-
diu. Více informací o Dnech s Deníkem jsou na 
webových stránkách www.eklasa.cz.  SZIF

Začíná turistická sezona. Do Prahy se sjíž-
dí návštěvníci ze všech koutů Evropy, ale 
i z USA a mnoha dalších zemí. Této příleži-
tosti využije Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) k propagaci kvalitních potravin se 
značkou KLASA. Turisté se s nimi setkají na 
Letišti Praha a na Pražském hradě.

Pokud jste někdy odlétali z terminálu ruzyňské-
ho letiště Sever I či Sever II, možná jste si všimli 
obchodu Bohemia Deli, který zdobí i loga národ-
ní značky kvality KLASA. V této prodejně tvoří 
sortiment české potraviny a podstatná část z nich 
je pro svou mimořádnou kvalitu oceněna značkou 
KLASA. Všechny tyto výrobky jsou v prodejně 
zřetelně označeny.  V nabízeném sortimentu do-
minují výrobky lahůdkářského charakteru zastou-
pené množstvím uzenářských a mléčných produk-
tů. Právě v těchto prodejnách se budou denně od 
9 do 17 hodin od května do konce července ko-
nat ochutnávky KLASA výrobků. Hostesky bu-
dou každý den obměňovat sortiment z jednotli-
vých kategorií. 

Na místě bude umístěna i velkoplošná plasmo-
vá obrazovka, na které se budou promítat záběry 

z akcí, jež se držitelé značky KLASA účastnili. 
Značce KLASA budou patřit i přilehlé prostory, 
kde budou instalovány propagační materiály znač-
ky KLASA – letáky a plakáty. 

Asi nejnavštěvovanější památkou v České 
republice je Pražský hrad. Denně jej navštíví tisí-
ce turistů. Ti všichni budou moci ochutnat vybra-
né potraviny, jež získaly ocenění národní značky 
kvality. V areálu Pražského hradu se objeví plaká-
ty propagující značku KLASA, na stolech v něk-
terých restauracích a kavárnách budou speciální 
stojánky s informacemi o značce KLASA a to nej-
zajímavější – ochutnávky potravin značky KLA-
SA – naleznou turisté v Black Tower Café. Den-
ně od 9 do 17 hodin zde budou připraveny vyško-
lené hostesky, které budou zájemce informovat 
o značce KLASA. Na ochutnávkových pultech 
se od května do srpna vystřídají různé kategorie 
KLASA výrobků. 

Ochutnávky na Pražském hradě jsou efektiv-
ním způsobem, jak upozornit turisty na kvalitní 
potraviny se značkou KLASA. Mezi ochutnávka-
mi se objeví tradiční preclíky, koláče, klobásy, sý-
ry, nápoje apod. Možná si turisté některé z nich 
natolik oblíbí, že je přimějí se do České republi-
ky vrátit.

Prezentace a ochutnávky výrobků se značkou KLASA se budou konat v obchodech Bohemia Deli v letištním 
terminálu Sever I a Sever II od května do července letošního roku.
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Dne 4. 4. 2008 proběhla ve společnosti Hamé v Kunovicích tisková kon-
ference, jejímž hlavním tématem byla akvizice společnosti Hamé meziná-
rodní společností Nordic Partners.

MLÉKÁRNA KUNÍN ZÍSKALA 
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

DOBRÁ ZNAČKA

Titul „European Trusted Brands 
2008“ (Dobrá značka 2008) v ČR 
získala Mlékárna Kunín, a. s., kte-
rá je tradičním producentem mlé-
ka, smetan, šlehaček, dezertů, jo-
gurtů a školních mléčných svačinek. 
Ocenění za nejlépe vnímanou znač-
ku v oboru mlékárenství dostal pod-
nik na základě průzkumu, který už 
poosmé uskutečnila společnost Rea-
der´s Digest, a to v 15 zemích Evro-
py včetně České republiky. 

Cílem každoročně opakovaného 
průzkumu je zjistit, kterým spotřebi-

telským značkám čtenáři časopisu Rea-
der´s Digest nejvíc důvěřují a jak znač-
ky ve třiceti oborových kategoriích po-
suzují. V tuzemsku na otázky tohoto 
typu podle manažerky výzkumu Rea-
der´s Digest pro ČR Lucie Srpové od-
povídalo 13,5 tisíce lidí. V rámci celo-
evropského průzkumu bylo rozesláno 
v součtu 275 085 dotazníků.

Důležitou součástí výsledného oce-
nění, které si zástupci Mlékárny Ku-
nín už vyzvedli v Praze, je mimo získá-
ní statutu „Dobrá značka 2008“ také 
získání certifikátu. „Ten je o to cenněj-

ší, že jsme ho získali už potřetí v řa-
dě za sebou. To, že za námi tři roky 
po sobě zůstávají ostatní značky, svěd-
čí o loajalitě našich zákazníků, které 
si velmi vážíme,“ konstatoval generál-
ní ředitel Zbyněk Gebauer. Dodal, že 
ocenění významně posiluje důvěru tu-
zemských i zahraničních obchodních 
partnerů. Spotřebitelské značky měli 
respondenti možnost tradičně hodno-
tit ve třiceti kategoriích. Kromě ČR se 
tazatelé ptali také spotřebitelů z Bel-
gie, Finska, Francie, Holandska, Ma-
ďarska, Německa, Polska, Portugalska, 

Rakouska, Rumunska, Ruska, Španěl-
ska, Švédska, Švýcarska a Velké Britá-
nie. Sekce důvěryhodných značek byla 
sestavena v souladu s profesionálními 
standardy tak, aby neobsahoval otázky 
nepřijatelné a zkreslující. Sběr dat pro-
bíhal v září 2007. 

Stejné ocenění jako Mlékárna Kunín 
získaly ve svých kategoriích například 
automobilka Škoda, Česká pojišťovna 
či Česká televize. 

Eva Kijonková, mediální zastoupení
společnosti Mlékárna Kunín, a. s. 

Mlékárna Kunín, a. s.

Praha – Společnost Tetra Pak, 
světový lídr na trhu zpracování 
a balení potravin, oznámila svůj zá-
měr oživit grafickou podobu znač-
ky. Tento krok jí má pomoci posílit 
celosvětovou identitu značky. Re-
vitalizace značky navíc napomůže 
k posílení povědomí o tom, čím se 
firma zabývá a co vyznává – k oži-
vení stávajícího hesla firmy Tetra 
Pak „CHRÁNÍME DOBRÉ”. Toto hes-
lo lze nalézt na více než 100 miliar-
dách obalů po celém světě. 

V lednu zavedl Tetra Pak novou 
grafickou podobu značky, v jejímž 
centru se ocitá heslo „CHRÁNÍME 
DOBRÉ” a její celkové vyznění je vý-
raznější, dynamičtější a barevnější.

„Tetra Pak je značka, která má bo-
hatou historii a jasnou budoucnost,” 
říká Hana Zmítková, ředitelka pro 
vnější vztahy a životní prostředí spo-
lečnosti Tetra Pak. „Význam našeho 
hesla “CHRÁNÍME DOBRÉ” se zdale-
ka neomezuje jen na ochranu obsahu 
obalu. Chráníme dobré také ve smyslu 

snahy o lepší budoucnost pro naše zá-
kazníky, společnost, naše zaměstnance, 
naše dodavatele a trhy, ve kterých pů-
sobíme.”

Firma neustále inovuje své výrobky 
a služby. Cílem je zajistit bezpečnost 
a dostupnost potravin. Tetra Pak se 
také v rámci svých firemních hodnot 
zavázal k udržitelnému hospodaření 
s lesy, k recyklaci a k nízké produk-
ci skleníkových plynů. Nová grafická 
identita značky je navržena tak, aby 
pomohla společnost odlišit a podpo-
řit její vůdčí pozici ve stále konku-
renčnějším prostředí. Tetra Pak bude 
novou grafickou podobu značky zavá-
dět postupně během roku 2008.

Nová grafická podoba značky by-
la vyvinuta ve spolupráci s Ogilvy 
Group UK, která také provedla roz-
sáhlý strategický průzkum značky Te-
tra Pak v globálním měřítku.

Firma působí na více než 165 tr-
zích a zaměstnává přes 20 000 za-
městnanců. Její filozofií je napomá-
hat zajištění bezpečnosti a dostup-
nosti potravin. Tetra Pak pečuje o své 

zákazníky a dodává jim technologic-
ká řešení pro zpracování a balení po-
travin. Soustřeďuje své úsilí na inova-
ce v souladu s potřebami spotřebite-
lů, výrobců a maloobchodu. Filozofií 
společnosti Tetra Pak je podílet se na 
výrobě bezpečných potravin dostup-
ných všude a pro všechny. Mezi nej-
významnější zákazníky v České re-
publice patří společnosti Madeta, 
Pragolaktos, Linea Nivnice, Mlékár-
na Kunín, Olma Olomouc, Kofola, 
Bohemilk a Mlékárna Bohušovice. 

Společnost Tetra Pak je hlavním 
partnerem soutěže Město stromů, 
kterou vyhlašuje Nadace partnerství. 
Celosvětově podporuje trvale udrži-
telný rozvoj, především v oblasti ob-
novitelných zdrojů a snižování emisí 
skleníkových plynů. 

Více informací o společnosti Tetra 
Pak najdete na www.tetrapak.com.

Informace o ochraně životního 
prostřední najdete na: www.tetrapak.
com/environmentalperformance.

Hana Zmítková
Tetra Pak ČR

INFORMACE
O NORDIC PARTNERS: 

Nordic Partners je islandská inves-
tiční společnost, která se zaměřuje na 
potravinářství a nápojářství, rozvoj 
a provoz realitních projektů stejně ja-
ko maloobchod, letectví a hotelnictví. 
Příkladem takového investičního pro-
jektu je luxusní pětihvězdičkový hotel 
D´Angleterre v Kodani, který patří me-
zi nejlepší hotely na světě. Celková hod-
nota skupiny Nordic Partners přesahu-
je 1,1 mld. eur. Ředitelství skupiny je 
v Reykjavíku, ale významná část provo-
zu je řízena také z Rigy a Kodaně. Nor-
dic Partners má čtyři akcionáře, který-
mi jsou Gisli Reynisson, který je předse-
da skupiny, Jon Thor Hjaltason, Bjarni 
Gunnarsson a Daumants Vitols. 

Nordic Partners vlastní a provozu-

je cukrářské, potravinářské a nápo-
jové provozy v Litvě, Lotyšsku a Pol-
sku. Portfolio Nordic Partners zahr-
nuje v této oblasti známé společnosti: 
Laima, Staburadze, Gutta, Lider Artur, 
Margiris a Eurofood. 

Nová potravinářská a nápojářská sku-
pina tak bude řídit provozy v 11 zemích 
a bude mít 16 výrobních závodů s výro-
bou v České republice, Lotyšsku, Litvě, 
Polsku, Rumunsku a Rusku. Tyto země 
představují pro společnost nejvýznam-
nější trhy stejně jako Slovensko, kde má 
společnost významný tržní podíl v mno-
ha tržních segmentech. Skupina má na-
víc v České republice moderní a sofis-
tikované distribuční centrum. Celková 
vlastní skladová kapacita přesahuje 150 
tis. europalet. Přemysl Vícha

Hamé, a. s.

TISKOVÉ KONFERENCE
SE ZÚČASTNILI:

Za Hamé, a. s. – Leoš Novotný 
(předseda představenstva Hamé, a. s.) 
Martin Jagoš (generální ředitel Hamé, 
a. s.) a Stanislav Knotek (právní porad-
ce skupiny Hamé),

Za Nordic Partners – Gunnar Leo 
Gunnarsson (generální ředitel Nordic 
Partners a nový předseda představen-
stva Hamé, a. s.) a Daumants Vitols 
(člen představenstva a spoluzakladatel 
Nordic Partners). 

V průběhu tiskové konference by-
la oznámena akvizice Hamé pod kří-

dla významné mezinárodní společnos-
ti Nordic Partners. Akvizici potvrdili 
Leoš Novotný (předseda představen-
stva Hamé, a. s.) a Gunnar Leo Gun-
narsson (generální ředitel Nordic Part-
ners). Hamé se tímto spojením stává 
významnou součástí společnosti Nor-
dic Partners. Dosavadní produkce Ha-
mé činila přes 100 tisíc tun výrobků. 
Spojením se tak navýší produkce skupi-
ny Nordic Partners na 170 tis. tun po-
travinářských výrobků a 100 mil. litrů 
nápojů. Konsolidované tržby nové po-
travinářské a nápojářské skupiny jsou 
v současném roce odhadovány na část-
ku přesahující 400 mil. eur, úhrnné vý-

sledky za rok 2007 přesáhly 300 mil. 
eur. 

Dosavadní majoritní akcionář 
a předseda představenstva Hamé, a. s.,
Leoš Novotný zůstává ve společnosti 
minoritním akcionářem. Leoš Novot-
ný poznamenává: „O Hamé byl velký 
zájem již v roce 2000, kdy Hamé zreali-
zovalo akvizici společnosti OTMA. Zá-
jem eskaloval v roce 2006 a ze 44 zá-
jemců získal „bohatou nevěstu” NOR-
DIC PARTNERS. Myslím, že je to ten 
správný impuls, aby se Hamé dostalo 
do pomyslné 1. ligy potravinářských fi-
rem v rámci Evropy.“ 

Gunnar Leo Gunnarsson, generální 
ředitel skupiny Nordic Partners, sdě-
lil: 

„Hamé je vítaným doplněním inves-
tičního portfolia Nordic Partners. Ha-
mé představuje doposud největší akvizi-
ci společnosti a bude hrát klíčovou roli 
v naší potravinářské strategii. Finanč-
ní síla potravinářské sekce je významná 
a na baltských a východoevropských 
trzích očekáváme neustálé posilování 
a růst obchodu s potravinami.“ 

Tetra Pak oživuje 
grafickou podobu značky

V  S R D C I  Z N A Č K Y  J E  Z V Ý R A Z N Ě N O  H E S L O  F I R M Y  C H R Á N Í M E  D O B R É

Německá
mlékárenská firma

Müller
usiluje v ČR

o dominantní postavení
Praha (bo) – Největší německý výrobce jogurtů Müller zalo-

žil v Česku pobočku a bude tu usilovat o dominantní postave-
ní. Česko je první zemí ve východní Evropě, kam firma zamíři-
la s vlastní pobočkou. 

 „V zemích, kde máme zastoupení, jsme zvyklí být lídrem trhu. 
V Německu a Británii jsme jednička, řekl šéf tuzemské společnos-
ti Müller Václav Najman. Cílem společnosti je podle Najmana do 
dvou let minimálně zdvojnásobit prodej jogurtů Müller. 

Společnost, která do Česka své výrobky dosud pouze dovážela 
přes distributory, má nyní na trhu dvouprocentní podíl. Dominant-
ní pozici v tuzemsku mají jogurty firmy Danone, následují jogurty 
z Olmy, Valašského Meziříčí a Kunína. 

 „Pokud se rozhodnou, že v jogurtech budou v Česku jedničkou, 
tak to nejspíš dokážou. Nemusí se nám to líbit, ale je to silná sku-
pina, řekl HN šéf největších tuzemských mlékáren Madeta Milan 
Teplý. Teplý také upozorňuje, že už dnes je Müller v Česku lídrem 
na trhu s trvanlivým mlékem, které vyrábí v pražském Pragolakto-
su. „Nepadáme ale před Müllerem na zadek – například v sýrech se 
porazit nedáme,“ dodal Teplý. 

Společnost Müller už řadu let vykupuje mléko především ze se-
verních Čech a zpracovává ho i ve svých německých podnicích. Na 
tom se v nejbližší době nic měnit nebude. „V budoucnu ale výroba 
v Česku není vyloučena,“ dodal Najman.
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Praha (fk) – ve dnech 19. až 26. dubna 
2008 se uskutečnilo v Praze, ale také v Jih-
lavě a Plzni setkání mlékárenských a dalších 
potravinářských odborníků z Ruska, které pro 
ně uspořádaly společnosti MEGA a. s., Stráž 
pod Ralskem, TENEZ a. s., Chotěboř, a slo-
venská firma VZDUCHOTORG s. r. o. z Nové-
ho Mesta nad Váhom, výrobci a dodavatelé 
moderních potravinářských technologií. Tyto 
tři společnosti úzce spolupracují a za zají-
mavost stojí uvést, že si své obchodní souru-
čenství směrované na východ nazývají „Slo-
vanský dům“. 

Pořadatelé připravili pro své hosty bohatý pro-
gram, jehož nejzávažnější částí byla dvoudenní 
odborná konference formou semináře v hotelu 
Olšanka na pražském Žižkově, kde bylo všech 
čtyřicet čtyři účastníků také ubytováno. Úvod-
ní slovo na konferenci přednesl generální ředi-
tel a předseda představenstva společnosti ME-
GA a. s. Ing. Luboš Novák, CSc., který všech-
ny přítomné přivítal, vyzdvihl vysokou účast na 
semináři a popřál účastníkům skvělé odborné
zážitky. Náplň přednášek pak měla vysokou od-
bornou úroveň. Pro přehled uvádíme jejich au-
tory a náplň:

I. A. Jevdokimov, doktor technických věd, profe-
sor Severokavkazské státní technické univerzity, 
Ruská federace: Inovace v mléčném průmyslu s vy-
užitím membránových technologií

Ing. Libor Nejedlý, ředitel Divize membránových 
procesů, MEGA a. s., Česká republika: Představení 
společnosti MEGA a. s.

Ing. Dmitrij Volodin, ředitel společnosti MEGA 
ProfiLine, Ruská federace: Průmyslové využití elek-
trodialyzačních technologií v mléčném průmyslu

MVDr. Oldřich Gojiš, předseda představenstva 
a generální ředitel INTERLACTO, spol. s r. o., 
Česká republika: Představení skupiny INTERLAC-
TO, spol. s r. o. 

Ing. Rimma Topchieva, manažerka prodeje, mléč-
ný průmysl, MEGA a. s., Česká republika: Elek-
trodialyzační zařízení a membrány na zpracování 
mléčné suroviny

Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský mléká-
renský svaz, Česká republika: Současný stav mlé-
kárenství v ČR

Ing. Pavel Mertin, generální ředitel společnos-
ti VZDUCHOTORG, a. s., Slovenská republika: 
Zařízení a technologie na sušení mléka a mléčné 
syrovátky

Dr. Ing. Luděk Karásek, MBA, generální ředitel 
TENEZ a. s., Česká republika: Představení společ-
nosti a výrobního programu, možnosti spolupráce se 
zeměmi SNS

Za zmínku stojí také vyzdvihnout vystoupení 
s jiným než potravinářským zaměřením, a tím by-
la přednáška Ing. Jaroslava Lenocha z Reiffeisen 
BANK Česká republika na téma „Podpora vývo-
zu českých firem na trh SNS za pomoci exportní-
ho financování“. 

Jak je patrné z výčtu přednášejících a jejich 
témat, měla celá tato mezinárodní akce velmi 
vysokou odbornou úroveň. K ní jistě přispěly 
i doprovodné programy, ať už se jedná o prohlíd-
ky turisticky zajímavých částí historické Prahy, tak 
i Jihlavy a Plzně, a také exkurze v mlékárenském 
podniku Moravia Lacto a. s. v Jihlavě a pivova-
ru Plzeňský Prazdroj. Co je však nutné považo-
vat za nejcennější: osobní poznání odborníků, kte-
ří v dalším období budou schopni udělat dobrý 
obchod výhodný pro obě strany. 

Mezinárodní vědecko-praktický seminář
pro odborníky z Ruské federace

Ing. Libor Nejedlý ze společnosti MEGA a. s. při své přednášce Významný odborník na membránovou technologii I. A. Jevdokimov

Pohled do auditoria semináře Pohled na účastníky semináře při diskusi

Ing. Jiří Kopáček, CSc., při svém vystoupení

ING. PAVEL MERTIN,
generální ředitel 

Vzduchotorg, s. r. o.,
Nové Mesto nad Váhom,

spolupořadatel akce

Dr. ING. LUDĚK 
KARÁSEK, MBA, 
generální ředitel 

TENEZ a. s., Chotěboř, 
spolupořadatel akce

ING. LUBOŠ NOVÁK, CSc.,
předseda představenstva 

a generální ředitel 
MEGA a. s.,

Stráž pod Ralskem, 
spolupořadatel akce
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Řekli o semináři:
NATALJA 

VLADIMIROVNA 
SINICYNA,

generální ředitelka, 
OOO „NaDo“, 

Otradnyi - Samara, 
Ruská federace

Tato akce je užiteč-
ná pro české společ-
nosti, které mají mož-
nost provádět reklam-

ní akci zaměřenou bezprostředně pro zástupce 
mléčných podniků v Rusku. Tento seminář je ta-
ké zajímavý pro ruské odborníky, kteří se zde mají 
možnost seznámit s novými technologiemi a pro-
cesy. Velmi si cením i návštěvy mlékárny v Jih-
lavě, kde bylo možno vidět moderní mlékárnu 
v praxi. Za hlavní přínosy semináře pro naši fir-
mu považuji zejména komunikaci s členy delega-
ce a možnost diskuse na téma společných zájmů. 
Velmi důležité bylo i rozšíření vědomostí o sor-
timentu mléčných produktů s použitím různých 
druhů náplní. A veškeré informace o moderních 
membránových zařízeních na čištění vody mě ta-
ké velmi zaujaly.

AYK AGVANOVIČ 
AVDALJAN,

generální 
ředitel OOO 

„Penzmolprom“, 
Penza,

Ruská federace

Seminář je organi-
zován na vysoké úrov-
ni, byli pozváni vy-

soce kvalifikovaní specialisté v daném průmys-
lu, byl vysvětlen široký okruh problémů, ta-
ké byl otevřen nejvíce aktuální problém dnešní 
doby – bezodpadové technologie, ekologicky čis-
tá výroba. Rozšířeny byly také teoretické znalos-
ti a velmi si cením seznámení s obchodními part-
nery z různých oblastí a také upevnění osobních 
vztahů.

RUSLAN 
ISMAJLOVIČ 

OMAROV,
generální ředitel, 

ZAO „Tagris“, 
Moskva,

Ruská federace

Mlékárenství v Rus-
ké federaci potřebuje 
obnovit a zmodernizo-
vat svoji výrobní základ-

nu. A tento seminář má možnost k tomu význam-
ně přispět. Velmi si cením prohloubení znalostí 
o této problematice týkající se možnosti využít mo-
derní mlékárenské technologie vyráběné v České
a Slovenské republice.

IRINA 
ALEXANDROVNA 

ŠERGINA,
vedoucí oddělení 

výroby sýrů, 
Vědecko-výzkumný 
Institut výroby sýra, 

Uglič,
Ruská federace

Podobné seminá-
ře jsou důležité nejen 

pro podniky ruského mlékárenského průmys-
lu, ale také pro průmyslovou vědu. Nové znalos-
ti získané na semináři je možné použít v praxi 
a tyto informace i využívat pro rychlejší reali-
zaci inovačních technologií pro ruské podniky. 
Pomohlo hodně nových znalostí v oblasti pou-
žití membránových technologií ve výrobě sýrů.
Upevnilo to i moje přesvědčení, že rozvoj a uplat-
nění těchto nových technologií v ruském prů-
myslu výroby sýrů se bez těchto nových techno-
logií neobejde.

VASILIJ 
KUPRIANOVIČ 

SURAJEV,
generální ředitel, 
ZAO „Kirovskij 

moločnyj kombinat“, 
Kirov,

Ruská federace

Seminář na zpra-
cování mléčné suro-
viny, který se konal 

v ČR, byl organizován na vysoké úrovni a byly 
na něm projednány velmi důležité otázky dneš-
ní doby, týkající se hlubokého zpracování mlé-
ka s použitím bezodpadových technologií.
Na semináři byly představeny známé evropské 
společnosti MEGA a. s., TENEZ a. s. a Vzdu-
chotorg, s. r. o., také byly představeny jejich nej-
novější technologie pro efektivní použití mléčné 
suroviny. Seminář dal odpovědi na mnoho otá-
zek, týkajících se zpracování mléka, čištění vod 
a výrobních odpadů, získány kontakty ředitelů 
a specialistů společnosti těchto významných čes-
kých dodavatelů moderních mlékárenských tech-
nologií. 

ING. PAVEL MERTIN,
generální ředitel Vzduchotorg, s. r. o.,

Nové Mesto nad Váhom
Seminář byl užitečným setkáním pro obě stra-

ny, jak ruskou, tak pro české a slovenské dodava-
tele. Neformální setkání v Praze se vydařila, ale 
také odborný program považuji za velmi povede-
ný. Cením si i vysoké úrovně přednášejících, a ta-
ké nově navázaných velmi srdečných vzájemných 
vztahů.

 
Dr. ING. LUDĚK KARÁSEK, MBA

generální ředitel TENEZ a. s., Chotěboř
Zajímavé setkání obchodních partnerů, kte-

ří řídí mlékárenské podniky na ruské straně, ale 
i našich s námi, co dodavateli techniky a techno-
logie. Byl zde velmi zřetelný zájem o nové infor-
mace. A také chci pochválit dobrou organiza-
ci celé akce. Za nejpozitivnější však považuji ná-
vštěvu ruských odborníků v našich závodech 
Moravia Lacto a. s. v Jihlavě a Plzeňský Prazdroj, 
kde si určitě udělali dobrý obrázek o výborné 
úrovni českého potravinářského průmyslu.

ING. LUBOŠ NOVÁK, CSc.,
předseda představenstva a generální ředitel 

MEGA a. s., Stráž pod Ralskem
Návštěvu ruské strany a celkový program se-

mináře a akcí s ním spojených považuji za velký 
obchodní přínos. Prvním pozitivním dojmem je 
vysoký počet účastníků a pak jejich kvalita. Byly 
zde osobnosti z vysokého managementu ruského 
potravinářského průmyslu, ale také významní od-
borníci techniky a moderních technologií, a to jak 
od nás, tak od nich. Toto spojení považuji za jedi-
né možné pro příští úspěšné vzájemné obchodní 
vztahy. Nynější aktivní spolupráce s východem je 
na pořadu dne a je ji nutné rozvíjet. To považuji 
za velmi správnou obchodní orientaci.

Skupina účastníků mezinárodního semináře dne 22. 4. 2008 před hotelem Olšanka v Praze

R. I. Omarov při svém diskusním vystoupení MVDr. Oldřich Gojiš, generální ředitel skupiny 
INTERLACTO při své zajímavé přednášce

Pořadatelé vyslovují poděkování společnostem
patřícím do skupiny INTERLACTO. Toto seskupení 

mlékárenkých podniků významně přispělo ke zdárnému 
průběhu mezinárodního semináře.
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PRAHA – Historicky nejlepší hos-
podářský výsledek za dobu svého 
podnikání v ČR dosáhla společnost 
McDonald´s v roce 2007. Roční trž-
by McDonald´s ČR vzrostly až na 
3,2 mld. Kč, čímž poprvé překroči-
ly hranici tří miliard korun. Společ-
nost tak zaznamenala nejvyšší me-
ziroční nárůst za uplynulých 10 let, 
a to o téměř 25 %. Dramaticky se 
zvýšil také počet zákaznických ná-
vštěv ze 44,5 na 53,5 milionů – te-
dy o více než 20 %. V roce 2007 
McDonald´s ČR otevřel dvě nové 
restaurace a celková výše investic 
činila 180 mil. Kč. Počet zaměst-
nanců se meziročně zvýšil z 3 700 
na 3 800. Podobně dynamický růst 

očekává McDonald´s ČR i v letoš-
ním roce.

 
„Rekordní výsledky roku 2007 doka-

zují, že zájem českých zákazníků o na-
še služby roste,“ říká Arnaud Burlin, 
generální ředitel McDonald´s ČR/SR. 
„V posledních třech letech jsme inves-
tovali přes 450 mil. Kč zejména do mo-
dernizace prostředí našich restaurací, 
kvality jídel i pestrosti nabídky. Ukazu-
je se, že veřejnost reaguje na tyto změ-
ny velmi pozitivně. Dokázali jsme oslo-
vit nové skupiny zákazníků a zvýšila se 
i frekvence jejich návštěv. Také průměr-
ná výše útraty v našich restauracích 
v meziročním srovnání vzrostla.“ 

V roce 2007 společnost McDonald´s 

ČR uskutečnila několik zásadních inves-
tic, jejichž cílem bylo na jedné straně 
zvýšit vyváženost a pestrost nabídky jí-
del a na straně druhé zpříjemnit pobyt 
zákazníků v restauracích:
�  Firma v první řadě začala používat 

ve všech svých restauracích nové 
typy fritovacího oleje s minimali-
zovaným obsahem trans-mastných 

kyselin. Tím výrazně přispěla k větší 
vyváženosti nabízeného jídelníčku.

�  Novinkou v sortimentu McDonal-
d´s se stala káva Rainforest Alli-
ance. Jedná se o vysoce kvalitní 
100% arabiku, která je certifikovaná 
nezávislým sdružením Rainforest 
Alliance. To znamená, že je pěstova-
ná v souladu se zásadami udržitelné-
ho zemědělství a část výtěžku z pro-
deje je věnován na rozvojové progra-
my v pěstitelských oblastech.

�  V roce 2007 prošlo zásadní změnou 
interiéru či exteriéru pět provozo-
ven. Cílem modernizace je učinit re-
staurace příjemnějšími a zajímavěj-
šími pro současné zákazníky.

�  Oproti předchozím rokům, kdy se 

McDonald´s soustřeďoval zejména 
na zlepšení prostředí stávajících re-
stauracích, loni otevřela firma dvě 
nové provozovny – na ruzyňském 
letišti a ve Vrbové Lhotě na dálnici 
z Prahy do Hradce Králové.
„Výsledky prvních měsíců roku 2008 

ukazují, že i letos můžeme očekávat po-
dobný růst tržeb a zájmu zákazníků,“ 
dodává Arnaud Burlin. „Opět předpo-
kládáme zvýšení tržeb přesahující de-
set procent. V nejbližší době navíc plá-
nujeme otevření dvou nových restaura-
cí, a to na novém fotbalovém stadionu 
SK Slavia Praha v Edenu a v Osicích na 
81,5 km dálnice D11 z Hradce Králové 
do Prahy.“ Drahomíra Jiráková

McDonald´s ČR/SR

Bzenec (Hodonínsko) (bo) – Spo-
lečnost OKL Bzenecký ocet uvedla 
do provozu druhou nerezovou ocet-
nici, která je největší svého druhu 
v Evropě. Roční produkce firmy tak 
stoupne o třetinu na 52 milionů lit-
rů octa ročně. Uvedl to ředitel fir-
my Josef Pavel. Do konce března 
také společnost definitivně opusti-
la výrobní prostory ve Znojmě, od-
kud do Bzence odešla na přelomu 
roku. 

Výroba octa ve Znojmě skonči-
la po 130 letech vloni v prosinci. Po 

věhlasných okurkách Znojmia od 
společnosti Fruta, které nyní vyrábí 
společnost Hamé Babice, a pivu Hos-
tan, jež v současné době vyrábí pivo-
var Starobrno, přišlo Znojmo o dal-
ší tradiční potravinářský výrobek. 
Značku Znojemský ocet koupila fir-
ma OKL Bzenecký ocet před více než 
rokem. „O přesunu do Bzence jsme 
se rozhodli kvůli nezbytným investi-
cím do nových technologií. Ve Zno-
jmě jsme měli prostory pouze prona-
jaté a hrozilo, že bychom v budouc-
nu museli stejně odejít,“ řekl Pavel. 

Firma proto již na podzim minulé-

ho roku koupila za 20 milionů korun 
největší nerezovou ocetnici v Evropě 
s kapacitou výroby 18 milionů litrů 
octa ročně. Dalších asi 11 milionů 
korun investovala do agregátů, zálož-
ního zdroje energie a chlazení. Vedle 
nyní již dvou velkokapacitních ocet-
nic firma vlastní ještě další tři men-
ší s kapacitou výroby od tří do sedmi 
milionů litrů ročně. 

Ve znojemské octárně, která byla 
nejstarší v celé zemi, se ocet vyráběl 
tradičním způsobem v dřevěných 
sudech. V nich byly uloženy buko-
vé hobliny, na nichž přežívaly octo-

vé kvasinky. Přes hobliny protékal 
v několika cyklech obilný či bram-
borový líh. „Ve výrobě jsme moh-
li pokračovat dál tímto způsobem, 
ale při použití hoblin vznikal ocet 
maximálně o koncentraci 14 pro-
cent, u nerezových ocetnic dosahuje-
me koncentrátu dvacetiprocentního. 
A právě ten je nejvýhodnější na skla-
dování a distribuci,“ řekl Pavel. 

Výroba octa ze Znojma ale přece 
jen nezmizí úplně. Jeden z šestnác-
ti dřevěných sudů se stane součás-
tí expozice mapující historii výroby 
octa ve Znojmě. Kde přesně bude 

muzeum octárny sídlit, se zatím 
neví. Zbývající sudy firma využije na 
výrobu jablečného octa či jej převe-
ze do sesterské firmy ve Francii, kde 
by měly sloužit pro skladování vin-
ného octa. 

Společnost OKL Bzenecký ocet 
patří do nizozemské skupiny Burg 
Groep, která v Evropě provozuje šest 
dalších továren na ocet. V minulém 
roce se v Bzenci vyrobilo kolem 34 
milionů litrů octa. Více než polovina 
směřovala na export, především do 
Polska, Slovenska, Maďarska, Slovin-
ska, Rumunska a Bulharska. 

Bzenecký ocet navýší výrobu

Před časem vyšel 
na první straně Hos-
podářských novin člá-
nek o tom, jak se ja-
kost potravin všeobec-
ně zhoršuje, používají 
se náhražky, falšují se 
potraviny a vůbec to už 
není jako dřív.

Oponoval jsem tomu, 
protože nesouhlasím, 

a myslím si, že potraviny jsou teď lepší než kdy 
dřív, po stránce jakosti, hygienické a veterinár-
ní kontroly, balení apod. Jestli někdo porovnává 
s tím, co bylo za plánované ekonomiky, uvědom-
me si, že trvanlivost Pribináčku byla 24 hodin, 
na mléku bylo na víčku napsáno Po jako pon-

dělí, akceptovatelná jakost syrového mléka byla 
20 milionů CPZ/g* a o chladicím řetězci jsme 
si mohli nechat zdát. Tavené sýry se vyráběly ze 
zbytků nekvalitní výroby přírodních sýrů a těch 
bylo například v Žamberku, specializované mlé-
kárně na ementál, přes 80 %.

Dnes mnozí čtenáři novin vzpomínají s nostal-
gií na minulá léta, idealizují si chuti z mládí a kri-
tizují, že do některých sýrů se přidává rostlin-
ný tuk, do párků separát a bryndza že se vyrábí 
z pasterovaného mléka. Média všeobecnou kriti-
ku všeho podporují a redaktorky z MF Dnes radí 
nejíst víc sýra, než je velikost krabičky zápalek. 
Že se prodávají auta za 150 tisíc a taky za 5 mili-
onů, to považujeme za normální, ale že kilo pár-
ků za 30 Kč není stejné jako za 150 Kč, tomu se 
divíme (článek L. Perlína v časopise Výživa).

Myslím si, že skutečně špatná potravina je 
dnes neprodejná i za nízkou cenu, naše náro-
ky stoupají a potraviny, které si můžeme všich-
ni vybrat v obchodní síti, jsou daleko kvalitnější 
než cokoli, co jsme měli ke koupi kdysi. Výjim-
ky samozřejmě existují, ale já mluvím o všeobec-
ných trendech.

Jeden čtenář mi napsal, že nejmenovaný zástup-
ce mlékárny přiznal, že se do mléka dává palmo-
vý olej. Člověk si pak uvědomí sílu médií, protože 
stálé opakování takovéhle hlouposti (zaznělo to 
jednou v pořadu Ester Kočičkové a šlo o řepkový 
olej) si dnes čtenář přizpůsobí a věří tomu (vždyť 
kolikrát se jen mě novináři na to ptali).

Proč o tom píšu – nedávno na dvou setkáních 
s kolegy z mlékáren zazněly stejné stesky na kva-
litu potravin (samozřejmě jiných než těch, kte-

ré vyrábí oni), a používali stejné argumenty jako 
mnohdy primitivní články v novinách. Trochu mě 
to děsí – když i my budeme memorovat o tom, 
jak se kvalita potravin zhoršuje, ačkoli právě my 
bychom měli vědět, že ne (vždyť každý u svých 
výrobků mluví o zvyšování jakosti), jak to má 
vědět běžný spotřebitel?

Tak tedy – kvalita Vámi vyráběných mléká-
renských výrobků se zvyšuje. Proč by výrobky 
jiných, které se dobře prodávají, měly být jiné? 
Leda že věříte nekvalifikovaným soudům novi-
nářů a nostalgicky vzpomínáte na domácí šun-
ku a tvaroh, co dělal dědeček z právě nadojeného 
mléka, když Vám bylo 5 let. Kdo jiný by měl dělat 
našim potravinám reklamu, když ne my?
* CPZ: celkový počet mikrobů

Ing. Oldřich Obermaier

Praha (ELOPAK) – Na slavnostním setkání 28. března 2008 na ústředí 
Elopaku ve Stabekku v Norsku, podepsal Elopak důležitou smlouvu o part-
nerství s WWF Norsko. Hlavním cílem partnerství pro Elopak a WWF je do-
sáhnout prostřednictvím společného úsilí snížení emisí oxidu uhličitého. 
Elopak se zavazuje snížit produkci oxidu uhličitého při svých výrobních ak-
tivitách o 15% v roce 2010. WWF bude sledovat a ověřovat úsilí Elopak 
při dosažení tohoto cíle. Jedná se o tříletou partnerskou smlouvu, která je 
prvního tohoto druhu v historii společnosti Elopak.

Elopak podepsal smlouvu o partnerství s WWF v Norsku

Elopak bude finančně přispívat na 
programy ochrany a řízení biodiversi-
ty a lesnictví WWF a WWF bude po-
dle potřeby monitorovat dlouhodobě 
udržitelné postupy používané doda-
vateli papírového kartonu společnosti 
Elopak. Smlouvu podepsal za Elopak 
Borge Kvamme, ředitel pro marketing, 
a Rasmus Hansson, tajemník WWF 
v Norsku.

Borge Kvamme uvedl: „Zavazuje-
me se významně snížit naše emise oxi-
du uhličitého a potvrdit tím atraktivi-
tu našeho nápojového kartonu z hledis-
ka jeho šetrnosti k životnímu prostředí. 
WWF nám bude pomáhat v dosažení 
vytyčeného cíle pomocí vlastní odbor-
né kompetence a bude ověřovat, zda 
děláme to, co říkáme. Doufáme, že 
toto společné úsilí nás zařadí mezi 
WWF ochránce klimatu.“

Sveinar Kildal, ředitel Elopak pro zá-
ležitosti životního prostředí, k tomu do-
dal: „Budeme poskytovat přímý spon-
zoring programům WWF pro lesnic-
tví a biodiversitu. Tyto programy jsou 
rozhodující v boji proti nelegální těž-
bě dřeva a při ochraně ohrožených dru-
hů. Partnerství nám pomůže zajistit, že 
100 % našich surovin pochází ze správ-
ně obhospodařovaných lesů.“

WWF je největší a nejzkušenější ne-
závislá organizace na ochranu přírody 
pracující ve více než 90 zemích světa, 
sledující kritické změny klimatu a zále-
žitosti ochrany životního prostředí. Je 
to důležitá organizace, která vede dů-
razné kampaně vůči vládám, průmyslu 
a veřejnosti, vytvářející životaschopná 
dlouhodobá řešení pro ochranu život-
ního prostředí na naší planetě. WWF 
nabízí možnosti vzdělávat zaměstnan-
ce Elopak v tréninkových programech 
a aktivitách, poskytuje Elopaku hod-
notné strategické poradenství v otáz-
kách dlouhodobě udržitelného rozvo-
je v obalovém průmyslu.

„Toto partnerství otevírá mnoho pří-
ležitostí pro Elopak a pro naše joint 

ventures na celém světě. Dává nám vě-
rohodnější hlas, když se vyjadřujeme 
k záležitostem životního prostředí a vy-
značuje začátek nové významné éry en-
vironmentální strategie Elopak,“ uzaví-
rá Sveinar Kildal.

Společnost Elopak je jedním z před-
ních světových dodavatelů obalového 
systému pro tekuté potraviny, vyvíjí, vy-
rábí a prodává kompletní systém pro 
balení nesycených tekutých potravin. 
V roce 2007, společnost zaměstnávají-
cí 2 500 osob (údaj bez joint ventures) 
dosáhla obratu NOK 5 478 milionů (tj. 
EUR 683 mil.). Elopak je dobře znám 
jako dodavatel tzv. kartonů se stříškou 
označovaných Pure–Pak® . V roce 2007 
Elopak prodal více než 11 miliard kusů 
kartonů Pure–Pak® pro mlékárenský 
průmysl, pro plnění džusů a dalších ná-
pojů a tekutých potravin. Jako dodavatel 
uceleného obalového systému se zastou-
peními ve více než 40 zemích a zákazní-
ky ve více než 100 zemích přináší Elo-
pak na nové trhy mezinárodní zkušenos-
ti, moderní technologie a jejich aplikace.

Více informací také na:
www.elopak.com

( W W F  –  W O R L D  W I D E  F U N D  F O R  N A T U R E  ( D Ř Í V E  W O R L D  W I L D L I F E  F U N D )  /  S V Ě T O V Ý  F O N D  N A  O C H R A N U  P Ř Í R O D Y )

Kvalita potravin se přece zvyšuje, ne?

R O Č N Í  T R Ž B Y  P Ř E K R O Č I LY  3  M L D .  K Č

Nejlepší rok v historii McDonald´s ČR 
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„Do konce tohoto roku plánujeme 
na celém území Prahy vybudovat 50 
obchodů, pak zahájíme expanzi i do 
dalších měst po celé ČR,“ řekl novi-
nářům generální ředitel Žabky Zdeněk 
Linhart. „Chceme v ČR do tří let udě-
lat 250 obchodů. Průzkumy nám uká-
zaly, že je tady prostor pro stovky ma-
lých prodejen,“ uvedl. 

Žabka chce samoobsluhy otevírat 
v centrech měst, rezidenčních čtvr-
tích či administrativních střediscích. 
Obchody Žabky budou podobně jako 
v Polsku fungovat na principu blízkém 
franchisingu. „Prostory budou prona-
jaty a prodejny budou řídit nezávislí 
provozovatelé,“ uvedla mluvčí Penty 
Jana Studničková. 

Samoobsluhy Žabky mají mít v Čes-
ku plochu od 60 do 120 metrů čtvereč-
ních a v jejich nabídce budou hlavně 
základní potraviny. Tak malé prodej-
ny zatím žádný z velkých obchodních 
řetězců na českém trhu neprovozuje. 
„Žabky budou mít i přes svoji menší 
rozlohu okolo 1600 garantovaných po-
ložek, což je mimochodem o polovinu 
více, než mají rozlohou mnohem vět-
ší diskontní prodejny,“ podotkla Stud-
ničková. 

Ceny zboží v prodejnách Žabka 
budou podle Linharta na úrovni mezi 
nezávislými obchodníky a supermar-
kety. „Nemůžeme jít na cenu, jakou 
má například řetězec Billa, protože to 
je daleko větší obchod. Chceme být 

Žabka zahájila expanzi do Česka 

Střihání pásky u první prodejny Žabka

Praha (bo) – Obchodníci vytáhli 
do boje proti nadváze a obezitě, 
která v posledních letech trápí 
stále více Čechů. Obchodní řetěz-
ce do své nabídky zařazují ne-
jen nízkokalorické potraviny, ale 
například společnost Tesco Sto-
res ČR šla ještě dál a tlouštíkům 
místo sladkostí poskytne hubnou-
cí nákupní vozíky či je před vstu-
pem do oddělení se sladkostmi 
donutí si zacvičit. Nový program 
Tesco v Česku zahájilo v úterý
1. dubna. 

„Náš nový koncept je zcela dobro-
volný a zúčastnit se ho může každý, 
kdo trpí nadváhou, chce shodit něja-
ké to kilo do plavek nebo jen trošku 

zpevnit postavu,“ řekla Eva Williams 
ze společnosti Tesco Stores ČR. No-
vý program zaměřený na štíhlou linii 
zdůvodnila tím, že rozsáhlý průzkum 
mezi zákazníky obchodů Tesco ukázal, 
že mnoho nakupujících trápí kilogra-
my navíc a chtějí s tím něco dělat. 

Při vstupu do obchodů Tesco proto 
odborně vyškolený personál všem zá-
kazníkům změří procento podkožního 
tuku a podle výsledku jim bude povo-
len či odepřen vstup do oddělení slad-
kostí. „Dietologové doporučují, aby si 
lidé při hubnutí nic neodpírali, a to ani 
oblíbenou čokoládu. Těm, kteří budou 
mít vyšší procento tuku v těle, bude 
proto vstup do oddělení sladkostí po-
volen, avšak až potom, co si zaskáčou 
přes švihadlo, udělají dvacet dřepů ne-

bo si zajezdí na rotopedu,“ uvedla Wil-
liams. Ovšem zákazníkům, kteří jsou 
na hranici obezity, bude místo nákupu 
kalorických pamlsků doporučena ná-
vštěva oddělení s ovocem a zeleninou 
či nákup speciální řady výrobků pod-
porujících zdravý životní styl Tesco 
Healthy Living. 

Zákazníci obchodů Tesco mohou 
od dubna shazovat přebytečná kila 
i během nakupování. „V nabídce bu-
deme mít hubnoucí vozíky, které při 
jízdě kladou odpor. Zákazníci tak při 
nákupu spálí více kalorií, protože vý-
běr zboží pro ně zároveň bude zdra-
vým posilováním,“ řekla Williams. 
Hubnoucí vozíky jsou označeny stup-
nicí od jedné do pěti, přičemž vozíky 
s číslem pět jsou určeny pro zákazní-

ky s velkou nadváhou a svým majite-
lům nedovolí do nich umístit nic, co 
by porušilo dietologický režim. „Když 
bude chtít do takového vozíku zákaz-
ník vložit máslové sušenky nebo tuč-
nou majonézu, vozík začne varovně 
pískat. Bude to obrovská pomůcka 
pro zákazníky se slabou vůlí,“ podo-
tkla Williams. 

Lidé si mohou přímo v obchodech 
Tesco od 1. dubna také zacvičit. Pomo-
cí nového značení prodejen se zákaz-
níci například dozvědí, že při průcho-
du celou nákupní uličkou spálí 46 kilo-
kalorií (kcal), nošení bedny s pivem je 
zbaví 57 kcal a při povinných dřepech 
před vstupem do oddělení se sladkost-
mi vydají energii 63 kcal. 

Tesco přichází s novým programem 

v době, kdy dvě třetiny mužů a více 
než polovina žen mezi 20 a 65 lety tr-
pí v Česku nadváhou. Obézních je 16 
procent Čechů a pětina Češek. ČR je 
tak na prvním místě v EU a na třetí či 
čtvrté příčce v celé Evropě. U 95 pro-
cent lidí je tento stav dán nepoměrem 
mezi příjmem potravy a výdejem ener-
gie. Nadváha a obezita má i zdravotní 
dopady. Je s ní spojeno vyšší riziko sr-
dečních chorob, vysoký krevní tlak či 
cukrovka. 

Společnost Tesco Stores ČR vstou-
pila na tuzemský trh v roce 1996 a ny-
ní v Česku provozuje 55 hypermarke-
tů, 37 supermarketů, šest obchodních 
domů a čtrnáct čerpacích stanic. Tes-
co v Česku zaměstnává 13 700 pracov-
níků. 

Obchody Tesco nabídnou tlouštíkům hubnoucí vozíky 

Brno – Prezident Agrární komory 
ČR Jan Veleba očekává, že v celém 
světě budou v příštích letech 
i nadále růst ceny potravin. Uvedl 
to mimo jiné i na veletrhu Techag-
ro, který probíhal v Brně v týdnu od 
6. do 11. 4.

„Úderem žní 2007 došlo k nečeka-
nému obratu. Zmizely zásoby potravin 
a poptávka po nich převyšuje nabíd-
ku. Nejde přitom o nějaký krátkodo-
bý výkyv, ale o trvalý trend. Svět bude 
žádat meziroční přírůstek potravin 6 %,
ale světová ekonomika tomuto tem-
pu nebude stačit. Bude třeba vyrábět 
více obilí a více masa. Přitom na svě-
tě ubývá orné půdy, která by mohla být 
využita k pěstování zemědělských plo-
din. Jedním z důvodů, který k tomuto 
stavu vede, je rostoucí počet obyvatel,“ 
řekl Veleba.

Údaje OSN v této oblasti ukazují, 
že hektar zemědělské půdy na jednoho 

obyvatele Země se snížil ze zhruba 0,5 
v roce 1950 na 0,25 v roce 2000 a do 
roku 2020 se má snížit na 0,2 hektaru 
na obyvatele.

Vedle toho bude přirůstat výměra 
půdy na nepotravinářskou výrobu. Bu-
dou narůstat negativní klimatické vlivy, 
které budou ukrajovat z úrody.  „Jaké 
je řešení? Jediné, a zní – intenzifikovat 
zemědělskou produkci. Abychom stači-
li tomuto vývoji, musíme investovat do 
nových technologií. Přesně takových, 
jaké můžeme shlédnout zde v Brně,“ 
řekl dál Veleba. „V kontextu řečeného 
je letošní Techagro novým mezníkem 
a novou výzvou.“

Loňské zdražení obilovin na ví-
ce než dvojnásobek způsobil souběh 
tří vlivů: dynamicky rostoucí poptáv-
ka surovin v třetích zemích, zvyšující 
se výroba biopaliv a neúroda v tradič-
ních pěstitelských zemích způsobena 
suchým počasím. Vliv klimatu je jedi-
ná proměnná veličina, zbývající dvě 

vykazují i do budoucna konstantní ná-
růst.

  Spotřeba vepřového masa se v Čí-
ně od roku 1985 zdvojnásobila na 50 
kilogramů na hlavu a rok. Světová po-
pulace se do roku 2030 zvýší ze součas-
ných šesti na více než osm miliard. To 
znamená nutnost navýšení výroby obi-
lovin o třetinu. Příznivé výsledky české-
ho zemědělství, které vloni díky dota-
cím z EU vykázalo rekordní zisk téměř 
14 miliard korun, by se mohly projevit 
v modernizaci a především intenzifika-
ci výroby. 

  Máme co zlepšovat a můžeme se 
pustit do další intenzifikace výroby, 
jsme toho schopni. Průměrný výnos 
v Česku byl loni 4,6 tuny obilovin na 
hektar, v Rakousku to ale bylo o 1,5 tun 
více a ve Francii dokonce o dvě tuny ví-
ce. Je to i tím, že jsme dosud používa-
li o polovinu méně chemických hnojiv 
než země evropské patnáctky. To by se 
nyní, když na to zemědělci mají koneč-

ně peníze, mělo změnit, i když to zřej-
mě narazí u ekologů a zelených,“ vy-
světlil Veleba. Varoval i před snižová-
ním živočišné produkce. Na příkladu 
prasat dokumentoval snižující se pro-
dukci, která klesla od roku 1990 do loň-
ska z 4,8 milionu kusů na loňských 2,8 
milionu kusů a v případě skotu z 3,5 
milionu na 1,39 milionu kusů. Dochází 
tak podle prezidenta Agrární komory 
ČR k nebezpečnému jevu, kdy převis 
rostlinné nad živočišnou produkcí zna-
mená nižší finalizaci produkce.

Zatímco v ČR klesá produkce, svět 
ji zvyšuje. Podle FAO se ve světě v ro-
ce 2006 vyrobilo přes 276,5 milionu 
tun masa, z toho zhruba 107,5 milio-
nu tun vepřového, což je 39 %. Výro-
ba vepřového dále stoupá, v roce 2007 
se vyrobilo na 110,7 milionu tun. Ros-
te podíl Asie na celkové výrobě, v ro-
ce 2000 jde o 50 %, v roce 2006 již 
o 58 %. Světovým lídrem je jednoznač-
ně Čína, v roce 2006 drží podíl 49 %. 

V EU vede Německo, Španělsko, Fran-
cie, Polsko, Dánsko, jejich světový vý-
znam ale klesá. Podle předpovědí Svě-
tové obchodní organizace tento trend 
bude pokračovat a během 20 let dojde 
v rámci světového trhu k nárůstu pro-
dukce až o 50 %. 

Pokud jde o drůbeží maso, i tam 
v produkci hraje prim Čína svým zhru-
ba 15% podílem na světové produk-
ci, hned za ní je svými 14 % Brazílie 
a celá EU s 11 % je za nimi. Přitom 
v Číně je spotřeba jen 8 kilogramů na 
osobu, v Saúdské Arábii 60 kilogramů 
a v USA 45 kilogramů, v ČR to bylo 
vloni jen 24 kilogramů. V produkci 
nejsme soběstační a dováží se drůbeží 
maso především z Polska, Brazílie, 
Německa, Holandska. Agrární komo-
ra ČR v případě drůbeže upozorňuje 
na nutnost přípravy investic do oboha-
cených klecových chovů. Je to dokonce 
jedna z hlavních priorit AK ČR.

Eugenie Línková

Svět zvyšuje produkci masa, v ČR je tomu naopak

ale níž, než jsou nezávislé obchody 
například tady v centru Prahy,“ řekl. 
Většina samoobsluh Žabka bude stej-
ně jako v Polsku otevírat v šest hodin 
ráno a zavírat ve 23:00. Některé ob-
chody Žabka mají mít otevřeno ne-
přetržitě. Prodávat budou zboží od 
základních potravin přes ovoce a ze-
leninu až po drogerii. V budoucnu by 
podle Linharta měly zákazníkům na-
bízet i různé služby. V Polsku lidé mo-
hou v obchodech Zabka například do-
bít kredit mobilních telefonů či vsa-
dit loterii. 

V prvním pražském obchodě Žabka 
lze za nákup platit kartami a straven-
kami. „Budeme tam mít i terminál Saz-
ky a budeme schopni dobíjet mobilní 
telefony všech operátorů. Do budouc-
na na našich terminálech nabídneme 
také placení různých služeb, které ny-
ní domácnosti běžně platí na poště,“ 
uvedl Linhart. 

Skupina Penta s malými samoob-
sluhami Žabka míří do Česka v do-
bě, kdy zde menší obchody začaly bu-
dovat i mezinárodní obchodní řetěz-
ce. Například Tesco Stores ČR chce 
mít do dvou let v Česku prvních de-
set malých prodejen Expres, jejichž 
plocha se pohybuje kolem 300 metrů 
čtverečních. 

Penta koupila obchodní řetězec 
Žabka, který je jedničkou na polském 
trhu malých prodejen, loni v přepoč-
tu za 3,7 miliardy korun. V Polsku má 
Žabka zhruba 1900 prodejen a ročně 
otevírá desítky nových. Vedení společ-
nosti Žabka podle Linharta do svých 
expanzních plánů zahrnulo i Sloven-
sko; rozhodnutí padne poté, co si Žab-
ka otestuje fungování několika desítek 
prodejen v Česku. „Myslím si ale, že 
Slovensko nemůžeme odkládat a bu-
de nás v příštím roce aktivně zajímat,“ 
řekl bez dalších podrobností. Firma 
mapuje situaci také v dalších zemích 

střední a východní Evropy. Česko-slo-
venskou investiční společnost Pen-
ta vlastní pět lidí. Největší podíly dr-
ží Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, 
následují Martin Kúšik, Jozef Oravkin 

a malý díl náleží Jozefu Špirkovi. Pen-
ta Investments se nyní zajímá o nákup 
sítě ruských obchodů Semja. Podle 
Studničkové jednání zaberou ještě ně-
kolik měsíců. 

Potraviny jsou z více než 80 % české provenience, u mléčných výrobků převažuje Ma-
deta, Olma a Danone, u masných výrobků Kostelecké uzeniny.

Praha (li) – Polský obchodní řetězec Žabka, který je od loňského roku 
vlastněn investiční skupinou Penta, v centru Prahy otevřel 3. dubna první 
stejnojmennou samoobsluhu. Do konce letošního roku plánuje Žabka v Praze 
vybudovat 50 malých obchodů. Poté Žabka, která má v Polsku 1900 prode-
jen, otevře malé samoobsluhy i v dalších českých městech; do tří let chce 
v Česku provozovat 250 obchodů. Žabka hodlá expandovat i na Slovensko.
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Jihlava (bo) – V kraji Vysoči-
na budou postavena první jatka 
na ekologicky hospodařící farmě. 
Provoz na porážku prasat i sko-
tu by měl do konce příštího roku 
vzniknout v Sasově u Jihlavy. Far-
mář Josef Sklenář má na jeho vy-
budování slíbeno sedm milionů ko-
run z evropského Programu rozvo-
je venkova. Celkové náklady budou 
více než dvojnásobné. 

Farma hospodaří na 500 hektarech 
zemědělské půdy. Nyní chová kolem 
1 000 prasat, v menší míře se věnuje 
i skotu, ovcím a koním. V ekologickém 
režimu chov funguje asi deset let. Far-
mář nyní zvířata vozí na porážku do 
Kosteleckých uzenin, kde se z tohoto 
masa vyrábí i biouherák. 

Spolupráci s masokombinátem, kte-
rý je certifikován pro zpracování bio-
produkce, si Sklenář chválí. „Ale jako 

ekologická farma bychom rádi poráž-
ky prováděli sami, pro zvířata to bude 
lepší,“ uvedl. Na farmě by se mělo ma-
so bourat a balit, s dalším zpracováním 
Sklenář nepočítá. 

Na Vysočině ke konci minulého ro-
ku fungovalo přes 60 ekofarem. Přibý-
vají hlavně v posledních dvou letech 
kvůli rostoucímu zájmu zákazníků 
o biopotraviny. Zpracováním vlast-
ní produkce se dosud zřejmě zabývá 

pouze kozí farma v Ratibořicích u Ja-
roměřic nad Rokytnou, která se stará 
asi o 500 koz. Ve vlastní mlékárně vy-
rábí mléka, kefíry, sýry, sladké krémy 
i jogurty. 

Ekofarma na Havlíčkobrodsku ny-
ní dostala příslib dotace na balírnu ze-
mědělských produktů, což jí umožní ve 
větší míře nabídnout přímo spotřebite-
lům třeba pohanku a kmín. Podle To-
máše Klejzara z regionálního centra 

svazu PRO-BIO by kvůli rostoucí po-
ptávce po tomto sortimentu potravin 
byly v kraji potřebné další zpracovatel-
ské kapacity. 

Z šetření agentury Green marketing 
vyplývá, že loni v Česku spotřeba bio-
potravin meziročně vzrostla o 70 pro-
cent na 1,29 miliardy korun. Kvůli sla-
bé domácí nabídce se však podíl biopo-
travin z dovozu proti roku 2006 zvýšil 
z 56 na 62 procent. 

Na Vysočině budou díky EU postavena první jatka na ekofarmě

Nové domy postavené v rámci projektu „A home for every plantation workers“ 
(Bydlení pro každého zaměstnance čajové plantáže)

Část výtěžku z prodeje čajů Mabroc ETHICAL TEAS
jde díky charitativnímu projektu zpět na Cejlon

Stávající domovy mnohých zaměstnanců čajových plantáží na Srí Lance…

Ve dnech 18. až 20. března pro-
běhla ve Velkém sále Domu země-
dělské osvěty výstava knih „Agro-
Publikace“. Výstavu se rozhodla 
uspořádat Zemědělská a potravi-

nářská knihovna, aby připomně-
la 80. výročí otevření Ústřední slo-
vanské zemědělské knihovny pro 
nejširší veřejnost. 18. březen 1928 
se tak stal jedním z další dat s os-

mičkou, jež jsou letos pro Čes-
kou republiku tak významná. Slav-
nostní zahájení výstavy proběhlo 
za účasti rektora České zeměděl-
ské univerzity prof. Jana Hrona, 
který spolu s předsedou Sdružení
knihoven ČR doc. Jaromírem Ku-
bíčkem a ředitelem ÚZPI Ing. Jo-
sefem Vozkou přestřihl pásku ote-
vírající výstavu. Výstavy, která se 
konala pod záštitou ministra ze-
mědělství a byla součástí 11. roč-
níku celostátního projektu Březen 
– měsíc internetu, se rovněž zú-
častnil místopředseda Zeměděl-
ského výboru PS PČR Ing. Ladislav 
Skopal.

Po tři dny byla výstava zdarma pří-
stupná široké veřejnosti. Publikace 
z různých oborů zemědělství a po-
travinářství, např. z oblasti pedologie 
a ochrany půd, lesnictví, myslivosti, ži-
vočišné výroby, zemědělské techniky, 
zemědělské ekonomiky, ekologického 

zemědělství, ochrany rostlin, pivovar-
ství a sladařství, výživy člověka či bez-
pečnosti potravin, na výstavě předsta-
vilo celkem 14 vydavatelství. Pět vy-
stavovatelů byly veřejné výzkumné 
instituce a dalších pět organizace zří-
zené ministerstvem zemědělství, jeden 
vystavovatel byl soukromý výzkumný 
ústav. Představily se dvě významné ze-
mědělské univerzity a jedno profesio-
nální vydavatelství Profi Press, jež by-
lo zároveň mediálním partnerem vý-
stavy.

K vidění byly rovněž staré tisky ze 
16. a 17. století a raritní staré země-
dělské a hospodářské učebnice z po-
loviny 19. století a začátku 20. století, 
které má Zemědělská a potravinářská 
knihovna ve svých fondech. Návštěv-
níci tak mohli obdivovat Mattioliho 
Herbář z roku 1562, Kreuter Buch od 
Hieronyma Bocka z roku 1556 a nád-
herné obrazové publikace květin a zví-
řat.

Publikace z oblasti potravinářství 

představily kromě Zemědělské a po-
travinářské knihovny Výzkumný ústav 
potravinářský Praha a Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský.

Ze svých fondů představila Země-
dělská a potravinářská knihovna pou-
ze omezený výběr publikací k oblas-
ti potravinářství, výživy člověka a bez-
pečnosti potravin. Vždyť oblastí, 
v nichž představovala publikace, bylo 
celkem dvacet.

Návštěvníci se zároveň mohli sezná-
mit i s moderním provozem a službami 
Zemědělské a potravinářské knihovny, 
která má ve svém fondu i časopis Po-
travinářský zpravodaj, který analytic-
ky zpracovává do databáze České ze-
mědělské a potravinářské bibliografie 
a z jehož článků jsou vytvářeny biblio-
grafické záznamy, sloužící jako důleži-
tý informační zdroj pro uživatele. Více 
informací viz www.knihovna.uzpi.cz/
online katalog.

Martin Kvítek
Zemědělská a potravinářská knihovna

Na první výstavě AgroPublikace 2008 se představila i potravinářská literatura

V konvenčních klecích se v Česku 
chová až 90 procent všech nosnic. Al-
ternativní chovy s podestýlkou, ve vol-
ném výběhu nebo biochovy tvoří jen de-
set procent. Evropská směrnice počítá 
s tím, že od roku 2012 bude povolen 

chov pouze ve volném výběhu, volié-
rách nebo takzvaných obohacených kle-
cích. V těch je pro každou slepici vyhra-
zena o třetinu větší plocha, musí mít ta-
ké k dispozici hrabaniště, hnízdo nebo 
například hřadu. Zatímco v konvenční 

kleci vychází na jednu slepici 550 centi-
metrů čtverečních, v obohacené kleci je 
to 750 centimetrů čtverečních. 

„Dvě miliardy jsou pouze odhad 
pro investice do úpravy stávajících kle-
cí. Aby ale nedošlo k poklesu produk-
ce vajec, musejí se postavit nové haly 
a včetně těchto staveb se mohou ná-
klady vyšplhat až na trojnásobek,“ řek-
la Dagmar Tůmová z Českomoravské 
drůbežářské unie. Při současných níz-
kých cenách vajec je podle ní také ne-
jisté, zda všichni výrobci budou do no-
vých technologií investovat. „Dotace 
lze čerpat jen na 40 procent investic, 

na stavby je nelze použít vůbec,“ doda-
la. Poklesu produkce se prý nevyhnou 
ani ostatní státy Evropy. „V EU je ko-
lem dvou třetin chovů v klecích. Není 
proto technicky možné výrobu za tak 
krátkou chvíli změnit. Většina chovate-
lů navíc stále vyčkává, zda se podmínky 
směrnic ještě nepodaří změnit, či ales-
poň odložit její platnost,“ řekla Tůmo-
vá. Proti současnému znění směrnice 
bojuje 11 členských států Unie. Podle 
chovatelů opatření způsobí zdražení 
vajec a zvýšení levných dovozů ze ze-
mí mimo Unii. Česko už nyní dováží 
asi 20 procent vajec ze zahraničí. 

Ekologové a Evropská komise upo-
zorňují na poptávku po vejcích od 
slepic chovaných ve volném výbě-
hu. Počet takto chovaných slepic vý-
razně roste. Zatímco v roce 1990 to
byla jen tři procenta slepic, nyní je to 
asi 12 procent. Zhruba 300 milionů 
zvířat je ale stále chováno v těsných 
klecích. 

V ČR je podle údajů Společnos-
ti pro zvířata ročně chováno devět až 
deset milionů slepic, více než polovina 
z nich je ve velkochovech. Průměrná 
roční spotřeba vajec v ČR v roce 2007 
byla 249 kusů na osobu. 

Změna klecových chovů vyjde české drůbežáře na dvě miliardy

Každý zákazník, který si koupí ně-
který z nové řady čajů Mabroc ETHI-
CAL TEAS, automaticky přispěje na 

výstavbu domů pro zaměstnance čajo-
vých plantáží a jejich rodinné přísluš-
níky, rovněž na výstavbu tamních ško-

táží a jejich rodiny, dalších 600 domů 
bylo zrekonstruováno. Opravili jsme 
rovněž 74 zařízení pro děti předškol-
ního věku a postavili jsme čtrnáct no-
vých školek,“ konstatoval Kavindra 
Seneviratne, výkonný ředitel plantá-
ží Kelani Valley Ltd. „Pomáháme na-
šim zaměstnancům, protože bytové 

podmínky, v nichž žijí, jsou skutečně 
mnohdy velmi nevyhovující. Na malé 
ploše ve starých domech, ve kterých 
není ani elektřina ani rozvody vody, 
žije až osm lidí,“ dodal Kavindra Se-
neviratne.

Mgr. Petr Neckař, DiS., 
MABROC-Czechia, s. r. o.

Brno (li) – Čeští producenti vajec budou muset v příštích letech inves-
tovat nejméně dvě miliardy korun, aby splnili podmínky evropské směrni-
ce, která má od roku 2012 zakázat chov slepic v neupravených klecích. 
Na zemědělském veletrhu Techagro v Brně to řekl prezident Agrární komo-
ry ČR Jan Veleba. Ve druhé polovině letošního roku chce společně s mi-
nisterstvem zemědělství připravit pravidla pro čerpání podpůrných inves-
tic z evropských fondů a státního rozpočtu, které by drůbežáři mohli vyu-
žívat už v roce 2009.

„Bydlení pro každého zaměstnance čajových plantáží“ – „A home for 
every plantation workers“, to je název charitativního projektu, do kterého 
se v České republice zapojila společnost MABROC-Czechia, s. r. o., která 
na český a slovenský trh distribuuje cejlonské čaje značky MABROC®. 

lek a nemocnic. „Část výtěžku z pro-
deje čajů Mabroc ETHICAL TEAS, 
konkrétně 1,5 centu z každého proda-
ného balení, půjde zpět do míst, od-
kud čaj pochází. Cílem projektu je po-
moci zaměstnancům čajových plan-
táží a jejich rodinám, které mnohdy 
žijí v naprosto nevyhovujících obyd-
lích, daleko od škol a nemocnic. Po-
můžeme tak k zajištění kvalitních ži-
votních podmínek pro přibližně třia-
padesát tisíc osob žijících v rodinách 
zaměstnanců čajových plantáží na Srí 
Lance,“ řekla jednatelka společnosti 
MABROC-Czechia, s. r. o., Ing. Nata-
lia Nikitenko.

„V rámci našeho charitativního pro-
gramu už bylo postaveno tisíc nových 
domů pro zaměstnance čajových plan-
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Praha – Pomalu jsme si zvykli na 
to, že výstav piva v České republice 
i výroba sladu v posledních letech 
neustále rostou. Nejsou to již dvoj-
ciferná čísla jako před několika 
lety, ale pivovary a sladovny přes-
to produkují stále více. Je to dáno 
především rychle se rozvíjejícím 
exportem, který především u piva 
výrazně napomáhá tomu, že řada 
pivovarů zvyšuje meziročně výro-
bu. Sladovnám pomáhá rostoucí 
poptávka ze strany českých pivova-
rů i zájem v zahraničí. Podívejme se 
nyní podrobněji na obě komodity.

České pivovary vyprodukovaly v ro-
ce 2007 19 897 330 hl piva, což je nej-
vyšší výstav v dosavadní historii. Ve 
srovnání s rokem 2006 bylo vyrobe-
no o 109 925 hl piva více, tedy o té-
měř 0,6 %. Nejvíce piva, 8 915 tisíc 
hl, vyprodukovaly pivovary Plzeňské-
ho Prazdroje, a. s., s pivovary v Plzni, 
Velkých Popovicích a Nošovicích, je-
jichž výstav tvoří 44,8 % celkové pro-
dukce pivovarů v České republice. 
Následují Pivovary Staropramen, a. 
s., s pivovary v Praze na Smíchově 
a v Ostravě s produkcí 3 207 440 hl,
které tvoří 16,1 % českého výstavu pi-
va, a třetí byl Budějovický Budvar, n. 
p., kde se uvařilo 1 253 048 hl piva, 
a podíl na produkci českého pivovar-
ství činí 6,3 %. Následují pivovary Sta-
robrno, a. s., s pivovary v Brně a Zno-
jmě, PMS Přerov s pivovary v Hanu-
šovicích, Litovli a Přerově, DRINKS 

UNION, a. s., a Královský pivovar 
Krušovice, a. s. 

Podobně i vývoz českého piva byl re-
kordní a činil 3 591 803 hl, což bylo ve 
srovnání s rokem 2006 o 56 103 hl ví-
ce, tedy nárůst téměř o 1,6 %. Nejví-
ce českého piva exportovaly pivovary
Plzeňského Prazdroje, dále Pivovary 
Staropramenu a Budějovický Budvar. 
Až na malé výjimky všechny naše pivo-
vary svou produkci exportují. Tradičně 
největší objemy putují do Německa, na 
Slovensko a do Velké Británie, ale vý-
razně vzrostl i export do Ruska nebo 
např. do Finska. Česká republika, kte-
rá objemem exportu piva v roce 2004 
předstihla USA, je v současnosti jeho 
devátým největším exportérem na svě-
tě a podle prognóz odborných pivovar-
ských kruhů by měla v roce 2012 být již 
na sedmém místě.

Za velmi cenné lze považovat to, 
že i u nás přes výrazné změny v život-
ním stylu pivo udrželo svou popularitu 
a společnost jej obecně vnímá jako vel-
mi významný fenomén, který napomá-
há image České republiky v zahraničí. 
Nejen pro svou historii, tradici, ale i trva-
le vysokou kvalitu. U vývozu považujeme 
za důležité, že se daří české pivo uplatňo-
vat i v zemích dříve tomuto nápoji zaslí-
bených, kde však v posledních letech 
jeho spotřeba stagnuje nebo dokonce 
klesá, jako je to např. v Německu či Vel-
ké Británii. V této souvislosti nelze než 
souhlasit s názory expertů, kteří považu-
jí za stále perspektivnější teritoria země 
především na východ od naší hranice.

Pozitivně se na celkové produkci piva 
projevuje fenomén posledních let, kte-
rým je pokračující „spanilá jízda“ spo-
třeby nealkoholického piva u nás. Pro 
mnoho řidičů, kteří zcela pochopitel-
ně respektují přísnější zákony v oblas-
ti silničního provozu, se nealkoholické 
pivo stalo logickou alternativou nápo-
je, který mají rádi. Za úspěchem neal-
koholického piva stojí nejen rozšiřující 
se nabídka tohoto nápoje na trhu, ale 
i jeho nezpochybnitelná kvalita a je-
jí stálé zlepšování. V loňském roce se 
v 21 českých pivovarech, které nabí-
zejí 23 značek, vyrobilo rekordních 
497 334 hl piva bez alkoholu a další 

pivovary se na jeho výrobu chystají. Jen 
dodejme, že meziroční nárůst produkce 
činí 169 000 hl neboli více než 51 %. Za 
posledních osm let se výroba nealkoho-
lického piva více než zčtyřnásobila.

Relativně velmi konzervativní domá-
cí trh piva zaznamenává přes určitou 
stagnaci v konzumaci některé změny. 
Především se zdá, že potenciál růstu 
se do určité míry vyčerpal u výčepních 
piv, i když jejich produkce představuje 
stále nejvyšší podíl, a to 57 % celkového 
výstavu. Postupně roste popularita ležá-
ků, tedy „jedenáctek“ a „dvanáctek“, 
jejichž podíl stoupl za posledních 7 let 
z 34 na 38 %. Segment ostatních piv, 
kam řadíme vedle speciálních piv i piva 
nealkoholická a některá další, již pře-
sáhl 0,5 %. Rozhodující část produkce 
a spotřeby piva tvoří světlé pivo, přes 
96,5 %, tmavá a polotmavá piva potom 
3,4 % a zbytek jsou piva řezaná.

Postupné, již zmíněné, změny v ži-
votním stylu se ve svém důsledku pro-
jevují v jevu, který je charakteristický 
pro vyspělé země. Zatímco ještě v roce 
2000 převažovaly ve výstavu celkem su-
dy jako nejčastější obal piva, v loňském 
roce již obalům dominovalo pivo stá-
čené do lahví s podílem 48,9 % a v su-
dech bylo distribuováno 44,3 %. Je to 
důsledkem rostoucího podílu exportu, 
kde převažují lahve. Trvale roste obliba 
piva v plechovkách. Pozice ostatních 
druhů používaných obalů, jako jsou 
cisterny, PET lahve nebo minisoudky, 
je slabší a nejmarkantněji se to projevu-
je právě u obalů z umělých hmot.

Obecně lze konstatovat, že české pi-

vovarství má před sebou další obdo-
bí růstu především díky příležitostem, 
které nabízí export.

Podobně jako naše pivovary i sladov-
ny, obchodní i pivovarské, pokračovaly 
v růstu produkce a v loňském roce vyro-
bily 527 549 t sladu, což je nejvíce v his-
torii. Ve srovnání s rokem 2006 je to 
o 6 255 t neboli o 1,2 % více. Ze 36 čin-
ných sladoven jsou největším producen-
tem českého sladu obchodní sladovny 
sdružené ve společnosti Sladovny Souf-
flet ČR, a. s., se sladovnami v Nymbur-
ce, Kroměříži, Hodonicích, Prostějově, 
Vrahovicích a Litovli, jejichž výroba či-
nila 324 703 t, což je přes 61 % produkce 
všech sladoven v České republice. Ná-
sledují sladovny v Plzni a Nošovicích 
patřící pod Prazdroj, a. s., které vyrobi-
ly 113 602 t sladu, což je přes 21 % obje-
mu sladu vyrobeného u nás, jsou nejvý-
znamnějšími pivovarskými sladovnami 
u nás. Třetí jsou Českomoravské sladov-
ny, a. s., které vyrobily 24 139 t sladu 
a jejichž podíl na trhu dosahuje nece-
lých 5 % české výroby sladu.

V této souvislosti si připomeňme ná-
zory odborníků, kteří tvrdí, že i přes ne-
příliš příznivé klimatické podmínky se 
podařilo z našeho sladovnického ječme-
ne vyrobit velmi kvalitní slad. I když na 
světových trzích existuje velká konkuren-
ce, právě dosažená kvalita sladu je tím 
nejvýznamnějším faktorem, který ovliv-
ňuje poptávku po této komoditě. Pocho-
pitelně ruku v ruce s rostoucí poptávkou 
po českém pivu u nás i ve světě a se zá-
jmem pivovarů v zahraničí. Sladovníci 

očekávají, že tento příznivý trend bude 
pokračovat i v dalších letech.

Bližší pohled na export sladu ukazu-
je, že v uplynulém roce bylo vyvezeno 
224 746 t neboli 42,6 % celkové produk-
ce sladu, který směřoval do více než 20 
významných teritorií. Výše vývozu by-
la ve srovnání s rokem 2006 o necelých 
36 000 t nižší, i tak je však dosažený 
výsledek třetí nejvyšší v historii. K dů-
ležitým importérům českého sladu pa-
tří tradičně Polsko, Rumunsko a také 
Německo. Největší nárůsty objemů čes-
kého sladu byly zaznamenány u expor-
tu do Japonska a Velké Británie. Český 
slad putuje nejen do tradičních evrop-
ských destinací, ale i na Kubu, do Viet-
namu, na Srí Lanku i do USA.

Také si připomeňme, že české sla-
dovny vyrábějí z 98 % slad českého ty-
pu, zbytek tvoří slad mnichovský, dia-
statický, karamelový a barevný a dále 
menší množství pšeničného sladu.

České pivovarství a sladařství zazna-
menalo v posledních letech řadu velmi 
solidních výsledků a doufejme, že ten-
to trend bude pokračovat. Nepochybu-
jeme také o tom, že nabídka českého 
piva bude trvale pro spotřebitele atrak-
tivní a české pivo bude chutnat doma 
i v zahraničí stále více. Vždyť nabídka 
přibližně 400 značek piv k dobrému 
napití jednoznačně inspiruje.

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

 Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel
Český svaz pivovarů a sladoven 

Rok 2007 byl pro české pivo a český slad rekordní 

Litovel (red) – Absolutně nejvíce 
ocenění na prestižních anonymních 
degustačních soutěžích v posled-
ních třech letech získalo klasicky 
vařené pivo z hanáckého Pivovaru 
Litovel. Úspěšné tažení poctivého 
litovelského piva je obdivuhodné, 
zasedací místnost vedle kanceláře 
ředitele pivovaru je poháry, medai-
lemi a diplomy nabitá k prasknutí. 
Jen za poslední tři roky jich přiby-
lo sedmnáct. 

Každý rok se v České republice kona-
jí čtyři prestižní anonymní degustační 
soutěže. Česká pivní pečeť v Táboře, Pi-
vex v Brně, Pivo České republiky v Čes-
kých Budějovicích a České pivo v Pra-

ze. Všech čtyřech se litovelský pivovar 
pravidelně zúčastňuje. Pokaždé přiveze 
domů medaile. Letos už proběhly dvě 
– Česká pivní pečeť a Pivex. Z jihočes-
kého Tábora si litovelské pivo odvezlo 
zlatou, stříbrnou i bronzovou medai-
li. Z brněnského Pivexu dvě stříbrné. 
Žádné jiné pivo se takto pravidelně na 
nejvyšších příčkách neumísťuje. Co za 
tímto až neuvěřitelným úspěchem lito-
velského piva stojí? Odpověď zní: Do-
držování klasického výrobního postupu 
a tradičních receptur a poctivost staré-
ho pivovarnického řemesla. V době, 
kdy je celý svět přeplněn pivy unifiko-
vané chuti, se tradiční výroba stává vý-
znamnou konkurenční výhodou.

„Poslední roky nám přináší opravdu 

Nejlepší české pivo? Litovel

nevídanou sbírku ocenění. To jen do-
kazuje, že vařit pivo klasickým způso-
bem se vyplatí a na pivu je to nakonec 
znát. Použití vhodných surovin, přiro-
zené kvašení na otevřené spilce a dlou-
há doba zrání je na pivu poznat. Při-
náší mu plnou, vyváženou chuť, jedi-
nečný přirozený říz a nenapodobitelný 
charakter,“ říká Miroslav Koutek, ředi-
tel Pivovaru Litovel.

V porovnání s europivy je výroba 
klasických piv až dvakrát delší, a tedy 
náročnější nejen kapacitně a energetic-
ky. Na rozdíl od technologií používa-
ných v pivovarnických gigantech je tra-
diční způsob výroby postaven na přiro-
zených procesech kvašení a delší době 
zrání, které ovlivňují výslednou chuť 
i kvalitu piva. Rozdíl je i v samotném 
vaření. „Pivo od počátku vaříme na pře-
dem danou stupňovitost, a dopředu tak 
vyloučíme možnost jeho ředění vodou. 
Je to zásadní rozdíl ve srovnání s dnes 
běžně používanými technologiemi svě-
tových pivovarnických gigantů, kde se 
z úsporných důvodů vaří většinou je-
den druh piva na mnohdy až dvojná-
sobnou stupňovitost a následně se před 
stáčením ředí vodou, uměle dobarvuje 
a dosycuje. Výsledkem toho je stejná 
chuť piva u různých značek jednoho 

velkovýrobce,“ vysvětluje Petr Koste-
lecký, sládek pivovaru Litovel.

Litovelské pivo nesbírá medaile jen 
doma, ale i ve světě. Vítězí i na světo-
vých anonymních degustacích v kon-
kurenci s pivy ze všech koutů světa. 
V kanceláři ředitele pivovaru tak může-
te spatřit třeba i stříbrné ocenění v nej-
prestižnější kategorii ležáků z meziná-
rodního pivního festivalu ve Stockhol-
mu, kde spolu soutěžilo více než tisíc 
druhů piv, nebo Evropskou pivní hvěz-
du z evropské soutěže v německém No-
rimberku. „Všechna naše získaná oce-
nění jsou z anonymních degustací, kde 
o kvalitě rozhodují profesionální degu-
státoři, kteří dopředu nikdy neví, kte-
ré pivo zrovna hodnotí. Proto mají ta-

to ocenění vysoký punc a opravdu o ně-
čem svědčí. Jsou pro nás o to cennější, 
že je získáváme pravidelně jak doma, 
tak na mezinárodních soutěžích v za-
hraničí. Nejedná se o nějaké náhodné 
umístění. To je důkazem opravdu vyso-
ké kvality našeho klasicky vařeného pi-
va,“ vysvětluje Miroslav Koutek.

„K dlouhodobému úspěchu se však 
téměř vždy musí sejít více prvků najed-
nou. Nám v Litovli se podařilo skloubit 
tři základní prvky dohromady: V prv-
ní řadě jsou to dokončené rozsáhlé 
rekonstrukce v pivovaru, dále potom 
přesné dodržování klasických techno-
logických postupů a v neposlední řadě 
kolektiv zkušených pivovarníků, který 
všemu dává duši,“ dodává Koutek. 

Management Pivovaru Litovel a. s. při převzetí několika ocenění na Pivexu 2008 Slavnostní přípitek managementu pivovarské skupiny PMS a. s.
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Plzeň – 26. 3. 2008 vyjel ze západních 
Čech historicky první vlak s plzeňským 
pivem pro švédský trh. V první zásilce do 
švédského Orebro putuje lahvový Gambrinus 
a Pilsner Urquell v 0,5l plechovkách a tře-
tinkových láhvích, další vlaky budou brzy 
následovat. Export po kolejích do Švédska 
může ročně nahradit jízdu více než dvou 
set kamionů. Jedná se o pilotní projekt, po 
jehož vyhodnocení Plzeňský Prazdroj zváží 
možné rozšíření železniční dopravy na dal-
ší vzdálené země.

„Rychlostí je železniční přeprava víceméně srov-
natelná. V případě Skandinávie je sice oproti sil-
nici cca o dva dni pomalejší kvůli vyššímu počtu 
překládek, zato se pivo doveze na 1 380 kilome-
trů vzdálené místo určení v lepší kvalitě, aniž by 
se během přepravy rozbila jediná láhev. Pozitivní 
vliv na životní prostředí není třeba připomínat,“ 
říká Luboš Kastner, manažer marketingu pro 
export Plzeňského Prazdroje.

V roce 2007 vyvezl Plzeňský Prazdroj do 
Švédska 32 000 hektolitrů piva Pilsner Urquell, 
Gambrinus a Velkopopovický Kozel. Doprava 
tohoto množství představuje jízdu cca 235 kami-
onů, které ujedou 325 000 kilometrů. „Švédský 
pivní vlak“ nyní tyto kamiony nahradí.

Doprava piv Plzeňského Prazdroje do distri-
bučního skladu ve švédském Orebro je v rukou 
společnosti Scandfibre Logistice AB. Své celo-
evropské dopravní „ostruhy“ si vydobyla zajišťo-
váním a rozvojem železniční dopravy i logistic-

kých řešení pro velké švédské dřevozpracují-
cí firmy. Export po kolejích do Švédska bude 
v dubnu pokračovat dalšími vlaky. Z celoevrop-
ského pohledu jde o pilotní projekt, po jehož 
vyhodnocení Plzeňský Prazdroj zváží případné 
rozšíření železniční dopravy pro export do dal-
ších vzdálených zemí.

Obliba piv Plzeňského Prazdroje ve skandi-
návských zemích roste, jen v roce 2007 se je-
jich vývoz zvýšil o 22,1 %. Následná distribuce 
piva na severu Evropy přitom vyžaduje speciál-
ní opatření, jako například automobily s kont-
rolovanou vnitřní teplotou, aby pivo při trans-
portu nezmrzlo.

Plzeňský Prazdroj vyslal do Švédska pivní vlak

ZNAČKY PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE 
SKLIDILY NA JEDNÉ Z NEJVÝZNAM-

NĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH PIVNÍCH 
SOUTĚŽÍ ŘADU OCENĚNÍ

Praha – V mezinárodní pivní soutěži Aus-
tralian International Beer Awards uspělo 
hned několik značek Plzeňského Prazdro-
je. Gambrinus Premium bodoval bronzovou 
medailí v kategorii piv plzeňského typu. 
Radegast Birell si odnesl bronzové oceně-
ní v kategorii nealkoholických piv. Loňská 

novinka, speciál Master, dosáhl na bronz 
v kategorii speciálních piv. Velkopopovický 
Kozel tmavý získal stříbro v kategorii čer-
ných piv, česká piva uspěla v australském 
Melbourne v konkurenci 1084 přihlášených 
pivních vzorků ze 412 pivovarů a 42 zemí 
světa.

Letos se soutěže zúčastnilo deset českých 
značek, šest z nich patří do portfolia Plzeňské-
ho Prazdroje (Gambrinus Premium, Radegast 
Birell, Velkopopovický Kozel tmavý a Kozel Pre-

mium, Radegast Premium, Master). „Těší nás 
zejména bronzová medaile pro Gambrinus v kate-
gorii Pilsener. Vždyť náš pivovar je kolébkou piv 
plzeňského typu, která nyní představují 70 % cel-
kové světové pivní produkce a 99 % produkce piva 
v ČR. Gambrinus je pro české pivaře co do počtu 
vypitých piv jasnou jedničkou a australská soutěž 
znovu potvrdila, že je to pivo špičkové kvality, které 
má nejen v Čechách, ale i ve světě jen málo konku-
rentů,“ říká Václav Berka, starší obchodní sládek 
Plzeňského Prazdroje. 

Australian International Beer Award je tře-

tí největší profesionální pivní soutěž na světě. 
Pořádá ji Royal Agricultural Society of Victo-
ria (Královská zemědělská společnost ve Victo-
rii) ve spolupráci s University of Ballarat, která 
jako jediná na jižní polokouli nabízí akredito-
vané kurzy pivovarnictví. Soutěž byla založena 
roku 1987, aby odměňovala vynikající výkony 
na poli pivovarnictví a pomáhala podporovat 
toto odvětví na mezinárodní úrovni. Patronem 
Australian International Beer Awards je premi-
ér provincie Victoria. 

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj, a. s.

Gambrinus Premium získal bronzovou medaili mezi světovými pivy plzeňského typu

Praha – Stella Artois, jednička v segmen-
tu superprémiových piv, je od začátku letoš-
ního dubna k dostání rovněž v půllitrových 
plechovkách. Nové balení doplňuje točené 
a lahvové pivo Stella Artois, a příznivci si 
tak mohou tento prémiový ležák vychutnat 
i mimo restauraci a domov. Oblíbenost a spo-
třeba piva v plechovkách přitom rok od roku 
stoupá. Vyplývá to z interních dat Pivovarů 
Staropramen a z měření maloobchodních pro-
dejů společnosti Nielsen. 

„Cílová skupina prémiového ležáku Stella Artois 
žije velmi aktivním životem. Novým balením chceme 
našim spotřebitelům vyjít vstříc, aby si mohli Stel-
lu Artois vychutnat i při outdoorových aktivitách. 
Výhoda plechovky spočívá především v tom, že se s ní 
snadno manipuluje a je téměř nerozbitná,“ vysvětlu-
je důvody k inovaci Zdeněk Prajs, manažer prémi-
ových značek společnosti Pivovary Staropramen. 

Před rozhodnutím, zda zahájit prodej Stella 
Artois v plechovce, zrealizovaly Pivovary Staro-
pramen rozsáhlý průzkum mezi konzumenty, při 
kterém bylo testováno 12 různých variant balené-

Stella Artois na přání spotřebitelů nově také v půllitrové plechovce
ho piva. „Plechovku o objemu 0,5 litru cílová skupi-
na preferovala nejvíce,“ komentuje výsledky výzku-
mu Prajs. 

Na zahraničních trzích má pivo v plechovko-
vém balení velmi významný podíl, v některých 
zemích představuje i více než 50 % všech proda-
ných objemů piva. V České republice činí obje-
my piva v plechovkách přibližně 6,2 % celkových 
prodejů v segmentu baleného piva v obchodech. 
Trh plechovkového piva zaznamenává v posled-
ních letech velmi dynamický růst. V roce 2007 se 
v plechovkách prodalo o 16 % více piva než v ro-
ce předchozím. 

Prémiový ležák Stella Artois s charakteristic-
kou chutí, řízem a příjemnou hořkostí byl uve-
den na český trh v dubnu roku 2001. Od prosince 
roku 2004 je Stella Artois k dostání také v neal-
koholické podobě. Nyní přichází na přání spo-
třebitelů další inovace – plechovka Stella Artois 
o objemu 0,5 l. 

Plechovky Stella Artois si mohou spotřebitelé 
zakoupit ve vybraných supermarketech a hyper-
marketech od začátku dubna. Launch nového 
balení bude v květnu v obchodní síti TESCO 
doprovázet promo akce v podobě exkluzivního 
balení dvou plechovek Stella Artois a prémiových 

oříšků. Doporučená maloobchodní cena půllitro-
vé plechovky je 24,90 Kč. 

INFORMACE O STELLA ARTOIS
Stella Artois je nejprodávanější belgické pivo 

a pátá největší mezinárodní značka, kterou si 
můžete dát ve více než 80 zemích světa. V roce 2006 
se jí celosvětově prodalo 10 milionů hektolitrů. Stel-
la Artois se vyrábí na základě zkušeností získáva-
ných od roku 1366.

Více informací na www.stellaartois.com
Michaela Trýznová 

Pivovary Staropramen a. s.
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ZELENINOVÉ SMĚSI DIONE
JSOU JEDINEČNÉ

PRO SNADNOU PŘÍPRAVU
ZDRAVÝCH A CHUTNÝCH POKRMŮ

Teprve teď 
si opravdu

pochutnáte

� BEZ KONZERVAČNÍCH  LÁTEK
� RYCHLÁ PŘÍPRAVA

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel.: + 420 284 684 669, fax: +420 233 089 540
GSM: +420 602 340 485, e-mail: info@agrimex.org, www.agrimex.org

Václav Berka, starší obchodní sládek 
Plzeňského Prazdroje, který symbolicky pózuje 
u zachovalé lokomotivy a železničního vagonu, 
které se dlouhá léta používaly k dopravě 
plzeňského piva a nyní jsou vystaveny
v areálu plzeňského pivovaru.
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Praha – Pivovary Staropramen, 
které nabízejí nejširší portfolio
pivních značek, zaznamenávají vý-
razné zvýšení prodaných objemů 
belgických pivních speciálů. V po-
sledních pěti letech činí průměr-
ný meziroční nárůst jejich prodejů 
70 %. Důvodem je větší otevřenost 
spotřebitelů k inovacím. 

Obliba belgických speciálů u spotře-
bitelů stále více roste. Například mezi-
roční nárůst prodeje tmavého speciálu 
Leffe Bruin činil v loňském roce řádově 
stovky procent. „Především mladší gene-
race a obyvatelé měst rádi zkouší nové 
věci. Speciály navíc oproti klasickým 
světlým pivům dokáží nabídnout širokou 
paletu chutí, a jsou tak ideálním doplň-
kem k mnoha druhům jídla,“ vysvětlu-
je Zdeněk Prajs, manažer prémiových 
značek společnosti Pivovary Staropra-
men, úspěch belgických pivních speci-

álů, které společnost uvedla na český 
trh v roce 2001. 

Většina prodeje belgických speciál-
ních piv probíhá v kanálu horeca, pře-
vážně ve větších městech. „Restaurace 
chtějí vyjít vstříc potřebám konzumentů 
a odlišit se od konkurence, proto zahrnu-
jí do své nabídky speciální piva, která ne-
jsou ve všech restauracích běžně dostup-
ná,“ říká Zdeněk Prajs. 

Spotřeba pivních speciálů se také 
mění v závislosti na ročním období. 
„V zimě spotřebitelé preferují tmavá piva, 
na jaře a v létě je větší zájem o kvasni-
cová a světlá piva,“ uvádí Libor Vávra, 
obchodní sládek Pivovarů Staropramen. 
„V zimních měsících je spotřeba tmavého 
pivního speciálu Leffe Bruin dvakrát vyš-
ší než v měsících letních. Naopak svrchně 
kvašeného pšeničného piva Hoegaarden 
White, které má osvěžující charakter, se 
prodá v létě ve srovnání se zimním obdo-
bím o 50 procent více,“ dodává Vávra. 

Podíl pivních speciálů na evropském 
trhu se pohybuje okolo 8 %. Jsou jim 
nakloněni především spotřebitelé ze 
západní Evropy, kde například v Bel-
gii či Velké Británii dosahují tržního 
podílu přes 25 %. V Irsku si speciály 
připisují dokonce až 41 % trhu. (Zdroj: 
zahraniční pivovarnické statistiky, 2006). 
Na českém pivním trhu představují 
v tuzemsku vyráběné speciály přibliž-
ně 0,5 %. „Do budoucna lze očekávat, 
že obliba a konzumace speciálních piv 
na našem trhu i nadále poroste,“ dodá-
vá Zdeněk Prajs.

PŘEHLED BELGICKÝCH 
PIVNÍCH SPECIÁLŮ 

Leffe Bruin
�  Svrchně kvašené speciální tmavé 

pivo s obsahem alkoholu 6,5 %.
�  Vhodný doplněk ke steakům, aroma-

tickým sýrům a zvěřině.
�  Připravuje se z praženého sladu, kte-

rý tomuto pivu dává plnou tmavo-
hnědou barvu a jedinečné aroma 
karamelu.

�  Pivo s plnou chutí a lehkou příchu-
tí jablek. 

Pivní speciály získávají na oblibě, jejich prodeje značně rostou

Chléb patří mezi základní potravi-
ny ve výživě člověka, a to již po dlou-
há tisíciletí. V počátcích své existence 
pojídal pravěký člověk nasbíraná obil-
ná zrna tak, jak je v přírodě našel. Poz-
ději mu vynález ohně pomohl k tomu, 
aby si nalezená zrna opražil, a tím je 
učinil stravitelnějšími. Dalším vývo-
jovým krokem bylo drcení obilných 
zrn v kamenných hmoždířích a primi-
tivních mlýnech. Z podrceného nebo 
pomletého obilí šlo mnohem snadně-
ji připravit kaši, ať už vařenou, nebo 
za syrova.

Za kolébku piva ve světě se histo-
ricky považuje oblast Mezopotámie, 
kde Sumerové, Akkadové, Babyloňa-
né a Asyřané pěstovali již v 7. tisícile-
tí př. n. l. obilí a znali obilné kvašené 
nápoje. Předpokládá se, že výroba pi-
va byla objevena náhodou při zjištění, 
že v nádobce, ve které bylo rozemleté 
obilí a do které se dostala voda, vzni-
kl příjemný nápoj s lehce omamným 
účinkem.

První zpráva o výrobě piva u nás se 
váže k Břevnovskému klášteru. Uvá-
dí, že v roce 993 vyráběli mniši pivo 
a víno. Pravděpodobně nejstarším do-
kladem o pěstování chmele na našem 
území je nadační listina knížete Břeti-
slava I. (1034–1055), kterou byl kapi-
tule ve Staré Boleslavi udělen desátek 
z chmele. 

Historie chleba a piva jsou navzájem 
propleteny a prolínají se po věky. Obě 
potraviny mají stejný původ v obilí, kte-
ré se musí napřed namlít, načež násle-
duje fáze kvašení.

PIVO
A CHLÉB

Z tabulky na první pohled nejsou 
tak patrné výhody piva oproti chlebu, 
ale podíváme-li se na nutriční složení 
podrobně, uvidíme výhody piva.

Poměr K/Na, který je v pivu roven 

Pivo jako tekutý chléb (a jeho zdravotní účinky na populaci)

NUTRIČNÍ SLOŽENÍ CHLEBA A PIVA

Látka Pšeničný chléb [30 g] Pivo [0,5 l]

Obsah vody (%) 40 nad 90

Bílkoviny (%) 7,5 0,5

Sacharidy (%) 49 3

Tuky (%) 1,5 0

Energetický obsah (kcal) 72 221

Vitaminy

Thiamin B1 (mg) 0,11 0,026

Riboflavin B2 (mg) 0,09 0,131

Niacin B3 (mg) 1,6 1,9

Pyridoxin B6 (mg) 0,04 0,24

Kyš. listová B9 (ug) 25 31

Kyš. pantothenová B5 
(mg)

0,24 0,22

Kationty

Vápník (mg) 36 21

Železo (mg) 0,9 0,10

Hořčík (mg) 12 31

Fosfor (mg) 39 74

Draslík (mg) 46 141

Sodík (mg) 130 21

Zinek (mg) 0,3 0,06

Měď (mg) 0,04 0,026

* Zdroj United States Department of Agriculture

Leffe Blonde
�  Svrchně kvašené speciální světlé 

pivo s obsahem alkoholu 6,6 %.
�  Belgické klášterní pivo s tradicí výro-

by sahající až do 13. století.
�  Silné pivo plné chuti, žlutozlaté bar-

vy, s lehkým aroma ovoce.

Hoegaarden White
�  Představitel jarního „bílého“ kvasni-

cového pšeničného piva.
�  Ideální k pokrmům z ryb a ostatních 

mořských plodů.
�  Svrchně kvašené pivo, dokvašované 

v lahvi, s obsahem alkoholu 5 %. 
�  Vyznačuje se vysokým podílem 

nesladované pšenice a zejména 
použitím ovsa.

�  Velmi osvěžující pivo s jemnou hoř-
kostí, rozeznatelnou chutí koriandru 
a náznakem pomeranče. 

�  Díky druhotnému dokvašování 
v lahvi či sudu obsahuje širokou 
škálu vitaminů, především řady B, 
a provitaminů.

�  Dobře vychlazený Hoegaarden Whi-
te servírovaný v unikátní originální 
sklenici si zcela podmanil mladou 
generaci pivařů, u které se stal veli-
ce módní. 

Belle-Vue Kriek
�  Ochucené spontánně kvašené pšenič-

né pivo s obsahem alkoholu 5,2 %.
�  Vyrábí se macerací (vyluhováním) 

čerstvých třešní v lambickém pivu. 
Díky třešním získává pivo karmíno-
vý odstín a osvěžující ovocnou chuť . 
(Lambik – nejstarší druh piva vyrábě-
ný v Belgii, tradičně spontánně kvaše-
ný a dozrávající v dřevěných kádích, 
vyznačuje se chuťovou ostrostí špa-
nělského suchého sherry.)

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s. 

6,7/1 (běžně 4 až 10/1) a u chleba je 
to 0,35 – tedy téměř dvacetkrát lepší 
poměr pro pivo. 

U poměru Mg/Ca, který je pro pivo 
1,5/1 a pro chléb 0,33, je zase téměř 
4,5krát lepší poměr u piva.

Draslík i hořčík – velmi významné 
prvky pro lidský organismus, neboť 
jsou nezbytné ke správnému fungová-
ní všech orgánů v těle. Pokud porovná-
me krajíc chleba a sklenici piva, zase 
vychází pivo lépe.

DALŠÍ POZITIVNÍ VLIVY PIVA
NA ZDRAVÍ

�  Pivo obsahuje zajímavá množství 
tzv. rozpustné vlákniny a prebiotik.

�  Nelze opominout účinek polyfenolů 
a fytoestrogenů (antioxidanty).

�  Pivo je jeden z nejbohatších zdro-
jů biologicky účinného křemíku, 
jenž působí proti vzniku osteopo-
rózy, aterosklerózy a Alzheimerovy 
nemoci.

�  V pivu je řada vitaminů. Hlavně jsou 
to všechny důležité B-vitaminy.

�  Pivo obsahuje více než 30 minerálů 
a stopových prvků, které pocházejí 
většinou ze sladu.

�  Většina piv je relativně chudá na 
proteiny. Je ale velmi důležité, že 
obsahují všechny nezbytné tzv. esen-
ciální aminokyseliny nutné k tvorbě 
bílkovin v těle. Pivo tedy představu-

je vhodný doplněk výživy při nízko-
bílkovinné dietě.

�  Velmi důležitý je vliv alkoholu, který 
je v pivu v malém množství obsažen 
a při pravidelné a rozumné konzu-
maci piva má ohromný ochranný 
vliv proti kardiovaskulárním cho-
robám.

PIVO A OBEZITA
Obezita vzniká při nadměrném pří-

jmu energie, tedy v situaci, kdy ener-
getický příjem převyšuje energetický 
výdej. Výčepní pivo (desítka) obsahu-
je přibližně 1500 kJ/l, ležák (dvanáct-
ka) přibližně 1800 kJ/l. Je-li tedy ener-
getická hodnota piva zakalkulována do 
celkové vyrovnané energetické bilan-
ce, riziko zvyšování hmotnosti nehro-
zí. Dokonce bylo prokázáno, že pravi-
delná umírněná konzumace piva nejen 
nevede k obezitě, ale může být spoje-
na i s poklesem hmotnosti a obsahu 
tuku v těle. Energetická hodnota vět-
šiny běžných slazených nápojů je vyš-
ší než energetická hodnota piva (limo-
nády, kolové nápoje, džusy obsahují 
cca 1700–2300 kJ/l). Z energetického 
(a nejen z energetického) hlediska je 
tedy na tom lépe ten, kdo vypije 0,5 l 
piva, než ten, kdo vypije stejný objem 
běžného slazeného nápoje.

GLYKEMICKÝ INDEX (GI)
Jedním z faktorů, podle kterého 

na první pohled pivo dopadá špatně, 
je tzv. glykemický index. Glykemický 
index je hodnota, kterou se hodnotí 
schopnost potraviny ovlivňovat (zvy-
šovat) hladinu cukru v krvi. Hodnoty 
jsou nastaveny od 0 do 100. Přičemž 
vysoká hodnota logicky znamená, že 
potravina uvolní cukr do krve rychle. 
Hodnota glykemického indexu piva 
je rovna přibližně 100 a mohla by být 
zavádějící. Proto se pivovarští výzkum-
níci (a nejen oni) tímto problémem 
dále zabývali a vzali v potaz i obvyk-
lou servírovanou porci. Proto byla defi-
nována tzv. glykemická dávka/zatížení 
(GL – glycemic load). 

Ta je určena vztahem

GL = GI/100 × g cukrů v porci

Jako určitý návod slouží, že GL 0 až 
10 je označena jako nízká; GL 11 až 19 
je střední a GL > 20 pak vysoká.

Je třeba mít na paměti, že přes urči-
tou módnost veličin GI a GL mohou 
být obě hodnoty zavádějící. Jsou potra-
viny s nízkým GI, ale přesto mají vyso-
kou hodnotu GL. Tak např. Coca-cola 
má GI poloviční (cca 50) v porovnání 
s pivem (cca 100). Přesto je množství 
cukrů v dávce/porci dvoj- až trojnásob-
né oproti pivům. Porovnáme-li GL, pak 
300 ml Coca-coly má GL 16,5, u piva 
je pro 300 ml GL rovno 10,5 a pro 0,5 l 
je to 17,5.

PIVO A DEMENCE
Občas se v tisku objeví varování 

před pitím piva v souvislosti se zvýše-
ným nebezpečím alkoholické demen-
ce. Samozřejmě se jedná o nadměrnou 
konzumaci, což v souvislosti s alkoho-
lem obecně nebude nikdo zpochyb-
ňovat. Varování je spojeno s tím, že 
demence se u pijáků piva může objevit 
už po třicítce. Je třeba se u této proble-
matiky trochu zastavit.

V odborném tisku byly publiková-
ny výsledky studií, které naopak pro-
kazují pozitivní vliv piva, resp. malých 
dávek alkoholu na duševní schopnos-
ti. K mnoha studiím naznačujícím, že 
umírněné pití alkoholických nápojů pří-
znivě působí na celkové zdraví, se při-
řadil další nový výzkum zahrnující více 
než 4 000 starších žen. Průzkum proká-
zal, že denní drink může zlepšit paměť. 
Výzkumníci amerického Wake Forest 
University Baptist Medical Center na 
základě výsledků své studie konstato-
vali, že ženy ve stáří od 65 do 79 let, 
které denně pily jeden nebo dva drin-
ky, se projevovaly mnohem lépe v tes-
tech zaměřených na kognitivní funk-
ce a demenci. Tyto ženy měly v porov-
nání s těmi, které nepily vůbec, o 40 % 
nižší riziko výrazného snížení kognitiv-
ních funkcí.

Výzkumníci již mnohokrát prokáza-
li, že střídmé, rozumné popíjení alko-
holických nápojů (a tedy i piva) může 
i v pozdním věku zachovat bystrou mysl
a oddálit duševní poruchy či jim zcela 
zamezit. Ing. Vladimír Kellner, CSc. 

VÚPS, a. s.

Praha – Pivo je v naší republice odedávna nazýváno tekutým chle-
bem. Pivo i chléb opravdu patří k nejstarším známým potravinám, 
které se lidstvo naučilo vyrábět. Z obilí lidé začali dělat pivo do-
konce o dost dřív, než se ho naučili využívat k pečení chleba. Pivo 
je velmi cennou potravinou i z hlediska nutričního. Dokonce se dá
tvrdit, že nutriční složení piva a chleba se velmi podobá.
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Praha – Mnozí z nás se jistě již setkali 
se zdánlivě málo logickým souslovím „tekutý 
chléb“, které je lidovým označením po tisí-
ciletí známého nápoje, piva, a to zejména 
v zemích, kde je pivo oblíbeným a tradičním 
nápojem. Pokud se dnes po stránce vzhle-
du jeví bochník chleba vedle poháru zlatavé-
ho jiskrného piva s načechranou čepicí pěny 
zcela nesrovnatelně, pak si musíme uvědo-
mit, že v dřívějších dobách vypadalo pivo 
jinak než dnes. Jednak se pilo ze džbánů 
a mázů, a proto ani nebylo vidět, že je zaka-
lené. Bylo poměrně husté, obsahovalo čás-
tečky původních surovin a na hladině se mís-
to bělavé pěny často vytvářela spíše vrstvič-
ka drobných částeček. Nejen zbytků hlavních 
surovin, ale i látek, kterými se pivo ochuco-
valo v dobách, než tuto roli převzal a zcela 
ovládl chmel.

Termín tekuté pivo není synonymem pro pivo 
jen v češtině, ale i v německy mluvících zemích. 
V Rakousku, Německu a regionech Švýcarska je 
termín „flüssiges Brot“ v běžné mluvě poměrně 
rozšířený. Že se nejedná jen o okrajový a poloza-
pomenutý lidový název, dokládá i jeho umělecké 
ztvárnění. Severní portál kostela sv. Marie ve vest-
fálském městě Soest má v chrámovém okně výjev 
nazvaný „vestfálská večeře“, kde na stole skupi-
ny hodujících mnichů není chléb a víno, ale šun-
ka a pivo. 

 O existenci tohoto slovního spojení tedy není 
sporu. Vysvětlení jeho vzniku a významu se zdá 
jednoduché, ale není tomu tak, neboť můžeme 
připomenout nejméně tři relevance vedoucí k ter-
mínu tekutý chléb. 

Nejjednodušší je věcná shoda v surovinách. 
Chléb i pivo mají svůj základ v obilninách, původ-
ně značně různorodých, které se postupem vývoje 

u chleba omezily zejména na pšenici a žito, u pi-
va pak hlavně na ječmen a pšenici. V tomto směru 
lze zjistit i jistou místopisnou spojitost mezi pivem 
a chlebem. Při cestách po Evropě není obtížné od-
halit, že v oblastech, kde se peče stejný chléb, se ta-
ké vaří přibližně stejné pivo. Ověříme si to zejména 
na území českých zemí, Rakouska a Bavorska, kde 
jsou si jak chléb, tak piva velmi podobná a celko-
vě se od našich zvyklostí příliš nevzdalují. Pokud 
se vydáme z této středoevropské enklávy kterým-
koliv směrem, pak zjišťujeme, že chléb i pivo mají 
jiný charakter. Neznamená to, že jsou špatné, jen 
zkrátka jiné. Jako příklad si připomeňme francouz-
ský bílý chléb a francouzské pivo. 

Druhým možným důvodem, proč se pivu do-
stalo označení tekutý chléb, je jeho schopnost za-
sytit, jeho výživová hodnota. Zejména piva silněj-
ší (v některé literatuře označovaná jako piva tlus-
tá) jsou díky své dobré stravitelnosti více součástí 
potravy než jen nápojem. V tomto směru existuje 
mnoho příkladů již ze starověku nebo středově-
ku. Z Egypta je např. známo, že denní příděl po-
travin dělníků na stavbách pyramid vedle chleba, 
česneku a cibule zahrnoval vždy dva džbány pi-
va. Hispánští bojovníci se stejně jako germánští 
vojáci před bojem posilovali pivem, které nazýva-
li „celia“. Ve středověku pak byly velice rozšířené 
„pivní polévky“, které často snídali staří Čecho-

vé stejně jako Angličané, Francouzi, Dánové ne-
bo Němci. V těch dobách byla výroba piva rozší-
řená v klášterech, kde pivo bylo pravidelnou sou-
částí stravy chudých mnichů. Stejně tak v dobách 
neúrod či válečného strádání patřilo pivo vždy
k základním složkám denní stravy a mnohdy na-
hrazovalo nedostatek chleba. Pro nesporně vhod-
né dietetické vlastnosti piva doporučovali lékaři 
i v našich zemích ještě koncem 19. a v první polo-
vině 20. století pít „tekutý chléb“ kojícím matkám, 
zvláště jeho tmavou variantu. V dnešní době se 
pak použití piva v kulinářství redukuje na jeho vy-
užívání jako přísady ke zvýraznění chuti některých 
jídel nebo na přípravu některých specialit. 

Je možno diskutovat i o třetím důvodu spojení 
piva a chleba. Rozluštěné nápisy ze staré Mezopo-
támie napovídají, že již Sumerové cca v 3. tisíciletí 
před naším letopočtem vyráběli různá piva. Jejich 
nejjednodušší pivo se připravovalo pouze z ječme-
ne. Pro lepší druhy piva se z těsta z rozdrcené pše-
nice nebo ječmene připravovaly placky, které se 
usušily na ohni či na slunci, čímž vznikaly tzv. piv-
ní chleby. Tyto pivní chleby se po rozdrcení a smí-
chání s vodou nechaly zkvasit na pivo, tak doslo-
va z chleba pivního vznikal chléb tekutý. Zajímavé 
je, že pokud posuzujeme přípravu pivních chlebů 
z biochemického hlediska, pak lze odhadovat, že 
při jejich přípravě docházelo k přibližně stejným 
reakcím, jaké probíhají i v dnešní technologii při 
hvozdění sladu a jež se pak podílejí na chuťových 
a kvalitativních hodnotách piva.

Možná, že jsou i další důvody, pro které pivo 
nazýváme tekutým chlebem. Jisté je, že chléb 
a pivo provázejí lidstvo úspěšně již několik tisí-
ciletí, a jsem přesvědčen, že jejich obliba přetrvá 
další věky. Ale jestliže pro chléb platí pořekadlo 
jez do polosyta, pak pro tekutý chléb nutno při-
pomenout: pij do polopita.

Ing. Antonín Kratochvíle 

Legenda o tekutém chlebu

Praha – Tvrdit o českém pivu, že je svě-
toznámé, to může znít jako klišé. Pokud ale 
existuje někdo, kdo má české pivo rád, je 
přitom z druhé strany zeměkoule a rozhod-
ne se, že ho lépe pozná právě tam, kde je 
toto pivo domovem, to už klišé není. Tako-
vým člověkem je muž, Japonec z Kjóta, dnes 
druhého největšího japonského města a kdy-
si sídla tamějšího císařství.

Dnes šedesátiletý Shoji Yoshikawa je manage-
rem jedné kjótské nemocnice. Jeho velkou lás-
kou je – jako pro nejednoho Japonce – cestování. 
Objel skoro celý svět a při jedné z cest loni navští-
vil i Českou republiku. Navštívit ji a neokusit čes-
ké pivo k sobě moc nejde. A tak si pan Yoshikawa 
pivo nejen oblíbil, ale také se rozhodl, že jej více 
pozná. Už jeho první návštěva se díky pivu pro-
táhla ze 14 dní na dva měsíce. Letos se přihlásil 
do kurzu na Vysoké škole chemicko-technologic-
ké v Praze, aby získal potřebné teoretické znalosti. 
Vedle toho chce proniknout i do tajů vlastní výro-
by českého piva, a proto se ho v restauraci a pivo-
varu v Pivovarském domě, který vlastní PIVO Pra-
ha, s. r. o., pod dohledem zkušených sládků a dal-
ších odborníků učí sám vařit. S vařením českého 
piva se pan Yoshikawa seznamuje též na dalších 
místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Byl 

např. v pražském restauračním pivovaru U Med-
vídků, navštívil minipivovar v ostravském Zábře-
hu a ve Štramberku, podíval se do pivovaru Čer-
ná Hora i do Třeboně. Aby jeho znalosti byly úpl-
né, prohlédl si výrobu piva v Plzeňském Prazdroji 
i Budějovickém Budvaru a v některých dalších vel-
kých průmyslových pivovarech.

Shoji Yoshikawa ještě neví, jestli bude český 
typ piva nakonec sám opravdu vařit. Chce však 
vědět o českém pivu víc i z jiného důvodu. Potřeb-
né znalosti mu pomohou stát se jedním z histo-
ricky prvních, ne-li úplně prvním japonským piv-
ním someliérem, nebo jak se stále častěji říká: piv-
níkem. Člověk, který o pivu nejen hodně ví, ale 
dovede také přesně určit jeho místo v gastrono-
mii. Např. nabízet jeho jednotlivé druhy ke kon-
krétním jídlům, k dané příležitosti. A to je podle 
všeho v Japonsku prozatím málo známé umění. 

„O Japonsku se říká, že je to země vycházející-
ho slunce, Česko je zas zemí piva. Slunce i pivo 
mají něco společného. Slunci se říká, že je to zla-
tý kotouč na nebi, českému pivu, že je to zlatavý 
mok,“ říká o svému vztahu k tradičnímu českému 
nápoji Shoji Yoshikawa. „A české pivo je pro mne 
nový život,“ dodává pan Yoshikawa. V jeho hlase 
nezní ani trochu nadsázky. Ing. Jan Veselý

výkonný ředitel
Český svaz pivovarů a sladoven

Z obdivu k českému pivu se ho Japonec učí správně vařit

Ostrava (bo) – Po bezmála 80 letech kon-
čí výroba ve vinných sklepech na Hukvaldech 
a provoz stáčírny v Ostravě-Fifejdách. Hlav-
ním důvodem je koncentrace provozů z celé 
Moravy na jedno místo a dostupnost suroviny 
z vlastních vinic za cílem zvýšení kvality pro-
dukce. V posledních dvou letech investova-
la společnost obrovské prostředky do nových 
vinařských technologií a celého moderního 
vinařství. Uskupení Moravské vinařské závo-
dy přestěhovalo svoje vinařské provozy, kte-
ré byly do té doby na více místech Moravy, 
do jednoho centra – zámeckého areálu krá-
lovského vinařského města Bzenec. „V Bzen-
ci nyní bude pokračovat výroba jakostních 
a přívlastkových vín ve špičkových podmín-
kách,“ řekl Bořek Svoboda, ředitel společ-
nosti Moravské Vinařské závody Bzenec.

JAK ŠLA HISTORIE
„Historie podniku v Ostravě v ulici Červeného 

kříže, v těsné blízkosti Náměstí republiky se datu-
je od roku 1929, kdy byly v Ostravě otevřeny vin-
né sklepy bratří Rothů. Celkem nevýznamná pro-

dukce několika tisíc litrů vína ročně se během let 
podstatně zvyšovala. Během druhé světové války 
se rozvoj podniku zpomalil. V roce 1948 došlo 
k znárodnění a Moravské vinařské závody patřily 
postupně několika potravinářským organizacím. 
V 50. letech byl podnik administrativně připojen 
k Slováckým vinařským závodům Bzenec a od 
roku 1960 k Bratislavským vinařským závodům. 
Rok 1971 byl důležitým mezníkem v existenci 
podniku. Byly dobudovány vinné sklepy na Huk-
valdech, založené již v roce 1567 olomouckým bis-
kupem Vilémem Prusínovským. Další podstatné 
změny ve vývoji podniku proběhly až v 90. letech. 
V roce 1991 se podnik osamostatnil a v roce 1993 
byl následně privatizován,“ vysvětlil ve stručnosti 
historii firmy jejích obchodní ředitel Patrik Staško. 
,,Vyrábíme špičková vína, o jejichž úrovni svěd-
čí řada mezinárodních ocenění ze světových sou-
těží (Vinitaly, Decanter, Monde selection Brusel, 
AWC Viena a jiné). Pokud chceme laťku kvality 
nejen udržet, ale posouvat stále výš, musíme víno 
hýčkat ve špičkových podmínkách a zámecký are-
ál v Bzenci to absolutně splňuje,“ říká ředitel Bo-
řek Svoboda.

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Zatím nejvyšším oceněním Moravských vinař-

ských závodů Bzenec s. r. o. byla v loňském roce 
cena PREMIO SPECIALE VINITALY na mezi-
národním veletrhu vín v italské Veroně. Moravské 
vinařské závody Bzenec s. r. o. se na této prestižní 
mezinárodní výstavě zařadily mezi 11 nejlepších 
vinařství světa. ,,Závod v Hukvaldech a stáčírna 
v Ostravě byly donedávna největší a nejdůležitější 
částí celého uskupení. Pro společnost byl areál zá-
kladnou, ze které se vše řídilo a kterým procháze-
la největší část výroby po mnoho let. Aby naše, te-
dy moravská vína byla i nadále konkurenceschop-
ná, musí jít nostalgie stranou. Naopak, do nových 
podmínek v Bzenci se všichni těšíme. Z Ostravy 
s námi přechází i několik osvědčených zaměst-
nanců, takže nájezd výroby v zámeckém areálu 
v Bzenci proběhne hladce,“ dodává Staško. 

Areály v Ostravě a na Hukvaldech budou nadále 
využívány buď formou nájmů, nebo případně pře-
budovány na základě připravovaných investičních 
záměrů. V Hukvaldech se uvažuje o výrobě speci-
álních druhů vína. Prodejna vín na Náměstí repub-
liky v Ostravě zůstane zachována. 

PRO ZÁJEMCE
V ZAHRANIČÍ

Moravské vinařské závody Bzenec s. r. o. patří 
k předním producentům jakostních i přívlastko-
vých moravských vín. Dlouhodobě se hlásí k tra-
dicím moravského vinařství a nabízí svým zákazní-
kům kvalitní vína s jedinečnou a nezaměnitelnou 
odrůdovou chutí a vůní, která pochází z hroznů 
s garantovaným původem vinařské oblasti Mora-
va, z vybraných vinařských obcí všech čtyř pod-
oblastí mikulovské, slovácké, znojemské i velko-
pavlovické. Moravské vinařské závody Bzenec 
obhospodařují přes 360 hektarů vinic vysáze-
ných ve špičkových polohách, které jsou zárukou 
vypěstování kvalitních hroznů s charakteristický-
mi odrůdovými vlastnostmi. O tato vína je zájem 
i v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku. 
Proto také letos poprvé bude vydán „awc wine-gui-
de 2007/2008,“ komplexní průvodce vín v němec-
kém jazyce, který bude k dostání v knihkupec-
tvích v Rakousku a v Německu. Moravské vinař-
ské závody Bzenec s. r. o. zde budou prezentovány 
jako jedno z nejúspěšnějších vinařství na AWC 
Vienna 2007. 

Vinařské závody opouštějí Ostravu

Kostel sv. Marie, Soest, Německo
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Nabízíme našim zákazníkům zkušenosti největšího italského výrobce 

kovových uzávěrů a profesionalitu výrobce zavíracích strojů.

TECNOCAP je zároveň také výrobcem těsnící hmoty
pro všechny své vlastní výrobky.

TECNOCAP vyrábí těsnící hmoty BEZ FTALÁTŮ,
v souladu s normami Evropské unie

a se zákonem o ochraně spotřebitele.

Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České republice,
ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech.

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

Jasným základem obchodní politiky celé Skupiny TECNOCAP je neustálé 
zlepšování kvality a služeb zákazníkům. Motto „KVALITA A SLUŽBY“ je 
klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP na světových trzích. 
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OCENĚNÁ MORAVSKÁ VÍNA ZE SOUTĚŽE VINITALY VERONA 2008
Medaile Víno Ročník Výrobce

zlatá medaile Ryzlink rýnský 2006 Moravské vinařské závody Bzenec

zlatá medaile Tramín červený, výběr z bobulí 2003 VINAŘSTVÍ OVČAČÍK

bronzová medaile Rulandské šedé, výběr z bobulí 2003 VINAŘSTVÍ OVČAČÍK

diplom Gran Menzione Pálava, výběr z hroznů 2007 Binder Pavel

diplom Gran Menzione Muškát moravský, pozdní sběr 2007 Binder Pavel

diplom Gran Menzione Zweigeltrebe rosé 2007 Binder Pavel

diplom Gran Menzione Bohemia Sekt Prestige Brut 2005 BOHEMIA SEKT, a. s.

diplom Gran Menzione Bohemia Sekt Prestige Brut 2004 BOHEMIA SEKT, a. s.

diplom Gran Menzione EGO EMOTION Chardonnay 2006 Moravské vinařské závody Bzenec

diplom Gran Menzione EGO No. 69 Ryzlink vlašský 2006 Moravské vinařské závody Bzenec

diplom Gran Menzione EGO No. 70 Chardonnay 2006 Moravské vinařské závody Bzenec

diplom Gran Menzione Cabernet Sauvignon rosé 2007 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.

diplom Gran Menzione Cuvée Cygnus (Riesling + Sauvignon blanc) 2006 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.

diplom Gran Menzione Riesling 2006 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.

diplom Gran Menzione Veltlínské zelené, pozdní sběr 2006 Petr Skoupil Winery

diplom Gran Menzione Riesling, Maidenburg 2005 REISTEN, s. r. o.

diplom Gran Menzione Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2006 SPIELBERG CZ, s. r. o.

diplom Gran Menzione Veltlínské zelené, pozdní sběr 2006 Vinařství MIKROSVÍN Mikulov, a. s.

diplom Gran Menzione Veltlínské zelené, pozdní sběr 2006 Vinařství MIKROSVÍN Mikulov, a. s.

diplom Gran Menzione Muškát moravský, výběr z hroznů 2003 VINAŘSTVÍ OVČAČÍK

Moravští vinaři opět slavili úspěchy – tentokrát v italské Veroně

Praha (red) – Italská Verona ožila 
ve dnech 26.–30. března meziná-
rodní enologickou soutěží Vinita-
ly 2008. Do letošního ročníku bylo 
přihlášeno přes 3 400 vín z více než 
30 zemí celého světa. Zúčastnilo se 
také 13 vinařů z Moravy se 48 vzor-
ky vína. Celkem obdrželi 20 cen-
ných kovů. 

Letos se v Itálii sešlo 105 vinařských 
odborníků, aby ocenili ta nejlepší ví-
na. Z těch našich obrovský úspěch za-
znamenaly Moravské vinařské závody 
Bzenec, s. r. o., které obhájily loňské 
ocenění a opět se zařadily mezi sedm 
nejvýznamnějších firem této soutěže. 

Získaly zvláštní cenu „PREMIO SPE-
CIALE VINITALY 2008“. „Velké gra-
tulace si jistě zaslouží firma Pavel Bin-
der z Rakvic, která dostala na všechna 
zaslaná vína diplomy, a také pan Ov-
čačík z Velehradu, který obdržel dvě ze 
tří českých medailí a opanoval katego-
rii sladkých barikových vín s jednou zla-
tou a jednou bronzovou medailí,“ říká 
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vi-
nařského centra. 

Z dvaadvaceti vypsaných katego-
rií je vždy jen jedna velká zlatá, jedna 
zlatá, jedna stříbrná a jedna bronzová 
medaile. Třicet procent nejlépe hodno-
cených vín pak obdrží diplomy Gran 
Menzione. 

Zajímavostí letošního ročníku je, 
že bylo uděleno 100 namísto plánova-
ných 88 medailí, a to z důvodu rovnos-
ti bodů na oceněných místech. I tak ale 
obdržela medaile jen 3 % přihlášených 
vín, což staví soutěž Vinitaly mezi nej-
těžší na světě.

Úspěchy domácích vín jsou v zahra-
ničních soutěžích stále obvyklejší, což 
dokládají výsledky z takových prestiž-
ních soutěží, jako byla např. naposledy 
pařížská Vinalies International. 

VINAŘŠTÍ TURISTÉ 
ZDVOJNÁSOBILI POČET 

OBYVATEL VELKÝCH BÍLOVIC

Velké Bílovice – První dubnovou 
sobotu se ve Velkých Bílovicích konal 
třetí ročník akce s názvem Ze sklepa do 
sklepa. Do místních sklepů si našlo ces-
tu přes tři tisíce návštěvníků, což je v tří-
leté historii akce zatím nejvíc a přijíždě-
li ze všech koutů naší republiky. „Letos 
jsme pro návštěvníky připravili ještě 
bohatší kulturní vyžití než v minulých 
letech, patří k němu i hudební program 
s večerní ochutnávkou vín na náměstí 
a také katalog vinařů s prostorem na 
poznámky k ochutnávaným vzorkům,“ 
řekl Michal Fic z pořádajícího Spolku 
velkobílovických vinařů. Spokojeni byli 
turisté i místní vinaři. „Práce s přípra-

vami se nám za tak dobrou propagaci 
vyplatí. Velké množství vína rozdáme na 
ochutnávkách, ale vyplatí se to. Lidé už 
nakupují láhve domů a mnozí se během 
roku vrací. To je pro nás důležité, pro-
tože dovoz vína z ciziny je cítit,“ svě-
řil se jeden z nich. Lidé byli spokojeni, 
v přátelských debatách posedávali na 
sluníčku před sklepy a užívali si pohos-
tinnosti místních vinařů, kteří pro ně 
letos otevřeli na čtyřicet sklepů. Na šest 
set lahví vína, připraveného pro turis-
ty na základě zkušeností z předchozích 
ročníků, nestačilo pár hodin po zaháje-
ní ani ve zdejších Habánských sklepích 
a musela se doručit další várka. „Jsme 
rádi, že za našim kvalitním vínem při-
šlo tolik návštěvníků. Nabídli jsme jim 
také domácí škvarky, cimbálovou muzi-
ku, výstavu fotografií s vinařskou tema-

tikou i exkurzi do působivých prostor 
několik staletí starých sklepů. V nepo-
slední řadě si návštěvníci mohli popo-
vídat i s naším hostem, modelkou Edi-
tou Hortovou,“ vylíčil nabídku ředitel 
Habánských sklepů Josef Svoboda.

Skupinky turistů se zřetelnými oran-
žovými taštičkami na krku a sklenička-
mi brázdili první dubnový víkend ulice 
Velkých Bílovic s nadšením. Koho bole-
ly nohy, nechal se vozit k ochutnávkám 
vinařskými autobusy, které tu organizá-
toři připravili. Všude panovala dobrá ná-
lada. Raritou prý byly i prodané vstu-
penky na akci půl hodiny po jejím ofici-
álním ukončení, tedy v půl osmé večer, 
hosté prý na prodeji lístků trvali.

Třetí ročník vinařské akce s názvem 
Ze sklepa do sklepa, která se konala 
ve Velkých Bílovicích na jižní Mora-
vě navštívila také modelka Edita Hor-
tová. Byla oficiálním hostem Habán-
ských sklepů. Jejího přivítání se účast-
nily desítky vinařských turistů, a byly 
tak svědky jejího rozhovoru s ředite-
lem vinařství Ing. Josefem Svobodou. 
Dozvěděli se tak mimo jiné, že krásná 
žena je ctitelkou kvalitních vín právě 
z těchto sklepů. „Pracuji převážně v Itá-
lii, ale na Moravu se ráda vracím. Víno 
je skvělý nápoj, dvě deci mě povzbudí 
při studiu a dávají mi skvělé nápady,“ 
přiblížila svůj vztah k vínu modelka 
a ocenila i celou akci velkobílovických 
vinařů. „Je to skvělý nápad, lidé se 
mohou podívat, kde se víno rodí a kdo 
o něj pečuje. Víno je jako dítě, které se 
musí s láskou vychovávat, a ve Velkých 
Bílovicích to dělají fakt dobře, pro-
tože víno je skvělé. Zvláště ta červená 
z produkce Habánských sklepů,“ řekla.
Na její návštěvu zůstane trvalá památka 

Modelka Edita Hortová miluje moravská vína, navštívila Habánské sklepy ve Vel-
kých Bílovicích.

v podobě autogramu na láhvi s vínem, 
podle vyjádření hostitelů ji obdrží 
restaurace, která v loňském roce serví-
rovala svým hostům nejvíce vína znač-
ky Habánské sklepy.

DVĚ LÁSKY ŘEDITELE 
HABÁNSKÝCH SKLEPŮ
– VÍNO A FOTOGRAFIE

Vinařství je pro něho posláním 
a propojilo se i s jeho zálibou, kterou 
je fotografování. V roli ředitele pečuje 
Ing. Josef Svoboda nejen o společnost 
Habánské sklepy a tím také o chuťo-
vé smysly konzumentů, ale nabízí 
jim i umělecký zážitek. Jeho fotogra-
fie s vinařskou tematikou visí v pro-
storách kvelbeného sklepa vinařství. 
Už druhým rokem je mohli obdivo-
vat také hosté akce s názvem Ze skle-

Habánské sklepy – víno a umění

Praha (red) – V reprezentativ-
ních prostorách pražského Rudol-
fina proběhl ve středu 16. dubna 
prezentační večer s moravskými 
a českými víny pořádaný Vinařským 
fondem a Národním vinařským cent-
rem s mottem „To nejlepší z našich 
tradic střežíme pro Vás“. 

Hosté v průběhu večera ochutna-
li kvalitní vína z moravských a čes-
kých vinic, a mohli tak ocenit píli a um 
našich vinařů. Bez těchto atributů by 
tuzemské víno nemohlo dosáhnout 
takových kvalit, pro něž se stalo proslu-
lým a uznávaným po celém světě. Před-
staveno bylo 30 vinařských společností 
a prezentovala se vína takových odrůd, 
jakými je např. Chardonnay, Muškát 
moravský, Rulandské bílé, šedé i mod-
ré, Modrý Portugal nebo Tramín čer-

vený či takové speciality jako slámová 
vína. 

„Slavnostní prezentace se zúčastnila 
vinařství, která se mohou pyšnit mno-
hými oceněními ze zahraničních soutě-
ží, jako např. Bohemia sekt, Moravské 
vinařské závody Bzenec, Sonberk, Tem-
plářské sklepy Čejkovice, Vinné sklepy 

Moravská a česká vína se představila v pražském Rudolfinu

pa do sklepa. „Víno je jedinečné. Jeho 
nádhernou eleganci chutí můžeme vní-
mat všemi smysly. Jsou to však krát-
ké a prchavé okamžiky. Naopak vinice 
a dozrávající réva na podzim, to je úpl-
ně jiný a neopakovatelný zážitek. Pře-
krásně zbarvené listy, které vystavují 
svoji krásu v zapadajícím slunci, skrý-
vají aromatické a medově sladké hroz-
ny. Jejich ochutnávání je odměnou za 
celoroční ošetřování keřů a tyto chvíle 
patří ve vinici mezi nejkrásnější. V té-
to době mě procházka mezi keři révy 
dává klid z dobře odvedené práce, ale 
zároveň jsem již ve velkém očekává-
ní a přípravách na nové mladé víno,“ 
vyznal se ředitel, jehož práce se spojila 
se zálibou. Hana Karnoldová

marketingový specialista P. R. 
BOHEMIA SEKT, a. s.

Valtice, Vinselekt Michlovský nebo 
Znovín Znojmo,“ komentuje hojnou 
účast Ing. Pavel Krška, ředitel Národ-
ního vinařského centra. „Samozřejmě 
nechyběla účast ani menších vinařství, 
která přijela předvést plody své usilov-
né práce,“ dodává. 

Akce „To nejlepší pro Vás“ je součás-
tí dlouhodobé komunikační kampaně, 
jejímž cílem je přiblížit moravská a čes-
ká vína spotřebitelům a ukázat jim, že 
tato vína patří mezi vysoce kvalitní 
produkty nejen v České republice, ale 
i v mezinárodním srovnání. V loňském 
roce se pod tímto názvem uskutečnily 
již dvě obdobné prezentační akce – na 
veletrhu G+H v Brně a na Zemi živitel-
ce v Českých Budějovicích. 

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



Lom u Tachova (li) – Zkrachovalého zpraco-
vatele krůt Adex Agro vydražil dne 7. 4. podni-
katel z České Lípy. Za podnik v Lomu u Tacho-
va zaplatí vyvolávací cenu 28,2 milionu korun, 
o 1,2 milionu Kč vyšší, než byla v prvním kole 
dražby v únoru. Firma byla největším zpraco-
vatelem krůt v ČR, loni v červenci na ni byl 
prohlášen konkurz a od srpna nevyrábí. „Čtyř-
milionovou dražební jistinu složil ještě jeden 
zájemce, který se do licitace nezapojil,“ řekl 
konkurzní správce Vojtěch Levora.

Adex vydražil jako fyzická osoba Vladimir Vla-
dimirov, jehož firma ANDY má v České Lípě 
kolem 200 lidí. V roce 1992 začal s prodejem dílů 
automobilů VAZ a Škoda, poté koupil obchodní 
dům ve městě, spravuje nemovitosti, vlastní realit-
ní kancelář a penzion. 

„Budeme chtít obnovit potravinářství, pokud to 
bude životaschopné,“ řekl Vladimirov. Nyní zpra-
cuje analýzu hospodaření, nabídky chovatelů krůt 
a zjistí stav technologie. Pokud by rozbor trhu krů-

tího masa v ČR nedopadl pro Adex dobře, nevylu-
čuje, že by část nebo celá hala sloužila jiné výro-
bě, například kabelových svazků nebo šití pota-
hů. „Práci nabídneme přednostně místním,“ řekl 
Vladimirov. 

Lidé z Lomu, kteří musí nyní dojíždět za pra-
cí k pásům montážních linek do Boru a Tachova, 
se chtějí do Adexu vrátit. „Všichni by to uvítali, 
mají k podniku vztah,“ řekl starosta Lomu Aurel 
Ardeleanu. 

Kupec podnik převezme poté, co doplatí více 
než 24 milionů korun, což musí nejdéle do 90 
dnů. Vladimirov zaplatí ve chvíli, kdy se rozhod-
ne, jaká výroba v Lomu bude životaschopná. 

„Pokud by měl surovinu (živé krůty a kroca-
ny), lze výrobu obnovit velmi brzy,“ uvedl Levora. 
To potvrdil také ředitel Xavergenu Josef Čtvrteč-
ka, kterému Adex dluží přes deset milionů korun. 
„Pokud by byla jistota plateb, chovatelé by bez 
problémů dodávali Adexu a neprodávali by krů-
ty do Německa a Polska,“ dodal. Podle Františka 
Boudy z pražské obchodní firmy Australia Export 
Import musí mít Adex, aby byl výdělečný, obrat 
20 milionů Kč měsíčně, k čemuž potřebuje zpra-
covat 700 tun masa. Podnik je schopen pokrýt dvě 
třetiny českého trhu. 

Kralovická zemědělská z Plzeňska dodává ny-
ní veškerou produkci krůt do Německa a Polska, 
podobně jako další farmáři, kteří dříve s Adexem 
spolupracovali. Podle Jiřího Zajíce ze ZOD Mrá-
kov na Domažlicku přestala kvůli nevýhodným 
cenám řada českých firem krůty chovat. 

Správce přednostně vyplatí z inkasovaných 
peněz 100 zaměstnanců, kterým firma dluží pět 
platů včetně odstupného, jež činí v průměru 
10 000 korun měsíčně. „Poté upokojím oddělené 
věřitele, tedy banky,“ řekl Levora. Zbytek rozdě-
lí poměrně všem dodavatelům, kteří měli u Ade-
xu obchodní pohledávky. Pokud by vše šlo ideál-
ně, bez soudních sporů, konkurz by skončil do 
roka. Už nyní ale řeší správce dvě incidenční žalo-
by na určení pohledávek a připravuje jejich dru-
hý přezkum. 

Ve vybavené továrně pracuje pouze pět lidí
a hlídá ji ochranka. Měsíčně platí správce 
300 000 Kč provozních nákladů z uhrazených po-
hledávek. Součástí objektu je čistírna pro obec, 
dále se udržuje chlazení výrobny. Ztráta firmy se 
dále neprohlubuje. 

Třináct let fungující Adex, jehož majitelem je 
od roku 2004 družstvo Agrokrocan, zbankrotoval 
kvůli nedostatku suroviny. Firma má 220 věřite-
lů, jimž bylo zatím uznáno 200 milionů Kč pohle-
dávek.

Společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald s. r. o. 
vynakládá nemalé finanční prostředky na 
ochranu svých rybníků a obsádek. Noční kon-
troly provádějí většinou zaměstnanci společ-
nosti. V jejich kompetenci je upozornit oso-
by pohybující se na pozemcích společnosti, 
aby je opustili. „Při chycení pytláka okamži-
tě volají policii. Další postup je v řešení poli-
cie. Osobám, které jsou chyceny při krádeži 
ryb, hrozí obvinění z trestného činu pytlác-
tví,“ říká Pavol Šovčík, šéf rybářství.

ČÍM ŠKODÍ PYTLÁK PŘEDEVŠÍM 
Na škody způsobené pytláky má vliv celá řa-

da faktorů. Nejdůležitějším je počasí. V roce, kdy 
rybníky pokrývá vrstva ledu delší dobu, jsou ztráty 
způsobené pytláctvím docela citelné. Pytláci pro-
jevují největší zájem o tří až pětileté ryby – hlav-
ně kapra. 

„Odhad škod způsobených pytláctvím je ne-
přímý – z přesné evidence nasazených a vylove-

ných ryb věkové kategorie zajímavé pro pytláky 
odečteme přirozené ztráty a zjistíme tak, kolik 
kusů ryb v rybníce chybí. Přirozené ztráty u jed-
notlivých kategorií jsou publikovány v literatuře. 
Problémem je, že k ztrátám způsobeným pytláky 
se dostáváme až po vylovení rybníku. Tento fakt 
nám ztěžuje odhady hospodaření – hlavně množ-
ství krmení v průběhu vegetační sezony. Často se 
tak stává, že vlivem pytláctví se výrazně sníží ku-
sová obsádka rybníku (až o 15–20 %) a my zbytek 
sezony tento rybník krmíme v přebytku (o 15–20 
%),“ uvádí Šovčík.

PRAKTIKY PYTLÁKŮ
Dnes jsou pytláci už dobře organizováni a díky 

technologickému pokroku je boj s nimi stále ob-
tížnější. „Často mají pytláci na příjezdových ces-
tách někoho, kdo je pak varuje mobilním telefo-
nem, a my nemáme šanci pytláky dopadnout. Vět-
šina pytláckých aktivit se odehrává za soumraku. 
Pytláci většinou chytají ryby podobně jako spor-

tovní rybáři – na rybářský prut s nástrahou. Další 
častou metodou je velmi nehumánní podsekávání 
ryb velkými trojháky. Tento způsob je praktikován 
hlavně v době nižší vodní hladiny rybníku nebo 
při spouštění rybníků – obsádka je tak zhuštěná 
a šance na podseknutí ryby je velká,“ dodává Šov-
čík. Část ryb se jim při tomto způsobu nepodaří 
vytáhnout a zůstávají v rybníce poraněné. Časté 
je také chytání na šňůry – jde o hrubé silony, na 
kterých je víc háčků. Šňůra se přiváže na břehu 
o pevný kolík a nechá nahozena i několik dní. Po 
vytažení na ní může viset i několik ryb. Poslední 
z běžných metod je chytání do různých sítí, avšak 
tato metoda je na ústupu díky pracnosti a menší 
pohyblivosti pytláků se sítěmi. 

KRUTOST NEZNÁ MEZÍ, VYPUŠTĚNÝ 
RYBNÍK JE JEDNOU Z NICH 

„Před lety bylo několik případů, kdy nám pyt-
láci vypustili do sucha několik menších rybníků. 
Ryby, které nestihli posbírat, zahynuly v blátě. 

Pytláci někdy ve snaze dostat se podběráky k ry-
bám, které žijí ve stokách, manipulují s výpustný-
mi zařízeními, čímž ohrožují nejenom obsádku 
rybníku, ale můžou případně i vytopit pozemky 
pod rybníky. V poslední době manipulují s výpust-
ními zařízeními také planktonáři, kteří loví pod 
výpustí plankton do speciálních vaků. Uzamče-
né železné poklopy na výpustích se zase stáva-
jí terčem útoků sběračů kovů,“ vypočítává triky 
zlodějů rybář.

Pytláci při těchto svých praktikách mohou způ-
sobit nejen hospodářské, ale i ekologické škody.

Je to například snahou ulovit ryby chemikáliemi 
– hrozí otrava v celém rybníku a v toku pod ním. 
„U nás se tento případ zatím naštěstí nestal,“ říká 
Šovčík. Dodává, že pytláci jsou nezřídka ozbroje-
ni noži a různými palicemi. „Naši zaměstnanci se 
při pochůzkách nejednou dostali do nebezpečí, 
kdy na ně zaútočila přesila pytláků vybavených 
noži. Naštěstí zatím nedošlo k závažnějšímu zra-
nění,“ konstatoval.  Eugenie Línková

Krádeže a pytláctví se množí i na rybnících

Zkrachovalý zpracovatel krůt Adex je prodaný
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SÓJOVÁ ZMRZLINA
OD DANISCA

Sójová zmrzlina se na trhu vyskytuje již něko-
lik let. Zatím se nachází v segmentu potravin ur-
čených pro spotřebitele s intolerancí k laktóze ne-
bo mléčným bílkovinám, lze však předpokládat, 
že se brzy z oddělení supermarketů vyhrazených 
diet ním potravinám přesune mezi výrobky tradič-
ní, určené všem. Důvody jsou dva. Prvním jsou 
spotřebitelé zajímající se o zdravé přísady a sója 
pověst potraviny s řadou zdraví prospěšných vlast-
ností má – kupříkladu snižuje LDL cholesterol. 
Druhým důvodem je cena. Stále se zvyšující cena 
mléčné suroviny bude nutit výrobce zaměřit se na 
levnější alternativy tradiční mléčné či smetanové 
zmrzliny. Výroba této alternativy nebude tak dra-
há, proto bude možné nastavit vyšší marži. 

Sójová bílkovina je levnější surovinou než mlé-
ko. V listopadu 2007 stál kilogram sójového izo-
látu 5,50 až 6,50 eur, zatímco odstředěného su-
šeného mléka 8 až 9 eur. Z tohoto poměru, kte-
rý samozřejmě může v závislosti na řadě faktorů 
kolísat, lze vidět, že výrobci, kteří zvolí sóju, mo-
hou ušetřit 15 až 20 procent nákladů. Společnost 
Danisco vychází výrobcům zajímajícím se o sójo-
vou alternativu vstříc a nabízí svou novou kon-
cepci sójové zmrzliny s vanilkovou příchutí. Nová 
koncepce překonává některé z nejčastějších pro-
blémů sójových výrobků, a tím je zejména flavor 
a stabilita výrobku. Hlavní výzvou při vývoji nové-
ho výrobku bylo vyřešení jeho chutě tak, aby byla 
v souladu jak s chuťovými preferencemi evropské-
ho spotřebitele, tj. aby typická sójová chuť byla co 
nejvíce potlačena, a zároveň aby vyhovovala i spo-
třebitelům asijským, pro které je sójový flavor při-
jatelný, v některých případech dokonce žádoucí. 
Na řešení problému maskování sójové příchutě 
spolupracovala Danisco s firmou Firmenich spe-
cializující se na vývoj flavorů. 

Dalším problémem byla textura, která je 
u sójové zmrzliny mnohem vodovější než u kla-
sické zmrzliny smetanové. Řešení přinesl přípra-
vek Cremodan 1101 LF IcePro, který je součástí 
daniscovské linie emulzifikátorů a stabilizátorů. 
Tento stabilizátor nejenom zlepší pocit v ústech, 
ale pomůže udržet hladkou texturu sójové zmrzli-
ny v průběhu skladování a distribuce. Také doda-
vatel sójového bílkovinného izolátu přišel s urči-
tou změnou, která zajistila vhodné funkční vlast-
nosti izolátu k požadovanému účelu. Danisco 
tedy nabízí výrobcům sójové zmrzliny tuto svoji 
základní koncepci, nicméně je možné ji pozmě-
nit a přizpůsobit na míru specifickým potřebám 
zákazníka.

Některé potravinářské společnosti se již na 
sójové výrobky zaměřily. V roce 2007 kupříkladu 
Unilever představil ve Francii svou linii sójových 
zmrzlin pod firemní značkou Carte D‘Or, Ing-
man Glass uvedl ve Finsku na trh zmrzlinu Fofuli-
ne, Whole Foods Market v USA prodává sójovou 
zmrzlinu pod značkou 365 Everday value, Rol-
lands uvedl na francouzský trh sójovou zmrzli-
nu Sojasun a Spar představil svou variantu zase 
v Rakousku. Jak bude sójová zmrzlina na evrop-
ském trhu úspěšná, se teprve ukáže. Výzkumná 
a strategická konzultační agentura Prosoy vyhod-
notila evropský trh sójových produktů v roce 
2006 na 1,2 miliardy eur a v minulém roce zazna-
menala jeho pětiprocentní nárůst. Zájem o sójo-
vé výrobky tedy roste.

OCHRANA BALENÉ 
ZELENINY PŘED 

HNĚDNUTÍM
Společnost Campotec vypracovala v rámci pro-

jektu Eureka zaměřeného na vývoj nových způso-
bů konzervace zeleniny pro lidskou spotřebu nové 
obaly na zeleninu, které výrazným způsobem sní-
ží hnědnutí výrobku a současně prodlouží jeho ži-
votnost. Základem této nové technologie jsou jed-
lé obaly v kombinaci s balením v modifikované 
atmosféře. Tato technologie přinese užitek zejmé-
na těm zpracovatelům a výrobcům potravin, kteří 
často přicházejí o zisky v důsledku rychlého kaže-
ní minimálně zpracované zeleniny a ovoce.

Výzkumní pracovníci se zaměřili na jedlé oba-
ly v kombinaci s novou technologií zpracování 
v modifikované atmosféře. Zjištovali, které z hlav-
ních faktorů, tj. stabilita při skladování, chemic-
ké, mikrobio logické a estetické parametry, jsou 
nejvíce a jakým způsobem ovlivněny u zeleniny 
typu cibule, karotky, brambor, kapusty, zelí, tuří-
nu a salátu. V průběhu posledních pěti let se vý-
sledky výzkumného projektu pozitivně odrazily 
na růstu obratu společnosti. V době zahájení v ro-
ce 2002 byl obrat z upravené zeleniny 500 000 
eur, v roce 2006 dosáhl výše 3,25 mil. eur a pro 
rok 2008 se předpokládá nárůst o 20 procent. 

Campotec se nyní zaměřuje na zpracování ovo-
ce. Chce uvést na trh nový výrobek pro děti – na 
plátky krájená čerstvá jablka v malých polyetylé-
nových sáčcích. Sektor balení jako celek repre-
zentuje důležitou část světového průmyslu před-
stavující asi 2 procenta z HDP vyspělých států. 
Spotřebitelé se zajímají o balení ovoce a zeleni-
ny zejména z důvodu častého poškození obalu 
při dopravě.

FORTIFIKACE
FUNKČNÍCH NÁPOJŮ 

VITAMINY
Výzkumní pracovníci z Ústavu pro nutraceuti-

ka a funkční potraviny při Laval Univerzity v Que-
beku se zabývali fortifikací funkčních nápojů ve 
vodě rozpustnými přísadami. Jako příklad tako-
vého přísady si zvolili vitamin thiamin a zkouma-
li možnost jeho umístění v kyselých nealkoholic-
kých nápojích v enkapsulované formě v komplexu 
tvořeném syrovátkovými bílkovinami a pektinem 
v poměru 2:1 a připraveném při pH 3,5. Zjisti-
li, že takovýto způsob fortifikace zajistí dodáv-
ku doporučené denní dávky pro muže (1,4 mg) 
v 70–80 mg sušiny komplexu. O výsledcích své 
práce referují v březnovém čísle časopisu Food 
Hydrocolloids. Trh funkčních nápojů zazname-
nává podle informací nápojářské společnosti Brit-
vic a agentury pro výzkum trhu Nielsen setrvalý 
růst. Funkční nápoje a nápoje typu wellness po-
skytující spotřebiteli mimo základní výživové slož-
ky i další nutriční benefity jsou třetí nejrychleji 
rostoucí nápojovou kategorií a jejich trh dosáhl 
v současnosti hodnoty 841 milionu liber. 

Výzkumníci testovali tři různé poměry nízko-
metoxylovaného pektinu (od CO Kelco) a izolá-
tu syrovátkových bílkovin (BiPRO WPI, Davisco 
Foods International), a sice 2:1, 1:1 a 1:2. pH roz-
toku bylo adjustováno na hodnoty 4.0, 3.5, 3.0, 
a 2.5, a to buď před smíšením, nebo po smíšení 
obou složek v roztoku. Optimálních výsledků by-
lo dosaženo při poměru bílkovin k pektinu 2:1. 
Maximum thiaminu bylo do kapsul inkorporová-
no při hodnotách pH v rozmezí 3.5 až 3.0, a to 
bez ohledu na acidifikační systém, tj. zda ke smí-
šení složek došlo před či po okyselení roztoku. Při 
okyselení před smíšením bylo v komplexu zachy-
ceno 7 % thiaminu, pokud došlo k okyselení roz-
toku až po smíchání složek, potom bylo v kapsu-
lách zachyceno 4,5 % thiaminu. Autoři na závěr 
konstatovali, že optimálními podmínkami pro za-
budování thiaminu do komplexu jsou poměr bíl-
kovina:pektin 2:1 a hodnota pH 3.5. I když enkap-
sulace thiaminu při okyselení dojsložkové směsi 
před i po smíchání probíhá dobře, charakteristi-
ky komplexu vzniklého při acidifikaci po smíšení 
složek jsou z hlediska jeho struktury pro zachyce-
ní thiaminu vhodnější, proto zřejmě bude upřed-
nostňován systém okyselení po smíchání složek. 
V laboratořích probíhají další pokusy, které mají 
objasnit vliv koncentrace thiaminu v roztoku na 
míru jeho zachycení v kapsulích a na ochranný 
účinek komplexu kapsul a jejich struktury na za-
chycený vitamin. 

FAZER POSTAVÍ V RUSKU 
NOVOU PEKÁRNU

Skupina Fazer Russia oznámila, že v rámci 
upevňování svých pozic na ruském trhu posta-
ví v Petěrburgu novou pekárnu. Ve Finsku sídlící 
společnost již do závodu, který bude vybudován 
na zelené louce a který má produkovat čerstvé 
a mražené pekařské výrobky a kávu, investovala 
100 mil. eur. Výrobky se budou distribuovat do 
podnikových prodejen po celém Rusku. Rozhod-
nutí Fazeru je v souladu se současným trendem 
přesunu západoevropských pekárenských výrob-
ců na rostoucí východoevropské trhy, kde jsou ná-
klady na vstupy a práci nižší než v západní Evropě 
či v USA. Rusko představuje ve východním regi-
onu jeden z nejdynamičtějších trhů. Podle Euro-
monitoru zde od roku 2000 dochází k 13,7pro-
centnímu ročnímu růstu. Fazer již v Rusku řadu 
pekáren a prodejen vlastní a společnost v rámci 
svých místních operací zaznamenala 40procent-
ní roční růst. Jako poslední akvizici získala v čer-
venci 2007 většinový podíl v pekárně Volžskyj Pe-
kar, tím se její výrobní kapacita zvýšila o 50 pro-
cent na 75 000 tun ročně. Ruské operace Fazeru 
nyní představují 14 procent jeho celkových aktivit 
a obrat v Rusku činil v roce 2007 170 milionů eur. 
Fazer je jedním z největších pekárenských společ-
ností v severském a pobaltském regionu a operuje 
ve Finsku, Švédsku, Estonsku, Litvě a Lotyšsku. 

Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZPI
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Prodám Renault Mascott,
typ: 130.65P 4x2, samostatná chladicí skříň

Do provozu 2004
Najeto 75 000 km
Cena 550.000,- Kč

Kontakt: 602 729 380

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

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

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

(izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy

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

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

a pšeničný škrob

� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně 

upravené zahušťující za studena
(pšeničná, kukuřičná, rýžová)

�  Vitamíny, minerální látky 
(jednotlivě i ve směsích)

� Vlákniny
 �    rozpustné (inulín,

 polydextróza)
�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, 

sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory

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

chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma

– karboxymethylcelulóza 
– CMC

 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL

NOVINKA:
Nově také exklusivně v ČR nabízíme

originální sladidlo sukralózu SPLENDA®.

Kontakt:
Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589

e-mail: food@brenntag.cz
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

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

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

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