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Vážení čtenáři,
na straně č. 10
Vám přinášíme

informace o akci
Dny chleba 2008.

Obilí bude dost, přesto nezlevní
Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody a samozřejmě i úrovně cen. 

Nedá se mluvit už ale o radostném očekávání. V dnešním globalizovaném 
světě s nadvládou nadnárodních monopolů již totiž neplatí přímá úmě-
ra „bohatá úroda – bohatý zemědělec“. Obilí se stalo spekulativní komo-
ditou pro bohaté finanční fondy, a tak spíše platí to, co říkají americké 
učebnice ekonomie, že totiž v době neúrody jsou sedláci za vodou, při re-
kordní sklizni mají sedláci problémy. Že to platí dnes i pro naše zeměděl-
ce, je více než jasné. Přitom při krátké exkurzi do historie si nutně uvědo-
míme, jak strategickou plodinou obilí bylo, je a jistě bude i nadále.

V minulosti si všechny státní útvary, počínaje egyptskými faraony, po-
držely státní monopol na obchod s obilím. I Evropa po 2. světové válce, 
po období hladu, si vzala za cíl zvýšit výrobu a zajistit dostatek potravin. 
Od konce 60. let minulého století se to podařilo a naopak od 90. let za-
čal být v Evropě velký problém, co s přebytky potravin. Dotovaný vývoz do 
rozvojových zemí se dostal postupně do palby kritiků ze Světové obchodní 
organizace-WTO, ti právem poukazují na to, že levné exporty ničí tamní 
zemědělce, a tak EU změnila zemědělskou politiku. Začala silně omezo-
vat výrobu, hlavně v nových státech, které chtěly vstoupit do EU a upřed-
nostňuje až nesmyslné požadavky na environmentální opatření, které 
mnohdy ztrácejí selský rozum a nemají s venkovem nic společného, pro-
tože je vymýšlejí lidé z velkoměstského prostředí. 

V podstatě se vyprodaly zásoby obilovin, které držely státy jako rezervu, 
aby se nemusely platit náklady na skladování, a všichni, včetně zahranič-
ních zemědělských analytiků, byli přesvědčeni, že již pořád bude potravin 
nadbytek. Přišly méně úrodné 2–3 roky, které postihly většinu produkč-
ních oblastí světa, s ekonomickým rozvojem Asie (hlavně Číny a Indie) 
stoupá světová spotřeba, k tomu se přidala ropná krize, kdy neúměrný 
růst cen ropy vyvolal tlak na výrobu energie ze surovin pro potraviny a by-
lo zaděláno na celosvětový problém nedostatku potravin a prudkému ná-
růstu jejich cen. Ti samí analytičtí odborníci, kteří nedávno kritizovali 
zemědělce, že vyrábí moc, nyní kritizují, že vyrábí málo, a dokonce právě 
zemědělcům kladou za vinu vysoké ceny potravin. Místo toho, aby se řeši-
ly důsledky špatné zemědělské politiky posledních let, tak se na zeměděl-
ce nasazuje speciálně v ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Když 
dokázali zemědělci spolu s potravináři 18 let držet nízkou inflaci nízkými 
cenami potravin, mnohdy pod výrobními náklady, tak bylo vše v pořádku, 
nyní by se proto na ně nemělo ukazovat prstem, ale hledat skutečnou pří-
činu, která je i nezainteresovaným spotřebitelům většinou jasná.

Vraťme se ale k současné úrodě, která by v letošním roce v celém svě-
tě měla být více než dobrá, a tak by se mohly doplnit chybějící zásoby, po-
krýt zvyšující se spotřeba, a tím zastavit růst cen. Nelze ale očekávat, že 
by ceny spadly na nízkou úroveň, která byla v minulosti, naopak do bu-
doucna pravděpodobně i nadále mírně porostou vlivem značného růstu 
cen ropy, která zvyšuje náklady na výrobu a na dopravu. Navíc lze tvrdit, 
že to bude právě obilí, které zejména v USA, ale i v EU bude v krmivech 
nahrazovat drahou kukuřici, s níž se stále víc počítá při výrobě biopaliv. 
Kdo sleduje burzovní zpravodajství, ví, že cena kukuřice letí dál nahoru 
a zdražuje se i sója, a tak obilí se sice nebude ve velkém, jak se donedáv-
na počítalo, vypalovat na líh, ale nahradí právě tyto dvě komodity v krm-
ných dávkách. Ani po dobré sklizni nebude tedy obilí nějaký výrazný nad-
bytek a cena tomu nutně bude odpovídat.

Ze závěrů nedávného obilnářského fóra, které uspořádala Agrární ko-
mora ČR ve Větrném Jeníkově, se počítá s tím, že průměrný výnos za ČR 
se bude pravděpodobně pohybovat v rozmezí 4,5–4,9 t/ha. A když vezme-
me střed 4,7 t/ha, tak to představuje celkovou sklizeň 7,5 milionů tun, 
což je zhruba o 340 tisíc tun více než v roce 2007.

Z úst odborníků zazněla i bilance letošní úrody, kterou na obilnářském 
fóru konkretizoval Josef Kubiš, místopředseda komoditní rady pro obilo-
viny při AK ČR. Uvedl, že domácí spotřeba vlivem snižující se živočišné 
produkce spotřebuje méně obilí. Počítá se s tím, že do krmiv a na lidskou 
výživu by mělo jít zhruba 5,650 milionů tun obilí. V Česku jsou v provo-
zu 2 lihovary a jeden před dokončením, při neustálém růstu ceny ropy se 
dá očekávat výroba biolihu z obilí, což by představovalo spotřebu 0,5–0,6 
milionu tun obilí. V poslední době je značný odliv obilí z příhraničních 
oblastí s Německem a Rakouskem, a to již v průběhu žní. Odhaduje se, 
že tímto způsobem ze země odplyne na 0,5 milionu tun. Dále se očekává 
zvýšená světová poptávka po obilovinách, protože světové zásoby jsou po 
neúrodných letech nejnižší za posledních 30 let, a tak se místní zeměděl-
ci nemusí obávat, že by nebyl zájem o naši úrodu obilí. A co se týče ceno-
vé hladiny, tak poslední trend na burzách značí určitý pokles z enormně 
vysoké hladiny ze začátku letošního roku. Ceny na burzách na srpen až 
listopad jsou u potravinářské pšenice mírně nad 5 000 korunami za tunu 
a u sladovnického ječmene kolem 6 000 korun za tunu. Rozdíl ceny krm-
ného obilí oproti potravinářské pšenici je na světových burzách podstat-
ně nižší než u nás a pohybuje se jen o několik set korun níže, není proto 
důvod k nějakému propadu cen. Je přitom spíš smutné, že na cenových 
výkyvech, ať směrem dolu nebo nahoru, vydělají hlavně obchodní speku-
lanti.  Eugenie Línková

AKTUÁLNÍ INFORMACE PO UZÁVĚRCE
Agrární komora ČR sdělila, že vlivem škod po ničivé vichřici, která 

se  prohnala nad územím ČR 25. června, bude úroda obilí snížena o 200  
až 300 tisíc tun.

V říjnu loňské-
ho roku jsem se na 
stránkách Potravi-
nářského zpravo-
daje stručně vyja-
dřoval k problému 
nárůstu cen pšeni-
ce a pokoušel jsem 
se zdůraznit, že se 

jedná o jev, který jsme nuceni akcep-
tovat a kterému je třeba se přizpůso-

ta chová, a připustit, že ji musíme jako ta-
kovou chápat. 

Tím druhým, který s výše uvedeným 
souvisí a který já osobně považuji za ne-
smírně významný, je sílící přesvědčení, že 
pšenice je především nenahraditelnou su-
rovinou pro výrobu potravin pro lidskou 
výživu a významnou složkou krmiv a tepr-
ve poté, pokud vůbec je možné o ní takto 
uvažovat, je potenciální surovinou energe-
tickou. Jinými slovy, dospěli jsme k tomu, 
co věděli po generace naši předkové, že pá-
lit obilí či chleba není rozumné, o etických 
aspektech nemluvě.

Až do velmi nedávné doby jsem byl pro-
to střízlivým optimistou v tom smyslu, že 
náš přístup k některým faktům, které s se-
bou přináší postupná a neodvratná globa-
lizace, se dokáže, byť pod tlakem, rozumně 
proměňovat – a to dokonce i v naší české 
kotlině obklopené horami, přes které občas 
nevidíme, či spíše nejsme ochotni vidět.

V posledních týdnech však začínám 
nabývat dojmu, že jsem se, bohužel, při-
nejmenším zčásti mýlil. Od cenového třes-
ku neuplynul ani rok, ceny pšenice na na-
šem trhu, byť klesly, se stále pohybují ko-
lem 6 000 Kč/t. Přesto se již nyní v květnu 
a červnu (!) začíná hovořit jako o „jisté vě-
ci“, že ceny pšenice se zhroutí, že se dá 
očekávat pokles nejméně o 2 000 Kč/t 
a podobně a někteří výrobci mouk a dal-
ších potravin pšeničné vertikály začínají 
na tato očekávání spekulovat. 

A opět zaznívá onen argument o vynika-
jícím stavu porostů na našich polích.

Nechci v žádném případě zpochybňovat 
fakt, že ceny pšenic v současné době (!) 
klesají, ani to, že porosty vypadají skuteč-
ně velmi dobře. Rád bych však upozornil 
na některé skutečnosti, které by bylo dob-
ré mít neustále na paměti. 

Zaprvé, kvalita a kvantita sklizně v ČR 
je pouze jedním z dílčích faktorů, které 
cenu ovlivňují, a totéž lze říci dokonce 
i o kvalitě a kvantitě sklizně v EU (byť je-
jich vliv je nesrovnatelně podstatnější).

Zadruhé, velmi významným faktorem je 
kurs naší měny, jehož předvídatelnost je 
velmi problematická. 

Ceny pšenice

Konec května byl
pro Potravinářskou 
komoru rozhodu-
jící z hlediska je-
jí budoucnosti. Val-
ná hromada dne 29. 

května volila podle nových Stanov a Voleb-
ního a jednacího řádu nové Představenstvo, 
nové viceprezidenty i nového prezidenta. 
Mandát nově zvoleného prezidenta i Před-
stavenstva je nyní čtyřletý, což umožňuje 
větší kontinuitu v práci Potravinářské ko-
mory a realizaci dlouhodobějších projek-
tů.

Musím říci, že nově zvolené, zúže-
né Představenstvo Potravinářské komo-
ry personálně výrazně posílilo, nechy-
bí majitelé a zástupci nejvýznamnějších 
potravinářských podniků v České repub-
lice (generální ředitel Madety, a. s., Mi-
lan Teplý, předseda představenstva ZŘUD 
Písek Čestmír Motejzík, ředitel Interlac-
to Group Oldřich Gojiš, generální ředitel 
TTD Dobrovice Oldřich Reinberger, gene-
rální ředitel Bohemia Sekt Josef Vozdec-

ký, výkonný ředitel Agrofertu Petr Cingr). 
Větší zapojení těchto představitelů potra-
vinářského sektoru do aktivit Komory při-
nese další posílení postavení Potravinář-
ské komory vůči domácím a zahraničním 
subjektům. 

Pokud jde o naše plány do budoucna, 
jsou jednoznačné. V prvé řadě musíme 
posílit a zintenzivnit komunikaci se státní 
správou a upevnit postavení Potravinářské 
komory ČR v tomto dialogu. I z tohoto dů-
vodu jsem velmi rád, že Představenstvo 
Komory bylo zvoleno v tak silné sestavě.

Naší prioritní činností bude další pod-
pora domácích potravin i značky KLASA. 
Je nepochybné, že tato značka již má mezi 
spotřebiteli svůj věhlas, proto bychom se 
měli zaměřit více na podporu prodejních 
míst v jednotlivých obchodech, ale rovněž 
na zatraktivnění této značky pro potravi-
nářské výrobce.

Spolu s krajskými hejtmanstvími roz-
víjíme rovněž nyní projekt tzv. REGIO 
KLASY. Principem je podpořit regionál-
ní potraviny, specifické pro danou oblast 

nebo s netradičním výrobním postupem, 
a rozšířit povědomí spotřebitelů o růz-
ných místních specialitách. Naší snahou 
bude rovněž podpora jejich prodeje v ob-
chodních sítích.

V hledáčku Potravinářské komory sa-
mozřejmě i nadále zůstává kvalita potra-
vin obecně. Potravinářská komora by z ti-
tulu představitele českého potravinářské-
ho průmyslu měla být jakýmsi garantem 
kvality produkce. To v praxi znamená za-
ručit spotřebiteli, že výrobky členů Komo-
ry mají prokazatelný původ, jsou správně 
označeny a vyrobeny podle zákonných či 
profesních norem pro jednotlivé výrobky 
a samozřejmě podle přísných zásad bez-
pečnosti potravin. Tyto zásady by mohly 
být sdruženy v tzv. etickém kodexu výrobce 
potravin, který by poskytoval spotřebiteli 
jasnou informaci, kdo se tímto kodexem ří-
dí a poskytuje mu tu nejlepší kvalitu. Osob-
ně se domnívám, že v době snižující se kva-
lity výrobků v důsledku tlaku na cenu, ale 
také různých náhražek a falzifikátů, je ta-
ková záruka kvality nanejvýš žádoucí.

   Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR

bit. Za těch několik měsíců, které od 
té doby uplynuly, se mnohé změnilo 
a podle mého mínění došlo k postup-
nému obratu v nazírání dvou velmi dů-
ležitých problémů. 

Prvním z nich je analýza příčin toho-
to cenového vývoje. Opustila se některá 
iracionální a účelová (rádoby) vysvětlení 
a podařilo se nám přijmout fakt, že pše-
nice je komoditou, která se jako komodi- (Dokončení na str. 3)
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I když se to ně-
komu možná ne-
zdá, riziko šílen-
ství v ČR není vel-
ké, aspoň pokud 
jde o krávy.

Mezinárodní úřad pro nákazy zví-
řat se sídlem v Paříži (OIE – Organi-
sation mondiale de la santé animale) 
na základě posouzení účinnosti ve-
terinárního dozoru a na základě čet-
nosti výskytu nemoci šílených krav, 
BSE, odborně bovinní spongiform-
ní encefalopatie, přidělil 30. 5. 2008 
ČR certifikát, na základě kterého by-
la naše republika zařazena mezi země 

s kontrolovaným rizikem BSE. Podle 
kritérií, která se v průběhu let měni-
la, rozhodl OIE rozdělit země do tří 
skupin z hlediska rizika BSE. První 
skupinu tvoří země, kde nebyl případ 
nemoci šílených krav dosud vůbec 
zaznamenán, popřípadě byl výskyt 
velice ojedinělý, nebo se tato choro-
ba vyskytla u zvířat dovezených z ji-
ných zemí. Tyto země se řadí do tak 
zvané skupiny se zanedbatelným ri-
zikem. Jejich počet je poměrně ma-
lý a patří sem například Austrálie, 
Argentina, Finsko, Island, Nový Zé-
land, Norsko, Paraguay, Singapur, 
Švédsko a Uruguay.

Do druhé skupiny s tak zvaným 

kontrolovaným rizikem kromě České 
republiky patří všechny ostatní člen-
ské země EU (kromě Finska a Švéd-
ska, které patří do první skupiny). 

Do třetí, tzv. skupiny s neurčeným 
rizikem, patří všechny ostatní země, 
které nejsou zařazeny do první nebo 
druhé skupiny zemí.

Svědomité prověřování jednot-
livých zemí vycházelo z poznatků, 
které jsou jednotlivé země schopné 
věrohodně doložit, čímž se rozumí 
existující platná veterinární legisla-
tiva a doložitelný systém vyšetřová-
ní porážených zvířat. Ve všech ze-
mích s výskytem, které jsou zahrnu-
ty do druhé skupiny, je dlouhodobě 

zaznamenávána sestupná tendence 
nových výskytů. Například u nás byl 
zaznamenán poslední případ v pro-
sinci loňského roku a poslední léta 
byl výskyt stále nižší. Nejvíce přípa-
dů onemocnění BSE bylo zjištěno 
v roce 2005, osm případů, šlo však 
ještě o kusy, které se narodily před 
uplatňováním přísných veterinárních 
opatření (zejména před zákazem zkr-
mování masokostních mouček). Jak-
mile začalo ubývat „starších roční-
ků“, potvrdilo se očekávání, že nové 
výskyty u mladších zvířat prakticky 
nejsou možné. V roce 2006 byly při 
povinném vyšetřování zjištěny tři pří-
pady, v roce 2007 pak již pouze dva. 

Při posouzení všech případů je mož-
né uvést, že všechna onemocnění 
BSE u nás byla zjištěna u skotu na-
rozeného před rokem 2001, jediným 
nejmladším případem je kráva naro-
zená 24. 1. 2001, tj. opět před přijatý-
mi opatřeními. Celkem bylo u nás od 
počátku roku 2001 zjištěno 28 přípa-
dů onemocnění BSE.

Zařazení ČR mezi země, kde je malé 
riziko BSE, tedy mezi země, kde je pro-
váděn důsledný monitoring a kde se ta-
ké na jatkách odstraňuje tzv. specifiko-
vaný rizikový materiál (nervová tkáň) 
jatečného skotu, svědčí o uznání důvě-
ryhodnosti a účinnosti našeho státního 
veterinárního dozoru.

OIE: ČR patří, pokud jde o BSE, mezi málo rizikové země

Výskytů onemocnění bovinní 
spongiformní encefalopatií nebo-
li nemocí šílených krav nepřibývá 
a nic na tomto trendu zřejmě ne-
změní občasný sporadický případ. 
Je tomu tak v ostatních členských 
zemích EU, je tomu tak i v naší re-
publice. Poslední onemocnění bylo 
v ČR zjištěno v prosinci 2007 u sta-

ré krávy, která se narodila v roce 
1998.

Všechna razantní veterinární opat-
ření měla ten efekt, že se riziko na-
kažení prakticky vyloučilo. Kvůli 
možnosti nakažení alimentární ces-
tou byla z krmení hospodářských zví-
řat, a přežvýkavců zejména, vylouče-

na masokostní moučka. Letos dosá-
hl počet vyšetření skotu na BSE od 
počátku roku 2001 do konce května 
2008 celkem 1 274 052, přičemž po-
zitivních případů bylo 28. 

Vzhledem k tomu, že obecně zjiš-
těných případů BSE ubývá a riziko 
nakažení alimentární cestou (tj. po-
travou) prakticky neexistuje, uvažu-

jí odborné orgány EU o zvýšení vě-
kové hranice pro vyšetřování. Dosud 
se vyšetřuje každý jatečný kus nad 30 
měsíců. 

O těchto úvahách svědčí i to, že se 
posunula věková hranice pro posu-
zování tzv. specifikovaného rizikové-
ho materiálu, SRM, což je například 
páteř skotu s míchou, mozek, uzliny 

a část střeva. Od letošního 26. dubna 
platí nařízení Komise (ES) 357/2008, 
které mění definici specifikované-
ho rizikového materiálu (SRM). Pá-
teř skotu se podle tohoto nařízení za 
SRM považuje, pokud pochází ze zví-
řat starších než 30 měsíců. Do té do-
by byla věková hranice pro SRM 24 
měsíců. 

Vyšetřování na BSE bude ubývat

Naprostá většina členských států 
EU nesouhlasila s Evropskou komi-
sí vypracovaným návrhem na mož-
né chemické ošetření drůbežího 
masa. Státní veterinární správa ČR 
byla z Bruselu informována, že z 27 
členských států hlasovalo 26 proti, 
přičemž jeden se zdržel (Velká Bri-
tánie). Je však pravděpodobné, že 
tento „konec“ není definitivní.

Lze říci, že i ČR byla proti tomuto 
návrhu, neboť dosavadní praxe ošetřo-
vání a chlazení masa bez použití „che-
mie“, tj. za dodržení přísných veterinár-
ních podmínek v souladu se současnou 
veterinární legislativou, plně plní účel. 
Používání některých „povolených“ lá-
tek, i ve slabých koncentracích, pova-
žuje i Státní veterinární správa ČR za 
krok zpět. Kýženého efektu zdravotní 

Chemicky ošetřovat drůbeží maso v EU není nadále možné

Straky ani vrány, pěnkavy či sý-
kory ptačí chřipku sice nepřenáše-
jí, ale kdyby někde hromadně hynu-
ly, byly by vyšetřeny i ony. Přestože 
Státní veterinární správa ČR nemá 
žádný signál o blížícím se nebezpe-
čí ptačí chřipky, sleduje zdravotní 
stav jak chované drůbeže, tak vol-
ně žijících ptáků. Od ledna bylo na-
příklad vyšetřeno 120 volně žijících 
ptáků. Lze říci, že ve Státních ve-
terinárních ústavech v Praze, Jih-
lavě a Olomouci vyšetřili 56 labutí, 

2 volavky, 4 lysky, 27 divokých ka-
chen, 2 kormorány, 8 husic modro-
křídlých, jednoho morčáka velkého, 
jednoho kosa, 14 hrdliček a 5 holu-
bů. Nicméně s potenciálním rizikem 
je třeba stále počítat. Například 
ve Velké Británii byl v uplynulých 
dnech zaznamenán výskyt vysoce 
patogenní ptačí chřipky H7N7.

Loni touto dobou se zdálo, že čas 
aviární influenzy již pominul, a do 
dvou týdnů postihla ptačí chřipka ně-

kolik chovů na Pardubicku. Od 20. 6. 
2007 do 11. 7. 2007 byla zaznamenána 
čtyři ohniska. Všechny případy se vy-
skytly v okrese Ústí nad Orlicí a zřej-
mě je „měla na svědomí“ kontamino-
vaná podestýlka a následně nežádoucí 
kontakty různých osob. 

Dnes je vhodná doba připomenout 
tyto loňské „nepříjemnosti“ s tím, že je 
nezbytné, aby chovatelé i nadále věno-
vali náležitou pozornost zdravotnímu 
stavu chované drůbeže a dodržovali zá-
sady biologické bezpečnosti svých cho-

vů, bránili kontaktu s volně žijícími ptá-
ky a „nepovolanými osobami“. 

Rádi bychom připomněli, že stále 
platí mimořádná veterinární opatření, 
ze kterých vyplývá, že chovatelé muse-
jí hlásit místně příslušné krajské veteri-
nární správě zvýšené a hromadné úhyny 
drůbeže, popřípadě i volně žijícího ptac-
tva. Z těchto mimořádných veterinár-
ních opatření vyplývá i to, že chovate-
lé-podnikatelé jsou povinni hlásit míst-
ně příslušné krajské veterinární správě 
pokles v příjmu potravy a vody u chova-

né drůbeže o více než 20 % nebo pokles 
snášky o více než 5 % po dobu delší než 
2 dny, nebo úmrtnost vyšší než 3 % týd-
ně. Ostatně jsou chovatelé povinni hlá-
sit jakékoli podezření z jakékoli nákazy.

Důležité je též, aby do prostor s drů-
beží neměli, pokud možno, přístup vol-
ně žijící zvířata, zejména ptáci (zasíťo-
vat okna). A samozřejmě dbát, aby se 
v prostoru chovů nepohybovali žádní 
lidé, kteří tam nemají co dělat, a ti, „co 
mají“, že musejí dbát základních zoo-
hygienických zásad!

Nemalujeme „straky na vrbě“

„Systém veterinárního dozoru 
v ČR je účinný a správně nastavený, 
i pokud se týká kontroly rizika sal-
monel v chovech nosnic i v průběhu 
balení, zpracování a distribuce va-
jec,“ konstatovala mise z FVO.

Od 26. května do 4. června totiž dle-
la v ČR mise z Potravinového a vete-
rinárního úřadu (Food and Veterina-
ry Office – FVO), orgánu Generálního 
ředitelství pro zdraví a ochranu spo-
třebitele, aby zhodnotila náš systém 
kontrol při produkci vajec se zaměře-

ním na rizika salmonelóz, tj. kontroly 
v chovech nosnic, v líhních, v distribu-
ci, v balírnách a zpracovnách. Tři in-
spektoři prověřovali, jak kontroly pro-
vádí sám chovatel, jak probíhá třídění 
a balení vajec, jak funguje systém do-
sledovatelnosti, a hodnotili též úroveň 
spolupráce dozorových orgánů a hygi-
enické služby. Ověřovali též, jak by by-
la přijímaná opatření v případě výskytu 
salmonelózy a jak funguje systém vete-
rinární laboratorní diagnostiky.

Kontrola byla zaměřena i na to, jak 
je prováděn Národní program pro tlu-

mení salmonel jak v reprodukčních 
chovech, tak i v chovech nosnic produ-
kujících konzumní vejce. Tyto progra-
my byly na základě evropské legislativy 
zahájeny v ČR od 1. 1. 2007. 

Za osm pracovních dní navštívili čle-
nové mise reprodukční chovy drůbeže, 
chovy nosnic, líhně, třídírny a balírny 
vajec, výrobny krmných směsí v Ústec-
kém kraji, Pardubickém kraji a Morav-
skoslezském kraji, samozřejmě též pra-
coviště státního veterinárního dozo-
ru a Státní veterinární ústavy v Praze 
a Olomouci.

Podle předběžné zprávy pracovní-
ci kontrolní mise z FVO uvedli, že ne-
nalezli žádné závažné nedostatky, kte-
ré by odůvodňovaly přijetí nějakých 
ochranných opatření vůči ČR ze strany 
Evropské komise. Naopak konstatova-
li, že systém provádění Národních pro-
gramů na tlumení salmonel je nastaven 

velice dobře a z předložených výsled-
ků vyplývá, že již v současnosti může-
me pozorovat jeho účinnost. Tato mise 
rovněž konstatovala, že systém našeho 
státního veterinárního dozoru je scho-
pen přijímat v případě vzniklých pro-
blémů okamžitě správná a odpovídají-
cí rozhodnutí.  Josef Duben, SVS ČR

S vejci nemáme problém

nezávadnosti při zachování jakostních 
kritérií masa lze dosáhnout odpovídají-
cími metodami opracování. Zatížení ži-
votního prostředí chemickými látkami 
je i tak poměrně velké a všechny budou-
cí inovace při snazším zpracovávání po-
travin živočišného původu by měly jít 
takovou cestou, aby případné riziko 
kontaminace nadlimitním obsahem 
chemických látek bylo co nejnižší.

Je vědecky prokázané, že látky brz-
dící rozvoj nežádoucích mikroorga-
nismů mohou i při používání nízkých 
koncentrací vést k „otužování“ těchto 
mikroorganismů, což v konečném dů-
sledku vede k možnému nárůstu rezis-
tence. Podstupovat takováto rizika by 
mohlo být velmi nebezpečné.

Všechna rezidua chemických látek, 
a to, ať již jde o rezidua léčiv, těžkých 
kovů apod., sledují orgány státního ve-
terinárního dozoru podle Plánu moni-
toringu cizorodých látek. I nadále je 
třeba usilovat, aby trvalá tendence sni-
žování obsahu cizorodých látek byla 
trvalá i nadále. Je možné potvrdit, že 
všechny sledované ukazatele jsou po-
slední léta pod povoleným limitem, 

takže se zákazníci mohou spolehnout, 
že potraviny živočišného původu, kte-
ré prošly veterinárním dozorem, jsou 
zdravotně nezávadné. 

Samozřejmě veterinární orgány pro-
věřují nejen domácí produkci, ale i po-
traviny, které pocházejí z členských 
zemí, u nichž se kontroluje značení 
a certifikace zdravotní nezávadnosti, 
ale namátkově a při podezření se zásil-

ky kontrolují i fyzicky. U potravin z ne-
členských zemí se kromě toho prově-
řují v místech určení fyzicky všechny 
zásilky. Jako důkaz bdělosti a účin-
nosti státního veterinárního dozoru 
lze uvést například nedávno vrácenou 
zásilku ryb na Slovensko kvůli nepo-
volenému množství polyfosfátů ane-
bo nedávné nepropuštění zásilek me-
du apod.

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

www.svscr.cz 
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Vážené dámy, vážení pánové,
při svém loňském volebním proje-
vu jsem řekl, že v rámci své činnosti 
v Potravinářské komoře budu prosa-
zovat takové změny a takovou poli-
tiku, která povede ke zvýšení presti-
že Komory a k posílení její funkce 
aktivního a úspěšného zástupce po-
travinářských firem a společností, 
ale také ke zefektivnění její činnos-
ti a pružnému reagování na potřeby 
sektoru.

Jsem velmi rád, že se v této sou-
vislosti řada věcí podařila. Navrh-
li jsme a projednali nové Stanovy 
a Jednací a volební řád Potravinář-
ské komory, který byl na konci úno-
ra schválen Valnou hromadou. Jsem 
zcela přesvědčen, že prodloužení 
volebního období orgánů Komory 
a zároveň snížení počtu jejich čle-
nů povede právě k žádoucímu pruž-
nému reagování na aktuální situaci 
i ke zlepšení komunikace mezi členy. 
Ostatně právě kvůli změnám ve Sta-
novách jsme se tady dnes všichni se-
šli, abychom zvolili novou reprezen-
taci Potravinářské komory.

Za zásadní v oblasti vnějších vzta-
hů považuji fakt, že po intenzivních 
jednáních s poslanci Zemědělské-
ho výboru a samozřejmě s minister-
stvem zemědělství se podařilo navý-
šit finanční prostředky v dotačním 
titulu 13 s použitím zejména pro vel-
ké podniky. Nově byl také po jedná-
ních zaveden dotační titul 10.E, kte-
rý by měl poskytnout prostředky pro 
činnost České technologické platfor-
my pro potraviny, a to ve výši 10 mi-
lionů korun. Bohužel, zatím není jis-
té, kdy vůbec bude odeslána žádost 
o notifikaci této národní podpory 
v Bruselu. Doufáme jen, že minis-
terstvo svůj slib podpory splní a bu-
deme moci peníze čerpat do konce 
tohoto roku.

Potravinářská komora se rovněž 
v uplynulém období více zviditelni-
la. Jsme pravidelně žádáni o vyjádře-
ní k aktuálním tématům, představite-
lé Komory jsou zváni na semináře či 
do diskusních pořadů, které mají ši-
roký dopad. I to je podle mého názo-
ru signál, že Potravinářská komora 
posiluje své postavení zástupce po-
travinářských podniků a její názory 
a stanoviska jsou odpovědnými insti-
tucemi brány vážně.

Nezastírám ale, že i nadále exis-
tují v komunikaci se státní správou 
problémy, příkladem může být udě-
lená pokuta za obsah vody v rybách, 
které se nepodařilo zabránit, ani in-
tenzivním jednáním se Státní země-
dělskou a potravinářskou inspekcí, 
které byly opakovaně předkládány 
doklady, že o žádné porušení záko-
na nejde.

Rovněž jsme, lidově řečeno, kous-
li do hodně kyselého jablka a při-
pravili zákon o významné tržní sí-
le a jejím zneužití, kterým se budou 
poslanci zabývat na své červnové 
schůzi. Znovu bych tady přede vše-
mi chtěl zdůraznit, že nejde o žád-
né stanovování cen či regulaci mar-
ží, ale o prosté a jednoduché narov-
nání dodavatelsko-odběratelských 
vztahů, které jsou v mnoha přípa-
dech pro dodavatele, tedy vás po-
travinářské výrobce, extrémně nevý-

hodné. Bouřlivé reakce, které tento 
návrh zákona vzbudil, nás ale pře-
kvapily. Ostře se ohradili samozřej-
mě obchodníci, které by zákon při-
nutil chovat se stejně slušně jako na 
západ od našich hranic, ale i minis-
terstvo zemědělství a vláda s tím, že 
tento zákon není potřeba. Přitom li-
berálnímu smýšlení tento zákon ta-
ké neodporuje. Jsem přesvědčen, že 
v tomto sále nesedí nikdo, kdo by 
chtěl být ve svém podnikání jakko-
liv regulován. Jsou zde majitelé a zá-
stupci firem, kteří chtějí pouze jednu 
věc – mít při prodeji svých produktů 
do obchodních řetězců stejné pod-
mínky jako jejich protějšky na západ 
od našich hranic.

A že stejné podmínky nemají, 
ukazuje konkrétní příklad: finanč-
ní požadavky na dodavatele, které 
začal v souvislosti se svým desetile-
tým výročím působením na českém 
trhu uplatňovat jistý nejmenovaný 
řetězec, už skutečně přesáhly mí-
ru únosnosti. Obávám se, že v tom-
to případě už je to přímo otázka na 
vládu, jestli hodlá obchodní řetěz-
ce i v těchto obludných praktikách 
podporovat svým postojem, anebo 
konečně podpoří české výrobce. 

Jsem v této souvislosti velmi rád, 
že ministr zemědělství nedávno při-
pustil, že nekalé praktiky v dodava-
telsko-odběratelských vztazích exis-
tují a je potřeba je řešit. Myslím, že 
to je dobrý předpoklad k tomu, aby-
chom návrh zákona dotáhli v nějaké 
podobě do konce. 

Je více než zřejmé, že v intenziv-
ní komunikaci se státní správou je 
potřeba pokračovat i do budoucna 
a pozici Potravinářské komory na-
dále upevňovat. Jsem velmi rád a vy-
soce oceňuji, že do Představenstva 
Potravinářské komory kandidují 
v těchto volbách i majitelé a zástupci 
významných potravinářských podni-
ků (Milan Teplý z Madety, Petr Cin-
gr jako zástupce Agrofertu), jejichž 
zapojení do aktivit Představenstva 
rozhodně povede k posílení vyjed-
návací pozice Potravinářské komory 
vůči partnerům doma i v zahraničí. 

Před sebou máte Plán činnosti 
Potravinářské komory pro rok 2008. 
Řada bodů v něm obsažených by-
la zmíněna již v mých předchozích 
slovech. Dále bych z priorit naší čin-
nosti chtěl zdůraznit zejména další 
podporu domácích potravin i znač-
ky KLASA. Tato značka je již mezi 
spotřebiteli dostatečně známá, velká 
část kupujících se na výrobky takto 

označené přímo orientuje. Proto je 
podle mého názoru potřeba zaměřit 
marketing KLASy směrem k podpo-
ře prodejních míst v jednotlivých ob-
chodech a zatraktivnit značku KLA-
SA také pro výrobce. 

Potravinářská komora by se v té-
to souvislosti měla také stát jakýmsi 
garantem kvality potravinářské pro-
dukce, to znamená zaručit spotřebi-
teli, že výrobky jejích členů mají pro-
kazatelný původ, jsou správně ozna-
čeny a vyrobeny podle zákonných 
či profesních norem pro jednotlivé 
výrobky i podle přísných zásad bez-
pečnosti potravin. Zvažujeme v této 
souvislosti vytvoření etického kode-
xu výrobce potravin, kde by všech-
ny tyto zásady byly shrnuty. Spotře-
bitel by tak získal seriózní informaci 
garantovanou Potravinářskou komo-
rou, kteří výrobci se tímto etickým 
kodexem řídí, a poskytují tak svým 
zákazníkům tu nejlepší kvalitu.

Pokud jde o samotnou činnost 
Komory, velmi bych přivítal zefek-
tivnění činnosti jednotlivých pracov-
ních skupin, a to zejména ve smyslu 
návrhu a vypracování projektů a ak-
tivit, kterými by se měla Potravinář-
ská komora jako celek zabývat. 

Aktivnější by měla být rovněž 
členská základna. Mám na mysli ze-
jména připomínkování jednotlivých 
navrhovaných zákonů. Právě svými 
připomínkami k legislativě dáváme 
státní správě najevo svůj názor a pří-
slušní úředníci musí tyto podněty 
zpracovat a reagovat na ně. Jestliže 
ze strany Potravinářské komory ne-
přijde k zákonu jediná připomínka, 
pak se logicky příslušné ministerstvo 
domnívá, že s návrhem zákona sou-
hlasíme. Pozdější nářky ze strany po-
travinářů jsou zbytečné, protože pro-
stor na vyjádření jim byl dán. Hlav-
ně tento fakt je třeba mít na paměti, 
když se vám do připomínkování zá-
konů v budoucnu nebude chtít.

Dámy a pánové,
stejně jako v loňském roce vám ani 
letos z tohoto místa nemohu slíbit, 
že všech našich vytčených cílů, ať 
už spojených s posílením pozice vů-
či státní správě nebo s prosazením 
zákona o řetězcích, dosáhneme bez 
nejmenšího úsilí. Opak je pravdou. 
Sami ale vidíte, že jednotné a důraz-
né vystupování Potravinářské komo-
ry k dílčím úspěchům vedlo a je po-
třeba tuto pozici i nadále upevňovat. 
To ale v žádném případě nejde bez 
vaší podpory a aktivity.

Děkuji za pozornost.

Zatřetí, obilí je touto dobou stále 
ještě na poli a činit závěry o budouc-
nosti sklizně je tudíž přinejmenším po-
chybné.

Dalo by se nalézt jistě mnoho dal-
ších argumentů proti předčasnému op-
timismu, ale přinejmenším tyto tři, kte-
ré uvádím, by měly být, jak se domní-
vám, dostatečně zřejmé.

Nechci v žádném případě působit ja-
ko škarohlíd nepřející našemu obyva-
telstvu (i já jsem ostatně jeho součástí) 
levnější potraviny. A samozřejmě ne-
mohu vyloučit, že k významnému po-
klesu cen obilovin skutečně dojde. Rád 
bych ale velice zřetelně zdůraznil, že je 
tomu tak proto, že si v této chvíli ne-
troufám činit jakékoli prognózy ohled-
ně cenového vývoje.

Snažím se, jako většina mých kole-
gů, kteří tak jako já nesou odpovědnost 

za svěřený podnik, prognózovat na zá-
kladě skutečně maximálně zřejmých 
faktů a těch se mi v této chvíli nedostá-
vá. A obávám se, že se jich v naší bran-
ži nedostává nyní nikomu.

Proto formuluji svůj letošní příspě-
vek jako svého druhu varování před 
ukvapenými závěry, které, pokud by-
chom je přijali, mohou v konečném 
důsledku poškodit nás všechny. Nejen 
nás zpracovatele obilovin, ale také je-
jich pěstitele a v konečném důsledku 
především spotřebitele. 

Pokud budu mít možnost s dosta-
tečným odstupem letošní sklizeň a její 
důsledky v Potravinářském zpravodaji 
zhodnotit, rád tak učiním a ještě raději 
budu, pokud budu moci, konstatovat, 
že se ceny pšenice stabilizovaly na niž-
ší než stávající úrovni. 

Teď však takové závěry považuji za 
velmi předčasné a velmi nebezpečné. 

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

(Dokončení ze strany 1)

Ceny pšenice
Vážení čtenáři, přinášíme Vám projev
prezidenta Potravinářské komory ČR

Ing. Miroslava Tomana, CSc.,
který přednesl na valné hromadě

Potravinářské komory ČR 29. května 2008.

Ing. Miroslav Toman, CSc., při svém volebním projevuBeseda se uskutečnila dne 25. 
června v Hustopečích a jejími 
účastníci byli představitelé agrár-
ního sektoru, obchodníků s obilím 
a jeho zpracovatelů: prezident AK 
ČR Jan Veleba, předseda Zeměděl-
ského svazu ČR Miroslav Jirkovský, 
předseda Českomoravského sdruže-
ní ZZN Zdeněk Kubiska, ředitel ze-
mědělského podniku ZVOS Husto-
peče Václav Hlaváček, pracovník 
MZe František Kůst a Svaz průmys-
lových mlýnů ČR zastupoval Pavel 
Filip. Byla zaměřena na očekáva-
ní výsledků úrody a vývoj cen obi-
lovin, především pšenice.

 
Všichni účastníci bez rozdílu letos 

očekávají dobrou až nadprůměrnou úro-
du. Jan Veleba v této souvislosti sdělil, 
že „vyšší sklizeň se očekává nejen u nás, 
ale v celé Evropské unii a také ve světě“. 
Jediný Miroslav Jirkovský upozornil na 
klimatické změny, které s sebou přináše-
jí přívalové deště a krupobití. „Rozma-
ry počasí ještě mohou zásadně ovlivnit 
výsledky sklizně. Žádný správný sedlák 
nebo mlynář nedělá závěry dříve, než je 
zrno ve stodole a peníze na účtu“. Je to 
paradox, ale jeho slova se záhy ukázala 
jako pravdivá. Ještě ten samý den prošla 
republikou bouře, která poničila řadu 
porostů. Pro výsledek republiky to sice 
nemusí mít zásadní význam, ale ovlivní 
to tržní situaci a chování subjektů trhu. 
Podrobněji rozebral očekávanou bilan-
ci obilovin představitel MZe. „Potřeby 
České republiky, které se pohybují na 
úrovni 5,5 až 6 milionů tun, budou jistě 
pokryty,“ řekl Kůst. 

 Zatímco k výsledkům sklizně zazně-
ly souhlasné názory, opakem a v nesou-
ladu jsou stanoviska k cenovému vývoji. 
Zatímco Jan Veleba nepředpokládá po-
kles cen, obchodníci a zpracovatelé jsou 
opačného názoru. „Světový trh obilí po-
třebuje a světové zásoby jsou na pouhých 
50 dnech. Je potřeba je doplnit. Úspěš-
nost zpeněžení bude záležet na možnos-
tech skladování a získání dobrých infor-
mací,“ prohlásil Jan Veleba. Zdeněk Ku-
biska připomněl vývoj na burzách, kde 
ceny od dubna klesají a pouze v posled-
ních dnech reagují zvýšením na povod-
ně v USA a na suché počasí v některých 

částech Evropy. „Důležitý je také vývoj 
kurzu koruny a vysoké ceny ropy, kte-
ré komplikují obchodování a prodražu-
jí dopravní náklady,“ řekl Kubiska. Sou-
hlasil s ním Filip a konstatoval, že tržní 
situace je odlišná než v minulém roce. 
Většina zpracovatelů u nás i v okolních 
státech mají dostatečné zásoby a expor-
ty se zpomalí. „Ceny na burzách ale ne-
odpovídají skutečnému obchodu. Za-
tímco v prvním čtvrtletí byly obchodo-
vané ceny nižší než burzovní, nyní jsou 
díky terminovaným obchodům vyšší. 
Ukažte mně mlynáře u nás i například 
v Německu, který by dnes semílal pše-
nici s cenou pod 5000 Kč. A při tom se 
současné obchody uzavírají za ceny dost 
pod 5000 Kč za tunu. Takového nena-
jdete. Je proto nepřijatelné podléhat tla-
ku obchodních řetězců a pekařů na sni-
žování cen mouky,“ řekl Filip. 

 Na to navázala debata o tržní situaci 
ve žních a jejím dalším vývoji. Předsta-
vitelé zemědělců souhlasně předpoklá-
dají, že s prodejem produkce se nebude 
spěchat. Také obchodníci spíše váhají. 
„Předpokládám, že cena ve žních může 
být vyšší než v podzimních měsících. Ta-
kové situace jsme u nás již zažili a pro 
nás by z toho byly finanční ztráty,“ ře-
kl Kubiska. Obává se pádu cen přede-
vším krmného obilí. Mlynáři jsou sice 
také předzásobeni, ale nakupovat budou 
rovnoměrně a logicky požadují dobrou 
kvalitu. 

 Stejně jako každý rok, právě v tomto 
období těsně před zahájením žní je trh 
velmi v napětí a pln očekávání. „O ce-
nách našich obilovin tak jako tak roz-
hodne vývoj na světovém trhu. Pšenice 
se stala komoditou vhodnou pro speku-
lativní nákupy. Vstupem finančních kru-
hů do obchodu s obilím je cena do znač-
né míry ovlivněna také jinými vlivy než 
pouze nabídkou a poptávkou. Proto je 
třeba velmi dobře vyhodnocovat infor-
mace a nečinit ukvapené závěry. Klidně 
si počkáme,“ řekl Hlaváček.

 Nezbývá než popřát všem účastní-
kům obilního trhu, aby vše dobře do-
padlo, nepřišla nepřízeň počasí, která 
by vše mohla zkomplikovat a pokazit. 

Dr. Pavel Filip
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Postřehy z besedy
týdeníku Zemědělec
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VÝKONNÁ RADA – 19. 5. 2008
–  zabývala se zejména přípravou Valné hromady 

Potravinářské komory ČR dne 29. 5. 2008, je-
jímž hlavním programem bude volba nového 
vedení PK ČR na období 2008–2012.

–  schválila nominace na členy následujících orgá-
nů PK ČR: představenstvo, dozorčí rada, vice-
prezidenti, prezident.

VÝKONNÁ RADA – 29. 5. 2008
–  zabývala se novými žádostmi o řádné členství 

a přidružené členství v PK ČR a přijetí nových 
členů schválila.

–  jmenovala nové členy Výboru pro životní pro-
středí a pracovní skupiny pro bezpečnost po-
travin.

Z JEDNÁNÍ VÝBORU
PRO LEGISLATIVU PK ČR – 21. 5. 2008:

V rámci jednání výboru se diskutovala také násle-
dující témata:
–  Nařízení o zdravotních a výživových tvrzeních 

– v současné době rozesílá ministertsvo zdra-

votnictví k připomínkám návrh komunitárního 
seznamu zdravotních tvrzení. Na připomínko-
vém řízení se PK ČR aktivně podílí.

–  Návrh Evropského parlamentu a Rady na zajiš-
tění informací o potravinách pro spotřebitele – 
diskuse byla zaměřena na návrh označování.

–  Výsledky RASFF, který zorganizovala pro po-
travináře Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce v Brně.

–  Návrh ministerstva dopravy o omezení kamio-
nové dopravy v období pátek – neděle. Při při-
pomínkovém řízení se PK ČR zaměří na výjim-
ky upravující dopravu potravin s omezenou tr-
vanlivostí.

Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

– 18. 6. 2008
V rámci jednání pracovní skupiny se hovořilo 
o následujících tématech:
–  Dobrovolné nutriční značení GDA a možná 

analýza jeho srozumitelnosti pro spotřebitele
–  Edukační projekt pro žáky základních škol Hra-

vě žij zdravě
–  Účast Potravinářské komory ČR na Obezitolo-

gickém kongresu v září tohoto roku v Praze
–  Zapojení pracovní skupiny pro zdravý životní 

styl do aktivit České technologické platformy 
pro potraviny

Potravinářskou komoru povede další čty-
ři roky prezident Ing. Miroslav Toman, CSc. 
Rozhodlo o tom ve volbách nové Představen-
stvo Potravinářské komory ČR.

Volby se konaly na základě nových Stanov 
a Jednacího a volebního řádu Potravinářské komo-
ry ČR, který valná hromada Komory schválila na 
konci února letošního roku. Mandát nově zvolené-
ho prezidenta i představenstva je nyní čtyřletý, což 
umožňuje větší kontinuitu v práci Potravinářské 
komory a realizaci dlouhodobějších projektů.

Výrazně posílilo i nově zvolené, zúžené Před-
stavenstvo Potravinářské komory, ve které ne-
chybí majitelé a zástupci nejvýznamnějších po-
travinářských podniků v České republice (ma-
jitel Madety Milan Teplý, majitel ZŘUD Písek 
Čestmír Motejzík, majitel Interlacto Group 
Oldřich Gojiš, generální ředitel TTD Dob-
rovice Oldřich Reinberger, generální ředitel
Bohemia Sekt Josef Vozdecký, výkonný ředi-
tel Agrofertu Petr Cingr). Větší zapojení těchto 
představitelů potravinářského sektoru do aktivit 
Komory přinese další posílení postavení Potra-

vinářské komory vůči domácím a zahraničním 
subjektům. 

K hlavním cílům činnosti PK ČR v následují-
cím čtyřletém období patří zejména podpora spo-
třeby domácích potravin a značky kvalitních po-
travin KLASA a prosazování zákona o významné 
tržní síle a jejím zneužití. Potravinářská komora 
by se v této souvislosti měla také stát jakýmsi ga-
rantem kvality potravinářské produkce, to zna-
mená zaručit spotřebiteli, že výrobky jejích členů 
mají prokazatelný původ, jsou správně označeny 
a vyrobeny podle zákonných či profesních norem 

pro jednotlivé výrobky i podle přísných zásad bez-
pečnosti potravin.

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

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

Internet: http://www.foodnet.cz

Adresa: Počernická 96/272,
Praha 10-Malešice, 108 03

Z jednání Výkonné rady PK ČR

Potravinářská komora ČR volila prezidenta

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

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

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

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

PK ČR

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR (vlevo), Mgr. Michal Hašek, místopředseda Zemědělské-
ho výboru PS PČR

Pohled na čestné hosty Valné hromady, vpravo: Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel – úsek potra-
vinářských výrob, Úřad pro potraviny MZe ČR

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR při svém projevu

Pohled na členy Valné hromady při hlasování
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Jídla z Asie 
získávají mezi 
českými spo-
třebiteli stále 
větší popula-
ritu. Na zvýše-
nou poptávku 

reagují obchodníci, a tudíž roste 
i počet obchodů, které se specia-
lizují na prodej asijských potravin. 
Jak však dokazují poznatky Státní 
zemědělské a potravinářské inspek-
ce, konzumenti těchto potravin by 

měli věnovat větší pozornost infor-
macím na obale, zejména doporuče-
nému způsobu použití a dávkování. 

Inspektoři SZPI odebrali několik 
vzorků sušených mořských řas, u nichž 
byl zjišťován obsah jódu. Evropský úřad 
bezpečnosti potravin uvádí jako maxi-
mální doporučenou dávku 600 mikro-
gramů jódu denně. Tři výrobky tento li-
mit nesplňovaly; pokud by člověk zkon-
zumoval celé balení těchto řas, pak by 
doporučenou denní dávku jódu mnoho-

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce v minulém týdnu obdr-
žela prostřednictvím Systému rych-
lého varování pro potraviny a krmi-
va informace, z kterých vyplývalo, 
že by se na českém trhu mohla vy-
skytovat rýže s neschválenou gene-
tickou modifikací. Štátna veterinár-
na a potravinová správa Slovenské 
republiky totiž zadržela 7 660 kilo-
gramů rýže s genetickou modifika-
cí LL RICE 601. Do spotřebitelských 

balení rýži zabalila česká společ-
nost Podravka - Lagris a. s. z Dol-
ní Lhoty u Luhačovic, surovinu však 
nakoupila od italského dodavatele. 

Inspektoři SZPI při následné kon-
trole ve společnosti Podravka - Lagris
a. s. zjistili, že z Itálie od firmy MARIC 
S.R.L. bylo dovezeno přes 24 tun této rý-
že, přičemž italský dodavatel deklaroval, 
že je zcela bez jakékoliv genetické modi-
fikace. Z rýže byly kromě toho sloven-

ského vyrobeny ještě další dva produkty, 
které byly určené pro český trh. Jedná se 
o výrobky EUROSHOPPER Rýže dlou-
hozrnná – varné sáčky (balení 400 g,
šarže 2101082, DMT 210709) a Rý-
že dlouhozrnná – varné sáčky (balení
480 g, šarže 2201081, DMT 220709). 

Na český trh se tak dostalo téměř 38 
tisíc balení této rýže. Inspekce zakáza-
la jejich další prodej a firma Podravka 
- Lagris a. s. je nyní musí stáhnout z ob-
chodní sítě. Genetická modifikace LL 

RICE 601 není v EU povolena, a to ani 
pro krmiva. Modifikaci vyvinula ame-
rická společnost Bayer Crop Science. 
V minulosti se na evropském trhu rýže 
s touto modifikací objevila několikrát, 
Evropská komise proto v roce 2006 při-
jala mimořádná opatření týkající se do-
vozu rýže z USA. 

V současnosti je v EU pro výrobu 
potravin povoleno celkem 21 genetic-
kých modifikací; 5 modifikací bavlny, 
11 kukuřice, 3 řepky olejné a 1 u sóji 

a cukrové řepy. Genetické modifikace 
schvaluje Evropská komise mimo jiné 
na základě stanoviska Evropského úřa-
du bezpečnosti potravin, který zkoumá, 
zda modifikace nepředstavuje zdravot-
ní rizika pro člověka. Jakákoliv potra-
vina, která byla vyrobena z geneticky 
modifikovaných surovin, musí tuto sku-
tečnost uvádět na obale. Výjimkou jsou 
případy, kdy potravina obsahuje gene-
tické modifikace méně než 0,9 %. 

Martina Šmídtová, SZPI

V ČR se prodávala rýže s nepovolenou genetickou modifikací

Věnujte pozornost doporučenému dávkování
násobně překročil. Mořské řasy se však 
obvykle nejedí v takovém množství, po-
užívají se na výrobu sushi nebo také ja-
ko koření. Některé se dokonce nekon-
zumují přímo, ale jejich vývar se přidá-
vá do polévek nebo tradiční japonské 
omáčky. Na obale sušených mořských 
řas by proto měl být přesně popsán způ-
sob použití a také by zde mělo být uve-
deno, jaké nejvyšší množství potraviny 
smí člověk zkonzumovat. Tyto informa-
ce však chyběly na všech třech výrob-
cích, popřípadě byly nedostačující, pro-

to byly výrobky zakázány. Distributoři 
je smí znovu prodávat, jen pokud infor-
mace na obale doplní. 

Informace o těchto případech SZPI 
vložila do Systému včasného varování 
pro potraviny a krmiva Evropské unie. 
Vysoký výskyt jódu v mořských řasách 
potravinářská inspekce v loňském roce 
řešila dvakrát, letos již bylo zaznamená-
no pět takových případů. Česká popu-
lace patří mezi populace s deficitem jó-
du, tím spíše je však náchylnější k pře-
dávkování. 

Poslanecká sněmovna Parlamen-
tu České republiky jednomyslně 
podpořila novelu zákona na ochra-
nu zvířat proti týrání. Novela byla 
projednána v tzv. zkráceném říze-
ní. Do Senátu tak míří norma v po-
době, kterou již před několika týd-
ny horní komora podpořila.

 
Původní návrh novely předložený 

počátkem letošního roku byl v průbě-
hu projednávání v Poslanecké sněmov-
ně pozměňovacím návrhem doplněn 
přes nesouhlas ministerstva zeměděl-
ství o ustanovení umožňující při výcvi-
ku loveckého psa cvičení na jiném ži-
vém zvířeti, tzv. kontaktní norování. 
Senát toto ustanovení navrhl vypustit 
a vrátil návrh novely zákona s pozmě-
ňovacími návrhy zpět do Poslanecké 
sněmovny. Poslanecká sněmovna však 
většinou všech poslanců přehlasova-
la Senát a setrvala na původní verzi. 
Novela zákona obsahující ustanovení 

umožňující kontaktní norování byla 
12. února 2008 postoupena preziden-
tu republiky. Prezident novelu zákona 
nepodepsal a vrátil ji Poslanecké sně-
movně. Poslanci veto 11. března nepře-
hlasovali a zákon nebyl přijat.

„Vzhledem k tomu, že návrh zákona 
upravoval kromě tohoto problematické-
ho ustanovení ještě mnoho podstatných 
institutů, bylo nutné urychleně znovu 
zahájit legislativní proces. Návrh novely, 
který se podařilo ve Sněmovně prosadit, 
byl předkládán ve verzi schválené Sená-
tem. Jsem proto přesvědčen, že se pro ná-
vrh podaří nalézt podporu i v horní ko-
moře parlamentu,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič.

Novela zákona na ochranu zví-
řat proti týrání obsahuje celou řadu 
změn, které výrazně přispějí ke zlepše-
ní ochrany zvířat v ČR, například:
Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, vý-
razně se zvyšuje výše pokut, které je 
možno uložit za přestupky a správní 

delikty na úseku ochrany zvířat proti 
týrání. 

Nově definuje podmínky ochraně 
zvířat během přepravy. Toto je hlav-
ním cílem novelizace, jedná se o sla-
dění s evropskou legislativou.

Zavádí zcela nově ochranu zraně-
ných volně žijících zvířat a úpravu čin-
nosti záchranných stanic. Doposud 
se na handicapovaná zvířata a na zá-
chranné stanice žádná zvláštní pravi-
dla nevztahovala. Na tato ustanovení 
navazuje novela zákona o ochraně pří-
rody a krajiny. 

Nově je zavedena povinnost osob, 
které obchodují se zvířaty určenými 

pro zájmové chovy, poskytnout kupu-
jícímu písemné informace o podmín-
kách chovu a správné péči o kupova-
né zvíře. 

Přináší povinnost čipování druhů 
zvířat vyžadujících zvláštní péči, které 
mohou zahrnovat i tzv. exotická zvířa-
ta, např. velké kočkovité šelmy. 

Nově je obcím umožněno označit 
čipem nebo tetováním toulavé a opuš-
těné psy v obci, což má přispět ke sní-
žení počtu toulavých a opuštěných zví-
řat a zamezit jejich opakovaným úni-
kům. 

Dochází ke zpřesnění řady ustano-
vení v oblasti ochrany zvířat v zájmo-
vých chovech, zejména druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, zvířat po-
kusných i zvířat volně žijících. Zpřes-
něna jsou rovněž ustanovení upravují-
cí ochranu zvířat při porážení, utráce-
ní nebo jiném usmrcování. 

V návaznosti na některé zavádě-
jící informace, které se v souvislosti 

se schválením novely vládou objevily 
v médiích, upozornil ministr Gandalo-
vič na fakt, že cílem zákona na ochranu 
zvířat není trestat majitele psů. Pravi-
dla pro volný pohyb psů si upravují ob-
ce na základě vyhlášky, tuto možnost 
mají již od 1. března 2004. Na tomto 
připravovaná novela nic nemění.

„Zákon na ochranu zvířat proti týrání 
sám nezavádí povinnost vést psa na vo-
dítku. Tato povinnost platí pouze v těch 
obcích, které za tímto účelem vydají na 
základě zákona obecně závaznou vy-
hlášku. Jestliže obec v rámci stanovení 
pravidel pro pohyb psů omezí nebo za-
káže volné pobíhání psů na veřejných 
prostranstvích, měla by rovněž konkrét-
ně určit prostory, na něž se tato omeze-
ní nevztahují,“ řekl ministr Gandalovič 
s tím, že podle údajů Ministerstva vni-
tra ČR bylo v roce 2007 vydáno 385 
těchto vyhlášek, v roce 2006 to bylo 
284 vyhlášek, v roce 2005 345 vyhlá-
šek, v roce 2004 237.

Sněmovna schválila zákon na ochranu zvířat proti týrání

V Česku narůstá počet rodinných 
farem, přibývá ekologických země-
dělců, výrobců biopotravin i výmě-
ry ekologicky obhospodařované pů-
dy. Fakt, že se na nedělním výle-
tě můžete pohybovat prakticky od 
jedné malé farmy ke druhé, tam se 
zdravě občerstvit a onde nakou-
pit biopotraviny přímo u výrobce, 
umožnila mj. široká podpora pro-
střednictvím Programu rozvoje ven-
kova. Ten právě bilancuje první rok 
své existence.

„K desátému červnu tohoto roku by-
lo v rámci projektových opatření osy 
jedna a tři zrealizováno 256 projektů 
celkem za 273 milionů korun,“ shr-
nul ministr Gandalovič. „Největší zá-
jem jsme zaznamenali u těch opatře-
ní, kde jsou příjemci dotace malé ob-
ce, u takových, která řeší pozemkové 
úpravy nebo jsou určená k moderni-
zaci zemědělských podniků a k zahá-
jení činnosti mladých zemědělců,“ do-
dal Gandalovič. Převisy řeší MZe tak, 
že vedle finančního objemu určeného 
pro rok 2007 jsou příslušná opatření 
podpořena ještě částkou vyčleněnou 
pro rok 2008.

Program rozvoje venkova byl schvá-
len 23. května 2007 s rozpočtem 3,6 
mld. eur na období 2007–2013, z toho 
2,8 mld. eur jde z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova.

Za rok 2007 bylo v tzv. ose I a III 
PRV – kam patří např. opatření Mo-

osy % z EAFRD
(tj. podílu EU)

Podíl EU
(mil. EUR)

Národní zdroje
(mil. EUR)

Celkem veřejné 
zdroje

(mil. EUR)
Počet opatření

Osa I Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví

22,39 630,39 210,13 840,52 9

Osa II Zlepšování životního 
prostředí a krajiny

55,20 1554,16 391,58 1945,74 7

Osa III Kvalita života ve 
venkovských oblastech 
a diverzifikace hospodářství 
venkova

16,93 476,67 158,89 635,55 6

Osa IV Leader 5,00 140,78 35,19 175,97 3

Technická pomoc 0,48 13,51 4,50 18,02 2

Celkem 100,00 2815,51 800,30 3615,80 27

Na rozvoj českého venkova proudí stovky milionů korun. A jsou vidět. 
dernizace zemědělských podniků, Za-
hájení činnosti mladých zemědělců, 
Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy, ale také např. Investice do le-
sů, Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům, Po-
zemkové úpravy nebo Obnova a roz-
voj vesnic, občanské vybavení a služby 
– spuštěno 12 z celkových 15 projekto-
vých opatření (nespuštěno Seskupení 
producentů, Předčasné ukončení ze-
mědělské činnosti a Využívání pora-
denských služeb). Na ně bylo přijato 
celkem 3 941 žádostí o dotaci v částce 
12,8 mld. Kč. Pro 827 žádostí zaregis-
trovaných v prvním kole bylo schvále-
no 2,1 mld. Kč celkových veřejných 
výdajů (podíl EU i ČR). Proplaceno 
bylo v roce 2007 celkem 200 projektů 
v částce 100 mil. Kč. 

V rámci nárokových opatření osy II 
(kam spadají např. Platby za přírodní 
znevýhodnění (LFA), Platby v rámci 
oblastí NATURA a Agroenvironmen-
tální opatření) byla spuštěna 4 ze 7 
opatření, na ně přijato celkem 14 384 
žádostí v celkové částce 4 351,7 mil. 
Kč. V roce 2007 bylo v rámci nároko-
vých opatření proplaceno 9 752 žádos-
tí o dotaci v celkové částce 2 729,7 
mil. Kč veřejných prostředků.

K vyhodnocení bylo přijato 102 
Strategických plánů Leader, na zákla-
dě kterých bylo k realizaci rozvojo-
vých plánů vybráno 48 Místních akč-
ních skupin.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Health Check, sektor mléka 
a problematika biopaliv – tyto tři 
body tvořily náplň pracovního jed-
nání ministra zemědělství Pet-
ra Gandaloviče s jeho protějškem 
ze SRN Horstem Seehoferem. Jed-
ním z konkrétních závěrů jednání 
je dohoda o koordinovaném postu-
pu v sektoru mléka.

K otázce Health Checku si podle 
ministra Gandaloviče ČR uvědomuje 
nutnost určitého kompromisu v pro-
gresivní modulaci, tedy přesunu části 
přímých podpor určených největším 
farmám ve prospěch rozvoje venkova. 
„Usilujeme o co nejnižší hladinu progre-
sivní modulace a souhlasíme se schvále-
ním plošné modulace, která neohrožu-
je konkurenceschopnost českého země-
dělství, se současnou podporou citlivých 
sektorů,“ řekl Gandalovič.

V problematice mléčných kvót pod-
poruje ČR soft landing, tedy postupné 
navyšování, a následné zrušení mléč-
ných kvót od roku 2015. Německo 
podle Horsta Seehofera nepřijímá mo-
dulace vůbec a trvá na dodržení dojed-
naných a platných podmínek SZP do 
roku 2013. „Tato jistota stability sekto-
ru podporuje ochotu farmářů investovat. 
Nové spolkové země Německa mají po-
dobnou strukturu farem jako Česká re-
publika a pociťují i stejný dopad modu-
lace, jak to ukazují provedené ekonomic-
ké studie,“ vysvětlil Seehofer. Německo 
požaduje schválení doprovodného pro-
gramu k soft landing, zohledňujícího 
malé farmáře v alpském regionu. Pe-
tr Gandalovič navrhl v sektoru mléka 
koordinovaný postup České republiky 
a Německa, protože stávající nastolená 
rovnováha trhu je křehká. Horst Seeho-
fer s tímto postupem souhlasil a zmínil, 

že „vyřešení německé krize kolem mlé-
ka, při které farmáři kvůli snížení výkup-
ních cen blokovali zpracovatelské závody 
a supermarkety, je na dobré cestě. Ačko-
liv vláda není instrumentem k ovlivňová-
ní cen, potěšitelné je, že nedochází ke při-
tvrzování postojů jednotlivých stran.“ 

„Sbližování stanovisek jednotlivých 
členských států a koordinovaný postup 
v oblastech společného zájmu nebo po-
dobných sektorových specifik je jednou 
z efektivních cest k předcházení podob-
ným situacím v budoucnu,“ věří Ganda-
lovič.

V otázce biopaliv německý minis-
tr zemědělství uznává strategický cíl 
úspory fosilních paliv, ale podle něj by 
se měly k dosažení tohoto cíle hledat 
i jiné nástroje a členské státy by mě-
ly postupovat jednotně. Od roku 2012 
bude v SRN zdanění bionafty a fosilní 
nafty shodné. 

Český a německý ministr zemědělství řešili situaci v sektoru mléka a otázku biopaliv

Zlepšit podmínky tzv. prode-
je ze dvora, omezit zbytečné kon-
troly prováděné na zjevně nepod-
ložených anonymních udáních nebo 
zjednodušit evidenci hnojiv a hno-
jení. To jsou namátkou vybrané bo-
dy, které v současnosti řeší Antiby-
rokratická komise ministerstva ze-
mědělství (ABK). 

 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič 

zřídil ABK letos v březnu. Po necelých 
třech měsících už lze hovořit o prvních 
konkrétních výsledcích. 

„Na základě jednání se Státní rostli-
nolékařskou správou již Antibyrokratic-
ká komise připravila seznam dvanác-
ti konkrétních návrhů na zjednodušení 
byrokracie, které budou v nejbližší době 
zpracovány k novelizaci zákona o rostli-
nolékařské péči a souvisejících vyhlášek,“ 

uvedl ministr Gandalovič. V součas-
nosti jsou podle jeho slov prověřovány 
možnosti zjednodušení administrativ-
ních procesů, které spadají pod Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF), 
Státní rostlinolékařskou správu, Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský nebo Státní veterinární správu. Ko-
mise zároveň rozpracovává související 
právní předpisy. Průběžně jsou již také 
prověřovány některé připravované le-
gislativní návrhy nejen z hlediska roz-
sahu a nezbytnosti administrativních 
požadavků kladených na konkrétního 
farmáře, ale i na státní správu. 

„Nadbytečná administrativa omezu-
je a ekonomicky ohrožuje zemědělské 
podnikatele v Česku a zároveň prodražu-
je fungování rezortních státních institucí 
placených z peněz daňových poplatníků,“ 
podotkl ministr.

Nejdůležitějším úkolem pro nejbližší 
jednání komise je podle předsedy ABK 
Stanislava Němce připravit požadavky 
související s českou podobou systému 
křížových kontrol u zemědělců, tvz. 
cross-compliance, který bude postup-
ně aplikován již od 1. ledna příštího ro-
ku a který může být potenciálně ohnis-
kem zatěžující byrokracie či nadbyteč-
ných kontrol. 

„Cílem komise je prověřit stávající po-
stupy státních úřadů v gesci ministerstva, 
očistit zemědělskou legislativu od nadby-
tečných, zejména evidenčních či organi-
začních požadavků, které jsou v součas-
né době kladeny na české zemědělce, ale 
které nejsou přímo vyžadovány legislati-
vou evropskou,“ uvedl Němec.

Mezi cíle, které ABK řeší v součas-
né době:
�  Prosadit odpovídající požadavky na 

přímý prodej tzv. „ze dvora“ pro ma-
lokapacitní producenty;

�  Eliminovat požadavky na ověřování 
podpisů při podávání některých žá-
dostí a formulářů na SZIF;

�  Zavést závazné lhůty pro SZIF pro 
vyřizování všech žádostí o dotaci, 
odvolání i všech ostatních podání;

�  Omezit zbytečné kontroly na zákla-
dě anonymních či zjevně neodůvod-
něných udání;

�  Upravit počty veterinárních kontrol 
dle výše rizika v zem. podnicích;

�  Zjednodušit evidenci hnojiv a hno-
jení;

�  Eliminovat povinnost ručních zákre-
sů do map půdních bloků při podá-
vání žádostí o dotace; 

�  Zmodernizovat zastaralý systém hlá-
šení změn do Ústřední evidence zví-
řat;

�  Zjednodušit evidenci o používání 
přípravků na ochranu rostlin;

�  Upravit podmínky na odbornou způ-
sobilost pro aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin;

�  Uvést do praxe požadavky k ochraně 
včel při aplikaci přípravků na ochra-
nu rostlin.
ABK chce podle Němce také zpře-

hlednit či vyjasnit některé technické 
požadavky při zachování kvalitativních 
či hygienických parametrů zemědělské 
produkce a výrobních provozů. 

Prověřovány budou nadále také pod-
něty veřejnosti. Komise se bude zabý-
vat všemi připomínkami, autoři budou 
o výsledcích způsobu vyřízení infor-
mováni. K podání podnětů lze využít 
zvláštní speciálně zřízené emailové 
schránky antibyrokracie@mze.cz.                                       

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Antibyrokratická komise MZe má první výsledky

Prázdninová soutěž se značkou KLASA

KLASA boří mýty o potravinách
se ale ukázalo, při laboratorních 
testech došlo k chybě, kdy labo-
rant omylem posunul desetinou 
čárku, a zmátl tak veřejnost na 
dlouhá desetiletí. Špenát je opro-
ti tomu bohatý na karoten, lutein 
a vlákninu. Díl zaměřený na uze-
niny upozorňuje spotřebitele na 
skutečnost, že výrobci kvůli níz-
kým cenám některé uzeniny do-
chucují a obarvují, aby tak zakry-
li nedostatek masa ve výrobku. 
V seriálu jsou tyto uzeniny vtip-
ně pojmenovány jako „kosťáček“ 
a „sójáček“. Tvůrci seriálu se za-
měřili i na oblast výrobků s ozna-
čením light. Ty sice obsahují niž-
ší podíl tuků, často ale obsahu-
jí nadbytek sacharidů – škrobu 
a cukru, které se v lidském me-
tabolismu časem stejně přemění 
na tuky. 

Televizním seriálem provádí 
dvojice kontrolorů v podání Len-
ky Vychodilové a Marka Daniela, 
překvapenou spotřebitelku ztvár-
nila Perla Kotmelová. Dvojice 
kontrolorů se stává průvodcem 

spotřebitele, a chce mu pomo-
ci se snáze orientovat v tom, jak 
rozpoznat kvalitní výrobek od ne-
kvalitního. Kontroloři jsou hlav-
ními pilíři letošní kampaně znač-
ky KLASA a symbolizují koncept 
dvojí kvality, na kterém si značka 
KLASA zakládá. Kvalita výrob-
ků se značkou KLASA je prově-
řována orgány Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce a Státní 
veterinární správy. 

Režie nového TV seriálu se 
ujal Jiří Hanych, který se podí-
lel i na vzniku předchozích TV 
spotů KLASA. Do konce ro-
ku je naplánováno natočení dal-
ších 5 dílů. Diváci uvidí TV se-
riál v různých vysílacích časech
před pořady Pod pokličkou, Klu-
ci v akci, Sama doma, Večerní-
ček, Zahrada je hra, Chalupa je 
hra apod.

Diváci České televize mohou 
od konce června sledovat po-
řad s názvem „Víte, co jíte“, 
ve kterém se krátkou a zá-
bavnou formou doví o nejčas-
tějších mýtech u potravin. Za 
projektem stojí národní značka 
kvality KLASA.

Národní značka KLASA při-
pravila pro spotřebitele unikátní 
projekt. Pomocí krátkých televiz-

ních spotů upozorňuje na nejčas-
tější mýty a omyly, které se týkají 
potravin. Hlavním smyslem pro-
jektu je přimět spotřebitele pře-
mýšlet nad výběrem potravin. 

První tři díly seriálu se zamě-
řily na špenát, uzeniny a light vý-
robky. Prvním mýtem, který seri-
ál vyvrací, je ten o obsahu železa 
ve špenátu. Řada lidí se domní-
vá, že špenát je dobré jíst díky je-
ho vysokému obsahu železa. Jak 

Během července a srpna se 
bude konat fotografická sou-
těž se značkou KLASA. Hlav-
ním úkolem bude zapojit svou 
fantazii a zkusit se podívat na 
potraviny trochu jinak.

„Vítr šelestí ve větvích brokolic 
a květáků a čeří vlnky na polévko-
vém jezeře. Přes chřestový můstek, 
cestou dlážděnou bonbóny, kolem 
hranolkového plotu dojdeme do 

šunkového domku s kapustovou 
střechou...,“ asi tak nějak by mohl 
vypadat popis některé ze soutěž-
ních fotografií. Spotřebitelé, kteří 
se chtějí zapojit do prázdninové
soutěže, se musí pokusit pře-
nést svou představu poskládanou 
z různých potravin do objektivu 
fotoaparátu. 

 Inspirací k soutěži byly ob-
rázky anglického fotografa Car-
la Warnera, který řešil dilema, 

jak své děti přimět jíst. Od raj-
čat vykrojených do tvaru květin 
a dalších podobných triků, kte-
ré rodiče svým dětem připravují, 
už nebylo daleko k sérii krajinek 
vytvořených z brambor, chleba, 
fazolí, mrkví a dalších potravin. 
Fotografie Carla Warnera se již 
úspěšně šíří po internetu a děla-
jí lidem radost.

Nejedná se však o žádný nová-
torský nápad. Již v 16. století pro-

slul Giuseppe Arcimboldo portré-
ty složenými z dílčích částí. Vy-
nalezl typ podobizny, skládající se 
z malovaných zvířat, květin, nebo 
ovoce a zeleniny komponovaných 
do podoby lidské hlavy. Někte-
ré obrazy jsou satirické portréty 
osobností od dvora. Jako Vertum-
na (boha ročních období) ztvárnil 
i císaře Rudolfa II.

Prázdniny jsou ideálním obdo-
bím, kdy zkoušet nové věci, třeba 

jen tak pro zábavu. Proč si tedy 
nezkusit vytvořit pěkné umělec-
ké dílo ze surovin, které najde-
me v kuchyni? Podmínky prázd-
ninové soutěže se značkou KLA-
SA jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.eklasa.cz, kde bu-
dou soutěžní fotografie rovněž 
zveřejněny. Z hlasování veřejnos-
ti pak vzejdou vítězové, kteří do-
stanou netradiční cenu. Výherci 
získají zvířata z biofarmy.  

SZIF
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Praha – Na nově vytvořenou pozi-
ci Customer Management Director 
pro MAKRO Cash & Carry ČR a ME-
TRO Cash & Carry Slovakia nastou-
pil Aleš Drábek, a stal se tak čle-
nem vedení společnosti v České 
republice a na Slovensku. Na této 
pozici bude mít na starost oblast 
marketingu, jeho hlavním posláním 
bude vytváření strategie pro říze-
ní vztahů se zákazníky a budování 
a komunikace značky.

Aleš Drábek (37) nastoupil do spo-
lečnosti Makro s více než 12letou zku-
šeností z oblasti obchodu, poslední 2 
roky působil jako generální ředitel ve 
společnosti Rossmann ČR. Od roku 
1995 působil ve společnosti C&A, od 

roku 1998 jako ředitel pro Českou re-
publiku a Slovensko.

Ke své nové pozici uvádí: „Rád bych 
pokračoval v úspěšné orientaci naší spo-
lečnosti na zákazníka a jeho potřeby. Ješ-
tě více chci zesílit roli Makra jako partne-
ra profesionálů s tím, abychom pomohli 
našim profesionálním zákazníkům k to-
mu, že v oboru, ve kterém podnikají, bu-
dou dlouhodobě úspěšní a bude se jim 
velmi dobře dařit. Rád bych také udě-
lal z Makra synonymum pro společnost 
s perfektním zákaznickým servisem.“

Aleš Drábek vystudoval fakultu ja-
derného a fyzikálního inženýrství na 
ČVUT v Praze, hovoří anglicky a ně-
mecky. Je ženatý a má tři děti, proto 
svůj volný čas věnuje především rodině. 
Mezi jeho koníčky patří i sport a počí-
tače. Jako jeden z mála mužů rád cho-
dí po obchodech.

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí 
nadnárodní skupiny Metro Cash & Car-
ry International, jež má zastoupení ve 
29 zemích světa s více než 615 velkoob-
chodními centry typu cash & carry. Po 
celém světě zaměstnává přes 100 000 li-
dí a v roce 2007 dosáhla tržeb ve výši 
31,7 mld. eur. METRO Cash & Carry 
je prodejní divizí METRO Group, jedné 

z nejvýznamnějších mezinárodních ma-
loobchodních a obchodních společností. 
V roce 2007 skupina dosáhla tržeb při-
bližně ve výši 64,3 mld. eur. Tato společ-
nost čítá na 280 000 zaměstnanců a pro-
vozuje přes 2 500 center v jednatřiceti ze-
mích světa.

V České republice patří do sítě Makro 
Cash & Carry ČR dvanáct velkoobchod-
ních center pro podnikatele. Vysoká ob-
rátka zboží, provozní výkonnost, omezený 
počet prodejen, vyspělá logistika a přímé 
nákupy ve velkých objemech umožňují 
Makru prodávat zboží za nejvýhodnější 
velkoobchodní ceny. V roce 2007 zaměst-
návalo Makro Cash & Carry ČR téměř 
3 400 zaměstnanců a výše jeho tržeb do-
sáhla 39,3 miliard Kč.

Praha – Aktuální gastronomické 
trendy bude nyní Makro svým zá-
kazníkům moci představovat v pro-
fesionálně vybavené kuchyni pří-
mo v prostorách své centrály. Pro 
účely kuchařských show, prezenta-
cí produktů, školení pro zákazníky 
i pro divizi Food Service a další za-

městnance byla slavnostně otevře-
na Profi kuchyň Makro. Její před-
nosti představil v rámci kuchařské 
show Jean Paul Manzac z restaura-
ce Brasserie M. 

Zákazníci i zaměstnanci velkoob-
chodní společnosti Makro mohou gas-

tronomické prezentace novinek v ob-
lasti kulinářských produktů i profesi-
onálního vybavení kuchyně sledovat 
přímo v centrále společnosti v praž-
ských Stodůlkách. Slavnostně byl za-
hájen provoz Profi kuchyně Makro, 
kde budou probíhat kuchařské show 
a školení zákazníků z oblasti gastro-

nomie, ale také odborná školení per-
sonálu.

„Profi kuchyň Makro je jedním z dal-
ších prostředků, jimiž dlouhodobě přispí-
váme nejen k rozšiřování, ale zejména 
specializaci nabídky služeb pro naše zá-
kazníky. Jako partner profesionálů chce-
me mít možnost našim zákazníkům z ob-

lasti gastronomie pravidelně zprostřed-
kovat aktuální trendy a novinky z oboru 
a kromě dostupnosti daných produktů 
a vybavení zajistit také kompletní souvi-
sející servis, včetně školení nebo prezen-
tací, pro něž nyní vzniká prostor právě 
v rámci Profi kuchyně Makro,“ řekl Pavel 
Groh, HORECA manažer Makro.

Praha – Češi a Slováci začína-
jí oceňovat kvalitu chlazených 
ryb oproti rybám mraženým, čímž 
vzrůstá spotřeba čerstvých ryb. 
Zároveň roste obliba nových dru-
hů čerstvých ryb, zejména lososa 
a pangase. S širší nabídkou ryb se 
můžete setkat i v českých a slo-
venských restauracích, počet zá-
kazníků Makra/Metra nakupujících 
čerstvé ryby se zvýšil o 30 procent. 
Tomuto trendu významně pomáha-
jí i aktivity Makra/Metra, které vy-
užívá rybí platformu v Praze-Čako-
vicích, jež zaručuje dodávky čer-

stvých ryb. Také díky ní vzrostly 
měsíční prodeje ryb v ČR o 20 tun 
a na Slovensku o 5 tun v porovnání 
s předchozím rokem.

Rybí platformy jsou podobné překla-
dištím, kam přímo dodávají rybářské 
společnosti a odkud se zboží násled-
ně rozváží k jednotlivým odběratelům. 
Ve střední a východní Evropě je jedi-
ná platforma v Praze a zásobuje všech-
na velkoobchodní centra Makro/Metro 
v České republice, Slovensku a Maďar-
sku. Díky využití platformy se čas do-
dání zkrátí až o dva dny. K zákazníkovi 

Aleš Drábek se stal Customer Management Director ve společnosti Makro 

Profi kuchyň Makro bude představovat nejnovější gastronomické trendy

V ČR a na Slovensku roste spotřeba ryb, dáváme přednost kvalitním a čerstvým rybám 

Přesně rok od faktického pře-
vzetí sítě prodejen Delvita provo-
zuje společnost BILLA v České re-
publice 172 supermarketů o cel-
kové prodejní ploše 202 000 m2.  

K nim patří 6 zcela nových su-
permarketů BILLA postavených 
v uplynulém roce na „zelené lou-
ce“. Za 12 měsíců se podařilo 
přestavět více než polovinu pro-
dejen určených k rekonstrukci či 
jiným úpravám. Všech 46 zbývají-

cích filiálek Delvita se již nachá-
zí v určitém stadiu rekonstrukce. 
Vedení společnosti BILLA předpo-
kládá ukončení přeměny všech 
zbývajících prodejen do konce 
října. V letošním roce otevře BIL-
LA ještě 5 zcela nových super-
marketů.

„Na zkrácení termínu se podíle-
jí všichni zúčastnění bez rozdílu,“ 
říká Jaroslaw Szczypka, generální 

ředitel společnosti BILLA. „Všem 
patří dík za jejich pracovní nasaze-
ní, odvedenou práci i za to, co ješ-
tě musí letos udělat a zvládnout,“ 
dodává Szczypka. Podle něj je zá-
kladním klíčem k urychlení rekon-
strukcí rychlá Integrace zaměstnan-
ců, systémů a prodejen Delvita do 
sítě BILLA a mimořádné nasazení 
pracovníků dodavatelských firem. 
Díky pochopení zákazníků proběh-
la fakticky téměř bez přerušení pro-

vozu a navíc s pozitivními finanční-
mi výsledky.

Jen za poslední měsíc otevřela 
BILLA nově zrekonstruované pro-
dejny Metro Florenc, Lodžská, Ko-
runní Dvůr, Petřiny, Lužiny, Šárka, 
Prosek a Šimůnkova v Praze, pro-
dejnu v Kolíně a zcela novou filiál-
ku v obchodním centru Zlaté Jabl-
ko ve Zlíně. 

Akvizicí marketů Delvita v červ-
nu loňského roku stoupl počet pro-

dejen provozovaných společností 
BILLA v České republice prakticky 
na dvojnásobek. Počet zaměstnan-
ců překročil hranici 5 tisíc. V re-
konstruovaných prodejnách Delvi-
ta dokonce došlo k nárůstu počtu 
zaměstnanců, zejména v úseku ma-
sa a lahůdek. Akvizice sítě Delvita 
si také vyžádala rozšíření řídících 
struktur společnosti BILLA.

Donath-Burson-Marsteller
Michal Donath

se tedy zboží dostane podstatně dříve, 
čímž je zaručena jeho maximální čers-
tvost. Kvalita ryb je na rybí platformě 
prověřována velmi důkladně vyškole-
nými odborníky z akreditované společ-
nosti Bureau Veritas – zejména je za-
měřena na kvalitu a čerstvost, dále se 
zkoumá i například neporušenost oba-
lu, množství ledu či teplota ryb. Nákup-
čí ryb má navíc přímo kancelář v budo-
vě rybí platformy, a může tak flexibilně 
reagovat na požadavky pracovníků kva-
lity nebo zákazníků.

„Naše mateřská společnost Metro 
Group je jedničkou na trhu čerstvých ryb 
v Evropě, v České republice i na Sloven-
sku patříme mezi leadery. V současnosti 
nabízíme na 100 druhů ryb a mořských 
plodů a svou nabídkou ryb dlouhodobě 
ovlivňujeme trendy v nákupu a spotřebě 
ryb. Jsem velmi rád, že velká řada zákaz-
níků z oblasti Horeca začala upřednost-
ňovat čerstvé, kvalitní a dražší ryby před 
levnějšími mraženými a nabízí svým hos-
tům širší výběr rybích specialit. To doklá-
dá jak růst celkových prodejů, tak i růst 
počtu našich zákazníků kupujících čer-
stvé ryby. Díky naší nabídce a službám 
se chceme stát první volbou pro naše zá-
kazníky,“ upřesňuje Bernard Schaut, 
nákupčí čerstvých ryb Makro/Metro. 

Důležitou oblastí je zodpovědnost 
k životnímu prostředí, a proto se Mak-
ro/Metro zaměřuje na podporu míst-
ních dodavatelů, výběr ověřených zdro-
jů a hledá co nejlepší řešení v dopravě. 
Podporuje prodej dostupných chova-
ných druhů ryb (kapr, losos, pstruh, 

krevety, mušle atd.), a neprodává žra-
loky ani jiné ohrožené druhy ryb.

Makro/Metro neustále rozšiřuje i na-
bídku bioproduktů, v oblasti ryb si zá-
kazníci mohou v současné době koupit 
bio lososa, v nejbližší době bude mož-
no zakoupit i bio pstruha, pražmu či 
mořského vlka. 

Řady u nás nejoblíbenějších ryb, 
mezi něž v současnosti patří sleď (he-
rink), makrela nebo treskovité ryby, se 
pozvolna rozrůstají o další. Jde přede-
vším o lososa, pangase či tuňáka. Vše-
obecně stoupá poptávka po čerstvých 
rybách oproti rybám mraženým. Tře-

baže role rybího masa ve výživě jakož-
to zdroje cenných látek je nezastupitel-
ná, celkově je spotřeba ryb u nás dlou-
hodobě nízká, mění se spíše preference 
v nákupu než objem ryb, které konzu-
mujeme. 

Se spotřebou 5,5 kg na osobu a rok 
Češi i Slováci stále zaostávají za větši-
nou ostatních evropských států: v Pol-
sku představuje průměrná spotřeba té-
měř 10 kg, ve Španělsku dokonce 40 kg 
na osobu a na rok.

Markéta Světlíková
Manažerka komunikace 

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

BILLA:
do roka a do dne
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Grilování patří k nejoblí-
benějším letním aktivitám, 
a jestli jste se k této příjem-
né činnosti rozhodli na po-
slední chvíli, nechte se in-
spirovat novinkou Koste-
leckých uzenin „Připrave-
no na gril“. Nejen v časo-
vé tísni oceníte marinova-
né kuřecí maso a vepřové 
maso ve speciálních hliní-
kových miskách, které bě-
hem grilování ideálně za-
drží marinádu se šťávou 
z masa. 

Šťavnaté kuřecí prsní řízky či steh-
na jsou naložená v pikantní, bar-
becue, paprikové nebo česneko-
vé marinádě, vepřová krkovice je 

naložená v zahradní, česnekové 
a pečené marinádě. Stačí důklad-
ně odstranit obal z hliníkové mis-
ky, vložit naložené maso i se speci-
ální miskou na gril a jen hlídat, až 
maso bude měkké a uvnitř prope-
čené. Abyste takto připravené po-
krmy lépe strávili, přidaly do nich 
Kostelecké uzeniny bylinky, které 
masu současně dodají příjemnou 
vůni a zajímavou chuť.

Hliníkové misky využijete také 
v přírodě, pokud nemáte nebo ne-
chcete umývat nádobí. Pak můžete 
grilovanou pochoutku jíst rovnou 
z misky s grilovanou šťávou a po-
užitý obal jednoduše vyhodit do 
odpadků. Další výhodou hliníkové 
misky je, že zabrání v odkapávání 
tuku z grilovaného masa do ohně. 
Tuk padající do ohně se totiž škva-

ří a vznikají škodliviny, které se tep-
lým vzduchem vrací zpět do potra-
viny, což je nezdravé. 

Kostelecké uzeniny 
radí, jak se stát 

mistrem grilování: 

�  Maso opečte nejprve zprudka, 
aby zůstalo šťavnaté, poté gri-
lujte zvolna dozlatova. 

�  Umístěte rošt co nejvýše nad 
žhavé uhlíky. 

�  Důležité je dosáhnutí intenzivní-
ho sálavého tepla, které dosahu-
je v okolí suroviny asi 170 stup-
ňů Celsia. Ideálně by mělo mít 
maso uvnitř teplotu 70 stupňů 
Celsia po dobu minimálně dese-
ti minut. 

�  Obecně platí, že čím tenčí plátek 

masa je, tím blíže ho umístěte ke 
zdroji tepla. 

�  Maso neopékejte nad přímým 
plamenem, připálí se a získá na-
hořklou chuť. 

�  Maso stále otáčejte, ale nepropi-
chujte. 

�  Pokud na rozžhavené uhlíky 
vhodíte syrové kousky jabloňo-
vého, třešňového nebo ořecho-
vého dřeva, maso bude mít chuť 
po uzeném. 

�  TIP: Dejte na okraj grilu trochu 
suchých bylin k provonění okol-
ního prostoru. 

Nechte se inspirovat a zkuste chvil-
ky letní pohody smísit s vůní a chu-
tí šťavnatého kuřecího a vepřové-
ho masa „Připraveno na gril“, které 
následují řadu „Připraveno k peče-
ní“ z Kosteleckých uzenin. 

V hliníkových miskách
grilujete rychleji a zdravěji, 

radí Kostelecké uzeniny
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www.ekokom.cz

V roce 2007
vytřídili

občané ČR
ze svého

domovního
odpadu

v průměru
48,7 kg/obyvatele 

využitelných 
odpadů,

které se dále 
recyklují.

Děkujeme Vám.
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Letošní největší tuzemská přehlídka pekař-
ských dovedností, reprezentovaná soutěžemi 
„O nejlepší chléb roku“, „O nejlepší pekař-
skou mouku roku“ (tato soutěž byla uspořá-
dána díky podpoře Svazu průmyslových mlýnů 
ČR) a výstavou produktů a služeb dodavatel-
ských firem „Dny chleba 2008“, se uskuteč-
nila 5. června v Pardubicích na výstavišti 
IDEON. 

Již 14. ročník této akce uspořádal Podnikatel-
ský svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřednictvím 
své servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o. a za 
podpory firem PFAHNL BACKMITTEL, spol. 
s r. o., Litomyšl, a J4 s. r. o., Předměřice nad La-
bem, a ve spolupráci se Střední průmyslovou ško-
lou potravinářskou v Pardubicích.

Zahájení Dnů chleba se zúčastnila řada vý-

znamných hostů: vrchní ředitel odboru potravi-
nářských výrob – Úřadu pro potraviny MZe Ing. 
František Sládek, CSc., primátor města Pardubic 
Ing. Jaroslav Deml, Msgr. Dominik Duka, bis-
kup Královéhradecký (který celebroval tradič-
ní ceremoniál svěcení chleba), prezident Svazu 
průmyslových mlýnů Ing. Pavel Hrdina a předse-
da Společenstva mlynářů a pekařů ČR Jaroslav 
Chochole.

V rámci výstavy, soutěží a odborného semináře 
se prezentovalo 80 pekařských i dodavatelských 
firem. Odborný seminář, věnovaný především no-
vinkám a trendům v oblasti strojů, zařízení, tech-
nologií, surovin a polotovarů pro pekaře a cuk-
ráře, proběhl za zájmu zhruba 330 odborných 
návštěvníků. Letošní úspěšný ročník Dnů chleba 
ukončilo předání cen. 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
„O nejlepší chléb roku 2008“
Kategorie „Konzumní chléb“

(přihlášeno 19 výrobků)
Vítěz: JAPEK, s. r. o., Litvínov
Ocenění za „Vynikající výrobek“ získalo 7 firem: 
Adélka a. s., Pelhřimov, INPEKO, spol. s r. o., Ús-
tí nad Labem, J.L.N. spol. s r. o., Opava, Mader 
a synové, s. r. o., Přerov, NOPEK, a. s., Vysoké 
Mýto – pekárna Hrušová, NOPEK, a. s., Vysoké 
Mýto – pekárna Svitavy, STABO, a. s., Hořice.

Kategorie „Řemeslný chléb“
(přihlášeno 17 výrobků)

Vítěz: DOPES, s. r. o., Benešov u Boskovic

Ocenění za „Vynikající výrobek“ získalo 7 firem: 
ENPEKA a. s., Žďár nad Sázavou, JAPEK, s. r. o.,

Litvínov, KONTINUA, spol. s r. o., Praha, Mader 
a synové, s. r. o., Přerov, Oldřich Vonka – Pekár-
na Moravské Budějovice, PECUD v. o. d. Pekár-
na Proboštov, Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.,
Náchod

„PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2008“
Kategorie „Mouka hladká pšeničná světlá“

(14 přihlášených výrobků) 
Vítěz: Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl

Kategorie „Mouka hladká žitná tmavá
(chlebová)“

(8 přihlášených výrobků)
Vítěz: Mlýn Kojetín spol. s r. o., Kojetín

Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Pekař a cukrář, s. r. o.

Dny chleba 2008 

Delegace při prohlídce soutěžních exponátů

Zájem o výstavku dodavatelů byl velký

Účastníci odborného semináře

Ze závěrečného ceremoniálu předávání cen

Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl, tel.: 461 612 405, e-mail: pfahnl@pfahnl.cz, www.pfahnl.czPfahnl Backmittel spol

�  podle odsouhlasené 
specifikace 

� pšeničné a žitné mouky

� konvenční a Bio kvalita

�  speciální mouky – oplatkové, 
na mikrobiologicky
citlivé produkty
(listová, plundrová těsta, atd.)

� nejvyšší hygienický standard

s r. o., Litomyšl, tel.: 461 612 405, e-mail: pfahnl@pfahnl.cz, www.

Mouky
stálé konstantní 

kvality 
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679 53, Benešov u Boskovic 185
Tel.: 516 467 416, 516 467 298

Fax: 516 467 023
E-mail: dopes@dopes.cz

www.dopes.cz

Vítěz „O nejlepší chléb roku 2008“
v kategorii řemeslný chléb

na Dnech chleba
DOPES, s. r. o.

Vítěz soutěže
„O nejlepší 

konzumní chléb 
roku 2008“

Chléb
vynikající kvality   

 
„Vysoká kvalita, tradiční chuť a vůně našeho chleba je 
dána především použitím tradiční technologie výroby 

přírodních žitných kvasů, těst a důsledným dodržováním 
technologického postupu pečení. V tom je hlavní kouzlo. 
Jde sice o složitější výrobní postup, který je i náročnější 

na péči, ale výsledkem je pak finální produkt, za který 
patří poděkování všem našim pracovníkům, kteří denně 

pečují o vynikající kvalitu janovského chleba.“

Vítězná žitná mouka
roku 2008

je z Kojetína
Mlýn Kojetín produkuje kompletní sortiment mlýnských výrob-
ků z pšenice a žita. Jeho technologie i stavební objekty byly v po-
sledních pěti letech postupně komplexně modernizovány. Doda-
vateli technologie byly tuzemské i zahraniční firmy, včetně firmy 
Bűhler ze Švýcarska, která je odbornou veřejností považována za 
nejlepší na světě. Mlýn Kojetín má k dispozici také vlastní labora-
toř schopnou provádět reologické rozbory. Mouky upravuje „na mí-
ru“ podle přání početného okruhu stabilních zákazníků, pro něž je 
– jak se říká – schopen „splnit nemožné ihned, zázraky do tří dnů.“

Mlýn Kojetín spol. s r. o.
Mlýnská 280, 752 30 Kojetín

Telefon: 581 762 601, Fax: 581 762 604
E-mail: mlynkojetin@mlynkojetin.cz

GPS: N: 49 21´ 22“, E: 17 18´ 14“
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1.  Přesně před třemi lety jsme spolu měli rozhovor v tomto seriá-
lu. Za tuto dobu proběhla řada událostí, jak v obchodním svě-
tě, tak ve Vašich společnostech. Jak byste charakterizoval ze-
jména změny na našem pekařském trhu? A pak bude jistě naše 
čtenáře zajímat, jakým vývojem prošly za toto období společ-
nosti „backaldrin“? 

Pekařský obor se stejně jako jiné potravinářské zpracovatel-
ské podniky potýkají s problémem růstu cen vstupů na straně 
jedné a poklesu cen výrobků, za které je realizují na trhu, na 
straně druhé. Nepřeháním, když řeknu, že mnohé podniky bo-
jují o každý haléř. Vyprofilovaly se tři hlavní pekařské skupiny, 
nicméně konkurenční tlak na cenu je takový, že se vždy nedaří 
do cen promítat zvýšené náklady nebo inflaci. Předpoklady, ja-
ká bude sklizeň, natož ceny jsou velmi rozporuplné a v těchto 
dnech je nelze předvídat, panuje mírná nervozita. 

Backaldrin v uplynulém období zaznamenal opět dynamický 
rozvoj a s tím souvisí i naše nové aktivity. Posílili jsme jak ob-
chodní tým, tak i technologii. To vše si vynutil růst prodeje a na-
še snaha poskytnout zákazníkům maximální servis. Je to částeč-
ně vynucené i tím, jak klesá kvalifikace v dělnických profesích 
a nedostává se lidí, kteří jsou vůbec ochotni pracovat (i pro nás 
není jednoduché najít vhodné spolupracovníky). Roste potře-
ba jednoduchých produktů na vyšším stupni konvenience. Dnes 
například jen velmi malé procento průmyslových pekáren vy-
rábí kvas klasickou třístupňovou metodou. To vede do jisté mí-
ry k unifikaci chuti chleba. Pekárny nepoužívají záparové smě-
si a kupují stále častěji hotové náplně a prämixy. Díky tomu se 
otevírá prostor pro předvádění těchto výrobků a zaškolování při 
jejich použití. V tom nám pomáhá školicí středisko, které provo-
zujeme již třetí rok. V mateřském Domě Chleba v hornorakous-
kém Astenu se ročně proškolí několik tisíc účastníků, v našem 
českém, o něco menším středisku jde o řád menší počet, ale spo-
kojenost je věřím stejná, protože se k nám rádi vracejí.

2.  Cenový vývoj „nahoru“ je průvodním znakem této doby a zdá 
se, že pod dojmem zvyšování cen všech vstupů do potravinář-
ské výroby to není jen přechodný jev. U pekařské výroby je to 
velmi znatelný nárůst ceny obilí, svoje navýšení nákladů s se-
bou nesou i pekařská aditiva a přípravky. Jak se v tomto ob-
chodním klimatu daří prosperovat? Je snadné tomuto vlivu 
přizpůsobit cenovou politiku, která je pro Vaše odběratele při-
jatelná, a ještě neustále zajišťovat rozšířenou reprodukci fir-
my? 
Je třeba si uvědomit, že cena potravin ať již od prvovýrobců, 

nebo zpracovatelů dlouhou dobu stagnovala. My jsme napří-
klad neupravovali ceny směrem nahoru od roku 1999 do loň-
ského podzimu, přestože za tu dobu rostly jak energie (včetně 
pohonných hmot), tak třeba i mzdy. Cena pečiva je samozřej-
mě velice citlivá a mnoho obchodníků se ráda pyšní nejlevněj-
ším rohlíkem ve městě.

I nás se růst cen obilovin dotýká. A nejen obilovin. Vypočítá-
vat, o kolik desítek procent stouply ceny lnu, sezamu, slunečni-
ce nebo sušeného mléka či tuků, emulgátorů…, to snad na tom-
to místě ani není třeba. Cena vstupních surovin není jediným 
aspektem, který tlačí na růst cen. Nárůst cen pohonných hmot 
je rovněž dramatický a ani zde nelze předpokládat, že se otočí 
směrem dolů. K 1. 7. 2008 vzroste cena plynu a tak bych mohl 
pokračovat. Je třeba hledat vnitřní úspory a snažit se být maxi-
málně efektivní v oblasti nákladů. Jsme podobně jako konku-
renti vystaveni tlaku na snižování, případně udržení ceny. Ces-
ta, která by vedla k obecnému snížení kvality, je cestou, kterou 
jít rozhodně nechceme a nepůjdeme. 

Vždy říkám, že nejsme stát, abychom si mohli dovolit deficit-
ní hospodaření. Taktéž není pravdou, že by dceřiné společnos-
ti zahraniční společnosti, jako je ta naše, byly nějakým způso-
bem dotovány holdingem. Museli jsme si na vše, co, jsme v Če-
chách proinvestovali, vydělat nebo půjčit u bank. Od mateřské 
firmy jsme dostali do vínku především kvalitní produkt a urči-
té dovednosti, jak pracovat. Vše ostatní je jen a jen v naší režii 
a schopnostech a musíme pracovat na tom, abychom v dnešní 
cenově neklidné době obstáli. Žádná soukromá společnost si 
nemůže dovolit prodělávat. 

Zvýšená poptávka po potravinách pro lidskou výživu nebo 
další využití (krmiva, průmysl, bioethanol atd.) je významným 
faktorem pro nárůst cen. My v Evropě máme to štěstí, že na ty-
to drahé potraviny „máme“. To bohužel nemůže říct téměř mi-
liarda lidí, která je bezprostředně ohrožena hladem. To Evropa 
a tzv. Západ od 2. světové války nezná a již jsme zapomněli, že 
mít co jíst, není samozřejmé. 

Obchodníci chtějí být pro zákazníky co nejlevnější, aby je při-
lákali. Je tedy logické, že své dodavatele tlačí do nízkých a čas-
to nevýhodných cen. Na druhou stranu na dotační zemědělské 
politice EU bude něco asi špatně, když němečtí farmáři, kteří 
dostávají za mléko pomalu nejvíc v Evropě, blokují mlékárnu 
v nablýskaných traktorech značky John Deere. Když tyto tele-
vizní záběry uvidí farmáři z Bulharska nebo Rumunska, nebu-

Petr Mach,
jednatel společností „backaldrin s. r. o.“ se sídlem Kladno 
a „backaldrin Slovakia spol. s r. o.“ se sídlem Bratislava 

Petr Mach
Narozen 8. 8. 1970 v Mostě, ženatý, 2 děti

Vystudoval gymnázium, držitel profesionálního certi-
fikátu z managementu The Open University Business
School. 

Od roku 1993 pracoval v různých pozicích v obchodních 
odděleních firem Kraft, Bask a Hamé. Od roku 1999 pů-
sobí ve společnosti backaldrin s. r. o., od roku 2003 je 
rovněž jednatelem sesterské společnosti backaldrin Slo-
vakia spol. s r. o.

Mluví německy, částečně anglicky a rusky. Volný čas se 
snaží věnovat rodině. 

Na 5 otázek odpovídá:

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

dou podle mého názoru schopni pochopit, proč vlastně stávku-
jí, ani když uslyší cenu, za kterou nechtějí dodávat. O farmářích 
v rozvojových zemích, které produkují bez zemědělských dotací 
a jejichž trh je volný jen do té míry, pokud nenarazí na ochra-
nářská cla bohatších států, ani nemluvím (namátkou třeba cukr 
v EU nebo bavlna v USA). Stávkování v „mercedesech“ je mír-
ně řečeno nevěrohodné. 

3.  Vaše společnosti nabízejí kromě reálných dodávek zlepšují-
cích přípravků pro pekaře a cukráře také služby. Nové pro-
vozní prostory na Kladně mají na vysoké úrovni vybudované 
školicí pracoviště. Mohl byste právě tuto Vaši činnost více při-
blížit a zhodnotit, jaký přínos má právě tato servisní činnost 
a služba pro posilování profesní dovednosti celého pekařského 
a cukrářského oboru? A také pro Vaši firmu?
Dnes nelze v naší branži nabízet světlou směs, tmavou, jed-

nu cereální, zrníčkovou, případně sojovou a jeden typ příprav-
ku do pečiva v několika variantách, i když si to mnoho firem 
stále myslí, a jako jedinou konkurenční výhodu dokážou nabíd-
nout za každých okolností „lepší cenu“. Kdyby to platilo, jez-
dí po ulici jen čínská auta, nejprodejnější kávou je dodnes zrn-
ková káva nebo žvýkačky Velim – pokud si je ještě pamatujete. 
Ale tak tomu přeci není. Zákazník očekává kvalitní produkty, 
doplňkové služby, mnohdy i pomoc při prosazení výrobku na 
trh a v neposlední řadě invenci a spolupráci při výrobě nových 
druhů pečiva, při inovacích. Backaldrin se vždy snažil o to, být 

na špici právě v oblasti vývoje. Velmi žádané jsou v dnešní do-
bě technologie přerušení kynutí a mražení v různých fázích vý-
roby, výrobky s přídatnými látkami – funkční potraviny – ne-
bo také dnes populární BIO výrobky. Zákazníci z řad pekáren 
chtějí vědět, co a jak funguje, pokud možno rychle, nemají čas 
shánět k tomu informace po částech a rádi se vše dozví na jed-
nom místě. A my se snažíme, aby tím místem bylo právě naše 
školicí středisko v Kladně.

Být zákaznicky orientovanou firmou vyžaduje nemalé úsi-
lí a prostředky. Velkou část školicího střediska využíváme pro 
představení nových výrobků našim zákazníkům, o teorii a tech-
nologii těsta obecně. Mnohdy se zapomíná, že těsto je živá 
hmota a existuje mnoho různých možností a typů, jak ovlivnit 
konečný výsledek. Kvalitu těchto služeb ovlivňují lidé, jakožto 
jejich nositelé a já musím na tomto místě říct, že díky mým spo-
lupracovníkům snad představy zákazníků naplňujeme. 

Je velmi složité u služeb tohoto charakteru hodnotit úspěš-
nost. Pokud bychom brali následný prodej jako úspěch, někdy 
to může být odběr 100 kg měsíčně, jindy třeba 100 kg denně. 
Důležité je, aby se tyto vztahy dokázaly přenést do polohy po-
radenství a partnerství, aby pekař věděl, že v backaldrin jsou li-
dé, kteří mají nápady, invenci, kompetenci, znalosti a schopnos-
ti pomoci. Aby když se objeví problém, který potřebují vyřešit, 
si vzpomněli na nás a mohli jsme ho řešit společně. 

V neposlední řadě se snažíme také o zapojení školicího stře-
diska do výuky středních škol, které připravují mladé pekaře. 
Zaujmout dospívající mládež čímkoliv je složité, ale myslím si, 
že podle ohlasů se daří i toto a mají tak možnost nahlédnout 
pod pokličku toto řemesla. Mnoho škol zahrnulo již návštěvy 
a praktické ukázky do svých plánů výuky. V rámci možností, 
které nám dává naše středisko, využívají i studenti VŠ při prak-
tických částech svých seminárních prací apod.

4.  Cech pekařského a cukrářského řemesla absolvoval v minu-
lém období několik svátků. V březnu 2008 se uskutečnil v Br-
ně veletrh Salima 2008 a počátkem června v Pardubicích tra-
diční sešlost pekařů v rámci akce „Dny chleba 2008“. Jak 
hodnotíte Vy jako účastník tyto letošní odborné události, a to 
jak po společenské, tak i odborné stránce, a jaký v nich vidí-
te přínos?
Zúčastnil jsem se obou událostí, takže si můžu dovolit jis-

tě malé zamyšlení nad těmito akcemi. Před Salimou jsme zaži-
li v pekařském sektoru velmi vážné diskuse na téma, zda se vů-
bec výstava v dnešní době globalizace a e-business vyplatí. Řa-
da argumentů proti byla logických a mají jistě svou váhu. Ano, 
rozumím tomu například u pekáren, jejichž portfolio zákazní-
ků je velmi úzké a novinky jsou schopni jim prezentovat i jinak 
a mnohem levněji. Chápu i to, že pro malé firmy je to skutečně 
velká zátěž a výstava a věci s tím související se připravují dlou-
hou dobu předem. Některé i větší konkurenční firmy se nezú-
častnily s poukazem na to, že jde o velkou položku v rozpočtu, 
na což neopomněli upozornit ne zrovna lacinými barevnými in-
zeráty v tisku. Ano, veletrh je drahá investice. Jen tiskové mate-
riály a drobné dárky pro veletrh nás stály více než 100 000,- Kč, 
provoz demonstrační pekárny také nebyl zadarmo, tradičního 
špeku se snědlo více než 120 kg…. 

Přesto nakonec u nás zvítězilo rozhodnutí na Salimě být. Pe-
kaři a pekařky vědí, že veletrh je, a mají ho zaškrtnutý v kalen-
dáři. U nás zvítězil názor, že když každé dva roky první břez-
nový týden chce někdo přijít k nám na návštěvu, tak by bylo 
nezdvořilé tam nebýt. Nebo by Vás potěšilo, kdybyste se s přá-
teli domluvili na návštěvě a pak jste zvonili a nikdo neoteví-
ral? Asi ne.

Představili jsme dvě nové směsi vyvinuté speciálně pro čes-
ký a slovenský trh, směs na chléb Atlas a Sedláckou směs vhod-
nou i pro pečivo, přičemž počty objednávek přímo na stánku 
předčily naše očekávání. Přípravek do pečiva ve dvou varian-
tách dávkování pro všechny typy provozů Rapid Star zaujal ta-
ké a v těchto dnech se na řadě pekáren pilně testuje. 

Z pohledu naší společnosti hodnotím letošní veletrh Salima 
jako velice zdařilý, navštívilo nás více než 50 % našich zákazní-
ků, dokonce přišli i noví zákazníci, kteří s námi dosud nespo-
lupracovali. Velikou skupinu zákazníků tvořili rovněž slovenští 
pekaři a pekařky, a to i z východního Slovenska, které rozhod-
ně není za rohem. Tak silné jméno Salima stále má a jsme rádi, 
že přišli i na stánek k nám.

Dny chleba v Pardubicích jsou specifickou výstavou, a přes-
tože ty letošní v roce Salimy byly tzv. „malé“, účast v soutěžích 
o chléb a mouku roku byla proti loňsku „větší“. Počet pekáren 
přihlášených do soutěže však stejně činil jen nepatrné procen-
to ze všech pekáren v Čechách a na Moravě. Při odhadovaném 
počtu zhruba 1 000 subjektů v celé republice to není moc. Řa-
da pekáren i členů Svazu (těch je téměř stovka) nevidí v případ-
ném vítězství příliš velkou prestiž. Dodávám – bohužel. 

Soutěžilo 17 pekáren v kategorii řemeslný chléb roku, a v ka-
tegorii průmyslových chlebů to bylo 18 pekáren. Myslím, že po-
dobné soutěže jsou důležité nejen pro jistou prestiž ocenění, ale 
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i možnost společenského setkání a porovnávání se, jak to dělají 
jiní a jestli to jinde náhodou nedělají lépe. To se totiž plně pro-
jevilo v kategorii pšeničná mouka roku, kterou vyhrála mouka 
z Rakouska společnosti Pfahnl. To je minimálně na zamyšlení, 
proč tomu tak je a zda náhodou není v podání českých mlýnů 
kvalita jen prázdným a nenaplněným pojmem. Na rozdíl od 
chleba je hodnocení mouky poměrně objektivní měřitelnou zá-
ležitostí. Vítězům – společnosti JAPEK Janov a DOPES z Be-
nešova – alespoň touto cestou upřímně gratuluji!

5.  Sdružování firem v cechovních organizacích, a také v dalších 
nevládních organizacích, vidím jako nezbytnou výhodu, zejmé-
na z důvodu zachování příslušnosti ku svému „stavu“ a pak 
hlavně jako zdroj včasných informací, o společenském aspek-
tu nemluvě. Vaše společnost „backaldrin“ je členem Podnika-
telského svazu pekařů a cukrářů. Jste také členy Potravinář-
ské komory České republiky. Jak hodnotíte činnost obou těch-
to organizací a jaký mají tato členství pro Vás i pro firmu svůj 
konkrétní efekt? 
Potřeba „sdružovat se“ je stará jako lidstvo samo. Lidé se 

sdružují, pakliže je to z jejich pohledu nějak výhodné. V podni-
kání řekněme z důvodu potřeby nejen získat nějakou výhodu, in-
formace, být tak říkajíc v obraze, ale klidně i z potřeby profesní 
soudržnosti, že třeba my pekaři jsme na tom všichni stejně. 

Potravinářská komora získala s novým prezidentem ing. To-
manem novou dynamiku, což asi pocítil každý. Pravidelný mo-
nitoring zpráv a výstupů, přehledy seminářů, školení, aktivní 
komunikace se členy, anoncování důležitých věcí jsou více než 
vítané a děkuji touto cestou za ně. Informace lze samozřejmě 
vyhledávat přes www.foodnet.cz, ale ruku na srdce, kdo tam jen 
tak brouzdá. Dobré jsou i informační výstupy naší sekce doda-
vatelů surovin a polotovarů pro pekárny.

Naproti tomu informační výstupy ze Svazu pekařů pro jeho 
členy jsou minimální (alespoň podle mé zkušenosti). Svaz jako 
by rezignoval na pekařskou osvětu, což jen dokumentuje časo-
pis Pekař a cukrář. Grafika časopisu je bez nápadu a barev, ale 
podívejme se raději na obsah. Třeba číslo 4/2008. Jestli jsem 
počítal dobře, tak ze 24 stran považuji za čistě redakční 3 strán-
ky, téměř polovinu čísla zabírá inzerce či PR inzerentů. To je jis-
tě dobré pro Svaz jako zdroj příjmů, ale co to přináší členům? 
Z odborného pohledu vše zachraňuje jen seriál Mgr. Petra Še-
divého o vadách chleba. To je, myslím si, velmi malá informač-
ní a odborná ambice. 

Ano, jako člen se samozřejmě můžeme také více zapojit a ty-
to nabídky jsme dostali a především v oblasti PR prezentací či 
inzerce jsme je i využili. Přesto se domnívám, že Svaz pekařů 
a cukrářů ČR by měl i v této oblasti fungovat především díky pe-
kařům a cukrářům. Angažování dodavatelů ve svazové činnosti 
v oblasti vedení, řízení či strategie považuji za škodlivé přede-
vším pro Svaz a oslabující jeho pozici. Umíte si představit, že 
by třeba dodavatel pohonných hmot byl členem Svazu dopravců 
a ovlivňoval jeho činnost? To je přece absurdní, přestože spolu 
jistě jinak komunikují a jednají.

Velice postrádám schopnost Svazu vystoupit srozumitelně 
k cenovým otázkám. Jednoduše prezentovat za kolik korun 
opouští rohlík pekárnu a kdo ve skutečnosti zdražuje. Z veřej-
ného mínění a mediálních vystoupení tak stále vychází pekaři 
jako největší bandité, které permanentně šetří antimonopolní 
úřad, zatímco téměř všude stojí rohlík shodných 2,50 Kč a ni-
kdo to nepovažuje za divné, případně za jednání ve shodě, kte-
ré poškozuje v konečném důsledku spotřebitele. 

Jak jsem uvedl, lidé se sdružují proto, že mají společné zájmy 
a očekávají nějaké výhody. Velká skupina pekařů, majitelů pe-
káren dokáže spolu komunikovat a jsou v dobrém slova smys-
lu nositeli tradic pekařského řemesla. Přesto je dost dobrých 
důvodů, proč by měli nejen současní členové Svazu, ale všich-
ni pekaři hledat a najít to, co je spojuje s ostatními pekárna-
mi v podmínkách roku 2008 a rozpory minulosti ponechat za 
dveřmi. A to je asi největší výzvou pro dnešní a budoucí před-
stavitele Svazu. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Klimentov – Společnost PENAM, a. s. 
zahájila v Pekárně Klimentov u Marián-
ských Lázní investice ve výši 25 milionů 
korun. Cílem investic je zvyšování kva-
lity výrobků a budování distribuční sí-
tě pro strategické pokrytí severozápa-
du Čech. 

Dlouhodobým cílem společnosti PE-
NAM, a. s. je stát se jedničkou na českém 
a slovenském pekárenském trhu s celoploš-
nou distribuční sítí. „Cesta k vedoucí pozi-
ci na trhu vede přes silnou pozici v regionech 
a kvalitní distribuční síť. Proto investujeme do 
rozvoje pekárny v Klimentově, která pro nás 
znamená strategické pokrytí severozápadu 
Čech. Navíc má velmi dobře vybudovanou dis-
tribuční síť a především unikátní výrobkové 
portfolio, jehož součástí jsou speciální chleby, 
ale i legendární lázeňské oplatky,“ vysvětluje 
investiční záměr Jaroslav Kurčík, generální 
ředitel společnosti PENAM, a. s..

Modernizace pekárny byla nutná, neboť 
stávající technologie již byla zastaralá a ne-
vyhovující současným potřebám a standar-
dům značky Penam. „Pekárna nebyla schop-
na na původních výrobních zařízeních produ-
kovat stabilně standardní kvalitu. Stroje byly 
již značně staré a nedostatečně servisované,“ 
vysvětluje Jiří Réda, ředitel Pekárny Klimen-
tov. Investice ve výši 25 milionů korun byla 
zahájena generální opravou kynárny na lin-
ce běžného pečiva a opravou pece, instalací 
stabilizátoru kvasů na chlebové lince a nové, 
moderní počítačky běžného pečiva. „Připra-
vujeme opravu etážové pece a nové, lité podla-
hy v prostoru výroby. Největší investicí bude no-
vá linka na rohlíky včetně dávkování surovin 
a nového systému moučných sil. Do jednoho 
roku plánujeme také změnu technologie výroby 
chleba, rozšíření expedičních prostor a výměnu 
nákladních vozidel,“ popisuje jednotlivé inves-
tice Jiří Réda. „Jedním z nejbližších kroků je 
rovněž zavedení systému HACCP na standard 
společnosti PENAM, a. s.,“ dodává.  PENAM, 
a. s. majetkovým vstupem a investicemi do 
západočeské pekárny potvrzuje svoji dlouho-
dobou strategii rozšířit působnost z Moravy 
také do Čech. V této souvislosti otevřel PE-
NAM, a. s. na podzim 2007 velkokapacitní 
pekárnu Zelená louka v Herinku u Prahy. 

Pekárna Klimentov patří od dubna 2007 
pod hlavičku PENAM, a. s.. Zaměstnává 
157 pracovníků a je průmyslovou pekárnou 
s kontinuálními výrobními linkami na chléb 
(kromě tradičního také speciální chleby ja-
ko Litevský, Uhlířský a Žitný), pečivo a jem-
né pečivo. Mezi speciality patří ruční výroba 
lázeňských oplatků (s náplní čokoládovou 
a mandlovo-oříškovou). Pekárna Klimen-
tov disponuje vlastním výrobním zařízením 
a distribuční sítí, kterou zajišťuje vlastní do-
pravou. Zboží dodává do okruhu jednoho 
sta kilometrů, do okresů Cheb, Sokolov, Ta-
chov, Karlovy Vary, Plzeň, Domažlice. 

Společnost PENAM, a. s., se sídlem v Brně
je druhým největším výrobcem pekáren-
ských, mlýnských a těstárenských produktů. 
Ve dvanácti pekárenských provozech, čty-
řech mlýnech a jedné těstárně zaměstnává 
přes dva tisíce zaměstnanců a vyrábí více než 
tisíc druhů produktů. Své výrobky exportuje 
zejména na Slovensko. PENAM, a. s., podni-
ká i na Slovensku, kde je se 22 procenty dru-
hou největší pekárenskou společností.

Jitka Adamčíková
AGROFERT HOLDING, a. s.

Penam investuje
v Pekárně Klimentov 25 milionů
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Vážené dámy, vážení pánové,
v prosinci roku 2007 byla dokonče-
na velká rekonstrukce mlýna Pfa-
hnl v Pregartenu. Z výsledku máme 
ohromnou radost a chtěli bychom 
Vás s tímto výsledkem seznámit.

NEJDŘÍVE PROČ 
NEJMODERNĚJŠÍ MLÝN 

SVĚTA?
Odpovězme si na následující otázky:
–  která firma je vedoucí dodavatel zá-

kladních technologií pro čištění, mle-
tí a míchání obilovin? 

Asi budete souhlasit, že je to švýcarská 
firma BÜHLER AG, Uzwil
–  která firma má již 140letou tradici ve 

vývoji těchto strojů?
Švýcarská firma BÜHLER AG, Uzwil
– kdo je dodavatelem technologie do 
mlýna PFAHNL? 
Ano, je to švýcarská firma BÜHLER 
AG, Uzwil

Dále – je dodaná technologie běžná? 
NE, není. Některé prvky jsou jedi-
nečné a jsou poprvé použity ve mlýně 
PFAHNL.

Technické provedení mlýna Pfahnl 
bylo představeno na světovém jednání 
mlynářů ve Švýcarsku v dubnu 2008. 

Snad si tedy můžeme v tomto čase 
dovolit to, že budeme hovořit o nemo-
dernějším mlýnu světa.

CO VÁM TEDY – PEKAŘŮM 
A CUKRÁŘŮM – PŘINÁŠÍ 
NEJMODERNĚJŠÍ MLÝN 

SVĚTA?

1. Nejvyšší standard kvality
Podporovaný Nejvyšším hygienickým 
standardem – za hlavní považujeme: 
žádné dřevo, kovové části přicházejí-
cí do styku se zpracovávaným materiá-
lem jsou jen z nerezu, žádný prach na 
mlýně.

Jak zajišťujeme
nejvyšší hygienický standard?

Zajištění nejvyššího hygienického stan-
dardu kvality 
–  VŠECHNY díly, které přicházejí 

do styku s produkty, jsou z nerezo-
vé oceli či speciálního plastu – žád-
né dřevěné díly ani na rámečcích vy-
sévačů

–  žádné vlhnutí díky termické izolaci 
čtvercových vysévačů & válcových 
stolic – optimální prosévání

–  rovnoměrnou vysokou kvalitu pro-
duktu zaručujeme i při velkých ob-
jemech mletí

–  zrno prochází mlýnem na cestě 
k mouce 20 pasážemi 

2.  Nejvyšší stabilita a jistota produktu 
(též při kvantitativně velkých množ-
stvích)

–  doplňkové možnosti dalšího zpraco-
vání Pfahnlových mouk u mikrobio-

logicky citlivých produktů (chlazená 
těsta, listová a plundrová těsta,…)

–  dostatečným výkonem mlýna je za-
jištěna plynulá rovnoměrná výroba – 
nedochází k presu ve výrobě a tím je 
dostatek času pro následné kontroly 

3.  Splnění Vašich přání, co se týče šíř-
ky sortimentu.

Rozšíření mnohotvárnosti mletí 
Meleme snad všechny varianty mlýn-
ských výrobků z:
–  pšenice
–  žita
–  Bio-pšenic & Bio-žita

4.  Spolehlivé dodávky v určeném ča-
se, rychlá reakce na Vaše mimořád-
ná přání

Je to dáno vybavením mlýna, jeho vyso-
kou automatizací
Flexibilita & vysoká rychlost zpraco-
vání 

–  Vysoká automatizace umožňuje krát-
ké a bezchybné přestavění a tím je 
garantována rychlá dodávka 
Hygiena a tento vysoký standard sto-

jí obrovské peníze.
Provádíme pravidelné mikrobiolo-

gické rozbory.
Již několik let používáme k naklád-

ce mouky úplně uzavřený nakládací 
prostor.

Ke každé dodávce dostáváte analý-
zu, která je dostatečně podrobná. 

Vaše kontrola, zda parametry odpo-
vídají specifikaci, kterou jsme dohodli 
ve smlouvě, je pak velmi snadná. 

Díky těmto opatřením jsme význam-
ným partnerem pro potravinářský prů-
mysl. 

Zájemcům o prohlídku mlýna jsme 
začali nabízet termíny v druhé polovi-
ně června.

 Dipl. Ing. Miroslav Lipavský, ředitel
PFAHNL spol. s r. o.

V pátek dne 6. 6. 2008 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu zmo-
dernizovaného mlýna firmy PFAHNL, se sídlem v Pregartenu, Horní Rakous-
ko. Setkání se zúčastnili zákazníci firmy PFAHNL z celé Evropy, společ-
ník firmy BÜHLER AG – Lorenz Bühler, významní představitelé rakouského 
hospodářství a vlády – zemský hejtman Dr. Pühringer, zemský rada Viktor
Sigl, prezident rakouské hospodářské komory Dr. Christoph Leitl. Firmě 
PFAHNL bylo při této příležitosti předáno poděkování za dlouholetou spo-
lupráci s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR. 

Reportáž ze slavnostního zahájení provozu 
zmodernizovaného mlýna PFAHNL

Co přináší nejmodernější mlýn světa pekařům?

Vážení obilí Předání ocenění „Pekařská mouka roku 2008“ 

Mlýn Pregarten Čištění krupic

Rodina Pfahnl Balení produktů

MLÝN FIRMY PFAHNL
Firma s velkou tradicí se sídlem 

v Pregartenu (Horní Rakousko) je ne-
přehlédnutelná. Firma PFAHNL je 
známá na rakouském i mezinárodním 
trhu jako výrobce vysoce kvalitních 
mouk, zlepšujících přípravků, směsí, 
náplní pro pekaře a cukráře.

V České republice je zastoupena 
dceřinou firmou PFAHNL Backmit-
tel, spol. s r. o., Litomyšl.

NEJMODERNĚJŠÍ MLÝN SVĚTA 
– TECHNOLOGIE A NÁSKOK 

DÍKY KNOW-HOW
V prosinci 2007 byl uveden do pro-

vozu nejmodernější Hightech mlýn svě-
ta. Tato technická senzace byla v dub-
nu 2008 poprvé prezentována na světo-
vém jednání mlynářů ve Švýcarsku. Na 
základě pečlivě připraveného plánu by-
la provedena rekonstrukce mlýna pře-
sahující 4,5 milionu EUR. Dnes může 
mlýn PFAHNL semlít až 240 000 kg 
obilí denně. A již se plánuje další vý-
stavba. 

V modernizovaném mlýně můžeme 
splnit velmi rychle a flexibilně indivi-
duální požadavky zákazníků – druh 
obilí, konvenční kvalita nebo BIO pro-
dukt, druh mletí. Mlecí zařízení firmy 
PFAHNL je bezpochyby v tento mo-
ment to nejmodernější, co je na světě 
k dispozici. Díky technickému standar-
du je možné, že jeden z největších mlý-
nů Rakouska obsluhuje několika málo 
úkony jediný mlynář.

Mlýn PFAHNL garantuje nejvyšší 
hygienický standard. Části strojů při-
cházející do styku s materiálem jsou 
z nerezové oceli, ve mlýně bylo od-
straněno veškeré dřevo. Je zabráně-
no proniknutí vlhkosti, čímž je zajiš-
těno optimální prosévání a konstantní 
kvalita na nejvyšší úrovni. Používáme 
úplně nové řízení procesů v pneuma-
tické dopravě. Ve vlastní moderně za-
řízené laboratoři jsou výrobky firmy
PFAHNL velmi rychle analyzovány a na
základě těchto rozborů jsou upravo-
vány dle individuálních přání zákaz-
níka. Jsou plněny nejvyšší standardy 
kvality.

„Jako kompetentní partner našich zá-
kazníků v pekařském průmyslu a v pe-
kařské živnosti, kteří vyhledávají nej-
vyšší kvalitu, musíme denně dokazovat 
naše schopnosti. 100% kvalita a zákaz-
nický servis ve všech oblastech je pro 
nás nejvyšší prioritou, a to bez kompro-
misu“ – tak zní motto pánů Herberta 
a Andrease Pfahnla, jednatelů společ-
nosti Pfahnl Backmittel GmbH.

DĚJINY MLÝNA PFAHNL 
A FIRMY PFAHNL BACKMITTEL, 

GMBH
Firma Mlýn PFAHNL byla za-

ložena v roce 1476. Nyní je firma 

úspěšně řízena již 18 generací. V če-
le firmy stojí Andreas a Herbert Pfa-
hnl. V 80. letech minulého stole-
tí byla postavena linka na zlepšující
přípravky, koncentráty, směsi pro pe-
kařskou a cukrářskou výrobu. Od té 
doby je tato linka neustále moderni-
zována a rozšiřována. Příroda, tradi-
ce a nejnovější technika tvoří u firmy 
PFAHNL perfektní symbiózu. Oko-
lo 20 % energie je získáváno z vlast-
ní vodní elektrárny. Firma pracuje 
dle požadavků norem kvality – certi-
fikátu DIN ISO 9001 a mezinárodní-
ho standardu IFS (International Fo-
od Standard).

Kromě toho byla firmě PFAHNL 
propůjčena rakouská značka kvality 
AUSTRIA – GÜTEZEICHEN.

V roce 2007 firma PFAHNL vyrobi-
la a zpracovala více než 60 000 vysoce 
kvalitních mouk a pekařských směsí. 
Celkový obrat dosáhl 42 milionů EUR. 
Export činí cca 60 % a má stoupající 
tendenci. Cílem firmy je v příštích 5 le-
tech ztrojnásobit množstevní a hodno-
tu přinášející obrat. Firma zaměstnává 
v tomto čase 115 zaměstnanců.
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Praha (bo) – Francouzská síť 
pekařství Paul otevře na kon-
ci srpna svoji první provozovnu 
v České republice. Informovala 
o tom Adéla Douchová z mediál-
ní společnosti E-Centrum. První 
pekařství značky Paul se otevře 
v Obchodním centru Flora v Pra-

ze, další by měly časem následo-
vat. V současné době pekařství 
Paul fungují nejen ve Francii, 
ale také v Británii, Španělsku, 
Turecku a v USA. 

Pekárny Paul, které se vyznačují 
tím, že se v nich vyrábí tradičními vý-

robními postupy přímo před zraky zá-
kazníků, se rozhodla přivést do Čes-
ka společnost HDS Retail Czech. Vý-
robky se připravují z francouzských 
surovin, pekárny nabízí kromě čers-
tvého chleba také zákusky a sendvi-
če. Dalším typickým znakem je sna-
ha o udržení originální francouzské 

atmosféry a identity každého obcho-
du. Na českém trhu fungují v sou-
časné době kromě jiných například 
prodejny rychlého občerstvení Pane-
ria, které provozuje společnost Uni-
ted Bakeries (UB) vzniklá spojením 
dvou firem Delta Pekárny a Odkolek. 
Paneria působí v největších městech 

ČR, z 26 provozoven jich je 21 v Pra-
ze. V tomto roce k nim přibudou dvě 
další v Praze a stejný počet v Brně. 
Divize United Bakeries Food and 
Service sdružuje vedle řetězců rych-
lého občerstvení například výrobce 
cukrářských výrobků Sweet Delight 
nebo Mister Bäcker.

Francouzská síť pekařství Paul vstoupí v srpnu do Česka 

Při cestování po republice stále 
více nalézáme různé skanzeny při-
pomínající naši historii. Mlynáře tě-
ší, že oblíbenými skanzeny jsou také 
starobylé mlýny, na kterých je vidět 
technické a řemeslné umění našich 
předků. Řada z nich vznikla s pod-
porou veřejných zdrojů a jsou také 
spravována státem. Jsou ale rovněž 
takové, které fungují díky nadšení 
a z peněz soukromých osob. Regi-
onální muzea spravují mlynářské 

skanzeny zachycující většinou mly-
nářskou technologii 18. století. Vi-
díme zde mlýnské kameny a mlýn-
ská vodní kola. Naopak ty soukromé 
zachycují přerod mlýnů v průmyslo-
vé revoluci. Takovým příkladem je 
Chadimův mlýn. Leží na samotě pod 
Javořicí (837 m n. m.), nejvyšší ho-
rou Českomoravské vrchoviny.

 První zmínka o „pustém mlýniš-
ti pod Dubenkama“ je z roku 1451 
ve Vlastivědě moravské. V roce 1644 

koupil mlýn předek dnešních majitelů 
Martin Chadim. Mlynářské muzeum 
zde buduje jedenáctá generace Chadi-
mů Ing. Martin Chadim a určitě si za-
slouží obdiv a naše uznání. Rozsáhlá 
stavení selského dvora s mlýnem jsou 
obnovena v podobě z 30. let minulého 
století. Technologie od firmy Prokop 
je doplněna ukázkou Českého mlýn-
ského složení s mlýnskými kameny 
a prosévacím zařízením. V podkroví 
původního skladu je vybudován před-
náškový sál, kde je dnes umístěna ex-
pozice o historii větrných mlýnů. Sou-
částí mlýna je ekofarma se stádem sko-
tu Aberdeen Angus. V ubytovací části 
je k dispozici několik stylově uprave-
ných pokojů, připraven je také kemp 
na louce pod mlýnem. Výdělky z eko-
farmy a ubytování jdou do další obno-
vy budov a mlýnské technologie. Mu-
zeum je přístupné v období od 15. dub-
na do 15. října. Je otevřeno od úterý 
do soboty, vždy od 9:00 do 17:00 hod. 

Ve své historii mlýn několikrát vý-
razně změnil svoji tvář. Naposledy ro-
ku 1926, kdy po ničivém požáru Bed-
řich Chadim znovu obnovil mlýn 
s pilou. Dvojice vodních kol pro pilu 
a mlýn byla nahrazena Francisovou tur-
bínou o teoretickém výkonu 15 kW. Ta 
však neměla dostatečný výkon pro po-

hon mlýna a pily. Přikoupená lokomo-
bila spalovala odpad z pily a pomáha-
la zvýšit výkon. Bezproblémové řeše-
ní obstaral až elektromotor napájený 
z rozvodných závodů před druhou svě-
tovou válkou. Převod hnací síly od tur-
bíny nebo elektromotoru k jednotlivým 
mlýnským strojům zajišťovaly transmi-
se. Obilí a všechny mlýnské produk-
ty se dopravovaly pomocí šneků a ko-
rečkových elevátorů. Prvním strojem, 
kam doputovalo obilí, byl aspirátor na 
odstranění příměsí a nečistot, který 
měl tři části. V horní se čistilo pomocí 
vzduchu, v prostřední části na třech sí-
tech a v poslední spodní části válcem 
koukolníku. Na vpádu do koukolníku 
byl umístěn magnet. Čisté obilí pada-
lo spádovou trubkou do loupačky, kde 
se odstranily nečistoty z povrchu zr-
na a jeho povrchové části. Vlastní mle-
tí probíhalo na mlecích válcových sto-
licích. V expozici je možné shlédnout 
jednu jednoduchou a dvě párové mle-
cí válcové stolice od fy Prokop Pardu-
bice. Na třídění meliva je zde k dispo-
zici rovinný vysévač a čistička krupic. 
Dochovaly se také dřevěné míchačky, 
z kterých se výrobky plnily přímo do 
pytlů. Byl to mlýn obchodní i námezd-
ní, a proto je zde sklad, ve kterém se 
pytle skladovaly. 

Když se s Martinem Chadimem 
i dalšími nadšenci setkáte, pocítíte 
ihned jejich životní hodnoty. Vědí, že 
žádné řemeslo nemůže jít kupředu bez 
základů z minulosti. Z historie vidí ty 
správné hodnoty řemesla, a těmi jsou 
poctivost, kvalita a férové vztahy. A ne-
ní to jen návaznost historická, ale také 
vztah k rodině a jejím tradicím v jede-
nácti pokoleních. 

Dr. Pavel Filip
Svaz průmyslových mlýnů ČR 

Společenstvu cukrářů České re-
publiky ve spolupráci s Mendelovou 
zemědělskou a lesnickou univerzi-
tou v Brně se podařilo po šedesá-
ti letech obnovit tradici Cukrářské 
mistrovské školy v České republi-
ce, podpořené prostředky z Evrop-
ského sociálního fondu (ESF), Ope-
račního programu rozvoje lidských 
zdrojů (OP RLZ) Jihomoravského 
kraje. Česká mistrovská škola cuk-
rářská navázala na mnohaletou tra-
dici Mistrovské školy z doby první 
republiky a krátkého období po vál-
ce, kdy byla totalitním režimem po 
roce 1948 zrušena. 

Společenstvo cukrářů ČR je profes-
ní organizace, která vznikla v českých 
zemích v 18. století jako cech. Dnes 
má cca 1 500 členů ve 14 regionech ce-
lé ČR, je řádným členem Světové unie 
cukrářů „UIPCG“, kolektivním členem 
Hospodářské komory ČR a Sdružení 
podnikatelů ČR. K hlavním činnostem 
patří systematické zajišťování zvyšová-
ní odborné úrovně svých členů.

 PROJEKT „MISTROVSKÁ 
ŠKOLA CUKRÁŘSKÁ“ 

Cílem projektu bylo založit (v sou-
časnosti neexistující) systém dalšího 
profesního vzdělávání v cukrářském 
oboru – vyvinout metodiku vzdělávací-
ho programu Mistrovská škola cukrář-
ská, zrealizovat pilotní kurz pro ověře-
ní metodiky vzdělávacího programu, 
vyškolit cca 20 budoucích lektorů Mi-
strovské školy cukrářské. Jejím poslá-
ním bylo kompletně připravit uchaze-
če k mistrovské zkoušce v oboru cuk-
rářství a její vykonání. 

Projekt byl zahájen dne 2. úno-
ra 2007, kdy se sešli zástupci Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzi-
ty v Brně v čele s rektorem prof. Ing. 
Jaroslavem Hluškem, CSc., a zástup-
ci Společenstva cukrářů ČR vedeného 
prezidentem Drahoslavem Hvězdou 
a slavnostně zahájili projekt „Mistrov-
ská škola cukrářská“. Významným bo-
dem setkání bylo předání řádu sv. Am-
brože dlouholetému spolupracovníkovi 
Společenstva a významné vědecké au-
toritě panu prof. Ing. Ivo Ingrovi, DrSc. 

Řád byl předán zástupci Společenstva 
v slavnostních historických oděvech, 
za zvuků fanfár a za přítomnosti histo-
rické vlajky Společenstva cukrářů. 

Pilotní kurz byl zahájen dne 24. 9. 
2007. Posluchače kurzu přivítala MVDr.
Dana Walterová, koordinátorka projek-
tu, společně s p. Drahoslavem Hvěz-
dou, prezidentem Společenstva cukrá-
řů ČR, a Ing. Šárkou Štrachotovou, ko-
ordinátorkou za MZLU.

Příprava metodiky a výuka prvních 
budoucích školitelů byla zajištěna lek-
tory z řad univerzitních pedagogů 
a pracovníků z praxe, ve spolupráci se 
vzdělávací institucí – Institutem celo-
životního vzdělávání Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity.

Na základě studia obdobných za-
hraničních programů (zejména velmi 
úspěšných programů z Německa) by-
la Mistrovská škola rozčleněna do 6 
modulů:
�  Suroviny (garant: Ing. Jindřiška Ku-

čerová, Ph.D., MZLU v Brně a Ing. 
Viera Šotníková, Ph.D., MZLU 
v Brně)

�  Technologie (garant: Ing. Jindřiš-
ka Kučerová, Ph.D., MZLU v Br-
ně a Ing. Viera Šotníková, Ph.D., 
MZLU v Brně)

�  Stroje a zařízení (garant: prof. Ing. 
Jan Mareček, DrSc., MZLU v Br-
ně)

�  Zmrzliny (garant: Drahoslav Hvěz-
da, SC ČR)

�  Ekonomika, legislativa, bezpečnost 
a hygiena (garant: Dr. Ing. Petr Ma-
rada, MZLU v Brně)

�  Mistrovská praxe (garant: Marie 
Kučerová, Ing. Jana Junková, VOŠ, 
SOŠ, SOU, Bzenec)
První část pilotního kurzu, která pro-

bíhala v období září–prosinec 2007, ga-
rantovala a organizačně zajistila Men-
delova zemědělská a lesnická univerzi-
ta v Brně. Přednášky byly rozděleny do 
6 dvoudenních bloků, celkový rozsah 
přednášek byl 110 hodin. 

Druhá-praktická část pilotního kurzu 
byla o celkové hodinové dotaci 100 hod 
realizována v období leden–únor 2008 
v dílnách VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec. 

Přednášky i praktická část byly účast-

níky pilotního kurzu hodnoceny velmi 
dobře. Závěrečné zkoušky absolvovalo 
a úspěšně složilo 23 absolventů. 

Slavnostní vyřazení prvních absolventů 
„Mistrovské školy cukrářské“ s udělením 
titulu „Cukrářský mistr ČR“ se konalo 
dne 5. května 2008 v Brně na hradě 
Špilberk. Slavnostního aktu, spojeného 
s výměnou zkušeností, byli jako hosté 
přítomni: JUDr. Iva Brožová, předsed-
kyně Nejvyššího soudu ČR, Ing. Josef 
Burda, zastupitel města Brna, Ing. Jiří 
Dorňák, obchodní rada ČR ve Vídni, 
Dr. Paulus Stuller, prezident rakouské-
ho cechu cukrářů, Ing. Vojtěch Szemes, 
CSc., cechmistr Cechu Pekárov a cuk-
rárov Slovenské republiky, Rudolf Ze-
man, viceprezident Společenstva cukrá-
řů ČR. Mistrovská škola cukrářská dopl-
nila stávající systém vzdělávání cukrářů. 
Cílem projektu bylo pozdvihnout pres-
tiž a profesní uvědomění v oboru cuk-
rářství a dosáhnout toho, aby titul Cuk-
rářský mistr ČR byl titulem uznávaným 
ČR i Evropskou unií.

Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
MZLU v Brně

Obnovení tradice Cukrářské mistrovské školy v České republice

Mlynářské skanzeny

Na fotografiích jsou ukázky cukrář-
ských ozdob z čokolády a karamelu, kte-
ré vytvořili posluchači pilotního kurzu.
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Ještě se vracíme k letošní oslavě Světového dne mléka a sou-
těži o mlékárenský výrobek roku 2008. Mediální komise této sou-
těže vybrala ze všech hodnocených výrobků jeden výrobek, kte-
rý získal v soutěži HLAVNÍ CENU. A tím oceněným byl výrobek EX-
CELENT TAVENÝ UZENÝ SÝR vyráběný v mlékárně Moravia Lacto
a. s., Jihlava. 

Dále byl také udělován DIPLOM ZA CELKOVÉ  PRVENSTVÍ výrob-
ku, který dostal v soutěži nejvíce bodů. A tímto vítězem se stal přírodní 
sýr EL GRILLO z Mlékárny Olešnice. 

Obě ocenění a příslušné diplomy převzal na uvedené oslavě Ing. Stani-
slav Coufal, reprezentant seskupení INTERLACTO GROUP, do něhož 
obě vítězné mlékárny patří. Na fotografii po stranách Ing. Stanislav Ko-
zák, náměstek ministra zemědělství ČR (vlevo), a MVDr. Jiří Liška, sená-
tor a místopředseda Parlamentu České republiky – Senátu (vpravo). Upro-
střed Ing. Stanislav Coufal po převzetí diplomů od těchto osobností.

Také naše redakce blahopřeje.

Mlékárna Kunín, a. s.
M L É K Á R N A  K U N Í N  L O N I  O P Ě T  V Y T V O Ř I L A  Z I S K

Mlékárna Kunín, a. s., která 
je jedním z nejznámějších tuzem-
ských výrobců mléka a mléčných 
produktů, loni viditelně zlepšila 
své hospodaření. Významný čes-
ký mlékárenský podnik s ros-
toucími vývozními kontrakty do-
sáhl v roce 2007 hrubého zisku 
13,67 milionu korun proti 12,07 
milionu korun za rok 2006. Sou-
časně podnik udržel dlouhodobě
stabilní hodnotu celkových tržeb, 
které přesáhly 1,87 miliardy ko-
run. Přidaná hodnota ale zřetel-
ně vzrostla, a to ze 164,2 milionu 
korun v roce 2006 na 202,9 mi-
lionu korun za rok 2007. Výsled-
ky schválila valná hromada spo-
lečnosti.

„Soustředíme se na produkci s vyšší 
přidanou hodnotou, vyvážíme a snaží-
me se eliminovat dopad rostoucích ná-
kladů, jako je růst cen syrového mlé-
ka, energií a dopravních nákladů,“ řekl 
generální ředitel Mlékárny Kunín Zby-

něk Gebauer. Podle něj se nadále daří 
rozvíjet kontrakty na zahraničních tr-
zích. Loni například rostl objem kefí-
rů, acidofilního mléka a jogurtů prodá-
vaných do Itálie. Podobně se mlékárna 
rychleji, než předpokládala, uchytila ta-

ké na trzích pobaltských zemí. Vývoz 
tak směřoval do Estonska, Litvy a Lo-
tyšska. Tradiční exportní aktivity ku-
nínské mlékárny se soustředí na zákaz-
níky v Maďarsku, Rakousku, Švédsku, 
Finsku, Německu, Polsku, Slovinsku 
a také na Slovensku a v Rumunsku. 

Mlékárna Kunín si navíc udržuje 
pozici značkového dodavatele mléka 
pro tuzemské zákazníky. Letos v dub-
nu obhájila titul „European Trusted 
Brands 2008“ (Dobrá značka 2008) 
v ČR. Ocenění za nejlépe vnímanou 
značku v oboru mlékárenství dostal 
podnik na základě průzkumu, kte-
rý už poosmé uskutečnila společ-
nost Reader´s Digest, a to v 15 ze-
mích Evropy, včetně ČR. 

Kunínská mlékárna zaměstnává 
zhruba 330 lidí a ročně zpracuje přes 
110 milionů litrů mléka.

Eva Kijonková,
mediální zastoupení společnosti

Mlékárna Kunín, a. s.

INTERLACTO GROUP
a jejich vítězné výrobky

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

V dodavatelsko-odběratelských vztazích v pekař-
ském oboru jsou konvenience polotovary určené pro 
výrobu speciálních druhů chleba a pečiva. Velmi čas-
to jsou vyvíjeny přímo na míru pro výrobce, který si 
zadává své požadavky na strojní zpracování, charak-
ter konečného výrobku i jeho požadovanou cenovou 
hladinu. Zadání vychází od obchodních manažerů 
pekáren, kteří mají zmapovaný svůj trh, znají poža-
davky nákupčích obchodních řetězců i poptávku spo-
třebitelů ve vlastní síti pekařství. 

IREKS ENZYMA s. r. o., patřící do mezinárod-
ního koncernu IREKS, představuje své koncepty su-
rovin odběratelům několika kanály. Zejména však 
cestou odborných seminářů pořádaných ve vlastním 
předváděcím centru v Brně. Dalšími příležitostmi 
jsou hojně navštěvované semináře konané pod zášti-
tou Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR 
nebo veletrhy typu SALIMA, IBA v Německu nebo 
GASTRA na Slovensku.

Součástí firemní kultury společnosti IREKS
ENZYMA s. r. o. je sponzorství společenských ak-
cí pořádaných pro spoluobčany se zdravotními po-
tížemi, událostí spojených s charitativní činností či 
s prací v oblasti sociální péče, a to vše bez mediální-
ho „humbuku“. 

Pekaři a cukráři v ČR jsou již 17 let zvyklí na 
dodávky kvalitních surovin ze společnosti IREKS
ENZYMA s. r. o., na bezplatné technologické a le-
gislativní poradenství, na kontrolní rozbory pekař-

Péče o zákazníka na prvním místě

ských vlastností mouk ve firemní špičkově vybavené 
laboratoři, na školení vlastních zaměstnanců peká-
ren a cukráren uspořádaných dle konkrétního zadá-
ní a na mnoho dalších sportovních a společenských 
aktivit. Sami odběratelé oceňují kooperaci formou 
zákaznické věrnosti, a to je pro společnost IREKS
ENZYMA s. r. o. tou největší odměnou za péči věno-
vanou zákazníkům.
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zCena kvality v sociální péči – sponzoring s výrobky

Soutěž Pekař a cukrář roku 2007 v předváděcím cen-
tru v Brně

Výrobky programu VitalFit oceněné Zlatou Salimou 
2008

Výstava výrobků na Pekařské sobotě 2007 ve skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm

Seminář pro Poradenské centrum pro celiakii a bez-
lepkovou dietu

Služby zákazníkům a nadstandardní servis je vedle vlastních dodávek surovin pro pekárny a cukrárny stěžejním úkolem
obchodně-technologického oddělení společnosti IREKS ENZYMA s. r. o.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ
 Společnost Amylon, a. s., navazuje na 

letitou škrobárenskou tradici u nás. V sou-
časné době se věnuje výrobě škrobových 
zušlechtěných sirupů a také práškovým vý-
robkům pro výrobní spotřebu i retail. Mohl
byste představit Váš celkový vyráběný sor-
timent? A protože vyrábíte i svoje výrobky 
pro „privátní značky“, sdělte nám, jak jste 
spokojeni s touto formou obchodu. Připra-
vujete něco nového pro spotřebitelskou ve-
řejnost?

ODPOVĚĎ
Škrobárenství v českých zemích před válkou, 

po válce, ale i po dobu socialistické etapy bylo 
reprezentováno značkou AMYLON, která se 
skládá z bramborového květu a písmene „A“, 
což představuje název AMYL – škrob. Firma 
AMYLON byla založena za účelem zdokonale-
ní výroby a dosažení jednotného vedení v roce 
1912 v Ronově nad Sázavou. Naše společnost 
vznikla 1. 1. 1994 privatizací státního podniku 
Škrobárny, a to jako jedna ze samostatně pri-
vatizovaných jednotek českého škrobárenské-
ho průmyslu, která zprivatizovala i ochrannou 
známku AMYLON, patřící k našemu městu, 
a zejména k baleným výrobkům provozu Ro-
nov nad Sázavou.

 V současné době má společnost 2 výrob-
ní divize. V Havlíčkově Brodě je „Divize Prů-
myslu“, kde je soustředěna výroba pšeničného 
škrobu a lepku, škrobových sirupů a maltodex-
trinů. Tento sortiment vyrábíme podle požadav-
ků našich zákazníků v konvenční i BIO kvali-
tě. Doplňkovým programem je výroba lepidel 
pro účely etiketování skla, plechovek, lepení 
papíru, kartonů a sáčků. Výroba škrobů a siru-
pů prošla od roku 1997 výraznou moderniza-
cí technologického zařízení a jakost výrobků je 
plně srovnatelná s produkcí zahraničních škro-
bárenských společností.

V Ronově nad Sázavou jsou vyráběny pro zá-
kazníky dobře známé balené práškové výrob-
ky, a to zejména pudingy s různými příchutě-
mi, dezerty a šlehačka, bramborové knedlíky 
a kaše, moučné směsi jako např. tradiční čes-
ké knedlíky, palačinky, pizza, koláče atd. a ta-
ké přísady (vanilkový a skořicový cukr, kypří-
cí prášek) a škrob. Balené výrobky prodáváme 
do většiny obchodních řetězců v ČR, a to pod 
vlastní značkou AMYLON, nebo pod privát-

ními značkami jednotlivých odběratelů. Tyto 
výrobky jsou hlavním propagátorem značky 
AMYLON na trhu, neboť jsou určeny koneč-
ným spotřebitelům, tzn. občanům. 

Pokud se ptáte na „privátní značky“, mu-
sím konstatovat, že v posledních dvou letech 
významně stoupá počet vypisovaných výběro-
vých řízení u našich odběratelů, tzn. obchod-
ních řetězců, a to z důvodu, že prodej pod pri-
vátními značkami dosahuje v zakládajících ze-
mích EU 30 až 50 % a tento trend je přenášen 
zahraničními vlastníky obchodních řetězců na 
celý retailový trh bývalého východního bloku. 
Naše firma si určila podíl prodeje pod privát-
ními značkami a zároveň prosazování naší his-
torické značky prostřednictvím našich výrob-
ků pod značkou AMYLON. Pokud se týká ob-
chodních podmínek privátních značek, musím 
jako ostatní výrobci konstatovat, že jsou velmi 
tvrdé, a jen díky dobrým a dlouhodobým ob-
chodním vztahům s dodavateli je možné do-
dávat privátní značky beze ztrát. Podmínkou 
privátních značek je cenové ujednání na dlou-
hou dobu, které musí být přenášeno i na na-
še dodavatele. Musím ale říci, že většina tu-
zemských dodavatelů tuto formu neakceptuje, 
a proto jsme byli donuceni nakupovat řadu su-
rovin v zahraničí, kde je na dlouhodobé vzta-
hy kladen důraz.

Pokud jde o novinky pro spotřebitelskou ve-
řejnost, v měsíci září jsme zahájili výrobu BIO 
balených práškových výrobků, resp. výrobků 
z produktů ekologického zemědělství pod no-
vým logem a sloganem „Jistota skvělé chuti“. 
Velkou novinkou je uvedení nového moderní-
ho loga naší společnosti pro BIO řadu a zá-
roveň pro vyšší řadu balených výrobků, které 
jsou zárukou velmi dobré kvality těchto výrob-
ků, označované jako „z Vysočiny“. Velmi dobrý 
úspěch na trhu máme zejména ve výrobě BIO 

pudingů, a to z důvodu, že si sami vyrábíme 
BIO pšeničný škrob, který je základní surovi-
nou pro výrobu pudingů.

OTÁZKA DRUHÁ
Vaše výrobky jsou nesmírně náročné 

z hlediska jejich složení a k tomu je nutné 
mít zajištěnou spolehlivou dodavatelskou 
klientelu pro nákup jednotlivých vstupních 
surovin. Jak se Vám daří zajišťovat tento 
úkol, když se na našem současném trhu
stále více objevuje cenová nestabilita 
a neochota dodavatelů dostát svým – i pí-
semným – smluvním závazkům? A vidíte 
cestu, jak „z toho ven“?

ODPOVĚĎ
Jak jsem již říkal, velmi důležitým fakto-

rem je velmi dobrý dodavatelsko-odběratel-
ský vztah. Navštívil jsem řadu zemí Evropské 
unie a měl jsem možnost hovořit se zástupci 
zemědělců a potravinářů. Z mého pohledu je 
v České republice spolupráce zemědělců a po-
travinářů velmi rozdílná ve srovnání s ostatní-
mi zeměmi EU. Prioritou rakouských, němec-
kých, italských atd. zemědělců jsou především 
dodávky národním potravinářským společnos-
tem, tzn. že zemědělci mají eminentní zájem na 
stabilitě jejich národního zemědělsko-potravi-
nářského komplexu, a teprve poté nabízejí svo-
ji produkci na export. Bohužel čeští zemědělci 
na rozdíl od svých zahraničních kolegů prodají 
pšenici tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu, bez 
ohledu na to, že dlouhodobě spolupracují se 
svými tuzemskými odběrateli, a vůbec se neza-
bývají otázkou, co bude za rok. Zahraniční ze-
mědělci ale v první řadě preferují dlouhodobé 
odběratele, zejména mlýny, kterým se snaží do-
dat požadované množství za cenu, která zajistí 
životaschopnost mlýnů na místním trhu, a až 

poté prodají přebytek své produkce. To vede ke 
skutečnosti, že ceny mouk určených k průmys-
lové výrobě (např. ve škrobárenském průmyslu 
pro výrobu škrobů a sirupů) jsou výrazně nižší 
než v České republice, a tím způsobují nekon-
kurenceschopnost tohoto odvětví. Je třeba si 
uvědomit, že zemědělec je úzce spojen s potra-
vinářem a společně tvoří národní zemědělsko-
potravinářský komplex. V ČR je na jedné straně 
Agrární komora, která hájí pouze zájmy země-
dělců, a na straně druhé Potravinářská komora, 
která hájí pouze zájmy potravinářů. Všichni ob-
čané mohou ve sdělovacích prostředcích sledo-
vat pouze rivalitu těchto subjektů, nikoliv spo-
lupráci. Věřím, že se to brzy změní, jelikož ne-
dávno došlo ke změně ve vedení Potravinářské 
komory, která si jako prioritu stanovila zlepše-
ní vztahů a komunikace mezi oběma komora-
mi. Názorným příkladem je potravinářská pše-
nice určená pro mlýnské zpracování. Ta byla po 
loňské sklizni a cenovém nárůstu okolo 100 %
prodávána na zahraniční trhy bez ohledu na 
každoroční pravidelnou spotřebu českých mlý-
nů. V současné době je před sklizní z důvodu 
nedostatku dovážena ze zahraničí. Rovněž u tu-
zemských dodavatelů včetně zemědělců neplatí 
smluvně dohodnutá cenová ujednání na vyme-
zené období, čímž chci říci, že dodavatel s klid-
ným svědomím nedodrží smluvně dohodnutou 
cenu surovin, tuto v průběhu smluvního obdo-
bí navýší s argumentací, že taková je momentál-
ní cena na zahraniční burze, a pokud nemáme 
zájem, ať nekupujeme. Každý z potravinářů ale 
ví, že není poté v našich silách přenést z měsí-
ce na měsíc toto cenové zvýšení na obchodní 
řetězce a to přirozeně vede k obrovským ztrá-
tám. Musím také připomenout, že velmi tvrdý 
negativní dopad na tuzemské potravináře má 
posilování kurzu české koruny. Za této situace 
je velmi složité nakupovat suroviny za koruny 
a výrobky prodávat v EUR. Jistě, pro obrovské 
nadnárodní firmy kupující produkty na evrop-
ském trhu v EUR je tento dopad minimální, ale 
pro malé a střední firmy to vede až k uzavírání 
výrobních závodů. 

Ekonomické důsledky výše zmíněných nega-
tivních jevů donutily řadu českých firem k hle-
dání zahraničních dodavatelů, kteří fakturu-
jí svoje výrobky v EUR a zároveň jsou připra-
veni uzavřít smluvní dohody na garanci ceny 
a množství v požadovaném termínu (i déle než 
6 měsíců).  F. K.

od Ing. Vladimíra Zemana
předsedy představenstva
a ředitele společnosti AMYLON, a. s.

Vycházejí
každé

dva
měsíce 
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 Otinoves (Prostějovsko) (bo) – 
Mlékárně Otinoves, přednímu do-
mácímu výrobci plísňového sýru Ni-
va, loni vzrostly podle auditova-
ných čísel tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb na 122,3 milionu 
korun. V roce předcházejícím spo-

lečnost z Prostějovska utržila 115 
milionů korun. 

Mlékárně Otinoves však loni mír-
ně klesl zisk. Firma ho vykázala po 
zdanění ve výši 4,7 milionu korun, 
o rok dříve její hospodaření skonči-

lo čistým ziskem 5,4 milionu korun. 
Mlékárna loni vykoupila 11,5 mi-

lionu litrů mléka, což je zhruba o je-
den milion litrů více než v roce 2006. 
Nosným výrobkem společnosti je vý-
roba přírodního plísňového sýru Ni-
va, který tvoří téměř 97 produkce fir-

my. Mlékárna loni prodala 1 164 tun 
plísňového sýru a v meziročním srov-
nání dosáhla nárůstu prodeje o zhruba 
tři procenta. 

Společnost měla ke konci loňského 
roku celková aktiva 54,8 milionu ko-
run, její vlastní kapitál obnášel 30 mi-

lionů korun a cizí zdroje 24,8 milionu 
korun. V roce předcházejícím cizí zdro-
je firmy činily 22,4 milionu korun. 

Mlékárna Otinoves s. r. o., která 
vznikla v privatizaci v roce 1993, má 
11 společníků. Společnost loni zaměst-
návala v průměru 46 lidí.

Mlékárně Otinoves loni vzrostly tržby 

Brno/Jaroměřice nad Rokytnou 
(Třebíčsko) (bo) – Francouzský ma-
jitel sýrárny v Želetavě smí kou-
pit majoritní podíl v Jaroměřické 
mlékárně i mlékárnu J+R z Morav-
ských Budějovic. Povolil to Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). „Spojení tuzemských firem 
s francouzskou společností Froma-
geries Bel nijak nepoškodí trh,“ ře-
kl mluvčí úřadu Kristián Chalupa. 

Skupina firem z Jaroměřicka ročně 
zpracuje 87 milionů litrů mléka a vyrá-
bí 15 600 tun sýra. Skupina zaměstnává 
317 lidí a její loňský obrat převýšil jed-
nu miliardu korun. V Jaroměřické mlé-
kárně převzali Francouzi 71,34 procen-
ta akcií, v mlékárně J+R jim bude patřit 
stoprocentní podíl. 

Firmy se začlení mezi značky Vese-
lá kráva, Želetava, Boursin, Leerdam-
mer, Kiri, Mini Babybel a Gervais, kte-

ré už francouzská skupina vlastní. Že 
by mohla ještě větší koncentrace zna-
ček poškodit konkurenci nebo zákaz-
níka, úřad nepředpokládá. Bel zatím 
v Česku vyráběl především tavené sý-
ry, Jaroměřická mlékárna i J+R ale mají 
i jiný sortiment. Ani analýza mezi kon-
kurenčními společnostmi neukázala, že 
by mohla fúze poškodit trh, uvedl Cha-
lupa. „Z celkového počtu 19 oslovených 
subjektů až na jednu výjimku všichni 
Úřadu potvrdili, že posuzované spojení 
soutěžitelů nevzbuzuje obavy z naruše-
ní soutěžního prostředí,“ upřesnil. 

Skupina Bel má nyní podle vlastních 
údajů kolem tří desítek dceřiných spo-
lečností v celém světě, výrobky vyváží 
do 120 zemí. V roce 2007 činil její roč-
ní obrat přibližně dvě miliardy eur (asi 
49 miliard korun).

Akvizicí jihomoravské mlékárensko-
sýrařské skupiny Jaroměřická zdvojná-
sobil francouzský výrobce sýrů Froma-

geries Bel své výrobní kapacity, a posí-
lil tak svou pozici v segmentu tvrdých 
a čerstvých sýrů. Předmětem uzavřené 
transakce bylo odkoupení 100 % kapi-
tálu společnosti J+R a 71,34 % akcií Ja-
roměřické mlékárny, dvou sesterských 
společností, v nichž měl dosud většino-
vý podíl Zdeněk Palát. „Nová akvizice 
v České republice je výrazem rostoucí 
snahy skupiny o organický externí růst 
na platformě silných značek a na zákla-
dě selektivní akviziční strategie v soula-
du s naším podnikatelským modelem,“ 
uvedl Gérard Boivin, prezident a gene-
rální ředitel Groupe Bel. Podle Boivina 
budou oba nově získané provozy začle-
něny přímo do struktur francouzského 
vlastníka, a nestanou se tak součástí je-
ho české dceřiné společnosti Bel sýry 
Česko.

Akvizicí se završuje významná eta-
pa externího růstu Groupe Bel ve vý-
chodní Evropě. Současně zajišťuje ta-

to transakce dobrou a stálou perspek-
tivu pro smluvní české výrobce mléka. 
Skupina Bel tím tak ještě upevnila svou 
pozici na trhu v České republice. Po-
prvé zde na sebe upozornila již v ro-
ce 2000 akvizicí společnosti Želetav-
ská sýrárna. V lednu 2007 následovala 
úspěšná koupě značky Gervais od sku-
piny Danone.

Českému trhu sýrů dominují dva 
hlavní segmenty: tvrdé sýry (více než 
50 % celého trhu sýrů) a tavené sýry 
(přibližně 20 %). V těch mají Češi re-
kordní spotřebu na obyvatele v Evropě. 
Segment čerstvých sýrů, jejichž spotře-
ba je nižší (9 %), však vykazuje velmi 
dynamický rozvoj (nárůst 36 % za pět 
let). Skupina Bel je lídrem na trhu ta-
vených sýrů v čele s Veselou krávou, 
sýrem Smetanito a dalšími tuzemský-
mi značkami. Po akvizici značky Ger-
vais také posílila svou pozici v segmen-
tu čerstvých sýrů. Nová akvizice rovněž 

ovlivní situaci v segmentu tvrdých sýrů 
ve prospěch skupiny. Skupina Bel, kte-
rá působí ve všech třech segmentech, 
má tedy velmi dobrou perspektivu.

O GROUPE BEL
Skupina Bel, světová jednička v pro-

dukci značkových sýrů, byla původně 
rodinnou firmou. V současnosti má ví-
ce než 11 000 spolupracovníků, na tři-
cet dceřiných společností po celém svě-
tě a vyváží své výrobky do 120 zemí.

Společnost Bel dává již od svého za-
ložení značný prostor inovacím a uni-
kátnímu průmyslovému know-how, pes-
trosti a kreativitě v oblastech reklamy 
a marketingu. Do portfolia mezinárod-
ně uznávaných produktů firmy patří 
Veselá kráva, Boursin, Mini Babybel, 
Kiri a Leerdammer a dvacítka dalších 
lokálních značek. 

V roce 2007 činil obrat skupiny Bel 
přibližně 2 miliardy eur.

Majitel Želetavy smí koupit další tuzemské mlékárny

Již druhým rokem se společnost 
Tetra Pak snaží zlepšit vnímání ná-
pojů balených do kartonových oba-
lů v kampani s názvem „bez konzer-
vantů“. Stěžejní zůstává i letos sdě-
lení, že nápoje balené v kartonu od 
firmy Tetra Pak nepotřebují konzer-
vanty. Kampaň zahrnuje tiskovou in-
zerci, komunikaci formou tematic-
kého dárku v ženských médiích, 
přímou komunikaci se spotřebite-
lem prostřednictvím obalu a PR. Po-
kračuje také podpora na webových 
stránkách www.bezkonzervantu.cz, 
které prochází dalším rozvojem.

V letošním roce je komunikace kon-
ceptu „bez konzervantů“ provázána více 
s trvanlivým mlékem a 100% džusy, klí-
čovými kategoriemi z pohledu produktů 
balených do kartonových obalů od fir-
my Tetra Pak. To se týká především PR 
aktivit, které běží kontinuálně v průbě-
hu celého roku a jsou podpořeny webo-
vými stránkami www.bezkonzervantu.
cz. Na stránkách pokračují diskuse s od-
bornicí na zdravou výživu, web se dále 

rozvíjí a pravidelně přibývají nové infor-
mace. „Naše čísla ukazují, že více než dvě 
třetiny populace se domnívají, že trvanlivé 
mléko nebo trvanlivé 100% džusy musí zá-
konitě obsahovat konzervanty. Pravda na-
opak je, že díky našim kartonovým oba-
lům a moderním výrobním postupům je 
trvanlivost zajištěna zcela bez konzervan-
tů. Zjednodušeně řečeno: kartonový obal 
Tetra Pak znamená  ,žádné konzervanty‘, 
a přesně o tom je také naše kampaň,“ říká 
Lenka Hálková, marketingová manažer-
ka společnosti Tetra Pak.

Kromě těchto aktivit má Tetra Pak 
naplánovanou tiskovou inzerci, která 
by měla proběhnout ve dvou vlnách, 
v létě a na podzim. Součástí inzert-
ní kampaně v ženských časopisech je 
vkládání praktických kartiček se se-
znamem nejpoužívanějších konzervan-
tů a jejich možného vlivu na lidský or-
ganismus. Novinkou také je, že spotře-
bitelé budou moci zaregistrovat letošní 
kampaň „bez konzervantů“ přímo na 
obalech trvanlivého mléka.

Firma působí na více než 165 trzích 
a zaměstnává přes 20 000 zaměstnan-

ců. Její filozofií je napomáhat zajištění 
bezpečnosti a dostupnosti potravin. Te-
tra Pak pečuje o své zákazníky a dodá-
vá jim technologická řešení pro zpraco-
vání a balení potravin. Soustřeďuje své 
úsilí na inovace v souladu s potřebami 
spotřebitelů, výrobců a maloobchodu. 
Filozofií společnosti Tetra Pak je podí-
let se na výrobě bezpečných potravin 
dostupných všude a pro všechny. 

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

Společnost Tetra Pak je hlavním part-
nerem soutěže Město stromů, kterou vy-
hlašuje Nadace partnerství. Celosvěto-
vě podporuje trvale udržitelný rozvoj, 
především v oblasti obnovitelných zdro-
jů a snižování emisí skleníkových ply-
nů. Více informací o společnosti Tetra 
Pak najdete na www.tetrapak.com. In-
formace o ochraně životního prostřed-
ní najdete na: www.tetrapak.com/envi-
ronmentalperformance

Hana Zmítková, Tetra Pak ČR

Tetra Pak komunikuje „bez konzervantů“

Čeští zemědělci snížili dodávky 
v pátek 6. 6., podle odhadů o přibližně 
500 000 litrů. Do akce se zapojilo asi 
70 procent dodavatelů. Snížením dodá-
vek o deset procent chtěli podpořit ně-
mecké zemědělce v protestu proti níz-
kým výkupním cenám. Jedním z moti-
vů protestu byla i snaha přimět české 
zpracovatele ke zvýšení výkupních cen, 
i když oficiálně to Agrární komora po-
pírá. 

Podle Peciny je důležité, že množ-
ství, které firmy nedodaly, nepřekroči-
lo desetiprocentní toleranci dodávek, 
uvedenou ve smlouvách. Tolerance má 
vyrovnat výkyvy způsobené přímo pro-
dukcí. Za kartel by ÚOHS teoreticky 
mohl nehledě na důvod označit i pou-
hou dohodu dodavatelů, bez toho, že 
by se skutečně omezily dodávky. „Po-

kud ale nezjistíme nějaké další zásad-
ní skutečnosti, správní řízení zahajovat 
nebudeme,“ uvedl Pecina. 

Zemědělci nejčastěji mluví o zvýše-
ní výkupní ceny litru mléka z nynějších 
devíti Kč na deset korun. Podle prezi-
denta Agrární komory Jana Veleby by 
to ale nemělo znamenat nárůst spotře-
bitelských cen. Obchodníci totiž v Čes-
ku ceny mírně zvyšovali, zatímco vý-
kupní ceny pro farmáře klesaly. 

Právě obchodní řetězce mají podle 
řady zemědělců hlavní podíl na sou-
časném nepříznivém stavu. Jejich zisk 
z prodaného mléka je neúměrně vyso-
ký, stěžovali si opakovaně. 

Antimonopolní úřad EU ani Němec-
ka problém mléka a nárůst ceny na 43 
eurocentů za litr, jehož němečtí produ-
centi dosáhli, neřešil.

ÚOHS: Dodavatelé mléka neporušili 
omezením dodávek zákon 

Sýrárna Švábenice s. r. o.
Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
683 23 Švábenice 119, telefon: +420 517 331 492

Mlékárna Švábenice znovu žije
Mlékárna ve Švábenicích byla založena 

jako rolnické mlékařské družstvo v r. 1900. 
Prošla mnoha organizačními změnami od 
provozovny národního podniku, pak jako sou-
část státního podniku Lacrum a nyní je znovu 
uváděna v činnost jako specializovaná sýrárna 
a majetkově jako společnost s ručením omeze-
ným. Nynější kapacita zpracování mléka je do
10 000 litrů mléka denně na zařízení pro vý-
robu sýrů, másla a tvarohu. Má plynovou ko-
telnu, samostatnou čistírnu odpadních vod 
a také k pronajmutí volnou kapacitu chladír-
ny pro čtyři kamiony zboží. V budově mlé-
kárny je také umístěna vlastní prodejna. 
Mlékárna se nachází v obci Švábenice v Jiho-
moravském kraji v okrese Vyškov a je vzdále-
na cca 1 km od dálnice D1 směr Kroměříž. 
Její výrobní sortiment jsou sýry Akawi uzený, 
kořeněný, čerstvý a také sýr minieidam. Dále 
také speciální sýr na smažení. Hlavním výrob-
kem sýrárny je sýr zrající pod mazem, s pří-
značným názvem Maršovák. Tento sýr, který 
vyrábí mlékárna ve Švábenicích jako jediná 
sýrárna v České republice, je sýrařská chlouba 
jeho tvůrce a nadšeného mlékaře pana MVDr. 
Jana Sedlaříka.

Sýr Maršovák je lahodný sýr zrající pod ma-
zem, podobný francouzskému sýru St. Paulin 
a je technologicky vyráběn jako sýr z nízko-
dohřívanou syřeninou podobnou sýru eidam.
Obsahuje 50% t.v.s. a 52 % sušiny. Po výrobě 
a vysolení se ošetřuje speciální kulturou bre-
vibacterium linens, a to po dobu 10–12 dní 
ve zracím sklepě. Po ukončení zrání se balí 
do hliníkové fólie, krabičky a dává do karto-
nů. Váha 1 ks cca 200–220 g v kartonu 7 kg, 
s dobou trvanlivosti do jednoho měsíce. Jed-
notlivé sýry nejsou váhově kalibrovány, ale 
jsou označeny etiketou s vahou a předepsaný-
mi údaji. Maršovák je velmi chutný pikantní 
sýr, velmi žádaný na trhu, hodící se k přímé 
konzumaci, pivu, vínu a jako doplněk různých 
jídel a receptů. Velmi oživuje sortiment nabí-
zených sýrů na našem trhu.

Všechno o Maršováku a dalších výrobcích sý-
rárny Švábenice se dovíte na webových strán-
kách.

www.syrarna-svabenice.unas.cz

E-mail:
syrarna.svabenice@seznam.cz

Sýrárna Švábenice s. r. o.
683 23 Švábenice 119

Brno (bo) – Tuzemští dodavatelé mléka neporušili nedávným omeze-
ním dodávek mlékárnám zákon. „Úřad pro ochranu hospodářské soutě-
že (ÚOHS), který je původně podezříval z možného kartelu, s nimi nakonec 
správní řízení nezahájí,“ řekl předseda úřadu Martin Pecina. 
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Jahody zmrazenéJahody zmrazené
v čokoládě balenév čokoládě balené
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V posledních letech stoupá množství aler-
gických onemocnění. Uvádí se, že některou 
z forem alergie bylo či je postiženo až 50 % 
populace. Alergickou reakcí se rozumí nepři-
měřená reakce organismu na cizorodou lát-
ku, která působí jako antigen, v tomto pří-
padě alergen. Alergenem se může stát jaká-
koliv vysokomolekulární látka bílkovinného 
původu, zejména glykoproteidy, nebo uměle 
vzniklé sloučeniny – syntetické polymery.

Alergen se může dostat do organismu růz-
nými cestami, hlavně inhalačně – dýchacími, 
dále cestou spojivkového vaku a rovněž přes 
zažívací trakt, kam patří potravinové alergie, 
v nichž významné místo zaujímá i celiakie.

MECHANISMUS PŮSOBENÍ
ALERGENU

Proti některým antigenům, které projdou ba-
riérou střevní sliznice, se vytvoří protilátky, v ji-
ném případě se je naučí organismus tolerovat. 
Většímu přísunu antigenů přes střevní barié-
ru se organismus brání, k čemuž používá různé 
mechanismy, např. kyselost žaludeční šťávy, trá-
vicí enzymy nebo hlen. Hlavní obranou je spe-
ciální druh protilátky, která vytvoří s antigenem 
komplex, který se pak již nevstřebává a je v za-
žívacím ústrojí rozložen. Za normálních okol-
ností projde bariérou střevní sliznice pouze 1 %
antigenů, které se dostanou do zažívacího trak-
tu. Pokud antigen překoná všechny uvedené me-
chanismy a dostane se přes bariéru střevní slizni-
ce, vyvolá ve speciálních buňkách v podslizničním 
prostoru tenkého střeva tvorbu protilátek. Pokud 
má však pacient atopickou vlohu, vytváří se pro-
tilátky typu IgE, které potom odpovídají za vznik 
alergické reakce.

Potravinových alergií je celá řada, zvláště u dě-
tí, např. na mléčnou bílkovinu, laktózu, některé 
ovoce, přičemž záleží i na kuchyňské úpravě po-
travin, kdy vařením potravina ztrácí obvykle svou 
antigenní schopnost.

 
JAK DOCHÁZÍ

K ONEMOCNĚNÍ CELIAKIE
Mezi potravinové alergie bývá zahrnována ze-

jména celiakie, nazývaná také glutenová enteropa-
tie. Celiakie, označovaná jako autoimunitní one-
mocnění, je způsobena tvorbou protilátek proti 
buňkám sliznice tenkého střeva, které vznikají to-
xickým působením lepku (glutenu), přesněji pou-
ze jeho jedné složky, alfa-gliadinu, na buňky střev-
ní sliznice (enterocyty), případně se mohou tvořit 
i sloučeniny protilátek s bílkovinami lepku (imu-
nokomplexy). Působením lepku se mění povrch 
sliznice tenkého střeva, kde dochází ke zkrácení 
až vymizení mikroklků a klků, povrch střeva se 
snižuje, čímž se zmenšuje i jeho schopnost trá-
vení a vstřebávání živin. Je snížena resorpce váp-
níku, železa a kyseliny listové. Hlavním projevem 
v organismu jsou zánětlivé změny sliznice tenké-
ho střeva spojené s průjmy, chudokrevností, vá-
hovým úbytkem a celkovou poruchou tělesného 
i psychického vývoje. Pokud není lepek z potra-
vy trvale a úplně vyloučen, dochází v průběhu do-
by k vyčerpání imunitního systému a onemocnění 
postihuje další orgány s četnými komplikacemi.

 Celiakiová toxicita je známá od roku 1970. Je 
způsobena určitými sekvencemi aminokyselin ve 
skupině alfa-gliadinu. Při studiu alfa-gliadinu bylo 
zjištěno, že se jedná o polypeptid s molekulovou 
hmotností M = 18 000 g/mol a při jeho štěpení byl 
izolován peptid B 3142, který je složen z 53 ami-
nokyselin a je schopen sám vyvolat celiakii. Bylo 

prokázáno, že všechny peptidy obsahující sekven-
ce prolin–serin–glutamin–glutamin, nebo gluta-
min–glutamin–glutamin–prolin, působí škodlivě 
na střevní sliznici pacientů s celiakií.

 Třeba uvést, že označování a uvádění lepku 
jako zdroj vyvolávající celiakii není zcela přesné, 
neboť lepek vytvářejí jen pšeničné bílkoviny (pro-
laminy a gluteliny), přičemž alfa-prolaminovou 
frakci vedle pšeničných obsahují i bílkoviny žita, 
ječmene, tritikale a do určité míry i oves. Nezávad-
né, a tedy pro bezlepkovou dietu jsou vhodné po-
traviny z kukuřice, rýže, prosa, pohanky, amaran-
tu, luštěnin a brambor, jejichž bílkoviny alfa-prola-
minovou frakci neobsahují. Pro bezlepkovou dietu 
bývá uváděn limit 10 mg prolaminu ve 100 g suši-
ny výrobku, nebo nejvýše 0,05 g dusíku pocháze-
jícího z obilovin.

 

MOŽNOSTI LÉČENÍ?
Diagnostika onemocnění spočívá ve stanovení 

protilátek v krvi a histologickém vyšetření sliznice 
tenkého střeva. Jedinou možnou léčbou celiakie je 
zatím jen dodržování bezlepkové diety, při níž je 
nutné vyloučit potraviny s uvedenou bílkovinnou 

složkou. Šlechtitelské postupy směřující k elimi-
nování alfa-gliadinu z pšenice zůstaly bez úspěchu. 
Řešení se naskýtá až v poslední době využitím ge-
nových manipulací.

 V rámci výzkumného projektu BMBF, zamě-
řeného na celiakii, byl v Německu v rámci genové-
ho inženýrství vyvinut postup na potlačení gliadi-
nového genu z hexaploidní pšenice pomocí RNA 
– interferenční metody. Fenotyp i fertilita pšenice 
přitom nebyla změněna. Zvýšil se poněkud podíl 
albuminů a globulinů, rovněž podíl omega- i ga-
ma-gliadinu jakož i vysokomolekulární podjednot-
ky a zmenšil se poměr gliadin/glutelin. Zvýšila se 
pevnost lepku a mírně poklesl objem pečiva. Dá 
se předpokládat, že touto metodou mohou být od-
straněny hlavní alergeny z rostlin (Wieser et al., 
2006).

 Uvádí se, že celiakie se vyskytuje pouze v těch 
částech světa, kde se ve značné míře konzumu-
jí výrobky obsahující mouku pšeničnou, žitnou 
a ječnou, přesněji obsahující alfa-prolaminovou 
frakci. Onemocnění nebylo jasně prokázáno u Čí-
ňanů, Japonců a černochů. V ČR je předpoklá-
dán výskyt 40 000 až 50 000 postižených, zatím 
je však evidováno jen asi 10 % z tohoto počtu, pro-

tože vysoký výskyt atypických forem komplikuje 
rozpoznání onemocnění a vede k pozdní diagnos-
tice. Převládá onemocnění dětí, zejména děvčat, 
která trpí celiakií 1,5–2x častěji než chlapci.

 Pro osoby trpící celiakií je důležité vyvarovat 
se i výrobků obsahujících lepek ve skryté formě, 
jako jsou masové konzervy, uzeniny, některé jo-
gurty aj. Potraviny, ke kterým je lepek přidáván 
z technologických důvodů jako pojidlo nebo za-
hušťovadlo a spotřebitel jeho přítomnost nepřed-
pokládá, musí být podle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 293 označeny slovy „obsahu-
je lepek – nevhodné pro nemocné celiakií“.

NABÍDKA BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ
 Co se týče nabídky bezlepkových výrobků, je 

možno konstatovat, že v současné době v ČR se 
jejich nabídka výrazně rozšířila a tento trend po-
kračuje. Bezlepkové suroviny a potraviny jsou na 
trhu v různé ceně i kvalitě, obecně lze však říci, 
že speciální bezlepkové výrobky jsou velmi drahé 
a ne vždy odpovídá cena kvalitě. Poměrně široká 
je nabídka bezlepkových směsí na pečení chleba 
a sladkého pečiva, rovněž i nabídka těstovin, tr-
vanlivého pečiva a různých sladkostí. Málo uspo-
kojivá je nabídka čerstvého bezlepkového pečiva. 
Tuto možnost mají zpravidla jen pacienti, kteří žijí 
nebo pracují v blízkosti pekárny, která takové vý-
robky vyrábí. Třeba podotknout, že průmyslová 
výroba bezlepkového pečiva je technologicky ná-
ročná. Je to způsobeno zejména absencí pro pe-
čiva technologicky významné složky, jíž je lepek. 
Výrobci se potýkají s lepivostí těsta, nízkým obje-
mem, drobivostí a horší senzorickou kvalitou vý-
robků. Proto řada pekáren, které se zabývají výro-
bou tohoto pečiva, raději dováží ze zahraničí již 
připravené bezlepkové směsi na pečení. 

I přesto je bezlepková výroba jen doplňková. 
Také trh s bezlepkovými výrobky je dosti roztříš-
těný a neexistuje dobrá distribuční síť.

 Z průzkumu se prokázalo, že 70 % celiaků si 
připravuje pečivo doma v domácích pekárnách, 
neboť různých speciálních směsí je na trhu dosta-
tek. Pekařských bezlepkových výrobků je na trhu 
v ČR asi 40–50 druhů a z jejich výrobců jsou to 
hlavně JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o., Vie-
denské pekárně, s. r. o., Labeta, a. s., Zdravý styl 
Ladislav Michalík, pro bezlepkové směsi pak fir-
ma Paleta, s. r. o. Z ostatních cereálních bezlep-
kových výrobků převládají vesměs výrobky trvan-
livého charakteru.

 Vedle pekařských bezlepkových výrobků exis-
tuje na našem trhu nebo je vedena v databázi té-
to skupiny asi 400–500 bezlepkových produktů, 
prakticky ze všech oblastí potravinářské výroby. 
V tabulce je uveden stručný přehled.

Velkou konkurenci pro domácí výrobce bezlep-
kových potravin a surovinových směsí jsou zahra-
niční firmy (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Pol-
sko, Itálie).

 Co se týče dostupnosti bezlepkových produk-
tů, je možné je objednávat v internetových ob-
chodech. Horší je to pro nemocné na venkově, 
kde dostupnost bezlepkových potravin není do-
statečná. Jako největším problémem celiaků mož-
no označit vysoké náklady na dietní stravování, 
přičemž bezlepková dieta je zatím jediným lékem 
na celiakii. Zvýšené náklady na dietní stravování 
v ČR řečí zákon o sociální potřebnosti, ovšem na 
dávky dosáhne pouze velmi omezené procento ne-
mocných, které se potýkají se sociálními problé-
my.  

 Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.,
Doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc., MZLU v Brně

Co víme o celiakii a bezlepkových potravinách

Výrobky Hlavní výrobce Počet položek

mléčné výrobky

OLMA, a. s.

70–80Bohušovická mlékarna, a. s.

Povltavské mlékárny, a. s.

masné výrobky Globus ČR, k. s., Hamé, a. s. 60–70

výrobky z obilovin
PRO–BIO, s. r. o.

50–60
Michelské pekárny a. s.

cukrovinky
Nestlé Česko s. r. o.

90–110
Pečivárne Lipt. Hrádek, s. r. o.

zeleninové výrobky SIVO spol. s r. o. 10–15

nápoje, koncentráty

Interfood, spol. s r. o.

35–40Nestlé Česko s. r. o.

Kofola a. s.

dehydrované výrobky, ochucovadla Ing. Terézia Svátová
60–70

VITANA, a. s.

doplňky stravy, léky 10–15

Společnost Puratos uvedla v prů-
běhu posledních 3 let na trh ucele-
nou řadu hotových krémových ná-
plní pro dekoraci a plnění širokého 
sortimentu pekařských a cukrář-
ských výrobků. Tyto svým způso-
bem unikátní krémy bych rozdělil 
na dvě základní skupiny:

PRVNÍ SKUPINA KRÉMŮ – 
TERMOSTABILNÍ:

Cremfil Classic – v příchutích vanilka, 
čoko, karamel, vaječný likér, smetana 
a cappuccino
Puracrem – v příchuti vanilka
Cremfil Silk – v příchuti čoko

Využítí je při výrobě plněného pe-
kařského a cukrářského sortimentu 
s následným pečením nebo mraže-
ním, což ovšem není podmínkou. Vy-
nikající jsou tyto krémy i při plnění za-
studena.

DRUHÁ SKUPINA KRÉMŮ
– NETERMOSTABILNÍ

Coldfil – v příchuti vanilka
Využití je pro zdobení a plnění veš-

kerých typů pekařských i cukrářských 
výrobků (koblihy, cukrářské výrobky, 
ovocné a krémové poháry,…).

Již první výsledky ukázaly, že krok 
směrem k použití hotových krémů při 
výrobě je velice úspěšný a ze strany pe-
kařů i cukrářů hodnocen velmi pozitiv-
ně. Na základě srovnání s dosud použí-
vanými krémy za studena – typu „kalt-
krem“ (tj. suchá směs + voda) mají 
hotové krémy spoustu výhod.
l.  Jednoduchá příprava – hotový krém 

(úspora času a energie), odpadá slo-
žité odměřování, homogenizace, šle-
hání nebo dokonce vaření krému.

2.   Vždy stejná konzistence a kvalita 
krémové náplně, nezávislá na vstup-
ních surovinách a přípravě.

3.  Delší trvanlivost krémové náplně 
(výběrem správného typu krému 
můžete dosáhnout až dvouměsíční 
trvanlivosti výrobku) 

4.  Možnost kombinace náplní ve vhod-
ném poměru – tím nedojde ke kys-
nutí a postupnému znehodnocení 
tradičních náplní, jako jsou třeba 
pudinky. Krémy můžete dokonce 
kombinovat i s vaší stávající náplní, 
s ovocem, apod. – prodloužíte si tak 
významně jejich trvanlivost.

5.  Ruční plnění, ale i průmyslové zpra-
cování na automatických linkách je 
odzkoušené a zcela bezproblémové.

6.  Veškeré naše hotové krémové náplně 
neobsahují živočišné složky a tuky. 

7.  Jednoduchá skladovatelnost při běž-
né teplotě (do +25 °C) nebo v chlad-
ničce.

8.  Pokud je potřeba změnit konzisten-
ci krému, lze ředit (rostlinná šlehač-

ka, kvalitní pudink, je možné doře-
dit vodou...). Stupeň ředění je vždy 
třeba vyzkoušet, protože tím pocho-
pitelně dojde k ovlivnění jakostních 
a technologických parametrů.

9.  Všechny krémy lze dodatečně ochu-
tit libovolným aromatem, ovocnou 
náplní, čokoládou a podobně.

Jak je již patrné z jednotlivých bodů, 
využití hotových krémů je velice široké. 
Pokud přesto v naší nabídce nenajdete 
vhodný krém pro vaši aplikaci, obraťte 
se na nás a my pro vás připravíme na 
míru šité řešení.

Pro Puratos CZ, a. s., je samozřej-
mostí kompletní technologické pora-
denství a služby. Rádi se s vámi podě-
líme i o nové nápady a zajímavé tipy 
na zpestření sortimentu, jako jsou tře-
ba tyto koláče s ovocno-krémovou ná-
plní:

receptura: 
Tegral Obadon 1000 g
droždí 60 g
voda 400 g

Vymíchané těsto (3´ + 6´) nechá-
me 15 minut odpočinout, vytvarujeme 
a naplníme vanilkovým krémem Purac-
rem a borůvkovou náplní Topfil. Nápl-
ně je možné použít i na nakynuté těsto, 
záleží na konkrétním výrobku. Po vyky-
nutí (30–35 °C, 70–80 %, 50–60 min.) 
pečeme při teplotě 210–230 °C přibliž-
ně 15 minut. Obě náplně jsou termosta-
bilní, takže se nemusíte bát, že během 
pečení zmizí v těstě. 

Dobrou chuť!

Jiří Kostron
technolog – specialista

Puratos CZ, a. s.

Nové trendy v krémových náplních
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Tomáš Chmel
Narozen 1973 v Praze, bytem nedaleko Benešova

Od 5/2002 po současnost   
Terinvest, spol. s r. o., Praha 2   
Veletržní správa  
Obchodní ředitel 06/2007 – současnost  
Ředitel obchodní skupiny 04/2004 – 05/2007
Vedoucí veletrhu 10/2002 – 03/2004  
Obchodní manager 05/2002 – 10/2002   

04/1996 – 03/2002   
Chmel-uměleckořemeslné práce štukatérské, s. r. o. 
Obchodní činnost, gastronomické služby, stavební výroba,
Jednatel společnosti  

Od roku 1992 do roku 2001 pracovní zkušenosti v reklamních 
agenturách.
Adverta, s. r. o., Praha 1
Litografie, s. r. o., Praha 2
Quo, s. r. o., Benešov
Comp Almanach, Praha 2
West media, Praha 2

VZDĚLÁNÍ
od 9/2008  zahájení studia na VŠE Praha 

– fakulta managementu 
1988–1992 SPŠ GRAFICKÁ

Na 5 otázek odpovídá:

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

1.  Společnost Terinvest se již patnáct let zabývá pořádáním od-
borných veletrhů a výstav v Praze. Potravináři si ještě dnes 
vzpomínají na velmi úspěšný veletrh Siesta, který byl umístěn 
v tehdejším Paláci kultury na Pankráci. Tenkrát se zdálo, že 
začíná nová tradice a že jarní veletrh potravinářů bude vždy 
každoročně v Brně a podzimní v Praze. Vývoj však šel jinými 
cestami. Ale společnost Terinvest se nezabývá pouze potravi-
nářskou veletržní činností. Mohl byste nám přiblížit vývoj ve 
Vašich aktivitách za ta uplynulá léta a konkrétně sdělit, které 
veletrhy nyní pořádáte? 

Portfolio našich veletrhů je pestré. Sezonu začínáme sportov-
ní tematikou – veletrhem SPORT PRAGUE. Nově jsme koupili 
veletrh LODĚ&KARAVANY. Dále následují veletrhy se staveb-
ní tematikou AQUASET, DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁ-
PĚNÍ, NOVÝ BYT A DŮM. Největším veletrhem naší společ-
nosti je AMPER, který je středoevropskou špičkou v oboru elek-
trotechniky a elektroniky.

Podzimní veletrhy začínají veletrhem interiérů TENDENCE, 
WELLNESS BALNEA. A tím nejdůležitějším pro Vaše čtenáře 
je právě GASTRO&HOTELSET.

Poslední akcí v řadě je veletrh ITEA, což je největší veletrh 
hraček v ČR. Jak sám vidíte, jedná se o poměrně široké spek-
trum oborů.

2.  Zdá se, že Vaše zaměření na segmenty gastro a hotely je urči-
tým odklonem od zájmu o potravinářské výrobce a potravinář-
ský obchod. Alespoň název letošního veletrhu „gastro & hotel 
set“ to přinejmenším naznačuje. Nicméně vím, že máte o po-
travinářské vystavovatele zájem. Takže jak to je?

Jedná se spíše o rozšíření nomenklatury pro obory, které by-
chom chtěli také oslovit. Můj osobní názor je, že v Praze chybí 
silný gastronomický veletrh, jehož součástí bude silná potravi-
nářská sekce. Zatím však nebyla ze strany potravinářů dostateč-
ná podpora takovéhoto veletrhu. 

3.  Pro svoje veletrhy využíváte výstavní areál v Praze Letňanech. 
Dle mého názoru má Praha, na rozdíl od Brna, hůře umístě-
nou veletržní plochu, která méně láká, jak vystavovatele, tak 
i návštěvníky, a to i přes existenci nového metra. Ale to byl 
jen subjektivní postesk a nemusí s ním každý souhlasit. Spí-
še bych se Vás rád zeptal na zkušenost se zájmem vystavova-

Tomáš Chmel,
obchodní ředitel společnosti Terinvest, spol. s r. o., Praha

telů být na Vašich veletrzích, zejména na letošním „gastro & 
hotel set“. A s jakou návštěvnickou účastí počítáte, včetně ve-
řejnosti odborné? 

Evropským trendem je budovat výstaviště na okrajích měst. 
Např. nové výstaviště v Miláně je také dál od centra. Důvod 
je zřejmý: doprava. Naprostá většina vystavovatelů jezdí auty 
a pro ně je lepší jet do Letňan než do centra. A návštěvník si rád 
dojede za dobrou akcí téměř kamkoliv. Tím spíše, když může 
zvolit mezi automobilem a MHD. Letňany jsou navíc od května 
již dostupné metrem. To je výjimečná deviza. Svého času ale by-
lo těžší dostat návštěvníky do Letňan. A když přijeli, měli o da-
nou výstavu zájem. Zkrátka nejeli náhodou okolo. 

Co se týká vystavovatelů našeho letošního ročníku, je nám 
jasné, že je potřeba veletrh profilovat. V tuto chvíli je naším nos-
ným segmentem gastrotechnika. 

4.  Ale vraťme se ještě k potravinářům. Jak snadné je nyní získat 
mezi nimi vystavovatele, když na „jejich kultovní Salimě“ pře-
vaha našich velkých firem chybí? Moje přesvědčení je, že by 
každé odvětví mělo mít svůj důstojný svátek a tím by měl být 
odborný veletrh s účastí takřka plnou. Jaké ambice má v tom-
to ohledu Váš letošní veletrh, zejména pokud jde o výrobce po-
travin, ale i potravinářský obchod? Já sám si myslím, že právě 
účast obchodních řetězců by mohla zájem výrobců velmi dob-
ře vyprovokovat. 

Na Vaši otázku je velmi komplikovaná odpověď. Gravitační 
zákon platí i u veletrhů. Vysvětlím… Čím větší těleso, tím větší 
přitažlivost ze strany vystavovatelů a návštěvníků. A každá vele-
tržní správa chce mít právě ten svůj veletrh největší. Jenže mě-
ní se i veletrhy i situace na trhu. Ta nikdy nebude pořád stejná. 
A proto nabízíme alternativu. Další část otázky byla zaměřena 
na účast obchodních řetězců. Myslím, že pokud budou řetězce 
vystavovat pouze své produkty, nebo značky, které prodávají vý-
hradně, tak to ano. Pokud by vystavovaly produkty jednotlivých 
např. českých výrobců, nahrazovaly by tak činnost jednotlivých 
dodavatelů a to není dobré pro nikoho.

5.  Jste velmi přemýšlivá osobnost a ve své profesi máte dlouhole-
tou praxi. Samozřejmě, že se Vás ptám i na Vaše koníčky a zá-
liby a máte-li na ně čas, tak jak už to tradičně do této otázky 
patří. Ale mne velmi zaujala i Vaše poznámka – „rád dělám 
věci jinak“. Mohl byste to více přiblížit, a to jak v rovině osob-
ní, tak i profesionální?

Rád dělám vše naplno. A považuji za dar, že má člověk mož-
nost dělat věci, které ho baví a naplňují. Měnit myšlenky ve sku-
tečnost, to mě baví. A cesty jsou k tomu různé, většinou nejde 
nic přímo. Proto jsem mluvil o věcech jinak. Když to nejde zle-
va, půjde to shora. Je to správný adrenalin. 

Co se týká soukromí, jsem vděčný za svou rodinu, která se 
mnou proplouvá životem. A když vyšetřím chvíli času, tak si 
rád zaběhám, zavesluji nebo jdu na procházku. Děti se mnou 
už chodit nechtějí, tak beru naše dva psy. V létě nás čeká vo-
da nebo čundr.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Po vítězstvích v soutěžích o chléb r. 2004 a 2007 
a několika oceněních za vynikající kvalitu 
chleba konzumního i řemeslného, jsme se letos 
přesvědčili, že oba naše chleby jsou stále vynikající 
kvality. Za tímto dlouhodobým výsledkem 
se skrývá poctivá práce všech zaměstnanců 
fi rmy, za což jim náleží patřičné díky!

�   Klasický konzumní chléb 1200 g z pekárny Racek 
je pro svou chuť a stabilní kvalitu stále více žádán 
v trhu a to je pro nás tím nejlepším oceněním.

�   Řemeslný chléb má v místním trhu obrovskou 
konkurenci díky velkému počtu výrobců. 
Náš si své místo našel především díky stále 
vysoké kvalitě, za kterou byl oceněn i letos.

Sídlo fi rmy: Mader a synové, s. r. o., Na hutích 8/665, 160 00 Praha 6, provozovna: Pekárna Racek, Štefánikova 38. 750 02 Přerov I – město,
Telef. ústředna: 581 297 200, fax: 581 297 210, E-mail: obchodni@pekarnaracek.cz, www.pekarnaracek.cz

Po vítězstvích v soutěžích o chlébéb r. 2004 aa 2 2007 
ěk lik ě í h ik jí í k li

Dny chleba 2008 – 2x ocenění za „Vynikající výrobek“
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Mlýn v Křesíně je dodavatelem všech druhů žitných mouk 
a držitel ocenění

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

VYNIKAJÍCÍ PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2006

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

Kvalitní chléb začíná – u žitné mouky z Křesína!

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

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

L. KLÍMA
AUTOMATICKÉ MLÝNY KŘESÍN - LIBOCHOVICE s.r.o.

I přes velmi silné konkurenční prostředí a velké množství veletrhů se 
podařilo během 3 předchozích ročníků uvést na trh stabilní prestižní 
veletrh. Kvůli velkému zájmu potenciálních vystavovatelů z řad hote-
lového provozu a potravinářského průmyslu byla rozšířena nomen-
klatura a název veletrhu upraven na GASTRO & HOTELSET 2008.

Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestižní veletrh, strategicky polo-
žen do jedné z významných evropských metropolí.
Je to místo kontrakčních setkání odborníků, obchodníků, výrobců a pro-
vozovatelů služeb v oblasti gastronomie a hotelnictví. Mezi našimi vysta-
vovateli tak najdete většinu významných společností působících v da-
ném oboru na českém trhu.

Zároveň je připraven doprovodný program, jenž se svojí tématikou
„Festival kávy“ určitě naláká všechny, kteří by rádi znali více o tomto ná-
poji. Uvařit kávu umí skoro každý, ale uvařit dobrou kávu je už uměním. 
A zavděčit se s její chutí všem lidem, to už chce opravdu přehled a preciz-
nost. Jak nejraději pijeme kávu my a jak si pochutnávají na kávových zrn-
kách ostatní národy? To všechno se můžete dozvědět na veletrhu Gastro &
Hotelset 2008 v rámci doprovodného programu. 

V průběhu celého veletrhu bude rovněž probíhat prestižní soutěž, kde lze 
zhlédnout  a porovnávat umění baristů – dokonalých znalců a odborníků 
na přípravu kávy. Cílem soutěže je docílit, aby se káva servírovala zákazní-
kům v co nejlepší kvalitě a chuti a samozřejmě na profesionální úrovni.

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 2008 budou probíhat ve-
letrhy TENDENCE a WELNESS BALNEA. Tyto tři veletrhy společně tvoří 
ucelený celek a představí nové trendy v oblasti stravování, hotelnictví, in-
teriérů, estetiky a regenerace. 

Zahajte podzimní sezonu 4. veletrhem gastronomického zařízení, potra-
vin a nápojů a vybavení pro hotely a restaurace. Od 11. do 13. září v areá lu 
PVA Letňany. Areál disponuje moderními výstavními prostory se snadnou 
dopravní obslužností, což velmi usnadňuje příjezd, manipulaci, montáž 
a parkování vystavovatelů. S otevřením nové stanice metra „C“ Letňany se 
letňanský veletržní areál přiblíží dalšímu množství návštěvníků z řad od-
borníků, zájemců o obor a koncových zákazníků. 

Hlavním mediálním partnerem veletrhu
je Potravinářský zpravodaj.

Pokud budete mít zájem zúčastnit se veletrhu
GASTRO & HOTELSET 2008,

kontaktujte nás na tel. číslech 221 992 151, 159
nebo na e-mail gastroset@terinvest.com,

www.gastroset.eu.

Těšíme se na společné setkání

Společnost TERINVEST s. r. o., 
pořadatel veletrhu

Potravinářský
zpravodaj

H LAVN Í M E DIÁLN Í PARTN E R

Veletrh zaměřený
na gastronomické

zařízení
konečně v Praze

Do soutěže o chléb roku 2008
jsme přihlásili tři chleby

a byli jsme třikrát vynikající.
NOPEK a. s., Vysoké Mýto

www.nopek.cz



Potravinářský zpravodaj 7 / 2008  z domova – informace / 25 

Praha 11. června 2008 – Společ-
nost Bureau Veritas Certification 
Czech Republic, s. r. o., zařazuje do 
své nabídky nové certifikační pro-
dukty týkající se železničního prů-
myslu (IRIS), kosmetických výrobků 
(ISO 22716) a poskytovatelů překla-
datelských služeb (CEPRES:2007). 
Společnost zároveň posiluje svoje 
aktivity v certifikaci systému řízení 
bezpečnosti informací podle stan-
dardu ISO 27001 a procesu řízení 
nebezpečných látek (QC 080000).

IRIS – zvýšení spolehlivosti kolejových 
vozidel v mezinárodní železniční dopra-
vě

Mezinárodní standard železničního 
průmyslu IRIS je určen k výhod noco-
vání manažerských systémů v tomto 
sektoru. Standard IRIS je založen na 
principech mezinárodní normy ISO 
9001 a představuje aplikaci této normy 
pro dodavatele v železničním průmys-
lu. Cílem zavedení standardu do praxe 
je zvýšení kvality a spolehlivosti želez-
ničních dopravních prostředků zdoko-
nalením celé dodavatelské sítě. Certi-
fikát IRIS prokazuje vysokou kvalitu 
a stabilitu dodavatele a jeho držitelé 
jsou zahrnuti v databázi UNIFE, kte-
rou využívají investoři a výrobci z ob-
lasti železničního průmyslu.

ISO 22716 – kvalita a správná výrobní 
praxe v kosmetickém průmyslu

Mezinárodní norma ISO 22716 
se zaměřuje na zavedení a udržová-
ní správné výrobní praxe v kosmetic-

kém průmyslu. Jejím hlavním cílem je 
ochránit spotřebitele před nekvalitní-
mi nebo nebezpečnými kosmetickými 
produkty. Osvojení zásad správné vý-
robní praxe ale také významně přispí-
vá ke zvýšení výkonnosti firmy a posí-
lení jejího postavení na trhu. ISO 22716 
je kompatibilní s normou systému ma-
nagementu jakosti ISO 9001. Zavede-
ní normy ISO 22716 znamená zlepšení 
řízení kvality výroby, rozvoj kvalifikace 
klíčových zaměstnanců v cyklu návrh, 
nákup, výroba, kontrola, dodání a ko-
nečně zvýšení spokojenosti spotřebite-
lů. Společnost Bureau Veritas Certifi-
cation se také podílela na tvorbě čes-
kého znění této normy.

CEPRES:2007 – zajištění profesionál-
ní kvality komerčních překladatelských 
služeb

Oborová specifikace CEPRES:2007 
je souhrnem požadavků na jednotlivé 
účastníky procesu zpracování překla-
datelské zakázky, aby výsledek toho-
to procesu – tj. překlad – měl tu nej-
vyšší možnou kvalitu. Specifikace CE-
PRES:2007 vychází z mezinárodně 
prověřených principů řízení kvality 
podle ISO 9001 a systematicky popisu-
je tzv. nejlepší praxi při poskytování ko-
merčních překladatelských služeb. CE-
PRES:2007 v sobě integruje nezbytné 
požadavky jak na systém poskytování 
překladatelských služeb, tak na profe-
sionální překladatele a na vlastní pře-
klad. Po úspěšném absolvování cer-
tifikačního auditu společnost získá 
certifikát Odborný poskytovatel překla-
datelských služeb. Garantem udělování 

tohoto certifikátu je Národní rada pro 
certifikaci překladatelských služeb.

ISO 27001 – profesionální ochrana dů-
věrných informací

Systém řízení bezpečnosti informací 
podle mezinárodní normy ISO 27001 
zajišťuje mechanismy potřebné k říze-
ní rizika úniku nebo ztráty důvěrných 
informací. Certifikát vydaný podle té-
to normy je zárukou schopnosti orga-
nizace vyhodnocovat rizika a uplat-
ňovat kontrolní a řídící mechanismy. 
Tím organizace významně posílí svoji 
důvěryhodnost vůči druhé straně. Ří-
zení bezpečnosti informací podle ISO 
27001 dále šetří čas a finanční pro-
středky, které by bylo nutné vynaložit 
na eliminaci škod vzniklých zneužitím 

nebo ztrátou citlivých informací. Cer-
tifikace podle ISO 27001 je vhodná jak 
pro komerční společnosti, tak pro vlád-
ní organizace, úřady, neziskové organi-
zace apod.

QC 080000 – ekologická bezpečnost 
elektrických a elektronických výrobků

Specifikace QC 080000 představu-
je jednoznačná hodnotící kritéria pro-
cesu řízení nebezpečných látek při vý-
robě, dovozu a obchodování s elektric-
kými a elektronickými výrobky nebo 
součástkami. Provedení nezávislého 
auditu třetí stranou ověřuje efektivi-
tu a funkčnost tohoto procesu. Mezi 
hlavní přínosy certifikace podle mezi-
národní specifikace QC 080000 patří 
zvýšení konkurenceschopnosti držite-
le certifikátu na mezinárodních trzích, 
dosažení kontroly nad dodavatelským 
řetězcem, snížení nákladů na vytvoře-
ní schválené dodavatelské sítě a zvýše-
ní důvěry zákazníků díky celosvětově 
uznávaným certifikátům. Certifikace 
podle QC 080000 vyžaduje předchozí 
certifikaci nebo zavedení systému ma-
nagementu kvality podle ISO 9001.

O BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION CZECH 

REPUBLIC, s. r. o.
Společnost Bureau Veritas Certifica-

tion Czech Republic, s. r. o., je součás-
tí mezinárodní skupiny Bureau Veritas 
Certification, která je lídrem celosvěto-
vého certifikačního trhu. Důvěryhodnost 
certifikátů Bureau Veritas Certification 
podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost 
sahající až do roku 1828.

Veškeré certifikační služby v Čes-
ké republice je společnost Bureau Veri-
tas Certification Czech Republic, s. r. o., 
schopna zajistit prostřednictvím českých, 
pochopitelné jazykově vybavených, audi-
torů. V případě potřeby je samozřejmě 
možno využít i některého z auditorů me-
zinárodní sítě Bureau Veritas Certifica-
tion. Certifikační služby Bureau Veritas 
se ve světě ani v České republice nespeci-
alizují jen na vybraná odvětví nebo tržní 
segmenty, ale zajišťují certifikaci organi-
zací ve všech odvětvích průmyslu, země-
dělství a služeb bez ohledu na jejich veli-
kost, dislokaci či charakter.

Příklady akreditovaných certifikací 
v České republice:

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GHG, 
1SO/TS 16949, ISO 27001, ISO 20001, 
ISO 22716, OHSAS 18001, HACCP, ISO 
22000, QC 080000, IRIS, BRČ, 1FS, 
GTP, SA 8000, AS9100, PEFC, C-o-C, 
CEPRES:2007 a další.

Celosvětově působí společnost Bureau 
Veritas ve 140 zemích, kde má síť 850 
kanceláří a laboratoří a přes 33 tisíc za-
městnanců, kteří poskytují služby více 
než 300 tisícům klientů.
www.Certification.bureauveritas.cz,
www.bureauveritas.com
Kontakty
Certifikace
Miroslav Limberg – Sales Manager
+420210088260
miroslav.limbergt&cz.bureauveritas.com

Média
Josef Venc – Marketing Manager
+ 420210088224
josef.venct&cz.bureauveritas.com

Bureau Veritas Certification zařazuje do své nabídky nové produkty

Plzeň (bo) – Dvouhektarový are-
ál chebského masokombinátu byl 
v polovině června vydražen za de-
set milionů korun. Komplex výrob-
ních a administrativní budovy po-
blíž centra Chebu, na rohu Praž-
ské a Wolkerovy ulice, získala za 
nejnižší podání místní firma Steel 
Efect a. s., podnikající v realitách. 
Potvrdili to Pavel Bezstarosti z pl-
zeňské aukční síně Naxos a zástup-
ce kupce Oldřich Růžička. 

„Areál považujeme za novou inves-
tiční příležitost. Plánujeme tam no-
vou výstavbu, kterou brzy představí-
me veřejnosti,“ řekl Růžička. Odmí-
tl, že by tam měla vzniknout tržnice. 
Firma Steel Efect podle něj fungu-
je 14 let a zabývá se realitní investič-
ní činností. Chebský zkrachoval lo-
ni v červenci, výrobu ukončil v srpnu. 
Na dražbu areálu bez technologie při-
šly dva zájemci. Naxos už prodával celý 

areál včetně strojů loni na podzim. Vě-
řitelský výbor ale tehdy všechny nabíd-
ky odmítl kvůli nízké ceně. „Ve druhém 
výběrovém řízení s možností prodejů 
částí areálu jsme na přelomu letošní-
ho a loňského roku prodali technolo-
gii ze necelých sedm milionů korun,“ 
řekl Bezstarosti. Poté prodával Naxos 
ve třetím výběrovém řízení budovy po 
dvou velkých částech, ale nikdo nepro-
jevil zájem. A 16. června se konala prv-
ní dražba. 

„Část budov je ve velmi dobrém sta-
vu a lze je využít jako sklady. Velký ad-
ministrativní objekt se může změnit na 
ubytovnu,“ uvedl zástupce Naxosu. Na 
pozemku, který byl a je trvale hlídaný, 
je řada garáží a budov vhodných pro 
drobné provozovny. Dva velké výrob-
ní objekty sice neodpovídají poptávce 
dnešních investorů, ale lze je přestavět. 
Chebský masokombinát a. s., jehož zá-
vazky dosahují asi 100 milionů korun, 
se propadl do bankrotu kvůli vysoké 

zadluženosti, nedostatku zvířat v regi-
onu i peněz na jejich nákup. O vyhlá-
šení konkurzu požádali majitelé pod-
niku, o práci tehdy přišlo 160 lidí. 
 Z velkých západočeských podniků, 
které fungovaly před rokem 1989, zbyl 
jen podnik v Klatovech. Postupně skon-
čily podniky v Plzni, Lokti na Sokolov-
sku, Hroznětíně na Karlovarsku a loni 
v Chebu. Z velkého v Plané na Tachov-
sku zůstal jen menší provoz. 

Velký areál chebského masokombinátu získal místní Steel Efect 

„Den otevřených dveří pro veřej-
nost pořádáme v PTZ poprvé, pra-
videlně jsme brány zatím otevíra-
li jen zaměstnancům a jejich rodi-
nám. Chceme tak seznámit naše 
okolí s tím, co se v Nelahozevsi vy-

rábí, a poukázat na to, že PTZ je vý-
znamným potravinářským závodem 
nejen v regionu, ale je to také největší 
závod společnosti Unilever ve střed-
ní Evropě, který má pro firmu strate-
gický význam,“ sdělil výkonný ředitel 

společnosti Unilever Česká republika 
Antonín Jiroušek. 

V PTZ zaměstnává Unilever asi 
780 lidí. Ročně se zde vyrobí přes 
120 000 tun výrobků. Zhruba 45 
procent produkce závodu spotřebu-
je Česko a Slovensko, zbytek směřu-
je do zahraničí. Největšími odběrate-
li potravinářských produktů PTZ Ne-
lahozeves jsou například Maďarsko, 
Německo, Polsko a Rakousko. 

PTZ (bývalé Povltavské tuko-
vé závody) koupil Unilever v roce 
1995. Od té doby do nelahozevské-
ho závodu investoval přes pět miliard
korun. Investice směřují do moder-
nizace výroby a ochrany životního 
prostředí. 

Unilever je jedním z největších 
světových dodavatelů rychloobrátko-
vého zboží a působí ve více než 100 
zemích světa. V ČR zaměstnává při-

bližně 1 100 lidí. V závodě v Nela-
hozevsi vyrábí rostlinné tuky Rama, 
Flora, Rama Creme Bonjour, Hera 
a Perla a téměř celé portfolio značky 
Hellmann‘s. Mezi značky Unileveru 
dále patří zubní pasty Signal, zmrzli-
na Algida, čaje Lipton, dehydratova-
né výrobky Knorr, kosmetika Dove, 
Sunsilk, Timotei, Axe, Rexona, Lux 
nebo čističe Domestos, Cif.

Unilever poprvé otevřel veřejnosti dveře závodu PTZ Nelahozeves 

Praha (red) – Společnost Nestlé Česko uvedla na trh 
nové želé bonbóny Bon Pari 50 % ovocné šťávy. Jak už 
název napovídá, obsahují ovocnou šťávu z ovocných kon-
centrátů a jsou bez umělých barviv a aromat. Mají jedi-
nečnou chuť, vůni a šťavnatost. 

Vedle již tradičních tvrdých bonbónů Bon Pari (Originál, Su-
perkyselé, Vitamín C) najdou spotřebitelé pod stejnou značkou 
také želé bonbóny. Poslední novinkou v řadě želé jsou Bon Pari 
50 % ovocné šťávy ve dvou variantách: Exotic a Zahrádka. Bonbó-
ny obsahují ovoce ve formě koncentrované ovocné šťávy. V bon-
bónech nejsou obsažena umělá barviva ani aromata.

Bon Pari 50 % Ovocné šťávy jsou chuťově vynikající bonbó-
ny s obsahem ovocné šťávy. Uvedení na trh je podpořeno v let-
ních měsících televizní a tiskovou reklamou a komunikací v mís-
tě prodeje. 

Bon Pari – bonbóny, které mají šťávu! 
Navíc bez umělých barviv a aromat!

Nelahozeves (Mělnicko) (bo) – Nelahozeveská společnost PTZ, která pa-
tří do skupiny Unilever, otevřela o víkendu uprostřed června dveře veřej-
nosti. Možnosti nahlédnout do výroby rostlinných tuků, tatarských omáček 
a ovocně-zeleninových minidrinků využilo přes 3 000 lidí. 

www.agral.cz
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Praha (bo) – Přednímu tuzemské-
mu výrobci cukrovinek Opavia - LU 
v loňském roce podle auditovaných 
výsledků klesl čistý zisk meziroč-
ně o tři procenta, ze 439,5 milio-
nu korun v roce 2006 na 425,9 mi-
lionu korun. Na loňské hospodaření 
společnosti Opavia - LU měl nepří-
znivý dopad pokles prodejů na tu-
zemském trhu a růst cen energií 
a vstupních surovin.

Celkové tržby firmy Opavia - LU se 
loni ve srovnání s rokem 2006 naopak 

zvýšily o 1,3 procenta na 4,324 miliar-
dy korun. „Tržby za prodej vlastních vý-
robků a zboží klesly na tuzemském tr-
hu o 3,4 procenta. Pokles prodejů v ČR 
se podařilo částečně kompenzovat vyš-
šími prodeji dceřiné společnosti na Slo-
vensku, které meziročně vzrostly o 2,3 
procenta a také růstem prodejů sester-
ským společnostem v zahraničí o 17,5 
procenta,“ uvedlo ve výroční zprávě ve-
dení společnosti Opavia - LU. 

Na tuzemském trhu trvanlivého pe-
čiva měla loni společnost Opavia - LU 
podíl 46,7 procenta. „Druhý nejvý-

znamnější hráč na trhu Sedita dosáhl 
v loňském roce podíl na celkovém tr-
hu 10,8 procenta. Zároveň stále posilu-
je podíl privátních značek mezinárod-
ních řetězců. V loňském roce jejich po-
díl posílil na 11,5 procenta,“ upozornili 
šéfové společnosti Opavia - LU. 

Zatímco prodej strategických zna-
ček, jako je například řada BeBe Dobré 
ráno, oplatky Vlnky či Horalky loni ros-
tl, tak naopak u několika tradičních pro-
duktů firma Opavia - LU opět zazname-
nala pokles. Nižší byly prodeje sušenek 
Disko, Miňonek, Zlatých oplatků, Tat-

ranek i Fidorek. „Důvodem jsou privát-
ní značky mezinárodních řetězců a na 
tradičním trhu levné dovozy, které jsou 
konkurenceschopné nízkými cenami,“ 
tvrdí vedení společnosti Opavia - LU. 

Opavia - LU loni v Česku a na Slo-
vensku ukončila obchodní spolupráci 
s hypermarkety Kaufland, které se na 
tuzemských prodejích společnosti po-
dílely deseti procenty. „Stažené inves-
tice z Kauflandu jsme se rozhodli in-
vestovat do ostatních prodejních kaná-
lů,“ stojí ve výroční zprávě společnosti 
Opavia - LU, která naopak v roce 2007 

zvýšila dodávky do diskontních prode-
jen o 18,5 procenta. 

Stoprocentním vlastníkem Opavia - 
LU je od loňského podzimu společnos-
ti Kraft Foods France Biscuit. Opavia 
- LU vznikla v roce 1999, kdy se rozdě-
lila a. s. Čokoládovny na dvě nástupnic-
ké organizace – Danone Čokoládovny, 
dnes Opavia - LU, a Nestlé Čokoládov-
ny. Společnost Čokoládovny byla v le-
tech 1992 až 1998 společným podni-
kem dvou hlavních strategických part-
nerů, švýcarské Nestlé a francouzské 
Danone. 

Firmě Opavia - LU loni klesl zisk o tři procenta 

Prázdniny se blíží a s nimi doba 
cestování, výletů a zážitků. Abys-
te měli dostatek sil na další dob-
rodružství, připravilo pro Vás Emco 
křupavou energii v cestovním balíč-
ku – svačinku do kapsy. Sušenka je 
zdravou alternativou tyčinek s vy-
sokým podílem cukru. Emco Müs-
li sušenky netvoří prázdná energie 
z cukrů, ale energie, kterou využi-
jete beze zbytku a postupně. Obsa-
huje až 40 procent ovesných vlo-
ček, dále oříšky, čokoládu nebo ja-
hody a mandle. Praktické balení 
lehce přibalíte do malého batůžku 
nebo vložíte rovnou do kapsy a má-
te vždy po ruce, pokud rychle po-
třebujete zahnat pocit hladu při do-
bývání Vašich cílů. V každém kous-
ku sušenky se skrývá nová energie 

– ať už jste na výletě, jedete na ko-
le, nebo máte malou pauzu v prá-
ci. Emco Müsli sušenky jsou prá-
vě uváděny na trh ve 30gramovém 
balení jako rozšíření stávající řady 
60gramové a 240gramové. Oblíbe-
né příchutě čokoláda a oříšky do-
plňují nové sušenky s příchutí ja-
hod a mandlí.

„Kombinace celozrnného základu 
a sušeného ovoce umožňuje uspokojit 
chuť na sladké, „zamlsat si“, aniž by-
chom výrazně zvýšili příjem cukru. Ce-
reální sušenky obsahují až 40 procent 
ovesných vloček bohatých na vlákninu. 
Ovesné vločky pozitivně působí na trá-
vicí soustavu, přispívají k omezení rizi-
ka vzniku rakoviny a pomáhají snižo-
vat hladinu nebezpečného cholesterolu 

LDL v krvi,“ říká RNDr. Ludmila Oli-
veriusová, CSc., odbornice na výživu. 
„Díky oříškům se do našeho organismu 
dostává vitamin E, který je silným anti-
oxidantem. Oleje z oříšků obsahují ne-
nasycené mastné kyseliny a vysoký po-
díl 3-n nenasycených mastných kyselin. 
Ty jsou prevencí vysoké hladiny chole-
sterolu a kardiovaskulárních nemocí,“ 
dodává Ludmila Oliveriusová.

Emco Müsli sušenky jsou právě uvá-

děny na trh ve 30gramovém balení ja-
ko rozšíření stávající řady 60g a 240g 
sušenek. Jsou rychlou svačinkou, díky 
nízkému obsahu cukru jsou nejen zdra-
vým mlsáním, ale i alternativou k za-
hnání rychlého pocitu hladu na výletě 
nebo při sportu. Sušenky s příchutěmi 
čokoláda a oříšky si již získaly oblibu 
ve větších baleních, sortiment je nyní 
obohacen o novou atraktivní příchuť 
jahod s mandlemi.

Emco s. r. o. – přední česká společ-
nost s více než patnáctiletou tradi-
cí. Patří mezi největší české výrobce 
a distributory potravin. Nejprodáva-
nějším produktem společnosti je Em-
co müsli. Na českém trhu zaujímá Em-
co s těmito výrobky výsadní postave-
ní s podílem více jak 45 %. Emco má 
celkem tři výrobní závody – v Bohu-
míně, v Brně a v Hrdlech. Společnost 
Emco je držitelem certifikátů ISO 
9001:2000, BRC a HACCP. Dále cer-
tifikátů „Klasa“, ocenění „Obal roku 
2004“ za „Müsli mix“ a „Nejlepší no-
vinka roku 2006“ za „Emco müsli su-
šenky“. Emco cereálie jsou známy 
ve více než 35 zemích světa.
 Redakce

Emco svačinka do kapsy

P I Š K O T Y  N A  K O S T
Tlak spotřebitelů na zvyšová-

ní kvality a trvanlivosti potravinář-
ských výrobků nutí jejich výrobce 
ve stále větší míře využívat ve vý-
robním procesu moderní technolo-
gie. Jednou z nich, která se již řa-
du let využívá v zemích západní Ev-
ropy, je metoda mražení a chlazení 
potravin pomocí dusíku. Ta se ve 
stále větší míře používá také v ob-
lasti přípravy pekárenských výrob-
ků.

Hlavní výhodou při užití dusíku 
v potravinářství je rychlost, jakou jsou 
potraviny zchlazeny nebo zmraženy. 
V případě pekárenských výrobků to 
může konkrétně znamenat podstatnou 
úsporu času – zatímco při využití kla-
sických metod bylo k zmrazení napří-
klad listového těsta zapotřebí několik 
hodin, s využitím dusíku lze tento pro-
ces zkrátit na několik minut. K časové 
úspoře se přidává i lepší kvalita výrob-
ku, protože díky metodě mražení po-
mocí dusíku je lépe zachována jeho 
chuť, aroma i vzhled. S využitím zmíně-
né metody může výrobce u svých pro-
duktů docílit také delší trvanlivosti. 

DUSÍK SE PROSAZUJE
I NA ČESKÉM TRHU

Vedle tlaku především evropských 
institucí na zvyšování kvality a bezpeč-
nosti potravin přispívá k častějšímu vy-
užívání dusíku v potravinářství také 
rostoucí poptávka po polotovarech, te-
dy předpřipravených potravinách, což 
platí i pro pekárenství. Ukazuje se, že 

pro 5–15 procent potravinářských vý-
robců v západní Evropě je dnes vyu-
žití dusíku při mražení či chlazení ne-
zbytnou nutností, jinak by jejich výrob-
ky nebyly konkurenceschopné nebo by 
nevyhovovaly předpisům. V České re-
publice jsou zatím převážně využívány 
klasické metody mechanického mraže-
ní, nicméně lze předpokládat, že ros-
toucí trend využití dusíku se vzhledem 
k výše popsanému vývoji na evropském 
trhu brzy projeví i u nás, byť v součas-
nosti je tato metoda využívána zatím 
jen v několika pekárnách.

PŘÍMÝ KONTAKT 
S PRODUKTEM ZVYŠUJE 

KVALITU MRAŽENÍ
Princip mražení a chlazení pomo-

cí dusíku spočívá v nástřiku kapalné-
ho dusíku přímo do prostoru, v němž
se daný produkt nachází. Dusík se 
okamžitě odpařuje, a vytváří tak žá-
daný chlad. Dusík je inertní plyn, kte-
rý nereaguje s prostředím, a proto mů-
že být v přímém kontaktu s potravina-
mi, což výrazně zvyšuje právě rychlost 
a kvalitu mrazícího procesu. V praxi 
má mrazicí zařízení obvykle podobu 
tunelu nebo mrazicí skříně. Konkrétní 
vzhled chladicího či mrazicího zařízení 
a jeho délka však závisí především na 
způsobu využití, resp. na tvaru a cha-
rakteru produktu, rychlosti výrobního 
procesu a podobě výrobní linky. Vyu-
žití dusíku zároveň pomáhá snížit ná-
klady na pracovní sílu, protože zkracu-
je dobu, po kterou se manipuluje s vý-
robkem ručně.

Díky rychlému zchlazení povrchu 

při mražení dusíkem je v potravinách 
zadržena voda, která se při použití ji-
ných metod mražení běžně ztrácí, a vý-
robci, který se pro tzv. šokové zmra-
žení dusíkem rozhodne, se tak značně 
zvyšuje výnosnost. Šokové zmražení 
zamezuje tvorbě krystalků ledu a dí-
ky rychlosti mražení pokrmy vzájem-
ně nepřimrzají, čímž vznikají vizuálně 
atraktivní a vysoce jakostní produkty. 

HODÍ SE PRO LISTOVÉ TĚSTO 
I BAGETY

V pekárnách se metoda mrazení po-
mocí dusíku hodí zejména pro listové 
těsto, korpusy dortů a piškoty. U chla-
zení tato metoda nachází nejčastější 
uplatnění při přípravě baget a obdob-
ných výrobků, u nichž se dusík zároveň 
využívá v procesu balení, jako ochran-
ná atmosféra tvořená směsí dusíku 
a oxidu uhličitého.

Metoda mrazení a chlazení pomo-
cí dusíku není naopak vhodná pro pe-
kárenské výrobky „běžné spotřeby“, ja-
ko je chleba či pečivo, které jdou z li-
nek ihned do prodeje a u nichž musí 
výrobce držet co nejnižší cenu. Nao-
pak ideálním řešením je tato metoda 
pro výrobce, jejichž výrobky jsou dis-
tribuovány do více lokalit. Konkrétně 
se může jednat o pekárny, které rozvá-
žejí své produkty do supermarketů, kde 
se následně rozmrazují, nebo výrobce 
stravy, která je podávána v letadlech 
či na čerpacích stanicích, tedy všude 
tam, kde je potřeba zachovat co mož-
ná nejdelší dobu trvanlivosti. Ta samo-
zřejmě záleží také na dalších podmín-
kách a teplotě, ve které je daný produkt 

při transportu i po něm uchováván. Dí-
ky využití dusíku při prvotním zmraze-
ní produktu se však výrazně zvyšuje vý-
sledná kvalita.

DUSÍK LZE V POTRAVINÁŘSTVÍ 
POUŽÍT PRO RŮZNÉ ÚČELY
Kromě pekárenských výrobků lze 

šokové mražení využít také v dalších 
oblastech potravinářské výroby, napří-
klad na mražení masa a zeleniny.

Využitím dusíku u mražení masa 
se snadněji udrží jeho textura, proto-
že šokové mražení nepůsobí nepřízni-
vě na buněčnou strukturu, jak tomu 
bývá v případě vytváření větších ledo-
vých krystalků u jiných metod mražení. 
Zkrácením doby mražení dochází rov-
něž k redukci mikrobiálního rozmno-
žování a oxidačních reakcí, tj. minima-
lizuje se riziko kažení. 

Dusík je dále hojně využíván při 
přepravě potravin v rámci technologic-
kého procesu výroby a při balení po-
travin. Vytvoří inertní atmosféru, kte-
rá dokáže zabránit, aby daný produkt 
(např. koření) při výrobě zvlhlo nebo 
přišlo do kontaktu se vzduchem a do-
šlo k následné oxidaci výrobků. Výsled-
kem je prodloužení trvanlivosti a kvali-
ty produktu. 

Své uplatnění nachází dusík také při 
mletí potravin, například při přípravě 
zelenino-kořeněných směsí. Tzv. kryo-
genní mletí zajistí, že za nízké teplo-
ty dojde ke zmrazení usušené zeleniny 
a koření na drobné části, které se bez 
potřeby manuálního mletí samy roz-
padnou a odcházejí zařízením s inert-
ní atmosférou např. již do balicí lin-

ky. V mnoha případech nachází dusík 
uplatnění také v tzv. mixéru na výro-
bu směsí zeleniny nebo těstovin s růz-
nými druhy omáček, což je produkt, 
který na českém trhu zatím chybí. Dí-
ky dusíku se při výrobě takovýchto 
směsí zabrání tomu, aby se jednotlivé 
části směsi k sobě lepily a přimrzaly.
Výrobci v masném průmyslu oce-
ní dusík při krájení, kdy lze produkt 
před samotným krájením zchladit na 
potřebnou teplotu, kdy není elastic-
ký a krájí se snadno a na rovnoměr-
né plátky.

MOBILNÍ TESTOVACÍ 
JEDNOTKY SPOLEČNOSTI

AIR PRODUCTS 
Zájemci, kteří uvažují o rozšíření 

výrobní kapacity, zvýšení produktivity, 
zvýšení jakosti, resp. o začlenění kryo-
genního mražení do vlastního výrobní-
ho postupu, se o jeho výhodách mo-
hou díky mobilní zkušební jednotce 
přesvědčit přímo ve svém vlastním pro-
vozu, případně lze zabezpečit zkoušky 
v některé z „potravinářských laborato-
ří“ společnosti Air Products.

Nejnovějším řešením, které společ-
nost Air Products uvedla na trh letos 
na jaře, je technologie LIN-IS, unikátní 
softwarové řešení s automatickým při-
způsobením výkonu chlazení změnám 
provozních parametrů výrobního pro-
cesu, kdy lze stanovit optimální množ-
ství kapalného dusíku, který je vstřiko-
ván do mrazicího zařízení. 

Ing. Radek Maděra
specialista společnosti Air Products

Využití dusíku při mražení a chlazení v pekárenství

Pardubice (bo) – Cukráři z celé 
republiky na pardubickém zámku 
2. června soutěžili o titul nejlep-
ší cukrárna roku. Pro rok 2007 se 
oceněním honosí cukrárna Stani-
slavy Kortánové z Malé Hraštice 
na Příbramsku. Porota hodnotila 
hygienické normy, kvalitu služeb 

i cukrářských výrobků. Cukráři se 
vrátili do Pardubic po delší pře-
stávce, předali proto ocenění ta-
ké za rok 2006. „Cenu získala 
cukrárna Evy Felegiové z Vyššího 
Brodu,“ řekl prezident Společen-
stva cukrářů Drahoslav Hvězda.

„Naším cílem je, abychom získali 
titul nejlepší cukrárna světa, oceně-
ní se vyhlašuje jednou za dva roky 
v Lucemburku,“ řekl Hvězda. 

Podle Hvězdy si nejlepší světo-
vé cukrárny vyrábějí zdobící přísa-
dy samy. Časem si tak možná češ-
tí cukráři například začnou vyrábět 

vlastní džem. Podstatou cukrářské-
ho umění jsou kvalitní ingredience, 
těm dnes odpovídají produkty v kva-
litě bio, dodal Hvězda. Rodina Kor-
tánové podniká 17 let a k cukrárně 
také vlastní pekárnu. Podnik živí 40 
zaměstnanců. Mezi jejich speciality 
patří přidávat do dortů kapku bran-

dy, během letních dnů vyrábějí třeba 
pomerančový dort. 

„Výrobky se sezonně liší, v teplejší 
dny je dobré vyrábět lehčí zákusky. 
Důležité je také sortiment obměňo-
vat, aby se zákazníci mohli těšit po-
řád na něco nového,“ řekl syn Kor-
tánové Martin Lupač. 

Cukráři soutěžili o nejlepší cukrárnu v zemi 



Potravinářský zpravodaj 7 / 2008  nabídky – informace / 27 



28 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2008



Potravinářský zpravodaj 7 / 2008  z domova / 29 

Hodnocení kvality zemědělských 
produktů a potravin je dnes v popře-
dí zájmu vědeckých institucí i široké 
praxe. Charakteristickým rysem sou-
časnosti je úzká vzájemná prováza-
nost všech článků potravinového ře-
tězce. Tato spolupráce je nezbytná 
v tvrdé konkurenci na domácím i za-
hraničním trhu a právě kvalita suro-
vin a finálních produktů je základ-
ním předpokladem úspěchu. 

Výzkumný ústav pivovarský a sladař-
ský, a. s., ve spolupráci s Komisí jakosti 
rostlinných produktů České akademie 
zemědělských věd vydal začátkem ro-
ku 2008 odbornou publikaci „Kvalita 
rostlinných produktů na prahu 3. tisí-
ciletí“. Publikace zachycuje současný 
stav a předpokládané perspektivy vý-
voje na tomto úseku. Kniha je učena 
pro širší odbornou, ale i laickou spo-
třebitelskou veřejnost, pracovníky vý-
zkumu, zemědělské a potravinářské 
praxe, zdravotnictví, kontroly, nákupu 
i obchodu a pro vysoké a střední odbor-
né školy. Vysoká úroveň publikace je 
zaručena autorským týmem specialistů 
na jednotlivé úseky pod vedením doc. 
Ing. Jaroslava Prugara, DrSc. 

Čtenář knihy se seznamuje postupně 
s různými pojmy souvisejícími s kvalitou 
a jejím hodnocením u našich hlavních 

plodin (obiloviny, olejniny, luskoviny, 
zelenina, ovoce, lesní plodiny, brambo-
ry, cukrovka, chmel, léčivé a kořeninové 
rostliny, alternativní plodiny, produkty 
ekologického zemědělství, houby, řasy 
a nižší rostliny), s žádoucími i nežádou-
cími obsahovými látkami a možnostmi 
ovlivňovat jejich výskyt v produktech ge-
neticko-šlechtitelskými cestami či agroe-
kologickými a technologickými opatře-
ními. Dále je pozornost věnována analy-
tickým metodám, některým nepravdám 
a mýtům, s nimiž se setkáváme, způso-
bům falšování, metodám řízení a kont-
roly, marketingu a etice v zemědělské 
a potravinářské praxi. Kniha dokladu-
je nutnost propojení cílových programů 
a zájmů zemědělské prvovýroby a zpra-
covatelského průmyslu. 

Doporučení obsažená v publikaci 
představují motivaci pro všechny člán-
ky potravinového řetězce, jejichž aktiv-
ní partnerskou spoluprací lze dosáh-
nout společného cíle – spokojenosti 
spotřebitele, a přispět tak i ke zlepšení 
zdravotního stavu naší populace.
327 s., barevná příloha, vázaná kniha
Cena: 250 Kč s DPH
Objednávky: Ing. Jana Bradová
Pobočka ČZS se sídlem ve VÚRV, v. v. i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6

Nová kniha Jaroslava Prugara 
o kvalitě rostlinných produktů

V podvečer předsednictví České 
republiky EU se v Praze ve dnech 
15.–19. 9. 2008 koná pracovní se-
tkání expertů na databáze složení 
potravin sdružených v rámci pro-
jektu EuroFIR – European Food In-
formation Network (www.eurofir.
net) – evropské sítě excellence 
databází potravin s vedoucím po-
stavením ve světě. Organizací ak-
ce byly za českou stranu pověřeny 
Úřadem pro potraviny MZe dvě in-
stituce – Ústav zemědělských a po-
travinářských informací a Výzkum-
ný ústav potravinářský Praha.

Projekt EuroFIR je mezinárodní 
projekt 6. Rámcového programu EU 
(2005–2009). Na projektu spolupracu-
je více než 47 institucí (univerzit, vý-
zkumných ústavů a podniků střední 
velikosti) z více než 26 zemí. Hlavním 
cílem projektu je vybudování komplex-
ní, srozumitelné a celosvětově uznáva-
né vědecky podložené databáze složení 
potravin a bioaktivních složek. Nástro-
jem k vybudování je vývoj mezinárod-
ního standardu pro management, kom-
pilaci, porovnání, výměnu a šíření dat 
o složení potravin, který bude základ-
ním stavebním prvkem systému pro 
management dat. Vývoj jednotného 
uživatelského rozhraní umožní pří-
stup do jednotlivých národních data-
bází s možností výměny dat pomocí 
standardizovaného transportního ba-
líčku ve formátu XML. Aktivity jsou 
rozděleny do několika pracovních sku-
pin – vývoj standardu a zajištění trans-
feru vědecky podložených informací 
o složení potravin, složení potravinář-
ských výrobků, tradičních a etnických 
potravin, budování databáze bioaktiv-
ních látek, komunikace a šíření dat, 
vzdělávání odborníků prostřednictvím 

výměnných pobytů, školení či účasti 
na pracovních setkáních. EuroFIR je 
partnerem pro významné výrobce po-
travin, státní instituce, sdružení výrob-
ců potravin v národním a nadnárodním 
měřítku. EuroFIR svými aktivitami vý-
znamně přispívá k informovanosti od-
borné a spotřebitelské veřejnosti v ob-
lasti složení potravin, přispívá ke zpra-
cování informací o složení potravin na 
vědecky podloženém a hodnověrném 
podkladě a poskytuje podklady pro re-
alizaci dalších projektů, např. epidemi-
ologických studií. Výstupy jsou aktivně 
využívány jinými subjekty, např. výrob-
ci pro značení potravin nebo vývoj no-
vých výrobků. 

Z rozhodnutí MZe byl Ústav země-
dělských a potravinářských informa-
cí ustanoven jako kontaktní místo pro 
spolupráci s EuroFIR, která byla stvr-
zena v srpnu r. 2007 podepsáním me-
moranda o spolupráci.

 
Zapojení ČR do projektu je význam-

né z následujících hledisek: 
EuroFIR poskytuje metodický zá-

klad pro zpracování dat v souladu 
s mezinárodně uznávanými standardy. 
Participace na projektu umožní české-
mu Centru pro databáze složení potra-
vin přístup k datům ostatních národ-
ních databází v rámci projektu. Účast 
na projektu přispěje k propagaci a pre-
zentaci tradičních a etnických potravin 
v mezinárodním měřítku. Participace 
na projektu usnadní přístup k vědec-
ky podloženým informacím o složení 
potravin. Účastí na projektu je oficiál-
ně deklarováno včlenění problematiky 
databáze složení potravin do systému 
národní výživové politiky. Osobní ko-
munikace s ostatními odbornými part-
nery usnadní ČR začlenění i do jiných 
projektů.

Organizací pracovního setkání 
v Praze byly za českou stranu pověře-
ny Úřadem pro potraviny MZe dvě in-
stituce – Ústav zemědělských a potravi-
nářských informací a Výzkumný ústav 
potravinářský Praha. 

PRACOVNÍ SETKÁNÍ SÍTĚ 
EUROFIR V PRAZE 

Cílem pracovního setkání v Praze 
je zhodnotit plnění hlavních záměrů 
projektu ve čtvrtém roce jeho realiza-
ce a zpracovat plán pro zbývajících 15 
měsíců s klíčovými investory z celé Ev-
ropy, včetně zástupců Evropského úřa-
du pro potraviny (EFSA), potravinář-
ského průmyslu a souvisejících projek-
tů financovaných EK. 

Plenární zasedání cca 150 vědec-
kých pracovníků podílejících se na re-
alizaci projektu a dalších pozvaných 
odborníků se koná 16.–17. 9. 2008 
v Konferenční centru City v Praze. 
Jednání se soustředí na standardy 
kvality dat, management dat a webo-
vé služby, tradiční a etnické potravi-
ny a bioaktivní látky. Součástí setkání 
bude posterová sekce se zaměřením na 
hlavní témata setkání a další souvisejí-
cí okruhy týkající se potravin a výživy. 
Posterová sekce je otevřena nejen pro 
účastníky projektu EuroFIR, ale také 
pro omezený počet odborníků z Čes-
ké republiky. 

V rámci pracovního setkání bude dne 
16. 9. 2008 v Konferenčním centru Ci-
ty k dispozici plocha pro prezentaci zá-
stupců potravinářského průmyslu Čes-
ké republiky (Potravinářské komory, 
Ministerstva zemědělství, výrobců). 
K prezentaci potravinářských firem 
lze využít distribuci informačních le-
táků pro účastníky konference, organi-
zování ochutnávky tradičních českých 
potravin a nápojů. 

U příležitosti pracovního setkání ex-
pertů na databáze složení potravin Ze-
mědělská a potravinářská knihovna 
uspořádá dne 18. 9. 2008 výstavku od-
borných publikací z fondu knihovny, 
které se vztahují k tématu setkání: ta-
bulek složení potravin, knih receptur 
a dalších odborných publikací. Výstav-
ka bude zpřístupněna v Domě země-
dělské osvěty (Slezská 7, Praha 2). 
V případě zájmu o další informace kon-
taktujte organizátory akce: 
Za českou stranu 
Ing. Marie Macháčková 
Zemědělská a potravinářská knihovna 
ÚZPI, Slezská 7, Praha 2
E-mail: machackova@uzpi.cz 
Tel.: 227 010 284
Ing. Marie Holasová 
Výzkumný ústav potravinářský Praha 
Radiová 7, Praha 10
E-mail: m.holasova@vupp.cz 
Tel.: 296 292 271 
Za EuroFIR 
Paul Finglas (koordinátor projektu) 
a Dawn Wright (manažerka projektu) 
Institute of Food Research 
Norwich, Velká Británie 
E-mail: ifr.eurofir@bbsrc.ac.uk
www.eurofir.net

PROGRAM PŘEDNÁŠKOVÉ 
SEKCE PLENÁRNÍHO 

ZASEDÁNÍ ZÁSTUPCŮ SÍTĚ 
PROJEKTU EUROFIR 

16. 9. 2008
1. sekce 

Update metodik pro nutriční profilová-
ní (Stefan Fabiasson, EFSA, IT)
Co očekává průmysl od nutričního pro-
filování (Annet Rootenburg, Unilever 
Research, NL) 
Databáze bezpečnosti potravin Moni-
QA (Miles Thomas, CSL, UK) 
Harmonizace metodik pro sledování 

příjmu potravin v rámci projektu EF-
COVAL (Evelyn de Boer, TNO Food 
Research, NL) 
Nová databáze složení potravin v ČR 
– přínos EuroFIR pro českou stranu 
(Marie Macháčková, ÚZPI, ČR)
Update metodik EuroFIR pro kompilá-
tory databází: standardy, indexace po-
travin, transportní balíček ve formátu 
XML (Anders Moller, Dannish Food 
Information, DK) 

17. 9. 2008
2. sekce 

Nové inovativní způsoby využívání da-
tabází složení potravin (Paolo Colom-
bani & Simone Bell, ETHZ, CH)
Update metodik EuroFIR pro hodno-
cení kvality dat (Isabel Castanheira, 
INSA & Amanda Earnshaw, CSL) 
Nová data o etnických potravinách 
(Dr. Dantosh Khokhar, University of 
Leeds, UK)
Databáze EuroFIR o bioaktivních lát-
kách a testování její využitelnosti (Jen-
ny Plumb, IFR & Anja Fragodt, Uni-
versity of Surrey & Paul Kroon, IFR, 
UK) 
Současný stav a testování využitelnosti 
databáze EuroFIR o bioaktivních lát-
kách z hlediska informací o biologic-
kých účincích sledovaných látek (Dr. 
Mairead Kiely, Darina Sheehan, UCC, 
IE & Anja Fragodt, University of Sur-
rey, UK) 

3. sekce 
Nová data o tradičních potravinách 
(Dr. Helena Costa, INSA, UK) 
Vzdělávací aktivity EuroFIR (Dr. Peter 
Hollman, RIKILT/WU, NL) 
Plány na udržitelnost projektu Euro-
FIR – EuroFIR AISBL (Paul Finglas, 
Dr. Lois Woestman, FCN & George 
Chryssochoidis)

Setkání evropských expertů na databáze složení potravin v Praze 

Praha (dra) – Pražská spo-
lečnost VIF připravuje společně 
s dalšími subjekty výstavbu liho-
varu v Peru za zhruba 150 milio-
nů dolarů (cca 2,36 miliardy ko-
run) včetně zemědělských inves-
tic. Důvodem je především výrazně 
nižší cena. Zatímco v Peru se dá 
litr etanolu z cukrové třtiny vyro-
bit zhruba za čtyři koruny, v Čes-
ku se náklady na litr lihu z obilí se 
při jeho současných cenách pohy-
bují kolem 20 korun.

„Fabrika spotřebuje třtinu ze zhruba 
6 000 hektarů půdy na západním pobře-
ží, kde je dnes poušť. Budeme investovat 
do kapkových závlah a díky tomu pro 
pěstování poslouží nyní nevyužívané po-
zemky. Výnosy třtiny v těchto podmín-
kách mohou být až dvojnásobné oproti 
Brazílii, což zlevní i výsledný produkt,“ 
řekl ředitel firmy VIF Antonín Krampol. 
 S realizací projektu chce začít letos na 
podzim. Ve společném konsorciu Bio-
Latina jsou vedle VIF i místní země-
dělci, kteří poskytnou půdu, či výrob-

ce zařízení pro lihovary Dio z Hrad-
ce Králové. Na financování se bude 
podle Krampola podílet ČSOB s Čes-
kou exportní bankou a peruánskou 
stranou, pojištění přislíbila EGAP. 
Firma plánuje, že produkce bioetano-
lu bude směřovat převážně do USA, 
případně i do Japonska a Číny. „Jen 
část se využije v Peru. Může se vo-
zit také do České republiky, když sem 
jde brazilský líh,“ uvádí Krampol. 
Právě dovoz bioetanolu ze zámoří kriti-
zují tuzemští lihovarníci. Kvůli rychlému 

zdražení obilí nyní nemohou konkurovat 
levnějšímu brazilskému biolihu a výroba 
v lihovarech stojí. Biopalivo z Jižní Ame-
riky dováží firma ČEPRO, která v rámci 
kontraktu nakupuje litr lihu za 15,20 ko-
runy. Ročně chce přijmout 50 vlakových 
souprav, díky nimž podle šéfa firmy Pav-
la Švarce pokryje až 80 procent potřeby. 
S obdobným problémem jako lihova-
ry se kvůli masivnímu dovozu z USA 
potýkají i evropští producenti bionaf-
ty, řekl na konferenci v Praze gene-
rální tajemník Evropského úřadu pro 

bionaftu (EBB) Raffaelo Garofalo. 
Bioetanol je v Česku od ledna povinnou 
příměsí automobilového benzinu. Jeho 
podíl musí v celkovém ročním objemu ob-
sahovat nejméně dvě procenta bioetano-
lu. Od příštího pak alespoň 3,5 procenta. 
Přimíchávání biopaliv do pohonných 
hmot má snížit závislost na dovozu ro-
py, přispět ke zlepšení ovzduší a také 
přinést odbyt zemědělské produkce. 
Nahrazení části fosilních paliv biopa-
livy vyžaduje po členských zemích Ev-
ropská unie. 

Češi chtějí postavit lihovar v Peru

Mikulov (fk) – Dne 6. června 2008 se konal již 
sedmý ročník jazzového večera na zámku v Miku-
lově. Tato hudební slavnost začíná mít svoji tradi-
ci a pořádá ji Sdružení přátel Karla Krautgartnera, 
také Regionální muzeum v Mikulově a město Miku-
lov. Programovou součástí této hudební slavnosti 
je také vkládání pamětních desek jazzových osob-
ností do chodníku slávy před rodným domem Kar-
la Krautgartnera, v němž je nyní galerie Jazz Art 
Gallery. Letos byla do chodníku před galerií vlože-
na hvězdná pamětní deska legendárního českého 
dirigenta Karla Vlacha, kterou odhalil známý zpě-
vák Richard Adam. 

Vlastní hudební večer byl zasvěcen také Karlu Vla-
chovi. V sále mikulovského zámku vystoupil orchestr 
Karla Vlacha, pod vedením dirigenta Jaroslava Dřeví-
kovského. Jako sólisté vystupovali zpěváci a zpěvačky 
Marcela Králová, Richard Adam, Jan Smigmator, Na-
ďa Wepperová a vokální kvartet Spirit. Celý pořad uvá-
děl, tak jako každým rokem velmi brilantně, hudební re-
daktor Českého rozhlasu Max Wittmann. Celá hudební 
produkce měla vysokou profesionální úroveň a byla dů-
stojnou vzpomínkou na slávu a věhlas orchestru Karla 
Vlacha. A návštěvníkům koncertu přinesla velmi hod-
notný hudební zážitek. 

Obdiv a uznání si zaslouží všichni pořadatelé této hu-
dební slavnosti, a to zejména Ing. Ladislav Kolmačka, 
CSc., který je jejím hlavním iniciátorem a organizáto-
rem. Popřejme „mikulovským“ mnoho dalších ročníků 
jazzových slavností a jejich návštěvníkům pěkné kultur-
ní zážitky.

VII. jazzový večer v Mikulově

Zleva: Max Wittmann, hudební redaktor Českého rozhlasu 
v Brně, Rostislav Koštial, starosta města Mikulov, Richard 
Adam, zpěvák, a Ing. Ladislav Kolmačka, CSc., hlavní orga-
nizátor jazzových slavností, při slavnostním odhalení pamět-
ní desky Karla Vlacha do chodníku slávy před rodným domem 
Karla Krautgartnera. V tomto domě je nyní galerie Jazz Art 
Gallery a muzeum Karla Krautgartnera.

Redakce
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Tento chléb je svým názvem charakteristický pro región východních Čech. Svým slo-
žením z pšeničnožitné mouky a přídavkem přírodní vlákniny lze obecně očekávat 
větší zastoupení žitných pentosanových polysacharidů s pozitivním vlivem na střev-
ní sliznice a zrovnoměrnění vstřebávání různých živin, případně omezené vstřebá-
vání nežádoucích složek. Chléb si po dlouhou dobu uchovává přirozenou čerstvost.

chléb je svým názvem charakteristický pro región východních Čech. Svým
z pšeničnožitné mouky a přídavkem přírodní vlákniny lze obecně oček

Na dnech chleba získal ocenění
„Vynikající výrobek“

Chléb s kmínem
v kategorii „Řemeslný chléb“

ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století

www.zatka .cz
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Litovel (red) – V sobotu 24. květ-
na proběhl již druhý ročník popu-
lárních závodů a zábavné projížďky 
na kolech Litovelským Pomoravím 
pod názvem FREE Litovelská jízda. 
Závod odstartoval přesně ve 14 ho-
din na nádvoří litovelského pivova-
ru. Téměř tři sta účastníků se vy-
dalo na dvě tratě Litovelským Po-

moravím. Delší z nich měřila 30 
kilometrů, kratší 18 km. 

Na delší, třicetikilometrové trati zá-
vodili účastníci ve třech kategoriích – 
muži, ženy a junioři. Kratší, desetiki-
lometrovou trať si užily rodinné týmy 
s dětmi. Nejstarším závodníkem byl 
Bohuslav Konečný (81 let). Nejmlad-

Litovel (red) – Více než pět set 
přátel a odběratelů sudového piva 
z řad majitelů restaurací a hospůdek 
z nejrůznějších koutů celé republiky 
se setkalo v areálu litovelského pi-
vovaru, aby společně oslavili výro-
čí 115 let od založení pivovaru. Pro 
všechny byl připraven celodenní zá-
bavný program. Celá akce se nes-
la ve fotbalovém duchu pod heslem 
„Fandíme fotbalu a také již 115 let 
klasicky vařenému pivu“. 

Celou akci slavnostně zahájili ředitel 
pivovaru Miroslav Koutek v dresu hlav-
ního rozhodčího, sládek Petr Kostelec-
ký a starosta města Litovel Vojtěch 
Grézl naražením bečky a přípitkem 
z korbelu, který připomíná několika-
násobné vítězství litovelského klasicky 
vařeného piva na prestižních anonym-
ních degustačních soutěžích. Ředitel 
pivovaru také poděkoval všem sudo-
vým odběratelům, že pomáhají udržet 
tradici klasicky vařeného piva, kterého 
v České republice ubývá, a naplňovat 
tak odkaz a poctivé myšlenky zaklada-

tele pivovaru Josefa Svozila i v dnešní 
tolik uspěchané a povrchní době.

„Letos tomu je již 115 let, co byl slav-
nostně otevřen „ryze český vlastenecký“ 
Rolnický akciový pivovar se sladovnou 
v Litovli. Jeho zakladatel Josef Svozil 
dal tenkrát do zástavy veškerý svůj ma-
jetek a věřil, že se klasicky vařené české 
pivo prosadí,“ sdělil Miroslav Koutek, 
ředitel Pivovaru Litovel, a dodal: „A pro-
sadilo. Klasicky vařené české pivo, to je 
ve světě pojem. Každý nám ho záviděl. 
Lidé si ve spěchu života myslí, že každé 
pivo vyrobené v pivovaru na území naší 
republiky je stále to staré poctivé světo-
vě uznávané. Klasické české pivo vařil 
v naší zemi každý pivovar zcela samo-
zřejmě. Jednotná náročná klasická tech-
nologie zaručovala u piv z různých pivo-
varů rozdílnost chutí. Každé pivo mělo 
svůj charakter, na který si štamgasti ne-
dali sáhnout. Dnes už ale klasicky vyrá-
bí jen pár pivovarů. Změny v technolo-
gických postupech, použití jiných kva-
sinek a někdy i surovin výrobu piva sice 
urychlilo, ale bohužel také zunifikova-
lo, a pivo se tak stalo neosobním, bez-

charakterním a všude stejným. Které to 
pivo má ten správný říz, tu správnou 
barvu či pěnu, vám řekne televizní re-
klama. O tom, že se pivo silně naředí vo-
dou, uměle dosytí CO

2
 a uměle dobarví, 

o tom se už nemluví…“
Kromě bohaté zábavy za doprovodu 

hudby a pestré nabídky poctivého kla-
sicky vařeného piva (speciálně pro tuto 
akci pivovar připravil 11° a 13° kvasni-
cové pivo) a dobrého jídla se soutěžilo 
v nejrůznějších fotbalových disciplí-
nách. Hrál se také turnaj v populárním 
stolním fotbálku s živými figurami. 

Během celodenní akce mohli všich-
ni zúčastnění postupně ve skupinkách 
absolvovat exkurze po celém pivovaru 
a na vlastní oči vidět, jak složitá je vý-
roba klasicky vařeného českého piva, 
charakteristického svou plností. Poča-
sí přálo a celá akce se vydařila. Přes pět 
stovek hostinských se rozjelo zpět do 
všech koutů republiky až v podvečer. 
Na podobný program se mohou všich-
ni pivaři a pivařky těšit v druhé polovině 
srpna, na kdy Pivovar Litovel připravuje 
den otevřených dveří pro veřejnost.

Pivovar Litovel oslavil 115 let od svého založení
P Ř E S  P Ě T  S E T  H O S T I N S K Ý C H  S E  S E Š L O  V  A R E Á L U  L I T O V E L S K É H O  P I V O V A R U  N A  P Ř Á T E L S K É M  P O S E Z E N Í

FREE Litovelská jízda – Litovelské Pomoraví ze sedla kola
P R O B Ě H LY  P O P U L Á R N Í  Z Á V O D Y  A  Z Á B A V N Á  P R O J Í Ž Ď K A  N A  K O L E C H  L I T O V E L S K Ý M  P O M O R A V Í M

ším tříletá Zuzka Kučerová. Na závod 
se vydala i dvojkola. Nechyběla ovšem 
ani dvě jednokola cipísek. Jedno z nich 
zkušeně vodil Michal Měcháček, který 
si odbyl svou premiéru loni, když na 
něm ujel dokonce celých neuvěřitel-
ných 30 kilometrů, a to poprvé v živo-
tě. Letos svůj výkon zopakoval.

Během závodu čekalo na cyklisty 
plnění řady zábavných úkolů. Organi-
zátoři připravili i pestrý doprovodný 
program a soutěže pro rodiče s dětmi 
v areálu pivovaru. Zajímavým zpestře-
ním byla exhibice brazilského taneční-
ho bojového umění Capoeira. Grilova-
lo se, k dobré náladě přispěla i hudební 
produkce a nechybělo ani nealkoholic-

ké pivo Litovel FREE, které všechny 
sportovce zaslouženě osvěžilo.

Startovné bylo zdarma (FREE) stej-
ně tak jako nealkoholické pivo Litovel 
FREE na startu závodu. V ceně star-
tovného byly i tvarůžky a další podpo-
ra účastníků FREE Jízdy.

„Litovelský mikroregion leží v chrá-
něné krajinné oblasti Litovelské Pomo-

raví a právě tímto územím vedou pře-
krásné cyklistické stezky. Litovelský pi-
vovar se podílí na jejich otevírání, aby 
si zdejší krásnou krajinu mohlo užít 
co nejvíc lidí. Počasí nám opět přálo 
a druhý ročník loni tak úspěšné akce 
se opět vydařil,“ uvedla vedoucí mar-
ketingu Pivovaru Litovel Markéta Ho-
duláková.

Zleva: ředitel pivovaru Miroslav Koutek, starosta města Litovel Vojtěch Grézl, mís-
tostarosta města Petr Šrůtek, manažerka marketingu Pivovaru Litovel Markéta Ho-
duláková, sládek Petr Kostelecký.

Různé značky piv, koncerty známých ka-
pel a bohatý doprovodný program, to vše 
čekalo na návštěvníky tradičních pivních 
slavností Hostan, které se konaly ve Zno-
jmě. 

Ve Znojmě
se konaly

pivní slavnosti 
Hostan

Slavnosti piva Hostan naražením sudu zahájil starosta Znojma Ing. Petr Nezveda.

V průběhu prvního dne akce se v areálu zno-
jemského hradu a pivovaru, kde se slavnosti usku-
tečnily, vytočilo přibližně 120 sudů piva. Kromě 
pěnivého moku (např. Starobrno Medium, Sta-
robrno Tradiční, Starobrno Frííí, Hostan Hrad-
ní, Hostan Naše pivko, Heineken a Krušovice-
Mušketýr) si lidé v pátek a v sobotu vychutnávali 
i pěvecké výkony například Petry Janů, poslucha-
če svým vystoupením potěšily i skupiny Mňága 
a Žďorp, Tublatanka, Kabát revival, Metallica re-
vival a další. Připraveny byly i netradiční „pivní“ 
soutěže o ceny – za všechny jmenujme soutěž 
v udržení rovnováhy na položeném sudu.

Znojemský pivovar Hostan se stal na přelomu 
tisíciletí součástí společnosti STAROBRNO, a. s.,
která od konce roku 2003 patří do koncernu
Heineken. „Podpora regionálních značek je pro 
nás velice důležitá, protože lokální patriotizmus 
je velmi silný. Lidé jsou hrdí na své místní pivo. 
Snažíme se jim značku přiblížit, snažíme se, aby 
byla součástí jejich života. Právě z tohoto důvo-
du pořádáme pivní slavnosti Hostan,“ uvedl Jiří 
Daněk, ředitel obchodu a distribuce společnosti 
Heineken Česká republika.

Dodal, že ve Znojmě Heineken Česká repub-
lika sponzoruje tamní hokejový tým. „Chceme 
být, jak se říká, dobrým sousedem,“ doplnil Jiří 
Daněk. Ing. Kateřina Eliášová

STAROBRNO, a. s.,
Královský pivovar Krušovice a. s.
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Praha – Braník, druhá nejprodá-
vanější značka v segmentu balené-
ho piva, přichází v letošním roce 
s další novinkou. Po změně desig-
nu etikety doprovázené spotřebitel-
skou soutěží se zpívajícími otvíráky 
uvádí Braník na trh nové multiba-
lení piv Braník Světlý, které obsa-
huje deset 0,5l lahví, balených ve 
speciální zpevněné fólii. 

Nabídka nového multibalení reaguje 
na požadavky konzumentů piva Braník. 
„Každý čtvrtý spotřebitel značky Braník 
si odnáší z nákupu domů šest a více lah-
ví. Deset a více lahví najdeme v nákup-

ním koši u více jak 15 % nakupujících. 
Naše novinka zákazníkům nakupování 
ulehčí,“ komentuje výsledky výzkumu 
agentury Incoma Martin Novák, ma-
nažer inovací Pivovarů Staropramen.

„Nové multibalení umožní spotřebite-
lům snazší ukládání piv do nákupních vo-
zíků a jejich následnou manipulaci. Re-
cyklovatelná fólie je velice pevná, bez pro-
blémů unese zatížení deseti lahvových piv, 
zároveň je prostorově úsporná,“ dodává 
Martin Novák. Nové multibalení se mů-
že pochlubit vedle své praktičnosti také 
atraktivním designem a v neposlední řa-
dě velmi příjemnou spotřebitelskou ce-
nou. Doporučená maloobchodní cena 
je 79 Kč. „Filozofií značky Braník je na-
bízet spotřebitelům dobré pivo za dobrou 
cenu. Náš produkt v novém balení tomu 
odpovídá,“ uzavírá Martina Bučková, ju-
nior brand manažer značky Braník.

O ZNAČCE
BRANÍK 

Značce Braník patří druhé místo 
v objemu prodaného piva v českých 
obchodech a její prodeje meziroč-
ně zaznamenávají významné nárůsty. 
Braník je typicky české pivo s tradi-
cí od roku 1899. Je oblíben pro svou 
osvěžující chuť, přirozený říz a čis-
tou chmelovou vůni. Značka Braník 
představuje pro spotřebitele kvalitní 
pivo za dobrou cenu. Je nabízena ve 
dvou extenzích: Braník Světlý a Bra-
ník Ležák. 

Pivovary Staropramen a. s. jsou 
s 15% podílem na domácím trhu dru-
hým největším producentem piva 
v České republice. Svým zákazníkům 
a spotřebitelům nabízejí nejširší port-
folio pivních značek. Společnost je 
druhým největším českým exportérem 

piva a její vlajková loď – značka Sta-
ropramen – se prodává ve 30 zemích 
světa. Společnost provozuje na bázi 
franchisingu síť značkových restaura-
cí Potrefená husa. Své dlouholeté zku-
šenosti s provozem vlastního koncep-
tu využívá při spolupráci se zákazníky, 
pro které chce být nejen dodavatelem 
piva, ale i partnerem v podnikání. Pivo-
vary Staropramen jsou součástí skupi-
ny InBev, přední pivovarnické společ-
nosti světa.

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s. 

Praha – Za posledních dvanáct 
měsíců vzrostly prodeje piva Pils-
ner Urquell v Itálii o šest procent 
a dosáhly objemu 23 000 hl. Ten-
to růst se podařil i přesto, že trh 
s pivem v Itálii stagnuje. Pilsner 
Urquell je v Itálii považován za su-
perprémiový ležák a proniká úspěš-
ně i do vyhlášené italské gastro-

nomie. V loňském roce značka 
uzavřela smlouvu s renomovanou 
gastronomickou společností Gam-
bero Rosso, která blíže seznámila 
italské gurmány s plzeňským pivem 
prostřednictvím degustací, ale ta-
ké receptů spojujících italská jíd-
la a pivo Pilsner Urquell.

V uplynulém roce vzrostly prodeje 
Pilsner Urquell jak v lahvích (+7,2 %), 
tak i v čepované variantě (+6,1 %). Nej-
větší oblibě se plzeňský prémiový ležák 
těší v severní Itálii, zejména v regionu 
Benátek. Na letišti v Benátkách se může-
te dokonce v letošním roce setkat se spe-
ciálním pivním barem Pilsner Urquell.

„Na italském trhu se značka Pilsner 

Urquell profiluje jako vysoce prémiová 
značka, a proto jsme mnoho aktivit za-
měřili na kvalitní gastronomii, čímž jsme 
se odlišili od naší konkurence. Velkou po-
pularitu zaznamenala kuchařka jídel ve 
spojení s naším pivem či jeho řízené de-
gustace,“ řekla Roberta Graziosi, mana-
žerka značky Pilsner Urquell v Itálii. 

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj, a. s.

P I L S N E R  U R Q U E L L  S E  S P O J U J E  S E  Š P I Č K O V O U  G A S T R O N O M I Í

Královský pivovar Krušovice, a. s.,
obdržel od rabinátu židovské ob-
ce v Praze košer certifikát. „Žáda-
li jsme o něj, abychom mohli ve vy-
braných prodejních sítích v Izraeli 
prodávat náš sortiment,“ konsta-
tovala Martina Pastorová, Export 
Marketing Manager Královského pi-

vovaru Krušovice, a. s. Dodala, že 
ročně na izraelský trh směřuje cca 
2500–3000 hl krušovického piva.

Pivovar košer certifikát získal na 
všechny své produkty vyráběné v lah-
vích, sudech a plechovkách. Jeho vy-
dání předcházel schvalovací proces, 

v rámci něhož bylo nutné předložit po-
tvrzení o dodávce sladu z ječmene, po-
pis technologického postupu při výro-
bě piva, rabinát měl rovněž dozor nad 
výrobním procesem v pivovaru. 

„Certifikát byl vydán na základě spl-
něných podmínek, podepsané smlouvy 
a zaplacené částky, odvíjející se od ob-

ratu korun za prodané pivo v Izraeli,“ 
uvedla Martina Pastorová. Řekla dále, 
že pivovar současně s košer certifiká-
tem získal i košer logo, které je teď tisk-
nuto na veškeré obaly sortimentu, kte-
rý směřuje do Izraele. Tento certifikát 
pivovar získal již po několikáté, což je 
významným potvrzením kvality veške-

rých krušovických piv. Košer certifikát 
pro všechna krušovická piva byl popr-
vé vydán 1. prosince 2004, od té doby 
se ho daří každý rok obnovit. Stávající 
košer certifikát má platnost do 31. 1. 
2009. Ing. Kateřina Eliášová

STAROBRNO, a. s.,
Královský pivovar Krušovice a. s.

Královský pivovar Krušovice opět získal košer certifikát

Velké Popovice – Na 12 000 ná-
vštěvníků se zúčastnilo 16. roční-
ku Dne Kozla, tradičních pivních 
oslav v pivovaru Velké Popovice. 
Letos patřil profesionálním rekord-
ním kláním, na Dni Kozla byly pře-
konány tři české a jeden světový 
rekord. Nechyběly ani Kozlí soutě-

že a celodenní šňůra koncertních 
vystoupení folk & country skupin. 
Příznivci velkopopovického piva ta-
ké ocenili unikátní speciál Velko-
popovický Kozel Machr, který byl 
uvařen pouze pro tuto příležitost. 
Prohlídkovou trasou pivovaru, kte-
rá je tento rok postupně inovována 

16. ročník Dne Kozla pokořil celkem čtyři rekordy!

Nakupování piv Braník bude snazší: přichází balení lahví ve fólii

a rozšiřována, prošlo za celý den 
více než 3 000 návštěvníků.

„Zajímavý program i přízeň počasí 
přispěly k vynikající návštěvnosti akce 
a příjemné atmosféře. Padl zde i celosvě-
tový rekord ve zvedání závaží v zubech – 
René „Golem“ Richter dokázal v zubech 
zvednout 8 pivních sudů a dva moderá-
tory, celkem přes 710 kg, což je světový 
rekord. Poté padly dva české rekordy – 
v otvírání pivních lahví zuby – nejlepší 
výkon byl 31 lahví za minutu a obr Petr 
David udržel v jedné ruce 11 „tupláků“. 
Úspěšný byl i pokus o vytvoření unikát-
ního rekordu, a sice skupinové fotografie 
co největšího počtu lidí s kozí bradkou. 
Tento doplněk dostal zdarma každý, kdo 
ochutnal letošní pivní speciál, a tak se 
hned na místě do České knihy rekordů 
dostal záznam o „Kozlím portrétu“, číta-
jícím přes 200 osob,“ uvedl Luděk Bau-
mruk, manažer značky Velkopopovic-
ký Kozel. 

Již čtvrtým rokem připravil velko-
popovický sládek pro příležitost Dne 
Kozla speciální pivo, které přispívá 

k výjimečnosti zážitku z návštěvy pi-
vovaru. „Letos mohli návštěvníci ochut-
nat Velkopopovický Kozel Machr, polo-
tmavý kvasnicový ležák vyvážené chuti 
s výrazným karamelovým aroma a la-
hodnou hořkostí. Jde o nefiltrované ne-
pasterizované pivo připravené klasickým 
výrobním postupem,“ upřesňuje Jaroslav 

Gubiš, manažer pivovaru Velké Popo-
vice.   Nezanedbatelný podíl na atmo-
sféře Dne Kozla měl hudební program 
folk & country, který probíhal paralel-
ně na dvou scénách v areálu pivovaru. 
Vystoupili například Poutníci, Marien, 
Semtex, Bezefšeho, Koňaboj, Cop ne-
bo Jaroslav Samson Lenk. 

Pilsner Urquell sklízí úspěchy v Itálii

www.agral.cz

POTRAVINÁŘSKÁ 
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Dvanáctý červen patřil v Lede-
burských zahradách Pražského 
hradu společnosti BOHEMIA SEKT 
a jejím hostům, kteří si přišli užít 
večer ve jménu hesla „Život nás 
baví“. Sympatické motto symboli-
zuje filozofii úspěšné firmy, kte-
rá je největším výrobcem sektů 
v České republice. Její obchod-
ní partneři trávili čas s dráždivou 
chutí sektu, s vůní jahod a vybra-
ných pokrmů, zatímco atmosféru 
dotvářely tóny hudby odrážející se 
od starobylých zdí.

Palácové zahrady, to je výjimečné 
prostředí, kterému vládne mimořádný 
genius loci. K němu se ve čtvrtek večer 
přidaly skladby tria Richarda Balzara, 
které hosty vítaly u welcome drinku. 
Svým šarmem ke kouzlu setkání be-
zesporu přispěl Marek Eben, který 
se opět skvěle zhostil role moderáto-
ra. Kromě luxusních šumivých vín se 
představily také vyhlášené pražské re-
staurace Lví Dvůr, Mlýnec, Bellevue, 
V Zátiší a restaurace nového hote-
lu Clarion Congress. Z jižních Čech 
přijela Adéla Třeboň a sever republiky 
prezentoval Domov Liberec. Kdo si 

Pan Josef Vozdecký (generální ředitel Bohemia Sekt, a. s.) nalívá sekt slečně Jando-
vé (Miss 2008), vedle ní stojí Kateřina Sokolová (Miss 2007) a vedle slečny Sokolové 
stojí Kateřina Pospíšilová (1. vicemiss 2006).

Zleva: Marek Eben (moderátor), Zuzana Jandová (Miss ČR 2008), Martin Fousek 
(marketingový ředitel Bohemia Sekt, a. s.), Iveta Lutovská (sommeliérka)

„Letní Bohemia Sekt“
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nebyl jist výběrem správného vína k vy-
branému pokrmu, mohl se svěřit do 
péče půvabným dívkám, které ve spo-
lupráci se sklepmistry a kuchaři těchto 
restaurací doporučily ideální kombina-
ci. V praxi tak hostům předvedly, jak 
důležité je snoubení vín a pokrmů.

Pro přítomné dámy a pány byla jis-
tě velmi zajímavým zážitkem módní 
přehlídka předních českých návrhářů. 
V choreografii Dany Gregorové model-
ky předvedly róby Josefa Klíra, Beaty 
Rajské, Hany Havelkové nebo Bedři-
cha Pavlačky. Je dobré vědět, co bude 
v letní sezoně in…

Přítomné pány zaujala degustace 
šumivého vína z produkce BOHEMIA 
SEKTU, Louis Girardot, držitele zla-
té medaile z Bruselu, podávaného za 
asistence vítězů jubilejního 10. ročníku 
mistrovství České republiky sommelie-
rů „Trophée Bohemia Sekt – Somme-
lier ČR 2007“. Marek Eben vyzpoví-
dal letošní Miss ČR Zuzanu Jandovou 
a několik otázek položil i generálnímu 
řediteli BOHEMIA SEKTU Ing. Voz-
deckému a čtyřem sommeliérkám také 
z řad Miss ČR. Samozřejmě nechyběli 
ani mistři České republiky v tomto obo-
ru – Jakub Bratánek, Jakub Král a čer-

ný kůň Bohemia Sektu, Tomáš Brůha. 
Na letošní léto s Bohemia Sektem si 
Marek Eben připil nejen se Zuzanou 
Jandovou, ale také s Danem Bártou, 
který celý večer provázel svou hudbou. 
Všechny tři osobnosti pozvedly sklen-
ky s elegantním červeným sektem Cha-
teau Belveder doux, který voní krásně 
letně – po zralých třešních. 

Večer pořádaný společností BOHE-
MIA SEKT v Palácových zahradách 
byl skutečně hvězdný – posuďte sami. 
Ochutnávat produkty Bohemia Sektu 
a popovídat si s přáteli přišli ministr 
zemědělství ČR Petr Gandalovič, mo-

derátorka Zuzana Belohorcová s příte-
lem, herečka Jana Švandová s Veroni-
kou Freimannovou, publicista Radek 
John s manželkou Zlatou Adamov-
skou, plavkyně Yvetta Hlaváčová, pan 
Vlastimil Harapes, herec Václav Postrá-
necký a další.

Závěrem zazněla z úst Marka Ebe-
na slova, která nejen že provázejí let-
ní kampaň Bohemia Sektu, ale jsou zá-
roveň přáním společnosti BOHEMIA 
SEKT nám všem: „Užívejte si častěji!“

Hana Karnoldová
Marketingový specialista P.R.

BOHEMIA SEKT, a. s. 

Čejkovice – Po úspěšném rozší-
ření portfolia v segmentu šumivých 
vín (Saint Croix Sekt) Templářské 
sklepy Čejkovice posílily i portfo-
lio vín tichých. Na trh tak přichá-
zí „templářská“ novinka, řada vín 
s názvem Astrology Wine.

Templářské sklepy Čejkovice přichá-
zí na trh s novinkou, která se má stát 
spojnicí mezi oblastí astrologie a gast-
ronomie! Chutě lahodící osobám dle 
data narození se staly klíčem pro vý-
běr speciálních odrůd vín s vystihují-
cím názvem Astrology Wine. Pro kaž-
dé znamení byly vytipovány vždy dva 
druhy z tichých i šumivých vín. Řada 
je určena výhradně pro vinotéky a ob-
chody s dárkovými předměty. 

Exkluzivitu nové řady podtrhují eti-

kety z ručně vyráběného papíru se zla-
tou ražbou. Láhev je dále doplněna gra-
ficky korespondující knížečkou, která 
nese základní charakteristiku osoby 
narozené v daném znamení. Celkové 
prestižní provedení dotváří ručně do-
tiskovaná originální pečeť se symbolem 
konkrétního znamení.

Prezentace Astrology Wine kolek-
ce nabízí v místě prodeje podporu pro-
střednictvím POS tabulí s ukazatelem 
aktuálního znamení, což má sloužit ja-

ko berlička pro nakupující. Tabule jsou 
součástí typických templářských dřevě-
ných stojanů na vína.

Pro ucelení nabídky této dárkové řa-
dy jsou k dispozici vizuálně sjednocené 
odnosné tašky v přírodním provedení, 
tak jak je typické pro Templářské skle-
py Čejkovice.

Mgr. Lukáš Lukáš
obchodní a marketingový ředitel, 

Templářské sklepy Čejkovice 

T E M P L Á Ř S K É  S K L E P Y  Č E J K O V I C E ,  V I N A Ř S K É  D R U Ž S T V O

Vína s nádechem tajemna… Templářské sklepy uvádí na trh novou řadu vín

Ve slovinské Ljubljaně se na pře-
lomu května a června uskutečnila 
další prestižní světová soutěž vín. 
Moravští a čeští vinaři si odvezli 10 
zlatých a 8 stříbrných medailí. 

Vino Ljubljana je nejstarší meziná-
rodní soutěž vín a tento rok se konala 
již po čtyřiapadesáté. Účast našich vín 
opět zajišťovalo Národní vinařské cen-

trum za podpory Vinařského fondu. 
Soutěží prošlo 578 vzorků z 19 zemí. 
Zhruba třetina vín pocházela z domá-
cího „hřiště“ – Slovinska – a z „hostů“ 
byla nejvíce zastoupena vína z Chor-
vatska, České republiky a Španělska. 

„Do Ljubljany jsme tentokrát přivez-
li 46 vzorků moravských a českých vín. 
A jak se už stalo tradicí, naše vína i zde 
opět obstála v zahraniční konkurenci. 

V Ý S L E D K Y  T U Z E M S K Ý C H  V I N A Ř Ů  –  V I N O  L J U B L J A N A  2 0 0 8

Výrobce Odrůda Ročník Medaile
Drápal Oldřich Ryzlink rýnský, slámové vino 2004 Zlatá medaile
Drápal Oldřich Tramín červený, slámové vino 2004 Zlatá medaile
Drápal Oldřich Frankovka, slámové víno 2006 Zlatá medaile
Drápal Oldřich Bobulky, slámové víno 2005 Zlatá medaile
LIVI Dubňany Rulandské šedé 2007 Zlatá medaile
SPIELBERG CZ, s. r. o. Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2006 Zlatá medaile
VINAŘSTVÍ OVČÁČÍK Rulandské šedé, výběr z bobulí 2003 Zlatá medaile
VINAŘSTVÍ OVČÁČÍK Tramín červený, výběr z bobulí 2003 Zlatá medaile
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o. PÁLAVA 2007 Zlatá medaile
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o. Veltlínské zelené 2006 Zlatá medaile
BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige Brut 2005 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige Brut 2004 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige Demi sec 2005 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT, a. s. LOUIS GIRARDOT Brut 2003 Stříbrná medaile
SOŠV a SOUZ Valtice Muškát moravský 2006 Stříbrná medaile
TETUR Vladimír Muškát moravský 2007 Stříbrná medaile
VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Chardonnay, výběr z hroznů 2007 Stříbrná medaile
VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Sauvignon, pozdní sběr 2007 Stříbrná medaile

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

10 zlatých medailí pro tuzemské vinaře z Lublaně
Čtyřmi zlatými medailemi se může pyš-
nit Oldřich Drápal za svá slámová vína, 
který za svoji slámovou Frankovku roč-
níku 2006 obdržel titul národního šam-
piona. Dvě zlaté obdrželo Vinařství Ov-
čáčík z Velehradu za Rulandské šedé, 
výběr z bobulí 2003, a Tramín červe-
ný, výběr z bobulí, 2003. Další dvě zla-
té získaly Vinné sklepy Lechovice za 
Pálavu 2007 a Veltlínské zelené 2006. 
Po jedné zlaté medaili získalo vinařství 
SPIELBERG CZ a LIVI Dubňany,“ ko-

mentuje hlavní sommelier Národního 
vinařského centra, Marek Babisz. 

„Soutěž je výjimečná složením porot 
a způsobem hodnocení. V každé ze šes-
ti komisí zasedají vždy čtyři zahraniční 
a tři domácí odborníci, osmý, předseda 
komise, nehodnotí. Mezinárodní část 
poroty tvoří degustátoři, kteří letos při-
jeli z 18 zemí, včetně České republiky. 
Hodnotí se přímo do notebooků, při-
čemž každé z vín je hodnoceno třikrát 
ze tří různých aspektů – nejprve klasic-

kou 100bodovou elektronickou tabul-
kou, pak kvantitativním „pavoukem“ 
a nakonec slovním popisem každého 
vzorku. Nejlepší vína jednotlivých ka-
tegorií ze třídenního základního kola 
pak postupují do velkého finále, které 
určí šampiony a Mistry světa, což je ti-
tul, udělovaný již tradičně na této sou-
těži při splnění přísných kriterií,“ říká 
Dr. Luboš Bárta, šéfredaktor magazínu 
SOMMELIER, který se účastnil soutě-
že jako člen hodnotící komise.
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Britská metropole znovu oži-
la slavnými vinařskými soutěžemi. 
A naši vinaři jsou opět úspěšní. Na 
jedné z největších výstav na svě-
tě co do počtu vzorků Internatio-
nal Wine Challenge 2008 morav-
ští a čeští vinaři získali 23 medailí. 
Další světově uznávaná soutěž De-
canter World Wine Awards dopadla 
také úspěšně: naši vinaři si odsud 
odvezli 20 cenných kovů. Společ-
nou prezentaci tuzemských vín za-
jistilo Národní vinařské centrum za 
podpory Vinařského fondu. 

Prestižní mezinárodní soutěž Inter-
national Wine Challenge (IWC) se le-
tos v květnu konala již po pětadvacá-
té. Tento rok si nejvyšší zlatou medai-
li odvezlo celkem 267 vinařů z celého 
světa. Stříbrným kovem se může pyšnit
1 257 vín a bronzovou medaili získalo 
2 140 vinařů. Také moravští a čeští vi-
naři se zúčastnili. Patnáct z nich přije-
lo představit dohromady 55 vzorků vín. 
23 se domů vracelo s oceněním. Nej-
větších úspěchů dosáhl Znovín Znoj-
mo, který za svůj Ryzlink rýnský, ledo-
vé víno z ročníku 2007, získal stříbr-
nou medaili a firma Bohemia Canopus 
z velkopavlovické podoblasti, která si 
odvezla rovněž stříbro za Ryzlink rýn-

ský, ročník 2005. Devět našich vín ob-
drželo bronzovou medaili a dvanáct 
tzv. Doporučení. 

Další soutěží, která v květnových 
dnech proběhla v Londýně, byla De-
canter World Wine Awards. Tato sou-
těž patří mezi nejuznávanější na světě 
a pro naše vína je velmi důležitá pro 
vstup na anglický trh. Do letošního roč-
níku se zapsalo celkem 9 219 vín, což je 
více než dvojnásobek oproti době, kdy 
soutěž před pěti lety začínala. „Z na-
šich vín zabodoval zejména Znovín 
Znojmo, který si za svůj Ryzlink rýn-
ský, slámové víno 2006, odvezl zlatou 
medaili. Vinařství Sonberk, Vinařství 
Mikrosvín Mikulov a Vinné sklepy Le-
chovice se zase mohou pyšnit stříbrný-
mi medailemi,“ komentuje Marek Ba-
bisz, hlavní sommelier Národního vi-
nařského centra. Bronzových medailí 
získali naši vinaři celkem osm a také 
osm Doporučení. Za Českou republi-
ku se přijelo prezentovat 41 vzorků od 
dvanácti vinařských firem. 

Již se stalo dobrým zvykem, že na 
světových prestižních soutěžích morav-
ští a čeští vinaři sklízejí úspěchy a do-
stávají se mezi takové vinařské velmo-
ci jako Francie, Austrálie nebo Španěl-
sko. To jen dokládá fakt, že si naše vína 
pozici mezi světovými víny našla. 

VÝSLEDKY NAŠICH VINAŘŮ V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI INTERNATIONAL WINE CHALLENGE:
Medaile Víno Ročník Výrobce

Stříbrná medaile Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2005 Bohemia Canopus 
Stříbrná medaile Ryzlink rýnský, ledové víno 2007 Znovín Znojmo
Bronzová medaile Ego No. 72 Veltlínské zelené 2006 MVZ Bzenec
Bronzová medaile Sauvignon, výběr z bobulí 2003 Vinařství Ovčáčík
Bronzová medaile Rulandské šedé, výběr z bobulí 2003 Vinařství Ovčáčík
Bronzová medaile Ego No. 81 Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2006 MVZ Bzenec
Bronzová medaile Ego No. 76 Veltlínské zelené, Sylvánské zelené 2006 MVZ Bzenec
Bronzová medaile Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 Pavel Binder
Bronzová medaile Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2006 Spielberg
Bronzová medaile Sauvignon, výběr z hroznů 2007 Víno Mikulov
Bronzová medaile Tramín červený, výběr z hroznů 2007 Znovín Znojmo
Doporučení Tramín červený, slámové víno 2004 Oldřich Drápal
Doporučení Dornfelder, pozdní sběr 2007 Radomil Baloun
Doporučení Muškát moravský, pozdní sběr 2007 Radomil Baloun
Doporučení Veltlínské zelené, pozdní sběr 2007 Radomil Baloun
Doporučení Ego No. 69 Ryzlink vlašský 2006 MVZ Bzenec
Doporučení Muškát moravský, výběr z hroznů 2003 Vinařství Ovčáčík
Doporučení Maidenburg Sauvignon Blanc 2007 Reisten
Doporučení Bohemia Sekt Prestige Demi Sec 2005 Bohemia Sekt
Doporučení Bohemia Sekt Prestige Brut 2005 Bohemia Sekt
Doporučení Louis Girardot Brut 2003 Bohemia Sekt
Doporučení Chardonnay, výběr z bobulí 2007 Vinné sklepy Lechovice
Doporučení Pálava, výběr z hroznů 2007 Víno Mikulov

VÝSLEDKY NAŠICH VINAŘŮ V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI DECANTER WORLD WINE AWARDS: 
Medaile Víno Ročník Výrobce

Zlatá medaile Ryzlink rýnský, slámové víno 2006 Znovín Znojmo
Stříbrná medaile Rulandské šedé, výběr z cibéb 2007 Sonberk
Stříbrná medaile Ryzlink vlašský, ledové víno 2001 Vinařství Mikrosvín Mikulov
Stříbrná medaile Veltlínské zelené, slámové víno 2006 Vinné sklepy Lechovice
Bronzová medaile Bohemia Sekt Prestige Demi Sec 2005 Bohemia Sekt
Bronzová medaile EGO Emotion Chardonnay, výběr z hroznů 2006 MVZ Bzenec
Bronzová medaile Cuvée Cygnus, Ryzlink rýnský, Sauvignon blanc 2006 Nové Vinařství
Bronzová medaile Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 Sonberk
Bronzová medaile Legio X Gemina – Ryzlink vlašský 2005 Vinařství Mikrosvín Mikulov
Bronzová medaile Rulandské šedé, výběr z hroznů 2007 VÍNO Mikulov
Bronzová medaile Chardonnay, výběr z hroznů 2007 VÍNO Mikulov
Bronzová medaile Ryzlink rýnský, ledové víno 2007 Znovín Znojmo
Doporučení EGO No. 69 Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 2006 MVZ Bzenec
Doporučení EGO No. 81 Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2006 MVZ Bzenec
Doporučení EGO No. 70 Chardonnay, výběr z hroznů 2006 MVZ Bzenec
Doporučení Cépage – Chardonnay 2007 Nové Vinařství
Doporučení Cépage – Merlot rosé 2007 Nové Vinařství
Doporučení Legio X Gemina – Chardonnay barrique 2006 Vinařství Mikrosvín Mikulov
Doporučení Pálava výběr z hroznů 2007 Vinné sklepy Lechovice
Doporučení Sauvignon 2007 VÍNO Mikulov

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

Moravská a česká vína opět zabodovala –
tentokrát na dvou prestižních soutěžích v Londýně 

Valtice – Na internetových 
stránkách www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz spustilo Ná-
rodní vinařské centrum unikát-
ní interaktivní mapu. Tato novin-
ka má návštěvníkům přiblížit mo-
ravské a české vinařství, vinné 
sklepy a vinotéky, vinařské obce, 
stezky, vinařská muzea a další za-
jímavosti. Nyní může každý jedno-
duše a rychle najít svého vinaře. 

Na mapě je umístěno více než 
1 200 vinařských objektů a zajíma-

vostí. „Touto novou interaktivní ma-
pou chceme zvýšit uživatelský kom-
fort návštěvníků webových stránek 
moravských a českých vín www.vina-
zmoravy.cz a www.vinazcech.cz (an-
glická doména www.wineofczechre-
public.cz). Mapa je součástí postup-
ného rozvoje oblasti vinařské turistiky 
na těchto stránkách a pokrývá území 
celé České republiky,“ říká Pavel Krš-
ka, ředitel Národního vinařského cen-
tra. 

Milovníci vín a vinařské turistiky 
si tedy nyní mohou snadno najít své-

ho vinaře či jinou vinařskou zajíma-
vost. Mapu návštěvníci stránek na-
jdou v sekci vinařských oblastí – Mo-
rava nebo Čechy. Stejně tak lze mapu 
najít v sekci Oblasti a vinaři u vinař-
ství a vinných sklepů, vinoték a vinař-
ských obcí. Mapou je možné jednodu-
še posouvat, přibližovat či oddalovat, 
dělat výřezy, zobrazovat běžný pod-
klad nebo fotomapu. Objekty na ma-
pě je možno filtrovat podle podoblastí 
a typu objektu. Lze si také jednoduše 
zobrazit seznam objektů v mapovém 
výřezu a ten vytisknout. Jednotlivé ty-

py objektů se zobrazují v závislosti na 
zvoleném přiblížení. 

Internetové stránky www.vinazmo-
ravy.cz a www.vinazcech.cz jsou ofi-
ciálními webovými stránkami mo-
ravských a českých vín, resp. značky 
„Vína z Moravy, vína z Čech“. Obsa-
hují rozsáhlé informace o našich vi-
nařských oblastech a vinařích, údaje 
o historii, odrůdách, obecné informa-
ce o víně (výroba a degustace, rozdě-
lení vín atd.). Návštěvníci zde najdou 
také informace o vinařské turistice ne-
bo se dozví o zdravotních účincích ví-

na. Důležitou součástí stránek je po-
drobný kalendář vinařských akcí a od-
kazy na instituce. Milovníci vína zde 
najdou nejucelenější databázi vinař-
ství, vinných sklepů a vinoték. 

„Již nyní připravujeme další úpra-
vy stránek, abychom i nadále zvyšo-
vali uživatelský komfort, zlepšili pře-
hlednost navigace a také zmodernizo-
vali jejich grafickou podobu,“ dodává 
Pavel Krška.

Ing. Pavel Krška
Národní vinařské centrum, o. p. s.

Najděte svého vinaře!

Branislav Chovan, jeden z našich 
největších znalců a zároveň dovoz-
ců italských vín, představil vína 21 
špičkových italských vinařů. Ti při-
jali jeho pozvání a osobně přijeli se 
svou nabídkou do České republiky. 
Čtvrtý ročník degustace italských 
vín v Praze nazvaný GRAN GALA DEL 
VINO ITALIANO, tedy velká slavnost 
italského vína, se konala ve čtvr-
tek dne 12. 6. ve Ville Richter na 
Pražském hradě.

Pan Chovan je velkým milovníkem 
Itálie, její gastronomie a dobrého ví-
na. Jeho společnost Chovan a partne-

ři, která dováží ta nejlepší italská vína, 
působí na českém trhu již 15 let.

Působivé portfolio vín z Itálie, 
ve kterém nechybí skutečné legen-
dy, ochutnali pozvaní hosté. Jsou to 
především restauratéři a profesionál-
ní pracovníci v gastronomii, velko-
obchodníci a prodejci vína, majitelé 
vinoték, sommelieři, privátní klienti 
a VIP hosté.

Krásy, taje a rozmanitosti, přede-
vším však povědomí o kvalitě a lahod-
nosti italských vín se představilo tedy 
nejen profesionálům, ale i amatérům 
z řad milovníků dobrého vína.

 „Přes 500 návštěvníků Gran Gala 

del Vino Italiano ochutnalo vína ne-
jen z Toskánska a z Piemontska, nej-
známějších vinařských regionů, ale 
i z oblasti Friuli, která je známá pře-
devším svými vynikajícími bílými ví-
ny, rovněž tak i z oblasti Benátska 
a Marky. Velmi zajímavá a hodnotná 
jsou vína ze Sicílie a Sardinie a urči-
tě stojí za pozornost vína z Kampánie 
z proslulého vinařství Mastroberardi-
no. Vinařství, se kterými spolupracuji, 
jsou můj osobní pečlivý výběr. Důvěr-
ně znám všechny vinaře, jejich život-
ní filozofii, zanícenost k půdě a vínu,
pochopitelně tak i jejich vinice, canti-
nu, způsob výroby. Vinařství opakova-

ně navštěvuji, abych neztratil přehled 
a kontakt s vinaři. Vždy obdivuji jejich 
lásku a péči, kterou výrobě vína věnu-
jí a zajisté mi to vše pomáhá vínu lé-
pe porozumět, uvědomit si a pocho-
pit rozmanitost italských regionů, je-
jich odrůd... A následně pak všechny 
své zkušenosti spolu se skvělým vínem 
předat také mým klientům,“ uvedl pan 
Chovan.

Odezva na tuto akci v předcháze-
jících letech byla mimořádně přízni-
vá jak ze strany odborného i laického 
českého publika, tak i ze strany ital-
ských vinařů. Během krátké doby se 
tato událost stala nejdůležitější speci-

alizovanou akcí tohoto druhu na čes-
kém trhu. 

Od začátku své činnosti se Brani-
slav Chovan snaží nebýt pouhým ob-
chodníkem s vínem, ale především 
dobrým partnerem svých klientů pro 
dobré víno, s osobním přístupem, ši-
rokými znalostmi, připraven kdykoliv 
poradit a pomoci. Jeho jasným cílem 
je přiblížit a dát poznat české veřejnos-
ti opravdu kvalitní italské víno za co 
nejvýhodnější ceny.

Objektivně se dá říci, že i jeho zá-
sluhou kvalitní italské víno krok po 
krůčku dobývá taky českou kotlinu.

Redakce

Degustace špičkových italských vín na Pražském hradě
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Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České republice,
ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech.

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

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

SkSkSkupupupinininaa TECNOCAPAP mmáá své výrobní závody vv I Itááliii,i, v v Č Česeskéké r rrrepepublic
ve ŠŠpapanělsku, naa Ukrajjinině a ve Spojeenýných státeechchch..

V V V dudubnb u u 2000606 k kkououpipip la Skupipinana T TECE NOCAAPP fi rmu u ObObalal R Rozozkokoššš.š. N ov
vzvznininiklklý ý ý popopodndnd ikik T TTECEE NOOOCAAP P s. r. o.o  začalal ihnhned realilizozovavat t prprooogo ra
momomodeded rnrnnizizzacace e vývývýrororoby aaa rrozšiřoř vání výrrobobníních progrgg amama ů ů a a kakaaappac
BěBěheheem mm dvouu lletet bbylyly y vývýrorobnbnb í kapapacic ty téměř zdvojjnánán sosobebenyny a aaa  šká
vývýroroobkbkbků ů dodd sáhllhla aa tatakokovévévé úúroovnvně,ě  že e popodnik dokáže e ussuspopop kokojijit t jajaakkéko
popop žaž dadadavkvkky y fi fifirerem,m,m  kkteteréréé ppouououžížíívavav jíjí víčka TWIST OFFFF, OMMNINIA A a a PAPANNNNO.

JaJaJ snsnsnýmýmý  zákákklaladedeem mm obchhchododníní pololititikikyy cec lé Skupiny TTECE NOCAAP P jeje nneeeueustá
zlepepšošoováváv níní kvavavalilil tyty aaa ssslulul žežeb b zzákaznzníkíkůmmů . MoMotto „KKKVAALILIL TATA A A S SLULUUŽŽŽBŽBY“ 
klíčíččememm kkk úúsppěcěchuhuh  SS Skukkupipinyny T ECECNOOCACC P P nana s svvětot výých trzícch.h.  

Nabízíme našim zákazníkům
zkušenosti největšího italského výrobce kovových 
uzávěrů a profesionalitu výrobce zavíracích strojů.

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

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

a se zákonem o ochraně spotřebitele.

PASSIONATE
PROFESSIONAL
PERFECTIONIST
Closing Systems

TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov

Tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539
E-mail: sales@tecnocapclosures.com

www.tecnocapclosures.com

Chléb konzumní
s kmínem kulatý 1200g 

Enpeka a. s., Jihlavská 1143, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 621 250, fax: +420 566 621 481

E-mail: info@enpeka.cz

www.enpeka.cz

CHARAKTERISTIKA:
Výrobek denní spotřeby, který je ručně vyroben, má zlatohně-
dou kůrku, ve střídě je pružný a stejnorodě pórovitý s příjem-
nou chlebovou vůní. Vyrobený je tradičním způsobem ze smě-
si pšeničné mouky chlebové a žitné mouky chlebové (ve formě 
kvasu) s přísadou kmínu a soli s jódem.

Společnost Enpeka a. s. Žďár nad Sázavou získala na Dnech 
chleba 2008 v Pardubicích ocenění za vynikající výrobek v sou-
těži „Chléb roku 2008“ v kategorii Řemeslný chléb.
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TRADIČNÍ PEČIVO

Z VALAŠSKA:
 � valašské frgály – koláče s tradicí 

200 let v tomto regionu;
 � moravské koláčky – 

oblíbené sváteční pečivo; 
 � škvarkové pagáčky – originální 

historická receptura; 
 � zdobené medové perníčky 

– pro děti i dospělé, chutnají 
i ozdobí příjemné chvíle;

 � a mnoho dalších vysoce kvalitních 
pekařských výrobků nabízí 

 

Pekařství
VALAŠSKÉ FRGÁLY 

s. r. o.
z Velkých Karlovic 

v okrese Vsetín,
 

držitel národní značky kvality KLASA 
a Zlaté Salimy z roku 2006 a 2008.
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Puratos CZ, a. s., Modřická 63, 664 48 Moravany u Brna, tel./fax: 547 244 165,  547 244 180, e-mail: info@puratos.cz, www. puratos.cz

Generace pekařů a cukrářů připravovaly pro své zákazníky den co den tradiční pudinkové krémy.
Bohatá chuť mléka s vanilkou, pomalu vařeného s cukrem, vejci a moukou,

byla po staletí základem všech pudinků a krémových náplní.

Svět se ale rychle mění a dnešní zákazník požaduje víc – nejen originální
a atraktivní pekařské a cukrářské výrobky, ale především jedinečný chuťový zážitek.

Proto jsme vyšli z původní receptury a s pomocí posledního know-how připravili vanilkový krém,
který je svou texturou a vlastnostmi plně srovnatelný s klasickými vařenými pudinky. Bez kompromisu na chuti.

S Coldfi lem přichází hotový krém v praktickém balení. Tradičně jemná textura, výborná chuť,
vůně a skvělá zpracovatelnost jsou vlastnosti, které Coldfi l

předurčují k plnění veškerých pekařských a cukrářských výrobků za studena,
využití v cukrařině i kuchyni a všude tam, kde zákazník ocení chuťovou výjimečnost vašich výrobků.

Puratos CZ, a. s., kromě Coldfi lu nabízí další krémy s různými vlastnostmi.
Záleží jen na vašich požadavcích, který krém pro vás bude ten pravý.

Cremfi l
Cremfi l je vysoce kvalitní hotová krémová náplň

s výjimečnou trvanlivostí (až 2 měsíce) ve fi nálním výrobku.

� naprosto termostabilní (pečení, mrazení)

� díky minimální vodní aktivitě se „neztrácí v těstě“ ani při pečení

� nekysne, stále stejná kvalita dokonce i v létě

� Cremfi lem lze prodloužit trvanlivost klasického pudinku

� široká škála příchutí – vanilka, čoko, vaječný likér, karamel, smetana, cappuccino

Puracrem
Univerzální hotový pudinkový krém lahodné vanilkové chuti.

� termostabilní (pečení, mrazení)

� libovolně dochutitelný

Coldfi l
Chuť bez kompromisu
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Mouky pšeničné: 
T530, pekařská speciál
T530,  pekařská speciál extra – určeno pro náročnější výrobky
T400, výběrová polohrubá
T450, hrubá
T700, světlá, chlebová
T1000, chlebová celozrnná, hrubá, celozrnná, jemná, pro listová těsta
T530P, pečivárenské mouky – určeno pro oplatky, crackery, zmrzlinové kornouty 

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

certifikáty jakosti, včetně reologických hodnot dohodnutých smluvně. 
  

Mouky žitné: 
T960, chlebová, celozrnná

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

   
Mouky ječné celozrnné 

www.mlynperner.cz

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

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

Tel.: 485 177 129, fax: 482 728 011
E-mail: info@mlynperner.cz

Nabízíme
�  obaly

�  plastové etikety především 
pro nápojový průmysl 

�  samolepící etikety
pro potravinářský průmysl 

Kontakty na obchodní oddělení:
OBALY A PLASTOVÉ ETIKETY

Ivan Dlouhý: dlouhy@euro-label.cz
tel. 602 480 013

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY
Jana Zadinová: zadinova@euro-label.cz

tel. 728 382 899
www.euro-label.cz

Nabízíme vysokou fl exibilitu
včetně vlastního DTP studia

VĚŘÍME, ŽE S NAŠIMI SLUŽBAMI BUDETE SPOKOJENI

vyžadující vysokou kvalitu a pohybující se 
v menších i větších objemech z důvodů 
požadavků řetězců, marketingových akcí, atd.
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EMULGÁTOR 
Z KUKUŘIČNÉ

VLÁKNINY
Studie vědců z americké Zemědělské výzkum-

né služby (ARS USDA) dokumentuje emulgač-
ní vlastnosti gumy vyráběné z kukuřičné vlákni-
ny, která má ve funkci emulgátoru pro nápoje na-
hradit arabskou gumu. Výsledky byly zveřejněny 
v časopisu Journal of Agricultural and Food Che-
mistry.

Arabská guma považována za Rolls Royce me-
zi emulgátory se v potravinářském a nápojovém 
průmyslu hojně využívá. Hlavní producenti (Su-
dán, Nigerie) jí ročně na mezinárodní trh dodají 
okolo 50 tis. tun. Problém je v tom, že dodávky 
arabské gumy (E414), známé též jako guma aká-
ciová (zdrojem jsou akaciové stromy pěstované 
v tzv. gumovém pásu Afriky), jsou vzhledem k po-
litickým a klimatickým faktorům v produkčních 
oblastech velmi variabilní a jejich množství i cena 
podléhají značným výkyvům. Výzkumní pracov-
níci v řadě zemí proto hledali alternativu, která by 
zaručovala pravidelnost dodávek a stálost ceny. 

V USA se vědci pokusili jako surovinu pro gu-
mu použitelnou ve funkci plnidla, adheziva a sta-
bilizátoru pro potravinové a nápojové aplikace 
využít kukuřičnou vlákninu, což je běžně dostup-
ný a levný vedlejší produkt z kukuřičných mlý-
nů. Publikovaná studie je první podrobnou infor-
mací o emulgačních vlastnostech tří frakcí gumy 
kukuřičné vlákniny, které byly získany separací 
metodou hydrofobní interakční chromatografie. 
Ukázalo se, že všechny tři frakce kukuřičné gu-
my obsahují sacharidy a proteiny a významně se 
podílejí na jejích emulgo-stabilizačních schopnos-
tech.

V hlavní frakci reprezentující 65,3 procen-
ta celkové hmotnosti gumy byl poměr sachari-
dů ku proteinům vyšší než v dalších dvou frak-
cích i než v gumě jako celku. Druhou frakci, která 
tvořila pouhé 2,7 procenta hmotnosti gumy, by-
lo z chromatografické kolony nutno vymýt rozto-
kem hydroxidu sodného. Tato frakce obsahovala 
větší množství bílkovin a kyselých cukrů a menší 
množství sacharidů než frakce hlavní. Třetí frak-
ce, která byla z kolony vymyta metanolem, před-

stavovala 11,1 procenta hmotnosti gumy a obsaho-
vala více bílkovin a méně kyselých cukrů a sacha-
ridů než první dvě frakce. Z hlediska emulgačních 
schopností se guma jako celek i její hlavní frakce 
projevovaly lépe než další dvě frakce jednotlivě, 
nicméně nejlepší emulgační vlastnosti měla ku-
kuřičná guma jako celek. Emulgační stabilita pří-
pravku se obvykle zvyšuje s rostoucí molekulovou 
hmotností složek a vyšším obsahem bílkovin. Au-
toři se proto domnívají, že dobré emulgační vlast-
nosti hlavní frakce jsou výsledkem kombinace vy-
soké molekulární hmotnosti sacharidů a obsahu 
bílkovin. Je zajímavé, že ačkoliv obsah proteinů 
v poslední frakci, která má nejnižší molekulární 
hmotnost, je vysoký, tato frakce vytváří ve srov-
nání s dalšími dvěma frakcemi emulze mnohem 
méně stabilní. Vypadá to tedy, že nejenom ob-
sah proteinů, ale i typická struktura kukuřičného 
arabinoxylanu spolu s jeho vysokou molekulární 
hmotností jsou pro dobrou emulgační funkčnost 
nezbytné. Interakce mezi bílkovinami a polyme-
ry sacharidů v gumě a jejich emulgační aktivita 
budou předmětem dalšího studia.

Pro kukuřičnou gumu existuje řada průmyslo-
vých aplikací. Lze ji využít jako emulgátor, modi-
fikátor viskozity, zahušťovadlo, plnidlo, nosič či 
k výrobě povlaků. První hrubý odhad výrobních 
nákladů vycházející z kalkulace na základě ceny 
surovin ukazuje, že při laboratorní přípravě by to 
byly asi 4,40 USD na kilogram. Výše těchto ná-
kladů vychází při srovnání s cenou arabské gu-
my, která se pohybuje mezi 6,60 až 13,20 USD 
za kilogram, tedy velmi příznivě. Pokud se ten-
to předpoklad potvrdí, nic nestojí v cestě tomu, 
aby byla nabídka emulgátorů obohacena o další 
přípravek.

 
SPOLEČNÝ PODNIK 

DUPONTU A DANISCA
NA VÝROBU BIOLIHU

Z BIOMASY
Společnosti DuPont a Danisco vytvořily spo-

lečný podnik DuPont Danisco Cellulosic Etha-
nol, jehož cílem je vývoj a průmyslová výroba bio-
etanolu z nepotravinářských surovin. Oba partne-

ři mají ve společném podniku, jehož sídlo má být 
v USA, stejný podíl. V nově vybudovaném závodě 
se na biolíh budou zpracovávat vedlejší zeměděl-
ské produkty, které nejenom neslouží k potravi-
nářským účelům, ale ani se běžně nepoužívají ja-
ko krmiva či krmné přísady. Rozhodnutí vyrábět 
biolíh z nepotravinářských a nekrmivářských su-
rovin je velmi důležitým krokem k produkci bio-
paliv druhé generace a bude jistě potravinářským 
průmyslem vzhledem k rostoucímu tlaku na zdro-
je surovin velmi vítán.

Množství argumentů ve prospěch názoru, že 
za prudkým vzestupem cen potravin stojí právě 
zpracování stále větších objemů potravinářských 
plodin na biopaliva, roste. Tento názor však ne-
sdílejí všichni. Řada zpracovatelů včetně vlády 
USA se domnívá, že dopad výroby biopaliv na 
produkci potravin je minimální. Odborníci při-
tom odhadují, že na biolíh se v současnosti zpra-
covává 10 až 30 procent potravinářského obilí 
a kukuřice.

V novém závodě, do jehož vybudování se v prv-
ních třech letech má investovat 140 mil. USD, 
se na biolíh bude konvertovat kukuřičná sláma 
a bagasa (výlisky cukrové třtiny). V budoucnos-
ti by se surovinová základna měla rozšířit o další 
lignocelulózy, kupříkladu obilnou slámu, některé 
energetické plodiny a další zdroje biomasy.

Se spuštěním operací se počítá v roce 2009 
a plné výrobní kapacity by mělo být dosaženo 
do tří let.

V podniku DuPont Danisco Cellulosic Etha-
nol se budou používat výsledky vědeckého výzku-
mu a technologie obou společností. Celkové ná-
klady na výrobu litru etanolu z celulózového ma-
teriálu by se měly optimalizací jednotlivých kroků 
postupu do jedné integrované technologie snížit. 
Podle vyjádření Danisca se ve společném podni-
ku vytvoří technologický standard pro výrobu li-
hu z celulózy.

FÚZE FRIESLANDU 
A CAMPINY 

Akcionáři společnosti Friesland Foods i členo-
vé družstva Campina odsouhlasili fúzi svých pod-
niků. Tím učinili základní rozhodnutí pro slou-

čení mlékárenského družstva a firmy do jedné 
společnosti. První zmínky o fúzi těchto dvou sub-
jektů se objevily v prosinci 2007. Oba tímto kro-
kem chtěly významně posílit své pozice jak v seg-
mentu spotřebitelských produktů na evropských, 
asijských a afrických trzích, tak v segmentu pří-
sad v celosvětovém měřítku. 

Po schválení fúze Evropskou komisí začnou 
vybrané týmy pracovníků pracovat na sloučení 
a přípravách pro zahájení činnosti nové multina-
cionální společnosti FrieslandCampina. Očeká-
vá se, že Evropská komise se vyjádří v posledním 
čtvrtletí 2008. Jestliže vše půjde podle plánu, po-
tom nový podnik bude plně funkční už koncem 
roku. Do vyjádření Evropské komise budou oba 
subjekty pracovat jako dvě oddělené, plně auto-
nomní firmy. Po získání souhlasu EK začnou oba 
podniky ihned fungovat jako nová, jediná společ-
nost FrieslandCampina, která bude tvořena čtyř-
mi divizemi: Consumer Products Western Euro-
pe, Consumer Products International, Cheese & 
Butter a Ingredients. Plánovaný roční obrat vy-
chází z čísel roku 2007 a měl by činit 9,1 miliar-
dy eur. 17 tisíc farmářů by společnými silami mě-
lo dodat na 8,3 miliardy l mléka. 

Evropský mléčný trh se v současnosti potýká 
s řadou problémů. Patří k nim regulace uplatňova-
ná Evropskou unií a Světovou obchodní organiza-
cí a vliv globálního trhu mléčných výrobků, který 
může divoce fluktuovat. Obě společnosti uvádě-
jí, že konkurence vedla k přehřátí mléčného trhu 
jak na regionální, tak celosvětové úrovni. Mimo-
to poptávka po mléčných výrobcích roste i na no-
vě se objevujících trzích, jako je Indie a Čína, kte-
ré významným způsobem ovlivňují objem globál-
ní spotřeby. Producenti mléka jsou na světovém 
vývoji mlékárenského průmyslu čím dál závislejší, 
proto na dynamickém a konkurenčním trhu potře-
bují silného zástupce. FrieslandCampina se svým 
širokým spektrem mléčných výrobků, působností 
v řadě regionů a svou schopností výrazně se pro-
sadit a dosahovat dalšího růstu bude tuto roli jis-
tě dobře plnit.

  Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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Pro úspěšného zahraničního dodavatele strojů
pro potravinářský průmysl s dceřinou fi rmou se sídlem v Praze

 
hledáme

 s e r v i s n í h o  t e c h n i k a.
 

FIRMA NABÍZÍ: 
 – zajímavou samostatnou práci,

 – velmi dobré fi nanční ohodnocení.
 

PROFESNÍ POŽADAVKY:
 – vyučený v oboru elektro, či „černé řemeslo“,

 – manuální zručnost,
 – řidičský průkaz B, součástí práce

je cestování po republice,
případně i do  zahraničí

 – částečná znalost německého jazyka
(schopnost jednoduché domluvy).

 
Bydliště uchazeče – nejlépe Praha, Středočeský kraj, 

okolí Plzně, Písku, Tábora, není však podmínkou.
 

KONTAKT: 
Vydavatelství AGRAL s. r. o. 

Zelený Pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník

Tel.: 296 374 656, 296 374 657
E-mail: agral@agral.cz

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

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

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 po-
travinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.·zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb.,

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


