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Páté výročí oslavila
národní značka kvality KLASA
na pódiu v Pivovarské zahradě 
českobudějovického výstaviště

při příležitosti 35. ročníku
agrosalonu Země živitelka.

Z rukou ministra zemědělství
Mgr. Petra Gandaloviče převzalo certifikát 
národní značky kvality KLASA 11 výrobců
pro celkem 20 potravinářských výrobků.

Bližší informace přinášíme na straně č. 7.

Ministr Gandalovič
zahájil 35. ročník

Země živitelky

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

Silná koruna
stejně jako zlotý

likviduje potravináře
Silný zlotý dělá problémy polským podnikům, 

které větší část své produkce vyvážejí. Řada z nich 
již začala propouštět zaměstnance. O místo mů-
že podle odhadu odborníků přijít až několik desí-
tek tisíc osob. Ohrožen je zejména potravinářský 
průmysl. Tuto zprávu z polských médií lze přirov-
nat k článkům o našem potravinářství, kdy vývoz-
ci vlivem silné koruny ztrácejí konkurenceschop-
nost. Nedávno na tiskové konferenci Agrární ko-
mory ČR na to upozorňovali jak producenti mléka, 
tak jeho zpracovatelé. Ve stejné situaci jsou i pro-
ducenti a zpracovatelé vepřů a jmenovat by se moh-
la jedna komodita za druhou.

Dopady rekordně posilující polské měny pro 
hospodářství jsou podle profesních asociací a fi-
rem dramatické. Pokud bude zlotý nadále zpevňo-
vat, což předpokládají analytici, může mít problém 
celospolečenský dopad, varují zástupci průmyslo-
vých svazů. Podobná situace panuje také v České 
republice. Koruna se v polovině července poprvé 
dostala pod hranici 23 Kč/EUR a obavy z vlivu sil-
ného kurzu na celou ekonomiku vyjádřil i premiér
Mirek Topolánek. Od té doby sice měna o něco 
oslabila, ale problém trvá a koruna dokonce již 
zase mírně posiluje. 

Evropská měna se obchoduje za něco přes tři 
zloté, hodnota dolaru klesla na dva zloté. Od vstu-
pu Polska do EU v roce 2004 kurz zlotého zpevnil 
o zhruba 30 procent. Podobně jako česká koruna 
a také maďarský forint roste zlotý silně od počát-
ku letošního roku. 

Z nejnovějších odhadů Polské národní banky 
(NBP) vyplývá, že již každé třetí firmě se nevyplá-
cí prodávat zboží v zahraničí. Oběťmi silného zloté-
ho jsou například pracovníci masných závodů Byd-
Meat, jejichž šéfové nedávno podali u soudu návrh 
na likvidaci. 

Stín nezaměstnanosti visí nad zaměstnanci mas-
ných firem v celém Polsku. „Situace je dramatic-
ká. Při tak nevýhodném kurzu se na prodeji masa 
za hranicí nedá vydělat,“ uvedl předseda svazu pol-
ských zpracovatelů masa Witold Choiński. 

Proto stále více firem rezignuje na export. Vý-
razně se pozastavil vývoz vepřového. Před dvěma le-
ty zahraniční klienti koupili v polských masokom-
binátech až 193 000 tun vepřového za více než 358 
milionů eur. Letos export tohoto masa bude o ví-
ce než 70 000 tun nižší a hodnota transakcí kles-
ne o 100 milionů eur. 

Jen během prvního pololetí bankrot ohlásilo 16 
větších potravinářských firem. „Naše zisky klesly 
o čtvrtinu, ačkoliv jsme do zahraničí vyvezli stejný 
počet výrobků jako před rokem,“ uvedl Waldemar 
Broś, zástupce předsedy státního svazu mlékáren-
ských producentů, kteří exportují každý třetí litr 
mléka a polovinu vyprodukovaných sýrů. 

Velké firmy, jako je Mlekpol nebo Mlekovita, 
přebírají menší mlékárny, které čeká restruktura-
lizace. „Pokud se kurzy valut nezmění, na konci 
roku lze očekávat velké propouštění,“ dodal Broś. 

Mlékaře tak zřejmě potká podobný osud, jaký 
nedávno stihl čalouníky a truhláře z firmy Adriana, 
donedávna předního polského producenta nábytku. 
Ředitel firmy Marek Karwan právě propustil polo-
vinu zaměstnanců. Z podniku odešlo 450 osob z 900 
lidí. Ještě na konci loňského roku přitom ve firmě 
pracovalo 1200 osob. „Jsme další obětí silného zlo-
tého. Abychom přetrvali, musíme doplnit nabídku 
o renovace a přizpůsobit zaměstnanost nižším zis-
kům,“ vysvětlil Karwan své rozhodnutí. 

Silný zlotý má dopad také na cestovní ruch a za-
krátko se může problém podle odborníků rozšířit. 
Hlavní ekonom banky BPH Ryszard Petru odha-
duje, že zlotý bude posilovat nejméně ještě několik 
nejbližších měsíců. A co bude dál se silnou koru-
nou v ČR? Předchozí řádky a polské příklady jsou 
nastaveným zrcadlem i naší ekonomice.

 Eugenie Línková

V průběhu druhého
prázdninového měsíce 
se v médiích objevila 
v souvislosti se získá-
ním ochranného ozna-
čení České pivo otázka 
celého systému těchto 
značení. Evropská unie 
totiž hodlá podrobit 
trojici PDO (chráněné 
označení původu), PGI 

(chráněné zeměpisné označení) a TSG (tradič-
ní speciality) prověrce, zda splňují svůj pů-
vodní cíl, tedy ekonomický přínos, který má 
označený produkt pro region původu, export-
ní potenciál výrobku nebo udržitelnost pro-
dukce. 

Potravinářská komora je proti zrušení tohoto 
systému, protože ale tento systém funguje již od 
počátku 90. let minulého století, chápeme, že je 
třeba ho upravit tak, aby odpovídal dnešním po-
žadavkům a nebyl zneužitelný v konkurenčním 
boji. 

Velmi v tomto směru oceňuji úmysl minister-
stva zemědělství uspořádat v rámci našeho před-
sednictví konferenci na vysoké úrovni na téma 
označování původu výrobků. Systém PDO, PGI 
a TSG se podle názoru českých potravinářů 

osvědčil – o tom hovoří ostatně také řada přihlá-
šených českých výrobků do jednotlivých katego-
rií. Česká republika mezi novými členskými státy 
s jejich počty jasně vede.

V současné době jsme podali rovněž námit-
ku proti žádosti o chráněná zeměpisná označení 
Edam Holland a Gouda Holland, kterou podali 
do Bruselu Holanďané. Podle našeho názoru jde 
u obou typů sýrů o zdruhovělé označení, jedno-
duše řečeno, jde o druh sýrů, které se vyrábí v ce-
lé Evropě a které si už nikdo nespojuje s Holand-
skem, respektive s Nizozemskem. Rovněž surovi-
ny používané pro výrobu těchto sýrů nejsou nijak 
specificky vázané na Holandsko a jsou dostup-
né v celé Evropě. S tímto názorem a námitkou 
nejsme v Evropské unii sami, proti udělení chrá-
něného zeměpisného označení pro tyto dva sýry 
vystoupilo i Slovensko, Německo, Rakousko, no-
vě se připojily také severské státy – Švédsko, Fin-
sko a Dánsko.

Rozhodně nelze ale v souvislosti se zdůrazňo-
váním kvality či výjimečnosti potravinářských 

výrobků zanedbávat ani českou značku kvality
KLASA, která má podpořit kvalitní výrobky 
a usnadnit orientaci spotřebitele v nabídce. Tento 
prvotní záměr značky se daří úspěšně plnit a dou-
fáme, že nová propagační kampaň na KLASu ten-
to dobrý základ ještě více rozvine.

Jsem proto velmi rád, že i v situaci, kdy pláno-
vaný rozpočet kapitoly Zemědělství na příští rok 
je nižší o několik miliard, pan ministr zdůraznil, 
že v rozpočtu bude na KLASu pamatováno stej-
nou částkou jako v letošním roce.

Úspory v rozpočtu však mohou výrazně ovliv-
nit celý zemědělsko-potravinářský sektor v České 
republice. Již dnes je konkurenceschopnost čes-
kých zemědělců a potravinářů ve srovnání s je-
jich evropskými kolegy podstatně nižší a kráce-
ní peněz by samozřejmě tuto propast ještě pro-
hloubilo.

Navíc již dnes trpí zemědělci i potravinářští 
výrobci silnou korunou a mezi jiným bojují stá-
le i s obchodními řetězci za spravedlivé dodava-
telsko-odběratelské podmínky, které by zastavily 
neoprávněné požadavky řetězců na různá finanč-
ní plnění za akce, o které nemá dodavatel vůbec 
zájem. 

Vzhledem k tomu, že problém obchodních ře-
tězců a jejich vztahů s dodavateli je aktuální i na 
půdě Evropského parlamentu, pevně věřím, že 
tento problém najde pochopení i u české vlády.

Hodnocení práce MZe se může opřít např. 
o úspěchy české agrární diplomacie v Bruselu, 
za jeden z nich považuje ministr Gandalovič 
upravený návrh EK na seškrtání dotací, stano-
vený na bázi velikosti farem. Naše země patřila 
k těm, na které by původní návrh dopadl nejtí-
živěji. Vzhledem k historickému vývoji tvoří na-
še zemědělství především velké farmy, které by 
podle původního návrhu měly přijít až o 45 % 
dosavadních dotací. Většina těchto peněz by na-
víc ani nedoputovala do ČR. Proto Česká repub-
lika iniciovala koalici členských států, kterým 
hrozilo, že budou případným prosazením pů-
vodního návrhu podobně postiženy. Toto úsilí 
spolu s několikaměsíčním tvrdým vyjednáváním 
českého týmu se vyplatilo. Nový, modifikovaný 
návrh Komise je pro ČR nesrovnatelně výhod-
nější. Úspěchem je také reforma trhu s vínem, 
kde se ČR podařilo vybojovat všechny priori-
ty, tedy rozumnou výši finančních prostředků, 
možnost doslazování cukrem i zachování tradič-
ního označování.

Výrazným aktuálním tématem je samozřej-
mě rozpočet, který pro resort zemědělství po-
čítá s přibližně pětimiliardovým snížením opro-
ti roku minulému. Ministr Gandalovič nicmé-
ně aktivně jedná o možných úpravách. „Největší 
propad nastane u národních doplňkových plateb, 
kde na rok 2009 počítáme s přibližně čtyřmi mili-
ardami korun. Při rozhodování mezi plošným sní-
žením těchto plateb a redukcí podpůrných progra-
mů Agrárně potravinářského komplexu převážil 
názor, že je spravedlivé, aby nucené škrty dopadly 
na všechny zemědělce rovnoměrně,“ řekl Ganda-
lovič. Primárním zájmem je, aby nebylo ohrože-
no fungování PRV. 

Další oblastí, do níž ministerstvo napřelo svo-
je úsilí, je vyrovnání se s minulostí. „Nový trans-
formační zákon přijala v červnu tohoto roku vlá-
da a doporučila ho sněmovně k projednání. Věřím, 
že v poslanecké sněmovně převládne pocit odpo-
vědnosti a přijetím tohoto zákona budou konečně 
naplněna práva oprávněných osob a s definitivní 
platností ukončíme restituční proces českého ze-
mědělství,“ uvedl Gandalovič.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Letošní již 35. ročník mezinárodního agro-
salonu Země živitelka je tradiční příležitos-
tí k hodnocení úspěšnosti právě vrcholící-
ho hospodářského roku. Ministr zemědělství
Petr Gandalovič, který veletrh 21. srpna 2008 
zahájil, této příležitosti využil i k rekapitu-
laci a zhodnocení práce resortního minis-
terstva.

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR, při zahájení 35. ročníku Země živitelky 
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Zejména při po-
hledu do minu-
losti jsou patrné 
změny k lepšímu. 
V péči o poho-
du zvířat a v její 
kontrole se za po-

sledních 15 let mnoho změnilo.

A jsou to změny zásadní. Za mezník 
lze označit rok 1992, kdy nabyl účin-
nosti zákon na ochranu zvířat proti tý-
rání. Dobrý vztah ke zvířatům byl před 
rokem 1989 vnímán sice jako žádou-
cí, ale pokud šlo o chov zejména hos-
podářských zvířat, převažoval pohled 
utilitaristický, prvotním hlediskem by-
lo totiž dosažení žádoucí užitkovosti. 
Ochrana zvířat a péče o jejich poho-
du od roku 1992 vycházela z tohoto 
zákona a z dalších národních předpi-
sů, které byly harmonizovány s práv-
ními předpisy ES. Ještě před přijetím 
ČR do EU byla naše republika smluvní 
stranou všech pěti dohod Rady Evro-
py (RE) vztahujících se k ochraně zví-
řat. Od roku 1993 jsme byli pozorova-
teli a potom i členy Stálého výboru pro 
ochranu zvířat chovaných pro hospo-
dářské účely a dalších pracovních or-
gánů. Byli jsme prvním z postkomu-
nistických států, který se takto začle-
nil a přijal uvedené evropské právní 
normy. 

Pro další, zejména kandidátské stá-
ty se stal náš systém ochrany zvířat 
systémem vzorovým. Ministerstvo ze-
mědělství ČR zřídilo Ústřední komi-
si pro ochranu zvířat, která je odbor-
ným orgánem, jenž doporučuje opatře-
ní a koordinuje plnění úkolů na úseku 
ochrany zvířat. Kvalifikovaný dozor 
zajišťuje svými inspektory Státní vete-
rinární správa ČR. Prakticky jej prová-
dějí inspektoři 13 krajských veterinár-
ních správ a Městské veterinární správy 
v Praze. Inspektoři musejí být kvalifiko-
vání podle § 26 zákona na ochranu zví-
řat proti týrání, i když se jedná o veteri-
nární lékaře, proto bylo proškoleno od 
té doby 994 inspektorů.

Od roku 1992 bylo v ČR do konce ro-
ku 2007 uskutečněno celkem 163 053 

dozorových akcí. Situaci každoročně 
vyhodnocuje publikace (v česko-anglic-
ké verzi) Program ochrany zvířat, která 
je k dispozici na webových stránkách 
Státní veterinární správy. Podle údajů 
Ministerstva spravedlnosti ČR bylo za 
týrání zvířat podle § 203 trestního zá-
kona od roku 1992 celkem stíháno 614 
a odsouzeno 288 osob. 

Na přípravě předpisů o ochraně zví-
řat i při jejich novelách se mimo stá-
lých připomínkových míst účastní i ši-
roká veřejnost. Na všech úrovních se 
osvědčila spolupráce s představite-
li chovatelských svazů a nevládních 
ochranářských organizací. 

Hlavní dozorová činnost je přiroze-
ně zaměřena na welfare hospodářských 
zvířat. V chovech hospodářských zvířat, 
zejména v počátečním období souvise-
jícími se změnami vlastnických vztahů 
i nezkušeností managementu, se poru-
šení zákona po dobu 4 let pohybovalo 
zhruba kolem 10 %; v počátečním ro-
ce 1993 přesáhlo 7 %. V pozdějších le-
tech se pozitivně uplatnil ekonomický 
vliv, kdy jsou dotace poskytovány jen 
těm podnikatelům, kteří splňují v cho-
vech alespoň minimální podmínky wel-
fare. Doporučená opatření tak poklesla 
na úroveň kolem 5 % a porušení záko-
na se pohybují do 2 %. V případech, že 
by byla zvířata ohrožena, krajské vete-
rinární správy ukládají závazný pokyn 
a k sankčním opatřením přistupují teh-
dy, pokud nebyl pokyn v termínu spl-
něn nebo došlo k prokazatelnému tý-
rání zvířat. 

Např. v roce 2007 bylo v hospodář-
stvích uloženo 507 nápravných opatře-
ní, která se týkala 77 093 zvířat, pod-
le veterinárního zákona proběhlo 45 
správních řízení, bylo uloženo 75 po-
kut mimo správní řízení a úřady obcí 
s rozšířenou působností řešily 102 pří-
padů. 

Péči o pohodu zvířat, welfare, a do-
zor by bylo možné dále rozdělit na ně-
kolik zásadních oblastí, a to na kontro-
lu přepravy zvířat, kontrolu na jatkách, 
v zájmových chovech, volně žijících 
zvířat a na kontrolu pokusů na zvířa-
tech. V rámci systému křížové shody 

(Cross Compliance) ve vztahu k vyplá-
cení dotací pro zemědělce lze předpo-
kládat i v této oblasti další zpřesnění 
kontrolních podmínek.

Dozor při přepravě zvířat se v po-
čátečním období pohyboval kolem 
250 kontrol ročně. Postupně však vli-
vem zájmu veřejnosti, který byl vyvo-
lán především medializováním špat-
ných podmínek přepravy skotu do 
Přední Asie a jatečných koní do Itálie, 
se kontrolní požadavky začaly zvyšo-
vat a v současnosti mimo kontrol zá-
silek doručovaných na jatky se těchto 
kontrol od roku 2001 provádí více než 
desetinásobek. Přistoupili jsme ke ško-
lení dopravců zvířat, kterých bylo cel-
kem proškoleno již 3 165, a tím plníme 
i jednu z podmínek nařízení Rady ES 
1/2005, které upravuje podmínky pře-
pravy zvířat. V současnosti je schvále-
no 307 dopravců pro přepravu zvířat 
v době do 8 hodin trvání cesty, 155 do-
pravců pro dlouhotrvající cesty a po 
novele zákona na ochranu zvířat proti 
týrání bude muset požádat o schválení 
dalších 276 dopravců, kteří byli dosud 
pouze registrováni podle dosud plat-
ných národních předpisů.

Ke kontrole welfare na jatkách lze 
uvést, že dnes jsou při denní kontrole 
prověřovány prakticky všechny zásilky 
jatečných zvířat. Mimo to se každoroč-

ně konají komplexní kontroly dodržo-
vání podmínek welfare na všech jat-
kách. V roce 1994 bylo celkem zazna-
menáno 247 kontrol. V roce 2007 to 
bylo již 970 kontrol, při kterých bylo 
uloženo 77 nápravných opatření, mimo 
správní řízení bylo uloženo 21 pokut 
a v 9 dalších případech proběhla správ-
ní řízení. Uvedená opatření se týkala 
23 168 zvířat. I vzhledem k tomuto po-
čtu postižených zvířat se jedná o velice 
dobrou úroveň, což konstatovaly i kon-
trolní mise DG SANCO (Generálního 
ředitelství Zdraví a ochrany spotřebite-
le), protože v ČR je ročně poráženo ví-
ce než 140 milionů zvířat. 

Přestože v zájmových chovech by se 
dala očekávat lepší péče, je relativně 
nejvyšší počet zjišťovaných nedostatků 
právě zde. Vyplývá to často z neznalos-
ti podmínek chovu zvířat, popřípadě 
z chovu nových „módních“ druhů nebo 
plemen. Tento trend se dařilo v letech 
1999 až 2001 snižovat, ale nyní opětně 
narůstá. Byl sledován i chov nebezpeč-
ných druhů zvířat a bylo možné vysle-
dovat negativní vliv zvýšení poplatků 
na počet evidovaných chovů, přesto-
že chov takových zvířat bez povolení 
byl sankcionován pokutou 15 000 ko-
run. Podle zákona po roce 2004 vět-
šina zájmových sdružení a organizací 
upravila podmínky v řádech veřejných 
vystoupení a je možné konstatovat, že 
se úroveň ochrany zvířat na těchto ak-
cích zlepšila. V současnosti se pozor-
nost soustřeďuje na zlepšení podmínek 
obchodu s těmito zvířaty. 

V podmínkách ochrany volně žijí-
cích zvířat přispělo ke zlepšení pod-
mínek omezení způsobů jejich odchy-
tu a usmrcování, které naše předpisy 
upravují ve shodě s mezinárodními do-
hodami. Došlo k omezení v zahajování 
výcviku jedinců vybraných druhů pro 
účely trikové drezúry v cirkusech apod. 
Novela zákona na ochranu zvířat přiná-
ší značný posun pro ochranu hendike-
povaných zvířat, včetně podmínek pro 
zřizování a provoz záchranných stanic. 
Podmínky chovu zvířat v zoologických 
zahradách řeší samostatný zákon, pod-
le kterého je v ČR licentováno 17 zoo-

logických zahrad a 1 komerční expo-
ziční akvárium. 

Pokud jde o pokusy na zvířatech, ty 
se mohou provádět pouze v akredito-
vaných uživatelských zařízeních, kte-
rá byla akreditována posupně od ro-
ku 1994. Laboratorní zvířata mohou 
dodávat jen ta chovná a dodavatelská 
zařízení, která mají pro tuto činnost 
osvědčení Ústřední komise pro ochra-
nu zvířat. Podmínky kvalifikace pro 
provádění pokusů na zvířatech splnilo 
od roku 1992 celkem 2 165 vysokoško-
láků se vzděláním biologického směru. 
Počty použitých laboratorních zvířat 
se v našich podmínkách trvale snižu-
jí a od roku 1994 byl u těchto katego-
rií zaznamenán pokles na 57 % proti 
původnímu stavu. Pro vykazování vyu-
žití zvířat v pokusech je však význam-
ný právě systém evidence a kontroly ve 
všech oblastech pokusného využití zví-
řat. Vzhledem k tomu, že za pokus je 
považováno mimo jiné i metodické sle-
dování zvířat v přírodě, v našem pří-
padě např. kroužkování ptáků, došlo 
v roce 2002 k nárůstu použitých po-
kusných zvířat pravě z důvodů, že bylo 
zaevidováno 136 796 ptáků, kteří by-
li kroužkováni. Do té doby byl pokles 
z původních 559 568 pokusných zvířat 
v roce 1994 na 238 765 v roce 2001. 
Obdobně z odborného pohledu je nut-
né hodnotit i účel a počet zvířat použi-
tých ve výuce. Po zavedení kurzů pro 
dopravce, kteří musejí složit i praktické 
zkoušky spočívající v manipulaci s koň-
mi, skotem, prasaty apod., stoupl počet 
zvířat použitých při výuce, což bylo kri-
tizováno ochranářskými organizacemi. 
Kritika byla vyslovena v daném případě 
bez ohledu na to, že uvedená činnost 
nepřímo přinesla prospěch pro welfare 
přepravovaných zvířat.

Problematika ochrany zvířat a péče 
o jejich pohodu v ČR je velmi složitá 
a je pozorně veřejností sledována. Je 
potěšitelné, že v poslední době křikla-
vých případů týrání ubývá. Tento trend 
s uspokojením dosud vždy konstatova-
ly i kontrolní mise z Generálního ře-
ditelství Zdraví a ochrany spotřebitele 
(DG SANCO). 

Pokud jde o nezodpovědný vztah 
ke zvířatům, který může končit až 
jejich týráním, je namístě přís-
ný postih. Na tom se jistě shodne 

většina veřejnosti, když ale dojde 
k posuzování konkrétních případů, 
hledají se často polehčující okol-
nosti.

Právě kvůli ukládaným nízkým tres-
tům lze slyšet volání po jejich zvýšení, 
avšak již nynější právní normy umož-
ňují postihovat ty, kdo zvířatům způ-
sobují utrpení, a to velmi citelně.

Například podle zákona na ochra-
nu zvířat proti týrání lze za správní 
delikty zmíněné v § 27 (maření veteri-
nárního dozoru, týrání, propagaci tý-
rání aj.) uložit již dnes pokutu do výše 
100, popřípadě 500 tisíc korun a ulo-
žit zákaz činnosti až na 5 let. Za pře-
stupky zmíněné v § 28 (např. kdo trpí 
týrání zvířat nezletilými nebo nesvé-
právnými osobami, za které zodpoví-
dá, popřípadě sám týrá zvířata aj.) lze 
uložit pokutu do 20, popřípadě 30 ti-

síc korun nebo zákaz činnosti až na 
dva roky.

Z nápravných opatření lze zmínit 
například to, že na návrh místně pří-
slušné krajské veterinární správy mů-
že obec s rozšířenou působností naří-
dit a zajistit umístění týraného zvíře-
te do náhradní péče, nařídit chovateli 
snížení počtu chovaných zvířat, a to 
včetně jejich utracení, pozastavit cho-
vateli činnost, přičemž odvolání ne-
má odkladný účinek a všechny nákla-
dy nese chovatel či majitel zvířat.

Ano, existuje i možnost trestu od-
nětí svobody. S touto možností počí-
tá trestní zákon, a to v § 203. Až rok 
„na tvrdo“ nebo zákaz činnosti nebo 
peněžitý trest může čekat ten „kdo tý-
rá zvíře, ačkoliv byl za podobný pře-
stupek v posledním roce postižen ne-
bo za takový čin v posledních dvou 
letech odsouzen“. Důležité je ustano-

Málokdo si dovede představit, 
co se skrývá pod názvem choroby 
skotu – infekční bovinní rhinotra-
cheitida, a za takových asi sedm 
let to ani nebude nutné. Národní 
ozdravovací program, který zásad-
ně podpořilo Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, přináší kýžené výsledky.

Za dva a půl roku, kdy bylo u nás 19 %
chovů skotu této nákazy prosté, jsme 
letos v pololetí dosáhli potěšitelného 
výsledku – 52 % chovů prostých. 

Infekční bovinní rhinotracheitida 

neboli IBR je onemocnění, jehož zá-
keřnost spočívá v tom, že průběh ne-
bývá bouřlivý, nicméně škody v cho-
vech jsou velké. Infekce probíhá buď 
s klinickými příznaky, tj. záněty dýcha-
cího ústrojí a pohlavních orgánů, ho-
rečky, výtok ze sliznic a zmetání bře-
zích krav. Anebo jde o formu latentní, 
která se projevuje především snížením 
užitkovosti a dalším nenápadným šíře-
ním původce nákazy.

Cílem ozdravování je dosáhnout, že 
ČR bude uznána za zemi tohoto one-
mocnění prostou. Lze očekávat, že 

po ukončení tohoto programu budou 
u nás dvě skupiny chovů, a to chovy 
prosté a chovy ozdravené. Rozdíl me-
zi nimi bude ten, že u těch ozdrave-
ných budou ještě zjistitelné protilátky 
po vakcinaci. Poté asi do pěti let po vy-
řazení těchto zvířat s protilátkami bu-
de možné uvažovat o zmíněném „uzná-
ní“. Smyslem ozdravování je zařadit se 
mezi země, kde se IBR již nevyskytu-
je, tudíž naši chovatelé budou moci bez 
problémů obchodovat se všemi země-
mi, a to znamená, že budou moci vyvá-
žet jak živý jatečný skot, tak plemenný 

materiál bez jakéhokoliv dalšího zatíže-
ní při odbavování zásilek v rámci intra-
komunitárního obchodu.

Dnes, díky tomu, že se u nás ozdra-
vuje, mohou bez omezení obchodovat 
ty chovy, které jsou prosté, tj. zmíně-
ných 52 % chovů. Za letošní první polo-
letí jsme zaznamenali významný posun, 
přibyly 4 % ozdravených chovů. Svěd-
čí to o tom, že Ministerstvem zeměděl-
ství ČR vynaložené nemalé prostředky 
jsou využívány účelně a také to potvrzu-
je uvědomělost našich chovatelů.

Určitě je dobré připomenout praxi, 

že všichni chovatelé, v jejichž stádech 
nebyla zjištěna sérologicky pozitivní 
zvířata, nebo ti, kteří již ozdravili eli-
minační metodou bez vakcinace, muse-
jí vždy požádat místně příslušnou kraj-
skou veterinární správu o uznání svého 
stáda za prosté IBR. 

Josef Duben, SVS ČR

Welfare v ČR – situace se stále lepší

I medializace a obecný odsudek jsou trestem

O úspěšném ozdravování od IBR

Kdo ví,
co je to BSE?

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

www.svscr.cz 

vení odstavce 2 – „Kdo utýrá zvíře, bu-
de potrestán odnětím svobody až na je-
den rok nebo zákazem činnosti nebo 
peněžitým trestem“. A pro úplnost 
odstavec 3 – „Odnětím svobody až na 
dvě léta bude pachatel potrestán, spá-
chá-li čin uvedený v odstavci jedna ne-
bo dva veřejně nebo na místě veřejnos-
ti přístupném“.

Je tedy možné ty, kdo zvířata týra-
jí, opravdu účinně potrestat, ale záleží 
především na úřadech a na soudech, 
jak rychle a jak vůbec jednotlivé pří-
pady posoudí. A jak je vidět z před-
chozího, je možný i postih nezleti-
lých, přece za ně zodpovídají zákonní 
zástupci, většinou tedy rodiče!

Velkou a významnou roli také mají 
média, neboť zveřejnění jednotlivých 
případů a z toho vyplývající ostuda 
a veřejný osudek, i to má, aspoň dou-
fejme, odstrašující efekt.

Nechci to zakřiknout, dal-
ší případ nemoci šílených krav 
se možná ještě může objevit... 
Teoreticky a možná i prakticky 
je to možné, avšak už jen vel-
mi málo pravděpodobné. Starší 
ročníky krav, narozené před ro-
kem 2001, již na živu prakticky 
nejsou. Ty se mohly ještě naka-
zit kontaminovaným krmením.

K 31. červenci 2008 bylo u nás 
od počátku roku 2001 vyšetře-
no prakticky milion třikrát sto ti-
síc krav (přesně 1 298 996 kusů), 
a na toto množství bylo 28 pozitiv-
ních na BSE. Poslední případ vý-
skytu byl zaznamenán 19. prosin-
ce 2007.
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Státní země-
dělská a potra-
vinářská inspek-
ce nadále věnu-
je značné úsilí 
odhalování fal-
šovaných potra-

vin či případů klamání spotřebite-
le. Obě praktiky vedou k tomu, že 
se na trhu objevují potraviny, kte-
ré se vydávají za něco, čím ve sku-
tečnosti nejsou, a spotřebitel ne-
má příliš mnoho šancí je rozpoznat. 

TABULKA – PŘEHLED NEVYHOVUJÍCÍCH VZORKŮ DŽEMŮ
Název džemu Šarže Země původu Dovozce Důvod

Jahodový džem extra 
JACO gold, 450 g

datum
minimální 
trvanlivosti 
02/2010

Vyrobeno 
v Chorvatsku
pro Normu 

Norma, k. s. Deklarováno 65 g/100 g jahod. Skutečný 
obsah 40 g/100 g. Pro džemy „extra“ je 
přitom předepsáno min. 45 g/100 g. Dále 
prokázána přítomnost látek dokazujících, 
že pro výrobu jahodového džemu bylo pou-
žito i jiné ovoce.

Farmer´s Gift 
meruňkový džem, 
20 g

datum minimální 
trvanlivosti 06-09
šarže L 01-08

Řecko PeMaP* s. r. o., 
Přerov

Deklarováno 35 g/ 100g ovoce. Skutečný 
podíl 18,7 g/100 g.

Farmer´s Gift 
jahodový džem, 20 g

datum minimální 
trvanlivosti 06-09
šarže L 01-08

Řecko PeMaP* s. r. o., 
Přerov

Deklarováno 35 g/ 100g ovoce. Skutečný 
podíl 23,8 g/100 g.

Džem borůvkový 
Qually, 450 g

datum minimální 
trvanlivosti 10. 
02. 2009
šarže 222/
H7/2200

Polsko PeMaP s. r. o., 
Přerov

Prokázána přítomnost látek dokazujících, 
že pro výrobu borůvkového džemu bylo 
použito i jiné ovoce. Odkaz na datum mi-
nimální trvanlivosti na víčku, to však bylo 
uvedeno černým písmem na sklenici. Na 
tmavém obsahu sklenice však nebylo čitel-
né.

Vitaminka Šípkový 
džem, 430 g

datum minimální 
trvanlivosti 
07. 03. 2010

datum minimální 
trvanlivosti 
05. 11. 2010

Bosna
a Hercegovina

dovozce 
LASKA 
DALBOSS 
spol. s r. o., 
Praha

Na etiketě v názvu výrobku uvedeno „šíp-
kový džem“, ve složení výrobku je uvede-
no „šípková a jablečná kaše“, deklarová-
no 7g/100 g cukru, rozbory šarže s DMT
07. 03. 2010 prokázaly 69 g/100 g.

* Tyto džemy byly distribuovány pouze do sítě veřejného stravování. 

SZPI zakázala výrobu konzum-
ního lihu a lihovin ve firmě LIHO 
– Blanice spol. s r. o. Laborator-
ní analýzy totiž u několika vzorků 
z produkce této společnosti proká-
zaly nadlimitní množství nebezpeč-
ného metanolu. Jelikož se jedná 
o rozsáhlý případ, byli ke kontro-
le přizváni i zástupci Celního úřa-
du v Táboře.

Evropské předpisy povolují 500 mi-
ligramů metanolu na litr absolutního 
alkoholu, přístroje však v případě kon-
zumního lihu od společnosti LIHO 
– Blanice naměřily až 1880 miligra-
mů. Tento líh společnost dále prodáva-
la jako surovinu pro další výrobu a sa-
ma z něj také vyráběla některé lihoviny. 
Analýzy proto prokázaly vyšší množ-
ství metanolu také u dvou jejích výrob-

ků – Kralický tuzemák a Vodka jemná
37,5 %. Zástupci společnosti navíc ne-
dostatečně plní opatření, která jim in-
spektoři na základě svých zjištění ulo-
žili; mimo jiné nebyli schopni v celém 
rozsahu doložit, komu konzumní líh dá-
le prodali, jaké další lihoviny z něj sami 
vyrobili a kam je dále distribuovali. 

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce proto spotřebitelům doporučuje 

obezřetnost při nákupu a konzumaci li-
hovin od společnosti LIHO – Blanice 
a zároveň chce tímto způsobem odbě-
ratele této firmy upozornit na riziko, 
že nakoupili zdravotně závadný kon-
zumní líh. Kromě zákazu další výroby 
lihu pro potravinářské účely inspekce 
rovněž pozastavila prodej veškerých li-
hovin, které se v době kontroly vysky-
tovaly na skladě společnosti. Jedná se 

o téměř 57 tisíc litrů již stočených li-
hovin v hodnotě převyšující 8 milionů 
korun. Výrobce však nesmí dále distri-
buovat ani lihoviny, které dosud nebyly 
stočeny z výrobních tanků, tudíž se cel-
ková hodnota tohoto zboží odhaduje až 
na 15 milionů korun. Případ je i vzhle-
dem k přístupu kontrolované osoby vel-
mi složitý a šetření SZPI v této věci stá-
le pokračují. 

Společnost LIHO – Blanice vyráběla lihoviny s vyšším obsahem metanolu

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce obdržela prostřednic-
tvím evropského Systému rychlého 
varování pro potraviny a krmiva in-
formace, že by se na českém tr-
hu mohla vyskytovat sójová omáč-
ka původem z Vietnamu, která ob-

sahuje nadlimitní množství látky 
3-MCPD (3-monochlor-1,2-propan-
diol). Předpisy povolují 20 mik-
rogramů této látky na jeden kilo-
gram, inkriminovaná omáčka však 
podle laboratorních testů obsahuje 
75,5 mikrogramů na kilogram.

Následná kontrola v provozovně 
společnosti DALAT, spol. s r. o., po-
tvrdila, že informace jsou pravdivé. In-
spektoři zjistili, že firma v dubnu letoš-
ního roku dovezla celkem 24 tis. kusů 
této omáčky (Sójová omáčka Chin-su, 
250 ml, datum minimální trvanlivosti 
25. 02. 10). Část, tj. 4200 kusů, dále 

distribuovala na Slovensko, zbytek byl 
však určen pro český trh. Inspekce pro-
to uložila společnosti opatření informo-
vat všechny své odběratele a uvedenou 
omáčku od nich stáhnout. Inspektoři 
na místě také odebrali vzorky jiné šar-
že sójové omáčky od stejného vietnam-
ského výrobce, u kterých bude labora-

torně ověřováno množství 3-MCPD.
Vzhledem k dlouhé době trvanli-

vosti mohou mít spotřebitelé toto zbo-
ží stále doma, inspekce proto těmto li-
dem nedoporučuje omáčku konzumo-
vat. Zdravotní riziko však hrozí až při 
dlouhodobé konzumaci většího množ-
ství této omáčky. 

Potravinářská inspekce varuje před sójovou omáčkou s nebezpečnou látkou 

Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce byla Celní sprá-
vou upozorněna na dodávku žela-
tinových cukrovinek z Vietnamu. 
Do ČR se je snažila dovézt pražská 
společnost TY ASIA FOOD s. r. o.
Inspektoři při prohlídce dodávky 
zjistili, že se jedná o 365 kilogramů 
želé v plastových pohárcích v růz-
ných ovocných příchutích. Všech-

ny šarže přitom obsahovaly želírova-
cí látku karagenan (E407). Evropská 
komise však již v roce 2004 vydala 
rozhodnutí, v němž zakázala prodej 
a dovoz želé ve tvaru minipohárků, 
do kterých byly přidány aditivní lát-
ky vyrobené z mořských řas a urči-
tých gum. Karagenan mezi ně patří. 
Z toho důvodu SZPI nepropustila do-
dávku na území ČR.

Uvedené cukrovinky jsou považo-
vány za nebezpečné, neboť při ne-
správném způsobu konzumace hrozí 
riziko zadušení. Nebezpečí je způso-
beno kombinací různých rizikových 
faktorů, především tvaru, velikosti 
a způsobu konzumace, kdy se želati-
na z plastového pohárku do úst pře-
klápí nebo nasává. Případné vdech-
nutí pak může vyvolat záchvaty kaš-

le či přímo dušení. Kvůli aditivním 
látkám, jako je karagenan, se želati-
na v ústech hůře rozpouští, což rizi-
ko ještě zvyšuje. Cukrovinky jsou ne-
bezpečné pro dospělé, ale hlavně pro 
malé děti. 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce v minulosti na výrobky po-
dobného typu již několikrát upozor-
nila. Pokud na ně spotřebitelé narazí 

v obchodech, neměli by je kupovat. 
Jejich prodej mohou oznámit na nej-
bližším inspektorátu SZPI. 

Karagenan a další přídatné lát-
ky z mořských řas a gum patří mezi 
povolené aditivní látky a i nadále se 
smějí přidávat do určitých potravin, 
nikoliv do uvedených cukrovinek. 

Martina Šmídtová, SZPI

SZPI nevpustila do ČR dodávku želé košíčků 

Dne 5. srpna 2008 zemřel Josef Kuž-
niar – přítel, osobnost a odborník, kte-
rý celý svůj aktivní život zasvětil práci 
pro obor zpracování masa. Člověk zá-
řící svým úsměvem, optimismem, šar-
mem, který uměl vzácně spojit biologic-
ké a hygienické znalosti veterinárního 
lékaře s technickým zázemím provozů, 
detailními znalostmi strojů a zaříze-
ní. Veterinární lékař ve funkci technic-
kého ředitele na generálním ředitelství 
Masného průmyslu ČR, kterého všichni 
uznávali a ctili.

Josef Kužniar se narodil 20. listopa-
du 1939 ve Svébohově u Zábřehu. Vyu-
čil se v oboru řezník uzenář v Jeseníku, 
poté nastoupil na pražskou Střední prů-
myslovou školu technologie masa a ná-
sledoval studiem na Fakultě veterinár-
ního lékařství Vysoké škole zemědělské 

v Brně. Jako první veterinární lékař pra-
cující v praxi našeho oboru obhájil titul 
kandidáta věd.

Jeho silnou stránkou byla perfekt-
ní znalost technologie výroby a hygieny 
provozů. Jako mladý pracovník odděle-
ní jakosti výrobního útvaru Generálního 
ředitelství masného průmyslu se zapsal 
mezi protřelé matadory oboru jednodu-
chým řešením opakované žádosti k od-
stranění dřevěných van z provozu závodu 
Vamberk – rozbil je řeznickou sekyrou. 
Jeho rychle nabytou provozní reputaci 
ocenili s úsměvem všichni. Nevzpome-
nout tuto epizodu dnes? Vždyť ji zná 
každý z nás! Byla pro nás povzbuzením 
– nebát se rázně řešit správné věci.

Jeho stáž v USA v roce 1968 a 1976 
pro něho byla nesmírnou inspirací, zdro-
jem vizí, které předbíhaly realitu každo-

denního života. Rád hledal nové cesty 
rozvoje nejen na závodech, ale i na Vý-
zkumném ústavu masného průmyslu 
v Brně, vysokých školách. Jeho odbor-
ným krédem bylo prokazovat platnost 

teoretických vztahů a závislostí v pra-
xi. Svými znalostmi, nadšením i posta-
vením neustále podněcoval oborový vý-
zkum a vývoj. Neustrnout na místě, stá-
le zlepšovat, naplňovat sny – to bylo 
jeho životní krédo. Již v sedmdesátých 
letech začal prosazovat specializace vý-
robních programů závodů. MVDr. Josef 
Kužniar, CSc., byl dlouholetým členem 
redakční rady časopisu Maso. Byl tím, 
který zakládal jeho tradici v prvních čís-
lech Zpravodaje masného průmyslu. Byl 
posledním generálním ředitelem Masné-
ho průmyslu ČR. Nevděčnou a nesmírně 
složitou práci zvládl se ctí. Všichni přece 
již věděli, kam směřuje.

Založil soukromou firmu Maso-pro-
fit a začal obchodovat se stroji a pomůc-
kami v masném průmyslu. Pustil se do 
toho, co dokonale ovládal. Nabídl začí-

najícím řemeslníkům, středním firmám 
svůj servis – znalosti, pomoc. Věděl vel-
mi dobře, že jejich úspěch bude i jeho 
úspěchem. Podařilo se. Své dva syny vedl 
svojí cestou – stroje a hygiena potravin. 
Před sedmnácti lety jejich firma nesměle 
startovala v Holešovicích, pak s nadše-
ním pokračovali v Brně, Ostravě, Praze-
Hrdlořezích a dnes se sebevědomě pre-
zentují v nové gastronomické prodejně 
v Praze, jsou vidět na všech Salimách. 
Práce ve firmě naplňovala jeho životní 
sny. Vždy se řídil zásadou, že největším 
kapitálem firmy je kolektiv.

V Josefu Kužniarovi ztrácí náš obor 
nejen odborníka, ale i slušného, zása-
dového člověka a muže se slovem a ta-
hem na branku. 

Čest jeho památce.
Ladislav Steinhauser

Na základě poznatků z předchozích 
kontrol se SZPI tentokrát zaměřila 
na kontrolu džemů a marmelád.

Legislativa předepisuje pro džemy, 
marmelády, povidla a podobně zpraco-
vané ovoce minimální hmotnostní po-
díl ovocné složky. Například džemy mu-
sí obsahovat nejméně 35 gramů ovoce 
na sto gramů a džemy výběrové (ozna-
čované Extra) 45 gramů. Marmelády 
se naopak smí vyrábět pouze z citruso-
vých plodů a musí obsahovat nejméně 
20 gramů ovocné složky na sto gramů. 
Pokud výrobce ve složení deklaruje vět-
ší než minimální podíl ovocné složky, 
pak jej také musí dodržet. Zrovna tak 
musí být z obalu patrné, že byl produkt 
vyroben z více druhů ovoce. Je-li džem 
nazván po jednom druhu ovoce, př. „ja-
hodový džem“, pak nesmí obsahovat 
příměs jiného ovoce. Většinou se k ta-
kovému falšování používají jablka. 

V rámci akce speciálně zaměřené 
na kontrolu džemů inspektoři přímo 
na místě kontrolovali označování, te-
dy zda obal výrobku obsahuje všech-
ny povinné údaje či zda informace zde 
uvedené nejsou zavádějící. Do labora-
toří pak bylo odebráno 14 vzorků dže-
mů, u nichž se zjišťoval skutečný po-
díl ovocné složky, obsah cukrů, či zda 
džem neobsahuje příměs jiného nede-

Potravinářská inspekce zakázala prodej dvou tun džemů
klarovaného ovoce. Rozbory odhalily 5 
nevyhovujících džemů. Inspekce na zá-
kladě těchto výsledků zakázala prodej 

téměř dvou tun těchto džemů přímo 
u dovozců. Další tuna (1 351 kg) pak 
musela být stažena z obchodů. 

Se všemi kontrolovanými osobami 
bude zahájeno správní řízení, v němž 
bude stanovena výše uložené pokuty.

MVDr. Josef Kužniar, CSc.
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Program podpory spotřeby mléka 
a mléčných výrobků ve školách bu-
de pokračovat i v příštím školním 
roce. Od nynějška ale bude částeč-
ně hrazen pouze z prostředků Ev-
ropských společenství, který je 
podle nařízení Komise nárokového 
charakteru. Ukončen bude program 
národní podpory programu. Vyplývá 
to z nařízení vlády, které 20. srpna 
2008 schválil kabinet. 

Dotace „školního mléka“ byla až do-
sud dvousložková. Část nákladů projek-
tu hradila Evropská unie, další část tvo-
řila národní podpora. Dosud národní 
dotace tvořila přibližně 2/3 podpory, 
1/3 poskytovala EU. 

Podnětem k ukončení národní pod-
pory školního mléka je především hle-
dání úspor v rozpočtu Ministerstva ze-
mědělství ČR. Důvodem jsou škrty 
ve státním rozpočtu pro resort země-
dělství, ministerstvo musí ušetřit po-
dle stávajícího návrhu takřka 5 miliard 
korun. „Ceny mléčných výrobků v rám-
ci programu budou nadále nižší než trž-
ní. Zůstává zachována dotace EU, příz-
nivou finální částku tvoří i nižší výrobní 
cena bez marže oproti úrovni běžné v ob-
chodech. Cena mléčného výrobku tak zů-

stane zvýhodněná i po zrušení národní 
podpory,“ uvedl ministr zemědělství Pe-
tr Gandalovič. 

Evropská podpora u mléka (i ochu-
ceného mléka) představuje cca 16 pro-
cent z celkových nákladů výrobku (tj. 
1,09 korun na jeden kus výrobku). 
U ochucených jogurtů dosahuje evrop-
ská podpora zhruba 7,5 procenta z cel-
kových nákladů (tj. 0,65 korun na kus 
výrobku). U jogurtového mléka činí ev-
ropská podpora asi 10 procent nákladů 
(tj. 1 korunu za kus výrobku). 

Národní podpora, která byla doposud 
poskytována u běžné distribuce, před-
stavovala v průměru 32 procent z celko-
vých nákladů výrobku. Její zrušení před-
pokládá roční finanční úsporu ve výši 
dosahující zhruba 60 milionů korun.

Program školního mléka pokračuje bez národních podpor

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY PK ČR
24. 7. 2008

�  VR se zabývala přípravou zasedání Představen-
stva s ohledem na účast ministra zemědělství 
pana Petra Gandaloviče 

�  zabývala se novými žádostmi o přidružené 
členství v PK ČR a nominacemi do PS pro 
Zdravý životní styl

�  projednala účast PK ČR v podnikatelských mi-
sích v gesci MPO a MZe do Ruska 

�  projednala a schválila zřízení Sekce pro biopo-
traviny při PK ČR

�  byla podána informace k vydání Výroční zprá-
vy

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA PK ČR
24. 7. 2008

�  členové Představenstva byli seznámeni s priori-
tami jednotlivých oddělení sekretariátu PK ČR 
na druhé pololetí

�  jako hosté se Představenstva zúčastnili minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič a vrchní ředitel 
strukturální sekce MZe Pavel Sekáč

�  byla diskutována hlavní témata, ke kterým vy-
stoupil rovněž ministr zemědělství Gandalo-
vič, a to: rozpočet na rok 2009, mléko do škol, 

značka kvalitních potravin KLASA, známky 
kvality z EU – PGI, PDO a TSG, regionální 
politika a program rozvoje venkova, ke které-
mu vystoupil VŘ Sekáč 

Z JEDNÁNÍ PK ČR
�  Dne 5. 8. 2008 se uskutečnilo v sídle PK ČR 

setkání výrobců biopotravin. Jednalo se o prv-
ní krok vedoucí k založení Sekce pro biopotra-
viny při PK ČR. 

Český trh s biopotravinami se rychle rozvíjí 
a nabízí českým výrobcům významnou podnika-
telskou příležitost. Ačkoli spotřebitelská poptáv-
ka rychle stoupá, nestačí ji domácí nabídka po-
krývat.

V rámci jednání byly představeny hlavní cíle 
a úkoly sekce a prezentována základní data o čes-
kém trhu s biopotravinami a příležitosti a ohrože-
ní pro zvyšování podílu českých biopotravin na 
něm.

Další schůzka se bude konat ve středu 10. 9. 
2008 od 10.30 do 12.00 hodin v sídle Potravinář-
ské komory ČR, Počernická 96/272, Praha 10 - Ma-
lešice.
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

Měsíc v Potravinářské komoře

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

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

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

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

Vzorky devatenácti biopotravin 
byly v období od května do červen-
ce podrobeny laboratornímu zkou-
mání Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce (SZPI) v rámci 
sledování kvality certifikovaných 
biopotravin na českém trhu. Ana-
lýzy se zaměřily na obsah pozůstat-
ků pesticidů, mykotoxinů, dusična-

nů a přítomnost GMO. Ani u jedno-
ho vzorku nebylo zjištěno porušení 
pravidel ekologického zemědělství 
a všechny zkoumané biopotraviny 
vyhovují požadavkům platné legis-
lativy.

„Základem produkce kvalitních bio-
potravin je dobře fungující kontrolní 

systém. Proto se snažíme jeho fungová-
ní neustále zlepšovat, což se projevuje 
i nárůstem počtu laboratorních kontrol 
biopotravin ve srovnání s minulostí,“ 
shrnuje ministr Gandalovič. „Výsled-
ky, které u všech zkoumaných vzorků 
prokázaly, že biopotraviny jsou vyrábě-
ny podle zásad ekologického zeměděl-
ství, jednoznačně hovoří o efektivitě to-

hoto kontrolního systému i o kvalitě bio-
potravin.“  V období od května do čer-
vence 2008 pokračovalo sledování kva-
lity certifikovaných biopotravin na čes-
kém trhu pomocí laboratorních rozbo-
rů prováděné SZPI. V tomto období 
prošly laboratořemi SZPI vzorky 19 
různých biopotravin vyrobených v ČR 
nebo v jiných členských zemích EU. 

Tyto vzorky byly podrobeny laborator-
ním analýzám zaměřeným na obsah re-
ziduí pesticidů, mykotoxinů, dusična-
nů a přítomnost GMO. Ani u jednoho 
zkoumaného vzorku nebylo zjištěno 
porušení pravidel ekologického země-
dělství a všechny takto prověřené bio-
potraviny zcela vyhovují požadavkům 
platné legislativy. 

Biopotraviny skutečně jsou zárukou kvality

S půlnocí 23. července skonči-
la lhůta pro podání námitek proti 
registraci názvu „České pivo“ ja-
ko chráněného zeměpisného ozna-
čení. Čekaly se námitky např. ze 
strany Rakouska a Německa, ale 
nedorazily žádné, proto Česká re-
publika předpokládá pozitivní vý-
sledek registračního procesu. Bu-
de definitivně potvrzeno, zda se 
několikaleté úsilí ČR podaří zdár-
ně završit. 

„O uznání chráněného zeměpisného 
označení „České pivo“ usilovala Česká 
republika více než tři roky. Žádost o re-
gistraci podali čeští pivovarníci prostřed-
nictvím Úřadu průmyslového vlastnictví 
a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Ev-
ropské komisi krátce po přistoupení ČR 
k Evropské unii v roce 2004,“ vysvětluje 
ministr zemědělství Petr Gandalovič. 

Evropská komise zveřejnila návrh na 
registraci v Úředním věstníku 23. led-
na t. r.

 „Kritéria specifikující označení „Čes-
ké pivo“ jsou přísná, označení bude mož-
né použít například pro piva s objemo-
vým procentem alkoholu v rozmezí
2,6–6 % a piva vařená pouze v České re-
publice. Takže třeba pivovary, které vaří 
pivo licenčně v zahraničí, nebudou opráv-
něny toto označení pro pivo vyrobené jin-
de než u nás používat,“ upřesnil minis-
tr Gandalovič.

  „Tuzemské pivo je podle odborníků 
jedinečné, a to jak díky použitým surovi-
nám - odrůdám ječmene a chmele, tak 

i technologií výroby, která je odlišná než 
ve většině jiných zemí,“ vysvětlil 1. ná-
městek ministra Ivo Hlaváč. „Přiznání 
ochrany má pro výrobce piva velký ob-
chodní význam. Získávají tak nespornou 
konkurenční výhodu zejména na zahra-
ničních trzích, kde má označení české pi-
vo zvuk a pro spotřebitele představuje zá-
ruku kvality.“ 

Systém chráněných označení vznikl 
v roce 1992 se smyslem ochránit ná-
zvy kvalitních zemědělských a potravi-
nářských výrobků, které si získaly vě-
hlas v EU i ve světě, před konkurencí 
produktů neprávem se za tyto produkty 
vydávajících. Systém chráněných ozna-
čení slouží jako ochrana proti zneuží-
vání věhlasu kvalitních výrobků, cílem 
je rovněž ochránit spotřebitele před ne-
žádoucím klamáním a také propagovat 
systém kvality EU navenek vůči třetím 
zemím. EU se rovněž dlouhodobě sna-
ží o plné uznání tohoto systému v rám-
ci WTO.  Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

České pivo je pojem, brzy bude i registrovaným chráněným zeměpisným označením

PK ČR
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V ČR podle náměstka Urbana 
roste počet spotřebitelů, které zají-
má nejen cena výrobku, ale také je-
ho kvalita a původ. Povinnost uvádět 
na výrobku jeho původ není vesměs 
stanovena, resp. údaje o výrobci ne-
jsou obecně povinné. V řadě přípa-
dů je ale možné původ výrobku zjis-
tit přímo z jeho označení, z použi-
té ochranné známky se zeměpisným 
údajem, z uvedení zeměpisného ozna-
čení či označení původu nebo z regio-
nálních ochranných známek umístě-
ných na obalu výrobku. 

„Informace pro spotřebitele o původu 
výrobku zejména prostřednictvím regi-

onálních ochranných známek je v Čes-
ké republice stále populárnější. Systém 
regionálních ochranných známek na-
pomáhá rozvoji sounáležitosti výrobců 
i spotřebitelů s daným územím,“ uvedl 
v průběhu vystoupení na Agrokomple-
xu Jiří Urban.

Systém regionálních ochranných 
známek se v ČR začal formovat v le-
tech 2004/2005, pod Regionálním 
environmentálním centrem Česká re-
publika (od června 2008 s novým ná-
zvem Apus). Původně bylo značení 
výrobků pomocí regionálních značek 
zavedeno pro 5 oblastí – Krkonoše, 
Šumava, Orlické hory, Moravský kras 

a Beskydy, které jsou součástí chráně-
ných území Natura 2000. V současné 
době je v systému zapojeno již 9 ob-
lastí – nově se připojily oblasti Morav-
ské Kravařsko (Poodří), Polabí, Gó-
rolsko Swoboda (Jablunkovsko) a Vy-
sočina. 

Použití regionální značky k ozna-
čení výrobků pocházejících z vyme-
zeného území se podle Urbana týká 
široké škály výrobků, které jsou spo-
jeny s tradicí a umem místních lidí. 
Regionální výroba hraje významnou 
roli také při záchraně krajových od-
růd a plemen. Příkladem jsou hostě-
tínské jablečné mošty z jablek, tradič-
ně pěstovaných v oblasti Bílých Kar-
pat. Rozrůstá se také podíl místních 
potravin v biokvalitě, jejichž výroba 
je šetrná k životnímu prostředí. Vedle
výrobků zemědělských a potravinář-
ských, průmyslových a rukodělných 
se značení nově začíná používat 

i k označení služeb (např. v pohos-
tinství – ubytovací a stravovací služ-
by, př. Šumava). 

Systém také umožňuje odebrá-
ní certifikátu při porušení zásad pro 
užívání značky. Doba užívání znám-
ky je omezena (2 roky) a použití regi-
onální známky je zpoplatněno (např. 
pro drobné živnostníky 500,- za dva 
roky používání). Zodpovědnost a prá-
vo rozhodovat za celý systém znače-
ní „Domácí výrobky“ mají již regio-
ny. Koordinátorem jednotlivých zna-
ček jsou vesměs Místní akční skupiny 
(MAS) nebo Regionální agentury 
(ekologické, rozvojové), které zod-
povídají za udílení a odejímání práv 
k užívání značky producentům a po-
skytují informace uživatelům i novým 
zájemcům, zveřejňují aktuální znění 
pravidel pro udělování značky a se-
znam udělených i odejmutých certi-
fikátů, spolu s Asociací regionálních 

značek se starají o propagaci značky 
v tuzemsku i v zahraničí a o vyhledá-
vání finančních zdrojů pro fungová-
ní systému. 

Regionální ochranné známky ma-
jí převážně jen lokální význam. Jejich 
použití není v rozporu s evropskými 
předpisy, naopak – na jejich zavádě-
ní je možné získat finanční podporu. 
V každém případě regionální znač-
ky zviditelňují daný region, kde kaž-
dý má svůj neopakovatelný charakter 
daný přírodním bohatstvím, kultu-
rou a staletými tradicemi jeho oby-
vatel. Takovéto označení výrobků je 
jednou z cest, jak zviditelnit produkci 
místních výrobců a posílit u výrobců 
i místních spotřebitelů pocit sounále-
žitosti s daným regionem. 

Informace z regionů, kde je celo-
státní systém regionálních značek za-
veden, je možno najít na internetové 
adrese: www.domaci-vyrobky.cz.

Popularita regionálních potravin v Česku roste

Aplikace reformy společného tr-
hu s vínem, ve které se České re-
publice podařilo vybojovat důstoj-
nou výši prostředků na podporu vi-
nohradnictví a vinařství, možnost 
použití cukru při výrobě vín a mož-
nost zachování tradičního značení 
vín, se rozbíhá. V rámci vyjedna-
ného kompromisu jsme povinni za-
vést klučení vinic s podporou EU, 
ačkoliv o toto opatření se u nás 
nepředpokládá velký zájem. Vláda 

20. srpna 2008 schválila, že pří-
padní zájemci mohou o prémii za 
klučení vinice požádat do 15. září 
2008. Náklady jdou z rozpočtu Ev-
ropské unie. 

„Předpokládaný počet žadatelů o pré-
mii za klučení vinice bude s ohledem na 
podmínky stanovené v nařízeních Evrop-
ských společenství velmi malý, očekává-
me, že nepřekročí padesátku,“ uvedl mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič. „Vý-

še prémie za klučení vinice je stanovena 
v návaznosti na historický výnos vína vy-
robeného ze suroviny z jednoho hekta-
ru, což pro rok 2008/2009 činí přibližně 
pět tisíc eur na hektar vyklučené vinice, 
a je plně financovaná z rozpočtu Evrop-
ské unie.“ 

Nařízení je počátkem aplikace refor-
my společné organizace trhu s vínem, 
ve které se České republice podařilo 
prosadit všechny důležité body, jako 
odpovídající výši národních prostřed-

ků na podporu vinohradnictví a vinař-
ství, možnost použití cukru při výro-
bě vín a možnost zachování tradičního 
značení vín v České republice. V rám-
ci vyjednaného kompromisu jsme však 
povinni i u nás zavést klučení vinic 
s podporou. Přijímání žádostí na pré-
mii za klučení vinice je třeba zajistit do 
15. září 2008. 

Novela nařízení o stanovení bližších 
podmínek při provádění opatření spo-
lečné organizace trhu s vínem součas-

ně podle požadavků nařízení Evrop-
ských společenství ruší stávající pod-
pory v oblasti společné organizace trhu 
s vínem včetně oblasti restrukturaliza-
ce a přeměny vinic. Lze očekávat, že až 
Evropská komise schválí Návrh pětile-
tého plánu podpory ve vinohradnictví 
a vinařství, který jí již Česká republika 
zaslala, dojde opět k obnovení někte-
rých dosavadních podpor v této oblas-
ti, a to formou dalšího návrhu noveliza-
ce nařízení vlády. 

Reforma společného trhu s vínem se rozbíhá

„Smyslem kampaně je podpořit zá-
jem českých spotřebitelů o produkty do-
mácích chovatelů a zpracovatelů ryb. Ti 
zatím většinu produkce směřují na za-
hraniční trhy, protože na domácím není 
poptávka,“ vysvětluje ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič. „Chceme navrátit 
rybím produktům jejich místo v českém 
jídelníčku, a tak podpořit zdravý životní 

styl populace. Česká republika totiž patří 
k předním producentům sladkovodních 
ryb v rámci EU, ale jejich spotřeba u nás 
za evropským průměrem zaostává,“ do-
dává ministr.

Datum oficiálního zahájení kampa-
ně bylo stanoveno na 1. září a kampaň 
poběží po dobu čtyř následujících let 
ve formě TV spotů, inzerce v magazí-

nech a v odborném tisku, internetové 
prezentace, road show, veletrhů a vý-
stav, kuchařské show a dalších akcí 
pro veřejnost. 

V roce 2008 začíná kampaň tzv. va-
rováním ohledně nízké spotřeby ryb 
v České republice, na to navazuje před-
stavování jednotlivých druhů ryb (kapr, 
amur, tolstolobik a další) a jejich spe-
cifik. V dalších letech až do roku 2011 
pak následuje prezentace jednotlivých 
benefitů rybího masa a rybích produk-
tů, jakými jsou vedle chutnosti a mož-
nosti rozmanitých příprav především 
prospěšnost pro zdraví. 

Pro období 2007–2013 je na Operač-
ní program rybářství určena přibližně 
miliarda korun.

20. srpna 2008 startuje povin-
né preventivní očkování proti viru 
katarální horečky ovcí sérotypu 8. 
Vakcinace se vztahuje na skot, ov-
ce a kozy starší 3 měsíců chova-
ných jako hospodářská zvířata.

Akce začíná na základě mimořád-
ných veterinárních opatření, které vy-
dává Státní veterinární správa (SVS 
ČR). Plné znění těchto opatření lze 
nalézt na úřední desce Ministerstva ze-

mědělství ČR (www.mze.cz) a na we-
bových stránkách SVS ČR (www.svscr.
cz). 

„Jedná se o jedinečnou akci, ve svém 
rozsahu první tak rozsáhlou po roce 
1989. Vakcinace je jedinou  účinnou 
obranou proti katarální horečce ovcí. O 
její nutnosti svědčí i poslední dny, kdy 
se toto onemocnění objevilo v Holand-
sku,“ upozornil ministr Petr Gandalo-
vič s tím, že MZe vybralo dodavatele 
vakcíny a zajistilo její nákup a Státní 

veterinární správa ČR tuto nouzovou 
vakcinaci organizuje.

Vakcinace je v současné době nejefek-
tivnějším způsobem, jak zabránit další-
mu šíření této nákazy. Dalším důležitým 
důvodem je umožnění bezproblémové-
ho obchodu v rámci EU i se třetími ze-
měmi. Proto k tomuto kroku přistoupily 
všechny členské státy EU, ve kterých byl 
zaznamenán výskyt této nákazy.

Na financování vakcinace se velkou 
měrou podílí stát a Evropská unie. Vlá-

da v květnu rozhodla o uvolnění 155 
milionů korun z Vládní rozpočtové 
rezervy. Částku 100 milionů již dříve 
MZe obdrželo od ministerstva financí 
na řešení náhrad z titulu veterinárního 
zákona. Náklady na vakcínu a přibliž-
ně polovina nákladů na vlastní prove-
dení vakcinace budou hrazeny z pro-
středků Evropské unie, stát přispívá na 
uhrazení druhé poloviny nákladů na 
provedení očkování.

K očkování a přeočkování musí být 

použita pouze inaktivovaná vakcína ur-
čená k očkování proti katarální horeč-
ce ovcí vyvolané virem katarální horeč-
ky ovcí sérotyp 8 – ZULVAC® 8 Bovis 
pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce 
a kozy. 

Očkování zvířat musí být provedeno 
nejpozději do 14. září 2008. Provést 
povinné očkování a přeočkování může 
pouze soukromý veterinární lékař.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Ryba je dobrá, zdravá a domácí

Vakcinace proti katarální horečce startuje

Podmínky pro tzv. prodej ze 
dvora, který by měl usnadnit ži-
vot zejména provozovatelům ma-
lých potravinářských firem v re-
gionech, by měla do konce roku 
definovat vyhláška ministerstva 
zemědělství. Informoval o tom mi-
nistr Petr Gandalovič.

Vznik vyhlášky iniciovala antibyro-
kratická komise, kterou ministr ustavil 
letos v březnu. Vychází vstříc zájmům 
a potřebám malých a středních pod-
nikatelů včetně provozovatelů farem, 

kteří vyrábějí, zpracovávají a uvádějí 
potraviny živočišného původu do obě-
hu. V současné době návrh prochází 
legislativním procesem, v platnost by 
měla norma vstoupit do konce kalen-
dářního roku.

„Prosadit odpovídající požadavky na 
přímý prodej ze dvora pro malokapacit-
ní producenty bylo jedním z prvních cí-
lů antibyrokratické komise a vyhláška 
bude dalším konkrétním výsledkem její 
práce,“ uvedl ministr Gandalovič. 

Vyhláška podle jeho slov umožní 
určitým typům provozů využít zmír-

ňujících podmínek pro tento druh 
prodeje, které vyplývají z legislativy 
EU.

„V žádném případě to ale nezna-
mená zmírnění standardů týkajících 
se zdravotní nezávadnosti potravin ži-
vočišného původu, které by mohly vést 
k ohrožení zdraví lidí,“ zdůraznil Gan-
dalovič s tím, že hlavním cílem vyhláš-
ky je podpora regionálního rozvoje. 

Návrh vyhlášky fakticky zmírňuje 
systém výjimek z veterinárních a hygi-
enických požadavků pro některé pod-
niky, závody a jiná zařízení zacházejí-

cí s potravinami živočišného původu. 
Jedná se zejména o podniky, závo-

dy a jiná zařízení,
a)  která používají tradiční metody při 

výrobě potravin,
b)  která podnikají v regionech ovliv-

něných zvláštními zeměpisnými 
omezeními,

c)  s malým objemem výroby,
d)  která provozují jen maloobchodní 

činnost.
Vyhláška o přizpůsobení veterinár-

ních a hygienických požadavků pro 
některé potravinářské podniky v Čes-

ku dosud neexistovala. Její tvůrci vy-
cházeli jednak ze zkušeností pracov-
níků Státní veterinární správy ČR 
(SVS), jednak ze zkušeností v Ra-
kousku, Slovinsku nebo Německu. 
SVS chce ve spolupráci se zpracova-
teli vytvořit podmínky pro jejich pod-
nikání, byť bude omezeno například 
množstvím, druhem výrobků, popří-
padě místem, kde bude možné pro-
dávat. Ministr je přesvědčen, že si 
výrobky prodávané tímto způsobem 
pro svoji specifickou výjimečnost své-
ho zákazníka najdou.

Gandalovič: Chceme usnadnit prodej potravin ze dvora

Čtyřletou komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb 
domácí produkce a výrobků z nich od září spustí ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s agenturou Dorland, jejíž návrh zvítězil ve veřejném výbě-
rovém řízení. Označení „Ryba domácí“ jednak upozorňuje na zemi půvo-
du a zároveň vytváří u spotřebitele vazbu k produktu, který je tzv. potře-
ba „mít doma“. Projekt se zaměří na tři u nás dominantní rybí druhy: kap-
ra, amura a tolstolobika. Náklady na kampaň ve výši přibližně 150 milionů 
korun putují z fondů EU. 

Regionální potraviny jsou součástí národního kulturního dědictví a je-
jich popularita se v České republice neustále zvyšuje. V rámci svého vy-
stoupení na 35. ročníku mezinárodního zemědělského a potravinářského 
veletrhu Agrokomplex 2008, který proběhl ve slovenských Beladicích u Ni-
try, to řekl náměstek ministra zemědělství pro životní prostředí, výzkum 
a vzdělání Jiří Urban.
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Vážený pane ministře,
vážený pane hejtmane, primátore, paní ředitelko, 
dámy a pánové,

již po třicátépáté otevřel dnes svoje brány me-
zinárodní Agrosalon Země živitelka zde v jiho-
české metropoli, Českých Budějovicích. Výstava, 
která přirostla velkému množství venkovských, ale 
i městských lidí k srdci. Výstava, kam se rok co 
rok sjíždí autobusy a auta všech poznávacích zna-
ček z ČR.

Již počtvrté mám tu čest jménem Agrární ko-
mory být při zahájení a při té příležitosti krátce 

vystoupit. Letošní vystoupení, i když je už čtvr-
té v řadě po sobě, pokládám za doposud nejob-
tížnější.

Prvním důvodem je skutečnost, že po loňském 
roce, který byl hospodářsky od transformace čes-
kého zemědělství nejúspěšnější, se situace opět 
mění a jsme svědky dalšího výkyvu cen.

Druhým důvodem, který ale nebudu rozvádět, 
je způsob přípravy „Reformy zemědělské politi-
ky ČR“.

V loňském roce jsme poprvé docílili hospodář-
ský výsledek, který nás opravňoval po dlouhých 
létech k optimismu a dokonce k víře, že české ze-
mědělství má šanci dostat se z defenzívy. V sou-
sedním Německu vyhlásil spolkový ministr země-
dělství Horst Seehofer dokonce renesanci němec-
kého zemědělství. I my jsme mluvili o renesanci 
a nových šancích.

Základem obratu byly především výborné ceny 
dvou hlavních tržních komodit – obilí a mléka.

Dnes máme za sebou téměř 8 měsíců letošního 
roku a situace se dramaticky mění. 

Nastartovala výrazná agrární inflace.
Snížily se dramaticky ceny rozhodujících ko-

modit – mléka a obilí, ale prudce zvýšené nákla-
dy zůstaly.

Ztratil se smysl pro realitu při tvorbě rozpočtu 
2009, je pro nás i zpracovatele nepřijatelný. 

Jinými slovy – vloni jsme si lízli, letos setrvač-
ností dojedeme rok a v příštím roce bude utažen 
šroub!

Není mně milé takto mluvit, ale zodpovědnost 
a profesionalita mě nutí věci pojmenovat.

Dovolte pár faktů a tezí:
Bez hnojení není dobré úrody. V ČR aplikuje-

me jenom asi 100 kg čistých živin N P K na hek-
tar půdy, kdežto kolegové ve starých zemích EU 
od 150 do 250 kg.

Cena hnojiv se meziročně zvýšila ne o 10 %, ne 
o 20 %, ale v průměru o 45 %. 

Bez cen komodit, které pokryjí náklady a dají 
prostor pro zisk, se nedá hospodařit.

Bez srovnatelných finančních podmínek ze 
zdrojů EU a státního rozpočtu nelze konkurovat.

Bez určité výrobní základny není možné ekono-
micky zdravě hospodařit. My v ČR jsme evropský-
mi rekordmany ve snižování stavů prasat – o 14 % 
za jediný rok.

Vybral jsem jenom několik faktů a hovořím tak 
proto, abychom si závažnost situace uvědomili 
a podnikli kroky, které povedou ke korekci nazna-
čeného vývoje.

Mohl bych uvést další příklady. Například způ-
sob tvorby reformy zemědělské politiky a podob-
ně.

Sečteno a podtrženo – jsme na nejlepší cestě 
vrátit se k ekonomickému vývoji, který trval ne-
přetržitě do roku 2006 a který postupně snížil eko-
nomickou základnu českého zemědělství o 35 %, 
respektive o 40 mld. Kč a dostal podíl odvětví ze-
mědělství na HDP pouhých 1,94 %. Pro zajíma-
vost rok 2007 tento podíl zvedl na 2,11 %.

Chci sdělit, že v rámci AK ČR probíhá k nazna-
čenému vývoji, který navíc umocňuje velké posilo-
vání koruny, intenzivní diskuse, do níž jsou zapo-
jeny všechny kraje.

Chci sdělit, že připravujeme společně s Potra-
vinářskou komorou ČR setkání odborníků včetně 
osobností akademické obce a pokusíme se defino-
vat směry a podmínky, kterými by se měla ubírat 
česká zemědělská a potravinářská politika. 

Není možné ponechat osudu zbylé komodity ži-
vočišné produkce a pokračovat v dalším snižování 
už tak nízkých stavů.

Není možné zlikvidovat prasata a ponechat na-
pospas ceny obilí.

Není možné skokově snížit rozpočet a prohlou-
bit nerovnost podmínek se starými zeměmi. 

Chci sdělit, že toto připravujeme, a až přijde 
čas, tak podáme informace.

Chci požádat, abychom i tohoto agrosalonu vy-
užili k diskusi, jak vznikající situaci řešit. To není 
úloha několika lidí, ale v tomto případě je to úloha 
široké naší základny a našich spojenců.

 Dámy a pánové, bylo by třeba hovořit o dal-
ších hlavních tématech resortu, které spolu s kon-
krétním ekonomickým prostředím určují náš vý-
voj.

Health Check, cross compliance, české před-
sednictví, řízení rizik.

Z časových důvodů to zde bohužel není mož-
né, takže tuto část vystoupení, která obsahuje po-
zici AK ČR, najdete na našem informačním sys-
tému.

 
Pane ministře, ústavní činitelé, dámy a pánové, 

přeji jubilejnímu agrosalonu Země živitelka zdar!

Projev prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby
na zahájení Země živitelky 21. 8. 2008

Prezident AK ČR Ing. Jan Veleba při svém projevu

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. Marcely Payerové
ředitelky a předsedkyně představenstva
Výstaviště České Budějovice a. s.

Na slavnostním dožínkovém obědě dostal prezident  
ČR Václav Klaus od prezidenta Agrární komory ČR 
Jana Veleby vynikající slivovici z Poněšic.

OTÁZKA PRVNÍ:
Země živitelka 2008 byla plná vystavovatelů a pro-

dejců. Avšak potravinářské firmy, nebýt zastoupení na 
stáncích SZIFu, příliš zastoupeny nebyly. Co je toho 
příčinou? A jak hodnotíte účast tuzemských výrobců 
potravin na letošní „živitelce“ Vy? 

ODPOVĚĎ:
Potravinářství je pouze jedním ze segmentů zaměření 

výstavy Země živitelka, i když ne nepodstatným. Každá 
výstava je odrazem situace v určitém konkrétním oboru, 
a je to tak i v potravinářství. Na jedné straně se potřebu-
jí potravináři uplatnit v obchodních řetězcích, což je za-
těžuje nemalými finančními výdaji, a na druhé straně ma-
jí zájem své výrobky české veřejnosti prezentovat. Určitě 
hledají pro sebe nejvýhodnější řešení. Podle mého názo-
ru omezují v současné době z finančních důvodů účast na 
výstavách, a netýká se to jen Země živitelky, a velmi často 
volí finančně méně náročný způsob prezentace na těchto 
akcích. V poslední době je to účast především prostřednic-
tvím SZIF, nebo se zaměřují na získání cen v různých sou-
těžích, jako je například v rámci ZŽ soutěž o Zlatý klas. 
Takováto ocenění jsou pro potravináře z hlediska marke-
tingu přímým nástrojem ovlivnění zákazníka. 

Na letošním 35. ročníku výstavy Země živitelka vystavo-
valo ve vlastní expozici 33 potravinářských firem, v rámci 
výstavního stánku SZIF to bylo 17. 

Zájem návštěvníků o všechny potravinářské produk-
ty byl mimořádný. Lákavé jsou nejen ochutnávky, ale ná-
vštěvníci mají zájem především o nákup předváděných no-
vinek. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Ocenění „Zlatý klas“ má svoji dlouholetou tradici 

a k výstavě Země živitelka neodmyslitelně patří. A to-
to ocenění s sebou nese i vysoký kredit pro oceněný 
výrobek. V letošním ročníku se zúčastnilo této soutěže 
i více potravinářských firem. Byl letošní „Zlatý klas“ 
zastoupen dle Vašich představ? 

ODPOVĚĎ:
Do soutěže o Zlatý klas bylo letos přihlášeno celkem 

35 exponátů a obsazeno bylo všech 5 kategorií – rostlinná 
výroba, živočišná výroba, mechanizace, potřeby a služby 
zemědělství, potravinářství a zpracovatelský průmysl. Za-
stoupení v jednotlivých oborech bylo obdobné jako v před-
cházejících letech. Nejvyšší frekvence inovací je pochopi-
telně v potravinářství. Proto byla nejvíce zastoupena tato 
kategorie, s celkovým počtem 22 přihlášených exponátů. 
Z této kategorie rovněž vzešlo nejvíce ocenění v počtu 8.

S výsledky soutěže o Zlatý klas jsme byli velice spokoje-
ni a doufáme ve stejnou účast i v následujícím 36. ročníku 
výstavy Země živitelka.

Redakce – F. K.
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České Budějovice (egi) – Zlatý 
klas za nejlepší exponát si z nej-
většího tuzemského agrosalonu Ze-
mě živitelka odvezlo 13 vystave-
ných výrobků. Porota vybrala vítě-
ze mezi 35 přihlášenými exponáty 
v pěti kategoriích. Zlatý klas s ky-
tičkou za ekologicky šetrný výro-
bek získal zplynovací kotel na malé 

brikety od firmy Atmos z Bělé pod 
Bezdězem. 

Zlatý klas v kategorii rostlinná vý-
roba udělila porota společnosti Vesa 
Vel hartice, a. s., za odrůdu brambor 
Monika. Za živočišnou výrobu oceni-
li odborníci Družstvo AGRA Březnice 
u Bechyně za kolekci plemenného sko-

tu. Družstvo má také díky plemenným 
býčkům významný podíl na celopopu-
lačním šlechtění plemene. 

V kategorii mechanizace převzala ce-
nu společnost LIVA Předslavice, spol. 
s r. o., za lis na válcové balíky a U + M
Servis s. r. o., Třeboň, za systémový 
traktor Claas Xerion 3800. 

Zlatý klas za potravinářství a zpraco-

vatelský průmysl udělila porota celkem 
osmi exponátům. Templářské sklepy 
Čejkovice si odváží cenu za Sekt Stang 
Real Brut, brněnská CERIA, s. r. o., 
za hrachovou moučku a obilní přísady 
s názvem hraška pikantní a Masokom-
binát Plzeň s. r. o. za BIO šunku. 

Odborníky zaujala také kachní prsa 
na pomeranči od Agropol Food, s. r. o., 

z Prahy, Písecká vysočina od ZŘUD - 
MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., či 
Jihočeský nářez Bohemia od společnos-
ti ANTONI CZ s. r. o. z Dolního Tře-
bonína na Českokrumlovsku. Zlatým 
klasem porota ocenila i medovinu Vče-
lovina firmy Včelco ze slovenské Trna-
vy a Lopenickou slaninu od společnosti 
VOMA, s. r. o., z Uherského Brodu.

Ocenění Zlatý klas si ze Země živitelky odveze 13 exponátů 

České Budějovice (egi) – Prezident ČR Václav Klaus na jubilejním 35. 
ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka zahájil Národní dožínky. 
Žně jsou v Česku téměř u konce a jejich výnos patří k nejlepším za posled-
ních pět let. Farmáře ale trápí nízké výkupní ceny obilí.

Klaus na Zemi živitelce zahájil Národní dožínky 

 „Tento den si nenechám žádný rok 
ujít, je to pro mne vždycky mimořádná 
příležitost setkat se s našimi zeměděl-
ci. Letos to je zvlášť mimořádné, pro-
tože od své nelehké operace před třemi 
měsíci jsem vůbec na první veřejné ak-
ci právě tady na Zemi živitelce,“ uvedl 
ve svém projevu Klaus. 

 Zdůraznil, že Národní dožínky jsou 
oslavou toho, co zemědělci v neleh-
kých podmínkách produkují. „Je to 

připomenutí, že na některé tradice ne-
máme zapomínat. Všichni jsme znali 
z dětství, že je klíčový moment, jestli se 
urodí v létě a potom dožínky. A já jsem 
rád, že se to drží,“ řekl prezident. 

 Klaus připomněl, že Země živitelka 
je také mimořádným setkáním odborní-
ků a pracovníků v zemědělství, jakých 
mnoho nemají. „Je to příležitost vidět, 
co se u nás dělá, co se dá u nás kou-
pit, co se vyrobilo, jaký skot se u nás 

Certifikát KLASA opravňuje jeho 
držitele používat logo značky KLASA 
na svých obalech. Je to ocenění vy-
soké kvality a pro spotřebitele záruka 
poctivosti surovin i celého výrobního 
procesu. Po Zemi živitelce si mohou 
spotřebitelé vybrat z již 1418 výrobků 
od 217 firem. Pět společností získalo 
na Zemi živitelce ocenění KLASA po-
prvé. Jsou mezi nimi producenti čer-
stvých slepičích vajec AGROPODNIK 
Hodonín, výrobce dezertů pro diabe-
tiky ALTIS Kolín s. r. o., dceřiná spo-

lečnost firmy Hamé – BAPA s. r. o.,
jež vyrábí obložené bagety a sendviče, 
a řeznictví a uzenářství FRANTIŠEK 
ŠUTERA.

Nejvíce z nově oceněných produk-
tů (8) spadá do kategorie Ostatní po-
travinářské výrobky (vejce, dezerty 
a obložené bagety), silnou kategorií 
je i nadále Maso a masné výrobky (6) 
a Mléko a mléčné výrobky (4). Po jed-
nom výrobku získaly kategorie Ovo-
ce a zelenina a Mlýnské pekárenské 
a cukrářské výrobky.

Kromě ochutnávek mohli návštěvníci veletrhu ve stánku SZIF získat řadu užitečných 
informací.  SZIF

Ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič na Zemi živitelce 
ocenil dalších 20 výrobků značkou kvality KLASA

Kvalitu a chuť výrobků se znač-
kou KLASA ocenili i návštěvníci ve-
letrhu Země živitelka. V expozici ná-
rodní značky kvality KLASA ochut-
návali sýry, uzeniny, čerstvé ovoce 
a řadu dalších chutných potravin. 
V rozsáhlé expozici se prezentovalo 
celkem 17 držitelů značky KLASA,
zájmu návštěvníků se těšily i obráz-
ky dětí ze základních škol, které se 
značkou KLASA soutěžily o škol-
ní batohy. V den zahájení výstavy se 
v prostoru výstaviště konala i Road 
Show KLASA, kde se kromě ochut-
návek potravin se značkou KLASA
konaly soutěže pro malé i dospělé. 
V sobotu po zahájení dožínek zavíta-
la do stánku národní značky kvality 
KLASA vzácná návštěva – prezident 
ČR Václav Klaus. 

  
P Ř E H L E D

O C E N Ě N Ý C H 
V Ý R O B K Ů :

AGROPODNIK Hodonín a. s. 
Čerstvá slepičí vejce – hmotnostní 
skupina XL, L, M, S 
ALTIS Kolín s. r. o. 
DIANELLA DESSERT 
DIANELLA MINIDESSERT
DIANELLA CHERRY
DIANELLA CLASSIC / mléčná 
a hořká 
BAPA, s. r. o. 
Šunková se špenátem z BIO pečiva
Sýrová se šunkou a ananasem z BIO 
pečiva 
Drůbežářský závod Klatovy, a. s. 
Kuřecí játra na pánev s bazalkou
Kuřecí prsní řízky
FRANTIŠEK ŠUTERA 
Debrecinky 
Josef Rýdl s. r. o. 
Chutný preclík celozrnný
Masokombinát Plzeň s. r. o. 
BIO šunka
BIO Frankfurtský párek
PLASTCOM, akciová společnost 
Sychrov – archivní sýr s tvorbou ok
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. 
BIO Tvaroh jahoda 140 g
BIO Tvaroh broskev – maracuja 140 g
BIO Tvaroh bílý 250 g
Steinhauser, s. r. o. 
Šunka „Moravia“
ZELENINA Malé Hoštice, a. s.
Kateřinské zelí

Ocenění pro ochucené tvarohy převzala Ing. Tereza Levinská, asistentka marketin-
gu Polabských mlékáren a. s.

Značku KLASA budou mít i obložené bagety BAPA, s. r. o. (dceřiná společnost
Hamé a. s.). Ocenění přijal Mgr. Martin Jelínek, obchodní zástupce Hamé a. s.

Generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy, a. s., Ing. Milan Říha obdržel cer-
tifikát KLASA pro kuřecí játra a kuřecí prsní řízky.

Návštěvníci veletrhu ochutnávali a nakupovali výrobky se značkou KLASA.

Páté výročí oslavila národní značka kvality KLASA na pódiu v Pi-
vovarské zahradě českobudějovického výstaviště při příležitosti 
35. ročníku agrosalonu Země živitelka. Z rukou ministra zeměděl-
ství Petra Gandaloviče převzalo certifikát KLASA 11 výrobců pro 
celkem 20 potravinářských výrobků.

vychová,“ poznamenal prezident. Žně 
v České republice jsou téměř u konce. 
Průměrné výnosy jsou zatím 5,23 tu-
ny na hektar, což je o zhruba 0,7 tuny 
na hektar lepší než loni. Letošní úroda 
bude patřit k nejlepším za posledních 
pět let v ČR, v mezinárodním srovná-
ní je průměrná. Problémem pro země-
dělce je to, že ceny obilí oproti loňsku 
výrazně poklesly. Agrární komora ČR 
proto doporučila, aby zemědělci zatím 
obilí neprodávali a počkali na další vý-
voj cen. Nyní je podle odhadu sklizeno 
přes 90 procent obilí, zůstává na polích 
jen ve vyšších polohách. Sklizeň řepky 
už skončila úplně. 

Mgr. Michal Hašek, 
místopředseda
ZEV PS PČR (vlevo),
na stánku ČMSM
informoval MVDr.
Oldřicha Gojiše,
generálního ředitele 
INTERLACTO,
spol. s r. o. (uprostřed)
a Ing. Milana Teplého,
předsedu představenstva 
a generálního ředitele 
MADETA a. s.,
o svém zásadním 
nesouhlasu
s krokem současné 
vládní koalice zrušit 
národní podporu 
programu
Školní mléko.  
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Praha – Akvizicí českobudějovic-
ké pekárny PEKAST, s. r. o., rozši-
řuje skupina Penam svou působnost 
do regionu jižních Čech. Zároveň 
posiluje svou pozici na mlýnském 
trhu akvizicí společností NOBRS,
s. r. o., provozující mlýn Brněnec 
nedaleko Svitav. Cílem akvizic je 
naplnění dlouhodobé strategie Pe-
namu stát se mlýnsko-pekáren-
skou jedničkou u nás i na Sloven-
sku a budování celoplošné distri-
buční sítě. 

Od roku 2007 rozšiřuje Penam svou 
působnost z Moravy také do Čech. Nej-
prve koupil Pekárnu Klimentov u Ma-
riánských Lázní, kde letos investoval 
25 milionů korun. Cílem investic bylo 
zvyšování kvality výrobků odpovídající 
značce Penam a budování distribuční 
sítě pro strategické pokrytí severozápa-
du Čech. Na podzim minulého roku Pe-
nam zahájil provoz velkokapacitní pe-
kárny Zelená louka v Herinku u Prahy, 

která zajišťuje zásobování středočeské-
ho regionu. „Akvizicí pekárny v Českých 
Budějovicích pokrýváme nově také regi-
on jižních Čech a naplňujeme tak strate-
gii budování celoplošné sítě,“ vysvětluje 
Jaroslav Kurčík, generální ředitel PE-
NAM, a. s., a dodává: „Současně s tou-
to akvizicí dochází k prodeji těstárenské 
části společnosti PENAM, a. s., z důvo-
du naší specializace na mlýnsko-peká-
renskou produkci.“ Koupí PEKASTU 
vzrostl podíl Penamu na pekařském tr-
hu z 12 % na 15 %.

Rozšiřuje se také kapacita mlýn-
ské výroby skupiny, a to akvizicí spo-
lečnosti NOBRS, s. r. o., provozují-
cí mlýn Brněnec. „Logickým důvodem 
akvizice v oblasti mlýnské výroby je po-
krytí rostoucích potřeb pekárenské divi-
ze Penamu, které vznikají rozšiřováním 
jeho působnosti v České republice,“ vy-
světluje Jaroslav Kurčík. Při dosažení 
plánované výroby pro rok 2009 vzroste 
tržní podíl Penamu na mlýnské výrobě 
v ČR o 4 %, tj. z 15 % na 19 %.

* * *
PEKAST, s. r. o.

Od 1. 8. 2008 je společnost PENAM,
a. s., 100% vlastníkem společnosti
PEKAST, s. r. o., vlastnící pekárnu 
v Českých Budějovicích. Pekárna vy-

rábí zejména chleby, běžné, jemné pe-
čivo a vlastní specializovanou výrobu 
strouhanky. Průměrná měsíční výroba 
je 800 tun při 250 zaměstnancích. 

NOBRS, s. r. o.
Od června 2008 je společnost

PENAM, a. s., 100% vlastníkem spo-
lečnosti NOBRS, s. r. o., která provo-
zuje mlýn Brněnec v blízkosti Svitav. 
V sortimentu má kromě běžné pšenič-
né a žitné mouky také pšeničné klíč-
ky pro racionální výživu a celozrnné 
mouky. Výrobní kapacita představu-
je 4000 tun za měsíc při 49 zaměst-
nancích. 

SPOLEČNOST PENAM, a. s.,
se sídlem v Brně je druhým největším 
výrobcem pekárenských a mlýnských 
produktů. Ve třinácti pekárenských 
provozech, čtyřech mlýnech zaměstná-
vá přes dva a půl tisíce zaměstnanců 
a vyrábí více než tisíc druhů produk-
tů. Své výrobky exportuje zejména na 
Slovensko. PENAM, a. s., podniká i na 
Slovensku, kde je s 22% podílem na
trhu druhou největší pekárenskou spo-
lečností.

Jitka Adamčíková
tisková mluvčí

AGROFERT HOLDING, a. s.

Zprava: Ing. Hana Kamiǹská, marketingová ředitelka PENAM, a. s., Ing. Jaroslav 
Kurčík, generální ředitel PENAM, a. s., a Mgr. Jitka Adamčíková, tisková mluvčí 
AGROFERT Holding, a. s., při tiskové konferenci v hotelu Palace v Praze
 

PENAM, a. s., naplňuje strategii stát se mlýnsko-pekárenskou jedničkou

Praha – Poptávka českých zákaz-
níků po biopotravinách stále roste 
a nabídka na českém trhu není do-
statečná. Proto přináší značka Pe-
nam novou řadu BIO pečiva, které 
je nejen zdravé, ale také výborně 
chutná.

Řada BIO pečiva je určena pro spo-
třebitele, kteří se zajímají o své zdraví 
a zdraví své rodiny. BIO pečivo znač-
ky Penam poskytuje jistotu, že spotře-
bitel do svého těla přijímá stravu, která 
obsahuje větší množství vitaminů, mi-
nerálů a užitečných antioxidantů. „Při 
konzumaci BIO pečiva si můžete být 
jisti, že jíte to nejkvalitnější, co je dnes 
na trhu k dispozici, a podporujete tak 

své zdraví,“ říká dietoložka Monika Di-
višová a dodává: „Dalším podstatným 
důvodem, proč jíst biopotraviny, je sku-
tečnost, že prostě chutnají o poznání 
lépe. Vždyť řada významných šéfku-
chařů vaří jen z biopotravin.“

Biopotraviny jsou ekologicky vypro-
dukované potraviny od zemědělců, kteří 
se v péči o půdu a rostliny obejdou bez 
chemie a kteří poskytují svým zvířatům
dostatek kvalitního krmiva a životního 
prostoru. Mnoho zákazníků proto volí 
biopotraviny nejen kvůli jejich prospěš-
nosti zdraví a jedinečné chuti, ale také 
z ohledu na životní prostředí. 

Značka Penam přichází na trh s novou řadou biopečiva

Zleva: Mgr. Jitka Adamčíková, tisková mluvčí AGROFERT Holding, a. s., Ing. Ha-
na Kamiǹská, marketingová ředitelka PENAM, a. s., a Monika Divišová, výživový 
poradce a ředitelka společnosti Wellnessia, při tiskové konferenci k nabídce nových 
výrobků BIO společnosti PENAM, a. s., v hotelu Yasmin v Praze

V nabídce BIO pečiva značky Pe-
nam jsou výrobky z pšeničné i žitné 
mouky v BIO kvalitě. „V nabídce nalez-
nete jak klasický chléb, tak celozrnné 
výrobky a dokonce i sladké pečivo, tak 
aby si každý zákazník mohl vybrat dle 
své chuti,“ říká Ing. Hana Kamińska, 
marketingová ředitelka PENAM, a. s. 
Všechny suroviny pocházejí z důvěry-

hodných zdrojů a všechny stupně vý-
roby musí být zahrnuty do systému in-
spekce výroby ekologických potravin. 
Zákazník si tak může být jist nejvyšší 
možnou kvalitou. 

Jitka Adamčíková
tisková mluvčí

 AGROFERT HOLDING, a. s.

PŘEHLED VÝROBKŮ:

Název výrobku Gramáž

BIO Chléb Hanácký 800 g

BIO Chléb Hanácký 400 g

BIO Chléb vícezrnný Hanácký tmavý 800 g

BIO Chléb vícezrnný Hanácký tmavý 400 g

BIO Chléb celozrnný Hanácký 800 g

BIO Chléb celozrnný Hanácký 400 g

BIO Pečivo vícezrnné Hanácké tmavé 2 ks á 70 g 140 g

BIO Pletenec Hanácký s rozinkami balený 200 g

BIO Bulky Hanácké 2 ks á 60 g 120 g

BIO Pečivo celozrnné Hanácké tmavé 2 ks á 70 g 140 g

BIO Housky Hanácké 2 ks á 60 g 120 g

Značka ALIMA navazuje na dlouho-
letou tradici výroby a prodeje potravi-
nářských výrobků, v oblasti chlazeného 
a lahůdkářského zboží. ALIMA značko-
vá potravina, a. s., uvádí na trh ucele-
né řady majonézových výrobků, hořčic 
a lahůdkářských výrobků, zejména sa-
látů a pomazánek. Všechny tyto výrob-
ky jsou uváděny pod obchodní značkou 
BONECO, jejíž tradice sahá do začátku 
90. let 20. stol. Vlajkovou lodí výrob-
ků BONECO je tradiční klasická majoné-
za MAJOLKA.

Krédem společnosti ALIMA značková 
potravina, a. s., se od počátku stala vysoká, 
nadstandardní kvalita výrobků nejen z hle-
diska receptur, ale i vysoké úrovně výroby 

z hlediska bezpečnosti a standardnosti. Jed-
ním ze sloganů společnosti proto také je „...
tak chutná kvalita...“

Vzrůstající a neustále se zlepšující kvali-
tu má společnost dlouhodobě jako svůj cíl, 
a proto pružně reaguje nejen na veškeré po-
žadavky klientů, ale i na stále nově vznikající 
nebo se měnící předpisy a nařízení EU pro 
potravinářskou produkci, podniká kroky ke 
stále větší transparentnosti výroby a má sa-
mozřejmě i zajištěný systém dosledovatelnos-
ti veškerých vstupů do výrobního procesu. 

Kompletní výroba je pod pravidelnou kon-
trolou a splňuje všechny náležitosti a povin-
nosti kladené na výrobce a na zdravotní ne-
závadnost výrobků, jmenovitě z oblastí bez-

pečnosti potravin, správné výrobní praxe 
a správné hygienické praxe.

Na dodržení všech parametrů vysoké 
úrovně výroby i finálních výrobků se ve vel-
ké míře podílí i vlastní kontrolní laboratoře, 
a to jak pravidelnou denní laboratorní kon-
trolou vstupních surovin a finálních výrob-
ků, tak i trvalým dohledem ve výrobě. Spo-
lečnost má i vlastní vývojové centrum, kde 
nové výrobky a technologie vznikají již od
prvopočátku dle všech legislativních a bez-
pečnostních požadavků. 

Realizovaná opatření, dosažená vy-
soká úroveň výroby a produktů z hledis-
ka jakosti a bezpečnosti vedly společnost 
ke snaze o zavedení ještě vyšších, nad-

standardních systémů jakosti. Prvním vý-
sledkem bylo získání certifikace systému
HACCP, včetně zajištění kontrolních me-
chanismů v celé vertikále, tj. od dodavate-
lů surovin, polotovarů a obalů až po výstup 
k finálnímu produktu. Certifikace HACCP 
byla provedena v r. 2005 a znovu obhájena
v r. 2007. Pro výrobu a distribuci salátů a po-
mazánek získala společnost v roce 2007 na-
víc certifikovaný standard IFS. 

Pro následující roky se společnost ALIMA
značková potravina, a. s., ve své deklarova-
né politice jakosti dále hlásí k neustálému 
zlepšování výroby, jakosti a bezpečnosti vý-
robků, novým vývojovým trendům a spokoje-
nosti zákazníka.

ALIMA značková potravina, a. s.

ALIMA značková potravina, a. s., kvalita jejich výrobků
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BRNO – Společnost United Ba-
keries, která je lídrem středoev-
ropského pekárenského trhu, po 
dlouhodobém monitoringu spotře-
bitelského zájmu a pečlivých tech-
nologických přípravách odstartova-
la výrobu biopečiva. První pekáren-
ské biovýrobky jsou distribuovány 
do prodejní sítě v těchto dnech.

Biovýrobky doplňují širokou nabíd-
ku standardních produktů Delta a jsou 
zařazeny do sortimentu pod značka-
mi Delta i Cerea. Od běžných výrob-
ků jsou odlišeny výrazným symbolem 
BIO. Řada Delta BIO obsahuje Chléb 
Šumava 500 g, Tradiční chléb 300 g 
a Bochánky 2 x 60 g, řada Delta Ce-
rea Bio nabízí zatím Královský chléb 

300 g a Slunečnicový chléb ve stejné 
gramáži. Nové výrazné etikety Delta 
Cerea s převažující zelenou barvou 
a výrazným označením BIO usnadní 
orientaci spotřebitelů v rozdílných ka-
tegoriích výrobků.

„V nabídce máme i biovarianty běž-
ných výrobků, které nabízíme jako al-
ternativu ke konvenčnímu pečivu, které 
spotřebitelé už dobře znají, například 
BIO Chléb Šumava nebo BIO Sluneč-
nicový chléb.“ říká Petr Mlíka, marke-
tingový ředitel společnosti United Ba-
keries. 

Biopečivo se vyrábí v nově zmoder-
nizovaném a pro tuto výrobu speciálně 
upraveném provozu pekárny United 
Bakeries v Brně, která získala platnou 
certifikaci od společnosti Biokont CZ 
v rámci zákona 242/2000 Sb., o ekolo-
gickém zemědělství.

United Bakeries je vedoucí pekáren-
ské skupina v regionu střední Evropy 
a 45. největší firma v oboru na světě. 
Zastřešuje i činnost dceřiných společ-
ností Delta Pekárne (Slovensko) a In-
terback Csoport (Maďarsko). 

V České republice skupina zásobu-

je ze 14 pekáren 11 000 obchodních 
míst sedmi tisíc zákazníků. Hlavní ob-
chodní značky společnosti Delta a Od-
kolek jsou podle průzkumů dvěma nej-
známějšími pekárenskými značkami 
v České republice. 

Mateřskou společností skupiny Uni-
ted Bakeries je se 100 % akcií společ-
nost European United Bakeries S.A. se 
sídlem v Lucembursku.

Jaroslav Pomp
ředitel pro vztahy s veřejností

PR Director
 UNITED BAKERIES a. s.

United Bakeries vyrábí bio

Krátký úvodní seminář zahájil gene-
rální ředitel společnosti Dr. Ing. Luděk 
Karásek informací o výsledcích společ-
nosti za minulý rok a o hospodářských 
a výrobních plánech na období budoucí.

Poté pokračoval obchodní ředitel
BSc. Petr Opršal a seznámil poslucha-
če s nejnovějším vývojem společnosti
TENEZ, a. s., zejména s rozšířením 
portfolia produktů o minipivovary, vy-

Nejen setkání s partnery

víječe páry, nové služby v oblasti servisu 
a nové technologie, nabízené klientům.

Připravený program byl individuál-
ně upravován každým účastníkem, tak-
že kolegové v pracovním stresu relaxo-
vali při střelbě, zatímco ti klidnější se 
věnovali minigolfu. Plachtění se líbilo 
snad všem, stejně jako jízda na motoro-
vém člunu. Instalovaný 200HP motor 
byl využíván v souladu se všemi ekolo-
gickými zásadami účastníků!

Kdo odolal mořské nemoci po pro-
jížďce na tomto vodním stroji, postou-
pil do off-road sekce: náročné výjezdy 
a hlavně střemhlavé sjezdy víceméně 
kolmých terénních překážek v HUM-
MERU H2 rozhodně umožnily rela-
xaci nejvyšší úrovně. Na nové výrobky 
společnosti Tenez, a. s., si v tuto dobu 
nikdo ani nevzpomněl…

K večeru se všichni vrátili do are-
álu včetně cyklistů, kteří bloudili po 
okolních lesích, takže se mohli společ-
ně s ostatními přihlásit na mikroturnaj 
v beachvolleyballu nebo si zahrát tenis. 
Někteří jedinci si šli zajezdit na simulá-
toru F-1, ale byli i tací, kteří se odebra-
li rovnou na masáž. Z výše uvedených 

důvodů došlo k nečekanému posunu-
tí termínu večeře – hosté se prostě ne-
mohli odtrhnout od zábavnějších akti-
vit. Teprve informace o ochutnávce 
značkových vín vše urychlila, včetně 
konzumace místních grilovaných spe-
cialit.

Víno bylo dovezeno z moravských 
sklepů, ale obsahovalo i unikáty, kte-
ré ocenili přítomní znalci. Poté se roz-

proudila volná zábava a mezi jednotli-
vými účastníky akce byly diskutovány 
pracovní i mimopracovní události.

Dle reakcí jednotlivých účastníků 
akce si dovolujeme říci, že kdo přijel, 
nelitoval. Proto, jestli dostanete příští 
rok pozvánku, rádi Vás jménem spo-
lečnosti Tenez, a. s., přivítáme na dal-
ším ročníku. 

Redakce

Společnost TENEZ, a. s., uspořádala setkání obchodních partnerů a přá-
tel společnosti, které proběhlo na Orlické přehradě. Červnové počasí 
účastníkům přálo a v očekávání rozsáhlého programu se dostavili v hoj-
ném počtu. Kdo nedorazil, přišel o spoustu zážitků.

Účastníci partnerského setkání: Ing. Šlejhar (vlevo), Ing. Viták (vpravo) – oba z fir-
my Bohemiachlad s. r. o., Praha, uprostřed je řidič motorového člunu.

BSc. Petr Opršal, obchodní ředitel TENEZ, a. s., při svém projevu

Italská Skupina TECNOCAP, třetí největší 
světový výrobce kovových víček pro použití 
v potravinářství, pokračuje v projektu obno-
vy a rozvoje výrobního závodu ve Střížovicích 
nedaleko Jindřichova Hradce.

Tento projekt byl zahájen v roce 2006, kdy Sku-
pina koupila Obal Rozkoš, společnost s dlouhole-
tou tradicí ve výrobě víček a konzervových oba-
lů, se záměrem vybudovat zde stěžejní výrobní 
závod orientovaný na trhy střední, východní i se-
verní Evropy.

Výrobní i obchodní politika celé Skupiny
TECNOCAP, jíž je současný podnik Tecnocap

s. r. o. součástí, je založena na maximální flexibi-
litě, efektivitě a kvalitě.

Hlavním cílem je samozřejmě orientace na sa-
motného zákazníka a snaha o co nejlepší zákaz-
nický servis. 

Výrobní systém i kontrola kvality jsou v podni-
ku TECNOCAP s. r. o. jednotné podle norem plat-
ných v celé Skupině, což je velmi důležité vzhle-
dem ke zvýšenému obchodu na trzích s vysokými 
nároky na kvalitu, jako jsou Německo, Rakous-
ko, Francie, Španělsko, Dánsko, Holandsko ne-
bo USA. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani 
na již historické trhy – Českou republiku, Sloven-
sko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko a v ne-

poslední řadě také Slovinsko, Chorvatsko, Řecko 
či Turecko, kde se také neustále zvyšují nároky na 
kvalitu dodávaného zboží.

Skupina TECNOCAP, s celkovým obratem ví-
ce než 100 milionů euro, sdružuje tři výrobní závo-
dy v Itálii, dva ve Spojených státech a po jednom 
v České republice, ve Španělsku a na Ukrajině. 
Kromě toho má také vlastní obchodní zastoupení 
ve Francii a v Německu.

Aby mohla svým klientům poskytovat kom-
pletní servis, vyrábí skupina TECNOCAP také 
vysoce kvalitní zavírací stroje. Škála těchto zaví-
raček byla v letošním roce doplněna o další nový 
stroj. K zavíračkám TSM 250 (výkon 15 000 skle-

nic/hod) a TSM 500 (30 000 sklenic/hod) tak 
přibyla ještě TSM 150, která je svým výkonem
6 000 sklenic/hod určena zejména pro malé 
a střední výrobce. 

Skupina TECNOCAP navíc pro své výrobky 
používá i vlastní těsnící hmotu, a proto může ga-
rantovat, že všechny její výrobky jsou, v souladu 
s evropskými normami a se zákonem o ochraně spo-
třebitele, zcela bez ftalátů.

Kromě kovových víček Twist Off se v podniku 
TECNOCAP s. r. o. vyrábí také plechovky z po-
cínovaného plechu a hliníku pro potravinářský 
i kosmetický průmysl a hliníková víčka Omnia 
a Pano. TECNOCAP s. r. o.

TECNOCAP – spolehlivý partner

Sedlčanské
Pepobraní
Sedlčanský Pepa si pro Vás přichys-

tal originální podzimní sklizeň. Může-
te se připojit a soutěžit s Pepou o zají-
mavé ceny. 10 vylosovaných účastníků 
soutěže získá Zájezd na Pepobra-
ní (tj. stylová hostina pro dvě osoby 
ve sklípku, ubytování zajištěno), 50 
vylosovaných získá Pepovu sklizeň 
(tj. produkty Sedlčanský v originál-
ní nádobě) a 100 vylosovaných vyhra-
je unikátní Pepovo tričko s nápisem 
„Jsem Pepa, kdo je víc?“. Více in-
formací o soutěži naleznete na www.
sedlcansky.cz

Péče o jakost 
v Povltavských 

mlékárnách
Všechny postupy ovlivňující kvali-

tu výrobků jsou standardizovány a ří-
zeny. Náš systém řízení jakosti je cer-
tifikován podle normy ČSN EN ISO 
9001:2000 a zahrnuje:

�  nákup surovin, přísad 
a přídavných látek, obalů 

� výrobu 

� kontrolu jakosti 

� prodej a distribuci 

� vývoj nových výrobků 

Naším cílem je udržení stabilní kva-
lity výrobků a zvyšování spokojenosti 
zákazníků, s využitím nástrojů, které 
nám tato norma poskytuje.

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti 
jsou při výrobě aplikovány zásady ana-
lýzy nebezpečí a stanovení kritických 
kontrolních bodů – HACCP. Kontro-
lu zdravotní nezávadnosti surovin a vý-
robků provádí naše společnost jak ve 
vlastních laboratořích, tak i akredito-
vaných externích laboratořích.

Povltavské mlékárny, a. s.
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Ano, označení „normál“ je v tom-
to případě zajisté správný výrok, který 
nedávno použil i vysoký úředník DG 
AGRI zodpovědný na Evropské komi-
si za mléko, pan Thorkild Rasmussen. 

Ten reagoval na organizovaný postup 
německých farmářů protestujících pro-
ti „nenormálnímu“ poklesu ceny mlé-
ka slovy: „To, že nyní cena mléka zase 
klesá, je naprosto normální. Za nenor-

mální bych označil spíše loňský stav,“ 
uvedl doslova pan Rasmussen. 

Nedávné protesty německých prvo-
výrobců proti snižování cen probí-
hající v květnu a v červnu solidárně 
podpořili zemědělci z dalších evrop-
ských zemí, Českou republiku nevy-
jímaje. Demonstrovaný požadavek 
byl skoro až neuvěřitelný: průměrně 
43 centů za kg mléka v roce 2008(!); 
k tomu ještě zavedení systému regu-
lace nákupních cen, odvozené od vý-
še produkčních nákladů, a flexibilní 
regulace objemu dodávek mléka. Až 
takovéto netržní požadavky zaznívaly 
v zemi s nejrozvinutějším tržním hos-
podářstvím v Evropě!

Přitom oněch absurdních průměr-
ných 43 centů na rok si zemědělci ná-
rokovali v době, kdy se v jednotlivých 
spolkových zemích Německa plati-
lo za mléko mezi 27–35 centy. Při 
průměrné ceně 33 centů dosažené
v Německu v loňském roce by to na-
víc znamenalo takové zvýšení, při 
kterém by byla jakákoliv mlékáren-
ská konkurenceschopnost této země 
na světových trzích dozajista zpo-
chybněna. 

Popravdě řečeno, krátkodobý 
úspěch zemědělců tu přesto byl. Far-
máři byli dobře organizovaní a v ně-
kterých oblastech došlo až k 80% vý-
padkům v dodávkách ke zpracování 
a situace se pomalu začala negativně 
promítat do vyzásobení německého 
trhu. Nedodané mléko končilo ve stá-
jích v krmných žlabech, nějaký ten litr
skončil i v kanálech či na polích, to 
ale většinou jenom tam, kde byli prá-
vě přítomni novináři či kamery zpra-
vodajců. Bojkoty mléčných dodávek 
plnily stránky novin a hlavní vysíla-
cí časy médií německým mlékárnám 
způsobily nemalé ekonomické ztráty. 
Svaz německého mlékárenského prů-
myslu (MIV) referoval o ztrátách pře-

sahujících dokonce 50 milionů eur. 
Tedy žádná legrace.

Postupně začala probíhat inten-
zivní jednání mezi svazy prvovýrob-
ců, zpracovatelů, podniky samotnými 
a také maloobchodními systémy s cí-
lem řešit vzniklou krizi. K tomu pro-
bíhala i jednání s policií, protože řa-
da blokád příjezdových komunikací 
k mlékárnám či supermarketům by-
la označena za nezákonnou. Koneč-
ný výsledek protestů byl však doce-
la tristní. 

Obchodní systémy, od kterých se 
očekávalo nezbytné zvýšení spotře-
bitelských cen umožňující zacho-
vání nákupních cen syrového mlé-
ka, si jsou však navzájem konkuren-
cí a zde ke vzájemné shodě nedošlo. 
Kompromisem byly spíše kosmetic-
ké úpravy pouze u konzumních mlék, 
které však samo o sobě konečný
výsledek neovlivní. Dočasně se země-
dělcům podařilo zastabilizovat sou-
časnou nákupní cenu v některých 
oblastech, od července však opět do-
chází k jejímu pozvolnému poklesu. 
Neviditelná ruka trhu totiž přece je-
nom funguje, a tak se nákupní cena 
přizpůsobuje opětovně celosvětové-
mu vývoji.

Paradoxem všemu je skutečnost, 
že převážnými vlastníky německých 
mlékáren jsou právě zemědělci, kte-
ří tak v konečném důsledku protesto-
vali sami proti sobě. Neúměrné zdra-
žování mléka by se však zákonitě od-
razilo ve zvýšení cen mlékárenských 
výrobků s přímým dopadem na jejich 
prodejnost. Snížený odbyt by pak ne-
přímo ovlivnil další snížení dodávek 
mléka ke zpracování a hospodářskou 
úspěšnost, či spíše neúspěšnost sa-
motných zemědělců. 

Evropská unie je z pohledu pro-
dukce mléka jak známo přebytko-
vým regionem, který je také závislý 

na úspěšnosti svého exportu. Evrop-
ský export může být však právě nyní 
postižen v podstatě neúspěšnými vý-
sledky nedávno skončené ministerské 
konference WTO v Ženevě, alespoň 
co se agrobusinessu týče.

A jaká je situace v České republi-
ce? Ta by měla být v podstatě jako 
„přes kopírák“ k sousedním zemím. 
Pokud by totiž cena placená za české 
mléko byla vyšší než např. v Němec-
ku či Polsku, a k tomu dnes v pod-
statě dochází, nebude naše mlékáren-
ství konkurenceschopné. Jednak pro-
to, že i naše mléčné přebytky směřují 
na světový trh, a za druhé z toho dů-
vodu, že by mohla být dražší tuzem-
ská produkce na českém trhu záhy vy-
tlačena levnější produkcí z okolních 
unijních zemí. A i k tomu již částeč-
ně dochází, stačí se např. podívat do 
sýrových pultů.

A co z toho všeho plyne? Cena sy-
rového mléka bude také u nás mu-
set urychleně dokončit svůj „kotrme-
lec“ a rychle se zase převalit tam, kde 
na jaře loňského roku byla a kam jí 
již dříve „dovedla“ politická linka re-
formy společné zemědělské politiky 
EU. Navíc je potřeba, aby tento ce-
lý, dosud ještě regulovaný systém byl 
postupně liberalizován, aby bylo vše 
odvislé jen a jen od samotného trhu, 
resp. od chování jednotlivých aktérů 
v hospodářské soutěži. Ve volném trž-
ním prostředí se pak může totiž klid-
ně stát, že se za mléko bude platit 
třeba i pouhých šest korun, zatímco 
jindy naopak nemusí stačit korun de-
vět.

Na trhu však obstojí pouze ti hrá-
či, kteří tyto tržní principy pochopí 
a někdy také „ustojí“. Tak je to to-
tiž normální ve zdravém tržním hos-
podářství. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

KOTRMELEC S CENOU MLÉKA 

Tak, jak se nám již „překulil“ rok do své druhé poloviny, dokončuje svůj 
„kotrmelec“ také cena syrového mléka. Po loňském extrémním zvýšení 
o více než 2 Kč za litr, které bylo vyvoláno dočasným zvýšením poptávky 
na globálním mléčném trhu, se situace začíná vracet opět do „normálu“. 

Kontakt:
Josef Rýdl s. r. o.

Vojtíškova 172
507 81 Lázně Bělohrad

Chutný preclík celozrnný získal ocenění národní 
značkou KLASA z rukou ministra zemědělství

na českobudějovickém veletrhu Země živitelka.
Celozrnný preclík rozšiřuje sortiment preclíků o výrobek zasahující i do oblasti potravin „zdravé výživy“. 

Už tím, že je vyráběn převážně ručním způsobem, se řadí do skupiny výrobků převyšující kvalitu trvanlivých 
potravin vyráběných strojně.  Vysoký podíl směsi semen v těstě a bohatý posyp sezamem vytváří specifi ckou 

chuť celozrnné potraviny. Na udržení jakosti má nemalý podíl i výběr jen jakostních kvalitních surovin.

www.josefrydl.cz
tel.: +420 493792573
e-mail:
pekarna@josefrydl.cz

níhutný preclík celozrnný získal ocenění národný lík l

Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!
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NÁKUP
Mlékárenský průmysl nakoupil a zpracoval v 1. pololetí 2008 podle resortního statistického výkazu 

Ministerstva zemědělství 1 209,4 mil. l mléka, což představuje zvýšení v porovnání se stejným obdobím 
minulého roku o 7,3 mil. l, tj. o 0,6 %.

Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně snížil o 0,04 % na 3,84 % při současném poklesu obsa-
hu bílkovin o 0,02 % na 3,33 %.

Z celkového objemu nákupu bylo zařazeno do I. a vyšší třídy jakosti 98,5 % dodaného mléka, o 0,3 %
méně ve srovnání s předcházejícím rokem.

CENY
Průměrná realizační cena nakoupeného mléka se v letošním 1. pololetí ve srovnání se stejným obdo-

bím minulého roku 2007 neúměrně rapidně zvýšila ze 7,80 Kč/l na 9,36 Kč/l. Meziroční zvýšení o 1,56 
Kč/l představuje 20 %.

Příčina dramatického zvýšení ceny byla ve druhém pololetí vyvolána deficitní surovinovou bilancí 
mléčné suroviny v celosvětovém rozsahu, která se následně promítla i do mléčného sektoru ČR. Na vze-
stupu cen se mimořádně významně podílel dlouhodobý pokles hodnoty US dolaru, jehož prostřednic-
tvím se na světovém trhu obchoduje.

V ČR se průměrná cena farmářského mléka začala zvyšovat postupně ve druhém pololetí minulého 
roku z 7,99 Kč/l v červnu na 9,99 Kč/l prosinci. V lednu letošního roku cena mléka překročila hranici 
10 Kč a dosáhla historicky nejvyšší úrovně 10,04 Kč/l. V té době však již docházelo v zahraničí k zasta-
vení růstu cen a jejich postupnému útlumu. Tato tendence se následně projevila v našich podmínkách 
postupným snižováním ceny mléka na 8,56 Kč/l v letošním červnu s požadavkem podniků mlékáren-
ského průmyslu na její další zreálnění.

Tab. č. 1              Vývoj obchodních cen vybraných mlékárenských výrobků v Kč/l/kg

Výrobek Červen
2007

Červen 
2008 Rozdíl Index

2008/2007
Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 10,78 10,47 -0,31  97,1

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 10,20 9,56 -0,64 93,70

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,98 11,08 1,10 111,0

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 11,41 12,77 1,36 111,9

Máslo čerstvé – 250 g, Al fólie, 16 % vody – 1 kg 81,67 76,32 -5,35 93,4

Tvaroh měkký 250 g – Al fólie, 25 % sušiny – 1 kg 41,15 45,72 4,57 111,1

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 84,52 81,17 -3,35 96,0

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 90,48 84,95 -5,53 93,9

Z meziročního porovnání obchodních cen mlékárenských výrobků mezi červnem 2007 a letošním 
červnem vyplývá, že hlavní nosné výrobky vykazují výrazný cenový pokles. Cena polotučného trvanli-
vého mléka v kartonu se meziročně snížila o 0,31 Kč z 10,78 Kč/l na 10,47 Kč/l, tj. o 2,9 %. Cena čer-
stvého másla 250 g v Al fólii se snížila nejvýrazněji z 81,67 Kč/kg na 76,32 Kč/kg o 6,6 %. Sýr Eidam-
ská cihla 30 % t. v suš. poklesl v ceně z 84,52 Kč/kg na 81,17 Kč/kg o 4,0 % a sýr Eidamská cihla 45 % 
t. v suš. z 90,48 Kč/kg na 84,95 Kč/kg o 6,1 %. Pozitivní cenový vývoj dosáhly pouze množstevně méně 
významné výrobky – mléko polotučné sáček 1 l o 11 %, mléko polotučné čerstvé v kartonu 1 l o 11,9 % 
a tvaroh měkký 250 g o 11,1 %.

Porovnáme-li tento celkově negativní vývoj obchodních cen mlékárenských výrobků se skutečností, 
že se ve sledovaném období zvýšila farmářská cena nakupovaného mléka ze 7,99 Kč/l v červnu minu-
lého roku na 8,44 Kč/l v červnu letošního roku, tj. o 5,6 %, je z uvedených údajů jednoznačně patrno, 
že zcela neobvyklá turbulence světových cen mléka vzniklá ve druhém pololetí minulého roku vyústila 
v průběhu jejího postupného útlumu pro mlékárenský průmysl ČR v současném období v naprosto eko-
nomicky nevyvážený a neudržitelný stav vyžadující bezodkladné řešení. Jeho těžiště spočívá především 
ve vzájemné dohodě mezi producenty a zpracovateli na ceně nakupovaného mléka, která by ve svých 
důsledcích měla znamenat šanci pro úspěšné překonání minulých neuvěřitelných cenových zvratů pro 
oba propojené a na sobě vzájemně závislé partnerské sektory. 

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se meziročně zvýšila o 1,3 %, ze 301 240 tis. l v roce 2007 na 305 096 

tis. l v letošním roce.

Tab. č. 2                          Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008

Konzumní mléko 
celkem

301 240 305 096 100,0 100,0 101,3

Z toho – pasterované 56 786 53 355 18,9 17,5 94,0

 – trvanlivé 244 454 251 741 81,1 82,5 103,0

Z uvedených údajů vyplývá, že dominantní převaha trvanlivého mléka trvá a jeho podíl se dále vý-
znamně zvýšil o další 3 % na 82,5 %. Podíl pasterovaného konzumního mléka se meziročně snížil
o 6,0 % na 17,5 %.

Tab. č. 3                            Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2008/20072007 2008 2007 2008
Odstředěné/nízkotučné 29 280 20 652 9,7  6,7 70,5

Polotučné 240 748 253 496 79,9  84,1  106,5

Plnotučné 31 212 27 948 10,4  9,2 89,5

Celkem 301 240 305 096 100,0  100,0  101,3

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že se v hodnoceném období mimořádně meziročně zvýšil podíl po-
lotučného mléka z celkové výroby konzumního mléka ze 79,9 % na rekordních 84,1 %.

Tab. č. 4         Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2008/20072007 2008 2007 2008

Kartony trvanlivé 244 454 251 741  81,2 82,5 103,0

Kartony pasterované 18 474 17 127 6,1  5,6  92,7

Ostatní 38 312 36 228 12,7 11,9  94,6

Celkem 301 240 305 096  100,0  100,0 101,3

Podíl konzumního mléka plněného do kartonových obalů vysoce převažuje a jeho podíl se meziroč-
ně zvýšil z 87,3 % v roce 2007 na 88,1 % v letošním prvním pololetí. Podíl mléka uváděného do prode-
je v jiných obalech (PE sáčky, PET lahve) se snížil o 0,8 % na 11,9 %.

SMETANY
Tab. č. 5                             Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008

Konz. smetany, včetně kysaných 22 280 21 879 100,0 98,2  98,2

Z toho – kysané 6 715 7 178  30,1 82,8 106,9

– s obs. tuku nad 30 % 9 606 8 620  43,1 39,4  89,7

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných smetan, se v prvním pololetí letošního roku v porovná-
ní se stejným obdobím minulého roku snížila o 1,8 % na 21 879 tis. litrů. Zatímco se výroba kysaných 
smetan zvýšila o 6,9 % na 7 178 tis. litrů, výroba smetan s minimálním obsahem 30 % tuku se meziroč-
ně snížila o 10,3 % na 8 620 tis. litrů.

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6                                                     Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index

2008/20072007 2008 2007 2008
Jogurty celkem 75 351 70 831 100,0 100,0 90,4

Z toho – ochucené 60 822 53 179 80,7 75,1 87,4

– nízkotučné do 0,5 % 10 274 5 970 13,6 11,2 58,1

Výroba jogurtů se v prvním pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím minulého roku 
snížila na 70 831 tun. Podíl ochucených výrobků této skupiny se snížil o 12,6 % na 75,1 % – 53 179 tun. 
Současně se snížil i podíl výroby nízkotučných jogurtů o 2,4 % na 11,2 % – 5 970 tun. Z dalších teku-
tých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních tekutých zakysaných výrobků (bez podmáslí) mír-
ný pokles výroby o 0,4 % na 17 684 tun, ze kterých připadlo na ochucené varianty 43,8 %, o 2,5 % více 
v porovnání s prvním pololetím minulého roku. Výroba kysaného neochuceného podmáslí se v prvním 
pololetí letošního roku meziročně snížila o 13,7 % na 4 380 tun.

VÝROBA MÁSLA

Tab. č. 7                                             Vývoj výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 069 1 736 667 162,4

Výroba 25 139 23 969 -1 170 95,3

Prodej na vnitřním trhu 20 969 20 332 -364 98,2

Vývoz 3 979 2 207 -1 772 55,5

Konečná zásoba k 30. 6. 1 175 2 124 949 180,8

Celková výroba másla dosáhla v prvním pololetí letošního roku podle údajů statistického bilanční-
ho výkazu MZe 6–12, oddíl III. zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového 
másla a másla s rostlinným tukem 23 969 tun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulé-
ho roku snížení o 1 170 tun (4,7 %).

Úroveň jak počátečních, tak konečných zásob se dle údajů resortní statistiky v prvním pololetí letoš-
ního roku výrazně zvýšila. Počáteční zásoba se meziročně zvýšila o 667 tun na 1 736 tun (+62,4 %). Ko-
nečná zásoba k 30. červnu letošního roku vzrostla o 949 tun na 2 124 tun (+80,8 %).

Prodej másla na vnitřním trhu se snížil o 364 tun na 20 332 tun (-1,8 %). Vyvezeno bylo 2 207 tun 
másla, o 1 772 tun méně v porovnání s minulým rokem (-44,5 %).

Tab. č. 8           Skladba sortimentu finálních výrobků v 1. pololetí 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Máslo čerstvé 13 379 13 132 -238 98,2

Z toho: máslo s vyšším obs. vody, 
solené máslo

382 x x x

Stolní máslo  x  x  x  x

Ostatní (bloky)  x  x  x  x

Máslo celkem 16 263 15 466 -797 95,1

Pomazánkové máslo 4 573 4 398 -175 96,2

Směsné emulg. tuky
Z toho mléčný tuk

3 484
581

3 307
568

-177
-13

94,9
97,8

Výroba mlékárenských výrobků v 1. pololetí 2008
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Údaje v tabulce představují objemy finálních výrobků sledovaného sortimentu. Celková výroba tra-
dičního sortimentu másla s obsahem 16 % vody (včetně nevýznamného podílu másla s vyšším obsahem 
vody a másla soleného) dosáhla v prvním pololetí letošního roku 15 466 tun a byla ve srovnání se stej-
ným obdobím minulého roku o 797 tun nižší (-4,9 %).

Výroba pomazánkového másla se meziročně v prvním pololetí letošního roku snížila o 175 tun na 
4 398 tun (-3,8 %) a rovněž i výroba směsných emulgovaných tuků se meziročně snížila o 177 tun na 
3 307 tun (-5,1 %).

TVAROHY
Tab. č. 9          Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Tvarohy 15 319 16 233 915 106,0

Smetanové krémy 6 068 6 045 -23 99,6

Tvarohové dezerty 1 830 1 551 -279 84,8

Celkem 23 216 23 829 613 102,6

Sortiment tvarohů a tvarohových specialit vykázal v hodnoceném období zvýšení výroby o 613 tun 
na 23 829 tun. Na celkovém zvýšení se podílela výroba tvarohů, která se zvýšila o 915 tun na 16 233 tun 
(+6 %). Na tomto objemu participoval měkký tvaroh 10 689 tunami, jehož objem se meziročně zvýšil 
o 1,6 %, a dále jemný tučný tvaroh 3 471 tunami s výrazným nárůstem výroby o 21,5 %.

Výroba smetanových krémů stagnovala a dosáhla objemu 6 045 tun (-0,4 %). Výrazný pokles zazna-
menaly tvarohové dezerty o 279 tun na 1 551 tun (-15,2 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v prvním pololetí letošního roku meziročně snížila o 1 107 tun, ze 42 692 

tun na 41 585 tun (-2,6 %). Výrazné snížení postihlo i výrobu tavených sýrů o 994 tun z 9 835 tun na 
8 841 tun (-10,1 %).

Tab. č. 10                                            Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Sýry přírodní 42 692 41 585 -1 107 97,4

Sýry tavené 9 835 8 841 -994 89,9

Sýry celkem 52 537 50 406 -2 101 95,9

Celková výroby přírodních sýrů a tavených sýrů se snížila o 4,1 % (2 101 tun) na 50 406 tun. V násle-
dující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního členění.

Tab. č. 11         Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2008/20072007 2008

Čerstvé nezrající 4 312 4 413 101 102,3
Měkké zrající x x x x
Bílé v solném 
nálevu

4 395 3 901 -494 88,8

Plísňové 5 901 5 993 92 101,6
Vybrané polotvrdé 22 298 21 680 -618 97,2
Tvrdé a extra 
tvrdé

x x x x

Ostatní x x x x

Nejvyšší podíl z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných polotvr-
dých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a sýr Madeland – 52,1 %. Jejich objem se meziročně 
snížil o 618 tun (-2,8 %) na 21 680 tun.

Zvýšení výroby zaznamenaly čerstvé nezrající sýry o 101 tun (+2,3 %) na 4 413 tun a dále ještě plís-
ňové sýry o 92 tun (+1,6 %) na 5 993 tun. Výroba bílých sýrů v solném nálevu se snížila o 494 tun
(-11,2 %) na 3 901 tun.

SUŠENÉ MLÉKO
Tab. č. 12                        Výroba, vývoz a zásoby sušeného mléka (bez KDV)

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2008/20072007 2008

Poč. zásoba k 1. 1.
Z toho  – SOM

– SMT

1 861
1 100

761

3 101
1 816
1 285

1 240
716
524

166,6
165,1
168,9

Výroba celkem
Z toho  – SOM

– SMT

19 705
12 357
7 340

21 473
11 645
9 828

1 768
-712

2 480

109,0
94,2

133,8

Vývoz celkem
z toho  – SOM

– SMT

9 825
5 802
4 023

10 001
5 215
4 786

176
-587
763

101,8
89,9

119,1

Konečná zásoba k 30. 6.
Z toho  – SOM

– SMT

2 019
1 099

920

5 088
2 637
2 451

3 069
1 538
1 531

252,0
240,0
266,4

Celková výroba sušených mlék se v prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšila o 1 768 tun 
(+9,0 %) na 21 473 tun. Na tomto objemu participuje SOM 11 645 tunami při meziročním poklesu o 712 
tun (-5,8 %) a SMT 9 828 tunami při meziročním zvýšení o 2 480 tun (+33,8 %).

V prvním pololetí letošního roku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně zvýšily 
jak počáteční, tak konečné zásoby sušených mlék.

Počáteční zásoby se zvýšily o 1 240 tun (+66,6 %) na 3 101 tun, ze kterých připadá 1 816 tun (+65,1 %)
na SOM a 1 285 tun (+68,9 %) na SMT.

Konečné zásoby sušených mlék se zvýšily velmi výrazně o 3 069 tun (+152 %) na 5 088 tun při zhru-
ba rovnoměrném rozložení na SOM a SMT.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Tab. č. 13           Zahraniční obchod ČR mlékárenskými výrobky v tis. Kč

Ukazatel/rok 1. pololetí
2007

1. pololetí
2008 Rozdíl Index

2008/2007
Vývoz mléka a výrobků 6 976 225 7 310 745 344 520 104,8

Dovoz mléka a výrobků 4 335 783 4 294 500 - 41 283 99,0

Bilance (saldo) 2 640 442 3 016 245 375 803 114,2

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v prvním pololetí letošního roku meziroční vze-

stup hodnoty vývozu o 4,8 % na 7 310 75 tis. Kč. Hodnota dovozu se meziročně mírně snížila o 1 % na 
4 294 500 tis. Kč.

Celkové saldo zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky se za první pololetí letošního roku zvý-
šilo o 14,2 % na 3 016 245 tis. Kč.

Tab. č. 14                         Výroba mlékárenských výrobků v 1. pololetí 2008

Výrobek Jedn. Výroba 2007 Výroba 2008 Index/rozdíl 2008/2007
Nákup mléka mil. l 1 202039 1 209364 100,6

Prům.obsah tuku % 3,88 3,84 -0,04

Prům. obsah bílkovin % 3,35 3,33 -0,02

Prům. nák. cena mléka 1 l Kč/l 7,80 9,36 120,0

Konz. mléko celkem tis. l 301 240 305 096 101,3

Konz. smetany vč. kysaných tis. l 22 280 21 879 98,2

Jogurty celkem tuny 75 351 70 831 94,0

Konzumní tvarohy tuny 15 318 16 233 106,0

Smetanové krémy tuny 6 068 6 045 99,6

Tvarohové dezerty tuny 1 830 1 551 84,8

Máslo celkem tuny 16 263 15 466 95,1

Sýry přírodní tuny 42 692 41 585 97,4

Sýry tavené tuny 9 835 8 841 89,9

Mražené smetanové krémy tuny x x x

Sušené mléko celkem bez KDV tuny 19 705 21 473 109,0

Z toho – odtučněné tuny 12 357 11 645 94,2

* bez pomazánkového másla a směsných emulgovaných tuků

Ing. Milan Křivánek, ČMSM

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis
pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu vyjde 23. září 2008!

Vycházejí
každé
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měsíce 
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Oborový veletrh
tukového a olejového
průmyslu v Mnichově

�  Od 18. do 20. listopadu 2008 se koná druhý 
veletrh oils+fats – Mezinárodní odborný vele-
trh pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných zdrojů.

�  Při premiéře v roce 2007 jsme mohli přivítat 
69 předních podnikatelů z oboru a 1.100 od-
borných návštěvníků z 58 zemí. 

�  Provedená anketa potvrdila vysokou odbor-
nost návštěvníků veletrhu oils+fats. 

Od 18. do 20. listopadu 2008 si mohou zá-
jemci z řad expertů z tukového a olejového prů-
myslu ve veletržním centru M, O, C na druhém 
oborovém veletrhu oils+fats-Mezinárodní vele-
trh pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných surovin – vyměnit informace 
o aktuálních trendech, nejnovějších technologi-
ích a navázat nová obchodní spojení.

Premiérou v roce 2007, na které jsme moh-
li přivítat 69 vůdčích podnikatelů ze 14 zemí 
a 1.100 odborných návštěvníků z 58 zemí, se 
Veletrhům Mnichov podařilo úspěšně etablo-
vat na trhu jediný mezinárodní oborový vele-
trh věnovaný průmyslu olejů a tuků. To se od-
ráží i ve veletržním průzkumu, který byl pro-
veden nezávislou agenturou pro výzkum trhu 
forschungplus: 

93 procent vystavovatelů hodnotí kvalitu a od-
bornost návštěvníků veletrhu oils+fats známka-
mi „výborná“ až „dobrá“. Lze z toho odvodit, že 
87 procent návštěvníků disponuje rozhodovací-
mi pravomocemi ve své firmě, 49 procent z nich 
má určující vliv na chod firmy. 

Díky provedenému průzkumu byla prokázá-
na vysoká spokojenost vystavovatelů s premiéro-
vým veletrhem: 96 procent vystavovatelů by vele-
trh oils+fats doporučilo dál a stejný počet z nich 
by se opakovaně tohoto veletrhu zúčastnil. 

Norbert Bargmann, ředitel společnosti Mes-
se München, zdůrazňuje: „S 49procentním po-
dílem zahraničních návštěvníků měl veletrh
oils+fats v mezinárodním měřítku přesvědčivý 
úspěch. Těší nás, že naše premiéra byla oborem 
samotným tak dobře přijata.“

Veletrhem oils+fats v roce 2007 dostal ros-
toucí trh průmyslu olejů a tuků nový meziná-
rodní odborný veletrh. Oleje a tuky z obnovitel-
ných zdrojů – lhostejno zda jako potraviny, pa-
livo nebo výchozí látky pro výrobu rozličných 
produktů – tvoří stále rostoucí trh, jehož význam 
vzrůstá kontinuálně se stále aktuálnějším nedo-
statkem surovinových zdrojů. 

V pořádání veletrhu oils+fats spojuje společ-
nost Messe München nezbytnou kompetenci 
a ekonomické know-how tak, aby mohla tukové-
mu a olejovému průmyslu i v tomto roce nabíd-
nout optimální fórum. 

Další informace naleznete na:
www.oils-and-fats.com 

O VELETRHU OILS+FATS 2008
Odborný veletrh oils+fats se koná od 18. do

20. listopadu 2008 v M,O,C-Veletržním centru. 
Je jediným mezinárodním oborovým veletrhem 
B2B pro výrobu a další zpracování olejů a tuků 
z obnovitelných zdrojů. Dozvíme se zde o aktu-
álních trendech z oblasti surovin, pomocných lá-
tek, zpracování až po zabezpečení kvality, balení 
a logistiku a budeme mít možnost se informovat 
o nejnovějším technologickém vývoji. Toto vše činí 
veletrh oils+fats důležitým místem setkání pro ex-
perty a odborníky s rozhodovací pravomocí z tu-
kového a olejového průmyslu.

Ing. Jaroslav Vavruška

Teď si pochutnáte!

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

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

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

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

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

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

a se zákonem o ochraně spotřebitele.

PASSIONATE
PROFESSIONAL
PERFECTIONIST
Closing Systems

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

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

www.tecnocapclosures.com
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Povltavské mlékárny, a. s., jsou od ro-
ku 1996 součástí francouzské rodinné sku-
piny Bongrain, vlastnící po celém světě ví-
ce jak 70 potravinářských podniků v oblas-
ti výroby především mléčných výrobků, ale 
i uzenin, mořských plodů a gastronomie. Sku-
pina je zaměřena na výrobu sýrových speci-
alit a jedním z jejích hlavních cílů je vyrá-
bět a uvádět do obchodní sítě vysoce kvalitní 
výrobky a služby, které dokonale odpovída-
jí očekávání spotřebitelů a přinášejí stálou 
inovaci. Klade důraz na zachování a podporu 
tradičních regionálních značek a produktů ve 
všech zemích, kde působí. Mezi její nejzná-
mější značky v kategorii sýrů patří ve Fran-
cii Caprice des dieux, Bresse bleu, Géramont, 
Tartare, Chavroux, Chaumes, Saint Agur,
Coeur de Lion, v České republice potom Pri-
bina, Apetito, Hermelín Král sýrů a konkrétně 
v Povltavských mlékárnách Sedlčanský Her-
melín, Vltavín, Pepin a Lučina.

Povltavské mlékárny prošly od vstupu do sku-
piny Bongrain významnými proměnami své vý-
robkové řady, rekonstrukcemi závodů a investi-
cemi do technologického zařízení.

Uplatňování politiky jakosti skupiny vyústilo 
v roce 2003 v certifikaci systému řízení jakosti 
společnosti podle normy ISO 9001:2000. V roce

2007 pak výrobní závod v Sedlčanech získal cer-
tifikaci IFS.

Podle našich zásad musí být požadavek na hy-
gienu a bezpečnost výrobků promítnut do všech 
operací počínaje nákupem surovin a zásobová-
ním. Velice si vážíme dobré spolupráce s naši-
mi dlouholetými dodavateli mléka ze svozné ob-
lasti středních Čech, kteří dokáží celoročně pro-
dukovat mlékárenskou surovinu o nadprůměrné 
kvalitě. Mikrobiologická jakost i obsah hlavních 
složek syrového mléka je každodenně kontro-
lován v naší závodní laboratoři podle přísných 
interních limitů, se zpětnou vazbou k produ-
centům. Rychlé řešení případných nedostatků 
a pravidelné audity na farmách nám pomohly 
minimalizovat množství mléka vyřazovaného 
z důvodu jakostních závad.

Stejně tak všechny ostatní suroviny pro výro-
bu (přísady, pomocné látky, koření…) a jejich 
dodavatelé procházejí nejprve výběrovým říze-
ním, než se stanou schválenými dodavateli. Při 
jednání s nimi uplatňujeme především požadav-
ky na nadstandardní mikrobiologickou kvali-
tu a vyžadujeme záruky bezpečnosti suroviny. 
Oboustranně schválené specifikace parametrů 
jsou nutnou podmínkou pro nákup všech suro-
vin. Každá dodávka je kontrolována před použi-
tím ve výrobě po stránce mikrobiologické a sen-
zorické, abychom předešli jakémukoli negativní-
mu ovlivnění kvality výsledného výrobku.

Jsme si vědomi, že hygiena a bezpečnost po-
travin jsou imperativy, které je třeba zajistit pře-
devším. Proto v průběhu výroby každého naše-
ho produktu provádíme sérii mezioperačních 
kontrol a analýz mikrobiologických i fyzikál-
ně-chemických podle předem stanovených plá-
nů a četností. Snažíme se již od počátku výroby 
a ve všech jejích fázích eliminovat rizika ohrožu-
jící zdraví našich konzumentů a tato snaha jde 
nad rámec monitorovacích i verifikačních ana-
lýz v rámci systému HACCP. Díky vyšší kapaci-
tě naší rekonstruované laboratoře jsme schopni 

tento nezanedbatelný objem analýz zvládnout 
a výsledky rychle zpracovat. Vedoucí pracovníci 
tak již v počátcích odhalí každé případné poru-
šení kvality výrobku či mikrobiální kontaminaci 
a mají prostor a čas na ni reagovat. 

Dalším ostře sledovaným bodem je hygienic-
ká úroveň výrobního prostředí. Každodenně 
jsou prováděny mikrobiologické rozbory ově-
řující čistotu výrobního zařízení přicházejícího 
do styku s výrobky, kvalitu jeho čištění, čistotu 
vzduchu ve výrobních prostorách a hygienu za-
městnanců. Nezávadnost pitné vody z vlastních 
zdrojů je automatickým požadavkem a je pra-
videlně kontrolována závodní i externími labo-
ratořemi. Monitorujeme rovněž mikrobiologic-
kou kvalitu používaných obalů a snažíme se ji 
ve spolupráci s dodavateli zlepšovat. Abychom 
lépe zvládali rizika spojená s mikrobiální kon-
taminací a měli přehled o jejich zdrojích, sle-
dujeme výskyt nežádoucích mikroorganismů ve 
výrobním prostředí (podlahy, zdi, odpady…). 
Všechny výrobní jednotky musí být připrave-
ny čelit nepředvídaným situacím v oblasti hygi-
eny a bezpečnosti výrobků. Všechna rizika mu-
sejí být zvládána pomocí preventivních opatření 
a odpovídající ochrany.

Nadstandardní kvalita výrobků je základní 
požadavek, o který musíme usilovat od koncep-
ce až po realizaci výrobků. Tomu odpovídá slo-
žitá procedura vývoje nových výrobků. Nové re-
ceptury musejí být pečlivě vybrány a ověřeny 
interním senzorickým porovnáváním i spotře-
bitelskými testy. Před zahájením výroby nového 
produktu je nutné provádět série testů a zkou-
šek, abychom mohli komplexně hodnotit a zvlá-
dat rizika, která nový výrobek přináší. Při uve-
dení nového výrobku na trh si musíme být jisti 
jeho kvalitou a bezpečností.

Každá šarže hotových výrobků prochází před 
uvolněním do distribuční sítě sérií výstupních 
kontrol. Při fyzikálně-chemických analýzách je 
zjišťováno, zda zastoupení hlavních složek vý-

robku odpovídá deklaraci na obale, a nedochá-
zí tak ke klamání spotřebitele. Mikrobiologické 
analýzy mají za cíl ověřit zdravotní nezávadnost 
výrobku a shodu mikrobiologických ukazatelů 
se zákonnými i interními limity. Tyto interní 
limity stanovené skupinou jsou vždy přísnější 
a tím, že se jich snažíme dosahovat, uplatňuje-
me princip prevence a minimálního rizika vzhle-
dem ke spotřebitelům. Poslední kontrolou před 
uvolněním výrobku na trh je výstupní senzoric-
ká analýza. Vzorek z každé vyrobené šarže je 
degustován multidisciplinární komisí, porovná-
ván s dlouhodobě stanoveným standardem vý-
robku a vyhodnocován výskyt odchylek. Tepr-
ve po provedení všech těchto kontrol může být 
výrobek expedován. Distribuce k jednotlivým 
zákazníkům se řídí principy zpětné sledovatel-
nosti. V databázi prodeje výrobků jsme schopni 
okamžitě zjistit, kterým zákazníkům a v jakém 
množství jsme jednotlivé šarže výrobků prodali, 
a rychle tak reagovat na případné krize.

Z každé vyrobené šarže poté uchováváme re-
ferenční vzorky a na konci stanovené doby tr-
vanlivosti ověřujeme laboratorními rozbory 
i senzorickou analýzou, zda si výrobek uchová-
vá své typické vlastnosti po celou dobu trvan-
livosti.

Velkou pozornost věnujeme tomu, jak naše 
výrobky vnímají spotřebitelé a jak jsou s nimi 
spokojeni. Proto jsme zavedli bezplatnou tele-
fonní modrou linku, na které jsou proškolené 
operátorky připraveny odpovědět na všechny 
podněty našich konzumentů.

Neváhejte tedy vyzkoušet a vychutnat si pes-
trou paletu chutí a gastronomických zážitků, 
které Vám sedlčanské výrobky nabízejí a poděl-
te se s námi o ně. Vaše spokojenost a to, aby byl 
Pepa dobře naložený, je náš cíl.

Jaroslav Maršálek
ředitel jakosti

Povltavské mlékárny, a. s.

Řízení jakosti
v Povltavských mlékárnách v Sedlčanech
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Od 1. 7. 2008 vstoupily v platnost dvě nové nor-
my Britské společnosti maloobchodníků – British Re-
tail Consortium, a to Globální norma pro bezpeč-
nost potravin (Global Standard for Food Safety) 
a Globální norma pro obaly (Global Standard for Pac-
kaging).

Obě nové normy vstoupily v platnost po šesti měsících pří-
prav výrobců, řetězců a certifikačních orgánů. Nové normy vý-
znamně zvyšují požadavky obchodních řetězců na zodpověd-
nost výrobců potravin a obalů za bezpečnost svých výrobků.

První rozdíl je zřejmý již z názvu nových norem. Z norem je 
vypuštěna zkratka BRC a je nahrazena slovem „globální“. Měl 
by to být jasný signál o ambicích tohoto standardu při budová-
ní systémů řízení bezpečnosti potravin. 

Celkový počet článků normy pro výrobce potravin se zvýšil 
z 270 ve verzi 4 na 326 ve verzi 5. Nicméně lze konstatovat, že 
spíše došlo k precizování formulací a ke změně struktury nor-
my než k zásadní změně rozsahu normy. Norma je v každém 
případě srozumitelnější vzhledem ke zlepšené vnitřní struktu-
ře požadavků.

Globální norma bezpečnosti potravin má daleko jasnější 
a srozumitelnější rámec a obsah s výrazně akcentovanými po-
žadavky na zodpovědnost vrcholového managementu jednot-
livých výrobců. Významně byly přepracovány především části 
normy pojednávající o řízení nebezpečí kontaminace výrobků 
cizími předměty a kapitoly o alergenech a bezpečnosti výroby, 
které významně reflektují změny v oblasti globální bezpečnosti 
obecně. Pracovníky zodpovědné za bezpečnost potravin bezpo-
chyby zaujaly výrazně zvýšené a zpřísněné požadavky na řízení 
alergenů ve výrobě a tlak na prevenci křížové kontaminace. Ze 
4 celkem obecných požadavků v předchozí verzi se počet člán-
ků ve verzi 5 zvýšil na 11. A jedná se o požadavky velmi přísné 
a náročné. Všichni výrobci potravin, kteří již prošli certifikací 

podle nové verze standardu, mají zkušenost s dlouhým a kom-
plikovaným procesem prověřování těchto požadavků, které čas-
to musí probíhat za souběžného cvičeného spuštění procesů sle-
dovatelnosti výrobků.

Globální norma pro obaly doznala změn především v tom, že 
je zaměřena nejen na výrobce obalů pro potraviny, ale i na vý-
robce obalů spotřebního zboží. Z tohoto úhlu pohledu byly zvý-
šeny požadavky nejen na kontrolu hygieny a bezpečnosti obalů, 
ale i na kvalitu vyráběných obalů.

Velmi významné změny byly provedeny rovněž směrem 
ke všem certifikačním orgánům, které musí zajistit proškole-
ní všech svých auditorů pouze školiteli schválenými centrálou 
BRC v Londýně.

Naprostou novinkou v systému certifikace podle standardu 
„Globální norma pro bezpečnost potravin“ je možnost výrob-
ce přihlásit se do systému tak zvaných neohlášených auditů. 
O tento způsob certifikace se může přihlásit každý výrobce, 
který je již certifikován a získal certifikát na úrovni „A“ nebo 
„B“. Certifikační orgán pak provede další audit kdykoliv v ob-
dobí následujících 12 měsíců, obvykle však mezi 6. a 12. mě-
sícem platnosti současného certifikátu, ovšem bez jakéhokoliv 
ohlášení nebo upozornění. Společnost, která i při takovém audi-
tu uspěje, obdrží zvlášť označený certifikát (hvězdička u ozna-
čení úrovně certifikace, například A*). Takové společnosti by 
měly v budoucnosti dosáhnout výrazného odlišení a zvýhodně-
ní ve srovnání s ostatními společnostmi zařazenými do perio-
dického systému recertifikací podle standardu „Globální norma 
pro bezpečnost potravin“.

Změny byly provedeny i v celkovém hodnocení výsledků au-
ditů. Kritéria celkového výsledku auditu byla změněna u obou 
standardů BRC, a to tak, aby byla interpretace výsledků přimě-
řeně srovnatelná. U standardu pro výrobce potravin nesmí spo-
lečnost překročit celkový počet 20 malých neshod, aby mohla 
obdržet certifikát s platností 12 měsíců. Pokud obdrží jednu vel-

kou neshodu, je limit malých neshod snížen na maximální po-
čet 10, aby mohl být certifikát vystaven na jeden rok. Každý ji-
ný výsledek již vede buď ke zkrácení platnosti certifikátu na 6 
měsíců a nebo dokonce k neudělení certifikace, například při 
vystavení kritické neshody. Při hodnocení výsledku auditu u vý-
robce obalů došlo ke zmírnění závěrečného výroku auditora. Ve 
verzi 2 společnost ztrácela možnost získat certifikát s platností 
na 1 rok, pokud byla vystavena jediná velká neshoda. Nyní spo-
lečnost ztrácí možnost získat certifikát na 1 rok až při vystave-
ní třetí velké neshody. 

Všichni výrobci bezpochyby přijali s uspokojením zprávu, že 
je již v prodeji český překlad standardu „Globální norma pro 
bezpečnost potravin“. Po prvních zkušenostech z certifikací vý-
robců potravin lze konstatovat, že se jedná o překlad velmi zda-
řilý. Je třeba vzít na vědomí, že norma pro výrobce obalů se zřej-
mě v dohledné době překladu do češtiny nedočká. Je to špatný 
signál nejen pro výrobce obalů, kteří s normou pracují a jsou 
již podle tohoto standardu certifikováni nebo certifikaci připra-
vují, ale také odraz reality v potravinovém řetězci, kdy výrobci 
potravin se stále spokojují jen s banálními prohlášeními výrob-
ců obalů o shodě s relevantní legislativou. Bezpečnost potravin 
v moderním globálním světě však již dávno překročila bránu 
potravinářské výroby.

 Lze konstatovat, že britská asociace BRC učinila velmi vý-
znamný krok ke skutečné globalizaci svých standardů. Stan-
dardy BRC pro výrobce potravin a obalů jsou nyní nejen stan-
dardem pro prověřování hygieny a bezpečnosti při výrobě po-
travin, ale i dobrým návodem pro zavádění sofistikovaných 
systémů řízení bezpečnosti. Je jen škoda, že alespoň názna-
ky vzájemné akceptace standardů BRC a IFS jsou zřejmě stále 
v nedohlednu.

Ing. Jiří Vaníček, CSc.,
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.

Globální norma
pro bezpečnost potravin 

a Globální norma pro obaly
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Roman B e r n a t, MBA,
ředitel divize 

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

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

1.  V České republice je jméno Bureau Veritas vnímáno jako certifikač-
ní společnost systémů jakosti. Společnosti potravinářského průmys-
lu tyto systémy v posledních deseti letech hojně zavádějí, přičemž se 
pro ně staly nepostradatelným pomocníkem v řízení a vnitřní kon-
trole, ale i v marketingu. Je mi však známo, že skupina Bureau
Veritas poskytuje i služby inspekční. Můžete nám blíže představit 
historii a současnost této oblasti činnosti Vaší společnosti a zejmé-
na divize, v jejímž čele stojíte?
Ve Vaší otázce zmiňujete na prvním místě certifikační služby, což 

potvrzuje obecný fakt, že certifikace systémů jakosti jsou v součas-
nosti z hlediska „tržní viditelnosti“ nejznámější služby, které skupi-
na Bureau Veritas v České republice nabízí, přičemž u řady klientů je 
Bureau Veritas vnímána jako čistě certifikační společnost.

Ve skutečnosti to však byly právě inspekční služby, na jejichž zá-
kladech v minulosti ve světě vznikly společnosti, které společně s Bu-
reau Veritas dnes stojí v čele certifikačního a inspekčního odvětví 
ve světě. Abych byl konkrétní, historie naší společnosti sahá do roku 
1828, kdy na trh vstoupila s inspekcemi určenými pro lodní průmysl. 
Na počátku dvacátého století se tyto služby rozvíjí a začínají zasaho-
vat dále do strojírenského a stavebního odvětví a objevují se i v me-
zinárodním obchodu s komoditami. Právě v té době bychom mohli 
spatřit jakýsi historický počátek služeb, které naše divize nabízí po-
travinářskému sektoru. Komodity jako cukr, káva, obilí, rýže, kakao 
a další jsou naštěstí i po více jak sto letech stále stejnými komodita-
mi, které se pěstují, obchodují, skladují, přepravují podobnými způ-
soby, ze stejných teritorií, na stejné trhy. Řada obchodních společ-
ností, které vznikly v době počátků rozvoje mezinárodního obchodu 
s komoditami, je stále na světovém trhu a těží ze zkušeností a pozi-
ce, kterou si za desítky let vydobyly.

Na český trh Bureau Veritas přišla se svými službami poprvé před 
sto lety inspekčními zakázkami pro plzeňskou Škodovku. V padesá-
tých letech společnost český trh nuceně opouští a vrací se na něj v ro-
ce 1991. V následujících deseti letech se Bureau Veritas v ČR soustře-
ďuje zejména na trh certifikační a se značkou BVQI se dostává mezi 
nejsilnější hráče na českém trhu. Znovuobnovení pozice na inspekč-
ním trhu, který Bureau Veritas musela opustit v roce 1948, společ-
nost řeší v roce 2004 fúzí s tehdy nejsilnější tuzemskou nezávislou 
kontrolní společností Inspekta. Tato fúze vynesla skupinu Bureau 
Veritas, tvořenou společnostmi Bureau Veritas Certification Czech 
Republic (dříve BVQI) a Bureau Veritas Czech Republic na čelo tu-
zemských společností jak v oblasti certifikací, tak i inspekcí. To byla 
tedy krátká odbočka do vzdálené i nejbližší historie, kterou však po-
važuji za užitečnou, k získání lepší orientace Vašich čtenářů o tom, 
kdo jsme a kde jsme se na trhu vzali.

2.  Název sekce AgriFood, která je součástí Vaší divize, v sobě obsa-
huje oblast zemědělství a potravinářského průmyslu, ale i potravi-
nářského obchodu. Jaké konkrétní služby těmto odvětvím nabízíte? 
A jaké výhody z těchto činností Vaši zákazníci mají?
V obou oblastech je cílem klientů zajistit výrobu nebo nákup pro-

duktu, který splňuje určité jakostní ukazatele. Klienti se liší pouze 
podle toho, zda produkt vyrábějí, tj. výrobci potravin, nebo s ním ob-
chodují, tzn. tradeři, distributoři a retaily. 

Každá zmíněná skupina klientů má své specifické požadavky, kte-
ré se liší zejména místem a okamžikem, kdy je kontrola požadována. 
Abych byl konkrétní, obchodníci vyvážející a dovážející komodity, ja-
kými jsou např. potravinářské suroviny (obilí, rýže, cukr, koření, su-
šené mléko apod.) objednávají vzorkování partií tohoto zboží před 
zahájením expedic tzv. PSI (Pre-Shipment Inspection) tak, aby ově-
řili, že surovina splňuje kontraktní požadavky. Součástí těchto kont-
rol je obvykle i ověřování (supervize) množství zboží, která se reali-
zuje dohledem při vážení nebo počítáním balení (tzv. tally inspecti-
on). U mezinárodních obchodů se tedy zboží kontroluje obvykle ve 
skladech výrobců, tzn. v tuzemsku pro vývozy a v zahraničí pro do-
vozy. Důvod, proč je tomu tak, si dokážeme jednoduše odvodit – za-
chytíme-li nekontraktní zboží ještě před nakládkou, lze jej nahradit, 
obchod zrušit, nebo alespoň získat vyjednávací pozici pro poskytnutí 
slevy, či jiného řešení. Po zapojení logistických nákladů se však tyto 
možnosti výrazně omezují. Široký akční rádius dosahujeme s pomocí 
sítě poboček Bureau Veritas sídlících ve více jak 140 zemích světa. 

Ekvivalentní přístup však platí i pro tuzemský obchod, kde logis-
tická rizika nejsou tak velká. Zde však zatím využívají nástroj nezá-
vislé kontroly spíše zkušení klienti, kteří si uvědomují, jak těžké je 
budovat dobré jméno a jak snadno lze o něj přijít a ztratit dlouho 
budovanou tržní pozici.

V případě klientů ze strany výrobců, distributorů a prodejců potra-
vin je hlavní poptávka cílena na ověřování jakosti potravin realizova-
né v rámci programů prevence kvality, v rámci procesů řízení kvality 
výroby a při zavádění nových výrobků na trh. Hlavním produktem 
v této oblasti jsou zejména chemické a mikrobiologické analýzy, je-
jichž podstatnou část zajišťujeme svou vlastní akreditovanou labora-
toří v Praze. Dále pro tento klientský segment nabízíme tzv. hygie-
nické balíčky, zahrnující kontroly hygienické nezávadnosti a správné 
výrobní praxe na pracovištích. Největšími klienty zde jsou jednoznač-
ně retailové řetězce, nicméně poptávka výrobců v posledních 2 letech 
začíná zajímavě stoupat. 

Kromě zmíněných služeb pro „klasické“ segmenty klientů nabízí-

Nar. 31. 10. 1962. Je absolventem ČVUT Praha, ekonomický 
titul získal na Sheffield Hallam University. Od roku 1989 do 
roku 2000 řídil sekci Agro v akciové společnosti Inspekta, v le-
tech 2000 až 2004 byl ředitelem nestrojírenské obchodní divize 
u stejnojmenné společnosti. Od roku 2004 do současné doby je 
ředitelem nestrojírenské obchodní divize nadnárodní společnos-
ti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC. Ve struktuře této 
divize nalezneme mj. i sekci AgriFood a laboratoře orientované 
na služby pro potravinářský sektor a sektor obchodu se země-
dělskými komoditami.

Ing. Roman Bernat, MBA

me ještě velmi významný produkt, kterým je dozorování zboží pou-
žitého jako zástava proti bankovním úvěrům. Pro řadu výrobců je klí-
čové nakoupit některé výrobní suroviny v okamžiku, kdy jsou na trhu 
za výhodnou cenu, nebo je nakoupit ve velkém množství, které umož-
ní dosáhnout množstevní slevy. K takovému předzásobení je často 
zapotřebí získat bankovní úvěr. Na českém bankovním trhu působí 
dnes, na rozdíl od situace před deseti lety, řada bank, které přijíma-
jí zboží a zejména výrobní suroviny jako bankovní zástavu pro tzv. 
komoditní financování. Kombinací komoditního úvěru např. s fak-
toringem pohledávek je pak výrobce schopen získat včas potřebné 
provozní cash flow a překonat často relativně dlouhé období mezi 
nákupem suroviny a inkasem pohledávek, které je díky požadavkům 
dlouhé splatnosti řady prodejců velmi bolestivým místem pro mnohé 
výrobce. Banky naši společnost využívají k ověřování množstevního 
a kvalitativního stavu zásob, čímž snižují úvěrová rizika. Podobným 
způsobem však dozorujeme i zástavy technologické, kterými jsou za-
jištěny investiční úvěry. V této oblasti provádíme pro banky i pro in-
vestory inženýrské dozory jak dílčích technologií, tak celých staveb. 
Naše spolupráce s bankami trvá více jak deset let a neustále se rozví-
jí. Výrobci potravin jsou pro banky vysoce bonitní klienti, tudíž s řa-
dou z nich přicházíme do styku právě skrze banky. 

3.  Inspekční činnost ve prospěch potravinářského průmyslu a obchodu 
má u Vaší společnosti svoji tradici, přejatou z někdejší činnosti spo-
lečnosti Inspekta, kterou BUREAU VERITAS CZECH REPUB-
LIC, spol. s r. o. v roce 2004 převzala a ve které jste Vy dlouhá lé-
ta pracoval. Mohl byste uvést vývoj této inspekční činnosti, a to jak 
komoditně, tak z hlediska charakteru Vašich zákazníků? 
Tento vývoj byl, alespoň pro mne, velmi zajímavý, díky ohromným 

proměnám, které nastaly v důsledku přechodu staré ekonomiky na 
tržní hospodářství na začátku devadesátých let a dále v důsledku nás-
ledného bouřlivého rozvoje, kterým naše ekonomika a trhy prošly. 

Když jsem do Inspekty nastoupil v roce 1988, bylo cca 90 % zaká-
zek orientováno na dovozy a vývozy potravin realizované monopol-
ními podniky zahraničního obchodu. Tehdy byly dominantní kontro-
ly zejména ovoce, zeleniny a masa, rýže, cukru, kávy, koření a tabá-
ku prováděné při nakládkách v zemích původu, přičemž pouze 10 %
obratu tvořily inspekce zemědělských komodit, zejména sojových 
šrotů. Po revoluci se vše totálně změnilo. Zmíněné komodity přesta-
ly být dováženy ve velkém, protože stovky nově vzniklých společnos-

tí neměly dostatečnou finanční sílu ani výrobní kapacity nakupovat 
ve velkém, např. celé lodní zásilky ze zemí původu. Dovozy potra-
vin a potravinářských surovin se rozdrobily na malé partie a přesu-
nuly se blíže do Evropy, do velkoobchodních skladů evropských ob-
chodních firem. To částečně snížilo logistická rizika obchodu, a tím 
i poptávku po kontrolách dovozových surovin a potravin. V letech 
1991–2 se nám podařilo identifikovat a otevřít nový sektor služeb, 
kterým byly kontroly obilí, kterého začalo v té době silně přebývat 
díky postupnému snižování stavů prasat a skotu. Trh s obilím začal 
být v té době regulován státem formou intervenčních nákupů, což 
iniciovalo každoroční velké vývozy obilí. V té době se nám podařilo 
zachytit poptávku vývozců po kontrolách obilovin, díky čemuž In-
spekta zcela ovládla segment kontrol obilí v dalších deseti letech. 
Pozici lídra v tomto tržním sektoru si udržujeme i dnes jako Bureau 
Veritas. Kontroly potravin, resp. poptávka po nich ustoupila v deva-
desátých letech natolik, že se poměr mezi kontrolou zemědělských 
komodit, tj. obilí a potravin, zcela obrátil. V posledních 5 letech se 
však opět kontroly potravin vrací mezi naše významné produkty dí-
ky obchodním řetězcům, které postupně začínají realizovat strategii 
jakosti a strategii privátních značek. V současné době je poměr me-
zi „agro“ a „food“ službami v naší společnosti přibližně rovnovážný. 
Příští roky však určitě přinesou další obraty, které je nyní těžké od-
hadnout, což bude od všech hráčů na trhu, i od nás, vyžadovat rych-
lou adaptabilitu. Jakým tempem se světový trh potravin a komodit 
dokáže významně změnit v důsledku umělých zásahů typu „podpo-
ra biopaliv“, jsme se přesvědčili v posledních dvou letech, přičemž 
finální následky nově vzniklé nerovnováhy stále neumí nikdo přes-
ně odhadnout. 

4.  A to se již dostáváme k současnosti. Jaké konkrétní služby nyní na-
bízíte zmíněným obchodním řetězcům a výrobcům potravin? A mů-
žete nám představit také rozsah vybavenosti Vašich analytických la-
boratoří a obsah služeb, o kterých by právě naši čtenáři z řad po-
travinářů mohli projevit zájem? A co rozbory výrobků ekologického 
zemědělství a potravin s přídomkem BIO? 
Přestože ještě před pěti lety byla poptávka po kontrolních služ-

bách ze strany řetězců minimální, v posledních čtyřech letech se situ-
ace zásadně mění. Pociťujeme jednoznačný vliv posilování významu 
politiky jakosti přijatý většinou obchodních řetězců. To, doufejme, 
signalizuje, že boj o zákazníka se postupně přenese z cenových válek 
do nových strategií založených na posilování aspektů kvality potravin 
a jejich prodeje. Chci věřit, že i český spotřebitel postupně změní své 
návyky a začne preferovat kvalitu nad kvantitou a cenou.

Abychom u řetězců uspěli, musíme nabízet relativně širokou na-
bídku služeb. Ačkoliv zmíněné politiky jakosti mají řetězce podob-
né, způsoby realizace těchto politik se výrazně liší. To je nejvíce pa-
trné na často diametrálně rozdílných výších rozpočtů určených pro 
řízení kvality. My se snažíme s manažery kvality jednotlivých řetěz-
ců pravidelně komunikovat a nabízet jim nástroje, které jim umožní 
řešit jak krátkodobé problémy, tak dlouhodobě snižovat rizika ces-
tou udržování jakosti výrobků a dodržování správné provozní praxe. 
Nejvíce poptávané jsou rozbory potravin cílené obvykle na mikro-
biologické ukazatele regulované nařízeními komise č. 2073/2005 
a 1441/2008 a nařízením o kontaminantech č. 1881/2006. Častým 
požadavkem klientů jsou dále analýzy na jakostní ukazatele slože-
ní potravin daných komoditními vyhláškami, které bývají základem 
dodavatelských smluv. Frekventovaně se posuzuje i správnost zna-
čení potravin dle Vyhlášky 113/2005. U několika řetězců provádí-
me i pravidelné interní audity/kontroly správné výrobní praxe. Zde 
máme zajímavou zkušenost od jednoho významného klienta, který 
nás zapojil do pravidelného měsíčního monitorování výrobní praxe. 
V průběhu dvou let realizace tohoto projektu došlo k rapidnímu sní-
žení počtu závad zjišťovaných dozorovými orgány. Jednotlivé super-
markety navíc mezi sebou začaly postupně soutěžit o to, kdo bude 
v daném měsíci nejlepší, což se projevilo v trvalém trendu zlepšování 
kvality správné provozní praxe. Naneštěstí pro nás byl tím klientem 
Carrefour, který z ČR odešel poté, kdy se mu nezdařila připravova-
ná akvizice do jiného obchodního řetězce, která by umožnila získat 
nezbytný podíl na trhu. Věřím však, že se nám v budoucnu znovu 
podaří získat pro podobný projekt jiný velký řetězec. Zde však zatím 
narážíme na limity, které jsou dány zmíněnými rozpočty určenými 
pro řízení jakosti. Poptávka spotřebitelů po kvalitě výrobků však bu-
de v budoucnu nepochybně výrazně stoupat, takže je pravděpodob-
né, že podobné komplexní projekty mají stále šanci. 

Co se týče vybavenosti naší laboratoře, máme akreditováno téměř 
150 zkušebních metod, od základních chemických ukazatelů přes 
stanovení těžkých kovů, rezidua vybraných pesticidů, mykotoxinů, 
vitaminů, kompletní škálu mikrobiologických rozborů. Kromě to-
ho máme akreditováno i senzorické posuzování vybraných potravin. 
Speciální sekce laboratoře se specializuje na rozbory zemědělských 
komodit. Naše laboratoř sídlí v Praze, přičemž nabízíme klientům 
i akreditovaný svoz vzorků z celého území ČR. 

Jsem rád za Vaši otázku k rozborům pro ekologické zemědělství 
a biopotraviny. Tato oblast nás zajímá a chtěli bychom se v ní více 
angažovat. Naše laboratoř má kapacitu i vybavenost pro sledování 
ukazatelů chemické, mikrobiologické, nutriční i senzorické jakosti 
a bezpečnosti bioproduktů. Nicméně chtěl bych podotknout, že ten-
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to v posledních letech rychle se rozvíjející tržní segment je pro nás 
výzvou nejen z hlediska potenciálu ekonomického přínosu z realiza-
ce analýz, ale možná více z hlediska přihlášení se k etickým princi-
pům, které celé „bio-ekologické“ hnutí reprezentuje. Problém však 
spatřuji v prozatím pomalém a vlažném přístupu k podpoře tohoto 
hnutí ze strany státu, bez jehož podpory bude trvat roky, nežli se Čes-
ká republika přiblíží ve spotřebě biopotravin na úroveň zemí, jakými 
jsou Německo, Švýcarsko, Francie a Itálie. Rozpočet státní propagač-
ní kampaně ve výši 28 mil. Kč, kde navíc polovinu kryje unijní dota-
ce, mi připadá nedůstojná, uvážíme-li, že podobný marketingový roz-
počet vyčerpají největší tuzemské potravinářské společnosti za jeden 
měsíc. Obavám se tedy, že chceme-li nasměrovat myšlení lidí směrem 
ke zdravějšímu způsobu života a k šetrnému zacházení s přírodou, 
bude zapotřebí výrazně citelnější státní podpora. Rovněž se domní-
vám, že na zažehnutí skutečného zájmu o tuto oblast, která není mys-
litelná bez změny základních návyků českého spotřebitele, nepostačí 
sdělovat a vyzdvihovat pouze základní principy ekologického země-
dělství a výroby biopotravin, ale nalézt vhodné citlivé místo, na kte-
ré běžný český spotřebitel, denně masírovaný záplavou účinných re-
klam na klasické potraviny, uslyší. Jinými slovy měli bychom nalézt 
takový argument, který spotřebitel nejen pochopí, ale i pocítí. Jedním 
z příkladů by mohlo být poukázání na nesmyslnost řady logistických 
řešení, která zatěžují jak životní prostředí, tak obtěžují denně větši-
nu z nás. Myslím si, že vytipováním dalších citlivých míst a jejich za-
komponováním do „výchozích principů ekologického zemědělství“ 
v kombinaci s dobrým marketingem a masivní podporou státu, ales-
poň na úrovni podpory jakostní značky „Klasa“, by pak bylo možno 
vyvolat skutečnou vlnu zájmu veřejnosti o tyto produkty. 

5.  Pro inspekční činnost je nutné mít pracovní síly na vysoké odbor-
né úrovni. Jak se Vám daří takové pracovníky zabezpečovat? Zvláš-
tě když nyní máte velkou snahu inspekční činnost Vaší divize v ob-
lasti AgriFood plně rozvinout. A nabízíte služby také zahraničním 
zákazníkům?
Kontroly a vzorkování jak komodit, tak potravinářských výrobků 

zajišťují odborní inspektoři nebo v případě kontrol procesů auditoři. 
Vzorkování, zejména u komodit, je mimochodem jedním z nejdůle-
žitějších a nejzodpovědnějších prvků kontroly, protože neodborným 
vzorkováním může být obsah tzv. průměrného vzorku reprezentují-
cího dodávku podstatně zkreslen.

Tým našich stálých inspektorů tvoří většinou vysokoškolsky vzdě-
laní pracovníci, z nichž mnozí mají v oboru více jak dvacetiletou pra-
xi. Abychom po této stránce byli maximálně na výši, máme proces 
vzorkování certifikován nejen v rámci vlastního systému jakosti dle 
ISO 9001, ale jsme pro tuto činnost i akreditováni jako inspekční or-
gán dle ISO 17020, což oceňují zejména ti klienti, kteří mají zavedeny 
přísné systémové požadavky na kontroly jakosti vyskytující se např. 
v systémech GMP, IFS, nebo BRC nebo ve specifických systémech, 
které si zejména klienti z řad nadnárodních společností vypracová-
vají pro vlastní potřeby. K udržování nezbytných profesních znalos-
tí inspektorů a pracovníků naší kanceláře, kteří jsou v přímém styku 
s klienty, využíváme mj. i kapacity školicího oddělení Bureau Veritas. 
V některých případech vysíláme inspektory k tréninku i k sesterským 
společnostem do zahraničí, což nám umožňuje relativně rychle do-
stávat na trh nové služby, které již Bureau Veritas úspěšně realizuje 
na jiných trzích. Příkladem mohou být kontroly dodávek čerstvých 
ryb, které Bureau Veritas již dlouhá léta provádí pro klienty ve Fran-
cii a ve Španělsku a od letošního roku i v České republice pro společ-
nost Makro, která udržení vysoké jakosti čerstvých ryb věnuje mimo-
řádnou péči. Ta se jí dle mého názoru pozitivně vrací. 

Ptáte-li se na zabezpečování nových odborných sil, musím potvr-
dit, že se rozhodně nejedná o jednoduchý proces. Po odborné strán-
ce lze najít na trhu potřebné zdroje, problém se však začíná objevovat 
spíše po stránce pracovního přístupu, tj. pocitu zodpovědnosti, pre-
ciznosti, loajality vůči zaměstnavateli. Dnešní generace opouštějící 
školy je v tomto směru, zdá se, více „cynická“, takže často vůbec ne-
chápe jádro a význam těchto hodnot. Z hlediska charakteru naší čin-
nosti jsou pro Bureau Veritas zmíněné požadavky dosti klíčové, tak-
že vyhledávání nových pracovníků a talentů je dnes výrazně složitěj-
ší a časově náročnější proces, který je nutno provádět se zapojením 
zkušeného HR manažera. Výhodou Bureau Veritas nicméně je mož-
nost najímat si odborně kvalifikované experty i z řad auditorů ses-
terské společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic, což 
oběma společnostem umožňuje optimalizovat lidské kapacity a kli-
entům nabízet vysokou kvalifikaci. K poslední části dotazu doplňu-
ji, že zahraniční zákazníci jsou našimi tradičními klienty. V případě 
inspekčních služeb při vývozech nebo dovozech jsou našimi klienty 
v podstatě jak kupující, tak prodávající, protože naše zapojení je ve 
většině případů věc vzájemné dohody obou stran při nominaci nezá-
vislé kontrolní společnosti. Jinými slovy, pokud nás jedna strana, tzn. 
kupující nebo prodávající, nepotvrdí jako kontrolní společnost před-
mětu kontraktu, ztrácí naše nálezy/certifikáty nezbytnou účinnost. 
Těší nás, že případů, kdy by Bureau Veritas nebylo některou z ob-
chodních stran akceptováno, je minimum, což dokumentuje, že jsme 
si svou prací vydobyli důvěru na domácích i zahraničních trzích. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Jak si zpříjemnit teplé dny babího 
léta? V tomto období mohou být velmi 
osvěžující vychlazené čerstvé mléčné 
výrobky. Ty jsou nejen zdraví prospěšné, 
ale lze je využít i pro přípravu mnoha vý-
borných jídel. Pro ty, kdo chtějí vyzkou-
šet něco nového, přináší společnost 
Elopak lehké recepty. Nejprve se osvě-
žíte letním borůvkovým drinkem s čer-
stvým mlékem a bílým jogurtem Mora-
via z Vysočiny a potom si pochutnáte 
na tradičních ovocných koláčích s čers-
tvou smetanou Olma. 

Čerstvé mléko je nezbytnou součástí mno-
ha pokrmů. Jeho využití ocení zejména ti, 
kteří mají rádi chutná, ale zároveň zdravá 
jídla. Čerstvé mléko je dobrým a snadno 
stravitelným zdrojem cenných bílkovin, váp-
níku a obsahuje vitaminy A, D, E, K, roz-
pustné v tucích. Při výrobě čerstvého mléka 
nedochází k jejich ztrátě, protože mléko je 
zpracováno procesem zvaným pasterizace. 
Tento způsob zpracování zaručuje zachová-
ní všech cenných živin v přirozeném a ne-
porušeném stavu. Proto je čerstvé mléko 
chuťově výborné a lehce stravitelné. Pro let-
ní vaření doporučujeme čerstvé mléko Mo-
ravia, u něhož oceníte nejen jeho výbornou 
chuť, ale i nový praktický obal Diamond Pu-
re-Pak® od společnosti Elopak. 

MLÉČNÝ BORŮVKOVÝ KOKTEJL 
S JOGURTEM

Budete potřebovat: 100 g borůvek, 300 ml 
vychlazeného čerstvého mléka se stříškou, 3 
lžíce bílého jogurtu, 1 kávovou lžičku vanil-
kového cukru, 1 lžičku cukru krupice

Postup: do nádoby nasypeme omyté bo-
růvky, lžičku cukru krupice a lžičku vanil-
kového cukru. Přidáme 3 lžíce bílého jogur-
tu a 300 ml vychlazeného čerstvého mléka. 
Vše ušleháme ručním tyčovým mixérem. Jo-
gurtový borůvkový koktejl nalijeme do skle-
nice nebo do poháru a ozdobíme šlehačkou, 
s níž je nápoj ještě lahodnější. 

Čerstvá smetana ke šlehání neobsahuje 
žádné chemické přísady. Navíc z ní může-
te získat životně důležité vitaminy A, D, E, 
K, které se váží na tuky a jsou při výrobě 
čerstvé šlehačky zachovány. Pro letní vaře-
ní doporučujeme čerstvou smetanu na šle-
hání Olma. Ta je balená v kartonovém obalu 
Pure-Pak® s charakteristickou stříškou, kte-

rý nepropouští UV záření, a tím nedochá-
zí k znehodnocování mléčného tuku, který 
tvoří základ šlehaček. Zároveň ke ztrátě dal-
ších zdraví prospěšných látek. Smetana Ol-
ma si zachovává pravou smetanovou chuť. 

OVOCNÉ KOLÁČE
Na těsto budete potřebovat: ½ kg (2 čtvrt-

litrové hrnky rovné hladké mouky), 3/4 hr-
nek cukru písku, 1 vanilkový cukr + 1 špet-
ka soli, 1 kostička droždí, 1 šlehačka Olma, 
4 žloutky, 8 lžic oleje

Na drobenku budete potřebovat: 1 díl más-
la, 1 díl cukru, 1 díl hrubé mouky, 1 díl dět-
ské krupičky

Postup: mouku smícháme s cukrem a va-
nilkovým cukrem, solí, olejem a vše dobře 
promícháme. Kvásek připravíme rozmíchá-
ním droždí se lžičkou mouky, cukru a 2 lží-
cemi teplé vody. Do směsi přidáme teku-
tou šlehačku Olma a kvásek. Zaděláme těs-
to, přidáme žloutky a promícháme. Těsto 
zhoustne při kynutí, propracováváme tak 

dlouho, dokud se nám nedělají bubliny a ne-
cháme cca 1 hodinu kynout (mezi touto do-
bou 2x těsto propracujeme).

Po vykynutí rozdělíme těsto na 8 větších 
bochánků a dáme je na plech (na pečící pa-
pír) cca 5 cm od sebe a od okrajů plechu. 
Bochánky vytvarujeme na placičky a potře-
me je celé rozšlehaným vejcem a necháme 
cca 5 minut nakynout.

Na tyto placičky klademe ovoce (borův-
ky, meruňky, jablka, hrušky) a dáme do 
trouby péct při 170 stupních cca 5 minut 
a poté vyndáme plech z trouby a přidáme na 
koláče drobenku a pečeme dozlatova.

V případě, že zachováte tento postup, tak 
ovoce nepustí šťávu a koláče nejsou „mok-
ré“.

VÍTE, ŽE…
pravidelná konzumace plodů borůvky se 
blahodárně projeví na Vašem zdraví a zra-
ku?

V borůvkách (listech a plodech) je obsa-
žena látka zvaná tříslovina, ta způsobuje sví-
ravost při styku s pokožkou. Borůvky působí 
také proti průjmům, zánětům dutiny ústní, 
snižují v krvi koncentraci cukru a choleste-
rolu. Modrý pigment nalezený v plodech 
má protivředovou aktivitu a působí ochran-
ně na žaludek. Pomáhá proti otokům, záně-
tům a zlepšuje vidění.

Společnost Elopak je předním světovým do-
davatelem balicího systému pro nesycené te-
kuté potravinářské výrobky. Na českém trhu 
působí již patnáctým rokem. Společnost kla-
de důraz na vývojovou a inovativní činnost 
a pravidelně vylepšuje nabídku svých oba-
lů nápaditými inovacemi. Obaly společnosti 
Elopak jsou ekologické a nezatěžují životní 
prostředí. Díky kartonu Pure-Pak® si ELO-
PAK vybudoval silnou pozici v obalech pro 
mléčné produkty a na trhu s kvalitními džu-
sy. Na českém trhu působí od roku 1991. 
 Redakce

Lehké a zdravé recepty
pro slunečné dny

VÝZNAM NAKLÍČENÉHO ZRNA
PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ

Naklíčené zrno je celostní potravinou, v níž je ideální 
kombinace výživných látek, zajišťujících:
�  Spolu s minerály a stopovými prvky (vápník, železo, 

fosfor, sodík, draslík, hořčík) pevný imunitní systém.
�  Výživu rostoucích dětí a adolescentů.
�  Regeneraci struktury buněk (protistárnoucí efekt) a je-

jich ochranu.
�  Dostatek snadno využitelné energie nejen do školy a do 

práce, ale i pro sport a další aktivity. To, že semena klí-
čí, je důkazem o energii v nich obsažené a jejich síle.

�  Přidáním naklíčeného zrna ke každé potravině se zvy-
šuje kvalita její výživné hodnoty.

V ČEM JE PROCES KLÍČENÍ
TAK UNIKÁTNÍ?

Díky klíčení jsou komplexní živiny přeměněny na jed-
notlivé, snadno dostupné výživové složky (lepší stravitel-
nost a využitelnost v organismu). 

Právě naklíčené zrno v sobě soustřeďuje významné ži-
viny.

Pšeničné klíčky jsou nejbohatším zdrojem vitamínu E. 
(Zdroj: Irena Gumowská, Lékárna v kuchyni, vyd. Praha 
1992)

Naklíčené zrno zvyšuje výživovou (nutriční) hodnotu 
výrobku.

Elen Vaňková

 Pečivo s obsahem
naklíčeného pšeničného zrna
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1.  Jakou váhu má pro společnost PENAM 
jakost výrobků?
Ze své pozice vnímám jako hodně důle-

žitou skutečnost, že vrcholový management 
chápe bezpečnost a kvalitu výrobků jako ne-
zbytnou podmínku při výrobě potravin. Ve 
společnosti PENAM, a. s., je strategie jas-
ně daná, komunikovaná napříč firmou. Ne-
ní tajemstvím, že se chceme stát jedničkou 
jak na českém, tak na slovenském trhu. Pod 
pojmem kvalita výrobku se skrývá velký kus 
práce všech pracovníků naší společnosti. 
Jsme tu pro zákazníka, kterého chceme naši-
mi výrobky uspokojit, aby se pro naše výrob-
ky do prodejen rád vracel. Denně provádíme 
kontroly výrobků na provozech, pravidelně 
školím pracovníky a vždy zdůrazňuji důleži-
tost jakosti při všech stupních výroby.

2.  Jak probíhá denní kontrola na provo-
zech?
Denně probíhá kontrola dodržování 

správné výrobní a hygienické praxe na kaž-
dé jednotce, denně se hodnotí v týmu tzv.
TOP výrobky, probíhá vstupní, mezioperač-
ní a výstupní kontrola, kontrola potřebných 
záznamů, apod. Na každé výrobní jednotce 
je inspektorka jakosti, která je na řediteli jed-
notky nezávislou osobou a je přímo podří-
zená řediteli řízení a kontroly jakosti. Tento 
způsob řízení je důležitou cestou k úspěchu 
v oblasti jakosti. Informace z jednotek se tak 
rychle dostávají až k vrcholovému vedení.

3.  Jak často probíhají u Vás kontroly stát-
ních institucí popř. jiných subjektů?
Společnost PENAM, a. s., absolvuje kaž-

doročně velké množství auditů. Dozorový or-
gán SZPI provádí na našich výrobních jed-
notkách pravidelné kontroly (jeden rok naši 
společnost navštívili bezmála padesátkrát).

Dále se jedná o audity zákaznické, kdy se 
do našich výrobních jednotek přijíždějí pře-
svědčit auditoři z obchodních řetězců i z ji-
ných výrobních subjektů, zda jsme schopni 
pro jejich zákazníky vyrábět bezpečné výrob-
ky. Dalším druhem auditů jsou audity cer-
tifikační a dozorové (systém HACCP, ISO 
9001:2000, mezinárodní standardy IFS). 
Certifikačních společností je v České repub-
lice celá řada. Výběru kvalitní certifikační 
společnosti věnuji značnou důležitost, zís-
kání jakéhokoliv certifikátu systému jakosti 
je pro naši společnost prostředkem, jak pro-

kázat fungující systém v této oblasti, nikoliv 
pouze cílem získat „certifikát na zeď“. 

Audity bývají proto hodně přísné, ale o to 
víc si získaného certifikátu vážím, protože za 
ním bývá skryto hodně mravenčí práce a ta-
ké po kvalitním auditu zůstává na jednotkách 
přidaná hodnota, jejíž obsah implementuje-
me do dalších jednotek, což nás posunuje 
v oblasti jakosti dopředu.

4.  Co hodnocení zákazníků, jak je v PENA-
MU propojeno s řízením jakosti?
Kvalita a zákazník ve strategii společnosti 

PENAM, a. s., hraje stěžejní úlohu a komu-
nikace směrem k zákazníkovi je důležitým 
faktorem. Máme na webové stránce uvede-
nou e-mailovou adresu, kam nám zákazní-
ci mohou psát jak pochvaly, tak i záležitos-
ti méně příjemné. Osobně mě velmi potěší 
každý e-mail, ve kterém nám zákazníci dě-
kují za naše dobré výrobky. Řada zákazníků 
se na nás obrací i s otázkami složení výrob-
ků, mají např. alergické děti na některé su-
roviny, zajímá je, jaké jsou nutriční hodnoty 
našich výrobků apod. Na veškeré dotazy zá-
kazníků reagujeme rychle a věcně. Když se 
občas objeví i dopis charakteru stížnosti, tu-
to informaci prověříme, a pokud je oprávně-
ná, ihned se jí zabýváme. Zákazníkovi poté 
poděkujeme i za negativní informaci, neboť 
tato informace je pro nás cennou a je nástro-
jem k tomu, abychom se mohli dále zlepšo-
vat. Vždyť kdo má dnes čas vrátit výrobek ne-
bo výrobce informovat o své nespokojenosti. 
V tomto je zákazník zpravidla nelítostný, vý-
robek, který mu nechutnal, odloží a zkouší 
hledat u jiného výrobce…

5.  Česká společnost pro jakost vyhlašu-
je každým rokem soutěž Manažer kva-
lity. V loňském roce jste získala oce-
nění finalista Manažera roku 2007. Jak 
vnímáte toto ocenění i celé své půso-
bení v PENAMU?
Ocenění mě nesmírně potěšilo a velice si 

ho vážím. Zároveň jej beru jako ocenění celé 
společnosti, především ocenění práce, kterou 
jsme v oblasti kvality udělali. V PENAMU
pracuji 8 let, začínala jsem na pozici specia-
listy jakosti. Společnost mi umožnila úspěš-
ně složit zkoušky na manažera kvality a rov-
něž auditora bezpečnosti potravin. Od roku 
2004 řídím úsek kontroly jakosti a ve své prá-
ci jsem se skutečně našla. Redakce

Náš rozhovor k jakosti potravin
N A  N A Š E  O T Á Z K Y  O D P O V Í D Á :

Ing. ALICE MOLNÁROVÁ,
ředitelka řízení a kontroly jakosti, 

PENAM, a. s.
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Dva základní fak-
tory, které spotřebi-
tel u potraviny vy-
žaduje a které patří 
nerozlučně k sobě, 
jsou kvalita a bez-
pečnost (zdravot-
ní nezávadnost) po-
travin. 

Nutnost věnovat zvýšenou pozornost bez-
pečnosti potravin vedla k přijetí Nařízení (ES) 
č. 178/2002, které ustanovuje všeobecné zása-
dy a požadavky zákona o potravinách, postupy 
v záležitostech bezpečnosti potravin a zřizuje 
Evropský úřad pro potraviny (European Food 
Safety Authority – EFSA). Pro zajištění bezpeč-
nosti potravin je nezbytné vedle mikrobiologic-
kých parametrů sledovat také výskyt a obsah ce-
lé řady cizorodých látek (např. těžké kovy, rezi-
dua pesticidů i léčiv), které mohou lidské zdraví 
poškodit.

Státy EU byly vyzvány k realizaci návazné 
bezpečnostní struktury, jejímž cílem je zajiště-
ní vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spo-
třebitele prostřednictvím bezpečných potravin 
a krmiv. Ze závěrů kontrolních misí institucí Ev-
ropského společenství (DG SANCO, DG Re-
search, DG Agri, atp.) lze konstatovat, že sys-
tém zajištění bezpečnosti potravin na národní 
úrovni se jeví jako funkční.

V posledních letech se zdokonalila i tvorba 
a využití integrovaných výstupů z monitorova-
cích kontrolních programů k zajištění a sledo-
vání zdravotní nezávadnosti potravin. Byla vy-
tvořena aplikace „Datový sklad pro monitoring 
cizorodých látek (MCL)“, do které předávají da-
ta organizace spolupracující na zajištění MCL 
v potravních řetězcích. 

Státní veterinární správa ČR ve spolupráci 
s národními referenčními laboratořemi SVÚ 
každoročně vypracovává Plán sledování (mo-
nitorování) cizorodých látek, který předkládá 

Evropské komisi a podle kterého se vyšetřu-
jí vzorky surovin a potravin živočišného půvo-
du. Analýzy zaměřené na sledování přítomnos-
ti nepovolených látek, reziduí a kontaminují-
cích látek provádí tři státní veterinární ústavy 
(Olomouc, Jihlava, Praha) a Ústav pro stát-
ní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Tento systém platí od roku 1996 a Plán i výsled-
ky MCL pro ČR jsou hodnoceny Evropskou ko-
misí jako jedny z nejlepších mezi členskými ze-
měmi EU. 

V průběhu let je znatelný pokles výskytu ne-
bezpečných látek v potravinách živočišného pů-
vodu ať už jde o nebezpečné těžké kovy, nebo 
rezidua léčivých látek. Téměř ve všech přípa-
dech se zjištění pohybují pod povoleným limi-
tem a ČR neměla žádný problém, který by ohro-

zil možnost obchodování a uplatnitelnost potra-
vin a surovin na intrakomunitárním trhu.

Náročnost instrumentální techniky a snaha 
o zefektivnění práce laboratoří vedly k určité spe-
cializaci laboratoří. V roce 2006 byly jmenovány 
národní referenční laboratoře za ČR pro spolu-
práci s referenčními laboratořemi Společenství 
dle nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004. Ty-
to laboratoře pracují v režimu akreditovaných 
pracovišť, jejichž úkolem je poskytovat vědec-
kou a technickou podporu úřadům a institucím 
v ČR, vyvíjet analytické a referenční metody, 
školit osoby pracující v laboratořích.

Národní referenční laboratoř pro chemické 
prvky – pro oblast těžkých kovů v potravinách  
byla jmenována Ministerstvem zemědělství ČR 

v roce 2006 na Státním veterinárním ústavu Olo-
mouc. Nositelem reference je oddělení cizoro-
dých látek na pracovišti v Kroměříži.

Těžké kovy jsou přítomny ve všech složkách 
potravinového řetězce. Jejich množství v potra-
vinách a krmivech závisí na přirozeném obsa-
hu a na podmínkách, za jakých byly potraviny 
a krmiva vyprodukovány a zpracovány. Někte-
ré chemické prvky mají nutriční funkce a jsou 
nezbytné pro zdraví. Ale jiné jako např. olovo, 
kadmium, rtuť a arzen nutriční význam nemají 
a naopak mohou způsobovat vážná onemocně-
ní lidí i zvířat.

Aby se snížilo zdravotní riziko spojené s vyš-
ším obsahem těžkých kovů v potravinách, krmi-
vech a vodě, jsou stanoveny v Evropské legis-
lativě maximální limity jejich obsahu v důleži-
tých komoditách a provádí se jejich laboratorní 
kontrola.

K hlavním bodům činnosti naší laboratoře pa-
tří aktivní účast v monitoringu reziduí cizoro-
dých látek s odpovědností NRL za oblast che-
mických prvků. Důležitá je spolupráce s NRL 
ostatních členských států a hlavně s komunitár-
ními referenčními laboratořemi (CRL) EU v Ří-
mě a v belgickém Geelu. Vedoucí NRL se pravi-
delně zúčastňuje jednání v obou CRL, získané 
odborné informace předává příslušným státním 
orgánům i úředním laboratořím v ČR, jejichž 
činnost koordinuje.

NRL je expertním a poradním pracovištěm 
pro Státní veterinární správu ČR, Ministerstvo 
zemědělství i zdravotnictví, poskytuje vědeckou 
a technickou pomoc v oblasti své působnosti. 
Potvrzuje pozitivní výsledky vyšetření provádě-
ných v ostatních laboratořích, v případě spor-
ných výsledků vydává referenční výsledek. Vy-
víjí a aktualizuje metody v závislosti na nových 
poznatcích vědy a techniky a zajišťuje jejich va-
lidaci a akreditaci.

Ing. Alena Šimáková
Národní referenční laboratoř
pro těžké kovy v potravinách, 

Státní veterinární ústav Olomouc

Cizorodé látky v potravinách

Dlouhodobá devastace chovu 
prasat v ČR, která trvá dvacátý pá-
tý měsíc, vstoupila do fáze, kdy 
přináší nevratné důsledky, které se 
dotknou chovatelů, pěstitelů obilí, 
zpracovatelů a spotřebitelů.

 Stavy prasat v ČR k 30. 6. 2008 
meziročně poklesly o 14 %, což je po 
Rumunsku nejvíce v EU-27. Pro srov-
nání sousední Rakousko snížilo stavy 
prasat o pouhé 1 %, Německo o 1,3 %,
v Nizozemsku dokonce počty prasat 
o 1,5 % narostly.

Devastace chovu prasat v ČR bude 
pokračovat dál a oproti ostatním ze-
mím EU-27 se urychlí, protože z po-
čtu prasat celkem poklesly meziroč-
ně naše stavy prasnic a prasniček 
o 21,4 %, nejvíce z rozhodujících ze-
mí EU-27, a dál se snižuje produkce 
selat určených na výrobu vepřového 
masa (na výkrm)!

V současné době začali s likvidací 
chovů prasat historicky nejvýznam-
nější chovatelé, provozující špičko-
vé plemenné chovy nepřetržitě přes 
60 let. Například Zemědělský pod-
nik Otice.

Četná jednání s vedením MZe na 
toto téma jsou bezvýsledná, zájem 
o skutečné řešení není. Například ve 
Francii dostali chovatelé prasat stát-
ní pomoc – překlenovací úvěry a od-
ložení plateb sociálního zabezpečení 
ve výši 400 mil. eur, což pomohlo pře-
konat jejich celkové ztráty odhadova-
né na 700 mil. eur.

Vlivem shora uvedených faktů 
vstoupila ČR do období, kdy ztratila 
vlivem snížení početních stavů a vý-
roby konkurenceschopnost, a přichá-
zí období významného zvýšení far-
mářské ceny.

Devastace chovu prasat má negativ-
ní vliv na prohlubující se strukturální 
krizi českého zemědělství, kdy krmné 
obilí nenajde na trhu uplatnění a tím 

Devastace chovu prasat v ČR přináší důsledky

Země Prasata celkem Pokles v % Prasnice
a prasničky Pokles v % Z toho p + p 

zapuštěné Pokles v % Selata Pokles v %

Německo 26 765 -1,3 2 378 -5,0 1 702 -5,4 6 966 -2,9

Španělsko 24 656 -8,0 2 532 -8,6 1 681 -12,3 6 468 -5,2

Polsko 15 687 -13,0 1 423 -19,6 918 -19,2 4 792 -14,8

Francie 14 654 -1,2 1 210 -3,4 861 -3,0 5 441 -0,3

Dánsko 12 186 -10,4 1 296 -9,8 798 -10,3 4 100 -11,9

Nizozemsko 11 845 1,5 1 070 -6,6 690 -6,8 5 035 5,0

Rumunsko 4 980 -15,1 377 -15,3 217 -9,1 915 -16,8

Maďarsko 3 658 -10,1 343 -12,3 214 -12,7 930 -18,0

Rakousko 3 181 -1,0 302 -1,9 210 -1,4 837 0,5

Česko 2 433 -14,0 253 -21,4 158 -23,3 711 -19,5

Celkem 120 045 -6,2 11 184 -9,4 7 449 -10,0 36 195 -6,0

se výrazně sníží jeho cena a ekonomi-
ka jeho producentů.

SOUČASNÉ PARAMETRY 
CHOVU PRASAT V ČR 

A SROVNÁNÍ VÝVOJE STAVŮ 
S EU-27

Ztráty chovatelů se blíží 4,5 mili-
ard Kč (odhad od počátku krize před 
22 měsíci).

Roste hrubá marže obchodníků, 
která v červnu letošního roku přesáh-
la u vepřového masa 33 %.

Záporné saldo zahraničního ob-
chodu s vepřovým masem a živými 
prasaty dosáhlo v loňském roce 4,98 
miliard Kč a dovoz vepřového masa 
dosáhl 130 tisíc tun a od roku 2001 
se zvýšil více než osmkrát.

Před 5 lety jsme byli ve výrobě vep-
řového masa soběstační, v letošním 
roce už dovezeme 35 až 40 procent 
naší spotřeby.

Devastace chovu prasat s sebou při-
náší i devastaci jatečních a navazují-
cích provozů, ve kterých pracuje 20 000
zaměstnanců.

Za představenstvo CENTROODBYTu
– národního odbytového družstva 

Ing. Jan Veleba
předseda představenstva

     
 Za Svaz chovatelů prasat 

Čech a Moravy
Ing. Jaroslav Hajda, CSc., předseda

S vyjádřením zástupců Svazu cho-
vatelů prasat se shoduje i stanovisko 
Českého svazu zpracovatelů masa. 
Podle předsedy Jaromíra Klouda silná 
koruna, růst cen energie a neochota 
obchodníků prodávat za reálné ceny 
přispěla k další devastaci cen vepřové-
ho masa, takže dovozy rostou a čeští 
zpracovatelé ztrácejí dál na konkuren-
ceschopnosti.  (egi)

STAVY PRASAT VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU V PRŮBĚHU II. ČTVRTLETÍ 2008 A SROVNÁNÍ S II. ČTVRTLETÍM 2007 V TIS. KS  
 

Zdroj: Quelle: Nationale Ämter, Eurostat



22 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 9 / 2008

Certifi kace systémů managementu bezpečnosti potravin
ČSN EN ISO 22000:2006

Certifi kace systémů kritických bodů (HACCP)
Všeobecné požadavky MZe na systém HACCP

Certifi kace systémů managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001

Certifi kace systémů environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005

Certifi kace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
OHSAS 18001:1999

Validace environmentálních prohlášení EMAS
Nařízení č. 761/2001/ES

Certifi kace pracovníků v oblastech systémů řízení

novinka: Auditor a Manažer bezpečnosti potravin
Auditor a Manažer HACCP,

Auditor, Manažer a Poradce jakosti,
Auditor a Manažer environmentu, 

Auditor a Manažer BOZP,
Manažer metrologie

Záruka mezinárodního uznávání certifi kátů:

Akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA).
Pověření Evropskou organizací pro jakost (EOQ).

Pozor změna – Kontakt: – Pozor změna 

Huťská 275/3, 272 01 Kladno
tel: 312 645 007, fax: 312 662 045 , email: aco@cert-aco.cz http://www.cert-aco.cz

Český certifi kační orgán
s jedenáctiletou tradicí
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Litovel (red) – V sobotu šestnáctého 
srpna otevřel litovelský pivovar své brá-
ny veřejnosti. Návštěvnost byla i přes zpr-
vu nepříznivé počasí velmi vysoká. Láka-
dlem byla odpoledne místní hanácká sku-
pina Stracené ráj a v podvečer Turbo. Do 
pivovarského areálu zavítalo na celoden-
ní slavnosti s bohatým kulturním progra-
mem více než osm tisíc lidí z širokého oko-
lí. Šedesát píp, ze kterých teklo proudem 8 
druhů klasicky vařených piv, vytočilo přes 
tři sta sudů. Nejvíce se vypilo silného svá-
tečního speciálu, který pivovar navařil spe-
ciálně pro tuto příležitost. Návštěvníci ho 
vypili více než sto sudů. Velký zájem byl 
i o kvasnicovou jedenáctku. Té se vytočilo 
přes třicet sudů. 

„Nejvíce šel na odbyt třináctistupňový sváteční 
speciál. Tak tomu bývá každým rokem, je to speci-
ální lahůdka, která se běžně nevaří. Letos ale celá 
třetina všech vypitých piv byl právě silný speciál. 
Přispělo k tomu i nečekaně studené počasí, pro-
tože silné pivo zahřeje,“ říká Markéta Hoduláko-
vá, vedoucí marketingu Pivovaru Litovel, a dodá-
vá: „Ranní déšť ustal okolo desáté hodiny, takže 
až na posunutý program na malém nádvoří neby-
lo žádných změn.“

Každým rokem přichází na den otevřených 
dveří do pivovaru více návštěvníků. Aby se ne-
stály dlouhé fronty, zdvojnásobili organizátoři 
už loni počet píp. Letos jich bylo skoro šedesát. 
Návštěvníky obsluhovalo 130 lidí. Fronty se le-
tos tedy stály jen na prohlídky pivovaru. Nahléd-
nout pod pokličku litovelského sládka během
exkurzí v pivovaru a dozvědět se, jak se vyrábí 

poctivé klasicky vařené litovelské pivo, se v sobo-
tu podařilo více než dvěma tisícovkám návštěv-
níků.

Velkolepou pivovarskou slavnost zahájil v devět 
dopoledne průvod městem. Přesně v poledne od-
startoval závod FREE Litovel Bobr bike. Tradiční 
slavnostní ceremoniál v podobě naražení litovel-
ského soudku s kvasnicovou jedenáctkou probě-
hl krátce po půl čtvrté za účasti primátora města 
Olomouce Martina Novotného (který mimocho-
dem hrál v programu velké scény na kytaru v ka-
pele The Again), starosty města Litovle MVDr. 
Vojtěcha Grézla, senátora MUDr. Vítězslava Va-
vrouška a zástupců pivovaru (litovelského sládka 
Ing. Petra Kosteleckého, ředitele pivovaru Miro-
slava Koutka a vedoucí marketingu Markéty Ho-
dulákové).

Slavnostní narážení bylo přerušeno díky pře-

kvapení, které si potají přichystal starosta města 
Loštic Ctirad Lolek, který za účasti krále Tvarůž-
ka I., královny, pimprlat a loštického řezbáře pře-
dali přímo na pódiu, před které přijeli kočárem 
taženým bílými koňmi, přede všemi řediteli pivo-
varu velké dary (dobové sudy, tvarůžky a vyřezá-
vanou včelu) s poděkováním, že vaří tak skvělé pi-
vo, a popřáli plno dalších úspěchů.

Velkolepou pivovarskou slavnost ukončil ohňo-
stroj, který přesně v půl jedenácté v noci rozzářil 
letní hvězdnou oblohu za pivovarským komínem.

„Ani zprvu ošklivé počasí neodradilo návštěv-
níky této již tradiční akce. Lidé z širokého okolí 
přišli a výborně se bavili. Celkové kouzlo litovel-
ského pivovaru a bohatý kulturní program přispěl 
k pohodové atmosféře celého dne,“ zhodnotil po-
vedenou slavnost litovelských pivovarníků ředitel 
pivovaru Miroslav Koutek. 

Litovelský otvírák navštívilo přes osm tisíc lidí
V Y P I L O  S E  P Ř E S  T Ř I  S T A  S U D Ů  P I V A ,  N E J V Í C E  S I L N É H O  S V Á T E Č N Í H O  S P E C I Á L U

Kvalita čárových kódů
Automatická identifikace založená na snímání čárových 

kódů je dnes již vnímána jako běžná technologie denně pro-
vázející množství různých operací, z nichž nejznámější je 
identifikace na úseku pokladen, tj. na místech konečné-
ho prodeje zboží. Téma kvality jednotlivých symbolů se zdá 
být zejména v souvislosti s rychlým vývojem čárových kó-
dů, snímacích zařízení a příslušného softwaru, již dávno vy-
řešené, nezajímavé, překonané. Je představa typu „není co 
řešit“ skutečně pravdivá? Má smysl se k uvedené proble-
matice vracet?

Období několika posledních let přineslo mohutný rozmach 
v oblasti logistických operací zejména v centrálních a distribuč-
ních skladech velkých obchodních řetězců a logistických provi-
derů. Důvody mohly být různé. Významným impulsem byla na-
příklad legislativně vynucená potřeba zajištění vysledovatelnosti 
potravin, dalším příkladem byla snaha o řešení tvorby jednotek 
s přidanou hodnotou, důvodem rozvoje v uvedeném směru byla 
žádoucí realizace řešení operativního řízení vratných obalů apod. 
Tyto operace se nedaly zvládnout bez vysoké míry automatizace, 
a tak byl v posledních letech hlavní důraz kladen zejména na iden-
tifikaci a označování logistických jednotek.

Kvalita čárových kódů na spotřebitelských jednotkách, pro ob-
last obchodu nesmírně důležitý parametr, se tak dostala na okraj 
zájmu a nebyla jí věnována náležitá pozornost.

PROBLÉMY MOHOU BÝT
VELMI DRAHÉ

Označování spotřebitelských jednotek čárovými kódy
EAN/UPC, v našich podmínkách nejčastěji EAN-13, případně 
EAN-8, již dnes bere většina firem jako samozřejmost. Na zavede-
ných obalech výrobků jsou symboly aplikované beze změny často 
již několik let, a není proto důvod se jimi jakkoli zabývat. 

Tento moment představuje prvý, velmi závažný omyl! Žádná 
tisková technologie není dokonalá a s přibývajícími lety dochází 
k různým deformacím a únavě materiálu. Faktor času se samo-
zřejmě projeví na kvalitě produkovaných čárových kódů. V počát-
cích se jedná o našíření či zúžení čar, nezřídka se však stává, že 
část čáry (případně čára celá) se nevytiskne například v důsled-
ku nefunkčních tiskových bodů termotransferové tiskárny. To je 
však již symbol nesnímatelný a v relativně krátké době hrozí zá-
važné poruchy v identifikaci. 

Druhý nejčastější omyl lze charakterizovat následujícím ná-
zorem: „Proč bych měl striktně dodržovat rozměry symbolů dle 

standardů GS1, když je známo, že vývoj snímacích zařízení vyús-
til v možnost čtení i velmi malých a značně snížených čárových 
kódů?“ Problémy se zmenšenými či sníženými symboly (míněno 
mimo specifikace GS1) se projevují, kromě méně časté nečitel-
nosti, zejména časovými ztrátami při jejich snímání. Tyto ztráty 
lze jednoduše matematicky vyjádřit. Statisticky se dá prokázat, že 
jediné snímání kvalitního symbolu trvá cca 3 sekundy. Snímání 
zmenšeného nebo sníženého symbolu (za předpokladu dodržení 
obecné kvality tisku) je o přibližně 0,5 sekundy delší. Na prvý po-
hled se zdá, že jde o zanedbatelnou hodnotu. Ve skutečnosti však 
hovoříme o velmi důležité nákladové položce obchodníka. 

Vezmeme-li v úvahu obchodní řetězec s 10 hypermarkety a 30 
pokladnami v každém z nich, s průměrným množstvím 10 000 
snímaných čárových kódů na každé pokladně denně, zjistíme, že 
se ročně jedná o cca 1 miliardu snímání. Prodlouží-li se průměr-
ná doba snímání u všech výrobků o 0,5 sekundy, v ročním zúčto-
vání jde o ztrátu 138 tisíc hodin! Následným propočtem zjistíme, 
že se jedná o čas 46 pokladen z uvedených 300. Jinými slovy: Té-
měř každá šestá pokladna je zbytečná, respektive supluje za ne-
kvalitní čárové kódy na výrobcích!

GS1 CZECH REPUBLIC
NABÍZÍ ŘEŠENÍ

GS1 Czech Republic, jako správce Systému GS1 v České re-
publice, řeší problematiku kvality čárových kódů třemi způsoby.

1. Osvěta
GS1 Czech Republic pořádá ročně celou řadu různě zamě-

řených školení, v nichž je vždy určitý prostor věnován uvedené 
problematice a vysvětlení nutnosti dodržování kvality čárových 
kódů, a to včetně odkazů na příslušné mezinárodní normy. Od-
borníci z řad GS1 Czech Republic se každoročně účastní mno-
ha odborných seminářů, přednášek, konferencí, rekvalifikačních 
kurzů a školení, na kterých vždy zdůrazňují pravidla dodržová-
ní kvality symbolů Systému GS1. V úzké spolupráci s odbornými 
školami a školicími instituty jsou prováděny prezentace, přednáš-
ky pro budoucí logistiky, grafiky a obalové specialisty.

2. Nabídka kontroly
GS1 Czech Republic vlastní kontrolní přístroj na měření čáro-

vých kódů, a nabízí tak všem zájemcům možnost proměření kon-
krétních čárových kódů, a to včetně vystavení protokolu o tomto 
měření. V protokolu jsou shrnuty případné nedostatky a doporu-
čení, jak vzniklou situaci řešit. Na tomto místě je nutné zdůraz-

nit, že pro kontrolu je zapotřebí dodat výrobek v takové formě, 
v jaké se objevuje na trhu. V řadě případů totiž obal mění po na-
plnění své vlastnosti a barevnost. Flexibilní materiály se smršťují 
nebo rozpínají, fólie se svařováním deformují, vakuování tvaruje 
obal podle obsahu atd. Barevnost se mění hlavně u transparent-
ních fólií, kdy barva obsahu může významně ovlivňovat kontrast 
mezi čarami a mezerami. Velké problémy bývají s vysoce lesklý-
mi materiály, obaly lakovanými či laminovanými.

3. Kontrola v řetězcích
Jen velmi malé procento obalů s nekvalitními symboly se do 

GS1 Czech Republic dostane od producentů a dodavatelů. Je až 
zarážející, jak málo firem využívá službu průběžné kontroly kva-
lity čárových kódů, ačkoli ji svým uživatelům GS1 Czech Repub-
lic nabízí již více než 10 let. GS1 Czech Republic poměrně úzce 
spolupracuje s několika obchodními řetězci, které evidují nesní-
matelné a velmi obtížně snímatelné výrobky. Databáze předávají 
pravidelně do GS1 Czech Republic a následuje kontrola vytipova-
ných výrobků pomocí kontrolního přístroje přímo v místě prode-
je. Po zpracování se příslušné společnosti dostávají do ruky pro-
tokoly o provedeném měření. Nezřídka se po určitém čase pro-
vádí tato kontrola u týchž výrobků opakovaně, aby bylo zjištěno, 
došlo-li k nápravě či nikoli.

Závěrem je nutné konstatovat, že problematice kvality čáro-
vých kódů je, bohužel, doposud věnována nedostatečná pozor-
nost. Celkovým výsledkem této všeobecné nedbalosti je výše po-
psaná časová a související ekonomická ztráta obchodníka a ve 
svém důsledku nespokojenost každého z nás, běžných zákazníků 
v supermarketu. Stojíme déle ve frontě „na kasu“, v duchu žehrá-
me na spoustu zbytečně promarněného času, možná litujeme ob-
sluhu pokladny, která se snaží náhradním způsobem zavést ruč-
ně do systému numerickou sekvenci místo bleskové identifikace 
sejmutím symbolu. 

Je možno tento stav zlepšit? Je tato situace řešitelná? 
Odpověď je jednoduchá. Vzhledem k existenci naprosto přes-

ně stanovených pravidel týkajících se symbolů EAN/UPC lze 
dosáhnout většinou velmi snadno žádoucího zlepšení. Předpo-
kladem je však zvýšená pozornost a vyšší míra příslušných od-
borných znalostí zodpovědných pracovníků, tj. těch, kteří zod-
povídají za stav a tvorbu databází a následně těch, kteří zodpoví-
dají za realizační kvalitu čárových kódů. 

Ing. Petr Bílek
GS1 Czech Republic

Slavnostního zahajovacího ceremoniálu v podobě naražení litovelského soudku se zůčastnili zástupci 
pivovaru a významné osobnosti místního politického života. Zleva: moderátor Marek Zahradníček, 
ředitel Pivovaru Litovel Miroslav Koutek, primátor města Olomouce Martin Novotný, starosta měs-
ta Litovel MVDr. Vojtěch Grézl, senátor MUDr. Vítězslav Vavroušek, vedoucí marketingu Pivovaru 
Litovel Markéta Hodulaková, sládek Pivovaru Litovel Ing. Petr Kostelecký, Král loštických tvarůž-
ků I., starosta Loštic Ctirad Lolek.

Letošní Litovelský otvírák 
navštívilo přes 7000 lidí
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Nové výrobky
oceněné na výstavě Země Živitelka 
národní značkou kvality KLASA

Pro výše uvedené výrobky jsme dne 21. 8. 2008 slavnostně převzali z rukou ministra zemědělství  P. Gandaloviče certifi káty národní značky KLASA.

ALTIS Kolín, s. r. o.,  Ovčárecká 305,  280 02 Kolín,  email: petr.pelech@altiskolin.cz,  www.altiskolin.cz

Inspekce potravin a zem d lských
komodit, akreditovaná laborato

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Divize Agrifood, Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 210 088 249, food@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz

Bureau Veritas pat í mezi vedoucí sv tové spole nosti poskytující 
služby zam ené na oblast jakosti. Sou ástí komplexní servisní 

nabídky jsou vzorkování, akreditované chemické, mirobiologické 
a senzorické analýzy potravin, zem d lských a potraviná ských 

komodit provád né vlastní laborato í, kontroly proces  SVP 
p i výrob , skladování, distribuci a prodeji. Našim zákazník m 

pomáháme monitorovat jakost potravin, jejich shodu se 
zákonnými a odbornými požadavky p i výrob  a jejich uvád ní do 

ob hu. Našimi devizami jsou odbornost, flexibilita a rychlost. 
Operujeme v tuzemsku a dalších 140 zemích.

Dianella Classic – mléčná 
čokoláda bez přidaného 
cukru, je vhodná pro 
diabetiky nejen svým 
složením, ale skutečně 
výbornou chutí,
která se neliší od chuti 
běžné čokolády s cukrem.

Dianella Classic – hořká 
čokoláda bez přidaného 
cukru s výbornou chutí, 
která se neliší od chuti 
běžné čokolády je vítězem 
Nezávislého testu
diačokolád organizovaného 
MF Dnes.

Dianella Dessert
– unikátní diabetická 
bonboniéra, která poskytuje 
diabetikům možnost 
konzumovat cukrovinku 
s čokoládovou chutí se 
zachováním nutričních hodnot 
akceptovatelných diabetiky

Dianella MiniDessert 
– minibalení, určené 
pro okamžitou spotře-
bu je menším prove-
dením Dianelly Desser-
tu a je také jedna z nej-
populárnějších diabe-
tických cukrovinek.

Dianella Cherry – tato višňová 
bonboniéra je skutečnou delikatesou 
mezi diabetickými sladkostmi, jejíž 
kouzlo spočívá v originální receptuře 
kombinující lahodnou tmavou 
dia-čokoládu a dezertní náplň 
do bonbónu s jedinečnou chutí 
a charakteristickou višňovou vůní.
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Brno (bo) – Podle odhadů vina-
řů bude letošní sklizeň hroznů dob-
rá a milovníci vína se mohou stejně 
jako v minulých letech těšit na nad-
průměrný ročník. Množství a kvali-
tu sklizně, stejně jako cukernatost 
hroznů, ale určí až počasí ve dru-
hé polovině srpna a v září, kdy do-
zrávají bobule. Vinaře letos nejvíce 
trápily houbové choroby, jejichž ší-
ření napomohl deštivý červen a za-
čátek prázdnin.

„Zatím to vypadá dobře, všem, co se 
mě ptají na úrodu, ale říkám, že roz-
hodne až září. Například před dvěma 
lety byl červenec a srpen pro vinaře ka-
tastrofální, pak ale přišel velmi teplý 

a slunný podzim. Výsledkem byl jeden 
z nejlepších ročníků vůbec,“ řekl Lu-
děk Košut. Spolumajitel rodinného vi-
nařství Košut z Prušánek na Hodonín-
sku očekává, že sklizeň hroznů by le-
tos mohla začít už v polovině září, asi 
o dva týdny dříve než v minulých le-
tech. 

  Také podle majitele vinařství Mi-
krosvín Mikulov Patrika Staška se le-
tošní ročník vyvíjí pro vinaře slibně. 
„Násady hroznů jsou dobré, stejně ja-
ko zdravotní stav vinic, nacházíme se 
ale někde v polovině zrání bobulí, tak-
že na předpověď úrody je ještě brzy,“ 
řekl Staško. 

 Nejrizikovějším obdobím byl letos 
pro vinaře přelom června a července, 

kdy se vlivem deštivého a chladného 
počasí na vinicích rozšířila houbová 
onemocnění. Nejčastěji šlo o plíseň 
révovou a padlí révové, které způso-
bují mimo jiné zasychání dozrávají-
cích bobulí a jejich následné opadá-
ní. „Komu se to podařilo ustát, bude 
mít úrodu velmi dobrou. Počasí bylo 
pro plísně příznivé, ale šlo s nimi bo-
jovat,“ řekl vinař Petr Marcinčák, kte-
rý letos obdělává 130 hektarů vinic 
v bio kvalitě. Tento způsob pěstování 
zakazuje použití běžných chemických 
postřiků. 

  Také loni byla kvalita vín ještě v lé-
tě velkou neznámou. Od jara panova-
lo na jihu Moravy velmi suché a tropic-
ké počasí a hrozilo, že velká část úrody 

nedozraje nebo uschne. Paprsky slunce 
spálily v červenci na jihu Moravy mís-
ty až třetinu hroznů. Až koncem srpna 
a v září, pro vinaře na poslední chvíli, 
několik dní propršelo. Díky dlouhodo-
bým dešťům se omezil růst cukernatos-
ti a vývoj se přenesl do vytváření hmoty 
a aromatických látek. 

  O rok dříve naopak pršelo v srpnu, 
kdy se bobule hroznů nalily vodou. Ne-
zvykle teplé zářijové slunce, které by-
lo podle meteorologů nejsušší od roku 
1961, pak v hroznech nastartovalo fo-
tosyntézu, čímž výrazně stoupl obsah 
cukru. Průměrná cukernatost tak v ro-
ce 2006 byla 21,2 stupně, což je nejví-
ce od roku 1995, kdy se tento údaj za-
čal sledovat. 

  V polovině 90. let zaujímaly vinice 
zhruba 11 500 hektarů. Letos však už 
kolem 19 200 hektarů. Čeští vinaři to-
tiž před vstupem do EU, která výsadbu 
nových vinic omezuje, s podporou stá-
tu rozšířili plochy vinic zhruba o 7 000 
hektarů. Domácí produkce vína tak po 
dozrání nových vinic vzroste ze součas-
ných 570 000 hektolitrů ročně v průbě-
hu několika let až na 700 000 až 800 
000 hektolitrů ročně. 

  Vínu se v Česku daří, jeho spotře-
ba v posledních letech stoupá. Zatím-
co v roce 1993 byla průměrně 12 litrů 
vína na osobu ročně, nyní se pohybuje 
kolem 17 litrů. I tak ale Česko zaostá-
vá za Evropou, kde se průměr pohybu-
je od 25 do 32 litrů. 

VINIUM nejenže navazuje na vinař-
ské tradice, ale má již své pevné mís-
to na trhu. „Od začátku letošního roku 
jsme vyprodukovali již více než 5 680 
000 litrů vína,“ říká obchodní ředitel 
Tomáš Klumpar. 

Rostoucí kvalitu vín z VINIA potvr-
zuje i fakt, že na největší výstavě vína 
v Čechách „Vinařské Litoměřice“ ko-

Jihomoravští vinaři očekávají dobrý ročník

VINIUM láká nejen cyklisty

nané v letošním roce získala dvě vína 
společnosti VINIUM stříbrnou medaili 
– Rulandské šedé výběr z hroznů 2006 
a Frankovka pozdní sběr 2006. 

VINIUM je tak zajímavou zastávkou 
na jedné z nejdelších moravských cyk-
listických tras na 110km dlouhé Velko-
pavlovické vinařské stezce. Již v roce 
2006 získalo VINIUM certifikát a li-
cenci na používání ochranné známky 
CYKLISTÉ VÍTÁNI. Cílem projektu 
Cyklisté vítáni je zlepšování kvality slu-
žeb cestovního ruchu pro specifickou 
skupinu cyklistů a cykloturistů, zavede-
ním národní certifikace těchto služeb 
pod názvem „Cyklisté vítáni“. Jedněmi 
z podmínek pro udělení certifikátu je 
i poskytnutí základního nářadí pro jed-
noduché opravy kol nebo kvalitní od-
stavné místo pro kola a zavazadla.

Každý všední den se mezi osmou 
a pátou hodinou odpolední návštěvníci 
VINIA mohou dozvědět mnohé nejen 
o vinařské historii, ale i nakoupit pro-
dukty společnosti VINIUM ve firemní 
vinotéce. Internet: www.vinium.cz 

VINIUM a. s.

Jednu z nejzajímavějších památek historie vinařství v českých ze-
mích si mohou turisté prohlédnout přímo před sídlem akciové společnosti
VINIUM ve Velkých Pavlovicích. „Lis na hrozny z roku 1806 získala spo-
lečnost darem od velkopavlovického občana pana Josefa Veverky v roce 
1986. Původně byl umístěn v areálu firmy, v roce 1996 byl přesunut jako 
dominanta před hlavní budovu, “ objasňuje historii lisu ředitel společnos-
ti Jozef Marček. 

Praha – Další úspěšný rok má za sebou společnost Jan Becher – Kar-
lovarská Becherovka (JBKB). V návaznosti na zveřejnění pozitivních 
ročních výsledků své mateřské společnosti Pernod Ricard oznámila 
své celkové prodeje, které se v objemu zvýšily o 8 %. Celkem v obdo-
bí 7/2007 až 6/2008 JBKB na tuzemský trh dodala 7 546 tisíc litrů al-
koholu (destilátů a vína).

Becherovka má za sebou další úspěšný rok
Karlovarská likérka vyprodukovala 

opět okolo 7 milionů litrů své hlavní 
značky Becherovka. Její nárůst objemu 
prodejů v tuzemsku činí ve srovnání 
s předchozím rokem 2 %. Stabilně roste 
export Becherovky, který se meziročně 
zvýšil o 17 %. „Jsme samozřejmě potě-
šeni dobrým výsledkem za loňský rok. 
Především Becherovka nám dělá ra-
dost, drží si stabilní tržní podíl, a pod-
trhuje tak úspěch reklamní kampaně 
v duchu sloganu Becherovka sbližuje. 
Výborného výsledku dosáhla i v zahra-
ničí, především na Ukrajině a v Rusku, 
kde se růst odbytu dá očekávat i do bu-
doucna,“ uvádí ředitel Karlovarské Be-
cherovky David Haworth.

Tahounem roku na našem trhu byly 
v JBKB importované značky. Objem je-
jich prodejů meziročně narostl o 27 %.
Vynikajícího výsledku dosáhl bílý 
ochucený rum Malibu, který své pro-
deje zdvojnásobil, výrazný nárůst za-
znamenala prémiová skotská whisky 
Chivas Regal, koňak Martell a skotská 
whisky Ballantine’s. Značný nárůst se 
projevil v prodejích kubánského bílého 
rumu Havana Club (+40 %), irské whis-

key Jameson (+28 %) nebo ginu Beefe-
ater (+17 %).

Kromě velmi dobrých hospodářských 
výsledků skupina Pernod Ricard navíc 
23. července úspěšně dokončila akvi-
zici švédské společnosti Vin & Sprit 
(tj. i značky Absolut), jíž 17. července 
dala zelenou Evropská komise. Kom-

pletní tiskové zprávy o převzetí společ-
nosti Vin & Sprit a výsledcích skupi-
ny Pernod Ricard ve finančním roce 
2007/2008 naleznete na adrese www.
pernod-ricard.com.

 Eva Kotýnková
manažerka komunikace a PR, 

Jan Becher – Karlovarská Becherovka

Upozorňujeme,
že nové číslo časopisu
vyjde 23. září 2008!

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

NOVINKA:
Nově také exklusivně v ČR nabízíme originální sladidlo sukralózu SPLENDA®.

Kontakt: Brenntag CR s. r. o., Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589, e-mail: food@brenntag.cz

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

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

(izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy

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

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

a pšeničný škrob
� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 

� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené 

zahušťující za studena
(pšeničná, kukuřičná, rýžová)

�  Vitamíny, minerální látky 
(jednotlivě i ve směsích)

� Vlákniny
 �    rozpustné (inulín,

 polydextróza)
�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, 

sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory

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

chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma

– karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL

� Oleoresiny tekuté a na nosiči 
� Rostlinné extrakty 
�  Omega 3 mastné kyseliny, 

CLA, fytosteroly

�  analýzy potravinářských surovin a výrobků
(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností
potravinářských surovin a výrobků

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

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

�  poradenství a služby při zavádění IPPC

Výzkumný ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.
nabízí
komplexní služby
pro potravinářství

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

tel.: 296 792 111
fax: 272 701 983

e-mail: vupp@vupp.cz
www.vupp.cz

Výzkumný ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.
nabízí
komplexní služby
pro potravinářství

ní služb
travinářst

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

tel.: 296 792 111
fax: 272 701 983

e-mail: vupp@vupp.cz
www.vupp.cz

�  analýzy potravinářských surovin a výrobků
(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností
potravinářských surovin a výrobků

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

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

�  poradenství a služby k IPPC

�  poradenství a služby k biopotravinám
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Certifikace podle globálních standard
 – bezpe nost potravin pro sv tový trh

Bureau Veritas Certification je lídrem akreditované certifikace 
standard  pro potraviná ství. Certifikace Global Standard for 

Food Safety verze 5 a Global Standard for Packaging and 
Packaging Materials verze 3 jsou koordinovány sv tovým 

technickým centrem Bureau Veritas Certification, a to pod 
dohledem britského akredita ního orgánu UKAS.

Nabízíme také možnost kombinovat tyto certifikace 
s dalšími uznávanými schématy pro potraviná ství – IFS, 

HACCP, ISO 22000, GMP, GTP, GlobalGap.

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, tel.: +420 210 088 226
certifikace@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz

Mlékárna Příšovice, Příšovice 91, Česká Republika
Tel: +4205177022, obchodní oddělení email: trakalova@fi remni.cz

www.plastcom.cz

Archivní sýr ementálského typu
s oky z Českého ráje získal ocenění

národní značku kvality KLASA
na Zemi živitelce

A
rchivní sýr ementálského ty

pu
 A

rchivní sýr ementálského ty
pu
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Sídlo nové společnosti TMH CZ zůstává 
i nadále v Rudné u Prahy, rovněž provoz cen-
trálního servisního dispečinku, akceschopnost 
spolehlivé sítě více než sedmdesáti mobilních 
servisních techniků pokrývajících rovnoměrně 
celou republiku, činnost centrálního skladu ori-
ginálních náhradních dílů i řízení rozsáhlé pro-
nájemní flotily zůstává stabilní a v kvalitě BT. 
Personální obsazení v prodejním i servisním 
týmu bylo posíleno takovým způsobem, který 
odpovídá nové tržní situaci a současným cílům 
společnosti. 

POZITIVNÍ ZMĚNY
PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ UŽIVATELE
Dosavadní uživatelé manipulační techniky 

značky Toyota získávají přímý přístup ke skla-
dovým technologiím, know-how a propracova-
ným službám, které zavedla a poskytovala spo-
lečnost BT. Současní zákazníci, již zvyklí na 
vysoký standard poskytovaných služeb, budou 
profitovat zejména ze silnější základny, stabi-
lity a inovačního potenciálu nové společnosti 

v evropském a světovém měřítku i z širšího sor-
timentu manipulační techniky a tahačů té nej-
vyšší kvality. 

Díky společné více než stoleté síle tradic zna-
ček Toyota a BT se TMH CZ stává ještě sil-
nějším partnerem pro manipulaci s materiálem 
než dosud. Ideálním vyjádřením této síly je no-
vý firemní slogan evropské Toyota Material 
Handling Europe – „stronger together“. 

TMH CZ je součástí společnosti Toyota Ma-
terial Handling Europe (TMHE), která je evrop-
skou částí divize manipulační techniky společnos-
ti Toyota Industries Corporation (TICO). TICO 
je celosvětově největším výrobcem manipulační 
techniky již od roku 2001. TMHE je zodpovědná 
za značky Toyota a BT ve 30 evropských zemích 
s ročním obratem více než 1,5 miliardy EUR, má 
přibližně 400 prodejních a servisních středisek 
a 8 000 zaměstnanců. Evropská výrobní centra 
se nacházejí v Ancenis (Francie), Bologni (Itálie)
a v Mjölby (Švédsko).  

BT Česká republika
mění své obchodní jméno

na Toyota Material
Handling CZ s. r. o.

(TMH CZ). 
Nová společnost se stává jediným oprávněným distributorem čelních vysokozdvižných 

vozíků a tahačů značky Toyota a skladové manipulační techniky BT na českém trhu, vý-
znamně zvyšuje svůj tržní podíl a akceleruje veškeré aktivity směřující k realizaci svého 
dlouhodobého cíle – stát se první volbou a uznávaným partnerem pro každého, kdo hledá 
řešení pro manipulaci s materiálem a převzít postupně pozici jedničky v prodeji, pronájmu 
a servisu manipulační techniky v České republice. 

Pro úspěšného zahraničního dodavatele strojů
pro potravinářský průmysl s dceřinou fi rmou se sídlem v Praze

 
hledáme

 
s e r v i s n í h o  t e c h n i k a.

 
FIRMA NABÍZÍ: 

 – zajímavou samostatnou práci,
 – velmi dobré fi nanční ohodnocení.

 
PROFESNÍ POŽADAVKY:

 – vyučený v oboru elektro, či „černé řemeslo“,
 – manuální zručnost,

 – řidičský průkaz B, součástí práce
je cestování po republice,
případně i do  zahraničí

 – částečná znalost německého jazyka
(schopnost jednoduché domluvy).

 
Bydliště uchazeče – nejlépe Praha, Středočeský kraj, 

okolí Plzně, Písku, Tábora, není však podmínkou.
 

KONTAKT: 
Tel.: 602 286 484,  241 410 161

SEMIX PLUSO, spol. s r. o., Rybníčky 338, Otice 747 81, tel./fax. 553 759 980
www.semix.cz, e-mail:semix@semix.cz Ing. Jindřich Přívora

Ideální způsob, jak z oblíbeného běžného pečiva
udělat celozrnnější variantu!

ZRNO NENÍ NUTNÉ PŘEDEM NAMÁČET. ŠETŘÍ VÁŠ ČAS. 
Dělá Vaše pečivo zdravější a atraktivnější.

S naklíčeným pšeničným zrnem VITO dosáhne Vaše pečivo:
�  příjemné šťavnatosti/zachovává objem a jemnou střídu
�  delší trvanlivosti/ příjemné chuti, díky obsaženému sladu
�  po upečení obilky v pečivu zůstávají měkké ve střídě 

a v kůrce příjemně křupavé/nezhoršuje vlastnosti těsta
– zpracovatelnost těsta se nemění

Naklíčené pšeničné zrno je vynikajícím zdrojem živin, vitamínů, minerálů...

uvádí na trh jedinečný produkt PRO PEKAŘE



Luoyang je také domovem mnoha 
vynálezů, jakým je například seismo-
graf, odsud se také datují první zmín-
ky o výrobě papíru, tisku, ale i kompas 
má své kořeny právě zde. 

Luoyang se pyšní několika výrazný-
mi turistickými atrakcemi. Mezi nejvý-
znamnější například patří první bud-

dhistický chrám Číny s označením Bí-
lý kůň, dále je to Longmenská jeskyně 
a milovníci bojových umění si nenecha-
jí ujít chrám Shaolin.

Specialitou luoyangské kuchyně je 
několik chodů pokrmů za sebou na-
zvaných Vodní hostina nebo také Po-
lévková hostina. V Číně je tato specia-

Luoyang – město nevídaných prožitků

Longmenská jeskyně patří k nejkrásnějším místům Číny.

lita známa pod názvem Nejvyšší hosti-
na pod nebesy, následuje pak například 
Xianská knedlíková hostina. Tento tra-
diční pokrm se zde udržel přes tisíc 
let. Luoyang je město obestřené hora-
mi a počasí zde je studené a suché. Ve 
starých dobách se zde lidé těžko do-
stali k ovoci, a proto vymysleli řadu 
polévek, které doplnily potřebu teku-
tin. Jsou dva důvody, proč má tento lu-
oyangský pokrm takový název. Jídla se 
podávají jedno za druhým a servis slič-
ných dívek v tradičních kostýmech pak 
připomíná tekoucí vodu, proto Vodní 
hostina. Jídla jsou z třetiny polévky, ne-
bo pokrmy připomínající polévku. Po 
každém jídle oznámí dívky název a ně-
kteří hosté se s nedůvěrou ptají na slo-
žení. Někteří jsou překvapeni, co mo-
hou lžičkou vylovit. Například býčí var-
lata rozkrájená na kousky. Pokrmů je 

celkem 24 a mají striktní pořadí. Tra-
dice jídla je víc než tisíciletá, vznikla 
v době dynastie Tang (618–907). Vý-
značnou roli má v luoyangské kuchyni 
kapr. V dávných dobách, kdy prý uli-
ce byla dlážděna zlatem, stál kapr jako 
celý živý býk. Kapr žijící ve žluté řece 
je velice známý pro jeho křehké maso 
a čerstvou chuť. Pokrm s názvem Kapr 
skáče přes dračí bránu vypadá honos-
ně. Dušený kapr je naservírován s hla-
vou prostrčenou skrz „dračí bránu“ vy-
tvořenou ze zeleniny. Toto znázornění 
symbolizuje štěstí a úspěch. 

Symbolem Luoyangu je pivoňka, 
což je symbol hojnosti a elegance. 
Město má jedny z nejkrásnějších pivo-
něk v zemi s počtem 500 000 pivoň-
kových keřů. Mezi krále pivoněk pat-
ří the Yaohuang (žlutá pivoňka) a We-
izi (purpurová pivoňka). Když přijde 
jaro, město září barvami a láká mno-
ho turistů. Právě na jaře probíhá pivoň-

Vodní hostina obsahuje několik rozdílných chodů.

Většina z nás si při sledování olympijských her všímala i prostředí, do 
něhož byly jednotlivé sportovní disciplíny zasazené. Vodním sportům napří-
klad dominovala zajímavá kulisa výstavních hotelů na břehu Žlutého mo-
ře. Kdo ještě nebyl v Číně, určitě byl překvapen výstavností těchto měst, 
a není divu, že do Číny se přijíždí ročně podívat víc a víc turistů. Jsou tam 
překrásná místa, ale i zajímavý jídelníček. Právě za ním se podíváme do 
střední Číny do města Luoyang, které je považováno za kolébku čínské ci-
vilizace. Přes 4000 let bylo hlavním městem třinácti rozdílných čínských 
království zahrnující první z čínských dynastií Xia 21.–16. století před na-
ším letopočtem. Původ slova Luoyang se odvíjí od názvu řeky Luo, která 
leží severně od tohoto města. Luoyang je nazýván městem poetů. Mnoho 
básníků a literátů vytvořilo svá slavná díla právě zde. Můžeme jmenovat 
například skvost Dao De Jing, což je v překladu název pro Knihu vědění fi-
losofa Lao zi.

kový festival. Je to čas veselic, tradič-
ních představení He Luo Feng, který 
stojí za to vidět. Umělci tancují v sta-
rodávných krojích za doprovodu tradič-
ních nástrojů. Představení má 6 aktů, 
vypráví starodávný příběh z minulosti 
Luoyangu, z doby vzestupu a ústupu ze 
slávy, tak jako příběhy luoyangských pi-
voněk. Součástí festivalu je i Pivoňková 
svatební ceremonie. Každý rok se jí zú-
častní 100 párů různého věku a národ-
nosti. Obřad je zakončen jízdou svateb-
ními vozy ozdobenými pivoňkami, kte-
ré projíždí ulicemi Luoyangu. Některé 
ulice Luoyangu jsou ve starém stylu. 
Každý obchod má místo nápisu nad 
dveřmi vlajky různých barev, převážně 
červených (červená je v Číně barvou 
štěstí) s vyšitými čínskými znaky, které 
vlají po obou stranách ulice a dotváří 
tak starodávnou atmosféru. 

Martin Bouška
Autor studuje na Pekingské univerzitě.

Z některých ulic Louyangu na nás dý-
chá atmosféra starých časů.
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

·  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.

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 

PŘEHŘÁTÁ PÁRA UMOŽNÍ 
SMAŽENÍ BEZ TUKU

Podle názoru Nizozemské organizace pro apli-
kovaný vědecký výzkum (TNO) se přehřátá pára 
možná brzy stane novou preferovanou technolo-
gií smažení a sušení. TNO, která má divizi specia-
lizující se na zpracovatelské technologie nového 
typu (pulzní světlo, vysokotlaké zpracování atp.) 
tvrdí, že SHS (superheated steam) si získává v po-
travinářském zpracovatelském průmyslu čím dál 
větší pozornost. 

Přehřátá pára, i když se jedná o vodu v plyn-
ném skupenství, ošetřovaný materiál nezvlhčuje, 
takže se dá použít k čemukoliv – k sušení přísad, 
ovoce a zeleniny, k blanšírování, sterilizaci, pas-
teraci i k pečení a pražení. Snad nejpřekvapivější 
aplikací je však smažení, a to bez nutnosti tuku. 
TNO realizovala několik studií věnovaných sma-
ženým bramborovým hranolkům a novou techno-
logii vyzkoušela i na přípravě expandovaných pe-
letových snacků, masových a rybích snacků a ně-
kolika druhů pekařských výrobků. Princip metody 
tkví v cirkulaci páry přehřáté na 200 oC v uzavře-
ném prostoru. SHS nahrazuje druhý krok při sma-
žení bramborových hranolků a jiných snacků. Tím 
se snižuje ve výrobcích obsah tuku a jejich energe-
tická hodnota, aniž by došlo ke změně barvy, aro-
matu, chutě či křupavosti. 

Při konvenčním postupu přípravy brambo-
rových hranolků se syrové hranolky předsma-
ží s 5 % tuku na polotovar, který se posléze 
v gastronomickém zařízení obvykle opět sma-
ží, a to většinou s přídavkem dalších 6–7 % tu-
ku. Při použití SHS odpadá druhý krok, tj. dru-
hé smažení s přídavkem tuku, takže obsah tuku 
ve finálním výrobku je ve srovnání s konvenč-
ním postupem poloviční. Zpracování pomocí 
přehřáté páry je taktéž velmi šetrný postup s re-
lativně nízkým rizikem oxidace, takže ve zpra-
covaném produktu se udrží větší množství nut-
rientů v nedegradovaném stavu. Pokud se pře-
hřátá pára použije k sušení zeleniny či ovoce 
jako složek kupříkladu cereálních směsí, potom
tento postup snižuje znehodnocení snadno oxi-
dovatelných živin, takových, jako je vitamin C. 
Sušení přehřátou párou trvá též kratší dobu než 
sušení horkovzdušné a je mnohem levnější než 
sušení vymražováním (kryogenní sublimační su-
šení). 

AKTIVNÍ OBAL SE SKOŘICÍ 
BRÁNÍ PLESNIVĚNÍ 

TOASTOVÉHO CHLEBA
Zpracovatelé se snaží zabránit kažení potra-

vin plesnivěním. Řešením by mohl být inovovaný 
druh obalu. Aktivní papírový obal s povrchovým 
potahem na bázi skořice inhibuje růst plísně na 
bílém chlebu, tím prodlouží životnost, zlepší bez-
pečnost a zajistí kvalitu výrobku. 

Výzkumní pracovníci z University of Zaragoza 
podle článku publikovaného v časopise the Jour-
nal of Agriculture and Food Chemistry zjistili, že 
tvrdý voskový parafín s inkorporovanou skořico-
vou silicí je velmi účinným antimikrobiálně ak-
tivním potahem papírového nebo lepenkového 
obalu, který chrání balený bílý chléb před plesni-
věním. „Použití aktivního papírového obalu je in-
teligentní alternativou ochrany chleba před plísní, 
přičemž není nutný přímý kontakt mezi potravi-
nou a obalem,“ uzavírají autoři.

Cílem studie bylo otestovat antifungální účin-
nost aktivního papíru proti plísni Rhizopus sto-
lonifer, která je spolu s rody Aspergillus a Penicil-
lium dominantním mikroorganismem podílejícím 
se na plesnivění bílého chleba a pekařských výrob-
ků. K ochraně bílého krájeného toastového chle-
ba proti růstu plísní byla vyzkoušena řada přístu-
pů a metod včetně UV světla, aseptického balení 
a použití chemických konzervantů, ale aplikace 
aktivního obalu až doposud testována nebyla, tvr-
dí výzkumníci, kteří zároveň uvádějí, že jejich hy-
potéza byla založena na uvolňování těkavých an-
timikrobiálně účinných látek z aktivního potahu 
papíru do vnitřní atmosféry v obalu. Za antifun-
gální aktivitu obalu je tedy zodpovědná atmosfé-
ra, která se v aktivním obalu vytvoří.

Aktivní papír vyrobila madridská firma Rylesa-
Repsol-YPF, která je partnerem projektu. Při výro-
bě byl použit parafín obsahující patřičné množství 
skořicové silice. Obohacený parafín byl zahřátý 
na 100 oC po dobu 10 minut a poté byly na papír 
naneseny dvě vrstvy potahu takovým způsobem, 
že aktivní potah byl aplikován pouze na vnitřní 
stranu obalu. 

Inhibiční působení obalu vůči R. stolonifer bylo 
testováno parovým testem. Výsledky ukázaly, že 6 %
silice v aktivním potahu růst R. stolonifer inhibu-
je zcela a 4 % jsou postačující pro inhibici růstu 
za podmínek in vitro. V krájeném toastovém chle-

bu zabaleném do aktivního obalu a skladovaném 
při pokojové teplotě po dobu tří dnů byla inhibice 
růstu sledované plísně při 6% obsahu skořicové si-
lice v parafínovém potahu úplná.

OPAKOVANĚ UZAVÍRATELNÁ 
PLECHOVKA

S inovací přišel i výrobce nápojových plechovek 
Ball Packaging Europe, který nedávno uvedl na 
trh obal s opakovatelně uzavíratelným uzávěrem, 
který údajně může změnit tvář trhu plechovko-
vých nápojů. Ball Resealable End je hliníkové víč-
ko, do kterého je integrovaný plastový plochý ote-
vírací mechanismus, který jednoduchým rotačním 
pohybem otevře a zase uzavře otvor ve víčku. 

Nový typ plechovky, který byl vyvinutý ve spo-
lupráci s Coca-Colou a holandskou společností 
Bound2B B.V., byl na jaře uvedený na francouz-
ský trh jako obal energetického drinku Burn. Ball 
vyrábí nový typ víčka s uzávěrem v Německu ve 
svém závodě nedaleko Bonnu.

Nápojové plechovky jsou mezi výrobci nápojů 
i spotřebiteli oblíbené, protože jsou lehké, neroz-
bitné, rychle vychladitelné a snadno otevíratelné. 

Nápoj se v nich udrží čerstvý, protože plechovky 
jsou hermeticky uzavřené. Jedním z hlavních ne-
dostatků u tradiční nápojové plechovky je, že ji po 
otevření již nelze uzavřít. Ball Packaging Europe 
však tvrdí, že tento nedostatek vyřešil svým no-
vým typem víčka. Hliníkovou i ocelovou plechov-
ku lze s jeho pomocí po otevření opět neprodyšně 
uzavřít. Společnost uvádí, že nové opakovatelně 
uzavíratelné víčko plechovky tvoří komplexní ba-
riéru proti světlu a plynům, čímž zaručuje nápoji 
dlouhdobou trvanlivost. Zabezpečení proti nedo-
volené manipulaci na víčku též umožní spotřebite-
li kontrolu, zda uzávěr nebyl záměrně porušen. 

Nový obal, který si uchovává klasický tvar ná-
pojové plechovky, se jistě bude líbit nejenom spo-
třebitelům, ale i maloobchodu, protože je snad-
no stohovatelný a skladovatelný. Z téhož důvo-
du se s ním i jednoduše manipuluje a dobře se 
transportuje. Společnost Ball Packaging Europe 
dbá na ochranu životního prostředí, proto i ome-
zila množství použitého plastu na nezbytné mini-
mum, takže to ani neovlivní recyklovatelnost ple-
chovky.

Tatiana Oldřichová
Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZEI
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Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 225 641,  fax: 585 222 394

e-mail: svuolomouc@svuol.cz   www.svuolomouc.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

provádí

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

• kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách 

• průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny

• vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)

• mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření pitné vody,
aqua purificata dle platné legislativy ČR a EU

• laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě

• posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu
a importu

• monitoring cizorodých látek v potravinách

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti značení potravinářských 
výrobků

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

svozné linky vzorků – odběry vzorků – slevy
– rychlé vyřízení zakázek –  nepřetržitý provoz                     

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj


