
Ačkoliv se nacházíme 
uprostřed prázdnin a větši-
na lidí si na školu ani ne-
vzpomene, přesto jsme nu-
ceni zabývat se záležitost-
mi, které se školou úzce 
souvisí – programem Škol-

ní mléko a novým záměrem EU dodávat ovoce 
a zeleninu do škol. 

Program Školní mléko úspěšně funguje v České 
republice od roku 1999 a cílem programu je pod-
pora zdravého životního stylu a propagace kon-
zumace mléka a mléčných výrobků u dětí na zá-
kladních školách v ČR. Rovněž je prokazatelné, 
že podporou spotřeby mléka u dětí lze pozitivně 
ovlivnit i životní styl rodiny. V současné době je do 
programu Školní mléko zapojeno přibližně 2600 
škol a není rozhodně náhodou, že řada z těchto 
škol se nachází v ekonomicky nejslabších regio-
nech, kde je dotované mléko nezanedbatelnou 
ekonomickou pomocí rodinám. 

Zdálo by se tedy, že program má pozitivní zdra-
votní i sociální dopady, takže jeho dalšímu pokra-
čování, a podle EU i dalšímu rozšiřování – na jiné 
stupně škol i v sortimentu – nic nebrání. Bohužel 
tento předpoklad v České republice neplatí. Po-
dle jistých názorů není potřeba dále mléko doto-
vat, protože české děti mají vápníku dost a vzhle-
dem k nedostatku mléka na trhu se již čeští mlé-

kaři nepotřebují zbavovat mléka tímto způsobem. 
K těmto výrokům jen několik poznámek – pro-
kázané postupné zvyšování spotřeby mléka u dě-
tí ukazuje, že program Školní mléko zanechal za 
devět let svého trvání výrazně pozitivní stopu na 
jejich stravovacích návycích, to ale neznamená, 
že nyní ho můžeme s klidným svědomím ukončit. 
Podporovat konzumaci mléka a mléčných výrob-
ků a tím zdravý životní styl je třeba neustále. Ve 
spotřebě mléka a mléčných výrobků, která v Čes-
ké republice dosahuje přibližně 240 kg mléka na 
osobu a rok, totiž stále výrazně zaostáváme za EU. 
Mimo to v EU ani v České republice nebylo nikdy 
hlavním cílem programu Školní mléko odebrat 
přebytky mléka z trhu a z mlékáren. Pokud by to-
mu tak bylo, jen obtížně by se dala zdůvodnit sou-
časná situace, kdy, jak již bylo řečeno, při součas-
ném nedostatku mléka na trzích, Evropská unie 
program „Školního mléka“ rozšiřuje i na střední 
a mateřské školy, navyšuje dotace na jeho využívá-
ní a do poskytovaného sortimentu nově zahrnuje 
sýry a tvarohy. Domnívám se, že právě tato fakta 
by měli mít na paměti ti, kteří budou o rušení pro-
gramu Školní mléko rozhodovat.

U programu „Ovoce a zelenina do škol“, který 
hodlá Evropská unie podporovat více než 2 mili-
ardami korun ročně, je situace poněkud jiná. Bez-
pochyby jde o další příspěvek ke zdravým stravova-
cím návykům u dětí a zároveň o podporu spotřeby 
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Růst cen potravin 
je jistý

Současný prudký růst cen potravinářských ko-
modit vyvolá vlnu zvýšených investic do zeměděl-
ské půdy, zejména ve východní Evropě, Brazílii 
a Africe, kde jsou stále obrovské rozlohy ladem 
ležící půdy. Toto tvrzení zaznělo na nedávné kon-
ferenci o zemědělských investicích Agri Invest 
v Londýně. 

Poptávka po potravinách v bohatnoucích roz-
vojových ekonomikách jako Čína a Indie silně 
roste a lidé zde utrácejí za potraviny stále více. 
Díky tomu by podle investorů měl ještě trend 
cenového růstu nějakou dobu vydržet. „Zažívá-
me revoluci ve výživě po celém světě,“ prohlásil 
Henry Boucher z investičního fondu Sarasin Ag-
riSar. 

Murray Wise z kanadské Westchester Group 
ilustroval rozsah nové poptávky faktem, že celá 
australská úroda pšenice padne na výkrm drů-
beže, která uspokojí dodatečnou poptávku Číňa-
nů po vejcích. 

Manažeři fondů a investoři uvádějí, že rostou-
cí poptávka bude v příštích letech stimulovat růz-
né formy investic do zemědělství. Vedle nákupů 
půdy to budou například investice do produkce 
hnojiv.

Výjimečnou příležitostí k nákupů ladem leží-
cí půdy nabízí podle investorů východní Evropa, 
zejména Rusko. Podle J. Coasta Sullungera ze 
švýcarské firmy GAIA Resources Fund má Rus-
ko asi 100 milionů hektarů nevyužité zemědělské 
půdy. Podobným rozsahem volné půdy disponuje 
Brazílie a velké rozlohy jsou i v Africe. Investi-
ce zde však budou muset být dlouhodobé, upozor-
nil Sullunger. 

Někteří delegáti vyjadřovali obavy z politic-
kých rizik investování do zemědělství ve východní 
Evropě nebo Africe, kde jsou špatné zkušenosti 
s vyvlastňováním půdy. Jde zejména o riziko zná-
rodnění půdy ve chvíli, kdy se ukáže, že její vlast-
nictví je výnosné. „Pokud tato rizika přijmete, 
jsou zde dlouhodobě skvělé příležitosti,“ řekl Pe-
ter Brewer z londýnské společnosti Cumulus. 

Dostatek půdy má ale i Ukrajina, tam je její 
vlastnictví ale velmi vázané na místní držbu a pro 
cizince není prakticky možné půdu získat. Zjis-
tili to zástupci agrární komory, kteří letos na ja-
ře byli spolu s dalšími zástupci agrárních komor 
z Maďarska, Polska a Slovenska na jednání V-4, 
které se tentokrát uskutečnilo ve Lvově. 

Není to ale jen půda, s níž se spekuluje, hod-
ně podnikatelů se v poslední době zaměřilo na 
spekulativní obchody s obilím. I to mělo vliv na 
růst cen potravin, protože prudký růst cen obi-
lí se promítl nejen do krmiv, ale následně zvedá 
i cenu masa. A spekulantů v této oblasti obcho-
dování přibývá, proto není od věci si připome-
nout i samotné vysvětlení pojmu spekulant tak, 
jak se o něm vyjadřují učebnice a praxe to potvr-
zuje. Spekulanti jsou obchodníci s rizikem a opí-
rají se o vlastní porozumění trhu a často o so-
fistikované analýzy a hodnotí historické vazby 
u jednotlivých komodit a jejich kontraktů. Po-
užívají k tomu matematických modelů a odha-
dují chování hlavních hráčů na trhu. Tím si sta-
novují svou obchodní strategii a jsou protipólem 
obchodníků na burze, kteří jsou buď zpracovate-
lé, nebo farmáři. Proto na burze musí být ti, co 
jsou zajištěni.

A pokud jde o investice do produkce hnojiv, 
i to má svá úskalí, protože cena hnojiv roste ob-
dobně jako u obilí, na rozdíl od něj ale setrvale 
a v posledních deseti letech třeba u dusíkatých 
nebo fosforečných hnojiv poskočila na dvojnáso-
bek. Na grafech to dokládá velmi přesně analy-
tická společnost Colosseum a vysvětluje tím, co 
vše má vliv na růst cen potravin.

Z toho všeho proto vyplývá jediné, že totiž ně-
jakého pozvolného zlevňování potravin se v blíz-
ké budoucnosti rozhodně nedočkáme. Všechny 
důvody hovoří o opaku. Eugenie Línková

Celý program je legislativně ošetřen jak na úrov-
ni EU, tak i ČR. Příslušné právní normy stanovu-
jí postup, který musí každý subjekt zapojený do 
programu splnit, včetně schválení příslušnou au-
toritou. Schválení subjektu není časově omezeno 

a právně zaručuje – při plnění stanovených podmí-
nek – účast v programu. Toto právní prostředí ved-
lo mlékárenské společnosti, které obdržely schvá-
lení, k nemalým investicím do výroby, technologie 
i distribuce výrobků, dodávaných do škol v rámci 

Stanovisko
Českomoravského svazu mlékárenského

k návrhu ministra zemědělství
ukončit program školní mléko

programu Školní mléko. Podle našeho odhadu se 
tyto náklady blíží úrovni 100 mil. Kč a je zřejmé, 
že v případě zrušení programu budou pravděpo-
dobně následovat soudní žaloby o náhradu škody. 
A protože se jedná v některých případech i o za-
hraniční vlastníky, není vyloučena ani mezinárodní 
arbitráž. Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že vláda 
před rokem rozhodla o rozšíření podpory pro dis-
tribuci mléčných výrobků do škol prostřednictvím 
velmi nákladných (na pořízení i provoz) automatů 
a nyní je jen těžko pochopitelné, že po roce uvažu-
je o ukončení celého programu.

Na základě nařízení vlády je v rámci programu 
Školní mléko poskytována dotace a je rovněž sta-
noveno kdo a jakým způsobem tuto dotaci může 
čerpat. V případě ČR jsou žadateli o podporu mlé-
kárny, a to jako dodavatelé dotovaných mléčných 
výrobků do škol. V souvislosti s těmito dotacemi 
se občas vyskytuje názor, že jednak je školní mlé-
ko pro děti ve školách zdarma a také, že se jedná 
o podporu pro mlékárny. Skutečnost je taková, že 
Ministerstvo financí Cenovým výměrem pravidel-
ně na základě ekonomických podkladů stanovu-
je tzv. maximální ceny, za které musí být dětem 
ve školách mléko prodáváno. Například za bale-
ní 250ml ochuceného mléka žák zaplatí při běž-
né distribuci 4,- Kč. Naproti tomu v obchodních 
sítích se stejný výrobek prodává v rozmezí od 8,50 
Kč do 10,90 Kč. Je tedy zřejmé, že děti si ve ško-
lách dotované výrobky platí a při porovnání s ce-
nou v tržní síti je jasné, že podpora je jednoznač-
ně směrována jako dotace do ceny pro děti. Pokud 
by tedy mělo dojít ke zrušení programu Školní mlé-
ko, bude to mít jednoznačně negativní dopad pro 
školní děti, potažmo mladé rodiny s dětmi. Největ-
ší procento z 2600 škol zapojených do programu 
Školní mléko se přitom rekrutuje z menších ven-
kovských škol a regionů s vyšší mírou nezaměstna-
nosti. Program Školní mléko tedy podporuje pře-
devším slabší sociální skupiny.

Na závěr bychom chtěli ještě vyjádřit podiv nad 
postojem resortu školství v této věci, který je strikt-
ně odmítavý. Při odhlédnutí od všech argumentů 
pro i proti je program Školní mléko směrován do 
základních škol, tedy do zařízení začleněných do 
tohoto resortu, aniž by se odvětvové ministerstvo 
na tomto programu jakkoli finančně či organizač-
ně podílelo. Michal Němec, výkonný ředitel

Českomoravský svaz mlékárenský
18. 7. 2008

V těchto dnech je k projednání ve vládě připravován návrh ministra zemědělství Petra Gan-
daloviče na řešení programu Školní mléko pro následující období s tím, že v případě schválení 
by celý program měl být ukončen k 30. 6. 2009. Potravinářská komora ČR tento týden ve svém 
prohlášení vyjádřila nesouhlas s tímto krokem a uvedla také důvody, které ji k tomu vedou. 
Českomoravský svaz mlékárenský má k návrhu ministerstva zemědělství na zrušení programu 
Školní mléko totožný názor jako Potravinářská komora, včetně všech skutečností uvedených 
v jejím stanovisku. Považujeme však za nutné některá další fakta ještě doplnit.

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR
           Ing. Miroslava Tomana, CSc. ovoce a zeleniny. Nicméně zde zůstává podle mého 

názoru několik nevyřešených bodů, například for-
ma distribuce ovoce a zeleniny, rozložení finanč-
ních nákladů, ale v neposlední řadě nikde není ani 
zmínka o tom, jak se budou řešit dodávky ovoce 
a zeleniny mimo sezonu. Domnívám se totiž, že 
by nebylo zcela správné, kdyby finanční prostředky 
určené na program „Ovoce a zelenina do škol“ byly 
vynakládány na dovoz těchto produktů. 

Poslední záležitostí, která se znovu dostala na 
pořad jednání, je pomazánkové máslo. Jak všich-
ni víte, minulý rok Evropská unie zakázala Čes-
ké republice používání názvu pomazánkové máslo 
s odůvodněním, že podle názvosloví Evropské unie 
lze označovat jako máslo pouze výrobek, který ob-
sahuje minimálně 39 % tuku. Což není případ po-
mazánkového másla, v němž se obsah tuku pohy-
buje v rozmezí 31–34 %. 

Nicméně ve starých členských zemích EU ob-
dobné výrobky i s označením máslo existují a ni-
kdo je z trhu nepožaduje stáhnout. Proč? Jen pro-
to, že jejich výrobci mohli využít tzv. výjimku 
z názvoslovných pravidel. Jenže tato výjimka by-
la, můžeme jen spekulovat proč, zrušena těsně 
před vstupem deseti nových členských států do 
EU. Z pohledu Potravinářské komory je tedy zá-
kaz používání názvu pomazánkové máslo pro čes-
ké výrobce diskriminační a plně podporujeme sta-
novisko ministerstva zemědělství, které je připra-
veno jít v boji o tento oblíbený český výrobek i do 
soudního sporu s EU. 

Vážení čtenáři,
ve dnech 21. 8. – 26. 8. 2008

se uskuteční 35. ročník
mezinárodní výstavy Země živitelka

na výstavišti v Českých Budějovicích.
V den zahájení Země živitelky

se bude v Pivovarské zahradě konat 
slavnostní předávání

národní značky kvality KLASA.



2 / z domova – aktuálně Potravinářský zpravodaj 8 / 2008

Podobně jako EU nepovoluje ces-
tujícím ze třetích (nečlenských) ze-
mí dovážet ani pro vlastní potřebu 
potraviny živočišného původu, činí 
tak i Rusko.

Do Ruska si tedy cestující nesmějí 
vzít párek, ani salám, řízek v chlebě, 
ale ani nic mléčného. Pravda, není to 
nové opatření, ale vzhledem k nákazo-
vé situaci ve světě ruské ministerstvo 

Suchá zpráva o salámu (nejen suchém)
zemědělství a federální celní služba vy-
daly pokyny kontrolním orgánům na 
hranicích, aby přísně vymáhaly dodr-
žování zákazu dovozu jakýchkoli zá-
silek živočišného původu, zejména 
v osobních a příručních zavazadlech, 
pokud nebyl povolen Hlavním veteri-
nárním inspektorem Ruské federace. 
S těmito fakty byla seznámena Evrop-
ská komise.

Takováto opatření mají zabránit za-
vlečení jakékoli nákazy, zpravidla náka-
zy nebezpečné zvířatům. Ještě je v živé 
paměti, jak byla ve Velké Británii zavle-
čena slintavka a kulhavka v roce 2001. 
Nelegální dovoz masa z Afriky a ná-
sledné zkrmení zbytků prasatům způ-
sobilo tehdy katastrofu za miliony.

Na českých mezinárodních letištích 
se kontroluje, zda cestující ze zemí mi-
mo EU nevozí pro vlastní potřebu něja-
ké potraviny živočišného původu. Nyní 
se musejí na obdobnou praxi připravit 
i cestující do Ruské federace. 

Toto opatření Ruské federace, které 
se odvolává na ruský veterinární zákon, 
se samozřejmě týká nepovolených, ne-
legálních dovozů, nikoli oficiálních ko-
merčních dovozů potravin a surovin ži-
vočišného původu, které jsou vybave-
ny schválenými a patřičně potvrzenými 
certifikáty.

Od prosince roku 2007 žádný no-
vý případ, žádná šílená kráva neby-
la v ČR ani pozorována, ani na zá-
kladě vyšetřování diagnostikována.

Od počátku letošního roku bylo vy-
šetřeno 79 509 mozků poraženého 
a uhynulého skotu, žádný kus nebyl ne-
mocný. Od počátku roku 2001, co se 
u nás na bovinní spongiformní encefa-
lopatii (BSE) vyšetřuje, bylo vyšetřeno 
1 286 166 kusů skotu, a na toto množ-
ství bylo zjištěno 28 nemocných. 

Že je toto množství zjištěných přípa-
dů BSE v ČR vzhledem k počtu vyšet-
ření opravdu malé a vzhledem k tomu, 
že v posledních letech má počet zjiště-
ní setrvale sestupnou tendenci, je naše 

republika hodnocena jako země v tom-
to ohledu „málo riziková“. 

Mezinárodní úřad pro nákazy zví-
řat se sídlem v Paříži (OIE – Organi-
sation mondiale de la santé animale) 
na základě posouzení účinnosti veteri-
nárního dozoru a na základě četnosti 
výskytu nemoci šílených krav přidělil 
letos 30. května ČR certifikát, na zá-
kladě kterého byla naše republika za-
řazena mezi země s kontrolovaným ri-
zikem BSE.

To znamená, že ČR patří stejně jako 
další členské země EU do skupiny dru-
hé. První skupinu tvoří ty, kde BSE vů-
bec zjištěna nebyla, a patří sem napří-
klad Austrálie, Argentina, Finsko, Is-
land, Nový Zéland, Norsko, Paraguay, 
Singapur, Švédsko a Uruguay. 

Všechny ostatní země, tedy kromě 
zemí EU (včetně ČR) a států první 
skupiny, patří do třetí skupiny, tj. sku-
piny, kde riziko reálně existuje a je tzv. 
neurčené.

Jelikož všechny případy onemocně-
ní BSE u nás byly zjištěny u skotu na-
rozeného před rokem 2001 (jediným 
nejmladším případem je kráva naroze-
ná 24. 1. 2001, tj. i tato před zákazem 
zkrmování masokostních mouček), 
zdá se, že nové výskyty u mladších zví-
řat prakticky nejsou možné.

BSE – nothing is ill

Po dvou letech bylo ukončeno 
šetření případu, kdy italský státní 
veterinární dozor uzavřel jednu vý-
robnu sýrů. Dne 31. 3. 2006 byla 
firma Tradel, Cassalbuttano v Cre-
moně kontrolována a následně uza-
vřena, neboť zde u některých vý-
robků veterináři zjistili překročení 
data spotřeby, etikety byly přele-
povány a prošlých sýrů zde použí-

vali ke zpracování do dalších vý-
robků, například tavených sýrů. 
Šlo o potenciálně zdravotně závad-
né výrobky.

Jelikož tehdy před dvěma lety došlo 
ke zmíněnému zjištění včas, nedošlo 
k distribuci sýrů do tržní sítě, tudíž ne-
bylo ohroženo zdraví lidí. Tyto sýry by-
ly určeny pro domácí, tj. italský trh. 

Státní veterinární správa ČR po-
važuje za nutné veřejnost vyčerpáva-
jícím způsobem informovat, sděluje 
podle Milana Maleny, jejího ústřední-
ho ředitele, tato fakta a doplňuje sdě-
lení Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. Na pravidelném jednání šé-
fů veterinárních dozorových orgánů 
členských zemí EU italský zástupce 
dva roky starý případ zrekapituloval 

s tím, že nyní došlo k soudnímu do-
šetření tohoto starého případu. Proto 
zřejmě média případu opět věnovala 
pozornost. 

Podle ústředního ředitele SVS ČR 
Milana Maleny za zdravotní nezávad-
nost potravin živočišného původu plně 
zodpovídá výrobce, se všemi důsledky, 
které z toho mohou vyplývat. Nicmé-
ně český státní veterinární dozor kont-

roluje, jak zpracovatelé plní ustanovení 
veterinární legislativy, kontroluje jejich 
vnitřní kontrolní systémy a samozřej-
mě prověřuje fyzicky veškeré zásilky 
potravin živočišného původu z nečlen-
ských zemí a z členských zemí v mís-
tech určení namátkově, předmětem 
kontroly jsou dokumenty, certifikace, 
a při podezření samozřejmě prověřuje 
zásilky i fyzicky. 

Bublina z italských sýrů splaskla

Státní veterinární správa ČR na-
řídila poslat zpět vývozci do Bul-
harska 20 000 kg zmrazené tresky 
původem z Číny. 

Zásilku prošetřila a prověřila Kraj-
ská veterinární správa pro kraj Vysoči-
na. Šlo o aljašskou tresku, filety zmra-

zené, původ Čína, množství 2 000 kar-
tonů po 10 kg (20 000 kg), dovoz z Bul-
harska.

Veterinární inspektoři, tak, jaká je 
praxe při kontrole veterinárního zboží, 
odebrali vzorky k vyšetření. V rybách 
bylo zjištěno nadlimitní množství poly-
fosfátů, tzn. že zboží nevyhovělo pod-

mínkám pro použití pro lidskou spo-
třebu (jak stanoví Vyhláška č.4/2008). 
Tudíž zboží nebylo propuštěno do vol-
ného oběhu ČR.

Po dohodě s odesílatelem byla ce-
lá zásilka dne 15. 7. 2008 zaplombo-
vána orgány celní správy ministerstva 
financí ČR a odeslána zpět do Bulhar-

ska. Případ byl nahlášen Českou repub-
likou do Systému rychlého varování – 
RASFF a byl notifikován Komisí jako 
informace pro ostatní členské státy.

Taková je praxe, že potraviny a su-
roviny živočišného původu propuštěné 
na intrakomunitární trh některou člen-
skou zemí EU jsou kontrolovány na-

mátkově v místech určení, a to nejen 
pokud jde o je doprovázející dokumen-
ty, ale popřípadě i fyzicky. 

Výsledkem takto fungující dozorové 
činnosti je účinná ochrana lidí, jedlíků 
potravin živočišného původu, v tomto 
případě ryb, a to jak v ČR, tak i v ostat-
ních členských zemích EU.

Stop závadné tresce, tak SVS ČR tresce

Mise Evropské komise, tema-
ticky zaměřená na všeobecný pře-
hled, jak pracují dozorové orgá-
ny – „COUNTRY PROFILE“, pro-
běhla v ČR ve dnech 17. až 20. 
června.

Pokud šlo o posouzení práce stát-
ního veterinárního dozoru, měla mise 
za úkol zhodnotit systém kontrol pro-
váděných v oblasti zdraví zvířat, poho-
dy zvířat neboli welfare, bezpečnosti 
potravin a krmiv. I tato mise konstato-
vala, že systém našeho státního veteri-
nárního dozoru je plně funkční a srov-
natelný se zeměmi EU. Co je ale dů-
ležité, že Státní veterinární správa ČR 
plní všechny připomínky a doporučení 
všech předchozích misí. 

Od roku 2003 navštívilo naši repub-
liku 29 misí zaměřených na uvedenou 
problematiku (zdraví zvířat, welfare, 
bezpečnost potravin živočišného pů-
vodu a krmiv pro hospodářská zvířa-
ta), z kterých vyplynulo 274 doporu-
čení inspektory FVO Potravinového 
a veterinárního úřadu – Food and Ve-
terinary Office. Všechna doporučení 
byla SVS ČR pochopena jako podnět, 
který je třeba splnit, a tak bylo vyko-
náno.

Nicméně tato červnová komplex-
ní mise prověřovala celkem 58 dopo-
ručení, která byla jednotlivým kontrol-
ním orgánům v této oblasti udělena. 
Celkem 45 těchto doporučení bylo mi-
sí shledáno jako přijato a na 10 z nich 
se stále pracuje. U 3 doporučení je tře-

ba další konzultace inspektorů FVO na 
úrovni EU.

Je třeba uvést, že mise se netýkala 
jen Státní veterinární správy a prově-
řila například i Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, Ústav pro státní kontrolu vete-
rinárních biopreparátů a léčiv, Českou 
plemenářskou inspekci, Státní zeměděl-
skou a potravinářskou inspekci, Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský, Státní rostlinolékařskou správu 
a také Ministerstvo zdravotnictví.

Byly hodnoceny:
Struktura jednotlivých kontrolních 

orgánů – vzájemná spolupráce, pokry-
tí veškerých oblastí z pohledu kontrol;

Implementace nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, 
o úředních kontrolách za účelem ově-

ření dodržování právních předpisů tý-
kajících se krmiv a potravin a pravi-
del o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat;

Transparentnost – zveřejňování tis-
kových zpráv, informace na webových 
stránkách, výroční zprávy apod.;

Víceletý plán kontrol – vyhodnoco-
vání počtu kontrol, nápravná opatření 
při zjištěních – vyhodnocování účin-
nosti prováděných kontrol, udělované 
sankce;

Systém školení inspektorů provádě-
jící kontroly;

Využití informačního systému – zís-
kávání potřebných informací, přenos 
informací mezi kraji, na území celé 
ČR – dostupnost informací pro všech-
ny kontrolní orgány. 

Tato mise byla přípravou pro misi, 
která se uskuteční v roce 2010 a bude 
mít pracovní název „Všeobecný audit“. 
Pokud tato mise dopadne dobře, sníží 
se počet misí vysílaných do ČR po ro-
ce 2010. Další kontroly se pak budou 
týkat jen konkrétních aktuálně problé-
mových úseků.

Z pohledu hodnocení Státní vete-
rinární správy ČR (a státního vete-
rinárního dozoru) lze podle Milana 
Maleny, jejího ústředního ředitele, 
konstatovat uspokojení: „Všechna do-
poručení bruselskými inspektory jsme 
vždy brali jako zásadní připomínky,
na jejichž základě jsme přijali odpoví-
dající kroky, a v některých případech 
došlo i ke změně veterinární legislati-
vy.“ 

Jak funguje státní veterinární dozor? Dobře.

Rozhodnout o usmrcení zvířete je 
vždy obtížné. Pokud se však zabrá-
ní šíření nebezpečné nákazy, anebo 
je prognóza léčení infaustní, nebo 
tak velí diagnostické důvody, není 
o čem hovořit. Samozřejmě takové 
rozhodnutí musí mít oporu ve vete-
rinární legislativě.

V loňském roce bylo v souvislosti 
s BSE utraceno 163 kusů skotu, kvůli 
klusavce u ovcí celkem 59 ovcí. Příči-

nou utracení 45 000 ryb byl výskyt in-
fekční hemopoetické nekrózy (nekrózy 
krvetvorné tkáně). Kvůli zjištěné salmo-
nelóze v chovech drůbeže bylo v roce 
2007 usmrceno 398 481 kusů drůbe-
že (nosnic), kvůli choleře 3 094 drůbe-
že (krůt) a kvůli výskytu ptačí chřipky 
172 939 kusů drůbeže (krůty, brojleři). 
Počty drůbeže se mohou laikovi zdát 
velké, ale uvážíme-li, že počty chované 
drůbeže v ČR se pohybují v řádu milio-
nů, jde o procento poměrně malé. Kvů-

li moru včelího plodu bylo loni zlikvido-
váno 1 008 včelstev.

Právě díky důslednému razantnímu 
postupu orgánů státního veterinárního 
dozoru se i nadále daří, že nebezpečné 
nákazy zvířat naši republiku nesužují. 
Je třeba také dodat, že uskutečňujeme 
nadále ozdravovací programy, aby se si-
tuace ještě zlepšila. Například od počát-
ku roku 2006 probíhá Národní ozdravo-
vací program od IBR (infekční bovinní 
rhinotrachetidy), již druhým rokem pro-

Někdy je jediným řešením smrt 
bíhá Program tlumení salmonely v cho-
vech drůbeže a razantněji se postupuje 
podle dokonalejší metodiky proti moru 
včelího plodu a proti varroáze. Těmito 
kroky Státní veterinární správa navazu-
je na úspěchy, kterých dosáhla v uply-
nulých letech. Určitě je namístě zmínit, 
že je naše republika orgány EU uznána 
za zemi prostou brucelózy, leukózy a tu-
berkulózy skotu, Aujeszkyho choroby 
prasat, brucelózy ovcí a koz a jsme také 
prosti vztekliny.

Při této příležitosti je vhodné opět 
připomenout, že všichni chovatelé jsou 
povinni neprodleně místně příslušné 
krajské veterinární správě nahlásit jaké-
koli podezření z nebezpečné nákazy zví-
řat. Josef Duben, SVS ČR

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

www.svscr.cz 
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Považuji za nezbytné vyjádřit se k zámě-
ru ministra zemědělství Petra Gandaloviče 
(ODS) a současné vládní koalice zrušit pro-
gram Školní mléko, prvním krokem k tomu 
je zrušení národní podpory tohoto programu 
z důvodu škrtů v rozpočtu na rok 2009, které 
zemědělcům, potravinářům a konečně i spo-
třebitelům připravil premiér Topolánek a mi-
nistr financí Kalousek (u MZe jde o škrty ve 
výši cca 5 mld. Kč). 

Tento program podporují v podstatě všechny 
vyspělé země světa (jedná se o nejméně 80 států), 
které poskytují podporu zvýšení spotřeby mléka 
školními dětmi. V rámci Evropského společenství 
je tento program jedním ze základních bodů Spo-
lečné organizace trhu s mlékem a je využíván vše-
mi členskými státy. V letošním roce byl program 
ještě posílen, zvýšily se podpory a rozšířil sorti-
ment dotovaných výrobků. 

Mléko v lidské výživě je možné považovat za 
skutečně nejhodnotnější potravinu, neboť obsahuje 
veškeré živiny nezbytné pro zachování a vývoj živo-
ta – sacharidy, tuky, bílkovinné látky, minerální so-
li, vitaminy a enzymy. Mléko a výrobky z něho jsou 
pak rovněž významným zdrojem vápníku, jehož ne-
nahraditelnost pro výstavbu a udržování zdravého 
skeletu je neopomenutelná právě tak, jako jeho vý-
znam pro řízení důležitých fyziologických procesů 
v těle. Zásadní význam má mléko také jako vyni-
kající zdroj širokého spektra vitaminů rozpustných 
ve vodě (vitaminy skupiny B) a rozpustných v tu-

cích (vitaminy skupiny A, D, E). V souvislosti s do-
dávkami dalších mlékárenských výrobků školním 
dětem nelze přehlédnout blahodárný vliv jogurtů 
a dalších tekutých výrobků zakysaných speciální-
mi čistými mikrobiálními kulturami.

Je nezpochybnitelné, že poskytnutí dotovaných 
mlékárenských výrobků školním dětem má příz-
nivý dopad na mladé, v naprosté většině sociál-
ně a ekonomicky slabší rodiny s malými dětmi. 
Z dosavadních zkušeností z programu je patrné, 

že největší procento zapojených dětí je v menších 
vesnických školách a v regionech s největší neza-
městnaností. Mezi sociální, ale i zdravotní aspek-
ty lze řadit také zavedení určitých stravovacích ná-
vyků, spojených nejen se zdravotní prospěšností, 
ale také úrovní stravování, pestrostí a vyváženos-
tí stravy.

Podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků 
žáky základních škol je možno posuzovat přede-
vším jako politicky velmi dobře vyhodnotitelný 
krok jednoznačně podporovaný Evropským spo-
lečenstvím a přitom prokazatelně motivovaný jen 
zdravotními a sociálními aspekty, bez vlivu ekono-
mické prospěšnosti pro zúčastněné subjekty. Fi-
nanční náročnost je v porovnání s ostatními unij-
ními i národními dotačními programy nevýznam-
ná. V roce 2007 bylo na podporu spotřeby mléka 
a mléčných výrobků žáky základních škol vypla-
ceno 57,4 mil. Kč, z toho z finančních prostředků 
ČR necelých 42,5 mil. Kč. 

Podle Státního zemědělského intervenčního 
fondu je do programu zapojeno zhruba 2 600 
škol, předpokládá se, že s ohledem na využívání 
to představuje cca 200 tisíc dětí, které by zrušení 
programu poškodilo. Pokud ministr zemědělství 
Petr Gandalovič a současná vládní koalice pro-
gram Školní mléko skutečně zruší, chápu to jako 
arogantní krok namířený proti našim dětem. Po-
kud se ČSSD stane vládní stranou, pokusí se, aby 
byl program opět obnoven. 

Mgr. Michal Hašek, místopředseda ZEV PS PČR,   
stínový ministr zemědělství ČSSD

Michal Hašek: Zásadně nesouhlasím se záměrem zrušení programu Školní mléko

Mgr. Michal Hašek, místopředseda ZEV PS PČR, stínový ministr zemědělství ČSSD

Měsíc v Potravinářské komoře

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY PK ČR
9. 6. 2008

VÝKONNÁ RADA:
�  Proběhlo jednání k bodům předkládaným pro 

TK zejména k zodpovědnostem jednotlivých 
viceprezidentů.

�  Byl diskutován zákon o řetězcích a další kroky 
vedoucí k jeho prosazování a otázka cen potra-
vin na trhu, resp. zemědělských surovin.

�  Viceprezident Teplý informoval o vývoji kolem 
cen a dodávek mléka jak v tuzemsku, tak v Ně-
mecku a o předpokládaném dalším vývoji. 

�  Byl diskutován možný návrh etického kodexu 
potravinářského výrobce, jako reakce na poža-

davky obchodu. V tomto směru rozhodla VR 
uložit legislativnímu výboru zpracovat 1. návrh 
etického kodexu člena Potravinářské komory 
ČR pro zasedání představenstva PK ČR kon-
cem letošního roku.

Z JEDNÁNÍ SEKCE SUROVIN 
A POLOTOVARŮ PRO PEKAŘSKOU 
A CUKRÁŘSKOU VÝROBU PK ČR

17. 6. 2008
V rámci jednání se mimo jiné diskutovala násle-
dující témata:
�  Audit = nová forma kontroly SZPI a dosavad-

ní zkušenosti
�    Příprava „Kodexu výrobce“ a „Kodexu odbě-

ratele“, které by měly zaručit jakost a zdravot-
ní nezávadnost vyráběných i prodávaných vý-
robků

�  Problematika nerovnoměrného rozdělení mar-
že mezi výrobcem a obchodními řetězci a dal-
ších vyžadovaných vícenákladech

�  Informace o přehledu aktuální situace v le-
gislativě

�  Zástupkyně agentury Czech Trade Informova-
la o činnosti této příspěvkové organizace Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu založené na 
podporu exportu v roce 1997. Agentura má 
v současné době ve světě otevřeno 33 kance-
láří.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
�  Potravinářská komora ČR uspořádala v obdo-

bí od 13. května do 8. července 2008 cyklus se-
minářů nazvaný „Posilování důvěry spotřebite-
le a úloha výrobců potravin v rámci potravino-
vého řetězce“. Tyto akce úspěšně proběhly na 
deseti místech České republiky a přednášeli na 
nich odborníci na legislativu a bezpečnost po-
travin nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Seminá-
řů, jejichž cílem bylo zvýšení informovanosti 
podnikatelské veřejnosti o politice bezpečnos-
ti potravin EU včetně jejího zasazení do širšího 

evropského legislativního rámce, se zúčastnilo 
více než 300 zástupců firem a institucí z celé 
republiky. Obsahová náplň a průběh seminářů 
byly ze strany účastníků i organizátorů hodno-
ceny velice kladně.

�  Ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2008 se zástupce PK 
ČR účastnil jako součást doprovodu 1. ná-
městka ministra financí Ivana Fuksy oficiál-
ní návštěvy v Republice Baškortostán. Podni-
katelskou misi organizovalo Ministerstvo fi-
nancí ČR. Součástí podnikatelského doprovo-
du byly významné společnosti z oblasti strojí-
renství, energetiky, lázeňství, obchodu aj. 

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

Skupina TECNOCAP se představila na 
veletrhu INTERPACK 2008, nejvýznam-
nějším světovém veletrhu obalů a balicí 
techniky, který se koná každé tři roky v ně-
meckém Düsseldorfu.

TECNOCAP zaznamenal velký zájem 
návštěvníků z celého světa prezentací širo-
kého spektra uzávěrů vyráběných ve svých 
evropských i mimoevropských závodech.

Kromě uzávěrů vystavoval TECNOCAP 
také vlastní zavírací stroje. Představena 
byla nová zavíračka TSM 150, která tak, 
s kapacitou zavírání 150 sklenic za minu-
tu, rozšiřuje škálu těchto strojů o další, za-
jímavý především pro malé a střední vý-
robce.

 TSM 500 TSM 250 TSM 150
 500 sklenic / min 250 sklenic / min 150 sklenic / min

TECNOCAP vystavuje

ZAVÍRACÍ STROJ 

Zavírací stroje TECNOCAP jsou vy-
ráběny kompletně z nerezové oceli, což 
usnadňuje jejich čištění a údržbu. Doda-
cí lhůta je 12 týdnů od potvrzení objed-
návky. 

Technická podpora a servis jsou zajišťo-
vány týmem vysoce kvalifikovaných speci-
alistů, kteří jsou schopni poskytnout pod-
poru i zákazníkům používajícím jiné typy 
zavíracích strojů.

www.agral.cz

POTRAVINÁŘSKÁ 
REVUE SPECIÁL

VYJDE V LETOŠNÍM ROCE
12. 8. 2008

A BUDE VĚNOVÁNA
BIOPOTRAVINÁM
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N E A L K O  A  P I V O
K letní sezoně ve SPARu neodmyslitelně 

patří široká nabídka nápojů. Spotřeba nápojů 
se v létě zvyšuje nejen díky vysokým teplo-
tám, ale také díky různým sportovním akcím, 
kterých se tento rok koná opravdu mnoho. 
Jako příklad můžeme uvést EURO 2008 nebo 
LOH v Pekingu. My ve SPARu nabízíme nejen 
bohatou nabídku vod, limonád, džusů a pi-
va, ale naši zákazníci mají navíc šanci zís-
kat mnoho malých dárečků od partnerů čes-
ké sportovní reprezentace.

Už v jarních měsících jsme rozšířili sortiment 
o množství zajímavých novinek. V kategorii vod se 
jedná o novinky KMV, Korunní, Poděbradky a To-
my. Coca Cola přinesla svůj celosvětově úspěšný 
produkt ZERO. V sortimentu chlazených nápojů 
jsou novinkami 0,75l balení vod, ledová káva od 
renomované značky Illy, nové energetické nápoje 
nebo biovýrobky z kategorie ledových čajů a kva-
litních sirupů. Také v kategorii piva nabízí SPAR 
mnohé inovativní výrobky. Dvacetilitrový sud pi-
va Staropramen, který se sám vychladí a pětilitro-

SPAR nabízí ve svých 
prodejnách pestrou paletu
 nealko nápojů, piva i vína

Vlastimil Vávra s oceněným vínem

vý sud populární exkluzivní značky Pittinger zpří-
jemní každou letní párty. 

S cílem zabránit výpadkům sortimentu v tro-
pických dnech a hlavně v zájmu zpřehlednění ori-
entace v obchodech jsme provedli analýzu a ná-
slednou přestavbu našich nápojových sekcí. Pro 
novinky a velmi dobře prodejné výrobky jsme vy-
tvořili dostatečný a přiměřený prostor. Prodej nej-
atraktivnějších položek intenzivně podporujeme 
prostřednictvím letákových i mimoletákových pro-
močních aktivit.

Velkým úspěchem léta 2008 je zavedení privát-
ní značky S-BUDGET. Sortiment zastřešený vý-
razným obalem se bude nadále rozšiřovat, už dnes 
však naleznete v nabídce této značky 100% džusy, 
limonády a vody za nejlepší ceny na trhu.

Pro zákazníky, kteří upřednostňují špičkovou 
kvalitu a garantovaný původ surovin, jsme rozšířili 
sortiment džusů s exkluzivní značkou bioproduk-
tů Spar Natur*pur o ledové čaje, biolimonády a si-
rupy. I nadále budeme sledovat nejnovější trendy, 
analyzovat situaci na trhu a zkvalitňovat nabídku 
tak, abychom uspokojili své vážené zákazníky.

Ing. Miroslav Rončík
Sortimentní manažer nákupu

nealkoholických nápojů a piva SPAR ČOS

V Í N O
Pro společnost Spar tvoří víno v sortimen-

tu jednu z nejdůležitějších kategorií, která 
se snaží vždy vhodně doplnit sortiment čer-
stvého oddělení, ať už se jedná o klasické 
snoubení vína a sýrů, vína a výrobků odděle-
ní čerstvých lahůdek či specialit z širokého 
sortimentu masa a masných výrobků.

V loňském roce se podařilo zrealizovat pláno-
vanou inovaci a zvětšení (tzv. remodeling) vinné 
sekce v několika hypermarketech. Výrazné změny 
nastaly také v roce 2008. Nejvíce jsme se soustře-
dili na šíři sortimentu a speciální sezonní nabíd-
ku. Ve stávajícím sortimentu jistě každý zákazník 
nalezne to „své“ víno, ať už se jedná o cenu, pů-
vod či chuť. Zákazníci si u nás mohou vybrat jak 
vína nižších cenových kategorií, tak i skutečné la-
hůdky. Vždy se snažíme dodržet vyvážený poměr 
cena – kvalita.

I v letošním roce bychom chtěli sortiment roz-
šířit o další druhy tuzemských odrůdových vín, 
přibudou především vína přívlastková, která peč-
livě vybereme z nabídky nejlepších moravských vi-
nařů, jako jsou společnosti Vinselekt Michlovský, 
Vinné sklepy Valtice či Templářské sklepy Čejko-
vice. Důraz budeme klást též na tzv. exkluzivitu 
sortimentu, což znamená, že vybrané druhy vín 
budou v prodeji výhradně v síti SPAR. 

V oddělení zahraničních vín nabízíme novou 
ucelenou řadu vín dovážených z evropských vi-
nařských velmocí – Francie, Itálie – a dalších 
zemí Evropy. Nechybí ani vína z tzv. „nového 
světa“, tedy například z Jižní Afriky, Austrálie, 
Chile a Ameriky. Od srpna tohoto roku se na-
bídka zahraničních vín ještě rozšíří o více než 
50 druhů vín z celého světa, díky využití mož-
nosti nákupu špičkových vín v rámci mezinárod-
ního nákupu.

Co se týče dosavadních akcí, rád bych se zmí-
nil o velmi úspěšné speciální letákové akci ve spo-
lupráci s Vinařským fondem v ČR, v rámci které 
byla demonstrována výrazná podpora vín místní 
provenience, především pak vín moravských. Pro 
letošní horké léto připravujeme akci „Růžové léto 

v Intersparu“, během které si zákazníci mají mož-
nost vybrat z více než třiceti druhů růžových vín 
jak z ČR, tak i z celého světa. Rád bych doporu-
čil například vynikající francouzské víno z oblas-
ti Provence – Chateau du Rouet Cuvée Tradition 
rosé (0,75 l). 

V neposlední řadě bych rád zmínil náš úspěch, 
který se týká chilského vína z řady Terranoble, 
Carmenere 2006. Toto víno obdrželo Zlatý pohár 
na výstavě Víno&Destiláty.

Na závěr bych rád poděkoval všem stávajícím 
zákazníkům za dosavadní přízeň. Pevně věřím, 
že stále se rozšiřující sortiment vín v hypermar-
ketech a nově i supermarketech nesoucích logo 
společnosti Spar, přiláká další milovníky tohoto 
lahodného moku.

Vlastimil Vávra
Sortimentní manažer nákupu

alkoholických nápojů a vín
Sommelier společnosti SPAR ČOS

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Templářské sklepy Čejkovice je prospe-

rující vinařský podnik. Ve velké konku-
renci nabídky révových vín na našem trhu 
si vede velmi dobře. V čem spatřujte dů-
vod této úspěšnosti? A jak Vašemu druž-
stvu marketingově pomohla popularizace 
templářů, a tím Vaší značky, knihou Dana
Browna „Šifra mistra Leonarda“? A jaký-
mi směry vedete svoje další marketingo-
vé aktivity?

ODPOVĚĎ:
 Důvodů úspěšnosti naší firmy v oblasti trhu 

s vínem je více. Začnu u samotného vína – dí-
ky velkým investicím do technologie stále na-
růstá jeho kvalita, rozšiřuje se i nabídka sorti-
mentu, takže zákazník má velkou možnost vý-
běru, a to od jakostních vín přes širokou škálu 
vín s přívlastkem, vína vyzrálá v sudu „barique“ 
až po speciality typu ledových a slámových vín 
a vín šumivých. Co se týká vlastního marketin-
gu, zde si troufám říci, že jsme na špici pomy-
slného pelotonu – zajímavá adjustáž, atypická 
láhev, u vyšších řad vín etikety z ručního papí-
ru, pečetě a další doplňky, které dělají naše vína 
– z pohledu zákazníka – velmi zajímavým zbo-
žím. V neposlední řadě je organizace vlastní-

ho prodeje a servis našim odběratelům v podo-
bě poskytování různých podpor prodeje. V této 
činnosti budeme pokračovat i nadále, připra-
vujeme další propagace, včetně akcí pro před-
vánoční trh.

Popularizace templářů nám jistě pomohla, 
my jsme této „vlny zájmu“ využili k různým ak-
cím pro podporu prodeje, realizujeme např. pu-
tování po českých hradech, kde skupina histo-
rického šermu nabízí naše vína. Vyhlásili jsme 
několik soutěží, v současné době probíhá také 
jedna soutěž pro zákazníky.

OTÁZKA DRUHÁ:
Vaše družstvo zabezpečuje jednak výro-

bu révových vín pro konečného spotřebi-
tele, ale je také hospodářem na vlastních 
vinicích. Mohl byste charakterizovat obě 
tyto činnosti? A pak uvést komplexní sorti-
ment révových vín, které Vaše družstvo vy-
rábí a dodává na náš trh, ale i na export? 

ODPOVĚĎ:
Naše společnost je především zpracovatel-

ské družstvo, jehož členy jsou pěstitelé révy, 
kteří nám své hrozny prodávají. Tito členo-
vé v současnosti obhospodařují v Čejkovicích 
a okolních vinařských obcích více než tisíc hek-

tarů vinic. Takovéto typy družstev jsou ve vy-
spělých ekonomikách států původní Evropské 
unie (a ne jenom tam) zcela běžné, dovolím si 
tvrdit, že tento systém provázanosti zeměděl-
ce-prvovýrobce se zpracovatelem je pro prvo-
výrobce nejefektivnější a zpracovatel má zase 
jistotu dodávek kvalitních surovin. V podstatě 
můžeme říci, že jediné, co lze v naší společ-
nosti kapitalizovat, jsou hrozny. Od množství 
k nám dodaných hroznů se odvíjí vyplácení 
veškerých finančních „požitků“ – a tyto jsou 
u nás pro členy družstva vyšší než v jiných ty-
pech společností. Mimo hroznů vypěstovaných 
našimi členy zpracováváme i hrozny z 11 hek-
tarů vlastních vinic. Část těchto našich vinic je 
zařazena v systému BIO, v současné době v tzv. 
přechodném období, takže první bio-víno bu-
deme moci nabídnout až z příští sklizně. Shr-
nutím těchto faktů se dostávám k dokreslení 
situace v našem vinařském družstvu, kdy jsme 
se loni stali druhým největším zpracovatelem 
hroznů v ČR. V současné době jsme schopni 
denně přijímat a zpracovávat v moderním tech-
nologickém zařízení více jak 250 000 kg hroz-
nů, je to pochopitelně náročné především na 
organizaci sklizně, kdy pěstitelé musí sklízet po 
jednotlivých odrůdách podle našich dispozic. 
Samozřejmě že s ohledem na průběh počasí 

a zdravotní stav hroznů v případě zhoršení po-
časí reagujeme individuálně dle situace. Co se 
týká sortimentu, celkem nabízíme více než 80 
položek v šíři většiny odrůd, zapsaných v LPO 
a kvalitativně v několika stupních, jak jsem se 
již výše zmínil. Navíc jsme rozšířili sortiment 
tichých vín o vína šumivá, a to ve dvou typech 
– jednak víno vyrobené metodou fermentace 
v tanku – zde nabízíme 3 druhy, které lze za-
koupit v obchodní síti, a SANG REAL SEKT, 
vyrobený metodou a la champagne – čili kva-
šením v láhvi, který je určen převážně pro vi-
notéky, gastronomii a reprezentaci firem. V po-
slední době se více věnujeme vínu jako propa-
gačnímu a dárkovému předmětu, který si takto 
zajišťují nejrůznější společnosti z důvodu pro-
pagace svých produktů. Podle zákona o dani 
z příjmů (par. 25) lze tichá vína v ceně do 500,- 
Kč používat jako dárkový a propagační před-
mět, což si řada firem uvědomuje a úspěšně se 
tak zvýrazňuje. 

Vedení společnosti vyvíjí značné úsilí v ob-
lasti nejen komunikace s našimi členy – pěsti-
teli révy, ale i se zákazníky s cílem vytvořit co 
nejlepší podmínky jak pro realizaci hroznů, tak 
i představení co nejkvalitnějších vín našim od-
běratelům a konzumentům.

Redakce – F. K.

od Ing. Pavla Pastorka,
místopředsedy představenstva a generálního ředitele 
vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice



Potravinářský zpravodaj 8 / 2008  zpravodajství MZe / 5 

V letošním roce mohou češ-
tí zemědělci očekávat velmi dob-
rou úrodu obilovin. Potvrzují to prv-
ní odhady sklizně, které zveřejnil 
Český statistický úřad.

Z informací, které jsou k dispozici 
na webové stránce Českého statistické-
ho úřadu (ČSÚ) http://www.czso.cz/
csu/csu.nsf/informace/cskl071108.doc 
vyplývá, že sklizeň obilovin by mohla 
být o zhruba 8 procent vyšší než v loň-
ském roce. 

„Dobrou úrodu pro letošní rok bylo 
možné očekávat vzhledem k příznivé-
mu počasí především v zimním a před-
jarním období. Už interní odhady mi-
nisterstva zemědělství ukazovaly, že při 
dalším normálním průběhu počasí bu-
de celková sklizeň základních obilovin 
ve výši 6 900 až 7 100 tisíc tun obilo-

vin. Odhady ČSÚ tuto produkci sku-
tečně potvrdily,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič.

 Odhadovaná sklizeň základních obi-
lovin je vyšší oproti výsledkům sklizně 
loňského roku o 505 tis. tun (7,9 %)
a měla by být na úrovni 6 879 tis. tun. 
Velmi dobrý předpoklad úrody základ-
ních obilovin souvisí především se zvý-
šeným hektarovým výnosem oproti 
loňsku, neboť u osevních ploch základ-
ních obilovin došlo ke snížení o 21 tis. 
ha na celkových 1 435 tis. ha. 

„Lze předpokládat, že sklizeň zcela 
pokryje domácí spotřebu potravin, kte-
rá v dlouhodobém průměru činí 5 500 
až 6 000 tisíc tun obilovin. Otázkou 
však stále zůstává kvalita jednotlivých 
druhů obilovin, především pšenice pro 
potravinářské užití a sladovnického ječ-
mene,“ řekl ministr Gandalovič. 

Současné počasí, které se vyznaču-
je velmi častými přeháňkami na ce-
lém území České republiky, podle jeho 
slov na kvalitě obilí rozhodně nepřidá. 
S očekávanou dobrou produkcí obilo-
vin se dá dále předpokládat, že vývoz 

obilovin z ČR v nadcházejícím marke-
tingovém roce 2008/2009 bude na mír-
ně vyšší úrovni než v předchozích roční-
cích a dosáhne úrovně 1 500–1 700 tis.
tun. 

Krátce po žních by podle předpokla-
dů mělo dojít k velmi mírnému poklesu 
cen především krmných obilovin. Vše 
se ale bude odvíjet především od celko-
vé evropské i světové produkce obilo-
vin. Vzhledem k nejnižším evropským 
a světovým zásobám za posledních 30 
let lze předpokládat, že k žádnému dra-
matickému poklesu cen u obilovin ne-
dojde.

U našich dvou nejrozšířenějších dru-
hů obilovin – pšenice ozimé a ječmene 
jarního – by přes mírný pokles ploch 
mělo dojít k navýšení produkce oproti 
loňskému období. U pšenice o 639 tis. 
tun na 3 969 tis. tun a u ječmene o 226 
tis. tun na 1 496 tis. tun.

U řepky ČSÚ odhaduje celkovou 
sklizeň v roce 2008 na 1 110,7 tis. t 
při hektarovém výnosu 3,11 t/ha. Ob-
dobnou výši produkce předpokládal 
i odhad MZe (1 106 tis. t). Jedná se 

Zemědělci mohou očekávat dobrou úrodu obilovin

o nejvyšší sklizeň řepky v historii a ve 
srovnání se sklizňovým rokem 2007 
asi o 78,8 tis. vyšší. Výši sklizně a její 
kvalitu může ovlivnit ještě vývoj poča-
sí v období do sklizně. Sklizené množ-

ství představuje dostatečnou nabídku 
pro vybudované zpracovatelské kapa-
city i pro vývoz do zahraničí ve stej-
ném objemu jako v marketingovém ro-
ce 2007/2008. 

Už čtvrtý rok bude i letos září 
Měsícem biopotravin a ekologické-
ho zemědělství. Je to ideální pří-
ležitost, kdy je možné veřejnos-
ti představit domácí biopotraviny 
a principy jejich produkce. 

Do akce Září-měsíc biopotravin 
a ekologického zemědělství se již tra-
dičně zapojují desítky ekologických fa-
rem, výrobců, obchodníků a prodejců 
biopotravin po celé České republice. 
Cílem kampaně, v rámci které proběh-
lo loni po celé České republice téměř 
100 akcí a zúčastnilo se jich tisíce ná-
vštěvníků, je informovat co nejvíce li-
dí o principech a pravidlech ekolo-
gického zemědělství. Kampaň by mě-
la přimět občany, aby biopotraviny 
ochutnali a na vlastní oči se přesvědči-

li, jak ekologičtí zemědělci hospodaří. 
Dnes jsou biopotraviny běžně dostup-
né ve více než třech tisících maloob-
chodních prodejen po celé České re-
publice, vyzkoušet je tedy může oprav-
du každý. 

CO SE BUDE DÍT BĚHEM 
MĚSÍCE BIOPOTRAVIN?

Na webové stránce www.mesicbio-
potravin.cz může každý zdarma vlo-
žit informace o své akci, týkající se 
bio potravin a ekologického zeměděl-
ství. Během září otevřou pro veřejnost 
své „brány“ desítky ekologických fa-
rem a uspořádají speciální akce, ja-
ko „dny otevřených dveří“, pikniky, 
ukázku práce se zvířaty nebo na po-
li při sklizni, ochutnávky, procház-
ky naučnými stezkami uvnitř farmy 

a přednášky. Do akce se zapojí i vý-
robci a prodejci biopotravin formou 
ochutnávek, prezentací nových pro-
duktů a výhodných nabídek. Biopro-
dejny budou pro své zákazníky kromě 
ochutnávek organizovat výlety na eko-
farmy a přednášky místních ekozemě-
dělců. Budou organizovány regionál-
ní biodožínky a biojarmarky a mno-
ho dalších akcí. 

TISKOVÁ
KONFERENCE

Již nyní si vás dovolujeme upozor-
nit na tiskovou konferenci, která tra-
dičně zahajuje kampaň Září-měsíc 
bio potravin a ekologického zeměděl-
ství. Bude se konat v pondělí 1. září, 
přičemž přesný čas a místo bude včas 
zveřejněno.

Měsíc biopotravin

Počet českých výrobců biopo-
travin se rapidně zvyšuje a sorti-
ment českých biopotravin tak rych-
le narůstá. Jen za první polole-
tí roku 2008 přibylo více než 120 
nových výrobců biopotravin. Vyplý-
vá to z aktuálních údajů, které má 
MZe k dispozici. Právě nedosta-
tečný sortiment českých biopotra-
vin byl často považován za nejslab-
ší místo českého ekologického ze-
mědělství.

V uplynulých třech letech MZe klad-
lo zvýšený důraz na zkvalitnění infor-
movanosti spotřebitelů o biopotravi-
nách. Takto vyvolaná poptávka vyústila 
v rychlý nárůst počtu výrobců biopotra-
vin, kteří využili možnosti podnikání 
v tomto perspektivním oboru. Na kon-
ci roku 2006 bylo registrováno 152 vý-
robců biopotravin, na konci roku 2007 
to bylo 253 výrobců a nyní je jejich po-
čet již 375. Řada nově registrovaných 
výrobců biopotravin je zaměřena na 
produkci biovína, výměra vinic zařaze-

ných do ekologického zemědělství se 
za první pololetí zvýšila o 162 ha na 
celkový počet více než 400 ha. 

„Nárůst počtu výrobců biopotravin je 
tak rychlý, že se začíná projevovat nedo-
statečná nabídka surovin pro jejich vý-
robu. Současný stav tak dává ekologic-
kým zemědělcům jistotu odbytu své bio-
produkce, což společně se stabilní státní 
podporou vytváří ideální podmínky pro 
podnikání v této oblasti,“ uvedl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

Ekologičtí zemědělci jsou podporo-
váni v rámci Programu rozvoje venko-
va 2007–2013 platbou na plochu za-
řazenou do ekologického zemědělství 
a od roku 2007 i bodovým zvýhod-
něním při hodnocení svých investič-
ních projektů. Počet ekologických ze-
mědělců stabilně roste, k 30. 6. 2008 
jich hospodařilo téměř 1 800, za prv-
ní pololetí se jejich počet zvýšil o té-
měř 450 farem. Zvyšuje se také výmě-
ra orné půdy, která je nezbytná pro 
produkci surovin pro výrobu biopo-
travin a která dosáhla celkové výměry 

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

31. 12. 2007 30. 6. 2008
Nárůst

za leden–červen 
2008

Počet výrobců biopotravin 253 375 122

Počet ekofarem 1318 1766 448

Výměra zemědělské půdy v ekologickém 
zemědělství (ha)

312 890 333 727 20 837

Podíl ekologického zemědělství na celkové 
výměře zemědělské půdy (%)

7,35 7,84 0,49

Výměra orné půdy (ha) 29 505 33 805 4 300

Výměra trvalých travních porostů (ha) 257 899 274 786 16 887

Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 625 

2 581 956

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 245 407 162

Ostatní plochy (ha) 23 616 22 148 –1 468

Nabídka českých biopotravin rychle roste 
33 805 ha. Za první pololetí se výmě-
ra orné půdy zvýšila téměř o 4 500 ha. 
Podíl ekologického zemědělství dosá-
hl necelých 8 % z celkové výměry ze-
mědělské půdy. 

Navíc necelé tři roky ještě poběží 
státní informační kampaň o biopotravi-
nách, která bude dále stabilně zvyšovat 
poptávku spotřebitelů a zájem výrobců 
biopotravin je produkovat. V součas-

né době je zhruba 60 % biopotravin 
na českém trhu z dovozu. Předpoklá-
dá se, že díky rychlému nárůstu počtu 
výrobců biopotravin se bude tento po-
díl snižovat.

Ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič jmenoval 1. července 
Ing. Jiřího Urbana svým náměst-
kem pro oblast environmentální 
a ekologického zemědělství.

Jiří Urban je jako odborník na pro-
blematiku vztahů mezi zemědělstvím 
a ochranou přírody a krajiny členem 

několika domácích i mezinárodních 
pracovních skupin včetně mezinárod-
ního oddělení FiBL – švýcarského vý-
zkumného ústavu pro ekologické ze-
mědělství. Na ministerstvo přichá-
zí z pozice ředitele Bioinstitutu Olo-
mouc o. p. s. (Institutu pro ekologické 
zemědělství a udržitelný rozvoj kraji-
ny), který v roce 2004 spoluzakládal. 

V minulosti také např. vedl PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců ČR.

Funkce náměstka pro environ-
mentální agendu a ekologické země-
dělství je na MZe zřízena nově. Část 
kompetencí Urban převezme od prv-
ního náměstka Ivo Hlaváče (např. 
odbor environmentální politiky a ob-
novitelných zdrojů) a také od komo-

ditního náměstka Stanislava Kozáka.
 „Naším dlouhodobým cílem je při-

spět k tomu, aby zemědělství nebylo 
chápáno jako nepřítel ekologie. Chce-
me zvýšit povědomí spotřebitelů o pří-
nosu ekologického zemědělství pro 
člověka i krajinu a významu produk-
ce a spotřeby biopotravin na národní 
úrovni. Každoročně se také zvyšují fi-

nanční prostředky určené na tyto akti-
vity. Jmenování náměstka pro tuto ob-
last je dalším logickým krokem,“ uvedl 
ministr Gandalovič.

Ing. Jiří Urban (48) je členem 
Strany zelených. Aktivně hovoří ně-
mecky, anglicky a rusky.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Náměstkem pro environmentální agendu a ekologické zemědělství 
byl jmenován Jiří Urban
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5 let národní 
značky 
kvality
KLASA

Na výstavě Země živitelka čeká národní 
značku kvality KLASA jubileum. Před 5 lety 
zde byly oceněny první potravinářské výrobky.
28. srpna 2003 získalo značku KLASA prvních 
22 výrobců pro 23 výrobků. Dnes jich je 1395 
od 212 výrobců a na letošní Zemi živitelce 
k nim přibudou další. 

Červeno-modro-bílé logo ve tvaru písmene „a“ 
dává spotřebitelům jasný signál, že takto označený 
výrobek je vyroben z prvotřídních surovin, splňuje 
náročná kvalitativní kritéria a podléhá přísné kont-
role. Spotřebitel tak nemusí podrobně studovat in-
formace na obalech výrobků, může se jednoduše 
spolehnout na značku KLASA. 

Národní značka kvality KLASA vznikla s cílem 
podpořit tuzemské potravináře a prodej tuzem-
ských potravinářských výrobků. Od roku 2004 spra-
vuje značku KLASA Oddělení marketingu Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Ten o rok poz-
ději vypsal výběrové řízení na komunikační agen-
turu a spustil masivní reklamní kampaň na podpo-
ru značky KLASA. V první fázi bylo nutné dostat 
značku KLASA do povědomí spotřebitelů a zdůraz-
nit domácí původ takto označených potravin. Tele-
vizní reklama zahrála na vlasteneckou strunu, uka-
zovala krásu české země a poctivou práci našich 
lidí. Znalost značky KLASA rychle vzrostla, na pře-
lomu let 2005 a 2006 už ji znalo více než 80 %
spotřebitelek.

Spotřebitelé se již naučili, co značka KLASA na 
obalech výrobků znamená. Dalším úkolem bylo při-
mět je, aby takto označené výrobky také kupovali. 
Nákupní chování spotřebitelů podpořily regionální 
Road Show – obdoba tradičních jarmarků, kde vý-
robci nabízeli své výrobky k ochutnání a ke koupi 
za zvýhodněnou cenu. Prodeji výrobků se značkou 
KLASA pomohly i propagační akce v hypermarke-
tech a reklamní spoty ztvárňující koncept „z obcho-
du přímo na stůl“. 

V roce 2007 přestala České republice platit vý-
jimka z pravidel EU v oblasti státní podpory, kte-
rá jí do té doby umožňovala propagovat tuzemské 
potraviny. Změnily se podmínky, za kterých se vý-
robci mohou účastnit společných propagačních ak-
cí a ke změnám došlo také v pravidlech pro udělo-
vání značky KLASA. Již od svého vzniku se pra-
vidla několikrát zpřísnila. V roce 2007 z pravidel 
definitivně zmizel odkaz na český původ potravin 
a značka KLASA se ještě více začala profilovat ja-
ko ocenění kvality. 

Výrobce, který dnes žádá o udělení značky KLASA
pro jeho výrobek, musí kromě splnění platných no-
rem předložit certifikát systému kritických bodů 
nebo certifikát ISO, popř. BRC. Aby jeho výrobek 
získal ocenění KLASA, musí vykazovat nadstan-
dardní kvalitativní charakteristiku, která výrobek 
odliší od ostatních výrobků běžně dostupných na 
trhu.

Potraviny se značkou KLASA podléhají dvojná-
sobné kontrole. Výrobky před udělením ocenění 
KLASA posuzuje Hodnotitelská komise složená 
ze zástupců Úřadu pro potraviny MZe, Potravinář-
ské komory, SVS, SZPI, Výzkumného ústavu potra-
vinářského Praha, VŠCHT, ČZU a Veterinární far-
maceutické univerzity v Brně. Po té podléhají kon-
trolám Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
a Státní veterinární správy. Právě dvojitou kontro-
lu kvality vyzdvihuje současná reklamní kampaň 
značky KLASA – ústředním tématem komunikace 

je dvojice kontrolorů, která dohlíží na kvalitu vý-
robků se značkou KLASA.

Spotřebitelé si oblíbili soutěže se značkou KLA-
SA. Do konce července na stránkách www.eklasa.
cz probíhá hlasování o nejhezčí obrázek vytvořený 

z obalů od značky KLASA, jež do soutěže zasíla-
ly děti ze základních škol. V průběhu prázdnin se 
spotřebitelé mohou zúčastnit i fotografické soutě-
že, v níž lze vyhrát živá zvířata z biofarmy Kozo-
doj. Na podzim se připravuje velká spotřebitelská 
soutěž, ve které se budou sbírat obaly od výrobků 
se značkou KLASA. V loňských ročnících byl o tu-
to soutěž velký zájem, soutěžící s nejlepším skó-
re nasbírali desetitisíce obalů. Soutěží se i v rámci 
propagačních akcí v hypermarketech, za určitý po-
čet výrobků se značkou KLASA získají nakupující 
atraktivní dárky.

Národní značka kvality KLASA se letos předsta-
ví ještě na několika významných výstavách a vele-
trzích. Koncem srpna se kromě Země živitelky zú-
častní spolu s Ministerstvem zemědělství ČR nit-
ranského veletrhu Agrokomplex. Začátkem září 
čeká značku KLASA prestižní lotyšský veletrh Ri-
gafood. V říjnu se značka KLASA představí na SI-
ALu v Paříži a v listopadu zavítá do Maďarska na 
Foodapest.

KLASA na 
Zemi živitelce

Stánek národní značky kvality KLASA najdou 
návštěvníci veletrhu již tradičně v pavilonu B4. 
Ve stánku o ploše 190 m2 se představí 18 dr-
žitelů značky KLASA. Hosté na veletrhu se mo-
hou těšit na ochutnávky jogurtů, sýrů, salá-
mů, koláčů, slaných tyčinek, ovoce a zeleniny 
a k pití si mohou dopřát minerální vody, bylin-
né čaje nebo čerstvě čepované pivo. 

V den zahájení Země živitelky se bude v Pivovar-
ské zahradě konat slavnostní předávání certifikátů 
KLASA. Z rukou ministra zemědělství Petra Gan-
daloviče je převezmou další výrobci pro své prvo-
třídní potraviny. V areálu výstaviště se bude konat 
také oblíbená Road Show KLASA. Kromě ochutná-
vek a nákupu výrobků za zvýhodněnou cenu je pro 
návštěvníky připraven bohatý doprovodný program 
s živou hudbou a soutěžemi pro děti. 

VÝROBCI, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ ZEMĚ 
ŽIVITELKY NA SPOLEČNÉM STÁNKU SZIF:
AGRO-LA, s. r. o. 
ARDO MOCHOV s. r. o. 
Bratři Zátkové a. s. 
CZ FRUIT, odbytové družstvo 
Ehrmann Stříbro s. r. o. 
Hanácká kyselka s. r. o. 
HAVLÍK OPAL spol. s r. o. 
KROMILK, spol. s r. o. 
Leros, s. r. o. 
Masokombinát Plzeň s. r. o. 
MILTRA B s. r. o. 
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. 
PIVOVAR ZUBR a. s. 
ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s. 
+ 4 místa jsou volná, lze se ještě zaregistrovat

SZIF



Potravinářský zpravodaj 8 / 2008  rozhovor / 7 

Ing. Zdeněk Chromý,
místopředseda představenstva a manažer pro strategii a rozvoj společnosti RUDOLF JELÍNEK a. s.

Na 5 otázek odpovídá:

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

1.  Firma RUDOLF JELÍNEK má svoji bohatou historii a neodmysli-
telně patří nejen mezi tradiční výrobce tuzemských lihovin a desti-
látů, ale patří i k několika tradičním výrazným značkám našich vý-
robců, jež zůstaly zachovány do doby dnešní. A nemuselo to tak být. 
Právě Vy jste jedním z manažerů, kteří od roku 1998 pracují velmi 
aktivně na udržení značky a dalším jejím rozvoji. Mohl byste uvést, 
jakým vývojem prošla firma RUDOLF JELÍNEK a. s. za posledních 
deset let a jakým rizikům se musela vyhnout, aby mohla úspěšně po-
kračovat ve své činnosti až do dnešních dnů?
Pomyslná startovní čára před deseti lety nebyla vůbec jednoduchá. 

Ještě v roce 1998 firma pokračovala v sestupném trendu tržeb, způso-
bených především ztrátou exportních trhů a trhu Slovenska. Dalším 
faktorem byla dobrá obchodní a marketingová práce konkurence (pře-
devším Fernet Stock a Becherovka), která v té době měla již stabilní 
vlastnickou strukturu a díky ní také zahraniční zkušenosti v oboru. 
Naproti tomu R. JELÍNEK si v roce 1998 zaúčtoval ztrátu 14,5 mil. 
Kč, což tehdy tvořilo 10 % základního jmění firmy.

Nicméně noví vlastníci a zároveň manažeři firmy silně věřili v po-
tenciál značky R. JELÍNEK a věnovali jí veškeré své úsilí.

Prvním úkolem po našem nástupu bylo vyvést firmu ze ztráty. Přís-
ná kontrola nákladů a v rámci tehdejších možností investice do ob-
chodního týmu a podpory obchodu, to byly naše první kroky. Již v ná-
sledujícím roce si společnost připsala zisk ve výši 1,2 mil. Kč a hlav-
ně byl nastartován trend rostoucích tržeb, který si držíme dodnes 
a věřím, že budeme i nadále. Dalším důležitým momentem v prvních 
letech našeho působení byl návrat na trh USA a především sloven-
ský trh. Je třeba říci, že před rozdělením Československa se výrobky
R. JELÍNEK z více než poloviny prodávaly na Slovensku.

Další zásadní mezník přišel na podzim 2002, kdy akcionáři posvě-
tili doposud největší investici. Kam? Do marketingu! Byla zahájena 
televizní reklamní kampaň na výrobek Plum vodka… pro připomenu-
tí představte si golfový green posetý švestkami a k tomu píseň „René 
já a Rudolf…“. Výsledkem tohoto odvážného rozhodnutí bylo nejen 
úspěšné uvedení nového výrobku na trh, ale z dnešního pohledu pře-
devším posílení značky R. JELÍNEK, které pozitivně ovlivnilo pro-
dej všech našich výrobků. 

Je těžké v jedné odpovědi shrnout desetiletý vývoj, ale musím zmí-
nit ještě další kroky, které věřím, že dimenzionálně posunují společ-
nost R. JELÍNEK, a to jsou naše zahraniční aktivity. První velký vý-
sledek se podařil v roce 2006 získáním majoritního podílu v bulharské 
firmě DESTILA TETEVEN, respektive v roce 2007 při ovládnutí jed-
ničky na bulharském trhu ovocných destilátů VINPROM TROYAN. 
Ve stejném období společnost založila výrobní firmu v Srbsku, stra-
tegickém trhu z pohledu suroviny – švestek.

V letošním roce tato expanze pokračovala v Chile nákupem firmy 
specializující se na výrobu hruškovice Williams, nově podnikající pod 
názvem R. JELINEK L.A. (Latino Americano).

V budoucnu plánujeme vstup také na další trhy, ale to bude před-
mětem „5 otázek“ až za dalších deset let. 

2.  V jakém postavení na trhu je Vaše společnost nyní? A jakým investič-
ním a také výrobním rozvojem firma prošla? Vím také, že vedle zá-
kladní náplně výroba-prodej se velmi věnujete obchodním doprovod-
ným aktivitám, a to například cestovnímu ruchu, exkurzím v pro-
vozních prostorách a dalším činnostem, které marketingově posilují 
Vaši výrobní značku. Mohl byste se zmínit i o těchto činnostech a ja-
ký význam jim Vy osobně přikládáte?
V současné době vnímám pozici R. JELÍNKA na trhu jako značku, 

která je věrná své tradici, věnuje se již více než 100 let výrobě ovoc-
ných destilátů, především slivovici, a zároveň funguje jako společnost 
s moderním způsobem vedení firmy. Dokladem toho je i průměrný 
věk nejužšího vedení firmy pod 40 let.

Nicméně postavení naší značky je dle mého názoru velmi rozmani-
té a záleží na úhlu pohledu. Jedním z nich je fakt, že slivovice je přede-
vším na Moravě brána jako součást kulturního dědictví, nápoj, který 
byl a je zároveň i platidlem, což vyústilo v přirozené vnímání slivovice 
jako národního nápoje. Částečnou roli v tom sehrává i fakt, že značka 
R. JELÍNEK je jako jedna z mála v českých rukou.

To nás samozřejmě zavazuje a i proto za posledních 10 let byly 
všechny zisky reinvestovány zpět do firmy. V roce 2007 jsme úspěšně 
zvládli kompletní investici do nových destilačních zařízení. Vybrali 
jsme destilační kotle firmy Arnold Holstein, přeneseně mercedes me-
zi výrobci destilačních zařízení. Zde bylo nutné skloubit požadavky 
na vyšší výkonnost a zároveň zanechat původní výrobní postup trojí 
destilace ovocných destilátů. Kromě samotného srdce jsme renovova-
li i příjem ovoce, kvasnou kapacitu i systém chlazení.

Jak jsem již zmínil dříve, investicím do technologií předcházelo 
investování do obchodu a marketingu. Jednou z těchto investic bylo 
vybudování exkurzní trasy, zvané DISTILLERY LAND, která prová-
zí návštěvníky historií palírenství na valašsku, historií rodiny Jelínků, 
ukázkami výrobního procesu od destilace po zrání výrobků až po stá-
čení destilátů do láhví. Určitě unikátním zážitkem je funkční Slivovi-
copád, který je umístěn v obří šestimetrové modřínové kádi. Součástí 
exkurzní trasy je také představení Spolku přátel Jelínkovy slivovice, 
který má dnes cca 250 členů. Členství je spojeno s povinností šířit 
dobré jméno Jelínkovy slivovice a s právem účastnit se každoročně 
velkého koštu slivovic během Vizovického Trnkobraní. Členem spol-
ku je například i prezident a král, pan Václav Klaus a Bolek Polívka. 

Na exkurzi naší firmou se každoročně vydá více než 30 000 ná-
vštěvníků. Další ne úplně obvyklou činností je provozování rekreač-
ního areálu Kamínka a lesního penzionu Bunč v Chřibech. Není ná-
hodou, že již rodina Jelínků kromě hlavní činnosti provozovala hosti-
nec. Tehdy bylo motivem především zajištění odbytu v regionu, dnes 
je pro nás tímto důvodem především být co nejblíže zákazníkovi a tím 
možnost přizpůsobovat se jeho požadavkům. Tuto formu komunika-
ce se zákazníky považuji za téměř ideální, protože lze předpokládat, 
že ten, kdo navštíví exkurzní trasu, má zájem o naše služby a produk-
ty, a to vše při osobní komunikaci a s vůní slivovice. 

Ing. Zdeněk Chromý
Narozen: 24. 11. 1971
Vzdělání:  VŠE v Praze, specializace Mezinárodní vztahy 

a Finance
Praxe:  1995 – I.F.S. – správa akciových společností
 1996 – Creditanstalt – investiční fond
  1997 – PKK Finance – obchodník

s cennými papíry
 1998 – RUDOLF JELÍNEK a. s.
Zájmy: sport, cestování, hudba
Stav: ženatý, 3 děti

3.  Většina spotřebitelů má spojenu značku R. JELÍNEK se slivovicí, 
ale výrobní sortiment firmy je daleko širší. Mohl byste jej předsta-
vit? Pak je také nutno se zmínit i o Vaší výrobní expanzi mimo na-
ši republiku. Mohl byste uvést, kde se tyto Vaše zahraniční výrobní 
kapacity nacházejí a jaký sortiment se v nich vyrábí? A jsou z těchto 
lokalit dodávány tyto výrobky i na český trh? 
Portfolio výrobků R. JELÍNEK má opravdu několik vzájemně se 

protínajících rovin. Jednou z nich je výrobková řada ovocných desti-
látů, kdy slivovici doplňuje hruškovice, meruňkovice, třešňovice a ja-
blkovice. Zde bych věnoval několik slov hruškovici, které dáváme 
v posledních 3 letech mimořádnou pozornost. Hlavní formou pod-
pory je nový rituál při konzumaci, kdy je destilát servírován s kous-
kem kompotované hrušky na párátku. I bez pomoci sladké hrušky se 
hruškovice R. JELÍNEK stala vítězem koštu z více než 700 konku-
renčních vzorků.

Další výrobkovou linií je tzv. švestková řada, jejímiž členy je slivo-
vice, plum vodka a plum likér. Tato skupina výrobků potvrzuje pověst 
JELÍNKA jako švestkového specialisty a zároveň nám otevírá cestu 
do segmentu vodky a likérů, samozřejmě vždy s příchutí švestek.

Výrobková řada KOSHER také protíná několik kategorií výrob-
ků. V současné době vyrábíme kosher slivovici, plum vodku a hruš-
kovici. Tady tradice začíná v 30. letech minulého století, kdy pan RU-
DOLF JELÍNEK začal vyrábět kosher slivovici pro trh ve Spojených 
státech amerických. V současné době máme kosher certifikát od čes-
ké židovské obce i od největší americké certifikační organizace Or-
todox Union (OU). Celý výrobní proces probíhá za přítomnosti rabí-
na nebo jeho zástupce, a to počínaje výběrem nejkvalitnějšího ovoce 
a konče stáčením a ruční etiketací lahví. Tyto výrobky jsou dnes urče-
ny na domácí trh jako prémiové víceleté výrobky R. JELÍNEK, kde 
zákazník zároveň vnímá pojem kosher jako kvalitu a čistotu. V USA 
je hlavním zákazníkem židovská komunita, silná především v oblas-
ti New Yorku. Potěšitelný je fakt, že v této oblasti máme zajištěnu 
100% distribuci. 

Rád bych se zmínil také o našich Netradičních destilátech. Je jich 
celkem 16 a cílem bylo nabídnout trhu destiláty z méně běžných plo-
dů, například Jahodovice, Borůvkovice, Pivní pálenka nebo destilát 
z Oskeruše. Že nevíte, co je to oskeruše? Nejvyšší čas přijet do Vi-
zovic. 

V roce 2006 jsme rozšířili naši nabídku o tradiční značky Gold 
Cock Whisky a bylinný likér Praděd, které jsme koupili od Likérky 
Dolany (nástupce SELIKO OLOMOUC). Především Praděd proká-
zal svou vnitřní sílu značky a úspěšně se prodává nejen v regionu, ale 
celé České republice.

Na domácí trh nyní uvádíme opravdu unikátní 25letou slivovici 
TROYAN, která se vyrábí v naší dceřiné společnosti v Bulharsku. 

Portfolio společnosti Vinprom Troyan je samozřejmě širší, na bul-
harském trhu nabízí především škálu slivovic, pro nás někdy s poetic-
kými názvy, např. 3letá slivovice je označována jako „Otležala“ nebo 
právě 25letá jako „Specialna Reserva“. Jak už jsem zmínil, Vinprom 
Trojan lze zjednodušeně charakterizovat jako „bulharský JELÍNEK“ 
z pohledu historie značky a výsadního postavení v kategorii ovocných 
destilátů na tamním trhu. Některé další výrobky jako např. Plum vod-
ka nebo Plum likér jsme se rozhodli vyrábět v Troyanu jako licenč-
ní výrobky.

Další dceřiná společnost MILENIČ-R. JELÍNEK funguje v Srbsku 
v oblasti Šumadija. Tato společnost nevyrábí hotové výrobky, ale or-
ganizuje výkup švestek a také část suroviny přímo na místě zpracová-
vá na první destilát. Ten se převáží do Vizovic, kde proběhne druhá 
a třetí destilace. Proč právě v Srbsku? Odpověď je nasnadě, Srbsko je 
největším pěstitelem švestek v Evropě a třetím největším na světě.

Naše letošní akvizice v Chile je firma specializující se především 
na výrobu jednoodrůdové hruškovice Williams. Obchod probíhal vý-
hradně formou prodeje destilátu „na volno“ v cisternách a téměř ze 
sta procent byla místem určení Evropa. Plánujeme samozřejmě ten-
to typ obchodu zachovat, ale hlavní výzvou je uvedení nových výrob-
ků v lahvích na chilském trhu. A abych odpověděl na otázku ve vzta-
hu k Česku: ano, plánujeme velmi kvalitní hruškovici dovážet do ČR 
a stáčet pod značkou RUDOLF JELÍNEK. 

4.  Vaše exportní zaměření se tedy odehrává i v rovině investiční. Mo-
hl byste ji více přiblížit? A jak je to s vývozem Vašich výrobků? Za 
bližší zmínku jistě stojí nejbližší evropský trh, zejména Slovensko 
a Polsko, kde má spotřeba lihovin a destilátů velkou tradici, ale pak 
i vysokou míru konkurence tamních výrobců. Jak se tam daří prosa-
zovat na trzích? A jak je na tom firma R. Jelínek s vývozem svých 
výrobků do „třetích“ zemí světa?
Například na některých nových exportních trzích jsme vyhodno-

tili situaci a rozhodli se pro cestu nákupu místní značky, kde jsme cí-
tili určitý potenciál rozvoje. Zní to samozřejmě a jednoduše, ale ta-
kové značky se nenabízí každý den. Ony se vlastně nenabízejí vůbec. 
Musíte důsledně hledat, většinou na rozvíjejích se trzích, které jsou 
svým způsobem rizikové. Navíc musíte zvážit, zda nové značce máte 
co nabídnout, zda ji vaše zkušenosti, finanční a personální možnosti 
mohou rozvinout a posunout dál. 

Co se týká klasického exportu, jak jsem již zmínil výše, nejdůle-
žitějším trhem je Slovensko. Pro nás je to jedinečný trh v tom, že 
známost značky R. JELÍNEK je velmi vysoká a částečně je vnímá-
na jako domácí značka, což je způsobeno nejen polohou Vizovic na 
česko-slovenském pomezí, ale i charakterem výrobků – slivovice a bo-
rovička jsou opravdu „pojmem“. Navíc slovenská ekonomika dlouho-
době roste a zákazník umí ocenit kvalitu, kromě toho klesá i podíl 
tzv. černého trhu.

Další tradiční exportní destinací je USA. Od dob Rudolfa Jelínka 
se střídala období aktivního exportu a let s nulovými vývozy. Nicméně 
velmi důležitá byla dlouhodobá přítomnost na trhu. V současné době 
máme přes 30 velkoobchodních partnerů v USA, téměř vždy ctíme 
princip 1 stát USA 1 partner. Nejdůležitějšími trhy je Illinois (přede-
vším oblast Chicaga), kde zákazníky slivovice jsou hlavně východo-
evropané. Trh je tu i ve slivovici velmi konkurenční, nabídka čítá ví-
ce než 20 značek slivovic!!! Od srbské, chorvatské až po francouzské 
a americké. Další stěžejní oblastí je již zmiňovaný „kosher trh“ v New 
Yorku, ale „Dželinek“ se nabízí také např. v Kalifornii, Floridě, Colo-
radu, Utahu a dalších 25 státech.

Polsko je trhem, který jsme si vybrali jako preferenční a v loňském 
roce jsme se rozhodli pro založení dceřiné společnosti R. JELINEK 
POLSKA, která plní funkci importní firmy a realizuje obchodní akti-
vity v Polsku. Tento trh je velmi perspektivní, se zvyšující se kupní si-
lou, se znalostí slivovice především v jižní části Polska. Nicméně pol-
ské spotřebitelské zvyklosti silně preferují kategorii vodky (cca 90 % 
celkové konzumace), a proto věříme i dalším našim značkám, jako je 
Plum vodka, nebo i Absinth.

Rád bych ještě zmínil jeden specifický exportní segment, a to je 
prodej lihovin a destilátů na volno. Rozvoj tohoto obchodu nastal pře-
devším po získání dceřiných společností v Evropě a Chile, kdy jsme 
začali hrát mnohem významnější roli. 

5.  Jste prototypem aktivního manažera, analytik na pochodu s oka-
mžitou schopností rozhodovat a formulovat jasné stanovisko k pro-
blému. Z rozhovoru s Vámi je jasné Vaše nadšení pro svou práci. 
Jak hodnotíte Vy svou profesi a také firmu, v níž hrajete klíčovou 
manažerskou roli? A mohl byste také vyslovit svoje profesní i osob-
ní krédo?
Tato otázka je pro mě nejtěžší. Hodnocení mé práce přenechám 

svým kolegům a akcionářům. V počátečních letech jsem se osobně 
nejvíce věnoval návratu na americký trh, který byl opět na úplném 
začátku. Poté jsem pracoval na rozvoji marketingových aktivit firmy 
a na pomyslném „show reel-u“ máme myslím vydařené reklamní kam-
paně na PLUM VODKU, SLIVOVICI a HRUŠKOVICI. Nyní se nej-
více věnuji právě mapování zahraničních obchodních příležitostí, kte-
ré by mohli následovat naše již zrealizované zahraniční akvizice.

Zmiňované nadšení pro práci a pro značku je charakteristické pro 
celý tým manažerů, tento postřeh slýcháme poměrně často a velmi 
nás to těší. Firma nám nabízí určitě velmi pestrou a zajímavou formu 
seberealizace. Když se člověk ohlédne za uplynulou dekádou ve fir-
mě, bylo to období velkých změn a nových výzev. Následující období 
bude již také o konsolidaci a možná i o novém systému řízení, proto-
že aktiva a aktivity firmy se zvětšují a v neposlední řadě po deseti le-
tech se musí zákonitě projevit i určité opotřebení týmu, který spolu 
strávil intenzivních deset let.

Nicméně věřím, že je firma nastartovaná na minimálně dalších 100 
let a svůj osobní vztah ke značce R. JELÍNEK bych vyjádřil jedním 
slovem: hrdost.  Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Ve světle rostoucí poptávky po 
rybách a zároveň se snižující na-
bídky mořských ryb role akvakul-
tury, resp. hospodářského chovu 
ryb roste. Je tudíž třeba přijít s ná-
stroji, které podpoří udržitelný růst 
a konkurenceschopnost akvakultu-
ry v EU. O možných nástrojích, ja-
kými jsou např. udržení kvality 
a zdravotních standardů rybích pro-
duktů, ochrana životního prostředí 
s důrazem na čistotu vody, jedna-
li ministři zemědělství a rybolovu 
v Lucemburku. Výsledkem jednání 
je memorandum podepsané přibliž-
ně polovinou členských států EU.

„Pro Českou republiku se jedná o důle-
žité téma, kterému hodlám věnovat pozor-
nost i během našeho předsednictví. Hlav-
ním cílem je podpořit další rozvoj akva-

kultury v EU a zvýraznit roli sladkovodní 
akvakultury, kde Česká republika patří 
k předním hráčům na trhu,“ komentoval 
memorandum ministr Gadalovič.

Vedle klasických nástrojů na podpo-
ru a další rozvoj akvakultury, které mo-
hou pomoci růstu produkce a spotřeby, 
tj. marketingových a obchodních nástro-
jů, se na pořadu jednání objevila i další 
témata. Ministři se zabývali zjednodu-
šením a zpřehledněním legislativy, udr-
žením kvalitativních a zdravotních stan-
dardů produktů akvakultury a ochranou 
životního prostředí. Předmětem debaty 
byl rovněž rozvoj akvakulturních oblastí 
či udržení rovnováhy u některých drav-
ců jako například u kormorána. Řádo-
vě polovina členských států EU včetně 
České republiky podepsala memoran-
dum o akvakultuře. Evropská komise 
plánuje, že předloží své Sdělení k akva-

kultuře na konci tohoto roku. Sdělení 
bude pak projednáváno během českého 
předsednictví v první polovině 2009. 

Pojem akvakultura představuje cíle-
vědomé, plánované obhospodařování 
vodních ploch za účelem dlouhodobě 
stálých výnosů vodní fauny a flóry. Vý-
znamu začala akvakulturní technologie 
nabývat koncem 20. století v důsledku 
snížení výnosů tradičního rybolovu. 
Akvakultura je tedy alternativou k tra-
dičnímu rybolovu a možným řešením 
pro výživu lidstva, zejména vzhledem 
k extrémnímu vymírání dnes lovených 
ryb během posledních let či desetiletí. 
První zmínky o odchovu ryb v akvakul-
turních farmách pocházejí z Číny z ro-
ku 460 př. n. l. V našich zemích byly 
první „akvakulturou“ ve středověku za-
ložené rybníky.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Ministr Gandalovič jednal se zemědělci o rozpočtu MZe pro příští rok

Horní komora Parlamentu České 
republiky 17. července 2008 jedno-
myslně podpořila novelu zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. Novela 
nyní míří k podpisu prezidenta Vác-
lava Klause.

 
Novelu poslali do Senátu poslanci 

v podobě, kterou již Senát před několi-
ka týdny schválil. Původní návrh nove-
ly zákona na ochranu zvířat předložený 
počátkem letošního roku po řadě po-
změňovacích návrhů zejména v dolní 
komoře parlamentu v únoru prezident 
vetoval. Jedním z důvodů bylo kontro-
verzní ustanovení umožňující kontakt-
ní norování loveckých psů.

„Chtěl bych zákonodárcům poděko-
vat za zodpovědný přístup při opakova-
ném schvalování této důležité normy. Vě-
řím, že novelu zákona v tomto znění stvr-
dí svým podpisem i prezident republiky,“

uvedl ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič. 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 mož-
no uložit za přestupky a správní delik-
ty na úseku ochrany zvířat proti týrání. 

Nově definuje podmínky ochraně 
zvířat během přepravy. Toto je hlav-
ním cílem novelizace, jedná se o sladě-
ní 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, 

Senát schválil zákon na ochranu zvířat proti týrání

Výroční zprávu o činnosti Stát-
ního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) za rok 2007 předlo-
žil 9. července 2008 vládě ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. SZIF 
administruje evropské dotace do 
zemědělského sektoru, jejichž cel-
ková výše za rok 2007 přesáhla 28 
miliard korun, a kontroluje využívá-
ní těchto prostředků. Letos v břez-
nu proběhl na SZIFu audit, podle 
jehož závěrů je hospodaření fondu 
v pořádku.

„Celková výše plateb za rok 2007 či-
nila zhruba 28,5 miliardy korun,“ shr-
nuje ministr Gandalovič. „Největší po-
díl na této částce mají plošná opatře-
ní, kde SZIF za loňský rok administro-
val více než 65 000 žádostí od přibližně 
22 500 žadatelů. Tyto žádosti jen u hlav-
ních dotačních titulů, tedy například pří-
spěvků za hospodaření v méně příznivých 
oblastech nebo jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy, představují více než 24 
miliard korun.“ 

V této částce nejsou započteny pro-

středky vyčleněné na projektová opat-
ření Programu rozvoje venkova (PRV), 
jejichž výplata bude provedena až po 
realizaci jednotlivých projektů. V roce 
2007 byly v této oblasti PRV schváleny 
projekty za 8,1 mld. Kč. „Počet přijatých 
žádostí za projektová opatření v PRV před-
čil jakákoliv očekávání, protože za necelý 
rok od spuštění bylo zaregistrováno téměř 
šest tisíc žádostí, což je více než za celé mi-
nulé programovací období (2004–2006), 
kdy bylo zaregistrováno necelých pět ti-
síc žádostí,“ vysvětluje 1. náměstek mi-

nistra zemědělství Ivo Hlaváč. „Minis-
terstvo zemědělství společně s fondem na 
tento zájem reagovalo vypsáním tří pev-
ných termínů příjmu žádostí v rámci ro-
ku pro předem stanovená opatření, což 
pomůže zkvalitnit přípravu jednotlivých 
projektů.“

V současné době SZIF administruje 
a kontroluje opatření z Evropského ze-
mědělského záručního fondu (EAGF), 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) a z Evrop-
ského rybářského fondu (EFF), z před-

chozího programovacího období, tj. 
z let 2004–2006 z Evropského země-
dělského orientačního a záručního fon-
du (EAGGF) a Finančního nástroje 
pro usměrňování rybolovu (FIFG) – 
OP RVMZ a předvstupního fondu SA-
PARD. Podstatnou práci SZIF tvoří 
kontroly oprávněnosti jednotlivých ná-
roků a přidělených finančních prostřed-
ků, jichž celkem za loňský rok provedl 
6443. Na správnost a dostatečný počet 
kontrol dohlíží orgány EK – DG Agri 
a Evropský účetní dvůr. 

SZIF seznámil vládu se svou výroční zprávou za rok 2007

EU chce podpořit a dále rozvíjet chov ryb

Ministr debatoval s místními ze-
mědělci mimo jiné o rozpočtu a mož-
nostech dotací a plateb pro zeměděl-
ce v příštím roce. „Chci ubezpečit ze-
mědělce, že se budeme v příštím roce 
i přes snížený rozpočet našeho resortu 
snažit dofinancovat přímé platby nejmé-
ně na letošní úroveň,“ řekl zemědělcům 
při debatě ministr Gandalovič a dodal 
„Budeme však muset v rámci resortu mi-
nisterstva šetřit zejména v oblastech vod-
ního a lesního hospodářství a na pod-
poře značky Klasa. Budeme však záro-
veň jednat s ministerstvem financí o co 
nejmenším možném snížení rozpočtu, 

současný propad je ve srovnání s letoš-
kem zhruba o 4,9 miliardy korun.“ Mi-
nisterstvo zemědělství vidí pro příští 
rok jako prioritní podporu živočišné 
produkce a potravinářského průmys-
lu.

Diskuse se zemědělci se rovněž vě-
novala zákonu o vypořádání majetko-
vých podílů v družstvech, který schvá-
lila vláda. Tento zákon má za úkol na-
pravit křivdy, které vznikly majitelům 
pozemků v devadesátých letech. „Vlá-
dou schválená novela zákona nepřiná-
ší nové nespravedlnosti a každý případ 
bude individuálně posuzován,“ doplnil 

ministr Gandalovič. Tématem diskuze 
se zemědělci byly i Cross compliance 
(tzv. křížové kontroly). Ministr rozpty-
loval obavy zemědělců z nových kon-
trol a byrokracie. Cross compliance 
nepřináší žádné nové kontroly, budou 
pouze pokračovat ty stávající. „Bez za-
vedení Cross compliance by byly přímé 
platby pro zemědělce neudržitelné,“ uza-
vřel ministr Gandalovič.

V rámci návštěvy Královéhradec-
kého kraje ministr zemědělství na-
vštívil v doprovodu hejtmana Králo-
véhradeckého hejtmana Pavla Bra-
díka jelení farmu rodiny Daškových, 
Českou lesnickou akademii v Trutno-
vě či prodejnu regionálních potravin
RegioPro sídlící v hradeckém Novém 
pivovaru.

Politika kvality zemědělských vý-
robků a potravin by se měla stát téma-
tem odborné konference, kterou plá-

nuje ministerstvo zemědělství uspořá-
dat v rámci předsednictví ČR v Radě 
Evropské unie podle předpokladů 

v květnu 2009. Specifickou oblastí po-
litiky kvality jsou chráněná zeměpisná 
označení, chráněná označení původu 
a zaručené tradiční speciality. V sou-
časné době probíhá v EU přehodnoco-
vání systému ochrany těchto označe-
ní, který bude součástí připravované 
tzv. Zelené knihy (Green Paper). Dal-

šími tématy, kterými se bude tento od-
borný diskusní materiál zabývat, jsou 
např. certifikace kvality potravin, zna-
čení země původu, požadavky na kva-
litu potravin atd. Problematika kvality 
potravin také patří mezi sektorové pri-
ority českého předsednictví. 

„Zveřejnění Zelené knihy se předpo-

kládá v říjnu 2008 během francouzské-
ho předsednictví. Následovat bude dis-
kuze členských států i nevládního sek-
toru. Výsledkem těchto diskuzí bude 
Sdělení Evropské komise k politice kva-
lity, které bude předloženo právě za čes-
kého předsednictví,“ vysvětluje ministr 
Gandalovič.

České předsednictví v Radě EU uspořádá konferenci o kvalitě potravin
O možném tématu odborné konference na vysoké úrovni v rámci naše-

ho předsednictví jednal v Lucemburku ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič s komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Bo-
el. Volba padla na politiku kvality zemědělských výrobků a potravin.

Rozpočet ministerstva na rok 2009, Cross compliance a transformační 
zákon byly některými z témat návštěvy ministra zemědělství Petra Ganda-
loviče v Královéhradeckém kraji. 

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 či-
pem nebo tetováním toulavé a opuště-
né psy v obci, což má přispět ke sníže-
ní počtu toulavých a opuštěných zvířat 
a zamezit jejich opakovaným únikům. 

Dochází ke zpřesnění řady ustanove-
ní v oblasti ochrany zvířat v zájmových 
chovech, zejména druhů zvířat vyžadu-
jících zvláštní péči, zvířat pokusných 
i zvířat volně žijících. Zpřesněna jsou 
rovněž ustanovení upravující ochranu 
zvířat při porážení, utrácení nebo ji-
ném usmrcování. 
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Ministerstvo zemědělství připra-
vuje každoročně pro vládu zprávu 
o lesním hospodářství a každý sudý 
rok ve spolupráci s ministerstvem 
zdravotnictví zprávu o stavu záso-
bování pitnou vodou a její jakos-
ti. Oba materiály shrnují podstatné 
ukazatele v těchto oborech. 

Ze zprávy o zásobování pitnou vo-
dou vyplývá, že situace se dlouhodobě 
zlepšuje. V současnosti je na vodovod-
ní síť napojeno celkem 92,3 % obyvatel, 
spotřeba vody je nyní 98,5 litru vody 
na osobu za den. Z tohoto údaje vyplý-
vá, že ČR patří k zemím s nižší spotře-
bou vody. Například ztráty ve vodovod-
ní síti se daří soustavně snižovat, opro-

ti roku 2005 se podařilo ztráty snížit 
o 2,3 %, což představuje úsporu zhruba 
2000 litrů na obyvatele za rok. „V kva-
litě vody i v procentu domácností napo-
jených na vodovodní síť jsme na úrovni 
nejvyspělejších zemí světa,“ řekl ministr 
Gandalovič. 

Zpráva o lesním hospodářství je 
předkládána každý rok, v současnosti 
po čtrnácté. V roce 2007 se do lesní-
ho hospodářství promítla kalamita způ-
sobená orkánem Kyrill, která zasáhla 
velmi výrazně do hospodaření praktic-
ky všech subjektů v lesnickém sekto-
ru. I přes nepříznivé jevy pokračovalo 
v loňském roce zalesňování zemědělsky 
nevyužívaných pozemků, a to v objemu 
2 000 ha. Zároveň je kladen velký dů-

raz na objemy těžby, dlouhodobě je těž-
ba nižší než přírůst, a tak se rozloha 
lesů v ČR dlouhodobě zvětšuje. Navý-
šení objemu těžby dřeva za rok 2007 či-
nilo 830 tis. m3. Celkem bylo vytěženo 
18,5 mil. m3 surového dříví. Důvodem 
této rekordní výše těžby dřeva byla pře-
devším likvidace následků větrného or-
kánu Kyrill z ledna 2007. 

V rámci péče o lesy poškozené imi-
semi bylo v roce 2007 povápněno cel-
kem 2345 ha lesa. Vápnění výrazně na-
pomáhá obnově lesů a snížení kyselos-
ti půdy v postižených oblastech. Díky 
dlouhodobému sledování účinku váp-
nění vzniká v ČR obsáhlý soubor úda-
jů, který je v rámci Evropy a možná 
i světově ojedinělý. 

Ministr Gandalovič informoval vládu
 o kvalitě pitné vody a lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství lituje nedorozumění, které vzniklo tím, že odbor 
komunikace MZe zveřejnil text MVDr. Josefa Radoše k problematice registra-
ce tradičních specialit, konkrétně špekáčků. Došlo k tomu tak, že MZe obdr-
želo podklady od Českého svazu zpracovatelů masa, který si článek o historii 
výroby špekáčků u MVDr. Josefa Radoše objednal pro další publikační činnost 
a za tuto službu uhradil autorský honorář. Proto došlo k jeho dalšímu použití, 
text byl v dobré víře bez jakéhokoli omezení poskytnut médiím jako rozšiřují-
cí a velice zajímavé informace k tiskové zprávě MZe o tomto výrobku. Z uve-
dených důvodů došlo k přetištění článku bez jména autora. MZe chápe auto-
rovo rozhořčení, avšak je nutné zdůraznit, že se rozhodně nejednalo o vědomé 
a úmyslné porušení autorských práv.  

MZe
ČSZM

Vysvětlení MZe a ČSZM
v souvislosti se zveřejněním článku

pana MVDr. Josefa Radoše

Národní značka kvality KLA-
SA připravila pro spotřebitele na 
prázdniny zajímavou soutěž. Hlav-
ním smyslem soutěže je zamyslet 
se nad potravinami trochu jinak. 
Fotografická soutěž potrvá celé 
letní prázdniny a na výherce čekají 
živá zvířata z biofarmy.

Taková soutěž tu ještě nebyla. Ten-
tokrát nezvítězí ten, kdo nakoupí nej-
více výrobků se značkou KLASA, ani 
ten, kdo zašle nejvíce obalů z výrobků 
se značkou KLASA. Vítězem se stane 
autor fotografie, která veřejnost nejvíce 

přesvědčí o tom, že potraviny lze vidět 
také „jinak“.

Soutěžící mají za úkol poskládat 
jednotlivé potraviny tak, aby dohro-
mady vytvořily iluzi krajiny, portrétu 
či čehokoliv jiného. Svoji představu 
musí hodnověrně zachytit fotoapará-
tem. Organizátory soutěže inspirova-
ly fotografie Carla Warnera, pro něž 
se vžil název „foodscapes“ (tedy ja-
kési krajiny z jídla). V jeho foto-
grafiích se z obyčejné mrkve stává
krápník, z brokolice strom, z chleba 
je skála, jahoda vypadá jako létající 
balón, plátky lososa tvoří mořskou 

hladinu a list salátu představuje večer-
ní nebe. 

Podobný nápad měl o několik sto-
letí dříve známý renesanční malíř Gi-
useppe Arcimboldo, jež působil na 
dvoře Rudolfa II. Proslul originálními 
portréty, které se skládaly z ovoce, ze-
leniny a květin. Právě jeho obraz, na 
kterém zachytil Rudolfa II. jako Ver-
tumna, zvolil Státní zemědělský inter-
venční fond jako ilustraci ke své prázd-
ninové soutěži.

Soutěžní fotografie budou v průběhu 
prázdnin vyvěšeny na webových strán-
kách www.eklasa.cz, kde veřejnost bu-

de hlasovat o nejlepší z nich. Autoři 
snímků, které nasbírají nejvíce bodů, 
získají netradiční výhru – živá zvířata 
z biofarmy Kozodoj:
1. místo – prase vietnamské
2. místo – husa domácí
3. místo – králík

O NÁRODNÍ ZNAČCE KVALITY 
KLASA

Národní značku kvality KLASA 
uděluje kvalitním potravinářským a ze-
mědělským výrobkům ministr země-
dělství od roku 2003. Tuto prestižní 
značku spravuje od počátku roku 2004 

Oddělení marketingu Státního země-
dělského intervenčního fondu (SZIF). 
Začátkem června 2008 mohli nalézt 
spotřebitelé národní známku kvality 
KLASA na obalech celkem 1395 po-
travinářských výrobků od 212 výrobců. 
Další informace o národní značce kva-
lity KLASA a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou dostupné 
na internetových stránkách Státního 
zemědělského intervenčního fondu 
www.szif.cz v rubrice Propagace kva-
litních potravin a na stránkách www.
eklasa.cz.   Vladimír Voráček

tiskový mluvčí SZIF

KLASA připravila prázdninovou soutěž pro spotřebitele 

Makro prodalo na Prague Food Festivalu přes 400 kg humrů
Praha – Společnost Makro, jeden 

z hlavních partnerů letošní gurmánské 
akce Prague Food Festival, obslou-
žila během tří dnů festivalu více než 
3 tisíce návštěvníků. Ti zkonzumova-
li mimo jiné více než 400 kg humrů 
a 800 porcí tataráku z lososa. Cel-
kem Makro utržilo přes 500 tis. Kč.

Společnost Makro na svém stánku 
představila především jídla a speciali-
ty z ryb, a to ve spolupráci s vyhlášený-
mi pražskými restauracemi a jejich šéf-
kuchaři – v pátek Brasserie M, v sobotu 
Corinthia Tower a v neděli Aromi. Jíd-
lo připravovali šéfkuchař Makro Stani-
slav Zukal a šéfkuchař Metro Vojta Artz, 
kterým pomáhali kolegové Luboš Bráz-
da a Robert Jůzek. Na celé akci spolu-
pracovali také kuchaři Lukáš Vácha a Ji-
ří Eberl z Palffy Palác. „Naše společnost 

se této akce zúčastňuje od samotného po-
čátku a jsme velmi rádi, že se jí zúčast-
ňuje stále více návštěvníků z řad profesi-
onální i laické veřejnosti. Díky úsilí všech 
kuchařů na našem stánku se nám poda-
řilo obsloužit více než 3 tisíce návštěvníků 
a nabídnout jim vybraná jídla a speciality 
především z ryb a mořských živočichů. Po-
ptávka po humrech předčila zcela naše oče-
kávání, prodali jsme přes 2 200 porcí,“ ře-
kl Pavel Groh, HORECA manažer Makro.
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, jed-
né z nejvýznamnějších mezinárodních 

maloobchodních a obchodních společ-
ností. V roce 2007 skupina dosáhla tržeb 
přibližně ve výši 64,3 mld. EUR. Tato 
společnost čítá na 280 000 zaměstnan-
ců a provozuje přes 2 500 center v jedna-
třiceti zemích světa.

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

Markéta Světlíková
Manažerka komunikace

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
www.makro.cz

Praha – Za prvních 6 měsíců le-
tošního roku se zvýšily prodeje 
zmrzlin přibližně o 15 procent. Ná-
růst prodejů způsobilo především 
rozšíření nabídky, v současné do-
bě Makro nabízí 219 druhů zmrz-
lin a sorbetů a také speciální zmrz-
linové menu vytvořené pro majite-
le a provozovatele restaurací. Mezi 
nejnovější trendy v oblasti zmrzlin 
patří BIO zmrzliny a netradiční pří-
chutě mražených krémů a sorbetů 
používaných při přípravě pokrmů 
– například curry, wasabi či černé 
olivy. Nejprodávanějšími zmrzlina-
mi jsou však dlouhodobě v Makru 
nanuk Míša a Aro ruská zmrzlina. 

Podle údajů společnosti Makro nej-
větší růst v prvním pololetí zazname-
naly sorbety (druh zmrzliny, který mu-
sí obsahovat nejméně 15–25 % ovocné 
složky a nesmí se do něj přidávat tuk), 
jejichž prodeje vzrostly o 42 procent. 

Makro v současné době nabízí zákaz-
níkům 22 druhů sorbetů, oproti čtyřem 
v předchozím roce, včetně značky 5 Di-
amonds obsahující i netradiční příchu-
tě sloužící jako doplňky k běžnému jíd-
lu. „Stále častěji se u našich zákazníků 
z oblasti Horeca setkáváme s tím, že 
chtějí nabídnout svým zákazníkům ně-
co netradičního a zajímavého. I proto 
používají k přípravě pokrmů netradič-
ní příchutě mražených krémů, jako na-
příklad Roquefor kombinovaný s rost-
beefem či Wasabi s tropickým ovocem 
a jedlými květy. Nejčastěji se však vy-
užívají ovocné sorbety, které jsou vel-
mi oblíbeny i díky tomu, že neobsahují 
žádný tuk, a jsou tak ideálním ukonče-
ním celého menu, neboť uklidňují ža-
ludek a nepřímo podporují trávení,“ ří-
ká Stanislav Zukal, šéfkuchař společ-
nosti Makro.

O 17 procent vzrostly prodeje im-
pulsních zmrzlin (nanuky), prodejům 
vévodí tradiční položky, jako je nanuk 
Míša, Aro ruská zmrzlina či Mrož. 
Letošním trendem je rostoucí zájem 
o BIO zmrzliny, čtyři druhy najdete 
i v Makru. Nejvíce zmrzlin v Makru po-
chází z České republiky – přibližně 40 
procent, na dalších místech jsou zmrz-

liny z Francie, Itálie a Maďarska – kaž-
dá přibližně 15 procent. 

ZAMĚŘENÍ 
NA OBLAST HORECA

Makro se dlouhodobě zaměřuje na 
segment Horeca, pro který je v nabíd-
ce přes 80 položek v čele s vysoce kva-
litními zmrzlinami pod značkou Met-
ro Quality/Horeca Select. Tyto zmrz-
liny Makro nabízí ve třech základních 
řadách dle země původu – Itálie, Fran-
cie a Německo.

Jako pokračování péče o zákazní-
ky Horeca připravilo Makro speciální 
zmrzlinové menu, které je možné vy-
zvednout ve všech velkoobchodních 
centrech Makro. 

V menu jsou uvedeny nejčastější 
a nejoblíbenější zmrzlinové dezerty, 
zákazníkovi stačí pouze doplnit ceny. 
K menu jsou přiloženy i praktické ti-
py na přípravu zmrzlinových dezertů. 
Hlavním cílem je ulehčit zákazníkovi 
přípravu těchto dezertů a umožnit mu 
jednoduché rozšíření nabídky.

Prodeje zmrzlin se zvyšují, nejvíce rostou sorbety
N O V Ý M  T R E N D E M  J E  P O P T Á V K A  R E S T A U R A C Í  P O  N E T R A D I Č N Í C H  D R U Z Í C H  Z M R Z L I N
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Bjoern Lomborg cituje Juliana 
Simona, profesora Marylandské 
university: Tady je ve zkratce mo-
je dlouhodobá předpověď: Hmot-
né podmínky života většiny lidí 
ve většině zemí se budou do ne-
dohledna zlepšovat... Vsadím se 
ale, že spousta lidí si bude stále 
myslet a tvrdit, že se zhoršují.

Ano, noviny jsou plné zvěstí o růs-
tu cen potravin a hrozícím hladomo-
ru. Dnes dáváme 16 % svých příjmů 
za potraviny, ale v tisku se můžete do-
číst, že brzo nám nezbude než na po-
traviny a energii. Předpovědi o ceně 
másla 70 Kč otiskly všechny noviny 
na prvních stránkách, zatímco v 29. 
týdnu nabízí v letáku Kaufland más-
lo za 17,90 Kč. Předseda Agrární ko-
mory odhaduje příjem hypermarketů 
od dodavatelů na 30 mld. Kč ročně, 
místo aby posoudil dotace do země-
dělství, které loni dosáhly skoro 50 

miliard Kč. Svět očekává rekordní 
sklizeň a nižší ceny, píše MFDNES 
6. 6. („vyšší úrodu obilí čekají všech-
ny tradiční pěstitelské regiony světa 
– USA, Argentina, Austrálie, Indie, 
EU a východní Evropa“), zatímco 
v témž týdnu se novináři předháně-
jí ve zprávách o celosvětovém růstu 
cen potravin. Bohatý svět se uzavírá 
dovozu potravinářských surovin z Af-
riky, ale přebytky potravin draho od-
koupí OSN a rozdá v Africe, což dá-
le ničí africké farmáře. Na konferenci 
OSN v Římě v červnu se státníci ra-
dí, jak zabránit hladomoru ve světě, 
a tisknou si ruce s lidmi, jako je zim-
babwský a iránský prezident, kteří se 
na bídě svých zemí nejvíce podílejí. 
Potravinářská komora si za partne-
ra namísto zákazníků vybrala doda-
vatele surovin a spolu s nimi se snaží 
o zvýšení cen potravin – kdo by z to-
ho měl radost, kromě producentů su-
rovin – vždyť i teď tvoří např. mléka 

asi 70 % výrobních nákladů. Bublina 
o mléku za 11 Kč (nebo víc?) splaskla, 
EU namísto zrušení dávno přežilých 
kvót na mléko nabízí zvýšení o 2 %
(a to jsou němečtí farmáři proti, 
vždyť by bylo mléko levnější, radě-
ji stupňovat napětí a ceny, eventuál-
ně slámou zablokovat magistrálu ja-
ko nedávno v Praze v nesmyslné stáv-
ce). Jak se v tom chaosu matoucích 
skutečností vyznat?

Podívejme se v klidu na budouc-
nost, kolik budeme mít mléka za pár 
let, a uvažme sami, jestli bude mléko 
chybět (tedy budeme svědky zvyšová-
ní cen), nebo zda bude nabídka mlé-
ka v celosvětovém kontextu převažo-
vat nad poptávkou (a tedy reálné ce-
ny půjdou dolů).

Podíváme-li se na vývoj výro-
by mléka ve světě, vidíme, že roste 
ročně asi o 5 %, a to zcela pravidel-
ně. Grafem můžeme proložit přím-
ku, stoupající ročně o 2,5–5 %. Po-

dobně funguje spotřeba – roste roč-
ně o 2,5–5 %. Za poslední desetiletí 
je tedy na trhu mléka v zásadě rov-
nováha, kterou narušují tu a tam jen 
zásahy vlád a bruselské byrokracie. 
Ceny oscilují rovněž kolem přímky, 
čas od času víc jako loni, aby se zase 
vrátily nebo klesly pod přímku, udá-
vající v zásadě konstantní cenu (úda-
je ZMP).

Loni jsme byli svědky většího ce-
nového výkyvu, zdůvodňovaného 
různě, ale nikdy vysvětlujícího pod-
statu – mléko nechybělo, ale novi-
náři a hlavně spekulace na světo-
vých trzích využila sucha, zvýšení 
spotřeby v Číně, konkurence biopa-
liv apod., aby zvedla ceny (předmě-
tem mezinárodního obchodu je jen
6–7 % mléka).

Předpovídat do budoucna je těž-
ké, ale v zásadě se předpokládá růst 
výroby v zemích, jako je Čína, Bra-
zílie a Argentina o více než 30 %, 

v ostatních producentských zemích 
průměrně o 10–15 %. Tento vývoj by 
měl stačit k pokračování rovnovážné-
ho stavu mezi produkcí a spotřebou. 
Z téhož vývoje vychází i predikce ce-
nového vývoje (obr.), kde dochází 
k poklesu ceny mléka v USA a EU 
o 13 % a v Austrálii dokonce o 18 %.

Dále už to bude horší, produkce 
poroste o 1,3 % a populace o 1,9 %. 
Predikce na tak dlouhou dobu jsou 
ovšem vždy značně mlhavé (vždyť co 
se stane ve světě za 10 let!).

Pro naši realitu bychom si měli 
z předpovědí odnést fakt, že mléka 
v následujícíh 5–10 letech bude do-
statek pro Českou republiku i EU 
a ceny kromě lokálních a časových 
variací budou mít tendenci spíše kle-
sat než stoupat. To jsou pro součas-
nou generaci manažerů mlékáren do-
cela dobré vyhlídky! 

Ing. Oldřich Obermaier

Mléka bude v následujících letech dostatek a ceny budou klesat 

TERINVEST, spol. s r. o., Americká 27,120 00 Praha 2, tel.: +420 221 992 151, e-mail: gastroset@terinvest.com
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3. července 2008 otevřela spo-
lečnost BILLA v Uherském Hradišti 
svou v pořadí již 138. filiálku v Čes-
ké republice. Zcela nový supermar-
ket na Velehradské třídě s prodej-
ní plochou přes 900 m2 je první fili-
álkou společnosti BILLA ve městě. 
Do konce roku se v Česku ještě po-
čítá s otevřením dalších čtyř zcela 
nových prodejen. 

„Rostoucí konkurence mezi ob-
chodními řetězci se stále více projevu-
je i v menších městech,“ říká Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. 
„I proto klademe stále větší důraz jak 
na kvalitu a čerstvost zboží, tak i na 
kvalitu personálu. Také v regionech 
nám jde o to, abychom vybudovali co 
nejlepší vztahy se zákazníky i regionál-
ními dodavateli,“ dodává Szczypka. 

Kromě otevírání nových prodejen 
pokračuje společnost BILLA i v pro-
měně převzatých supermarketů Delvi-
ta. Remodelované filiálky společnosti 
BILLA otevřely začátkem června své 

dveře zákazníkům v Trutnově, Nácho-
dě a v Brně v obchodním centru MAX 
a v Řečkovicích. Ke dvěma stávajícím 
prodejnám ve Zlíně přibyla od 12. červ-
na také rekonstruovaná filiálka v ulici 
T. G. Masaryka. Otevřením rekonstru-
ovaného supermarketu ve Vrchlabí by-
la 19. června pokryta i oblast Krkonoš, 
kde BILLA dosud neměla zastoupení. 
O týden později byly otevřeny rekon-
struované prodejny v Karlových Va-
rech a v Děčíně. Jako první v červenci 
byly otevřeny rekonstruované prodejny 
v Chebu a v Pelhřimově. Vedení spo-
lečnosti BILLA předpokládá ukončení 

přeměny všech zbývajících prodejen do 
konce října. 

Prakticky rok od faktického převze-
tí sítě prodejen Delvita provozuje spo-
lečnost BILLA v České republice 172 
supermarketů o celkové prodejní plo-
še 202 000 m2. K nim patří 6 zcela no-
vých supermarketů BILLA postave-
ných v posledních 12 měsících na „ze-
lené louce“. Dosud se tedy podařilo 
přestavět více než polovinu prodejen 
určených k rekonstrukci či jiným úpra-
vám. Všech 34 zbývajících filiálek Del-
vita se již nachází v určitém stadiu re-
konstrukce. 

V rekonstruovaných prodejnách 
Delvita došlo také k nárůstu počtu za-
městnanců, zejména v úseku masa a la-
hůdek, a rozšíření nabídky čerstvých 
potravin. Akvizice sítě Delvita si rov-
něž vyžádala rozšíření řídících struktur 
společnosti BILLA.

Beata Bartošová
Donath-Burson-Marsteller

 BILLA posiluje v regionech

Jaroměřice n. Rokytnou/Morav-
ské Budějovice – Do funkce gene-
rálního ředitele společností Jaro-
měřické mlékárny a J+R z Morav-
ských Budějovic byl 1. července 

2008 oficiálně jmenován Pascal 
Bigot (48). K 1. červenci 2008 
rovněž Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže povolil spojení 
francouzské skupiny Fromageries 
Bel s oběma společnostmi. Pas-
cal předtím působil jako zástup-
ce generálního ředitele skupiny 
CEMOI, předního francouzského 
výrobce čokolád, a ředitel ob-
chodní strategie pro Evropu spo-
lečnosti Danone.

 
Předmětem transakce uzavřené 

v dubnu tohoto roku bylo odkoupení 
Jaroměřické mlékárny a J+R, dvou 
sesterských společností, v nichž měl 
dosud většinový podíl Zdeněk Pa-
lát. Vstup významného francouz-
ského výrobce sýrů do obou firem 
poskytuje rovněž dobrou a stálou 
perspektivu smluvním českým výrob-

cům mléka. Skupina Jaroměřická se 
zpracováním 87 milionů litrů mlé-
ka a výrobou 15 600 tun sýru v ro-
ce 2007 zařadila mezi prvních deset 
hráčů segmentu tvrdých sýrů v Čes-
ké republice. Celkem zaměstnává 
317 pracovníků a v roce 2007 dosáh-
la roční obrat přesahující jednu mili-
ardu korun.

Skupina Bel, světová jednička 
v produkci značkových sýrů, má 
v současnosti více než 11 000 spolu-
pracovníků, na třicet dceřiných spo-
lečností po celém světě a vyváží své 
výrobky do 120 zemí. V České re-
publice již Fromageries Bel působí 
prostřednictvím společnosti Bel Sý-
ry Česko v sýrárně Želetava. V roce 
2007 činil obrat skupiny Bel přibliž-
ně 2 miliardy eur.

Karla Krejčí
Donath-Burson-Marsteller

Před časem jsem sklidil dosti ost-
rou kritiku za obhajobu mléčných vý-
robků s rostlinným tukem. Poukazoval 
jsem na jejich kladné stránky (nižší ce-
na, a tedy i vyšší spotřeba mj. i mléč-
ných složek, vyšší obsah nenasycených 
mastných kyselin a nižší obsah chole-
sterolu) a jejich budoucí místo ve vý-
živě. Málem jsem se kvůli tomu pohá-
dal s řadou svých přátel, kteří hájili ne-
kompromisně nepsaný i psaný mléčný 
kodex. 

Dnes je situace následující: výrobků 
s rostlinným tukem přibývá a své mís-
to si na trhu našly. Bohužel, nevybíra-
vá a mnohdy zcela neodborná kampaň 
proti nim, označující je za nezdravé 
náhražky a požadující jejich odstraně-
ní ze společnosti mléčných výrobků, 

brzdí jejich uplatnění. Někteří vedou-
cí hypermarketů jsou tak vyděšení, že 
označují za náhražky, alternativy a ana-
logy i čistě mléčné výrobky (viz obrá-
zek). Ke kampani se přidává i Sdruže-
ní ochrany spotřebitelů, které na jedné 
straně zdůrazňuje nutnost správného 
označování, a když je na výrobku sděle-
ní, že obsahuje rostlinný tuk, argumen-
tuje tím, že spotřebitel to nečte (!).

Takže – my, kteří víme, oč jde, a mě-
li bychom pozitivně ovlivňovat návyky 
spotřebitelů, jsme vytvořili atmosféru 
nedůvěry k řadě nutričně zajímavých 
výrobků, zatímco spotřebitel klidně 
obědvá jídla typu fast-food (ty přece 
nikdo z nutričních odborníků nekriti-
zuje). Zamyslete se nad tím, prosím. 

Ing. Oldřich Obermaier

Sýry s rostlinným tukem (!?)
– budeme pořád proti?

Podle šéfa Madety Milana Teplého 
přinesl konec loňského prvního čtvrt-
letí celosvětový růst poptávky po mléč-
ných výrobcích. Směrem vzhůru proto 
vylétly i ceny. „Tato mimořádná situace 
v poptávce po základní surovině v celé 
Evropě eskalovala nákupní ceny mléka. 
Sumárně řečeno, rok mimořádně dob-
rý v ekonomice zpracovatelů i zeměděl-
ského sektoru,“ uvedl ve zprávě Teplý. 

Mlékárenská výroba se na loňských 
výnosech podílela z 82 procent, kon-

krétně to bylo 6,02 miliardy korun. 
Z toho export činil 1,39 miliardy ko-
run. Podnik produkuje přes 239 výrob-
ků, což ročně znamená asi 397 milionů 
kusů různých druhů potravin. Přibližně 
čtvrtina jde na export. Mlékárna vyváží 
do 15 zemí světa, mimo jiné do Libano-
nu, Spojených arabských emirátů, Rus-
ka, států EU, Asie, Afriky a Ameriky. 

Madeta zužitkuje ročně více než půl 
miliardy litrů mléka, což je pětina cel-
kové produkce v zemi. Denně zpracuje 
asi 1,5 milionu litrů, z toho Mlékařské 
a hospodářské družstvo Jih vyprodu-
kuje 650 000 litrů, a je tak pro mlé-
kárnu klíčovým dodavatelem. Mlékár-
na má osm závodů, zaměstnává téměř
1 500 lidí. 

Madeta zvýšila loni tržby o desetinu 

Společnost Müller je předním ev-
ropským výrobcem mléčných výrob-
ků. V Německu a Velké Británii za-
ujímá první místo na trhu s jogur-
ty. Její roční obrat činí více než dvě 
miliardy euro (asi 47 miliard ko-
run) a má přes 5 000 zaměstnanců. 
V Česku nedávno skupina otevřela 
novou pobočku, a vstoupila tak na 
český trh, dosud své zboží do ČR 

dodávala přes distribučního part-
nera. 

Do pražské společnosti přišli 
Němci v roce 2005, kdy koupili vět-
šinový podíl od ALIMPEX FOOD 
podnikatele Milana Kincla. Jeho 
firma patří mezi velké distributory 
mléčných potravin na českém trhu. 
V roce 2006 vykázala tržby kolem 
4,5 miliardy korun.

Německý Müller chce koupit 
i zbytek Mlékárny Pragolaktos 

Jihomoravské mlékárny povede Pascal Bigot

Brno (li) – Německá potravinářská skupina Müller chce koupit dru-
hou polovinu Mlékárny Pragolaktos. Nyní vlastní skoro 51 procent, 
zbytek chce koupit od společnosti ALIMPEX FOOD. Mlékárna Prago-
laktos se základním kapitálem 120 milionů korun předloni utržila mili-
ardu, byla ve skoro jedenadvacetimilionové ztrátě. Koncem roku 2006 
měla přes stovku zaměstnanců. 

České Budějovice (li) – Největší tuzemská mlékárna Madeta zvýšila 
v loňském roce tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb o bez-
mála desetinu na 7,154 miliardy korun. Pětina částky připadla na export. 
Čistý zisk výrobce mléka, sýrů a másla vzrostl o 35 milionů na 157,7 mi-
lionu korun. 

Výsledky loňského hospodaření 
společnosti ovlivnil podle něj útlum 
produkce masa, které Milkagro vyrá-
bí v ostravském Masokombinátu Mar-
tinov. „Výrobu masa ukončujeme, což 
se projevilo jak v tržbách, tak v zisku. 
V budoucnu se chceme soustředit na 
mléko, výroba masa také neměla oče-
kávaný efekt,“ uvedl Beneš. Doplnil, 
že masokombinát společnost prodá. 
V současné době již jedná se strate-
gickým partnerem. 

Milkagro sdružuje asi 160 země-
dělských podniků z celé Moravy, kte-
ré jsou akcionáři společnosti. Žádný 
z nich nevlastní více než 20 procent 

akcií firmy. Firma plní funkci odbyto-
vého družstva v oblasti mléka, doplň-
kově obchoduje s dalšími zemědělský-
mi komoditami a se vstupy do země-
dělské prvovýroby. 

Společnost je také majoritním 
vlastníkem olomoucké mlékárny Ol-
ma, druhého nejvýznamnějšího do-
mácího výrobce mléčných výrobků. 
Patří jí zhruba 51 % akcií Olmy a svo-
ji pozici v mlékárně chce ještě posí-
lit. Do konce roku by mělo Milkagro 
koupit podíl druhého nejvýznamněj-
šího akcionáře Olmy, společnosti Eli-
go, a díky této transakci by vlastnilo 
téměř 100 procent akcií Olmy.

Společnosti MILKAGRO
loni vzrostl zisk

Vycházejí
každé

dva
měsíce 

www.agral.cz

Olomouc (bo) – Akciové společnosti MILKAGRO, která se zabývá ze-
jména nákupem a prodejem syrového kravského mléka, loni vzrostl čis-
tý zisk o 45,2 procenta na 22,6 milionu korun. Olomoucké společnosti 
ale klesly tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb. Snížily se 
o 11,2 procenta na 2,47 miliardy korun. Uvedl to ředitel Milkagra Ro-
man Beneš. 
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Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České 
republice, ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech, 
obchodní zastoupení také ve Francii a v Německu.

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. 

Passionate
Professional
Perfectionist
Closing Systems

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.

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

MEATing 2008
– Všechno o mase

Veletrh masného
a masozpracujícího průmyslu v Římě 

ve dnech 19. až 22. září 2008
se bude konat v Římě 1. světový masný kongres 

(World Meat Congress) a výstava MEATing
navštivte stánek CSB,

výrobce ERP kompletního řešení speciálně
pro masný a masozpracující průmysl

CSB systém bude na veletrhu MEATing prezentovat své mobilní ERP 
řešení CSB business everywhere k celkovému řízení podniku. Díky 
moderní softwarové architektuře jsou s CSB business everywhere 
k dispozici všechny oborově specifi cké funkce na mobilních ter-
minálech se stejnou programovou výkonností jako přes internet. 
Pro úspěšnou implementaci tohoto mobilního ERP řešení jsou 
v závislosti na aplikaci a procesních strukturách k dispozici různé 
druhy zařízení: laptopy, notebooky, subnotebooky, tabletová PC, 
business handheldy, PDA, průmyslové handheldy a smartphony/
mobilní telefony schopné komunikovat jazykem JAVA. Volba kon-
cového zařízení je variabilní a závisí především na oblasti použití, 
na cílové skupině a na požadavcích na zpracování dat. Přitom musí 
být zajištěno, aby byl software k dispozici na koncových zařízeních. 

Zájemci o návštěvu veletržního stánku CSB-Systemu
na MEATingu 2008 se mohou obrátit

na následující kontaktní osobu: havlova@csb.de
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Praha (red) – Společnost Emco 
získala 3. místo za výrobek Biski-
ti v prestižní mezinárodní potravi-
nářské soutěži Sial d´Or zaměřené 
na inovace v potravinách a nápo-
jích. Biskiti byly oceněny v kate-
gorii sladkých/neslaných potravin, 
a produkt se tak zařadil mezi svě-
tovou špičku. Jedná se o nejvyšší 
umístění v oblasti cereálií v celo-
světové konkurenci. Všechny oce-
něné výrobky budou následně vy-
staveny na mezinárodním potra-
vinářském veletrhu Sial v Paříži 
v sekci Sial d´Or ve dnech 19.–23. 
října 2008. 

„Ocenění jsme získali za inovativní 
přístup při zpracování ovesných vlo-
ček,“ uvádí Ing. Zdeněk Jahoda, maji-
tel společnosti Emco. „Komise složená 
z 29 porotců z celého světa posuzovala 
při hodnocení právě inovativní přístup, 
dále kvalitu výrobků, marketingový mix 
a prodejní úspěch výrobků. O vítězích 
rozhodli nezávislí odborníci v květnu le-
tošního roku v Šanghaji a diplom jsme 
získali 19. června 2008 na akci Retail 
Business Mixer. Komise pozitivně hod-
notila především vysoký obsah oves-
ných vloček, které jsou sice nejdražší 
složkou produktu, ale výživově nejhod-
notnější,“ dodává Ing. Jahoda. 

Mezinárodní ocenění Sial d´Or pro výrobek Emco Biskiti & 3. místo na světě 

Přebírání ocenění za 3. místo v soutěži Sial d´Or – Ing. Zdeněk Jahoda – majitel 
společnosti Emco (vlevo)

Ovesný mlýn

Praha (red) – Společnost Em-
co převzala dne 1. června 2008 od 
společnosti Inpeko do svého vlast-
nictví ovesný mlýn ve Vřescích 
u Tábora. Jedná se o jeden ze dvou 
mlýnů na oves svého druhu v České 
republice. K této investici došlo na 
základě zvyšující se spotřeby ovsa 
jako základní plnohodnotné výživo-
vé suroviny pro výrobu většiny ce-
reálií značky Emco. 

„Možnost kontroly množství, ce-
ny a kvality základní vstupní surovi-
ny (ovesných vloček) je pro kvalitu vý-
robků Emco významným krokem k bu-
dování pozice této značky,“ uvádí Ing. 
Zdeněk Jahoda, majitel společnosti 
Emco. „Převzetím mlýna se také oteví-
rají nové možnosti dodávek ovesných 
vloček Emco na zahraniční trhy jak 
maloobchodům, tak i dalším zpracova-
telům,“ dodává Ing. Jahoda. 

Emco zvyšuje každým rokem výraz-
ně prodeje svých ovesných výrobků, 
a to jak v České republice, na Sloven-

Ovesný mlýn – rozšíření působnosti
české společnosti Emco

Jak hodnotíte první rok působení DIA-
MANTU na českém trhu v nové, samo-
statné formě?

Podařilo se nám mnoho věcí, pře-
devším však získat kredibilitu vůči na-
šim stávajícím i novým zákazníkům. 
Rozšířili jsme tým spolupracovníků 
o erudované odborníky z branže, dí-
ky jejichž aktivitám poskytujeme na-
šim zákazníkům klientskou péči na 
nejvyšší úrovni. Po důkladném prů-
zkumu jsme uskutečnili akvizici stra-
tegicky ideálně situovaného pozem-
ku, na kterém v průběhu roku bude 
realizována výstavba nového adminis-
trativního zázemí společnosti, skladu 
a tzv. pekařského centra. Za nejdůle-
žitější však považuji sukcesivní zvy-
šování našeho podílu na trhu, přede-
vším pak nárůst prodeje výrobků řady 
Original Baker.

Nastiňte nám ve zkratce obsah projek-
tu Original Baker.

Jedná se o řadu produktů, která de-
tailně plní kritéria nejvyšší kvality, nej-
lepší chuti a rozmanitosti sortimen-
tu. Tyto aspekty se vzájemně doplňují 
a slučují v rozhodujícím faktoru – je-
dinečném požitku z konzumace. 

Dnes je již mezi odbornou veřejností 
znám i marketingový koncept značky 
Original Baker.

Ano, součástí celého projektu před-
staveného na českém trhu již v roce 
2005 je i marketingový koncept, kte-

rý vznikl jako reakce na konkurenční 
prostředí, kde dramaticky vzrostl od-
liv zákazníků z prodejen pekáren do 
diskontních řetězců. Snažíme se pod-
pořit pekárny s jejich kvalitními a ex-
kluzivními výrobky nejen informační-
mi a obalovými materiály umístěnými 
na prodejnách, ale i nad obvyklý rá-
mec sahajícími aktivitami. Například 
realizací firemní inzerce v denním 
tisku, kompletním vybavením výloh 
obchodů či instalováním světelných 
poutačů v moderním designu. 

Jakou jste zaznamenali odezvu čes-
kých pekařů na projekt Original Ba-
ker?

Diamant v Čechách, stejně jako 
v dalších 23 zemích Evropy a Asie, 
kde byl projekt implementován (nej-
nověji byl letos na jaře proveden 
launch řady Original Baker v Číně, 
kde má skupina Werhahn díky svým 
dlouholetým obchodním aktivitám 
velkou zkušenost s lokálními speci-
fiky), citlivě vnímá starosti svých zá-
kazníků a neustále se snaží zjistit, zda 
nabízené produkty odpovídají jejich 
potřebám. Naším cílem je, aby zákaz-
ník byl dlouhodobě na trhu vítězem. 
Toho lze dosáhnout pouze poskytnu-
tím komplexních, jedinečných a nena-
podobitelných služeb. Tyto podmín-
ky jsou velice tvrdé, nicméně teorie 
o věrnosti značce se v případě projek-
tu Original Baker potvrzuje v plné mí-
ře. Redakce

DIAMANT CZ

Praha – Schva-
lovací výbor aso-
ciace železnič-
ního průmys-
lu UNIFE potvrdil 
platnost výsledku 
předepsané kva-
lifikační zkoušky 
a zároveň i kvali-

fikaci vedoucího auditora QMS spo-
lečnosti Bureau Veritas Certificati-
on Czech Republic, s. r. o., pro vý-
kon funkce vedoucího auditora pro 
audity podle standardu IRIS. Certi-
fikační společnost Bureau Veritas 
tak může svým klientům nabídnout 
audity IRIS také pod vedením čes-
kého auditora. 

Certifikace IRIS je určena pro do-
davatele v sektoru mezinárodní želez-
niční dopravy. Standard IRIS předsta-
vuje aplikaci požadavků mezinárodní 
normy ISO 9001 pro železniční prů-
mysl a je určen k vyhodnocování ma-
nažerských systémů v této oblasti pod-

nikání. Cílem IRISu je zvýšit kvalitu 
a spolehlivost dopravních prostředků 
zdokonalením celé dodavatelské sítě.

O BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION CZECH 

REPUBLIC, s. r. o.
Společnost Bureau Veritas Certification 
Czech Republic, s. r. o., je součástí me-
zinárodní skupiny Bureau Veritas Cer-
tification, která je lídrem celosvětové-
ho certifikačního trhu. Důvěryhodnost 
certifikátů Bureau Veritas Certification 
podtrhuje tradice a dlouholetá zkuše-
nost sahající až do roku 1828.
Veškeré certifikační služby v České re-
publice je společnost Bureau Veritas 
Certification Czech Republic, s. r. o., 
schopna zajistit prostřednictvím čes-
kých, pochopitelně jazykově vybave-
ných, auditorů. V případě potřeby je 
samozřejmě možno využít i některého 
z auditorů mezinárodní sítě Bureau Ve-
ritas Certification. Certifikační služby 
Bureau Veritas se ve světě ani v České 
republice nespecializují jen na vybraná 

odvětví nebo tržní segmenty, ale zajiš-
ťují certifikaci organizací ve všech od-
větvích průmyslu, zemědělství a služeb 
bez ohledu na jejich velikost, dislokaci 
či charakter.

PŘÍKLADY AKREDITOVANÝCH 
CERTIFIKACÍ V ČESKÉ 

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

Celosvětově působí společnost Bu-
reau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 
850 kanceláří a laboratoří a přes 33 ti-
síc zaměstnanců, kteří poskytují služby 
více než 300 tisícům klientů. 

www.certification.bureauveritas.cz, 
www.bureauveritas.cz

Miroslav Limberg – Sales Manager
+420 210 088 260

miroslav.limberg@cz.bureauveritas.com 

Výrobek Emco Biskiti je určen pře-
devším dětem ve věku 8–12 let, ale 
na základě výzkumů společnosti Em-
co je hojně konzumován i dospělý-
mi. Vyrábí se z ovesných vloček, obil-
ných klíčků a distribuuje ve čtyřech 
různých příchutích: jahoda, čokolá-
da, oříšek a banán. Biskiti mají tvar 
veselých smajlíků, kteří se zalévají 
mlékem. První z řady výrobků Em-
co poprvé uvedlo na český trh v dub-
nu roku 2007 a součástí marketingové 

podpory byl také animovaný TV spot 
pro děti, řada her a soutěží na webo-
vých stránkách, podpora v místě pro-
deje formou stojanů, shelf stopperů, 
paletových omotávek a také mediální 
podpora v dětských časopisech. Dí-
ky oblíbenosti produktu Emco Biski-
ti vzrostl podíl na trhu dětských cere-
álií společnosti Emco o 22 % a v pro-
daném množství o 31 % (zdroj: data 
Nielsen). 

Emco s. r. o. je 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 postavení 
s podílem více jak 45 %. Emco cereá-
lie jsou známy ve více než 50 zemích 
světa. Na základě spolupráce společ-
nosti Emco s Výzkumným ústavem ze-
mědělským v Kroměříži, který se spe-
cializuje na výzkum ovsa, bylo zjiště-
no, že ovesné vločky jsou v porovnání 
s ostatními obilovinami hodnoceny 
jako nejhodnotnější. Cereálními pro-
dukty se společnost zabývá již od ro-
ku 1991. 

Ocenění Sial D´Or je prestižní sou-
těžní klání, které se koná každý dru-
hý rok a je součástí veletrhu SIAL ve 
Francii. Účelem soutěže je objevovat 
produkty z celého světa, které vnáše-
jí do světa potravin a nápojů inova-
ce. Soutěž byla založena roku 1986. 
Potraviny hodnotí především editoři 

partnerských magazínů zaměřených 
na potravinářský a rychloobrátkový 
sektor z celého světa, kteří se scháze-
jí na dva dny. Posuzují potraviny a ná-
poje v devíti kategoriích. Nejlepší pro-
dukt každé kategorie získává cenu Sial 
D´Or a absolutní vítěz je vybírán pří-
mo na veletrhu Sial. V letošním roce 
obdržela Česká republika čtyři oce-
nění. Stala se tak nejúspěšnější ze-
mí. Emco získalo třetí místo v katego-
rii sladkých/neslaných potravin. Mezi 
dalšími českými oceněnými firmami 
byla mlékárna Hlinsko se značkou Ta-
tra, Stock Plzeň a Ardo Mochov s vý-
robkem Mražená zeleninová směs. 

šení o 800 tun. Jedná se zejména o růz-
né typy ovesných vloček, müsli, oves-
ných kaší, ovesných sušenek i výrobků 
z ovesných vloček pro děti. Emco se 
tak stalo specialistou na ovesné výrob-
ky, a to nejen na domácím trhu, ale i na 
trzích, kam výrobky vyváží.

Specializaci na oves a výrobu oves-
ných vloček volí Emco právě pro je-
ho vysoký obsah bílkovin. Vysoký ob-
sah bílkovin i dietetické vlákniny má 
pozitivní vliv na mikroflóru a zdravou 
funkci tlustého střeva. Oves má také ze 
všech obilnin nejvyšší obsah tuků s vel-
mi dobrým poměrem nasycených a ne-
nasycených mastných kyselin. Obsah 
železa, hořčíku, vápníku, zinku a vita-
minů E a B1 je také vyšší než v ostat-
ních obilovinách. Konzumace oves-
ných vloček napomáhá snižovat hladi-
nu krevní glukózy a předcházet nebo 
zmírnit negativní vlivy cukrovky. Oves-
né cereálie pomáhají při hubnutí a obe-
zitě tím, že tlumí pocity hladu, navozují 
pocit sytosti a mají vliv na regulaci vy-
prazdňování.

sku, tak i na dalších trzích – dnes už 
v 50 zemích světa. V porovnání s ro-
kem 2006 zvýšila společnost výro-
bu ovesných produktů zhruba o 1000 
tun. Pro rok 2008 je v plánu její navý-

Renomovaný výrobce surovin pro peka-
ře a cukráře DIAMANT – NAHRUNGSMITTEL 
GmbH & Co. KG z hornorakouského Welsu 
dováží do České republiky svoje produkty 
již více než patnáct let. Na konci devade-
sátých let založil v rámci svého exportní-
ho projektu expanze na trhy střední a vý-
chodní Evropy v ČR dceřinou společnost za 
spoluúčasti české společnosti zabývající se 
v tehdejší době výhradně prodejem a servi-
sem strojních technologií pro pekárny. Ta-
to symbióza dosáhla naplnění svého cíle 
v roce 2006. Po vzájemném konsenzu obou 
stran došlo k ukončení spolupráce v červ-

nu 2007. Je tomu tedy přesně jeden rok, co se DIAMANT CZ stal stopro-
centní dceřinou společností DIAMANT NAHRUNGSMITTEL, respektive skupi-
ny Werhahn, a jejím vedením byl pověřen prokurista Mgr. Jan Řezáč, kte-
rému jsme položili několik otázek. 
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Spotřeba nealkoholických nápojů v ČR v roce 2007 klesla

Spotřeba nealkoholických nápojů
v ČR v litrech na osobu ročně

Rok Spotřeba 
v litrech
na osobu

Meziroční rozdíl
v litrech
na osobu

1995 152 -
1996 167 15
1997 180 13
1998 189   9
1999 217 28
2000 234 17
2001 242   8
2002 268 26
2003 277   9
2004 274  -3
2005 274   0
2006 274   0
2007 271  -3

Tyto teplé letní dny přímo vybí-
zejí k dodržování pitného režimu 
a není proto divu, že spotřebite-
lé vyhledávají a s chutí konzumují 
nealkoholické nápoje, které osvě-
ží a nezatíží. 

V loňském roce se u nás vypilo ko-
lem 271 litrů nealkoholických nápojů 
na osobu ročně. Česká republika se tak 
sice i nadále řadí ve spotřebě těchto ná-

pojů na přední místa mezi evropskými 
zeměmi, k růstu spotřeby však bohužel 
již čtvrtým rokem nedochází. Po něko-
lika letech, kdy úroveň spotřeby neal-
koholických nápojů u nás stagnovala, 
došlo v loňském roce dokonce k jejímu 
snížení. Tato skutečnost měla svůj ne-
gativní dopad na výrobce a na prodejce 
nápojů a pevně věřím, že jí negativně 
vnímají i zdravotníci. Vždyť pozitivní 
vliv příjmu tekutin na zdraví člověka je 

Horké počasí nás všechny vyzývá 
k pití něčeho dobrého. Co může být 
lepšího než sklenka vychlazené mi-
nerálky, která dodá tělu potřebnou 
tekutinu a vypocené minerály!

Ano, i takto může začínat propagace 
zdravého životního stylu a všichni čle-
nové Svazu minerálních vod, tj. výrob-
ci přírodních minerálních vod, ochuce-
ných minerálních vod a přírodních léči-
vých vod, se snaží spotřebiteli umožnit 
co nejširší a nejpestřejší výběr svých vý-
robků, které zároveň splňují i ty nejpřís-
nější požadavky na kvalitu. 

Svaz výrobců minerálních vod se ce-
loročně zabývá přípravou legislativy 
v našem oboru a spolupracuje se státní-
mi orgány, především s Ministerstvem 
zdravotnictví, Ministerstvem zeměděl-
ství a Ministerstvem životního prostře-
dí, s jediným cílem, aby naše legislativa 
byla v souladu s evropskými požadav-
ky, v souladu s nejmodernějšími výsled-
ky výzkumu tak, aby naše výrobky by-
ly vysoké kvality, naši spotřebitelé byli 
o jejich kvalitě objektivně a dostatečně 
informováni tak, jako je to ve vyspělých 
státech Evropy, možná i lépe. Současně 
se snaží o to, aby legislativní požadav-
ky nebyly byrokratické, aby legislativa 
byla srozumitelná, nejen pro výrobce 
a dovozce minerálních vod, ale přede-
vším pro spotřebitele, který je pro nás 
ten nejdůležitější. Další velkou oblastí, 
kde Svaz pomáhá, je významný podíl 
na zvyšování informovanosti, jak od-
borné, tak i laické veřejnosti o druzích 
minerálních vod, důležitosti pitného re-
žimu pro zdraví, prospěšnosti jednotli-
vých minerálů, a to prostřednictvím pu-
blikační činnosti, ale i účastí na semi-
nářích a konferencích.

Co řešil Svaz minerálních vod před 
letošní letní sezonou?

V rámci přípravy legislativy tvoří 
velkou část připomínkování materiálů, 
které přicházejí z Evropy, a to již ve fá-
zi, kdy se připravují první návrhy, popř. 
se v Evropě zvažují možnosti různých 
legislativních změn. Konkrétně v tom-
to období to byly podklady pro novelu 
Codex alimentarius pro minerální vo-
dy, kdy dochází k úvaze o změnách li-
mitů některých látek, příprava nařízení 
Komise, kterým se stanoví podmínky 
k odstraňování fluoridů z přírodních 
minerálních vod, novela direktivy 
80/777/EHS – což je základní evrop-
ská směrnice týkající se stáčení a pro-
deje přírodních minerálních vod.

V zájmu objektivního a odborné-
ho přístupu jak Svazu, tak i minister-
stev zadal Svaz Státnímu zdravotní-
mu ústavu v Praze studii – Hodnocení 
zdravotních rizik expozice některých 
prvků z balených vod, i jiných potra-
vin a spotřebního koše jako takového 
v ČR. SZÚ vycházel jak z nejnovějších 
vědeckých poznatků, tak i z dlouhodo-
bého úkolu MZ – Sledování zdravotní-
ho stavu ve vztahu k životnímu prostře-
dí. Jako podklad pro rozhodnutí a v ar-
gumentaci především státních orgánů 
o limitech jednotlivých látek, ale i tech-
nologických postupech, je tato studie 
velice dobře využitelná. Zástupci Svazu 
se účastnili i zasedání Výboru Codexu 
pro přírodní minerální vody ve Švýcar-
sku, kterého se zúčastnilo 108 delegátů 
a pozorovatelů zastupujících 46 člen-
ských zemí a 7 mezinárodních organi-
zací, takže v praxi mohli poznat způ-
sob jednání a argumentaci jednotlivých 
států – členů výboru Codexu.

V uplynulém období se Svaz rov-
něž věnoval přípravě seznamů zdravot-
ních a nutričních tvrzení, které vychá-
zejí z Nařízení EP a Rady č. 1924/2006 
a č. 1925/2006. Jednotliví členové, dle 

požadavků MZ a MZe, připravili se-
znamy používaných tvrzení s odborný-
mi odkazy, které potvrzují jejich tvrze-
ní na etiketách, ale i ostatních propa-
gačních materiálech. V současné době 
DG SANCO vytvořila konsolidované 
evropské seznamy, které postupně ro-
zesílá jednotlivým státům – minister-
stvům, a ta je posílají k připomínkám 
a poté bude seznam postoupen Evrop-
skému úřadu pro bezpečnost potravin. 
Přes snahu o jednotnou evropskou kon-
cepci, máme vážné obavy, aby sezna-
my byly skutečně použitelné v praxi 
a hlavně byly přínosem pro informova-
nost spotřebitele.

Z dalších důležitých legislativních 
materiálů bychom zdůraznili podíl na 
přípravě novely lázeňského zákona 
164/2004 Sb. a vyhlášky MZ o poža-
davcích na přídatné látky.

Samostatnou oblastí je připravovaná 
novela zákona o odpadech a především 
zákona o obalech. Stávající systém tří-
dění a recyklace obalů a především ná-
pojového PETu se osvědčil a ČR patří 
mezi nejlepší státy v Evropě. Zachová-
ní tohoto úspěšného systému je zá-
kladní snahou nejen celého nápojové-
ho průmyslu, ale i všech výrobců po-
travin, prodejců a obchodníků, Svazu 
měst a obcí a Asociace krajů. Tak jak 
jsme již mnohokrát zdůrazňovali, ne-
existují pro MŽP navrhované zavede-
ní povinných záloh na nápojový PET 

a plechovky žádné ekologické ani eko-
nomické důvody, tak jak to prokazují 
nejen české, ale i evropské studie i ná-
zory odborníků. 

Významným zážitkem a poučením 
byla pro členy Svazu v letošním roce 
i Mise Evropské komise, která byla za-
měřena na kontrolu našich státních or-
gánů, jakým způsobem provádějí kon-
trolu, včetně laboratorní, a jak legisla-
tivně zabezpečují povolování, kontrolu 
využívání a výrobu balených minerál-
ních vod. V rámci Mise evropští komi-
saři rovněž navštívili vybraný závod na 
výrobu balené minerální vody a měli 
možnost se seznámit s úrovní systémů 
jakosti zavedenými u nás i ověřit úro-
veň znalostí našich pracovníků o naší 
i evropské legislativě, ale i vidět prak-
tické výrobní a laboratorní postupy na 
závodě. Lze konstatovat, že Mise by-
la pro naše výrobce minerálních vod 
i kontrolní orgán, kterým je ČIL MZ, 
velice úspěšná.

Svaz minerálních vod je aktivním 
členem Potravinářské komory a pře-
devším jejím prostřednictvím uplat-
ňuje připomínky k předkládané legis-
lativě jak české, tak evropské. Úzce 
spolupracuje se Svazem výrobců neal-
koholických nápojů, Českým průmys-
lovým sdružením pro obaly a životní 
prostředí, se Svazem obchodu a ces-
tovního ruchu a s dalšími zájmovými 
sdruženími. 

Členové Svazu dělají mnoho pro 
propagaci zdravého pitného režimu, 
pro vědomí lidí, co, kdy a jak správně 
pít. Publikují vlastní články, poskytu-
jí rozhovory, dávají podklady pro mas-
média. Účastní se odborných konferen-
cí, přesto se nám zdá, že jeden velký 
omyl přetrvává i u některých „odborní-
ků“, a to je doporučování k omezování 
pití přírodních minerálních vod v rám-

ci pitného režimu z důvodu zatěžová-
ní organismu minerálními látkami. To 
však platí pouze pro přírodní léčivé vo-
dy a nikoliv pro přírodní minerální vo-
dy. Jako zdroj přírodní minerální vody 
může být dnes osvědčena voda, která 
má daleko méně minerálních látek než 
pitná voda. Například jako slabě mi-
neralizovaná přírodní minerální voda 
je dnes osvědčena Dobrá voda. Z výše 
uvedeného je patrné, že výrazná dělící 
čára, která byla vždy kladena mezi mi-
nerální a pramenité vody, již neplatí.

Rovněž tak v souvislosti se vzrůsta-
jící aktivitou vodárenských společností 
dostává veřejnost zavádějící informace 
o kvalitě a ceně balených vod ve srov-
nání s pitnou vodou z vodovodních řa-
dů. Avšak zásadním rozdílem mezi ba-
lenými přírodními minerálními vodami 
a pitnou vodou z vodovodního systému 
je, že balená minerální voda je vždy vo-
dou podzemní, je to voda původní čis-
toty bez chemických úprav, nesmí být 
dezinfikována a limity nežádoucích lá-
tek jsou pro ní stanoveny přísnější než 
pro vodu z vodovodu. Pitná voda z vo-
dovodu je v ČR většinou voda povrcho-
vá z řek nebo nádrží, upravovaná složi-
tými technologickými postupy pomocí 
dávkování chemikálií, aby byla poživa-
telná a zdravotně nezávadná. 

K tomu, abychom se my všichni 
mohli napít sklenky minerální vody, 
která bude ve všech zemích Evropy 
stejně kvalitní, ale přesto jiná, origi-
nální s vlastní chutí, schopná konkuro-
vat svou cenou, je třeba neustále sledo-
vat vývoj legislativy, aby nedocházelo 
k různým administrativním omezením 
obchodu, sledovat vývoj nových tech-
nologií a urychleně je zavádět do výro-
by balených minerálních vod. Na zdra-
ví…  Ing. Jana Ježková

Svaz minerálních vod

 Svaz minerálních vod

všeobecně znám a nezastupitelnou ro-
li nealkoholických nápojů při dodržo-
vání pitného režimu zdůrazňuje i Ev-
ropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA).

O poklesu spotřeby nealkoholických 
nápojů v ČR svědčí např. skutečnost, 
že balených vod se u nás loni vypilo 
o osm milionů litrů méně než v roce 
2006. Stejný úbytek spotřeby zazname-
nala i kategorie ovocných nápojů. U sy-
cených nápojů tento pokles činil do-
konce 20 milionů litrů.

Jednou z příčin poklesu spotřeby 
nealkoholických nápojů u nás je zřej-
mě jejich zdražení v rámci všeobecné-
ho růstu cen potravin v loňském ro-
ce. I přes toto zdražení ale spotřebite-
lé i nadále důvěřují kvalitním nápojům 
světových i národních značek, které se 
v ČR vyrábějí, a odpovídají nejrůzněj-
ším chuťovým preferencím zákazníků 
a jejich příklonu ke zdravému životní-
mu stylu. Výrobci nápojů si této důvě-
ry spotřebitelů velmi váží a pevně věří, 
že trend poklesu spotřeby nealkoholic-
kých nápojů se zastaví. 

Ceny potravin bohužel dále rostou, 
mj. i díky nedávnému zvýšení sazby da-
ně z přidané hodnoty na ně, růstu cen 
vstupních surovin, pohonných hmot 
atd. Průmysl výroby nápojů proti dal-

Současný stav 
na trhu minerál-
ních vod je dán 
pro nás sporným 
nebo-li chce-
te zvláštním roz-
hodnutím Úřa-
du pro hospo-
dářskou soutěž 

o fúzi Poděbradky a KMV. Nejpr-
ve došlo k zamítnutí fúze a za ně-
jaký čas k obratu, aniž by došlo 
ke změně na trhu minerálních vod. 
Toto rozhodnutí změnilo poměry na 
trhu minerálních vod, kde zcela 

jednoznačně první místo mezi vý-
robci zaujímá KMV (Mattoni, Dob-
rá voda, Magnézia a Poděbradka), 
druhé místo Hanácká kyselka, za 
kterou následují Korunní a Ondrá-
šovka.

 
Současný trend na trhu minerálních 

vod je dán snahou každého výrobce na-
bídnout novinku, ať již zajímavou no-
vou příchuť, nebo výrobek s přidanou 
hodnotou. Každý výrobce s přicházejí-
cím létem připravil nové produkty, kte-
rými chtěl obohatit sortiment nabíze-
ných výrobků. I Hanácká kyselka při-

pravila a úspěšně zavedla nové příchutě 
na trh. Velmi oblíbené se staly Hanác-
ké kyselky s příchutí višně, ananasu 
a své místo u zákazníků si našla i švest-
ka. Zavedení na trh bylo dobře připra-
veno a časově naplánováno. Nástup 

nových příchutí byl podpořen reklam-
ní kampaní, kterou tvořila TV reklama, 
na kterou navazovala rádiová reklama 
a vše bylo propojeno celostránkovou 
inzercí. Součástí reklamy byla i spotře-
bitelská soutěž a řada akcí na podpo-
ru prodeje včetně letákových akcí. Celá 
kampaň byla zaměřená na dodržování 
pitného režimu.

Výsledkem přesného naplánování 
zavedení nových produktů na trh a je-
jich podpory v rámci reklamní kampa-
ně je splnění plánu prodeje za první po-
loletí tohoto roku. Velký podíl na tom 
mají právě nové příchutě, které si zá-

kazníci velice oblíbili. Pro konec letní 
sezony jsme pro naše zákazníky připra-
vili limitovanou sérii dvou exotických 
příchutí, čímž se snažíme zpestřit naši 
nabídku. V současné době budou nabí-
zeny pouze v balení PET 0,5 l. 

V současné době se připravují dal-
ší aktivity, ať již směřující k exportu 
a opětovnému vstupu na slovenský trh, 
nebo k vyhledávání nových distribuč-
ních kanálů.

Ing. Michal Bernát
manažer marketingu a prodeje

Hanácká kyselka s. r. o.

ODHAD SPOTŘEBY NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V ČR

šímu zdražování potravin jednoznačně 
vystupuje. Jeho zástupci se proto při-
pojili k představitelům měst a obcí ČR, 
ke sdružením prodejců a k dalším orga-
nizacím, které odmítají snahy Minister-
stva životního prostředí zavést povinné 
zálohy na další druhy nápojových oba-
lů. Díky zavedení záloh na nevratné ná-
pojové obaly by nápoje byly dražší a tím 

pro řadu spotřebitelů hůře dostupné. 
Vyšší cena a s ní spojená horší dostup-

nost balených nealkoholických nápojů 
může některé spotřebitele vést k tomu, 
aby se v rámci svého denního příjmu te-
kutin více orientovali na jiné nápoje. Jis-
tě, pěnivý mok i voda z kohoutku mo-
hou být chutné. Důsledky jejich konzu-
mace si ale každý musí zvážit sám.

Hanácká kyselka

Celková spotřeba nealkoholických
nápojů v ČR v mil. hl

Rok Spotřeba
v mil. hl

Meziroční rozdíl 
v mil. hl

1995 15,56 +2,44
1996 17,11 +1,55
1997 18,47 +1,36
1998 19,44 +0,97
1999 22,28 +2,84
2000 24,01 +1,73
2001 24,71 +0,70
2002 27,35 +2,64
2003 28,31 +0,96
2004 28,00 -0,31
2005 27,96 -0,04
2006 27,93 -0,03
2007 27,55 -0,38

zdroj:  Svaz výrobců nealkoholických
nápojů, červenec 2008

JUDr. Zdeněk Huml, výkonný tajemník Svazu výrobců nealkoholických nápojů
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�  Jsme národním oborovým sdruže-
ním, které hájí společné zájmy tuzem-
ských výrobců limonád, ovocných šťáv, 
balených vod a dalších nealkoholických 
nápojů a jejich subdodavatelů

Zastupujeme zájmy oboru ve vztahu 
k zákonodárným a výkonným orgánům 
ČR, k odborným orgánům ČR a Evrop-
ské unie, k mezinárodním organizacím 
a k médiím. Svaz vznikl v roce 1992, 
má 22 členů a příznivců. V našich řa-
dách jsou jak největší výrobci, tak 

i střední a malé podniky. Prezidentem 
SVNN je Ing. Jiří Pražan, výkonným 
tajemníkem JUDr. Zdeněk Huml.

 
�  Naším cílem je zajistit příznivé pod-
mínky pro rozvoj výroby nápojů v ČR

K dosažení tohoto cíle se podílíme 
na formování legislativního a podni-
katelského prostředí výroby a distribu-
ce nealkoholických nápojů. Aktivně se 
účastníme meziresortních připomín-
kových řízení k nejrůznějším zákonům 
a vyhláškám (mj. vyhláška MZd o ba-
lených vodách, vyhláška MZe o výrobě 
nealkoholických nápojů, zákon o oba-
lech, zákon o odpadech a řada jiných 
předpisů). 

�  Zapojujeme se do procesu formování 
evropské legislativy v oboru

Úspěšně jsme např. hájili zájmy tu-
zemských výrobců při formování posto-

je ČR k evropské směrnici o obalech 
a prosadili jsme, aby tito výrobci neby-
li diskriminováni ve vztahu ke konku-
renci z jiných států EU. Iniciovali jsme 
např. intervenci ČR proti německému 
systému povinných záloh na nevratné 
nápojové obaly, který tvoří překážku 
volného obchodu a jako takový je ne-
slučitelný s komunitárním právem. Vy-
stoupili jsme i proti vytváření překážek 
volného obchodu v Maďarsku.

�  Věnujeme značnou pozornost zdravé-
mu životnímu stylu a kvalitě nápojů

Přispíváme k realizaci Evropské plat-
formy pro akce, týkající se stravy, fyzic-
ké činnosti a zdraví. Podíleli jsme se 
na zpracování návodu k systému kritic-
kých bodů (HCCP) na podmínky ma-
lých a středních podniků a na vydání 
Příručky správné výrobní a hygienické 
praxe. Při jednáních s Ministerstvem 

zemědělství ČR prosazujeme, aby do 
českých předpisů byla zahrnuta jedno-
značná kritéria, týkající se označová-
ní nealkoholických nápojů a kvalitativ-
ních požadavků.

�  Vystupujeme proti snahám diskrimi-
novat některé druhy nápojových obalů

Zasazujeme se o to, aby dopad výro-
by a spotřeby nealko nápojů na život-
ní prostředí byl co nejmenší. Součas-
ně vystupujeme proti snahám diktovat 
spotřebiteli, jaký obal je pro nápoje nej-
vhodnější. 

 
�  Patříme do rodiny evropských nápo-
jářů

Jsme členem Unie evropských ná-
pojářských asociací UNESDA. Pro-
střednictvím Iniciativy pro zachová-
ní kvality v jižní a východní Evropě 
jsme zapojeni do činnosti evropského 

Ochranného sdružení průmyslu ovoc-
ných šťáv (SGF).

 
�  Náš hlas je slyšet i mezi tuzemskými 
potravináři

 Angažujeme se v Potravinářské ko-
moře ČR. Prosazujeme zde mj., aby ko-
mora hájila zájmy domácích výrobců 
potravin v rámci evropského trhu. 

 
�  SVNN poskytuje svým členům infor-
mační, právní a technický servis

Členové SVNN mají operativní in-
formace o dění v oboru, o právních ná-
strojích připravovaných jak v ČR, tak 
v EU, o vývoji v tuzemském i zahra-
ničním nápojářství, o plánovaných ak-
cích atd.

SVNN, Korunní 106, 101 00 Praha 10, 
tel.: 606 116 678, 267 311 828

e- mail: nealkosvaz@volny.cz

Prezentace Svazu nealkoholických nápojů

Společnost MASPEX Czech s. r. o.
spustila počátkem června kampaň 
a spotřebitelskou soutěž na pod-
poru prodeje nápojů řady Original 
River. Do ní patří nejprodávaněj-
ší česká značka tonicu – Original 
River Tonic a zázvorová limonáda 
Original River Ginger Ale. „Hlavním 
cílem kampaně je podpora letní 
spotřebitelské soutěže, brandu Ori-
ginal River a jeho produktů,“ říká 
brand manažer značky Original Ri-
ver společnosti MASPEX Czech Ka-
mil Varhánek a dodává: „Jde o prv-
ní tak rozsáhlou kampaň věnovanou 
na budování této značky.“ Kam-
paň sestává z billboardové kampa-
ně, rozhlasových spotů na Evropa2, 
spotřebitelské SMS soutěže a potr-
vá do konce srpna. Je zaměřena na 
cílovou skupinu mužů i žen ve vě-
ku 20−40 let. 

Billboardovou kampaň reprezen-
tuje 256 ploch soustředěných kolem 
velkých měst po celé České republice 
a kolem hlavních silničních tahů. „Bill-
boardy budou vyvěšeny po celý červen 
a komunikujeme na nich hlavně spotře-
bitelskou soutěž, její ceny a samozřej-
mě také naši značku,“ vysvětluje Kamil 
Varhánek. Vizuál kampaně s ústředním 
motivem jedné z cen spotřebitelské 
soutěže (soudek ginu s pirátským šát-
kem) připravila agentura Identita, ná-
kup ploch zajišťovala OMD. 

Rozhlasové spoty běží výhradně na 
rádiu Evropa 2, protože jeho poslu-
chačská základna koresponduje s cílo-
vou skupinou Original River. Spoty ko-
munikují opět spotřebitelskou soutěž 
plus dva hlavní produkty značky Ori-
ginal River. „Do rozhlasové komuni-
kace jsme investovali asi polovinu cel-
kových reklamních prostředků s jed-

noznačným cílem rychle a intenzivně 
zasáhnout naší cílovou skupinu,“ dopl-
ňuje Kamil Varhánek. Kreativu i pro-
dukci spotu zajišťovala opět agentura 
Identita. 

Spotřebitelská soutěž probíhá do 

konce srpna a funguje na principu za-
sílání SMS zpráv se speciálními kódy 
vytištěných na etiketách lahví tonicu 
a zázvorové limonády Original River. 
Odesílatel 1000. SMS zprávy v kaž-
dém týdnu obdrží cenu – originální pě-
tilitrový dubový soudek ginu plus kar-
ton Original River Tonicu a Original 
River Ginger Ale. Celkem MASPEX 
Czech takto rozdělí 13 soudků. Hlav-
ní cenou soutěže je zájezd v hodnotě 
100 000 Kč ušitý „na míru“ dle přá-
ní výherce. Získá jej odesílatel celkem 
20 000. SMS v pořadí. „V souladu se 
zaměřením našich značek jsme chtěli 
nabídnout spotřebitelům originální ce-
ny. Hlavním mottem soutěže bylo ‚Vy-
dejte se na cesty!‘,“uvádí Kamil Varhá-
nek. Každý účastník soutěže proto také 
získá desetiprocentní slevu na zájezdy 
cestovní kanceláře Campana Tour.

Na podporu soutěže MASPEX 

Czech zprovoznil speciální web (www.
originalriver.cz), kde zájemci najdou 
podmínky soutěže, informace o vý-
hrách, o řadě nápojů Original River 
a jako cena pro všechny účastníky 
k soutěže je zde ke stažení pdf brožura 
s tipy na přípravu míchaných drinků, 
jejichž základem je právě tonic a zázvo-
rová limonáda této řady. Drinky připra-
vil profesionální barman speciálně pro 
tuto příležitost. Jejich jednotícím mo-
tivem je snadná příprava i v domácím 
prostředí. Nový web bude dále využívat 
komunikační synergie s webem www.
evropa2.cz 

Nápojovou řadu Original River vy-
rábí jeden z největších výrobců nealko-
holických nápojů v ČR – firma Fontea 
ve Veselí nad Lužnicí. Ta stejně jako 
MASPEX Czech náleží do polské sku-
piny MASPEX Wadovice Group.

Redakce

MASPEX Czech spustil kampaň na tonic a limonádu s příchutí zázvoru

Prodejce džusů Relax na českém 
trhu – společnost MASPEX Czech – 
uvádí na trh novou řadu ovocných 
nápojů Relax ve sklenicích 0,25 l 
se speciálním „odtrhovacím“ uzá-
věrem. Tento typ uzávěru předurču-
je výrobek k okamžité spotřebě, ja-
ko vítaný zdroj rychlého osvěžení 
(nejen) v horkých letních dnech. 

Nápoje jsou dodávány ve třech 
atraktivních příchutích: Višeň-jablko, 
Jablko-broskev a Pomeranč-broskev. 
Díky nižšímu obsahu ovocného podí-
lu (20–25 procent) se lépe hodí k za-
hnání žízně než džusy s vyšším podí-
lem ovocné složky. Nápoje neobsahují 
konzervační látky a jejich doporučená 
cena činí 12,90 Kč.

„Naším cílem je prodávat novinku 
především v gastro provozovnách a im-
pulsních místech typu čerpací stani-
ce, kiosky a další,“ říká brand manažer 
značky Relax společnosti MASPEX 
Czech Miroslav Matušinec.

Značka Relax představuje leadera na 
českém trhu ovocných nápojů a džusů. 
V rámci svého portfolia, jehož těžištěm 

jsou klasické džusy v kartonech, se spe-
cializuje i na gastro kanál prostřednic-
tvím nápojů dodávaných ve sklenicích 
podtrhujících jejich prémiový charak-
ter.

MASPEX Czech s. r. o. náleží do 
polské skupiny MASPEX Wadovi-
ce Group, kterou tvoří 8 společností 
v Polsku a 8 v dalších evropských ze-
mích (Česká republika, Slovensko, Ma-
ďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukraji-
na a Rusko). Firma MASPEX Czech 
s. r. o. vznikla v roce 1998, v roce 2004 
koupila část aktiv potravinářské divize 
skupiny Walmark a začlenila je do pol-
ského mateřského holdingu. V České 
republice MASPEX Wadovice Group 
dále ovládá výrobce nápojů Fontea Ve-

selí nad Lužnicí. MASPEX Wadovice 
Group vznikla v Polsku v roce 1990 
a dnes je největším výrobcem instant-
ních nápojů v centrální a východní Ev-
ropě a současně leaderem na trhu džu-
sů, nektarů a nealkoholických nápojů 
v Polsku, České republice a na Sloven-
sku. Skupinu tvoří 8 firem v Polsku a 8 
v dalších evropských zemích (Česká re-
publika, Slovensko, Maďarsko, Rumun-
sko, Bulharsko, Ukrajina a Rusko). Ob-
rat skupiny dosáhl v roce 2007 953 mil. 
USD, což ji řadí mezi největší polské 
potravinářské podniky. Výrobky spo-
lečnosti se prodávají kromě Evropy ta-
ké v USA, Kanadě a v arabských ze-
mích. 

Redakce

Nový Relax ve skle pro letní osvěžení 

Praha – Nealkoholické pivo je 
v České republice stále populárněj-
ší. Jak potvrdil výzkum zadaný spo-
lečností Plzeňský Prazdroj, v sou-
časnosti je spotřeba nealko piva 
zhruba 5x větší oproti roku 2000 
a ochutnalo ho již více než 30 % 
Čechů starších 18 let. Vedle moto-
ristů a cyklistů si ho stále častěji 
dávají také lidé v práci, v restaura-
ci, doma nebo na zahradě. Na špi-
ci popularity se drží Radegast Bi-
rell od Plzeňského Prazdroje – 2 ze 
3 nealkoholických piv prodaných 
v ČR nesou právě tuto značku.

Rozsáhlý průzkum potvrdil, že ne-
alko pivo si vydobylo silnou pozici. 

Z průzkumu vyplývá, že z těch, kteří pi-
jí nealkoholické pivo, si ho celých 83 % 
dává minimálně jednou týdně. Nejoblí-
benějším obdobím je samozřejmě léto, 
kdy nealko pivo nejlépe osvěží. Dvě tře-
tiny konzumentů nealkoholického piva 
jsou přesvědčeny, že je osvěží daleko lé-
pe než limonády nebo slazené nápoje.

Skvělé osvěžení a zároveň žádná 
omezení způsobená konzumací alko-
holu – to jsou hlavní přednosti, kte-
ré konzumenti na nealkoholickém pi-
vu oceňují. Odborníci zase zdůrazňují, 
že nealkoholické pivo obsahuje stejné 
prospěšné látky jako pivo alkoholické. 
„Složením je nealkoholické pivo vlast-
ně iontový nápoj, který je vhodný pro 
sportovce, řidiče a cyklisty a výrazně 
snižuje riziko úrazů. Vitaminy skupiny 
B, které jsou v něm obsažené, zase po-
máhají tělu získávat energii a jsou důle-
žité pro nervový systém,“ říká nutriční 
terapeutka Karolína Hlavatá.

Ze značek nealkoholických piv si 
nejoblíbenější pozici drží Radegast Bi-

rell, který je zároveň nejznámější čes-
kou značkou nealko piva. Celých 94 % 
konzumentů ho opakovaně vyzkoušelo. 
Stále větší oblibě se těší také čepovaná 
forma nealkoholického piva, která ob-
zvláště v létě perfektně osvěží. Čepo-
vané nealkoholické pivo už ochutnalo 
přes 50 % konzumentů a většina z nich 
se k němu opakovaně vrací. Nejrozšíře-
nější značkou čepovaného piva je opět 
Radegast Birell, který v současnosti na-
bízí několik set provozoven.

Vladimír Jurina
manažer korporátní značky

Plzeňský Prazdroj 

 �  Radegast Birell je jediným nealkoho-
lickým pivem v portfoliu Plzeňského 
Prazdroje a zároveň nejprodávanějším 
českým nealkoholickým pivem.

�  Radegastu Birell se ročně vystaví přes 
200 tisíc hektolitrů, na trhu to předsta-
vuje 66% podíl v segmentu nealkoho-
lických piv. Exportován je také na Slo-
vensko.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem glo-
bální skupiny SABMiller plc.

�  S celkovým prodejem 10,9 milionu hek-
tolitrů v kalendářním roce 2007 a s ex-

portem do více než 55 zemí celého světa 
je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním vý-
robcem piva v regionu a největším ex-
portérem českého piva.

Obliba nealkoholického piva v ČR stále roste
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N E J V Í C E
P L Z E Ň S K É H O  P I V A

S E  V Y P I J E  V  M A D R I D U 
A  B A R C E L O N Ě

Praha – Prodeje piva Pilsner 
Urquell ve Španělsku vzrostly za 
posledních 12 měsíců ze 7 tis. hl 
o 70 procent a dosáhly objemu 
přes 12 000 hl. Tento růst se poda-
řil i přesto, že trh s pivem ve Špa-
nělsku v loňském roce stagnoval. 

Pilsner Urquell je ve Španělsku po-
važován za prémiový ležák a jeho 
cena se pohybuje o 10 až 15 % vý-
še než u konkurenčních importova-
ných piv a o 50–100 % výše než 
u piv domácích.

V uplynulém roce kromě prode-
jů souběžně vzrostla i distribuce, a te-
dy i počet míst, kde si můžete Pilsner 
Urquell koupit. Plzeňský ležák najde-
te ve více než 750 obchodech a 1 650 
restauracích, z nichž ve 150 si může-
te dát i čepovanou variantu. Největší 
restaurace prodávají přes 400 hl Pils-
ner Urquell ročně. Více než 30 procent 
prodejů se uskuteční v Madridu a jeho 
okolí, druhou lokalitou je Barcelona. 

„Na španělském trhu se značka Pils-
ner Urquell profiluje jako vysoce prémio-
vá značka, a proto jsme mnoho aktivit za-

měřili na spolupráci s kvalitními restau-
racemi a především rozšíření možnosti si 
toto pivo ve Španělsku koupit. Jsme rádi, 
že dnes je to již na téměř 2,5 tisících mís-
tech,“ řekl Christopher Shewan, ředitel 
pobočky společnosti Plzeňský Prazdroj 
ve Španělsku. 

Nejznámější španělské restaurace 
s pivem Pilsner Urquell:
–  El Botanico, vedle musea Prado, 

Madrid 
–  El Abac Restaurant, Barcelona (oce-

něna 2 hvězdami Michelin)
–  Pinocchio in La Boqueria, Barcelo-

na
Jiří Mareček

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Prodeje Pilsner Urquell rostou ve Španělsku o 70 procent

Praha – Stále větší množství smr-
telných nehod na našich silnicích 
dokazuje, že problematika pití al-
koholu za volantem je opravdu váž-
ná. Společnost Plzeňský Prazdroj 
se jednoznačně staví za nulovou 
toleranci alkoholu a podporuje to 
i svými aktivitami – v pětitýdenní 
letní kampani na 200 místech celé 
ČR rozdají hostesky 150 tisíc chla-
zených plechovek nealkoholického 
piva Radegast Birell.

Radegast Birell je nejoblíbenější 
a nejprodávanější českou značkou ne-
alkoholického piva v ČR (2 ze 3 pro-
daných nealko piv jsou Radegast Bi-
rell) a jako taková se snaží apelovat na 

zodpovědnost řidičů. Proto vyjedou 
do 200 míst ve více než 90 městech 
a obcích České republiky týmy hoste-
sek, které budou v pětitýdenní kampa-
ni upozorňovat řidiče na nebezpečí al-
koholu za volantem a rozdají jim 150 
tisíc chlazených plechovek nealkoho-
lického piva Radegast Birell. 

Kampaň pořádá Radegast Birell již 
třetím rokem, spotřebuje při ní cca 2 
tuny suchého ledu a promotýmy po-
každé celkem najedou téměř 100 000 
km. Pohybují se po všech krajích ČR, 
především na parkovištích hypermar-
ketů, ale potkáte je i na letních hu-
debních festivalech (Benátská noc 
či Sázava Fest), čerpacích stanicích, 
autokempech, cyklostezkách nebo hod-

ně frekventovaných místech českých 
měst.

Přestože spotřeba nealko piva me-
zi řidiči vzrůstá, najdou se stále tako-
ví, kteří se před jízdou napijí alkoho-
lu, byť i malého množství. „Nevidíme 
jediný důvod pro to, aby se v tomto 
smyslu zákon změkčoval,“ říká mana-
žer komunikace Plzeňského Prazdro-
je Marek Hlavica. „Jsme přesvědčeni, 
že i průmysl se může podílet na řešení 
tohoto společenského problému a sou-
časně hledat způsoby, jak negativním 
důsledkům nezodpovědného pití brá-
nit. Veřejnost by měla vědět, že Pra-
zdroj je jednoznačně pro nulu. Řidiči 
by neměli zodpovědnost vůči sobě sa-
mým a vůči svému okolí brát na leh-

kou váhu. Pokud pijete alkohol, na ří-
zení motorového vozidla ani nepomýš-
lejte,“ zdůrazňuje Hlavica.

Plzeňský Prazdroj je zakládajícím 
členem Iniciativy odpovědných pivova-
rů, která stanoví pravidla samoregulace 
reklamy pro výrobce alkoholu a iniciuje 
osvětové kampaně. Sám pak podporu-
je unikátní službu Promile INFO, která 
poskytuje informaci o aktuální hladině 
alkoholu v krvi a o čase, kdy může řidič 
bezpečně zasednout za volant. 

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
JAKO ODPOVĚDNÝ VÝROBCE 

PIVA
�  Plzeňský Prazdroj, a. s., se aktivně po-

dílí na prevenci negativních důsledků 

nadměrné nebo nevhodné konzumace 
alkoholu a pomáhá prosazovat zodpo-
vědný přístup ke konzumaci alkoholu, 
ať už samostatně nebo v rámci Inicia-
tivy zodpovědných pivovarů. 

�  S celkovým prodejem 10,9 milionu 
hektolitrů v kalendářním roce 2007 
a s exportem do více než 55 zemí ce-
lého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s.,
předním výrobcem piva v regionu 
a největším exportérem českého piva. 
Plzeňský Prazdroj je členem globální 
skupiny SABMiller plc, jedné z největ-
ších světových pivovarnických společ-
ností. 

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Prazdroj pro nulovou toleranci alkoholu za volantem
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Začátkem měsíce června Krá-
lovský pivovar Krušovice a. s. 
ve spolupráci se svými partne-
ry v Ruské federaci odstartoval 
již třetí ročník velké promo ak-
ce nazvané „SMS promo“. Jedná 
se o největší promo akci, kte-
rou krušovický pivovar v rámci 
svých exportních aktivit pořádá. 
Akce je zaměřena na prodej piv 
Černé a Imperial. 

Na ruském trhu, kde je tato akce 
realizována, se jedná již o třetí roč-
ník soutěže, letos je však poprvé po-
řádána v off-trade i on-trade segmen-
tu. V předešlých letech se toto pro-
mo týkalo jen off-trade segmentu.

 
„Na ruském trhu jsme uspořádali 

spotřebitelskou soutěž. Na lahvi kaž-
dého piva je speciální dvouvrstvá eti-
keta s pravidly. Každý zákazník po 
otevření piva najde pod víčkem uni-
kátní kód. Když ho prostřednictvím 
SMS zprávy odešle na dané číslo, ne-
bo použije pro odeslání kódu webové 
stránky, může vyhrát. V on-trade seg-
mentu se může zákazník zapojit do 
soutěže tím, že si zakoupí půllitr to-
čeného piva, dostane stírací kartu, 
na které se mu po setření objeví kód, 
který zašle jedním ze zmíněných 
způsobů,“ popsala princip soutěže 
Martina Pastorová, Export Marke-
ting Manager Královského pivovaru 
Krušovice, a. s. Dodala, že z kódů 
jsou v průběhu akce vylosováni fina-
listé, kteří jsou pozváni k účasti na 
finálovém večeru. Ten se letos usku-
teční v září. V rámci finálového veče-
ra dojde k vylosování hlavních cen. 
Hlavní cenou, o kterou se letos hra-
je, je automobil Škoda Superb. Dále 

Největší promo v rámci exportních aktivit krušovického pivovaru
právě probíhá v Ruské federaci

se hraje o mnoho vedlejších cen, na-
příklad o 29 zájezdů do Prahy a do 
Královského pivovaru Krušovice pro 
dvě osoby, nechybí ani drobnější ce-
ny, například multipacky krušovické-
ho piva. 

„Na ruském trhu se jedná o veli-
ce atraktivní soutěž. Je velmi silně 
podporována outdorovou reklamou. 

V Moskvě i v různých regionech 
Ruské federace v současné době visí 
billboardy, které akci propagují. Le-
tos se tato akce týká 2,7 milionů lah-
ví piva. V minulých letech byla tato 
akce velice úspěšná, proto letos oče-
káváme rovněž velký ohlas spotřebi-
telů, a to i v on-trade segmentu,“ řek-
la Martina Pastorová.

Zdůraznila, že spotřebitelé v Rus-
ké federaci soutěžní lahve velmi 
snadno poznají, neboť jsou opatře-
ny i speciálními předními etiketa-
mi s automobilem, který je možno 
v soutěži vyhrát. „Zadní etiketa je 
dvouvrstvá. Po jejím odloupnutí si 
může zákazník přečíst pravidla sou-
těže. Pro tuto akci jsou používány ta-
ké webové stránky www.krusovice.ru,

kde se mohou lidé o soutěži dozvě-
dět veškeré údaje. Na těchto strán-
kách je možné i zasílání kódů do 
soutěže. Martina Pastorová dále do-
dala, že v Ruské federaci Královský 
pivovar Krušovice a. s. spolupracu-
je se čtyřmi distributory, z nichž tři 
jsou z oblasti on-trade segmentu, je-
den z off-trade segmentu. Každý 
z partnerů se nějakým způsobem po-
dílí na realizaci akce. 

Tato soutěž bude v Ruské federa-
ci letos poslední velkou marketingo-
vou akcí, kterou tam Královský pi-
vovar Krušovice pořádá, následovat 
budou menší promo aktivity. Další 
velká, dnes již tradiční, promo akce, 
která bude „v režii“ krušovického pi-
vovaru, je plánována na přelom led-
na a února 2009. Nese název „Fes-
tival Mušketýr“. Přípravy začnou již 
v průběhu letošního léta. „Do Rus-
ké federace přivezeme sudové pivo 
Mušketýr, které tam standardně ne-
prodáváme. V prodeji bude jen po 
dobu čtrnácti dnů, kdy se bude ko-
nat soutěž. Pravidla jsou jednodu-
chá: V on-trade segmentu si zákaz-
níci budou moci zakoupit půllitr 
Mušketýra, dostanou stírací kartič-
ku, kterou vyplní a vhodí do osudí. 
V průběhu soutěže budou vylosováni 
finalisté. Na konci celé akce se uspo-
řádá finálový večer, na kterém budou 
vylosováni čtyři hlavní výherci, kteří 
vyhrají několikadenní zájezd pro dva 
do České republiky, v rámci kterého 
navštíví náš pivovar. Pro vítěze zde 
v Čechách vždy připravujeme pestrý 
program,“ konstatovala Martina Pas-
torová.

Ing. Kateřina Eliášová
STAROBRNO, a. s.

Královský pivovar Krušovice a. s.
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Léto, to je dobrá nálada, kterou přináší 
sluníčko, koupání a odpočinek během dovo-
lených. S tím jsou spojené radovánky umoc-
něné dobrým jídlem a pitím. Jistě i mnohý 
z vás zažil koupel v moři nebo u krásného 
bazénu, nejlépe v noci za svitu měsíce a se 
sklenkou sektu. Nemusíme ani být u pláží Ka-
ribiku nebo na Mallorce, kde jsme si s přáte-
li dopřávali tohoto požitku umocněného právě 
sektem. Jakákoliv vodní hladina a svlažování 
těla zevně i uvnitř je tím pravým balzámem, 
který lze srovnávat s málokterým silným pro-
žitkem. A právě do království sektů, do spo-
lečnosti BOHEMIA SEKT zavítáme tentokrát 
alespoň prostřednictvím malého představení.

Praha /Starý Plzenec – Společnost BOHEMIA 
SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více 
než 70% podílem na trhu České republiky. Kvali-
tou svých produktů, dynamikou růstu i trvale ros-
toucím mezinárodním uznáním se řadí mezi nej-
významnější producenty střední a východní Ev-
ropy. Sekty stejnojmenné značky jsou oceňovány 
pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný, ale 
přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně 
čistou chuť. Společnost BOHEMIA SEKT má pro 
výrobu svých jedinečných sektů optimální zázemí 
v renomovaných společnostech na Moravě, které 
jsou, vedle vlastní produkce klidných vín, i pěsti-
telskou základnou. Produkty BOHEMIA SEKT 
spolu s popularitou a prestižní image na domácí 
scéně získávají renomé i na evropských a světo-
vých trzích. Export zahrnuje 17 zemí světa.

LOUIS GIRARDOT
V klidu sklepů BOHEMIA SEKT zrají ušlechti-

lá šumivá vína, jejichž barva, tělo, buket i chuť jsou 
naším průvodcem po všedních i svátečních chví-
lích. Zkušenosti, které ve Starém Plzenci před více 
než 60 lety předával francouzský vinařský odbor-
ník Louis Girardot, jsou ve společnosti BOHEMIA 
SEKT dodnes s láskou a umem dále rozvíjeny.

Jedinečný charakter šumivých vín značky Bo-
hemia Sekt je výsledkem kombinace tradice, zku-
šeností, umu a moderní technologie. V posledních 
třech letech společnost významně investovala do 
programu zaměřeného na další zvyšování kvality, 
posílení efektivity a rozšíření svých výrobních kapa-
cit. Díky tomu dnes společnost BOHEMIA SEKT 

BOHEMIA SEKT získává ocenění ve světě

Původní novela zákona o vinařství a vino-
hradnictví měla za účel odpustit vinařům dlu-
hy, které si vzali na obnovu a výsadbu vinohra-
dů před vstupem do EU. Tyto půjčky z Vinař-
ského fondu se měly změnit na nevratné dotace. 
To by ale narazilo na nesouhlas Evropské ko-
mise. Podle Gandaloviče by z pohledu Komise 
mohlo jít o nepovolenou veřejnou podporu. 

Poslanci proto při projednávání v zeměděl-
ském výboru text novely zcela změnili. Vinařský 
fond zatím odloží vinařům splátky úvěrů o čty-

ři roky. Původně je měli začít splácet v příš-
tím roce. Vinaři rozšířili před vstupem do EU 
s podporou státu vinice o zhruba 7 000 hektarů. 
Mohli přitom čerpat buď dotaci od státu, nebo 
podporu z Vinařského fondu. Ten jim mohl až 
do 50 procent poskytnout nenávratnou dotaci 
či bezúročnou půjčku. Fondu by podle tehdej-
ších podmínek museli od roku 2009 začít polo-
vinu sumy splácet. 

Novelu nyní dostane k projednání Senát. Po-
kud ji podpoří, dostane ji k podpisu prezident.

Sněmovna schválila změny
ve fungování Vinařského fondu 

Praha (li) – Funkční období členů rady a dozorčí rady Vinařského fondu bude od nynějš-
ka čtyřleté. Počet členů rady se navíc zvýší z nynějších devíti na 11. Počítá s tím novela 
zákona o vinařství a vinohradnictví, kterou přijala Poslanecká sněmovna. Ministr země-
dělství Petr Gandalovič již dříve řekl, že původní text zákona byl „svým způsobem legis-
lativním zmetkem“, protože nebylo možné fakticky členství v radě ukončit. 
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MUVINA, PREŠOV
Louis Girardot brut 2003 – zlatá medaile + titul 
šampiona
Bohemia Sekt Prestige brut 2005 – stříbrná me-
daile
Bohemia Sekt Prestige demi sec 2005 – čestná stří-
brná medaile
Víno Mikulov Sommelier Club Sauvignon 2007 
pozdní sběr – zlatá medaile

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
Louis Girardot brut 2003 – zlatá medaile
Bohemia Sekt Prestige demi sec – stříbrná medaile

VINALIES INTERNATIONALES, PAŘÍŽ
Bohemia Sekt Prestige brut 2004 – stříbrná me-
daile
Víno Mikulov Sommelier Club Tramín červený 
2006 výběr z hroznů – stříbrná medaile

VINITALY
Bohemia Sekt Prestige brut 2004 – diplom
Bohemia Sekt Prestige brut 2005 – diplom

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE, 
LONDÝN

Víno Mikulov Sommelier Club Sauvignon 2007
výběr z hroznů – bronzová medaile

DECANTER WORLD WINE AWARDS
Bohemia Sekt Prestige demi sec 2005 – bronzo-
vá medaile
Vinařství Pavlov Rulandské šedé 2007 výběr z hroz-
nů – bronzová medaile
Vinařství Pavlov Chardonnay 2007 výběr z hroznů 
– bronzová medaile

SIAL D‘OR
„nealkoholický Bohemia Sekt“ – nominace

VINO LJUBLJANA
Bohemia Sekt Prestige brut 2005 – stříbrná me-
daile
Bohemia Sekt Prestige brut 2004 – stříbrná me-
daile
Bohemia Sekt Prestige demi sec 2005 – stříbrná 
medaile
Louis Girardot brut 2003 – stříbrná medaile
Víno Mikulov Sommelier Club Chardonnay 2007 
pozdní sběr – stříbrná medaile

naplňuje při výrobě šumivých vín veškeré relevant-
ní směrnice EU včetně požadavku na minimálně 
šestiměsíční dobu zrání sektů. Kvalitou svých vý-
robků, dynamikou růstu i trvale rostoucím meziná-
rodním uznáním se tak řadí mezi nejvýznamnější 
producenty z oblasti střední a východní Evropy.

LÍDR TRHU
V České republice zaujímá a. s. BOHEMIA 

SEKT s roční produkcí více než 10 mil. lahví šumi-
vých vín značky Bohemia Sekt pozici lídra trhu. 

Č L E N O V É  S K U P I N Y 
B O H E M I A  S E K T

VÍNO MIKULOV
Moderní vinařství společně s citlivým zpraco-

váním hroznů dává vínům značky VÍNO MIKU-
LOV jedinečné, charakteristické chuťové vlastnos-
ti. Při výrobě tu vinaři spojují zkušenosti převzaté 
od svých dávných předchůdců spolu s nejmoder-
nějšími technologiemi. Svůj konkurenční náskok 
v moderní technologii využívá společnost k výraz-
nému zvyšování kvality svých vín. 

Na Mikulovsku réva našla podnebím a přírod-
ními podmínkami přátelskou domovinu. Slun-
ce zde rozehřívá bílé skály se sporými pastvina-
mi s porostem suchomilné vegetace a hladí svými 
zlatavými paprsky viničné svahy přivrácené z růz-
ných stran k Pálavě. V nižších partiích svahů jsou 
půdy hluboké, živné, místy s návějemi spraše. 
Vzhůru do svahů přibývá vápence a objevuje se 
vápencový skelet.

VINAŘSTVÍ PAVLOV
Kolekce výjimečných vín Vinařství Pavlov, se 

sídlem uprostřed pálavských kopců, obsahuje vý-
hradně bílá přívlastková vína, které jsou chlou-
bou prestižních restaurací. Díky mistrovství vina-
řů a unikátním přírodním podmínkám se mohou 
kvalitou poměřovat s nejlepšími víny z vinařských 
oblastí celého světa. 

HABÁNSKÉ SKLEPY
Toto malé vinařství se nachází ve Velkých Bílo-

vicích, tradiční moravské vinařské obci. Habánské 
sklepy byly založeny tzv. Habány roku 1614, v do-
bách největšího rozmachu vinařství na Moravě. 
Habáni byla skupina reformních novokřtěnců, mí-

rumilovných a pokrokově smýšlejících lidí, kteří si 
na Moravě brzy získali respekt jako zruční řeme-
slníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající 
vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zaved-
li na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování 
vinic. Jako výborní stavitelé postavili mnoho vin-
ných sklepů. V největším z nich dnes sídlí a vyrábí 
víno společnost stejného jména – Habánské skle-
py. Čas pokročil o čtyři staletí a Habáni z Velkých 
Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich do-
by však v Habánských sklepích přetrvalo: houžev-
natost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě 
a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby ví-
na. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habán-
ských sklepích unikátní vína s neopakovatelným 
charakterem – vína, která mají duši. Stejně jako 
před čtyřmi stoletími.

CHATEAU BZENEC
Chateau Bzenec je vinařská usedlost, která se na-

chází uprostřed vinic nedaleko Bzence. A právě na 
těchto vinicích Slovácké vinařské podoblasti mají 
hrozny vynikající podmínky pro optimální vyzrává-
ní. Jen z těch nejkvalitnějších hroznů pak místní vi-
naři vyrábějí vína Chateau Bzenec – svěží, lahodná 
a dobře pitelná. Nemusíte být velkým znalcem ví-
na, abyste již po prvním doušku poznali lahodnost 
vína Chateau Bzenec. Zkuste kombinaci vína Cha-
teau Bzenec k jídlu – uvidíte, že dá Vašemu stolo-
vání nový impuls.  Eugenie Línková

Bohemia Sekt Centrum, držitel „Zvláštního ocenění“ v Soutěži stavba roku Plzeňského kraje 2007 Degustace sektů a vín 

Habánské sklepy
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Ing. Roman Havlík,
ředitel společnosti Pivovar Svijany, a. s.

Na 5 otázek odpovídá:

1.  Od dubna tohoto roku stojíte v čele společnos-
ti Pivovar Svijany, a. s. Tento pivovar patří ve 
skupině malých pivovarů k významným a vyhlá-
šeným „štikám“ na našem trhu a to je neklamný 
důkaz o dobrém vedení této společnosti vedením 
minulým. Za to přísluší velké uznání Vašemu 
předchůdci panu Františku Horákovi. Jak hod-
notíte po tříměsíční zkušenosti tento pivovar Vy 
a s jakým odhodláním jste se svojí funkce ujal?

Můj předchůdce, a velký vzor pro mne Franti-
šek Horák, nastavil laťku hodně vysoko. Pod jeho 
vedením pivovar deset let nepřetržitě zvyšuje svůj 
výstav. I já chci v nastoupeném trendu pokračo-
vat, dále rozšiřovat okruh našich zákazníků i ve 
vzdálenějších regionech a časem i exportovat. Při 
zachování tradičního způsobu výroby kvalitního 
piva, což považuji za jeden z faktorů úspěchu, je 
naším cílem neustále zvyšovat produktivitu a efek-
tivitu, abychom vytvářeli dostatek zdrojů pro ne-
zbytné investice. 

2.  Pivovar ve Svijanech má svoji dlouhou historii 
a již několikrát byl v nedávné minulosti málem 
uzavřen. Nynější jeho stav bylo nutné zmoder-
nizovat. Jak hodnotíte současný technický stav 
pivovaru Vy a které investiční části musely být 
obnoveny, aby pivovar obstál současným nároč-
ným výrobním požadavkům? A které investice 
Vás ještě čekají?

První investicí po vstupu naší společnosti do 
Pivovaru Svijany byl nákup a instalace stáčecí lin-
ky na lahve. S narůstajícím výstavem jsme muse-
li rozšířit studené prostory (spilky a sklepy), po-
stavili jsme nové přetlačné tanky a novou stáčecí 
linku na sudy.

Letos jsme zdvojnásobili kapacitu ležáckého 
sklepa číslo sedm, automatizací scezování jsme 
zrychlili varnu a stáčecí linky jsme osadili auto-
matizovanou paletizací. Dokončujeme stavbu no-
vé expediční haly a podnikové prodejny. Investo-
vali jsme do nákupu chmelnice.

V příštím roce chceme zvýšit kapacitu čistír-
ny odpadních vod, modernizovat chlazení, pokra-
čovat ve vylepšování stáčecích linek a ostatních 
provozů.

3.  Ve svijanském pivovaru se vaří pivo klasickým 
způsobem. Mohl byste tuto technologii popsat? 
A v čem spočívá výhoda této tradiční výroby pi-
va, v porovnání s výrobou v cylindrokonických 
tancích? A mohl byste v této souvislosti uvést 
i celý výrobní sortiment společnosti Pivovar Svi-
jany, a. s.?

 Máte pravdu, základem naší filozofie je zacho-
vání tradičního způsobu výroby, který byl v minu-
losti typický pro výrobu českého piva plzeňského 
typu. Tento způsob výroby piva je poměrně ná-
kladný, zejména svými nároky na spotřebu ener-
gie, potřebného prostoru a lidské práce. Proto od 
něj většina pivovarů buďto zcela odešla nebo ho 
alespoň upravila. Naše pivo je jiné než ostatní prá-
vě tím, že chutná pořád stejně. Je to poctivé české 
pivo, jaké pili naši otcové, a které proslavilo české 
pivo po celém světě.

 Začneme u surovin. Jsme nezávislý český pivo-
var, proto slad, jednu ze tří základních surovin pro 
výrobu piva, nakupujeme také z menších českých 
nezávislých sladoven. Upřednostňujeme slad vy-
robený klasickým postupem ze sladovnických ječ-
menů vypěstovaných v tradičních českých a mo-
ravských ječmenářských oblastech.

 Rozšrotovaný slad smícháme na varně s vo-
dou, druhou ze základních surovin, která význam-
ně ovlivňuje budoucí charakter piva. Velice kvalit-
ní vodu získáváme ze tří vlastních studní nachá-
zejících se v blízkosti pivovaru.

 Důležitou fází výroby je tzv. rmutování, které 
je rozhodující pro složení piva, pro celý další prů-
běh výroby. Tady se podstatnou měrou rozhodu-
je o charakteru piva, o všech jeho vlastnostech. 
My používáme dekokční způsob rmutování na dva 
rmuty, který je typický pro výrobu tradičního čes-
kého piva a vždy se v českých pivovarech použí-
val. Bohužel je velmi energeticky a časově nároč-
ný, proto od něj v ostatních pivovarech v nedávné 
minulosti buď úplně upustili, nebo používají růz-
né jeho zkrácené a méně energeticky náročné mo-

Ing. Roman Havlík
Do r. 1992 –   Polaris s. r. o., Ostrava - Vítkovice – asistent majitele firmy 
1992–1993 – EL SERVIS - Ladislav Rasl, Liberec – ředitel maloobchodu 
1994–1997 – Kovopodnik Frýdlant - Rasl a syn, a. s., Frýdlant v Čechách – ředitel
1997–2008 – GEA LVZ, a. s., Liberec – Purchasing a Project Manager
Od 1. 4. 2008 – ředitel společnosti Pivovar Svijany, a. s.

Vzdělání:
1985–1990 – Vysoká škola dopravy a spojů, Žilina
Fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů, obor provoz a ekonomika letecké dopravy, spe-
cializace pilot - inženýr

Kurzy:
1994 – Hans Joachim Ahlwart – manažerské poradenství, Liberec
1995 – České manažerské centrum, Čelákovice
1997 – Institut Svazu průmyslu ČR, Praha
2004 – mg academy Marburg Germany
2007 – Krickenbeck Germany

difikace. Vznikne pak ale sladina odlišného slože-
ní, což se samozřejmě projeví i změnou charakte-
ru hotového piva.

 Poslední základní surovinou je chmel. Použí-
váme převážně žatecký poloraný červeňák, což je 
tradiční odrůda, jejíž používání se vždy význam-
ným způsobem podílelo na výjimečné chuti a vů-
ni českého piva. Dnes je žatecký chmel nejdražší 
na světě, proto je postupně nahrazován výnosněj-
šími odrůdami. Zároveň klesají pěstební plochy 
a zhoršuje se kvalita. Chmelnice jsou přestárlé, 
pěstitelé zpravidla nemají dostatek prostředků pro 
jejich obnovu. Z těchto důvodů jsme po několi-

kaletém hledání a postupném prohlubování spo-
lupráce koupili vlastní chmelnice v jedné z nej-
lepších chmelařských oblastí. Zrychlili jsme zde 
obnovu stávajících chmelnic, zavádění závlahy 
a celkovou modernizaci a zároveň začali zakládat 
další nové chmelnice. Tím jsme si zajistili dosta-
tek a vysokou kvalitu této veledůležité suroviny 
i do budoucna.

 Další výjimečnost námi používaného tradiční-
ho způsobu výroby spočívá v kvašení piva v ote-
vřených kádích a dlouhodobém zrání při nízké 
teplotě v ležáckých tancích. Hlavní kvašení, bě-
hem kterého asi týden pivovarské kvasinky mě-

ní cukry, vzniklé právě při dříve zmíněném rmu-
tování, na alkohol a oxid uhličitý, probíhá, stejně 
jako v minulosti, v otevřených kvasných kádích 
v místnosti zvané spilka. Jen kádě jsou dnes ne-
rezové pro snadnější udržování perfektní čistoty, 
jež je při výrobě dobrého piva naprosto nezbytná. 
Je radost projít se po ránu mezi káděmi s kvasí-
cím pivem a sledovat jednotlivé fáze kvašení vy-
značující se různou výškou, barvou a konzistencí 
pěny tvořící se na kvasícím pivu. Zkušený sládek 
dvakrát denně kontroluje průběh kvašení a regulu-
je ho podle teploty, stupně prokvašení, celkového 
vzhledu kádě a dosavadního průběhu. Pivovarské 
kvasinky jsou živý organizmus a průběh kvašení 
vždy vykazuje drobné odchylky. Proto se ke každé 
várce přistupuje individuálně, citlivě, tak aby celý 
proces probíhal co nejlépe. V pravou chvíli se pak 
káď zchladí, čímž se proces kvašení zpomalí a pi-
vo se „suduje“ do ležáckých tanků. Tento osobní 
přístup vycházející z praktických zkušeností slád-
ka je nenahraditelný. Dnes používané automati-
zované kvašení v uzavřených CK tancích, kde pi-
vo ani nevidíte, ho nemůže v žádném případě na-
hradit.

 Po hlavním kvašení následuje dokvášení ne-
boli zrání. Pivo ze spilky je vybíráno nejen podle 
změřených chemických a fyzikálních veličin, ale 
právě i podle vzhledu jednotlivých kádí a podle 
průběhu celého kvašení a jednotlivé várky se při 
sudování do ležáckých tanků míchají tak, aby vý-
sledek byl co nejlepší. Pivo potom, podle druhu, 
30 až 60 dní zraje při teplotě 2 až 4 oC a tlaku 0,8 
až 1 bar. Za těchto podmínek se pivo přirozeně sy-
tí oxidem uhličitým a má dostatek času na průběh 
všech fyzikálněchemických procesů, které během 
dokvášení probíhají. Bez jakéhokoli urychlování, 
přídavků enzymů, umělého sycení atd.

 Vzniká tak pivo plné, čisté chuti, které je nejen 
dobré a osvěžující, ale i krásné na pohled. Žádnou 
moderní technologií nevyrobíte pivo s tak hustou 
a trvanlivou pěnou.

 A abychom to na konci všechno nezkazili, aby 
si naše pivo zachovalo kromě chuti a vitaminů 
i příjemnou chmelovou vůni, ani do sudů ani do 
lahví naše pivo nepasterujeme.

Vyrábíme sedm druhů piv od desítky až po spe-
ciály, které stáčíme do lahví, sudů, plechovek, par-
ty soudků a skleněných džbánů.

4.  Úspěch každého pivovaru je dán nejen tím, ja-
ké pivo umí zákazníkům nabídnout, ale velkým 
uměním je prodat a ještě lépe – dobře prodávat. 
Mohl byste se na toto téma pochlubit? Svijanské 
pivo má mezi oblíbenci zlatavého moku skvělý 
zvuk a s tím jistě souvisí mnoho marketingového 
úsilí a dovednosti. Mohl byste nás zasvětit do ta-
jů obchodní činnosti ve Vaší společnosti?

O této oblasti by se rovněž dalo povídat velmi 
dlouho. Základem naší strategie je kvalitní a chut-
ný výrobek, o čemž svědčí velká řada nejrůzněj-
ších ocenění z degustačních soutěží. Snažíme se 
hostinské a majitele restaurací přesvědčit, že se 
k nim hosté budou vracet za kvalitním českým 
pivem. Učíme, jak s naším pivem zacházet a jak 
jej ošetřit, aby bylo co nejlepší. Doplňujeme naše 
pivo kvalitními a rychlými službami s přístupem 
malé rodinné firmy, kde jsme všichni hrdi na to, 
co děláme a kde se neustále snažíme to, co dělá-
me, zlepšovat. 

5.  Ve Vaší pozici nemáte příliš času na sebe, ale 
máte svoji rodinu, a tak je asi nutné čas pracov-
ní a relaxační vhodně rozdělit. Jak se Vám to 
daří a jaké koníčky přitom ještě zvládnete? A ta-
ké jsem se od Vás dozvěděl, že ze svého bydliště 
do pivovaru to máte čtyřicet kilometrů a že tuto 
vzdálenost jezdíte na kole. A to je na poklonu. 
Sdělte nám k tomu víc! 

Já bych tomu takový význam nedával, jezdím 
jen občas při pěkném počasí, nejvíce dvakrát až 
třikrát do týdne. Jak jste již zmínil, času mám má-
lo, a tak se jej snažím pokud možno rozdělit mezi 
práci, rodinu a mé koníčky. Rád sportuji. A cesta 
do práce na kole mi přijde jako příjemně strávený 
čas, při kterém jsem spojil příjemné s užitečným. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

C U R R I C U L U M  V I T A E :
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Moravská a česká vína sklízejí 
úspěchy nejen v Evropě. K nejno-
vějším oceněním nově přibyly me-
daile ze soutěže International Wine 
Competition San Francisco.

 
Účast na SF IWC zajišťovaná Ná-

rodním vinařským centrem ve spolu-

práci s Vinařským fondem je vůbec 
první významnější prezentací morav-
ských a českých vín v Severní Ameri-
ce. IWC San Francisco je nejuznáva-
nější mezinárodní vinařskou soutěží 
na území USA, která však svým význa-
mem Spojené státy překračuje, a je tak 
jakousi pomyslnou vstupní branou na 

trh s vínem na celém americkém kon-
tinentě. 

Letošní hodnocení probíhalo v Los 
Angeles ve dnech 13.–15. 6. 2008; cel-
kem se soutěže účastnilo na 1 150 vi-
nařství z 21 zemí světa. Moravská a čes-
ká vína byla prezentována 26 víny od 6 
vinařských společností. Úspěch předčil 

očekávání, neboť oceněno bylo 14 vín 
(2 stříbrnými medailemi, 12 bronzový-
mi medailemi).

Nejúspěšnějším vinařem se stal Petr 
Skoupil z Velkých Bílovic, který získal 
hned pět ocenění a zároveň prestižní 
cenu Best of Nation.

Zajímavé je, že uspěla nejen morav-

ská a česká bílá vína, ale že se dvou 
ocenění dočkala i vína červená. V sil-
né konkurenci vín na americkém trhu 
jde jistě o zaznamenání hodný počin.

Marek Babisz
Národní vinařské centrum, o. p. s.

Více o vínech na www.vinazmo-
ravy.cz a www.vinazcech.cz. 

Moravská a česká vína se výrazně prosadila v zámoří

„Přestože nejsou absolutní čísla zá-
vratná, víno ze Svaté země si nachází 
stále nové zákazníky. Obliba je dána 
především dobrými podmínkami pro 
pěstování vinných hroznů a pečlivým 
zpracováním. Izraelští vinaři získávali 

své zkušenosti na prestižních školách 
po celém světě,“ řekl Václav Trpák ze 
společnosti Terra Vinifera, která je nej-
větším dovozcem košer vína v ČR. 

Dodal, že dovoz izraelského vína by 
měl letos opět meziročně vzrůst. „Po-

dle zájmu zákazníků z první poloviny 
roku by mohl dovoz vína opět překonat 
rekord,“ odhadl Trpák. Podle statistik 
se do Česka loni dovezlo 7 340 lahví 
košer vína, v první polovině letošního 
roku přes 4 500 lahví. 

Milovníci vína z Izraele prý pre-
ferují červené. „Většina košer vín je 
červených, těch bílých se moc nepro-
dá,“ řekl Jiří Znojemský ze společnos-
ti Avinet. „Nezažil jsem jediné špatné 
košer víno. V Izraeli se produkují ví-

na na světové úrovni,“ podotkl Zno-
jemský. 

Moderní vinařství je v Izraeli spo-
jeno s baronem Edmondem de Roth-
schildem, který v roce 1886 nechal 
u Rishon LeZion vysadit vinice s fran-
couzskými odrůdami. Další impulz do-
stalo vinařství v regionu po vzniku ži-
dovského státu v roce 1948, kdy se noví 
osídlenci, kteří měli zkušenosti z rod-
ných zemí, pustili do výsadby dalších 
vinic a výroby vína. 

Dnes se pěstování vína v Izraeli vě-
nují velké vinařské podniky i malá ro-
dinná vinařství. Mezi největší patří 
Carmel Mizrachi, který má základnu 
jižně od Tel Avivu. Druhým největ-
ším vinařstvím je Barkan, které sídlí 
jihozápadně od Jeruzaléma. „Najdete 
zde i vinařství Tabor, které se nachá-
zí pod stejnojmennou horou. Svým ná-
zvem připomíná české město a hora za-
se svým tvarem připomíná legendární 
Říp,“ doplnil Trpák.

V Česku roste obliba košer vín

Chrámce (Mostecko) (bo) – Spo-
lečnost České vinařství Chrámce, 
největší pěstitel vinné révy v Če-
chách, zahájila expedici vín do Čí-
ny. „Zákazník si objednal prvních 
12 000 lahví, kontrakt je uzavřen 
na bílá, růžová i červená vína,“ 
řekl zakladatel rodinné firmy Ivan 
Váňa. 

„Jde o zkušební reklamní várku za za-
váděcí ceny, odběratel bude víno nabí-
zet v čínských restauracích. Pokud vše 
dopadne dobře, očekáváme odbyt na 
čínský trh v objemu 50 000 až 100 000
lahví ročně,“ uvedl Váňa. 

 Číně se ekonomicky daří, bohatá 
vrstva pije podle něj stále častěji víno. 
„Oživení čínského vinného trhu pocíti-

li producenti vína po celém světě,“ do-
plnil. 

Firma loni sklidila 300 tun hroz-
nů, z nichž vyrobila 170 000 litrů ví-
na. Zhruba pětinu produkce tvoří ko-
šer vína, na jejichž výrobu má chrá-
mecké certifikát. Výnos kolem pěti tun 
z hektaru Váňa označil za velmi dob-
rý, stejně jako kvalitu hroznů a cuker-

natost. „Vůbec jsme nedoslazovali, sklí-
zeli jsme kabinet, pozdní sběr a výběry. 
Škoda, že se září pokazilo a bylo hezky 
jen jeden týden,“ dodal. 

České vinařství Chrámce se 30 za-
městnanci pěstuje vinnou révu na 73 
hektarech, na dalších deseti jsou no-
vě založené vinice. Přibližně polovi-
nu osazených ploch představují re-

kultivované výsypky hnědouhelných
lomů. 

Společnost vykazuje v posledních 
sedmi letech mírný zisk, jenž investuje 
do archivace vín. Ve sklepích mostec-
kého děkanského kostela, který se pro-
slavil svým přesunem po kolejích kvů-
li těžbě uhlí, archivuje nyní na 10 000
lahví.

Mostecká rodinná firma začala vyvážet víno do Číny 

Cesta do Kanady může mít na lid-
ský život překvapující vliv. Zážitky 
z cest mohou přinést zajímavé pod-
něty a netradiční nápady. Právě to 
byl případ Erharda Falka z němec-
ké Pfaffenrody. Teď na jeho pozem-
ku stojí téměř čtyři metry vysoký 
skleněný monument, který souse-
di považují za bláznivou stavbu. Ve 
skutečnosti se jedná o pomník čes-
ké Becherovky.

Více než patnáct let sbíral Erhard 
Falk lahve Becherovky pro jejich krás-
ný tvar. Pak v roce 1999 viděl v Kana-
dě dům, který byl celý postavený z lah-
ví od alkoholu a o rok později se pus-

til do stavby vlastního chrámu. Cílem 
bylo vytvoření lahve Becherovky v mě-
řítku 1:10. Pokračovat ve sbírání bylo 
tedy otázkou nejvyšší důležitosti. Jen-
že když si Erhard Falk před třemi ne-
bo čtyřmi lety spočítal, kolik lahví by 
potřeboval, pomyslel si „to nezvládnu“. 
Tím nemyslel sbírání, ale pití. Až do té 
chvíle totiž vypil obsah všech nasbíra-
ných Becherovek sám a nic jiného ne-
připadalo v případě pomníku vůbec 
v úvahu. V nouzi se ale rozhodl, že při-
jme pomoc. A tak přibyly lahve od ka-
marádů a známých, ze kterých alespoň 
jeden doušek ochutnal. Další přitěžují-
cí okolností bylo to, že litrová varianta 
se prodává jenom v České republice. 

Ale i tuto překážku dokázal překonat. 
Tolik tedy k přípravám a stavebnímu 
materiálu. Ovšem ani samotná stavba 
nebyla o moc jednodušší. 

V srpnu 2007, u příležitosti vesnic-
ké slavnosti a zároveň i 200. narozenin 
Becherovky, měl pomník stát. Na dva 
roky umístil Erhard Falk na svůj svaži-
tý pozemek tunu betonu, aby se ujistil, 
jestli někde něco neujíždí. Potom zača-
la stavba 3,72 metru vysoké lahve, jenž 
trvala od května do srpna. Schéma „vy-
rovnat, obezdít, vytvrdit, zakončit“ se 
opakovalo v každém patře. A tak by-
lo 342 lahví vystavěno do osmi úrovní. 
Teď se tyčí na počest českého bylinné-
ho likéru s hořko-sladkou chutí vyso-

ko na hřebenech Krušných hor. Jeho 
odhalení vloni 18. srpna se zúčastni-
lo čtyřicet lidí ze společnosti Pernod 
Ricard, mateřské firmy a majitele čes-
ké Becherovky, hosté z České republi-
ky a obyvatelé vesnice. Ti si mimocho-
dem myslí, že je to bláznivý nápad, ale 
přesně na tom správném místě, totiž na 
tom jejich. Při slavnostním odhalení té-
to atrakce, která je v noci osvětlená, se 
podávalo něco blahodárného pro žalu-
dek i nadmořskou výšku – vychlazená 
Becherovka.

Eva Kotýnková
manažerka komunikace,

Jan Becher – Karlovarská Becherovka / 
PLEON Impact

Pomník na počest lahodné chuti

SEZNAM OCENĚNÝCH VÍN
Výrobce Víno Ročník Medaile

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

BOHEMIA SEKT, a. s. Bohemia Sekt Prestige Demi sec 2005 Bronz

BOHEMIA SEKT, a. s. LOUIS GIRARDOT Brut 2003 Bronz

Vinne sklepy Lechovice, spol. s r. o. PÁLAVA, výběr z hroznů 2007 Bronz

Vinne sklepy Lechovice, spol. s r. o. Chardonnay, výběr z bobulí 2007 Bronz

Vinné sklepy Valtice, a. s. Neuburské, pozdní sběr 2007 Bronz

Vinné sklepy Valtice, a. s. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2007 Bronz

Vinné sklepy Valtice, a. s. Veltlínské zelené, ledové víno 2007 Bronz

Baloun Radomil Rulandské bílé, pozdní sběr 2007 Bronz

Petr Skoupil Winery Dornfelder, pozdní sběr, barrique 2006 Stříbro

Petr Skoupil Winery Ryzlink vlašský, ledové víno 2003 Bronz

Petr Skoupil Winery Veltlínské zelené, kabinetní víno 2007 Stříbro

Petr Skoupil Winery Svatovavřinecké, pozdní sběr 2006 Bronz

Petr Skoupil Winery Tramín červený, kabinetní víno 2007 Bronz

TENTOKRÁT ZAZÁŘILA 
NA PREŠOVSKÉ MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽI MUVINA
Ve slovenském Prešově proběhla 

ve dnech 11.–13. června mezinárod-
ní soutěž vín MUVINA 2008. Soutě-
ži byl přidělen patronát O.I.V. – me-
zinárodní organizace pro révu a víno 
– což ji řadí mezi prestižní světové 
soutěže vín. Moravská a česká vína 
sklidila opět obrovské úspěchy. Naši 
vinaři, kteří prostřednictvím Národ-
ního vinařského centra za podpory 

Vinařského fondu zaslali svá vína, 
obdrželi 58 významných ocenění. 

Do soutěže v šesti klasických kate-
goriích zaslali dohromady 550 vzor-
ků kromě našich zástupců také vinaři 
z Argentiny, Uruguaje, Chile, Němec-
ka, Španělska, Bulharska, Maďarska, 
Slovinska a Slovenska. Kvalitu vín po-
suzovala mezinárodní porota složená 
ze zástupců z celé Evropy. 

Moravští a čeští vinaři poskytli do 
soutěže celkem 200 vzorků vín. A jak 
už bývá tradicí, opět sklízeli úspěchy. 

Téměř třetina z nich získala nějaké oce-
nění. „Tento rok na Slovensku naše ví-
na skutečně excelovala. Ze šesti titulů 
šampiónů, které udělila porota, jsme 
získali polovinu,“ komentuje Pavel Krš-
ka, ředitel Národního vinařského cent-
ra. Titul šampiona obdrží víno, které je 
ohodnocené největším průměrem a zá-
roveň získá zlatou medaili v každé ka-
tegorii. V dané skupině musí být mini-
málně deset soutěžních vzorků. „Toto 
nejvyšší ocenění získala firma Bohemia 
Sekt za svůj Louis Girardot brut, 2003, 

Nové Vinařství za Cabernet Sauvignon 
rosé, 2007, a ZD Sedlec za Chardonnay 
slámové víno, 2006. Zmínil bych ještě 
Sauvignon, pozdní sběr, 2007, z Ví-
na Mikulov, který získal druhý nejvyš-
ší počet bodů v absolutním hodnocení, 
ale v „rozstřelu“ na šampiona nedosáh-
nul,“ dodává Pavel Krška. 

Kromě titulu šampiona si i ostatní 
moravská a česká vína vedla skvěle. Na-
ši vinaři se mohou pochlubit osmnácti 
zlatými medailemi, stříbrných obdrželi 
čtyřicet. Deset vzorků navíc dosáhlo na 

tzv. čestnou stříbrnou medaili – dosaže-
ný počet bodů odpovídal stříbrné me-
daili, ale vzhledem k tomu, že se udělu-
je maximálně 30 % medailí z celkového 
počtu vín, tak ji nedostanou. 

Slavnostní vyhlášení mezinárodní vi-
nařské soutěže MUVINA 2008, na kte-
rém si vítězi jednotlivých kategorií pře-
berou zlaté a stříbrné medaile, proběh-
ne 12. září v Prešově.
Pavel Krška, Národní vinařské centrum

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

Hvězda moravských a českých vín stoupá vzhůru 

Praha (bo) – Košer vína jsou v Česku stále oblíbenější. Loni se z Izraele 
do České republiky dovezla tato vína v hodnotě 812 000 korun, což mezi-
ročně znamená více než trojnásobný nárůst. Vyplývá to z dat Českého sta-
tistického úřadu. Košer vína jsou známá svou vysokou kvalitou, kterou ne-
oceňují jen židé, řekli dovozci izraelských vín. 



22 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 8 / 2008

Potravinářský zpravodaj – list Potravinářské komory ČR / Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02  Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 655, 296 374 653,
šéfredaktor – 296 374 659, fax: 296 374 658, e-mail: redakce@agral.cz; p.zpravodaj@agral.cz; http://www.agral.cz. Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657, fax 296 374 658. Řídí: redakční rada. Ing. Pavel Veselý, šéfredaktor.
Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 521. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička – grafické práce. Tisk: VS, Praha 4 - Pankrác. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

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

Potravinářský
zpravodaj

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

Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4 

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

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

Bližší informace můžete získat na
www.cks-brno.cz nebo na 

tel. č. 737 366 376 případně na e-mailu
cks-brno@volny.cz.

Bližší informace můžete získat na

Potřebujete vědět,
jak a čím správně měřit teplotu, hmotnost,  relativní vlh-
kost vzduchu, jak detekovat nebezpečné materiály v po-
travinách, predikovat modely růstu mikroorganismů v po-
travinách a řadu dalších informací, aby výsledky vašich 
měření a zkoušek mohly být považovány za objektivní, 
odpovídající požadavkům právních a technických před-
pisů o potravinách a o metrologii?

Potom Vám jistě přijde vhod nabídka 
Českého kalibračního sdružení,

které pořádá ve dnech 30. 9. až 1. 10. 2008
v Blansku již 4. seminář 

METROLOGIE
V POTRAVINÁŘSTVÍ

�  Dodáváme víno jako dárek
pro zákazníky a zaměstnance
na konci roku a k jiným významným 
příležitostem, víno můžeme opatřit logem 
zákazníka či požadovaným textem

�  Nabízíme široké portfolio tichých vín
�  Novinkou jsou sekty

Templářské sklepy Čejkovice, 
696 15 Čejkovice 945, tel.: +420 518 309 011, fax: +420 518 309 010

E-mail: info@templarske-sklepy.cz, www.templarske-sklepy.cz 
96 15 Čejkovice
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