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Olomoucké tvarůžky 
a Karlovarské oplatky

mají oponenty
Olomoucké tvarůžky se zatím nedostanou mezi potraviny, kte-

ré mají chráněné zeměpisné označení od Evropské unie. Proti 
celoevropské registraci Olomouckých tvarůžků se sešly námitky. 
Potvrdil to mluvčí zemědělské komisařky EU Marianne Fischer 
Boelové, Michael Mann. 

 Lhůta pro podávání námitek proti zanesení tohoto sýra s cha-
rakteristickou vůní na seznam potravin s chráněným zeměpisným 
označením vypršela 8. února a právě do půlnoci tohoto dne mohly 
přijít námitky. Tak se i stalo, svoje výhrady proti české registraci 
vzneslo Rakousko a Německo. 

V Německu se vyrábí Olomouckým tvarůžkům tvarově podob-
ný Harcký sýr. Podle jednatele loštické společnosti A. W. Jaro-
slava Kováře je to jen jedna z tvarových modifikací z celé palety 
Harckých sýrů. Firma A. W. do Německa vyváží ale jen zanedba-
telné množství sýra. 

Námitky se daly podle europoslance Jana Březiny čekat, kole-
gové z Evropského parlamentu to signalizovali. Březina ale vyjád-
řil přesvědčení, že to Evropská komise bude řešit technicky a ne-
nechá se ovlivnit politikou, což se často stává.

 Nyní musí Evropská komise posoudit, zda jsou námitky důvod-
né, pokud je zamítne, věc je uzavřena. Pokud ne, nebo si nebu-
de vědět rady, postoupí záležitost Úřadu průmyslového vlastnictví 
v České republice a pak začne běžet půlroční lhůta na vypořádání. 
Evropská komise ale nemá stanovenou lhůtu na rozhodnutí.

 Například Karlovarské oplatky mají podány námitky už od
14. října a dosud Evropská komise nijak nerozhodla. Proti zařa-
zení Karlovarských oplatek mezi potraviny s chráněným zeměpis-
ným označením se před časem postavili Němci vysídlení z někdej-
šího Československa. 

Šance Karlovarských a Mariánskolázeňských oplatek na získá-
ní chráněného evropského označení se tak opět vzdálily. Evropská 
komise totiž považuje za přípustné námitky Německa a Rakous-
ka vůči tomu, aby tyto pochoutky ze západočeských lázní získaly 
chráněné zeměpisné označení. 

 České žadatele o chráněné zeměpisné označení nyní podle po-
slance Březiny čeká těžký zápas. Německá i rakouská strana jsou 
podle jeho slov dobře připraveny a útočí na slabá místa českých žá-
dostí. O jaké námitky přesně jde, se podle Březiny nyní dozvěděli 
žadatelé o chráněné zeměpisné označení, tedy výrobci oplatek. 

 Češi by měli zdůraznit politickou motivaci předkladatelů ná-
mitek, uvedl český europoslanec. Rakousko a Německo výhrady 
spojují s poválečným odsunem Němců z tehdejšího Českosloven-
ska. Česká, německá a rakouská strana mají šest měsíců na to, 
aby se dohodly. Pokud ke společnému závěru nedojdou, bude roz-
hodnutí na Evropské komisi. 

 Zástupci sudetoněmeckých krajanských sdružení v minulosti 
argumentovali tím, že vysídlenci po druhé světové válce receptu-
ru na výrobu Karlovarských oplatek přenesli s sebou do svých no-
vých domovů v Německu či Rakousku, kde jejich potomci ve vý-
robě pokračují. Takto zdůvodňuje rakouská europoslankyně Ag-
nes Schierhuberová svůj názor, proč by právo vyrábět Olomoucké 
tvarůžky pod názvem Olmützer Käserle měli mít i potomci odsu-
nutých Němců. 

 Z německé strany zaznívaly výhrady, že Mariánskolázeňské 
oplatky se nevyrábí v regionu, kterého se žádost týká, tedy na úze-
mí obcí Mariánské Lázně a Velká Hleďsebe. Výrobce oplatků 
tak bude muset prokázat, že všechny komponenty oplatků jsou 
v tomto regionu vyráběny. Pod žádostí o ochranné označení je po-
depsáno sdružení KLS Klimentov z Velké Hleďsebe a Opavia-LU 
ze skupiny Danone. 

 Česko má z unijních nováčků přesto nejvíce chráněných země-
dělských a potravinářských výrobků. Patří mezi ně například Ho-
řické trubičky, Karlovarský suchar, Pardubický perník, Štram-
berské uši nebo Žatecký chmel. Počínaje letošním únorem se 
mezi tyto potraviny zařadil i Český kmín a Chodské pivo, k jeho 
udělení se nesešly žádné námitky.

Vyřizují se žádosti o udělení ochranného označení pro Pardu-
bický perník a Nošovické zelí, u nichž lhůta pro podávání námi-
tek skončila na podzim. V současnosti na registraci aspiruje kro-
mě jiných také Jihočeská niva nebo Heřmánek český. Nejvíce 
chráněných zemědělských a potravinářských produktů mají Itá-
lie a Francie, Španělsko a Portugalsko. 

 Systém označování výrobků z určitých zeměpisných oblastí, 
které se pak nesmějí vyrábět nikde jinde, vznikl v roce 1992. Prv-
ní tři registrace Česko získalo při vstupu do Unie, neboť zápis 
Budějovického piva, Budějovického měšťanského varu a Česko-
budějovického piva si Češi jako jediní z nováčků vyjednali už v pří-
stupové smlouvě k EU.  Eugenie Línková

Po dvouleté pau-
ze se opět otevřou 
brány brněnského 
výstaviště u příleži-
tosti konání meziná-
rodních potravinář-
ských veletrhů SALI-
MA, veletrhů, které 
se díky svému vzrůs-
tajícímu významu již 

nepochybně řadí mezi nejdůležitější ev-
ropské potravinářské výstavy. 

Nacházíme se v době, kdy potřeba prezen-
tovat domácí potravinářské podniky a samo-
zřejmě také výrobky je velmi aktuální. Čes-
ké, respektive evropské potravinářství, musí 
bojovat o své místo na slunci ještě urputně-
ji, než tomu bylo doposud. To souvisí pře-
devším s uvolňováním světového obchodu, 
s umožněním vstupu třetích zemí na evrop-
ské trhy a odbouráním celních bariér, ke kte-
rému má dojít v brzké době. Právě zde je po-
třeba si uvědomit, že naší a samozřejmě také 
evropskou devizou jsou bezpečné potravi-
ny. Spotřebitele v EU více než kdy jindy za-
jímá, co nakupuje, kde a jak to bylo vyrobe-
no. Jsem si jist, že nadstandardní pozornost, 
která je bezpečnosti potravin a dodržování 
závazných standardů při jejich výrobě věno-
vána, výrazně odlišuje evropské potraviny od 
ostatních a je naší velkou výhodou v konku-
renci na domácích a v budoucnu možná i na 

světových trzích. I v této souvislosti je v sou-
časné době na půdě zemědělského výboru 
EP zdůrazňováno, že EU by měla vyžadovat 
stejné, v EU platné standardy pro všechny 
dovozy, a bránit tak nekalé konkurenci vů-
či evropským farmářům. Jednoduše řečeno, 
pro všechny musí platit stejná pravidla a vy-
soké evropské standardy musí být dodržová-
ny a hájeny i na světové scéně. 

Z úst některých ekonomů můžeme občas 
zaslechnout, že velkou většinu potravin lze 
dovézt ze zahraničí. Podle mého názoru 
je ztráta základní soběstačnosti ve výrobě 
potravin a plná závislost na dovozu tak stra-
tegického produktu, kterým potraviny bezpo-
chyby jsou, v dnešní době řady krizí ve světo-
vé politice  silně problematická. 

Naopak jsem přesvědčen, že právě v této 
době je naprosto nutné podporovat domácí 
potraviny, jejich větší zviditelnění a širší pro-
sazení na domácím trhu. Podle řady studií 
se podíl zahraničních potravinářských výrob-
ků v našich obchodech stále zvyšuje. Tento 
nepříznivý trend samozřejmě pečlivě sledu-
jeme, protože  zvyšování dovozu ubírá logic-
ky prostor našim domácím výrobkům a jejich 
výrobci jsou na trhu v čím dál obtížnější pozi-
ci. Naším společným úkolem je přesvědčit 
konzumenta, aby dával přednost domácím 
produktům. 

Jednou z cest, jak přiblížit českému spo-
třebiteli kvalitní české výrobky, je značka do-
mácích kvalitních potravin KLASA na vý-

robku, která umožňuje spotřebiteli na první 
pohled snadno rozeznat kvalitní tuzemský 
výrobek. Od roku 2003 byla značka kvalit-
ních domácích potravin udělena již 1388 vý-
robkům od 218 výrobců a jsem pevně pře-
svědčen, že počet takto oceněných výrobků 
bude i nadále stoupat. To je pro mě zřetel-
ným signálem, že si výrobci uvědomují, že 
propagace kvality a bezpečnosti našich po-
travinářských produktů stojí na prvním místě 
v marketingové strategii. O tom, že propaga-
ce kvalitních domácích potravin není samo-
účelná, ostatně svědčí i průzkumy spotřebi-
telského chování, které jasně ukazují, že čím 
dál větší podíl spotřebitelů dává přednost 
kvalitě před cenou a minimálně třetina z nich 
vyhledává přímo značku KLASA.

Je více než zřejmé, že ve tvrdém konku-
renčním boji na evropských trzích, náš domá-
cí nevyjímaje, pomůže zvýšit podíl domácích 
výrobků a zároveň upevnit jejich pozici na 
trhu jen intenzivní propagace a podpora ze 
strany výrobců, Ministerstva zemědělství ČR, 
Potravinářské komory ČR, ale také spotřebi-
telských organizací. Právě potravinářský vele-
trh Salima, který je bezpochyby výkladní skří-
ní zejména českého potravinářského průmys-
lu, je podle mého názoru ideální příležitostí, 
pro zachycení nových trendů v tomto oboru 
i pro nalezení strategie podpory a prosperity 
potravinářského průmyslu v ČR.  

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
prezident PK ČR

Pozvánka na Potravinářské veletrhy SALIMA 2008
od prezidenta Potravinářské komory ČR

Ing. Jiří Škrla, generální ředitel a. s. Veletrhy Brno, a Markos Kyprianou, komisař EU pro zdra-
ví a ochranu spotřebitele, na veletrhu SALIMA 2006. I v roce 2008 se oba pánové na potravinář-
ském veletrhu SALIMA setkají.

V některých oborech, které dosud mu-
sely s hranicemi alespoň částečně počítat, 
došlo k přestrukturování cílových skupin. 
Výroba, ale především balení a distribuce 
potravin k nim bezesporu patří. Pod tla-
kem racionalizace logistiky se mění distri-
buční zóny, roste akční rádius jednotlivých 
dodavatelů, u jiných naopak dozrává roz-
hodnutí činnost ukončit, popřípadě změ-
nit zaměření výroby. Ke změnám postupně 
dochází ve všech oborech, které pokrývají 
náplň a členění veletržního čtyřlístku SA-
LIMA – MBK – INTECO – VINEX. Čeka-
jí nás změny, jejichž definitivní podobu ne-
má smysl předjímat – realita života by nás 
mohla předběhnout. Přesto jsem si jist, že 
většina našich vystavovatelů – a očekáváme 
jich na čtveřici veletržních akcí na tisícov-
ku – má v tomto bodě jasno. Pro ně, a tím 
i pro nás se po téměř sto letech stává zno-
vu trh střední Evropy homogenním prosto-
rem, na kterém je třeba si počínat maximál-
ně obezřetně, ale zároveň dravě – to zna-
mená s maximem informací. A kde jinde 
je lze získat s tak výhodným poměrem „ce-
na: výkon“ než právě na veletrhu. Svá slova 
mohu doložit nejen 80letou tradicí brněn-
ského výstaviště, ale hlavně neustávajícím 
zájmem vystavovatelů o prezentaci na vele-
trzích, pořádaných naší společností. 

V Á Ž E N Í  V E L E T R Ž N Í 
H O S T É ,

věřím, že Vás nabídka potravinářských vele-
trhů plně uspokojí a pomůže posunout čes-
ké potravinářství v evropském kontextu zase 
o kvalitativní krok kupředu – což v koneč-
ném důsledku oceníme všichni. Děkuji part-
nerům projektu SALIMA-MBK-INTECO-
VINEX za spolupráci, důvěru a úsilí, které 
spolu s námi do jejich pořádání vložili.

Ing. Jiří Škrla
generální ředitel 

Veletrhy Brno, a. s.

Vážení vystavovatelé, 
vážení návštěvníci,

rozšíření schengenského prostoru o nové, ne tak 
dávné členy EU bylo na sklonku minulého roku 
hlavním tématem diskusí ve všech médiích. Ko-
mentátoři skloňovali nové možnosti vzniklé vol-
ným pohybem osob ve všech pádech. Avšak ve 
stínu zůstaly jiné, z ekonomického hlediska vý-
znamnější skutečnosti.



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

www.svscr.cz 

Je řeč o včelách, které v prvních předjarních dnech vyrazí z úlů na pro-
let, aby se po dlouhé zimě vykálely. To jsou ty malé světle hnědé skvrn-
ky, které lze nalézt na kapotách automobilů anebo na prádle sušícím se 
v předjarním slunku.

V teplém odpoledni se to… létá

Státní veterinární správa ČR sa-
mozřejmě uděluje pokuty za pro-
hřešky chovatelů a zpracovate-
lů potravin živočišného původu, 
ale smyslem státního veterinární-
ho dozoru není jen udělování po-
kut. Smyslem veterinárního dozoru 
je zabránit, aby nedocházelo k pro-
blémům a ohrožení zdraví lidí ani 
zvířat a hned „v zárodku“ vznik 
problémů a případná rizika řešit.

Cílem uložení pokut pak je vždy do-
sažení nápravy, nikoli likvidace farmá-

ře či zpracovatele. Je také důležité si 
uvědomit, že součástí uložení pokuty 
je uložení nápravných opatření, napří-
klad, že do odstranění závad zpracova-
tel nemůže vyrábět. A to je podmíněno 
termínem, což samozřejmě následně 
příslušný veterinární inspektor kont-
roluje. Uplatnění tohoto opatření zna-
mená pro zpracovatele často mnohem 
větší finanční ztrátu, než činí uložená 
pokuta. Zpracovatel má samozřejmě 
zájem závady odstranit co nejdříve.

Je pochopitelné, že orgány státního 
veterinárního dozoru postupují nejpřís-

něji v případech, když zjistí porušení hy-
gienických podmínek, to znamená, kdy-
by mohlo dojít k ohrožení zdraví lidí. 

Ještě před vstupem a po vstupu ČR 
do EU Státní veterinární správa ČR 
„přiměla“ zpracovatele do provozů in-
vestovat nemalé částky, aby splňovali 
veterinární legislativu, a byli tak také 
konkurenceschopní na intrakomunitár-
ním trhu. Proto lze oprávněně očeká-
vat, že problémů s dodržováním veteri-
nární legislativy nemůže být tolik. 

Přes to všechno v loňském roce or-
gány státního veterinárního dozoru 

SVS ČR: Nesoutěžíme ve výši pokut

Evropská, a tudíž i naše veteri-
nární legislativa se může řadě cho-
vatelů i zpracovatelů zdát zbytečně 
složitá, zejména proto, že průběžně 
dochází ke změnám. Ano, dochází, 
ale tyto změny vždy tvoří orgány EU 
s úmyslem jednak zabezpečit zdra-
votní nezávadnost potravin živočiš-
ného původu, jednak s úmyslem 
chovatele i zpracovatele zbytečně 
nezatěžovat.

Podmínky pro odesílání zvířat na jat-
ka budou mít chovatelé poněkud zjed-
nodušené. Dosud soukromí veterinární 

lékaři vystavovali a potvrzovali zdravot-
ní potvrzení pro přesun zvířat na jat-
ka. Dosud tak činí, ale zde dochází ke 
zjednodušení, které vyplývá z legislati-
vy EU a Státní veterinární správa ČR na 
ně upozorňuje, neboť se dotkne i práce 
soukromých veterinárních lékařů. 

Na jatka nebudou smět být přija-
ta zvířata, která nebudou doprováze-
na tzv. informacemi o potravinovém ře-
tězci. Tím se rozumí, že chovatel s ča-
sovým předstihem 24 hodin odešle na 
jatka prohlášení o tom, že zvířata jsou 
zdravá a nebyla léčena nedovoleným 
způsobem. 

V připravované novele veterinárního 
zákona se počítá s tím, že chovatelé již 
nebudou muset pro jatečná zvířata zajiš-
ťovat zdravotní potvrzení, postačí pouze 
informace o potravinovém řetězci.

Pokud jde o lichokopytníky, neplatí 
požadavek odesílat informace o potra-
vinovém řetězci minimálně 24 hodin 
předem. Pro koně, osly a jejich křížen-
ce tedy mohou být dokumenty odesílá-
ny ve stejný den jako zvířata. Stejný po-
stup musejí absolvovat všichni chovate-
lé v celé EU a zvláštní důraz je třeba na 
tuto proceduru klást při odesílání zvířat 
na jatka v jiném členském státě EU. 

Na jatka jednodušeji
V roce 2006 byly v ČR objeveny 

tři šílené krávy, v roce 2007 dvě, 
letos zatím žádná. Od počátku ro-
ku 2001, kdy se vyšetřuje u nás 
na bovinní spongiformní encefa-
lopatii neboli BSE, bylo vyšetřeno 
téměř milion a čtvrt krav (přesně 
1 220 458) a zjištěno bylo 28 pří-
padů.

Jeden vyšetřovací „set“ stojí 1 035 
korun a z prostředků EU každá člen-
ská země, tudíž i my, dostává příspě-
vek. V roce 2007 to bylo 6 eur, pro rok 

2008 se příspěvek o jedno euro snižu-
je na 5 eur. Za vyšetření má provozova-
tel jatek povinnost uhradit 750 korun, 
zbytek hradí stát. Vyšetřování uhynu-
lých zvířat je hrazeno celé ze státního 
rozpočtu.

Jak dlouho se bude starší skot (nad 
30 měsíců) ještě vyšetřovat, zatím není 
jasné, ale vzhledem k tomu, že se po-
čty nových případů vyskytují čím dál 
méně, zdá se, že dojde ke zvýšení věku 
vyšetřovaných. A možná se ještě mno-
zí z nás dožijí toho, že se na BSE pře-
stane skot vyšetřovat vůbec.

Na BSE letos o euro méně

Na základě žádosti, kterou před-
ložila Státní veterinární správa ČR, 
zástupci členských zemí EU ve Stá-
lém veterinárním výboru jednomy-
slně schválili návrh rozhodnutí Ko-
mise o přiznání dodatečných záruk 
České republice ve vztahu k IBR (in-
fekční bovinní rhinotracheitidě). ČR 
uskutečňuje povinný ozdravovací 
program proti IBR a může vyžado-
vat veterinární záruky pro obchodo-
vání se skotem ze zemí, kde se toto 
onemocnění skotu vyskytuje. Nyní 
se očekává uveřejnění tohoto Roz-
hodnutí Komise v Úředním věstníku. 
Stálý veterinární výbor ocenil, že za 
dva roky ozdravování doznala ČR po-

krok. Proti zhruba 19 % ozdravené-
ho skotu na počátku roku 2006 bylo 
dosaženo na konci roku 2007 prak-
ticky 48 %. Tato zpráva musí čes-
kým, moravským a slezským chova-
telům znít jako rajská hudba. 

Naše republika je díky Státní veteri-
nární správě a podpoře Ministerstva ze-
mědělství uznána za zemi ozdravující, 
poskytující záruky a tudíž důvěryhod-
nou při obchodování se skotem v rám-
ci intrakomunitárního trhu. Náš „ple-
menný materiál“, to znamená mladý 
chovný dobytek či býci anebo embrya 
apod., je žádán a dobře se uplatňuje 
na evropském i mimoevropském trhu. 

V dobrém to pocítí zejména chovate-
lé, že se naše republika zařadila po bok 
ostatních, zejména sousedních zemí, 
které od IBR – infekční bovinní rhino-
tracheitidy – ozdravují. Prosté tohoto 
onemocnění skotu jsou pouze skandi-
návské země (Dánsko, Finsko a Švéd-
sko), Rakousko, dva regiony Německa 
(Oberpfaltz a Oberfranken v Bavorsku) 
a jedna provincie v Itálii (provincie Bol-
zano). Na seznamu zemí, které ma-
jí schválený povinný ozdravovací pro-
gram, se nyní nachází kromě celé ČR 
již pouze zbývající část Německa a dva 
regiony v Itálii.

Je třeba zdůraznit, že při dovozu sko-
tu ze zemí, které nejsou prosté IBR, bu-

de moci ČR požadovat a kontrolovat 
splnění dodatečných záruk (doposud 
tak mohli činit pouze chovatelé). Jde 
zejména o případy obchodování se sko-
tem ze zemí, které zatím „neozdravují“. 
Je si tedy třeba uvědomit, že stále exis-
tují rizika nového zavlečení nákazy do 
chovů. A s tím je třeba počítat zejména 
při obchodování či doplňování chovů.

IBR není sice doprovázena úhyny, 
ale „pouze“ snížením užitkovosti, jež 
tím chovatelům způsobuje nemalé pro-
blémy. Národní ozdravovací program 
byl zahájen sérologickými vyšetřeními 
ve všech chovech a ukázalo se, že pře-
devším u chovatelů s nižšími počty cho-
vaného skotu je příznivá nákazová situ-

ace. Většina těchto chovatelů již „pový-
šila“ do kategorie chovů prostých IBR. 
Toto převedení mezi hospodářství pro-
stá je pro každého chovatele význam-
né. Úspěšnou organizaci Národního 
ozdravovacího programu ocenila EK 
a důsledkem je možnost vyžadovat ve-
terinární záruky při dovozu. 

 Podle Milana Maleny, ústředního 
ředitele SVS ČR, je evropské uznání 
oceněním dobré práce státního veteri-
nárního dozoru, ale i zejména význam-
né pomoci Ministerstva zemědělství 
ČR. Je oceněním i zodpovědnosti cho-
vatelů a práce soukromých veterinár-
ních lékařů, kteří se na ozdravování 
svým dílem také účastní. 

Úspěch naší veterinární diplomacie 

Zajímavé na tularémii, nemo-
ci, která postihuje především hlo-
davce a také zajícovce, což je dí-
ky médiím známo více, je to, že jde 
o onemocnění, které se vyskytuje 
tzv. vázaně na území, tj. endemic-
ky (místně). 

V ČR lze hovořit o několika oblas-
tech, kde se čas od času problémy s tu-
larémií vyskytují. Stálé problémy jsou 
v Jihomoravském kraji, kde se vyskytu-
jí ohniska prakticky stále, občasná oh-
niska jsou hlášena z krajů Jihočeského, 
Královéhradeckého či Pardubického.

Pokud se nákaza zjistí v rámci prová-

děného monitoringu u zajíců, je to dů-
vodem k přijetí veterinárních opatření. 
Vymezí se několikakilometrové pásmo, 
ze kterého se odlovení zajíci nesmě-
jí dostat do tržní sítě. Při dodržení zá-
sad hygieny a po dostatečném tepel-
ném zpracování člověku nic nehrozí. 
Aby bylo území s výskytem prohlášeno 
za prosté, nesmí být po dobu dvou let 
žádný pozitivní případ.

Tularémie je akutní nebo chronické 
bakteriální onemocnění zajíců a hlo-
davců, ale i dalších volně žijících zvířat. 
Vnímavý je i člověk. Nemoc je rozšířena 
po celém světě s typickou přírodní oh-
niskovostí (původce cirkuluje v prostře-

dí nezávisle na člověku mezi volně žijí-
cími obratlovci a členovci). Na přenosu 
nemoci se významně podílejí klíšťata, 
která jsou příčinou šíření nemoci mezi 
jednotlivými druhy. V ČR je ročně hlá-
šeno okolo 100 případů onemocnění li-
dí. Zvířata, která onemocní, jsou malát-
ná, ztrácejí plachost, mají záněty uzlin. 

Člověk může onemocnět kontaktem 
s nemocným zvířetem nebo lovec při 
stahování a vyvrhování uloveného zají-
ce, ale třeba také turista po přenocování 
ve stohu, anebo z vody ve studni konta-
minované drobnými hlodavci (myšmi) 
apod. Onemocnění se vyskytuje v něko-
lika formách, které souvisejí se způso-

bem nákazy (kožní cestou, vdechnutím, 
alimentární cestou). Společným zna-
kem všech forem je horečka a celková 
slabost. Při poranění kůže dochází nej-
častěji k formě kožní, vzniká vřed a zá-
nět kůže. Postupně dochází k zánětu 
lymfatických uzlin a lymfatických cév. 
To se klinicky projeví zvětšením a boles-
tivostí uzlin, které mohou zhnisat a při 
provalení hnisu vznikají píštěle.

Dojde-li k nákaze přes spojivku, ho-
voří se o tzv. oční formě. Ta se projevuje 
hnisavým zánětem víček, oka a zduře-
ním mízních uzlin. Forma plicní vzniká 
po inhalaci kontaminovaného prachu 
a projevuje se zánětem plic, kašlem, 

dušností a bolestí na hrudi. Po požití 
kontaminované potravy či vody se roz-
víjí ústní nebo střevní forma. Při ústní 
formě dochází k zánětu podčelistních 
mízních uzlin (probíhá jako těžká angí-
na). Při střevní formě jsou časté boles-
ti břicha, průjem, zvětšení sleziny. Ne-
moc je samozřejmě léčitelná.

Zásadní obranou člověka před one-
mocněním je nesahat na uhynulá zví-
řata v přírodě, dbát zásad obecné hy-
gieny, nepít neprověřenou vodu, dávat 
pozor při stahování zajíců a vždy dbát 
pokynů orgánů státního veterinárního 
dozoru, když se tularémie v místě vy-
skytne.

Tularémie je nemoc hlodavců i zajícovců

Právě v tyto 
dny včelaři obzí-
rají svá včelstva, 
v jakém zdravot-
ním stavu přečka-
la zimu, či zda na-
příklad nepřišla 

o matku. Je také doba na to, aby vče-
laři ze spodních částí úlů, pod plásty, 
na kterých včely přezimovaly, vymet-
li měl, tj. odrolky a případné mrtvol-
ky hmyzu, a odeslali ji na vyšetření, 
tak jako každý rok do 15. února. Vyšet-
ření provádí Výzkumný ústav včelař-

ský v Dole u Libčic a státní veterinár-
ní ústavy. Výsledkem vyšetření je zprá-
va o zdravotním stavu včelstev a může 
být podnětem pro ozdravení. Každý 
včelař si jistě oddychne, když zjistí, že 
je v úlu všechno v pořádku. 

Nelze ale nicméně v pozornosti po-
levit, protože při zanedbání příznaků 
onemocnění může dojít k velkým ško-
dám, nákazy se mohou rozšířit a po-
stihnout další včelstva. A to pak zna-
mená, v případě moru včelího plodu, 
vždy likvidaci včelstev. A zakládat no-
vý chov je vždy náročné. 

uložily ve zhruba dvou tisících roz-
hodnutí (přesně 2 097 rozhodnutí) 
pokut za 17 milionů korun (přesně za 
16 894 400 korun). Je tedy z uvedené-
ho zřejmé, že veterinární dozor funguje 
nejen v průběhu celého procesu vzni-
ku potravin živočišného původu, ale 
i v předposlední fázi, tj. než jsou vý-

robky uvedeny do tržní sítě. Naši zpra-
covatelé dobře vědí, že důsledné dodr-
žování podmínek daných veterinární 
legislativou jim umožňuje argumento-
vat zdravotní nezávadností a kvalitou 
a uspět jak na domácím, tak na intra-
komunitárním trhu. 

Josef Duben, SVS ČR
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Na podzim loňského roku jsme vydali něko-
lik tiskových zpráv týkajících se kontrol burčá-
ku. V poslední zprávě vydané 13. prosince by-
la mezi výrobci a dodavateli ředěných burčá-
ků uvedena také společnost Víno Sýkora s. r. o.
Prodejce inkriminovaného nevyhovujícího 
vzorku, tedy společnost FF Production s. r. o.,
nám však omylem zaslal špatné doklady o půvo-

du burčáku. Skutečným výrobcem a dodavatelem uvedeného burčáku je 
Václav Šalša (Koliba 2355, Kyjov 697 01). Ačkoliv k chybě nedošlo naší 
vinou, společnosti Víno Sýkora s. r. o se omlouváme. 

Martina Šmídtová, SZPI

Oznámení Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce obdržela prostřed-
nictvím Systému rychlého varování 
pro potraviny a krmiva (Rapid Alert 
System for Food and Feed – RASFF) 
zprávu o tom, že měla být do Čes-
ké republiky dovezena zásilka muš-
kátových ořechů, které obsahují 
nadměrné množství aflatoxinů. Na 
aflatoxiny existují povolené limity, 
u uvedených muškátových ořechů 

však byly tyto limity mnohonásob-
ně překročeny. 

Muškátové ořechy původem z Indo-
nésie byly do České republiky dovezeny 
z Německa. Inspektoři plzeňského in-
spektorátu proto okamžitě vyrazili k do-
vozci na kontrolu. Na místě pak zjisti-
li, že celá zásilka, kterou firma dovezla 
v září, byla již prodána další firmě, která 
měla muškátové ořechy přebalit. Dalším 

pátráním bylo zjištěno, že ve skladu té-
to firmy se zásilka nacházela celá a do-
sud nerozbalená. Inspektoři poté vyda-
li zákaz uvádění do oběhu vztahující se 
na celou zásilku. 

Díky včasnému zásahu SZPI a pří-
kladné spolupráci obou firem, které 
k problému přistoupily velmi zodpo-
vědně, se kontaminovaná zásilka nedo-
stala vůbec do obchodů. Spotřebitelům 
proto nehrozí žádné nebezpečí. 

SZPI zadržela zásilku kontaminovaných 
muškátových ořechů

Státní zemědělská a potravinářská inspekce řešila podnět od spotřebi-
telky, která si v lednu zakoupila chléb a na nějaký čas si jej zamrazila. 
Když jej však na začátku tohoto týdne chtěla zkonzumovat, našla uvnitř 
zapečenou myš. Spotřebitelka podala podnět na krajské hygienické stani-
ci, která jej předala brněnskému inspektorátu SZPI. 

Inspektoři poté provedli kontrolu 
v pekárně v Břestu u Kroměříže, kte-
rá měla chléb vyrobit a kterou provo-
zuje firma Ing. Evžen Křiva. Ten je nej-
prve nechtěl vpustit dovnitř. Rozmyslel 
si to až poté, co inspektoři zavolali na 
pomoc policii. Na místě bylo zjištěno, 
že provozovna nesplňuje celou řadu hy-
gienických předpisů: v prostorách ur-
čených pro výrobu a expedici pečiva 
byl celkový nepořádek, na parapetech 
se usazovala špína, podlaha i stěny by-
ly znečištěné, na některých místech se 

odlupoval strop nebo byl plesnivý, ni-
kdo z pracovníků pekárny nepoužíval 
osobní ochranné pomůcky – zejména 
pokrývky hlavy, díže i míchačka na těs-
to obsahovaly zbytky starého těsta. Ve 
výrobní hale se také nacházely předmě-
ty nesouvisející s výrobou, např. čisti-
cí prostředky. Dále nebyly předloženy 
doklady o školení zaměstnanců v otáz-
kách hygieny. Pekárna vyráběla i pře-
sto, že již delší dobu byla mimo pro-
voz prosévačka mouky, pomocí níž se 
z mouky odstraňují hrubé nečistoty.

Stínového ministra zeměděl-
ství a předsedy Poslaneckého klu-
bu ČSSD Mgr. Michala Haška jsme 
se zeptali na jeho stanovisko k sou-
časnému trendu růstu cen potravin.

Je nezbytné zdražování potravin? Ja-
ká je role potravinových řetězců?

Potraviny jsou zboží, cena zboží ros-
te, pokud rostou ceny vstupů a na tr-
hu je vytvořena situace, kdy je možné 
tento nárůst přenést do konečné ceny 
a trh toto akceptuje nebo je-li daného 
zboží na trhu nedostatek. V současnos-
ti jsou ceny potravin v podstatě tlačeny 
vzhůru těmito faktory:
– růstem cen energií a vstupů obecně;
–  přechodným výpadkem produkce za 

současného růstu poptávky v Asii 
a Austrálii;

–  zvýšenou poptávkou po zeměděl-
ských komoditách v důsledku na-
startování procesu výroby alterna-
tivních obnovitelných energií;

–  v ČR k tomu ještě působí vliv zvýše-
né sazby DPH;

–  fixací marží prodejců.
Co z toho plyne?
Z toho plyne, že růst cen potravin je 

výsledkem jak objektivních, tak subjek-
tivních ekonomických dějů. Bohužel 
z dlouhodobého hlediska se jeví více-
méně nezbytný. S přihlédnutím k vývo-
ji cen potravin v minulých letech, kdy 
víceméně růst jejich cen velmi silně za-
ostával za růstem cen vstupů a ostat-
ního zboží a služeb, je i do jisté míry 
spravedlivý. S vysokou mírou pravdě-
podobnosti se ceny potravin v budouc-

nu „umoudří“, i když také není možno 
počítat s poklesem na původní úroveň. 
Je ale otázkou, kdo z tohoto spravedli-
vého růstu cen potravin bude nejvíce 
profitovat.

Neukrojí si z tohoto koláče zase nej-
více jen obchodní řetězce? 

Úloha velkoobchodních distribuč-
ních řetězců je v tomto procesu zásad-
ní, neboť se víceméně jedná o síťové 
monopoly s ohledem na koncentraci je-
jich logistických a skladovacích kapa-
cit a jejich podílu na trhu. Jejich tržní 
síla je ve vztahu k producentům potra-
vin (zemědělcům i potravinářům) zá-
sadní a ovlivňuje jejich ceny a platební 
podmínky. Na druhé straně jejich kon-
kurence na trhu, pokud je, udržuje ce-
nu relativně nízkou vůči spotřebiteli, 
a za předpokladu, že se snaží maxima-
lizovat svůj zisk, přenášejí problém tla-
ku na nižší vstupní ceny na zemědělce 
a potravináře. O nátlaku v podobě re-
gálného, poplatků za zalistování, pro-
motion akcí ani nemluvě.

A co marže v obchodní síti?
Z hlediska subjektivních příčin růstu 

cen je třeba poukázat na fixaci marží – 
je to patrné např. u výrazného zdraže-
ní některých potravin při minimálním 
růstu cen vstupů. V neposlední řadě ne-
lze vyloučit i skryté jednání ve shodě, 
kdy například u másla prudce vzrostla 
cena během několika dnů u všech ře-
tězců, a to v situaci, kdy nepochybně 
měly zásoby ve skladech za nákupní 
ceny výrazně nižší. Taktéž proklamace 
o minimalizaci dopadů růstu DPH na 
koncové ceny – neznám obchodníka, 

který by prodával se ztrátou, a tudíž si 
logicky dovozuji, že vliv DPH se proje-
vil již v podzimním nárůstu cen.

Z tohoto důvodu je nutné a potřebné 
jejich postupy na trhu sledovat a tržně 
konformními postupy regulovat a ome-
zovat. Proto budu podporovat iniciati-
vu Potravinářské komory České repub-
liky, která zpracovala návrh zákona
o významné tržní síle a jejím zneužití.

Vrátí se náš tradiční potravinářský 
průmysl k českému spotřebiteli?

Je polemické, zda tradiční zpracova-
telský průmysl od našeho spotřebitele 
odešel. Podle mého názoru nikoli, ale 
to, co se pod tlakem tržního prostředí 
a velkoobchodních distribučních řetěz-
ců stalo, je fakt, že se změnila kvalita 
produkce. Nesmyslný tlak na co nejnižší 
ceny potravinářského zboží vede k para-
doxu hledání co nejlevnějších „objemo-
vých“ náhražek za zemědělské suroviny, 
hledání způsobů, jak prodat co nejvíce 
vody a mouky v „masných“ výrobcích 
a podobně. To není v žádném případě, 
a to bych chtěl zdůraznit, výtka vůči po-
travinářům. Jejich úloha je v tomto pří-
padě jasně determinována, buď se při-
způsobí, nebo zboží obdobné „výborné“ 
kvality bude přivezeno odjinud a oni po-
stupně odejdou z trhu a zaniknou. Není 
tedy divu, že se tomuto trendu snaží se 
skřípěním zubů přizpůsobit.

Je třeba si také připomenout některé 
kauzy obchodních řetězců, které zásad-
ním způsobem porušily ve svých provo-
zech zásady provozní a osobní hygieny, 
nebo kdy došlo ze strany obchodního 
řetězce k uvádění potraviny do oběhu, 

Finanční podpora národní značky kvality KLASA státem je nezbytná

Nechce se ani 
věřit, že by ten-
to uznávaný čes-
ký mlékárenský 
odborník a ma-
nažer slavil své 
šedesátileté ži-
votní jubileum. 
A přeci je tomu 
tak. Významné-

ho výročí se dožívá 19. února neje-
nom v dobrém zdraví a pohodě, ale 
především uprostřed aktivní práce, 
v plném pracovním elánu a s mno-
ha dalšími plány a nápady do bu-
doucna.

 Pracovní kariéra Ing. Obermaiera 
byla vždy nerozlučně spojena s mlé-
kárenstvím. Ať už to byla jeho prv-
ní praxe v mlékárenském výzkumu, 
či později práce na generálním ředi-
telství Mlékárenského průmyslu ČR, 
kde se věnoval oborové normalizaci. 
Známým a uznávaným expertem se 
však stal až jako ředitel Výzkumného 
ústavu mlékárenského. Zde úspěšně 
řídil takový vědecký tým, ve kterém 
pracovaly osobnosti jako Ing. Pech, 
Ing. Hušek, doc. Forman, Ing. Čer-
ná, Ing. Lukáš, dr. Cvak a mnoho dal-
ších, k jejichž pracím se dodnes často 
a s úctou vracíme. Jméno Ing. Ober-

maiera je ale především nerozlučně 
spjato s Českým komitétem Meziná-
rodní mlékařské federace, který jako 
jeho tajemník řídí již hezkou řádku 
let. A co je podstatné – při každém 
jeho výjezdu do zahraničí na setká-
ní světových mlékařů bylo a je z jeho 
úst slyšet nejdříve o československém 
a později o českém mlékárenství. Od 
počátku devadesátých let minulého 
století, kterými se otevřela novodobá 
historie mlékárenství v Čechách a na 
Moravě, působí Ing. Obermaier ve 
francouzské skupině Bongrain, která 
se postupně úspěšně etablovala neje-
nom v České republice, ale rovněž na 

Slovensku a v Maďarsku. Náš dneš-
ní jubilant proto stál u transformace 
mlékáren v Přibyslavi, Velkém Valti-
nově, Sedlčanech, Hodoníně, ale také 
v Liptovském Mikuláši, Novém Měs-
tě nad Váhom či ve Veszprému.

Ing. Oldřichu Obermaierovi ni-
kdy nebyl lhostejný další vývoj české-
ho mlékárenství. Vždy hájil jeho zá-
jmy a při tom důsledně zdůrazňoval 
liberální přístup bez jakýchkoliv regu-
lačních zásahů státu či administrati-
vy EU. I když se jeho názory vždy ne-
setkávají s okamžitým pochopením 
některých kolegů, jsou přesto pev-
né a neměnné. Zásadovost, přímost 

a otevřenost je určitě charakteristic-
kým znakem osobnosti, kterou beze-
sporu náš oslavenec je. Velké uznání 
mu patří i za jeho články v odborném 
tisku či za četné komentáře, fejetony 
a glosy, které často mají za cíl ales-
poň vyprovokovat čtenáře k dalším 
úvahám o možných řešeních rozvoje 
sektoru.

Přejeme milému jubilantovi neje-
nom další zdravá léta, ale samozřej-
mě mnoho nových úspěchů jak v pra-
covním, tak v jeho osobním životě. 

Českomoravský svaz mlékárenský
a odborná mlékařská veřejnost

Ing. Oldřich Obermaier šedesátiletý

která přímo ohrožovala zdraví spotře-
bitele.

Jak z toho ven? 
Cesta z tohoto kruhu je pouze jedi-

ná, a tou je výchova spotřebitele tako-
vým způsobem, aby on začal preferovat 
kvalitu před nízkou cenou, aby vzděla-
ný a informovaný spotřebitel začal ak-
tivně ovlivňovat nabídku supermarke-
tů tím, že změní svoji poptávku, tím, že 
mu pomůžeme pomocí propagačních 
a výchovných akcí nalézt to správné 
a kvalitní zboží na regálech obchodů 
a supermarketů.

Jaký je Váš názor na národní značku 
kvality KLASA?

Jako vhodný nástroj sloužící k ori-
entaci spotřebitele, co je potravina 
nadstandardní kvality, se jeví národní 
značka kvality KLASA. Je však třeba 
zabránit inflaci této značky důslednou 
kontrolou všech kvalitativních para-
metrů dané potraviny po celou dobu, 
kdy je potravina touto značkou kvality 
označena. Zároveň je nezbytná finanč-
ní podpora této značky ze strany státu. 
Samotná marketingová kampaň by mě-
la být více konzultována s nevládními 
organizacemi, jako jsou Potravinářská 
komora ČR a Agrární komora ČR.

Děkuji za rozhovor.
Eugenie Línková

Inspekce řešila chléb se zapečenou myší
Inspektoři také zjistili, že provozo-

vatel nenaplnil svou zákonnou povin-
nost a neměl zpracovaný systém kritic-
kých bodů (tzv. HACCP), který slou-
ží právě k eliminaci systémových chyb 
při výrobě. 

Kvůli velkému množství nedostat-
ků se kontrola v provozovně protáhla 
do nočních hodin. Majiteli byla ulože-
na opatření veškeré nedostatky nepro-
dleně odstranit. Za hrubé porušení po-
vinností s ním bude zahájeno správní 
řízení. 

S podobným stavem ve výrobních 
podnicích a přístupem kontrolovaných 
osob se inspektoři SZPI setkávají zcela 
výjimečně, obecně jsou hygienické po-
žadavky ve výrobní sféře na dobré úrov-
ni.  Martina Šmídtová, SZPI

Mgr. Michal Hašek, stínový ministr zemědělství, předseda Poslaneckého klubu 
ČSSD
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Dne 10. ledna 2008 zemřel ve 
věku 82 let dlouholetý mlékáren-
ský odborník, mlékařský nadše-
nec a vrcholový mlékárenský ma-
nažer pan Jaromír Balcar, rodák 
z Lovče a do posledních chvil mi-
lovník této obce a svého rodné-
ho kraje. 

Jeho život byl velmi bouřlivý. Syn 
sedláka v roce 1945 začíná mlékařit 
v mlékárně na Hartě u Vrchlabí v Kr-
konoších. Po vojně, kde, jak sám ří-
kal, se převtělil na úředníka, přešel 
do mlékárny Nový Bydžov, ale odsud 
coby „ouředník“ byl odsunut v pade-
sátých letech do výroby. Zde láme 
rekordy jako lesní dělník a traktoris-
ta. Potom již jako účetní v tírnách 
lnu v národním podniku Technolen 

v Nové Vsi u Lomnice. Pak zase mlé-
kárna Nový Bydžov, ale následně ješ-
tě účetní a předseda JZD Staré Smr-
kovice. Do mlékařiny se vrátil v šede-
sátých letech, nejprve do mlékárny 
Opočno, poté do mlékárny Nový 
Bydžov. Od roku 1968 pracoval jako 
náměstek Průmyslu mléčné výživy se 
sídlem v Novém Bydžově a od roku 
1970 vykonával funkci podnikového 
ředitele tohoto významného mléká-
renského podniku u nás. V roce 1974 
se pod jeho vedením mění organizač-
ní struktura PMV a tehdejších Vý-
chodočeských mlékáren. Z PMV se 
vyčleňují Strakonice do Jihočeských 
mlékáren a nově vytvořený PMV 
koncernový podnik zahrnuje také 
všechny mlékárny ve Východočes-
kém kraji – tedy bývalé Východočes-

Jaromír Balcar zemřel

 Více než tři roky usilovala Česká re-
publika o možnost zápisu názvu „Čes-
ké pivo“ jako chráněného zeměpisné-
ho označení v Evropské unii. Žádost 

o registraci podali čeští pivovarníci 
prostřednictvím Úřadu průmyslového 
vlastnictví a Stálého zastoupení ČR 
v Bruselu Evropské komisi (EK) krát-

ČR může brzy začít psát „České pivo“ velkým písmenem

Gandalovič: Tradice pěstování chmele je v našem zájmu

ČERPÁNÍ PODPOR CHMELAŘŮ V ROCE 2007 
dotační titul 3.h.) – sadba  9,8 mil. Kč
dotační titul 1.I. – kapka  4,8 mil. Kč
dotační titul 3.b) – prost. izolát  1,8 mil. Kč (pouze 2 chmelařské podniky)
TOP UP 36,4 mil. Kč  (sazba 6 430Kč/ha,

celkem 5 660,77 ha)
SAPS 15,8 mil. Kč (sazba 2 791,50 Kč/ha)

Ministerstvo ze-
mědělství nevy-
členilo na pod-
poru kvalitních 
domácích potra-
vin žádné finanč-
ní prostředky. Ze-
mědělský výbor, 
vědom si své zod-
povědnosti, při 

svém jednání navrhl, aby bylo v rám-
ci rozpočtu Státního zemědělského 

intervenčního fondu na projekt KLA-
SA navýšeno od 200 milionů korun. 
Tuto částku schválil výbor většinově. 
Jaké bylo naše překvapení, když jak 
rozpočtový výbor, tak koalice v Posla-
necké sněmovně zamítly tento návrh. 
Bylo dáno zcela najevo, že koalice 
nemá zájem o podporu našich potra-
vin. Je k pláči, když představitelé na-
ší vlády prohlašují do médií, že pod-
pora kvalitních potravin patří k jejich 
prioritám a ve skutečnosti tuto pod-

poru zamítají. Naším zájmem je ale 
s podporou Potravinářské a Agrární 
komory nevzdat se a o částku převy-
šující 200 milionů bojovat. Je prav-
da, že jak ministr Gandalovič, tak 
ministr Kalousek přislíbili, že uvede-
nou částku v rozpočtu najdou a pře-
sunou do Státního zemědělského in-
tervenčního fondu na marketingovou 
podporu kvalitních potravin. Ale sku-
tečností je, že do konce měsíce února 
k tomu nedošlo. Vláda i zodpovědné 

osoby si musí uvědomit, že pokud fi-
nanční prostředky nebudou převede-
ny v nejbližším období, v roce 2008 
budeme bez finanční podpory. Všich-
ni víme, že smluvní vztahy ať na pro-
pagaci a reklamu, prezentaci v rámci 
veletrhů a výstav je potřeba smluvně 
zajistit dopředu. Není možné toto ře-
šit na dluh. Pokud prostředky přijdou 
až v září, mohou být využity na rok 
2009. Tím ale dojde k narušení všech 
smluvních vztahů a rovněž k problé-

mům řešení jak profinancovat provoz, 
mzdové náklady a další výdaje v ob-
dobí letošního roku.

 Uvědomuje si Ministerstvo země-
dělství a Ministerstvo financí dopady 
své nečinnosti? 

Ing. Ladislav Skopal
místopředseda

Zemědělského výboru
 PS PČR

Přežije KLASA?

V rámci svého vystoupení na Chme-
lařském kongresu, který probíhal v dej-
vickém hotelu Praha, to uvedl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

„Je v zájmu České republiky tisíci-
letou tradici pěstování chmele udržet. 
Ministerstvo zemědělství se vždy snaži-
lo i při omezených možnostech státní-
ho rozpočtu podporovat pěstování chme-
le tak, aby nedošlo k významné redukci 
ploch. Za deset let existence podpůrné-
ho programu na obnovu chmelnic, který 
byl realizován od roku 1994 až do kon-
ce měsíce dubna 2004, pěstitelé chme-
le nevyužili všechny finanční prostředky 
určené v rámci tohoto programu,“ uvedl 
ministr s tím, že naopak byla využita 
možnost podpory komodity „chmel“ 
v rámci sektorového navýšení TOP 
UP. Diskuse nad další podobou plateb 
TOP UP podle ministra v současné do-
bě probíhá.

V roce 2004 skončil pro chmelaře 
jeden z nejdůležitějších dotačních ti-
tulů (1.R.A.b. Obnova chmelnic, ovoc-
ných sadů a prostorových izolátů ré-
vy vinné, chmele a ovocných druhů) 
z důvodu neslučitelnosti s požadavky 

EU. Od roku 2007 je české chmelař-
ství podporováno také v rámci Progra-
mu rozvoje venkova, a to především 
z Osy I z opatření I.1.1 modernizace 
podniků (mimo jiné i výstavba chme-
lových konstrukcí). Dále jsou v tomto 
opatření zařazeny investice do techni-
ky a technologie pro rostlinnou výro-
bu a investice do zemědělských staveb 
(rekonstrukce a výstavba nových) pro 
rostlinnou výrobu, tj. i pro chmelaře.

Nenasycena zůstává poptávka po 
českých hybridních odrůdách chmele, 
které splňují současné cenové a kva-
litativní požadavky pivovarů. Dovoz 
chmele do ČR může být nahrazen 
z větší částí tuzemskou produkcí těch-
to odrůd. Naskýtá se i možnost do-
dávek do evropské sítě pivovarů nad-

národních společností, které působí 
v ČR.

Národní, resp. regionální specifika 
ve spojení s kvalitou budou hrát v Ev-
ropě stále významnější roli. Právě uni-
kátnost Žateckého chmele dělá tu nej-
lepší reklamu jak zdejšímu regionu, 
tak i celé České republice. Na základě 
Nařízení Komise z 8. května 2007 bylo 
označení ŽATECKÝ CHMEL zapsá-
no do Rejstříku chráněných označe-
ní původu a chráněných zeměpisných 
označení. V rámci Evropské unie se 
jedná o první udělené označení týkají-
cí se chmele a o jedno z prvních ozna-
čení udělené českému zemědělskému 
nebo potravinářskému výrobku. V sou-
časné době probíhají jednání o udělení 
označení ČESKÉ PIVO.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

ce po přistoupení ČR k Evropské unii 
v roce 2004.

„Kvůli původně značně rezervované-
mu stanovisku Evropské komise absol-
vovala Česká republika dlouhá a nároč-
ná vyjednávání. Přestože Evropská ko-
mise opakovaně vznášela požadavky na 
vypuštění řady důležitých kritérií obsa-
žených v naší žádosti, podařilo se je ob-
hájit a zasadit se tak o možnost ochrany 
původního tradičního a vysoce jakostní-
ho postupu výroby Českého piva,“ uvedl 
ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Během následujících šesti měsíců 
může EK k žádosti obdržet případné 
námitky třetích stran. Teprve poté bu-
de ochrana definitivně stvrzena a ná-
zev bude zapsán do registru.

„Pokud EK žádost definitivně schvá-
lí, budou mít domácí pivovary možnost 
používat chráněné zeměpisné označení 
„České pivo“ na svých výrobcích, pokud 

splní přesně definované podmínky,“ vy-
světlil 1. náměstek ministra Ivo Hla-
váč. 

Tuzemské pivo je podle odborníků 
jedinečné, a to jak díky použitým suro-
vinám – odrůdám ječmene a chmele, 
tak i technologií výroby, která je odliš-
ná než ve většině jiných zemí.

Systém chráněných označení vznikl 
v roce 1992 se smyslem ochránit názvy 
kvalitních zemědělských a potravinář-
ských výrobků, které si získaly věhlas 
v EU i ve světě, před konkurencí pro-
duktů neprávem se za tyto produkty 
vydávajících – tj. ochrana proti zneuží-
vání věhlasu kvalitních výrobků; cílem 
je rovněž ochránit spotřebitele před 
nežádoucím klamáním a také propago-
vat systém kvality EU navenek, tj. vů-
či třetím zemím vytvářet světový stan-
dard (pozn. dlouhodobé úsilí o plnou 
uznatelnost v rámci WTO).

V roce 2007 využili čeští chmelaři finanční podpory v celkové výši 68,6 
milionu korun. Další prostředky budou chmelaři čerpat z Programu rozvoje 
venkova v rámci opatření I.1.1.1. záměru b) stavby a technologie pro rost-
linnou výrobu. V rámci 1. kola bylo podáno 14 projektů a všechny uspěly. 
Celkem bude mezi ně rozděleno 15,9 mil. Kč.

ké mlékárny a zůstává v něm i závod 
Zábřeh na Moravě, i když je umístěn 
mimo kraj, z důvodu specializace na 
dětskou kojeneckou výživu. To vše 
bylo výsledkem práce Jaromíra Bal-
cara a v takto vytvořeném největším 
mlékárenském celku v republice stojí 
v čele do roku 1980. Pod jeho vede-
ním PMV koncernový podnik velmi 
dobře prosperoval. V posledních le-
tech svého aktivního života přechází 
Jaromír Balcar do podniku Strojobal 
Hradec Králové na funkci obchodní-
ho ředitele a tuto práci vykonává až 
do svého odchodu do penze. 

Ale i pak nezahálí. V zeměděl-
ském družstvu Nechanice zajišťu-
je dovoz a výstavbu pekárny z Fran-
cie, pak organizuje obchodní čin-
nost pro společnost Dimplex s. r. o.,

a spoluzakládá další společnost 
APROX, s. r. o. Poslední léta již od-
počíval. Ač nemocen, stále se zají-
mal o hospodářské a politické dění 
u nás i ve světě, ale nejvíce jej zají-
mala mlékařina a dění v tomto obo-
ru. Byl to jeho obor.

Jaromír Balcar byl velmi aktivní 
člověk, velká osobnost a vynikající 
mlékárenský odborník specializující 
se zejména na sušárenství. Jeho sil-
né osobní charisma zdobila ohrom-
ná pracovitost a silná vůle. A navíc, 
svým vystupováním, šarmem a mi-
lou povahou si uměl získat mnoho 
přátel, a to jak v pracovních vzta-
zích, tak v soukromém životě. Čest 
jeho památce!

MVDr. Alois Šatný,
Ing. František Kruntorád, CSc.

Evropská komise 23. 1. 2008 poprvé zveřejnila v Úředním věstníku EU ná-
vrh na registraci chráněného zeměpisného označení „České pivo“. Potvrzuje 
tím, že „České pivo“ z jejího pohledu splňuje veškeré předpoklady pro ochra-
nu svého názvu.
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V celkových výsledcích hos-
podaření českých zemědělců 
došlo od vstupu do EU k výraz-
né změně, z hlubokých ztrát do 
mírného zisku. Podle odhadů 
Evropského statistického úřadu 
EUROSTAT došlo v minulém roce 
k rekordnímu nárůstu meziroční-
ho vývoje reálného důchodu na 
pracovníka v zemědělství o ví-
ce jak 20 procent, což je v unij-
ní sedmadvacítce druhý nejlep-
ší výsledek. 

V rámci svého vystoupení na 74. 
žofínském fóru na téma Český ven-
kov v kontextu renesance světo-
vého zemědělství to uvedl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. Dů-
ležitými faktory růstu jsou podle

jeho slov zejména zvýšení hodno-
ty produkce, větší efektivita souvi-
sející mimo jiné s úbytkem pracov-
níků v resortu a vývoj na světových 
trzích. 

„Čeští zemědělci jsou schopni ob-
stát na jednotném vnitřním trhu EU, 
jejich konkurenceschopnost se dále 
zvyšuje,“ uvedl Gandalovič.

Aktuální hrozbou pro světovou 
ekonomiku je podle ministra akce-
lerace inflace, která v loňském ro-
ce zasáhla i oblast zemědělských 
komodit a potravin. Příčinou jsou 
vedle růstu vstupních surovin struk-
turální změny v poptávce, silný hos-
podářský růst v Číně a Indii nebo 
prudký vzestup poptávky po biopa-
livech zejména v USA. 

Hlavním cílem českého zeměděl-

ství do dalšího období je podle mi-
nistra definitivní odpoutání od ko-
munistické éry. Úkolem MZe je po-
moci zemědělcům, aby se podstatně 
více mohli postavit do role skuteč-
ných správců naší krajiny, přírodní-
ho bohatství a vodních zásob, rea-
lizovat pozemkové úpravy jakožto 
jednu z hlavních spojnic mezi po-
třebami obcí, vlastníků a výkonných 
zemědělců.

Za klíčové považuje ministr od-
stranění historických nerovností, 
nastolení stejných konkurenčních 
podmínek pro zemědělce starých 
členských zemí EU, provedení kom-
pletní revize všech informačních 
povinností a podstatné snížení by-
rokratické zátěže podnikatelů v ze-
mědělství. 

„Tyto všechny kroky mají jedno-
ho společného jmenovatele – pozitiv-
ní dopad na venkov. Postupná indu-
strializace zemědělství jako neblahé 
dědictví socializace vesnic totiž ode-
bírá venkovu jeho charakter a tím 
velkou část identity. Přitom v obcích
do 2000 obyvatel žije v ČR téměř čtvr-
tina populace. Proto se snažíme v po-
litice a podporách vytvářených na mi-
nisterstvu zemědělství postupně zo-
hledňovat jejich přínos do reálného 
života na venkově. Pokud podceníme 
tuto snahu, bude se nám venkov stále 
více degradovat na pouhou ubytovnu 
obyvatel dojíždějících do měst za pra-
cí,“ upozornil ministr Gandalovič.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

České zemědělství je na vzestupuMinistr 
Gandalovič 

založil
„Cenu
Ivana 

Dejmala“
Vzhledem ke smutné události úmrtí 

Ing. Ivana Dejmala a na základě jeho 
společenského a odborného přínosu 
se ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič rozhodl pro založení udílení „Ce-
ny Ivana Dejmala“. Cena bude vyhla-
šována každoročně a jejím smyslem 
bude motivovat přístup samospráv 
v rámci oblasti přírodního dědictví 
venkova. 

Příjem žádostí o dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova pro opat-
ření 3. kola byl zahájen 26. února 
2008. Žadatelé mohou předkládat 
projekty na modernizaci zeměděl-
ských podniků, zahájení činnosti 
mladých zemědělců, dále na diver-
zifikaci činností nezemědělské po-
vahy nebo podporu zakládání pod-
niků a jejich rozvoje. Dostane se 
také na obnovu lesního potenciálu 
po kalamitách a podporu společen-
ských funkcí lesů.

„Na třetí kolo příjmu žádostí pro 
opatření osy I, II a III je vyčleněna část-
ka téměř devadesát čtyři miliony eur, te-
dy přibližně dvě a půl miliardy korun,“ 
vysvětluje 1. náměstek ministra ze-
mědělství Ivo Hlaváč. „Na rozdíl od 
prvního a druhého kola příjmu žádos-
tí nebude uplatněna výjimka ministra 
zemědělství týkající se stavebního povo-
lení, takže žadatelé v souladu s pravidly
žádostí o dotaci a podle seznamu po-
vinných příloh musejí při registraci žá-
dosti předložit platné a pravomocné sta-
vební povolení,“ upozorňuje náměstek 
Hlaváč. 

Alokace finančních prostředků na třetí kolo
pro jednotlivá opatření shrnuje následující tabulka 

Opatření Alokované prostředky pro rok 2008

I.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků

41,5 mil. EUR (tj. cca 1 mld. Kč)

I.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců

8 mil. EUR (tj. cca 213 mil. Kč)

III.1.1 Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy

19,9 mil. EUR (tj. cca 530 mil. Kč)

III.1.2 Podpora zakládání podniků 
a jejich rozvoj

13,3 mil. EUR (tj. cca 353 mil. Kč )

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a podpora společenských 
funkcí lesů

4,9 mil. EUR (tj. cca 130 mil. Kč)

Adresy regionálních odborů
Státního zemědělského intervenčního fondu

NUTS 2 Název RO SZIF Adresa

Střední Čechy Praha a Střední Čechy 
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 
Praha 2 

Jihozápad České Budějovice 
Rudolfovská 80, 370 21 České 
Budějovice 

Severozápad Ústí nad Labem 
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí 
nad Labem 

Severovýchod Hradec Králové 
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 
Hradec Králové 

Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 

Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava 

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 

12. prosince 2007 schválil minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič nová 
Pravidla, kterými se stanovují podmín-
ky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova ČR pro ob-
dobí 2007–2013 (dále jen Pravidla) pro 
opatření II.2.4 Obnova lesního poten-
ciálu po kalamitách a podpora spole-
čenských funkcí lesů. Toto se skládá ze 
dvou pod opatření. Hlavním cílem podo-
patření II.2.4.1 Obnova lesního poten-
ciálu po kalamitách a zavádění preven-

tivních opatření je prevence před kala-
mitou a odstraňování následků kalamit 
v lesích, např. po orkánu Kyrill. Podo-
patření II.2.4.2 Neproduktivní investi-
ce v lesích bude podporovat projekty ke 
zvyšování společenské hodnoty lesů.

Ministr zemědělství schválil ta-
ké zpřesnění Pravidel pro podopatře-
ní I.1.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků, opatření I.3.2 Zahájení čin-
nosti mladých zemědělců, opatření 
III.1.1 Diverzifikace činností nezemě-

dělské povahy a opatření III.1.2 Pod-
pora zakládání podniků a jejich rozvo-
je, která byla poprvé spuštěna v červen-
ci roku 2007.

Aktuální Pravidla jsou k dispozici 
v elektronické podobě na internetových 
stránkách ministerstva zemědělství 
www.mze.cz (Podpora z EU a národ-
ní dotace/ EAFRD – Program rozvo-
je venkova/ Pravidla a Nařízení vlády 
k opatření PRV) a Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu www.szif.cz.

Příjem žádostí pro výše uvedená 
opatření bude podle schváleného a zve-
řejněného harmonogramu probíhat od 
26. února do 17. března 2008, do 13 
hodin (výjimku tvoří opatření I.3.2 Za-
hájení činnosti mladých zemědělců, 
kde bude příjem žádostí probíhat v ter-
mínu od 3. března do 14. března 2008, 
do 13 hodin) na příslušných regionál-
ních odborech Státního zemědělského 
intervenčního fondu.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF), který spravuje značku 
kvalitních potravin KLASA, odměnil 
rodiče, kteří pro své děti kupují po-
traviny se značkou KLASA. Na kon-
ci loňského roku vyhlásil soutěž, 
jejímž smyslem bylo sbírat obaly 
od výrobků se značkou KLASA. Tři 
výherkyně, které nasbíraly nejvíce 
obalů, získaly šek na nákup v hod-
notě 5 000 Kč.

Soutěž se konala ve spolupráci s por-
tálem Kam s dětmi. „Princip soutěže byl 
jednoduchý, stačilo nasbírat alespoň 5 
obalů z kteréhokoliv výrobku oceněného 
značkou KLASA, vyplnit správnou od-
pověď do soutěžního kupónu a ten nám 
zaslat,“ říká Klára Bolečková, vedoucí 
Oddělení marketingu SZIF. Soutěžní 
kupóny byly k dispozici v mateřských 
centrech a v obchodech s dětským zbo-
žím. Soutěže se zúčastnilo 692 rodičů, 
kteří zaslali 811 platných zásilek. Cel-
kem tak nasbírali 35 570 obalů od vý-
robků s oceněním KLASA. 

30 nejrychlejších soutěžících zís-
kalo dárkový koš s potravinami KLA-
SA v hodnotě 1 000 Kč. Každý sou-

těžící, který správně odpověděl na 
soutěžní otázku, získal kuchyňské pr-
kénko. Hlavní výhru, nákup v hodno-
tě 5 000 Kč, získaly tři soutěžící, kte-
ré nasbíraly obalů nejvíce. Tyto tři nej-
úspěšnější soutěžící nasbíraly celkem 
19 956 obalů. 

Daniela Šilhavá, Dobřany
8 253 ks

Pavla Škrabalová, Doloplasy
6 450 ks

Martina Komárková, Praha
5 253 ks

Přestože hlavní výhry získaly ženy, 
nebyla soutěž čistě ženskou záležitostí. 
Do soutěže poslalo obaly také 94 mu-
žů, tedy asi 11 % ze všech soutěžících. 

Nejvíce obalů zaslali soutěžící z Mora-
vy, dobrých výsledků dosáhli i Výcho-
dočeši a Středočeši.

Soutěžící mohli sbírat obaly ze všech 
1383 výrobků se značkou KLASA. Přes-
to v soutěžních zásilkách převažovaly
obaly z výrobků patřících do kategorie 
ostatní (30 383). Mezi další silné kate-
gorie patří již tradičně mléko a mléčné 
výrobky (2701), mlýnské, pekárenské 
a cukrářské výrobky (1364) a tentokrát 
také nealkoholické nápoje (800). 

O NÁRODNÍ ZNAČCE KVALITY 
KLASA

Národní značku kvality KLASA udě-
luje kvalitním potravinářským a země-

dělským výrobkům ministr zemědělství 
od roku 2003. Tuto prestižní značku 
spravuje od počátku roku 2004 Samo-
statné oddělení pro marketing Státní-
ho zemědělského intervenčního fon-
du (SZIF). Začátkem roku 2008 moh-
li nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 
1383 potravinářských výrobků od 207 
výrobců. Další informace o národ-
ní značce kvality KLASA a komplet-
ní seznam všech oceněných produktů 
jsou dostupné na internetových strán-
kách Státního zemědělského intervenč-
ního fondu www.szif.cz v rubrice Pro-
pagace kvalitních potravin a na strán-
kách www.eklasa.cz. 

Soutěžící nasbírali 35 570 obalů od výrobků se značkou KLASA 

Státní zemědělský intervenč-
ní fond (SZIF) každoročně vypla-
tí miliardy Kč zemědělských do-
tací, a tak má samozřejmě povin-
nost provádět i důkladné kontroly. 
SZIF však není jedinou kontrolní 
institucí, které musí farmáři umož-
nit přístup na pozemek nebo před-
kládat doklady o řádném plnění 
všech podmínek či nařízení. Kon-
trolou jednotlivých podmínek, ke 
kterým se zemědělec podáním žá-
dosti o dotaci zavázal, se ale ne-
zabývá pouze SZIF. Zemědělce kon-
trolují i zástupci dalších státních 
orgánů. 

Aby SZIF co možná nejvíce snížil 
administrativní zátěž žadatelů o do-
tace, a také aby nedocházelo ke zdvo-
jeným kontrolám stejných pravidel, 
přenesl SZIF výkon části kontrol, 
které jsou ze zákona (nebo jiného le-
gislativního předpisu) prováděny ji-
nou kontrolní institucí, právě na ty-
to instituce. Tímto způsobem SZIF 
zajistil, že zemědělci nejsou kontro-
lováni na dodržování podmínek ví-
ce jak jedním kontrolním orgánem. 
Stejně je tak zabezpečeno i jednotné 
posuzování plnění podmínek. Zaru-
čen je tak i rovný přístup k žadate-
lům, u kterých je odhaleno poruše-

ní některých podmínek – tj. i u těch, 
kteří nebyli v průběhu roku vybráni 
ke kontrole pracovníky SZIF, ale by-
li kontrolováni jinou kontrolní orga-
nizací.

Funguje to následovně: např. 
Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce provádí kontroly ovo-
ce, zeleniny, vína a jejich pro-
duktů, včetně laboratorních roz-
borů kvality na základě zákona
č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci (SZPI). Ne-
ní tedy nutné, aby SZIF, který tyto 
komodity v rámci Společné organiza-
ce trhu (SOT) dotuje, prováděl stejné 

kontroly, a zbytečně tak farmáře zatě-
žoval. SZIF si jednoduše vyžádá da-
ta od SZPI, což je možné na základě 
smlouvy o delegování činnosti. 

V roce 2007 SZIF delegoval kon-
troly, respektive vyžádal si potřebná 
data, např. od následujících institu-
cí:

Nevládní organizace KEZ o. p. s. 
(Kontrola ekologického zeměděl-
ství) provedla 120 kontrol u ekolo-
gicky hospodařících žadatelů o do-
tace z Horizontálního plánu rozvoje 
venkova (HRDP) a Programu rozvo-
je venkova (PRV). 

Státní rostlinolékařská správa 

(SRS) uskutečnila 187 kontrol do-
držování zásad správné zemědělské 
praxe u žadatelů o dotace z HRDP 
a kontrol dodržování obecných pod-
mínek u žadatelů o dotace z PRV. 

Státní veterinární správa (SVS) pro-
věřila 894 hospodářství, zda je dodr-
žována podmínka welfare hospodář-
ských zvířat. 

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prove-
dl 44 kontrol zásad integrované pro-
dukce u farmářů žádajících o dotace 
z HRDP a PRV.

Vilém Frček, DiS.
Oddělení vnější komunikace SZIF

SZIF snižuje zátěž zemědělců



Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás pozvat

do expozice Ministerstva zemědělství
na Mezinárodní

potravinářské veletrhy

Salima 2008
ve dnech 4. – 7. 3. 2008

* * *

Ministerstvo zemědělství pořádá
dne 4. března 2008 mezinárodní konferenci

„FOOD FORUM“
– Budoucnost evropského trhu s potravinami

Konference se zúčastní významní 
představitelé agrárního a potravinářského 

sektoru z tuzemska i zahraničí. 

Diskutovat se bude o tématech:
Společná zemědělská politika

ve vazbě na globální trh potravin
Bezpečnost a kvalita potravin

z hlediska krizových situací
a obnovení důvěry spotřebitele

* * *

Konference se bude konat
od 16.00 hod. v Kongresové hale 

hotelu Holiday Inn, Brno.

Pro získání dalších zajímavých informací
nejen z oblasti potravinářství 
Vám doporučujeme návštěvu

stánku Ministerstva zemědělství

č. 007 v pavilonu C.

Nezávislý maloobchodní trh 
vykázal největší růst
za poslední dva roky 

Praha – Sektor nezávislého obchodu 
v České republice vykazuje trvalý růst. 
Tento vývoj ilustruje mimo jiné aktuál-
ní hodnota Makro-Incoma indexu, který 
tento trh mapuje již téměř po dobu dvou 
let. Hodnota indexu za IV. čtvrtletí roku 
2007 přitom dosáhla nejvyšší hodnoty 
za celou dobu dvouletého monitoringu 
tohoto sektoru – v meziročním srovná-
ní činí +5,1 %. Český nezávislý malo-
obchod tak posiluje svou pozici nepře-
tržitě již od II. čtvrtletí 2006.

„Hodnota Makro-Incoma indexu za po-
slední čtvrtletí vypovídá, že pozice drob-
ných maloobchodníků na českém trhu je 
stále stabilnější. Také díky řadě podpůrných 
aktivit Makra roste jejich konkurenceschop-
nost, umění odlišit se a specificky oslovit 
své zákazníky. V posledních měsících nadá-
le vykazovaly nejdynamičtější růst speciali-
zované prodejny s čerstvým sortimentem,“ 
uvádí Stanislav Novotný, manažer marketin-
gu Makro Cash & Carry ČR.

Cílem Makro-Incoma indexu je zajistit 
lepší informovanost o segmentu nezávislé-
ho maloobchodu a efektivní podporu rozvo-
je obchodování na českém trhu. Makro ja-
ko velkoobchodní partner valné části nezá-
vislého maloobchodu jej mapuje s využitím 
unikátních dat, kterými disponuje. Infor-
mace o vývoji indexu jsou pravidelně čtvrt-
letně zveřejňovány na webových stránkách 
společnosti Makro.

PŘEHLED VÝVOJE 
MAKRO-INCOMA INDEXU:

Sledované období Meziroční srovnání
IV. čtvrtletí 2007 + 5,1 %

III. čtvrtletí 2007 + 3,9 %

II.  čtvrtletí 2007 + 2,4 %

I.  čtvrtletí 2007 + 2,1 %

IV. čtvrtletí 2006 + 1,3 %

III. čtvrtletí 2006 + 1,8 %

II.  čtvrtletí 2006 + 3,1 %

I.  čtvrtletí 2006  - 0,1 %

Vážení čtenáři,
vydavatelství

potravinářských periodik 
AGRAL s. r. o.

Vás zve do své expozice 
na mezinárodních 

potravinářských veletrzích 
SALIMA 2008

– pavilon C 023.

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadnárodní skupiny Metro Cash & Carry Inter-
national, jež má zastoupení ve 29 zemích světa ve více než 600 lokacích. Po celém světě 
zaměstnává přes 100 000 lidí a v roce 2006 dosáhla tržeb ve výši 29,9 mld. eur. METRO 
Cash & Carry je prodejní divizí METRO Group, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních 
maloobchodních a obchodních společností. V roce 2006 skupina dosáhla tržeb přibližně 
ve výši 60 mld. eur. Tato společnost čítá na 270 000 zaměstnanců a provozuje přibližně
2 400 center ve 30 zemích.

V České republice patří do sítě Makro Cash & Carry ČR dvanáct velkoobchodních cen-
ter pro podnikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, 
vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru prodávat zboží za 
nejvýhodnější velkoobchodní ceny. V roce 2007 zaměstnávalo Makro Cash & Carry ČR té-
měř 3400 zaměstnanců a výše jeho tržeb dosáhla 39,3 miliard Kč.

Markéta Světlíková, MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
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�  Podle řady studií podíl zahranič-
ních potravinářských výrobků v na-
šich obchodech se stále  zvyšuje. 
Tento nepříznivý trend samozřejmě 
PK ČR pečlivě sleduje, protože  zvy-
šování dovozu ubírá logicky prostor 
našim domácím výrobkům a jejich 
výrobci jsou na trhu v čím dál ob-
tížnější pozici.

�  V prvé řadě je třeba  v této souvis-
losti zdůraznit, že české potravi-
ny jsou kvalitní a bezpečné. To je 
základní skutečnost, od které by 

se měly odvíjet veškeré naše další 
úvahy. 

�  Kvalita domácích potravin je dána 
dvěma zásadními skutečnostmi. Za 
prvé, většina výrobců má zpracován 
a certifikován systém kritických bo-
dů HACCP (tedy míst ve výrobním 
procesu, kde je výroba nejvíce citli-
vá a ohrožená). Za druhé stále stou-
pá počet výrobků označených znač-
kou kvalitních domácích potravin –
v současné době má značku KLASA
1413 produktů od 210 výrobců. 

�  Právě značka KLASA na výrobku 
umožňuje spotřebiteli na první po-
hled snadno rozeznat kvalitní tu-
zemský výrobek. A že propagace 
kvalitních domácích potravin ne-
ní samoúčelná, dokazují i průzku-
my spotřebitelského chování, které 
jasně ukazují, že čím dál větší po-
díl spotřebitelů dává přednost kva-
litě před cenou a minimálně třeti-
na z nich vyhledává přímo značku 
KLASA. 

�  Proto by mělo být nejen naším spo-

lečným úkolem, ale také úkolem 
spotřebitelských organizací vycho-
vávat spotřebitele, aby velmi dobře 
zvažoval, co nakupuje, kde a z čeho 
to bylo vyrobeno. V poslední době 
se nám množí stížnosti a výtky ze-
jména na plagiáty sýrů a čokolád. 

�  V tomto ohledu je potřeba také ape-
lovat na dozorové orgány, aby se fal-
zifikací výrobků a neoprávněným 
používáním názvů zabývaly inten-
zivněji. Česká legislativa je v mnoha 
ohledech přísnější než unijní, takže 

zaměření na zahraniční výrobky ne-
ní samoúčelné.

�  Za potravináře bych chtěl apelovat 
na českou spotřebitelskou veřejnost: 
Dávejte přednost českým výrob-
kům. Jsou kvalitní, bezpečné a pra-
vé. Ostatně i na webových strán-
kách Potravinářské komory ČR 
www.FOODNET.cz si může každý 
pod odkazem „Najdi si svého výrob-
ce“ nalézt informace o jednotlivých 
výrobcích a pokládat dotazy odbor-
níkům.  PK ČR

PK ČR (dv) – GDA (Guideline Dai-
ly Amount) neboli doporučené denní 
množství, uvádí obsah energie v jed-
né porci potraviny i jeho podíl na je-
jím doporučeném denním příjmu na 
osobu a spotřebitelé je již několik 
měsíců mohou nalézt na obalech 
některých potravinářských výrobků.  
Důvod pro toto dobrovolné rozšíření 
informací na výrobcích byl prostý: 

spotřebitele stále více zajímá slo-
žení výrobku i jeho energetický ob-
sah, protože současným (a nutno ří-
ci, že správným) trendem je zdravá 
výživa a zdravý životní styl.

Stejné informace pak najdou spotře-
bitelé  i o množství důležitých živin, ja-
ko jsou cukry, tuky, nasycené mastné 
kyseliny a sodík. Tyto údaje pak mohou 

spotřebitelé využít pro orientaci při ná-
kupu potravin.

Právě uvedené procentuální vyjádře-
ní obsahu jedné porce z doporučené-
ho denního množství energie a živin je 
skvělým nástrojem sloužícím k sestavení
zdravého jídelníčku a dodržování život-
ního stylu. Protože se ale požadavky na 
výživu mění v závislosti na věku, hmot-
nosti, výšce, pohlaví a úrovni fyzické akti-

vity, nepředstavují tato denní množství 
cíle, kterých má být dosaženo, ale dopo-
ručené hodnoty, které byly stanoveny
pro zdravého člověka s průměrnou hmot-
ností a průměrnou fyzickou aktivitou.

Pro účely označování potravinář-
ských výrobků a ve snaze omezit nad-
měrnou spotřebu potravin, zvláště 
u skupin lidí s nízkým výdejem ener-
gie, bylo dohodnuto, že hodnoty dopo-

ručeného denního množství používané 
v současné době pro ženy budou apliko-
vány pro všechny dospělé osoby. Tyto 
hodnoty nejlépe splňují potřeby většiny 
populace.

Tématem Co znamená GDA pro spo-
třebitele se bude zabývat i seminář, kte-
rý proběhne u příležitosti veletrhů
SALIMA dne 6. března 2008 v 10.00 
v Administrativní budově BVV, sál 102.

„Nové značení výrobků je nástro-
jem, který spotřebitelům v praxi 
umožňuje správně sestavit jídelníček. 
Informace o obsahu energie a živin 
pomáhají všem nejen při plnění jejich 
novoročních předsevzetí týkajících se 
snížení váhy a zdravého životního sty-
lu,“ uvedla Tamara Starnovská, vrch-
ní nutriční terapeutka FTN v Praze. 
Díky srozumitelným informacím na 
nově označených výrobcích je pro 
spotřebitele jednodušší řídit se i rada-
mi nutričních terapeutů, týkajících se 
právě doporučeného denního příjmu 
živin a energie.

Výrobci si uvědomují, že spotřebi-
telé dbají stále více o své zdraví a po-
vinné informace uváděné na obalech 
potravin jim už nestačí. To byl důvod, 
proč již v polovině roku 2007 začali 
rozšiřovat informace na přední stra-
ně výrobků o energetický obsah jed-
né porce a její podíl na doporučeném 
denním množství (GDA). Na zadní 
straně obalu mohou nakupující najít 
informace o množství důležitých ži-
vin, jako jsou cukry, tuky, nasycené 
mastné kyseliny a sodík. 

Mezi výrobce zavádějící nové zna-
čení patří nejen mezinárodní společ-

nosti Cadbury Schweppes, Camp-
bell’s, Coca-Cola, Danone, Kellogg’s, 
Kraft Foods, Mars, Nestlé, Opavia, 
Orangina, Pepsi, Tesco a Unilever, ale 
i místní firmy, jako jsou Emco, Ko-
runní, Kofola a Pragosoja. Díky jejich 
aktivitám, týkajícím se rozšíření uvá-
děných informací, je spotřebitelům 
na první pohled zřejmé, jakou část do-
poručeného denního množství ener-
gie a živin ze svého jídelníčku konzu-
mací daného výrobku vyčerpají.

„Potravinářská komora ČR pod-
poruje dobrovolné aktivity výrob-
ců, jejichž cílem je zajistit větší spo-
kojenost spotřebitele. Nové značení 
výrobků obsahující procentuální vyjá-
dření množství energie a živin v jedné 
porci je benefit, který by měli využí-
vat všichni nakupující,“ uvedl Ing. Mi-
roslav Toman, CSc., prezident Potra-
vinářské komory ČR. Aby Potravinář-
ská komora ČR podpořila zavedení 
nového značení, organizuje na toto 
téma semináře pro zástupce menších 
a středních podniků. 

„Stále více spotřebitelů se snaží 
stravovat zdravě a nové značení jim 
pomůže nejen v celodenním složení
jídelníčku, ale i v rozložení příjmu 

energie během dne,“ říká dále Tamara 
Starnovská. V první polovině dne by-
chom totiž měli přijmout více než polo-
vinu doporučeného denního množství 
energie, přičemž jeho čtvrtina připadá 
na snídani (případně snídani a dopo-
lední svačinku). Zatímco u energie je 
důležité její optimální rozložení, dopo-
ručené denní množství živin můžeme 
„sbírat“ během celého dne.

Procentuální vyjádření obsahu jed-
né porce z doporučeného denního 
množství energie a živin je skvělým 
nástrojem sloužícím k sestavení zdra-
vého jídelníčku a dodržování životní-
ho stylu. Je ale důležité uvědomit si, 
že doporučené denní množství se liší 
v závislosti na věku, hmotnosti, po-
hlaví a pohybových aktivitách konzu-
mentů. Podíl jedné porce uvedený na 
výrobcích přitom představuje procen-
to z doporučeného denního množství 
zdravé ženy s průměrnou hmotností 
a průměrnou pohybovou aktivitou. 
Zatímco u dětí je třeba tyto hodnoty 
snížit, muži naopak potřebují obecně 
vyšší energetický příjem.

Více o značení výrobků se dozvíte 
na www.foodnet.cz.

Teze z vystoupení prezidenta PK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,
na tiskové konferenci dne 31. ledna k letákové akci na podporu českých potravin

Co pro spotřebitele znamená GDA

Tři sta potravin označeno
PK ČR (dv) – Již u tří set výrobků mohou spotřebitelé využít pro orien-

taci při nákupu potravin nové značení GDA, tj. detailní informace
o obsahu energie a živin v jedné porci a o jeho podílu na doporuče-
ném denním množství. Za podpory Potravinářské komory ČR a Ministerstva 
zdravotnictví ČR zavedlo nové značení celkem 17 domácích a mezinárod-
ních výrobců, další jsou rozhodnuti připojit se v letošním roce.

SALIMA 2008:
Pozvánka na stánek

PK ČR

Potravinářská komora ČR
zve návštěvníky mezinárodních

potravinářských veletrhů SALIMA,
které probíhají v areálu
brněnského výstaviště
ve dnech 4.–7. 3. 2008

do svého stánku č. 12 v pavilonu C.
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Seminář o chemické 
bezpečnosti v pekárenské 

výrobě měl úspěch
Na základě výsledků dotazníkového průzkumu PK ČR, zaměřeného na zjiš-

tění potřeb a tématiky k proškolení MSP provozujících podnikatelskou živnost 
v oboru potravinářství, proběhl dne 18. února 2008 první workshop pod ti-
tulem: „Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě, legislativa, standardy ře-
tězců“. Jednalo se o první školení z celkem třídílné série. Následný workshop 
zorganizuje PK ČR dne 17. března 2008 s tématikou: „Chemická bezpečnost 
v mlékárenství, funkční potraviny, trvanlivost, aktivní a inteligentní obaly.“ Zá-
věrečný školící den, 14. duben 2008, se bude věnovat problematice chemické 
bezpečnosti, označování, trvanlivosti, aditiv, hygienických aspektů balení po-
travin (sladovnictví, smažené potraviny, pražení kávy apod.)“. 

 
První den školení byl shledán z řad přítomných 59 zástupců pekařského 

a cukrářského oboru s neobvykle pozitivní a interaktivní zpětnou odezvou již 
během worskhopu.  

Prezentace jsou k dispozici na www.foodnet.cz.  
PK ČR



V nebývalé konkurenci více než 70 nominova-
ných biopotravin získal titul Česká biopotravina 
roku 2007 Pošumavský biomed ekologického vče-
laře dr. Ing. Jan Pintíře, Ph.D. z Nedaniček u Švi-
hova v okrese Klatovy. „Pošumavský biomed pa-
na Pintíře získal od poroty nejen absolutně nej-
více bodů, ale také nadchnul vynikající chutí, 
širokým výběrem jednodruhových medů charak-
teristických vlastností a způsobů použití. Jedná 
se v podstatě o jediné sladidlo v biokvalitě z čes-
ké suroviny. Pan Pintíř je také jediný český včelař, 
kterému se přirozenou cestou podařilo vypořádat 
se s parazitárním onemocněním včel, které vyvo-
lává roztoč Varroa destruktor,“ hodnotí vítěznou 
biopotravinu předseda poroty Pavel Maurer.

Vzhledem k velkému počtu nominovaných bio-
potravin se porota rozhodla vyhlásit vítěze v kate-
goriích pečivo, nápoje, mléčné výrobky a pochu-
tiny-ostatní. 

Vítězem kategorie pečivo se staly Celozrnné 
špaldové krekry s dýňovým semínkem a česnekem 
z Biopekárny Zemanka – Jan Zeman. Porota vyso-
ko vyzdvihla originální recepturu, výbornou chuť, 
tradiční ruční výrobu a velmi dobře zpracovaný vi-
zuální styl obalu celé produktové řady. „Špaldové 
krekry nabízí svým složením zdravou a velmi chut-
nou alternativu k běžným chipsům,“ zhodnotila 
vítěze kategorie členka poroty Eva Klánová, šéfre-
daktorka časopisu Moderní obchod. „Letos se se-
šla velmi kvalitní nabídka biopečiva, od čerstvých 
rohlíků a chlebů přes sladké vánočky, speciality ja-
ko chléb z naklíčeného zrní, předpečené, zamra-
žené těsto na dopékání v prodejnách až po směsi 
na výrobu domácího chleba. Všechny nominova-
né biopotraviny v této kategorii mohou směle ob-
stát na velmi náročném trhu s pečivem a je potěšu-
jící, že se pro jejich výrobu využívají téměř výhrad-
ně tuzemské suroviny,“ doplňuje další člen poroty 
David Bouma, šéfredaktor časopisu Úroda.

Také v kategorii mléčných biovýrobků se sešla 
kvalitní nabídka. Vítězem kategorie se stal Bio ky-
saný nápoj jahoda z Mlékárny Valašské Meziří-
čí spol. s r. o. Jedná se o chuťově vynikající jaho-
dovou variantu úspěšného BIO kysaného nápoje, 
loňského vítěze soutěže. „Biomléko pochází od re-
gionálních ekologických farmářů. Bio kysaný ná-
poj je velmi úspěšný na trhu nejen díky vynikající 
chuti, ale také kvalitnímu praktickému obalu,“ ko-
mentuje vítězný výrobek Jiří Urban, zástupce Sva-
zu ekologických zemědělců Pro-bio.

V kategorii bionápoje zvítězil Hostětínský sirup 
z černého bezu, vyráběný společností Tradice Bí-
lých Karpat s. r. o. Porota ocenila výbornou chuť 
tradičního nápoje českého venkova, sirupu, a vel-
mi kvalitní rozvinutí úspěšného výrobního progra-
mu využití plodů pocházejících z biosférické ob-
lasti Bílých Karpat. 

Vítězem velmi silně zastoupené kategorie po-
chutin se stal celkový vítěz soutěže, Pošumavský 
biomed.

Kromě uvedených vítězů kategorií a celkové-
ho vítěze se v Top 10 nejúspěšnějších biopotra-
vin loňského roku ještě umístily tyto biopotravi-
ny: Bio jogurtový drink z mlékárny OLMA, a. s., 
Bio dýňové gomasio společnosti bio nebio s. r. o., 
Biohovězí zadní bez kosti nominované společnos-
tí Moravan a. s. Petřvald, Čoko-kokosky se špaldo-
vou moukou a Celozrnné špaldové krekry se seza-
mem a sójovou omáčkou z Biopekárny Zemanka 
a Hruško-jablečný biomošt Olgy Syrovátkové-Zá-
mecké sady Chrámce. 

Soutěž Česká biopotravina roku společně 
s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců vy-
hlašuje Potravinářská komora České republiky. Ví-
tězný výrobce získává šek v hodnotě 20 000 Kč, 
všechny nominované biopotraviny budou prezen-
továny ve speciální vitríně pavilonu D brněnské-
ho výstaviště při odborném potravinářském vele-
trhu SALIMA 2008. 

Vítězové soutěže převezmou ocenění z rukou 
ministra zemědělství Petra Gandaloviče, preziden-
ta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana 
a předsedy odborné poroty Pavla Maurera v první 
den veletrhu SALIMA, 4. března 2008. 

Veškeré informace o soutěži jsou umístěny na 
www.biopotravinaroku.cz, včetně historie vítězů.  

DALŠÍ TISKOVÉ INFORMACE
1)  Další informace o Pošumavském biomedu a eko-

logickém chovu včel pana Pintíře: 

Chovatel – ekologický včelař musí být regist-
rován v souladu se zákony EU a ČR o ekologic-
kém zemědělství a musí respektovat veškeré dané 
zákonné podmínky, zejména umístit včelstva 
tak, aby byl zaručen dostatek přírodního nekta-
ru, medovice a pylu pro včely a přístup k vodě. 
Umístění musí být takové, že v okruhu 3 kilome-
trů od umístění včelstev se zdroje nektaru a pylu 
skládají převážně z kultur pěstovaných ekologic-
kým způsobem anebo divoce rostoucími rostli-
nami a zajistit dostatečnou vzdálenost od všech 
nezemědělských zdrojů znečištění, která by moh-
la vést k zamoření. Musí vyloučit veškeré cizoro-
dé látky, zejména pak chemické veterinární látky 
pro léčení včelstev. Je zakázáno umělé přikrmo-
vání včelstev, na konci období produkce je tře-
ba včelstvům zajistit dostatečné zásoby medu 
a pylu k jejich přezimování. Umělá výživa včel-
stev je povolena, pokud je jejich přežití ohroženo 
extrémními klimatickými podmínkami. Umělá 
výživa musí sestávat z medu pocházejícího z eko-
logického zemědělství, a to přednostně navíc ze 
stejné jednotky. 

Úly musí být v zásadě vyrobeny z přírodních 
materiálů, nezávadných z hlediska životního pro-
středí a z hlediska včelařských produktů. 

Chov „Pošumavských včeliček“ na sklonku ro-
ku 2006 úspěšně splnil veškerá zákonná kritéria 
a byl zařazen do ekologického zemědělství – vče-
laření s BIO produkcí. Chov se nachází v Pošu-
mavském kraji, včelstva jsou umístěna v rozsáh-
lých lesních komplexech okresů Klatovy a Plzeň-
-jih, kde jsou chována v nepřerušené linii více než 
100 let, přičemž jsou rozchována z divoké původ-
ní středoevropské – české medonosné včely (Apis 
mellifera mellifera L.) – ekotyp Včela Pošumav-
ská, odchycené v divoké přírodě na shodném mís-
tě, kde jsou včelstva stále chována. 

Hlavní filozofií chovu je poznávání života včel 
a jejich přirozené vedení v souladu s přírodními 
zákony s cílem bezzásahovosti a získávání plno-
hodnotných, čistých včelích produktů plných vče-
lí, resp. přírodní pozitivní energie.

Celý chov je specifický až unikátní, což vy-
plývá z jeho filozofie. Dalším specifikem je ex-
perimentální činnost zaměřená na životní proje-
vy především „Včely pošumavské“ a s ním spoje-
ná produkce jednodruhových medů v biokvalitě. 
Z unikátních bio-medů lze jmenovat med maliní-
kový, krušinový, vrbový, ostružiníkový, z divoké 
višně, jedlový, borovicový a další. Každý biomed 
má své charakteristiky, vůni, barvu, chuť i obsahy 
základních živin, je charakterizován i specifický-
mi léčebnými účinky na lidský organismus, pro 
které si nalézá své konečné spotřebitele a uspoko-
juje jejich výjimečné potřeby.

DETAILNÍ INFORMACE
A FOTOGRAFIE NA

WWW.SWEB.CZ/SUMAVSKYMED .

2)  Top 10 – biopotraviny s největším počtem zís-
kaných bodů

3)  Abecední seznam firem, které nominovaly své 
biopotraviny do soutěže Česká biopotravina ro-
ku 2007:

 1. Amylon, a. s.
 2. Aromatis, s. r. o 
 3. bio nebio s. r. o.
 4. Biopekárna Zemanka Jan Zeman
 5. ČESKÁ VČELA s. r. o.
 6. Delta Frozen Products, a. s.
 7. Dr. Ing. Jan Pintíř Ph.D.
 8. Emco spol. s r. o.
 9. Extrudo Bečice s. r. o.
10. Goldim, spol. s r. o.
11. Hamé, a. s.
12. Ing. Pavel Dobrovolný Dvůr Ratibořice
13. Jiří Chlebníček, Pekařství Leština
14. JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o.
15. K III, spol. s r. o.
16. Labora s. r. o.
17. Lifefood Czech Republic s. r. o.
18. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
19.  MOŠTOVNA LAŽANY, výroba nápojů,

spol. s r. o.
20. MORAVAN, a. s., Petřvald
21. Olga Syrovátková Zámecké sady Chrámce
22. OLMA, a. s.
23. Pekařství Balabán s. r. o.

P O R A Ď T E  S E  O  V S T U P U  N A  M E Z I N Á R O D N Í  T R H Y
S  N A Š I M I  S P E C I A L I S T Y !

Na exportních veletrzích máte možnost konzultovat své exportní příležitosti s více 
než třemi desítkami ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. Individuální 
konzultace představuje 30minutové setkání zástupců firmy a ředitele zahraniční kan-
celáře CzechTrade.

Kolik Vás to bude stát? 
Konzultace jsou zdarma.

Kdy a kde se sejdeme?
• 6. března 2008, od 12.30 do 18.00 hodin, (veletrh Salima), 

pavilon E, 1. patro, Business Centrum, Výstaviště 1, Brno 

Jak se přihlásit?
Kontaktujte prosím svého konzultanta nebo regionálního exportního manažera. 

Přesný čas konzultace Vám bude následně sdělen a potvrzen.
Bez předchozího přihlášení není možné se konzultací zúčastnit.

Které kanceláře agentury CzechTrade jsou Vám k dispozici:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo,
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (Jekatěrinburg, Moskva, Petrohrad), Srbsko, 
Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Velká Británie, Čína (Šanghaj), Indie, Spojené arabské emiráty, 
Turecko, Egypt, Kanada, USA, Brazílie, Mexiko a Vietnam.   

Partnery této akce jsou:
BVV Veletrhy Brno www.bvv.cz/salima
Potravinářská komora ČR www.foodnet.cz
Státní zemědělský intervenční fond http://www.szif.cz

Pošumavský med Českou biopotravinou roku 2007
24. Polabské mlékárny a. s.
25. PRO-BIO, obchodní společnost s r. o.
26. SEMIX PLUSO, spol. s r. o. 
27. Tomáš Hradecký
28. Tradice Bílých Karpat s. r. o.
29. VELTA PLUS EU, spol. s r. o.
30. VITALL s. r. o.

4)  Další informace a kontakty na výrobce bio-
potravin poskytne: Mgr. Tom Václavík, tel.: 
541 263 456, 776 760 700, tom@greenmar-
keting.cz

�  Předseda odborné poroty: Pavel Maurer, 

vydavatel prestižního výběru nejlepších čes-
kých restaurací „Maurerův výběr GRAND 
RESTAURANT“, www.grand-restaurant.com, 
tel.: 603 418 964

�  Vyhlašovatel soutěže: Potravinářská komora 
ČR, Mgr. Zbyněk Boublík tel.: 296 411 193, 
boublik@foodnet.cz

�  Spoluvyhlašovatel a odborná záštita: PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců, Ing. Petr Tráv-
níček, tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz, 
www.pro-bio.cz

�  Partner a organizátor slavnostního předávání 
cen: Veletrhy Brno, a. s., Hana Vildomcová, 
tel.: 541 152 894,  hvildomcova@bvv.cz

PK ČR (dv) – Pošumavský biomed ekologického včelaře Jan Pintíře byl vybrán odbornou 
porotou jako Česká biopotravina roku 2007. Odborná porota 6. ročníku soutěže dále vyhlási-
la čtyři vítěze kategorií pečivo, mléčné výrobky, nápoje a pochutiny.

8 / zpravodajství PK ČR Potravinářský zpravodaj 3 / 2008

P O Z V Á N K A  N A  S E M I N Á Ř :

„Chemická bezpečnost
v mlékárenství, funkční potraviny, 

trvanlivost, aktivní a inteligentní obaly“ 
 

Potravinářská komora ČR zorganizuje dne 17. března 2008 proškolení zájemců z řad 
podnikatelské veřejnosti mlékárenského oboru ke klíčové problematice chemické bez-
pečnosti (funkční potraviny, trvanlivost a inteligentní obaly). Druhý seminář ze série ško-
lení tak splní jeden z hlavních cílů PK ČR u projektů 6. Rámcového programu EU, ICARE
a TRUEFOOD, kterým je šíření poznatků zjištěných v rámci zmiňovaných projektů mezi 
odbornou potravinářskou veřejnost. Seminář proběhne v hotelu Olympik, sále Athéna 
(Sokolovská 138, Praha 8) od 9. do 16. hodiny.   

VÝBĚR Z TÉMAT WORKSHOPU: 
ICARE & PŘÍNOSY PLYNOUCÍ PRO MSP Z PARTNERSTVÍ PK ČR V PROJEKTECH, 

AKTUÁLNÍ STAV PLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU ICARE, 
SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ LEGISLATIVY V MLÉKÁRENSKÉ VÝROBĚ, 

PROCESNÍ KONTAMINACE & DALŠÍ POTENCIÁLNĚ TOXIC-
KÉ NEBO ANTI-NUTRIČNÍ SLOŽKY MLÉKÁRENSKÉ VÝROBY, 

NABÍDKA SPOLUPRÁCE V RÁMCI 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU, 
TRUEFOOD PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, AKTUÁLNÍ STAV PLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU, 

POTRAVINY A ZDRAVÍ: NUTRIČNÍ VLASTNOSTI POTRAVIN, VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ, 
TECHNOLOGIE: STANOVOVÁNÍ TRVANLIVOSTI VÝROBKŮ, 

BALENÍ: AKTIVNÍ OBALY, INTELIGENTNÍ OBALY. 
  

Na seminář je nutné se předem přihlásit, a to prostřednictvím elektronické pošty na adrese:
gajdosova@foodnet.cz nebo telefonicky: +420/296 411 187. 

 
Uzávěrka přihlášek je 13. března 2008. Účast na semináři je bezplatná. Bližší podrobnosti
naleznete na oficiálním internetovém portále PK ČR: www.foodnet.cz (Akce, Semináře). 

PK ČR



Měsíc v Potravinářské komoře
INFORMACE O ČINNOSTI 

PREZIDENTA PK ČR 
ING. MIROSLAVA TOMANA, CSc.:

Prezident PK ČR:
�  vedl jednání Představenstva PK ČR 

dne 24. 1., Představenstvo schváli-
lo upravené stanovy a organizační 
řád PK ČR 

�  průběžně jednal s Agrární komorou 
ČR o aktuálních otázkách a problé-
mech zemědělského a potravinář-
ského sektoru v ČR

�  dne 24. 1. přijal pozvání do diskus-
ního pořadu ČT 1 Máte slovo, kde 
společně s viceprezidentem Svazu 
obchodu a cestovního ruchu Zdeň-
kem Juračkou, ústředním ředitelem 
SZPI Jakubem Šebestou a ústřed-
ním ředitelem SVS Milanem Ma-
lenou hovořil o kvalitě českých po-

travin, zahraničních náhražkách sý-
rů a čokolád i o posílení kontrol ze 
strany státních dozorových orgánů

�  zúčastnil se jednání Představen-
stva Agrární komory ČR dne 30. 1. 
2008 ve velkém Meziříčí

�  společně s prezidentem Agrární 
komory ČR Janem Velebou, prezi-
dentem Hospodářské komory ČR 
Jaromírem Drábkem se zúčastnil 
dne 31. 1. 2008 tiskové konference 
k letákové akci na podporu českých 
potravin. Zde uvedl, že podíl zahra-
ničních potravin na českém trhu 
již dosahuje 40 %, Potravinářská 
komora je tímto trendem znepoko-
jena, protože zvyšování dovozu ubí-
rá logicky prostor našim domácím 
výrobkům a jejich výrobci jsou na 
trhu v čím dál obtížnější pozici

�  dne 31. 1. hovořil ve zprávách ČT 24

o kvalitě potravin a uvedl, že stejná 
pozornost, jaká je v probíhajících 
diskusích věnována cenám potra-
vin, by měla být věnována rovněž 
jejich kvalitě.

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
PK ČR – 15. 1. 2008

Představenstvo:
� projednalo návrh na změnu stanov
�  projednalo návrh Jednacího a vo-

lebního řádu valné hromady 
�  v bodě různé se mj. diskutovalo 

o vyjednávání zákona o význam-
né tržní síle a jeho předložení do 
Poslanecké sněmovny, návštěvě na 
Grüne Woche a poznatcích z něj, 
Žofínském fóru, dále také o podpo-
ře potravinářů z MZe, EAFRDu, 
národních podporách a financích 
na KLASU 

  Členové představenstva byli součas-
ně informování o stavu OP na minis-
terstvu průmyslu a o vyjednávání 
kolem hodnotitelů, současně také 
o pokračování technologické plat-
formy a přípravě plenárního zasedá-
ní na měsíc březen s tím, že MZe 
konečně vyhlásilo pro TP národ-
ní podporu, což by mělo výrazně 
napomoci rozvoji její činnosti.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI,
KRÁTKÉ ZPRÁVY:

�  za účasti zástupce PK ČR se ve Víd-
ni ve dnech 21. – 23. ledna uskuteč-
nila prezentace dosavadních výsled-
ků evropského projektu Truefood 
a současně proběhlo jednání k pro-
jektu TE.TRA

�  v Bruselu 29. ledna jednala pracov-
ní skupina Konfederace potravinář-

ského a nápojového průmyslu zemí 
EU (CIAA) pro biopaliva. Hlavním 
bodem jednání byla diskuse nad ná-
vrhem evropské směrnice o využí-
vání energie z obnovitelných zdro-
jů, kterou vydala Evropská komise 
23. 1. 2008

�  6. února proběhlo v Bruselu jedná-
ní Výboru pro potravinovou a spo-
třebitelskou politiku Konfederace 
potravinářského a nápojového prů-
myslu zemí EU (CIAA). 

Upozornění: Podrobnosti ke všem infor-
macím uváděným v rubrice Měsíc v PK ČR 
jsou členům PK ČR k dispozici na oficiál-
ní internetové stránce PK ČR http://www.
foodnet.cz v sekci PK ČR a dále v rubri-
kách Výbory a sekce PK ČR a Agenda PK 
ČR. K přístupu do rubrik je nutné zadat 
jméno uživatele a heslo. PK ČR
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NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
–  odborné informace o potravinách a potravinářství

NABÍZÍME:
–  možnost získat přístup do vybraných neveřejných částí webu: např. přehledně zpracované po-

travinářské legislativy 
–  za velmi výhodných podmínek prezentovat svůj podnik, službu či výrobek v inzertní části in-

ternetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské ko-
mory ČR.

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

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice
Tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 184–93

E-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Fe-
derace výrobců potravin, nápojů a zpra-
covatelů zemědělské produkce je zájmové 
sdružení právnických osob z odvětví po-
travinářského průmyslu. Plní funkci zá-
jmového neziskového sdružení pro všech-
ny potravinářské obory a obory zpracová-
ní zemědělských produktů. Reprezentuje 
obor potravinářství vůči orgánům státní 
správy a obdobným organizacím v EU, 

včetně organizací se světovou působnos-
tí a všech organizací, jejichž činnost sou-
visí se zájmy podnikatelů zpracovatel-
ského průmyslu. Poskytuje potravinář-
ské odborné a technologické poradenství 
a spolupracuje s ostatními oborovými sva-
zy, které mají k oboru vztah. PK ČR re-
prezentuje cca 85 % podnikatelských sub-
jektů z oblasti výroby potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

www.lesaffre.cz

Zlepšující přípravky
Pekařské směsi
Droždí
Tuky a margaríny
Speciální přísady
Pekařské centrum
Technologická asistence

…to však neznamená, že se nesetkáme. 
I letos pro vás připravujeme spoustu zajímavých akcí: 

tak jako každý rok nás můžete potkat na akcích,  ›
které organizuje Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů, 

zúčastníme se Mistrovství ČR pekařů a cukrářů  ›
na horských kolech,

pozveme vás na pekařské semináře do našeho  ›
Baking centra i mimo něj,

a chystáme pro vás i mnoho dalších překvapení. ›

Na veletrhu SALIMA – MBK náš stánek tento rok nenajdete…

NOVINKA

l ff

Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 32, 772 00 Olomouc, e-mail: info@lesaffre.cz

PK ČR



1.  Pane prezidente, do čela Agrární komory České 
republiky jste byl zvolen v březnu roku 2005, tak-
že bezmála před třemi lety. Celé zemědělské od-
větví prožívalo v tomto období řadu krizových si-
tuací, ale i vítězných výsledků. A při jejich řeše-
ní vždy aktivně vystupovala právě Agrární komora 
ČR a Vy osobně. Mohl byste provést malé ohléd-
nutí za celým „svým“ prezidentským obdobím 
a uvést i bližší pohled na uplynulý rok? A myslím, 
že naše čtenáře bude také velmi zajímat, na jaké 
dosažené výsledky své práce jste hrdý a pak se zmí-
nit i o tom, co se třeba tolik nepovedlo.
Je obtížné hodnotit sám sebe, to je spíš záležitostí 

těch, kteří mne před třemi roky zvolili a které zastu-
puji. Pokud ale něco o sobě mohu říct s naprostou 
jistotou a s čistým svědomím, je to, že jsem vždy, 
v každé situaci, hájil naplno zájmy českých země-
dělců bez ohledu na to, co mně to přinese, či lépe 
řečeno často nepřinese. To si myslím, že je zřetel-
né a doložitelné. Jinak je na hodnocení ještě brzo. 
Víte, když nastoupíte do takovéto pozice, tak vám 
trvá minimálně půldruhého roku, než se přesně zo-
rientujete, vybudujete vazby a vztahy, posílíte per-
sonální složení týmu a vtisknete celému systému 
svou představu. Agrární komora ČR je velmi roz-
sáhlý a složitý organismus, který představuje zhru-
ba 107 tisíc lidí.

Poněkud jednodušší je zhodnotit loňský rok. 
Myslím si, že se zapíše jako určitý mezník, od kte-
rého se začal nový vývoj českého, ale i evropského 
zemědělství. Úderem loňských žní nastala objektiv-
ně nová situace, která svou dynamikou překvapila 
všechny. Došlo po dlouhých létech k ocenění práce 
sedláka, navrátila se určitá míra hodnot, na světo-
vých trzích zemědělských komodit se začaly dít věci 
dlouho nevídané. Pro ilustraci si dovolím uvést úda-
je generálního sekretáře IFAP Davida Kinga (svě-
tová organizace zemědělských producentů), které 
nám poskytl v minulém roce v říjnu:

Světové ceny zemědělských surovin (USD/t)
komodita rok 2005 září 2007 změna (%)
pšenice 157 327 +108
kukuřice 98 160 +63
ječmen 95 185 +95
sójové boby 223 348 +56
máslo 2112 3750 +78
sušené mléko 2250 5000 +122
sýr čedar 2900 4950 +71 

Je logické, že za tohoto stavu došlo k zvednutí 
cen potravin. Proto jsem na podzim začal o očeká-
vaném zvýšení hovořit. Dělal jsem to proto, že to 
bylo jasné a také proto, aby se nad tímto vážným 
tématem nastartovala korektní diskuse. Vývoj mne 
poučil, že jsem byl naivní, protože v ČR to zkrátka 
nejde. Byl jsem poučován, že zdražování zastaví ob-
chodní řetězce apod. Apropós – proč by to dělaly? 

Ale nejenom chlebem živ jest člověk. V minulém 
roce došlo k obratu ve vztazích naší komory s Potra-
vinářskou komorou ČR. Stalo se tak nástupem no-
vého prezidenta Ing. Miroslava Tomana, CSc., a Po-
travinářská komora ČR se v prosinci stala naším čle-
nem. Pokládám to za obrovský přínos.

Nejvíce si cením našich výsledků při jednání 
s vládou a poslanci o zemědělském rozpočtu. Ře-
čeno čísly, například v minulém roce se nám poda-
řilo vylobovat maximálně možný rozpočet v oblasti 
dotací, což je pro konkurenceschopnost rozhodují-
cí. Konkrétně jsme dojednali zvýšení dorovnání pří-
mých plateb ze státního rozpočtu o částku 1,9 mld. 
Kč a národních dotací o 460 mil. Kč. To je určitě 
dobrý výsledek, který uvádím jako příklad naší prá-
ce. Jinak se mně těžko hodnotí sebe sama, a proto 
řeknu jenom to, že Agrární komora ČR se vypra-
covala v respektovanou instituci, bez které se neo-
bejde žádné důležité téma. Tak to cítím.

Kde naopak dlužíme, je nedostatečná politika vů-
či soukromým zemědělcům. Uvědomuji si to a tato 
oblast je mým cílem po nadcházejícím sněmu AK. 
Nejsou totiž jenom jedni „praví soukromí zeměděl-
ci“ v Asociaci soukromého zemědělství. Jsou i v Ag-
rární komoře ČR a je jich tam dokonce víc. Tam 
musíme zkrátka výrazně přidat a jsem si jist, že to 
rychle napravíme. 

2.  A nyní jsme na počátku nového roku 2008. Co po-
važujete nyní za rozhodující priority činnosti Ag-
rární komory ČR v tomto období? Já sám považu-
ji za velmi důležité navázání úzké a konstruktivní 
spolupráce Agrární komory ČR s Potravinářskou 
komorou ČR, čímž by mělo dojít „k součtu sil“ 
při hájení zájmů obou odvětví, a to jak u volených 

i státních orgánů u nás, tak v EU, ale i světovém 
měřítku. Můžete prozradit strategii práce pro ten-
to rok a co považujete, z hlediska dosažení cílů, 
za nejdůležitější? 
Je jasné, že zemědělci, tedy prvovýroba a potravi-

náři, jsou pasažéry na jedné lodi. Je tedy velmi dů-
ležité nastavit režim konstruktivní spolupráce. Není 
na druhé straně třeba skrývat, že v určitých přípa-
dech mají obě strany objektivně čas od času odliš-
né zájmy. Nicméně ten rozhodující zájem je spo-
lečný – aby čeští zemědělci mohli vyrábět, tak mu-
sí mít komu prodat. A opačně potravináři musí mít 
zdroj surovin pro svoji výrobu. Ne všechno lze vy-
vézt, ne všechno lze dovézt. Jinými slovy – tam, kde 
se můžeme dohodnout, tam se opřeme o sebe, tam 
se podpoříme a dojde, jak jste sám řekl, „k souč-
tu sil“. Tam, kde máme na věc rozdílný názor, tam 
jednejme sami a neútočme na sebe, jak tomu bylo 
často v minulosti.

Pokud se týká hlavních cílů tohoto roku, je jich 
několik. Tím prvním je zachytit nové možnosti, no-
vý trend zemědělství. Mluvím o nastartování výro-
by, pokusu o obnovu rozměru českého zemědělství. 
Ta doba je tady, Evropa je bez přebytků potravin, ne-
dostává se obilí, startují biopaliva, probouzí se po-
ptávka po potravinách celého třetího světa, přičemž 
negativní vlivy počasí hrají stále větší roli a ukraju-
jí stále více ze světové produkce agrárních surovin. 
Nejde přitom o nějakou jednostrannou výchylku, 
ale o relativně trvalý jev. Do roku 2030 přibude na 
světě 2,3 mld. lidí, poptávka po potravinách bude 
meziročně stoupat o 6 %, ale jejich výroba, pokud 
se něco neudělá, o 4 %. Je tu tedy objektivně nová 
situace a je třeba udělat vše pro to, aby možnosti, 
které na trhu jsou, za nás nevyužil někdo jiný, jak 
tomu doposud vždy bylo. 

Dalším naším cílem je dodržení pozice ČR při 
jednáních o reformě Společné zemědělské politiky 
a obhájení specifik českého zemědělství. Tím hlav-
ním je nediskriminace velkých podniků. Je třeba 
uznat, že poziční materiál vlády schválený v listo-
padu minulého roku je v tomto velmi dobrý. Plně 
respektuje specifika českého zemědělství a je třeba 
pohlídat, aby nezůstal jenom na papíře. 

Jako jeden z hlavních cílů vidím přesvědčit čes-
ké politiky a českou veřejnost o kvalitách českého 
zemědělství, o kvalitách jeho produktů. Jinými slo-
vy Agrární komora ČR se zasadí o určitý zvrat v ná-
hledu na české zemědělství, o jiný image. Ta doba 
je tady a kdo o tom pochybuje, tomu bych dopo-
ručil strávit alespoň den na Grüne Woche. Uviděl 
a uslyšel by tam oslavné tóny na německé zeměděl-
ství, německé potraviny, německou vzdělanou kraji-
nu. Pokud se nám to nepodaří, tak prohrajeme. Bu-
de to ale těžké, je po létech útlumu až příliš v čes-
kém zemědělci zakořeněno negativní vidění světa 
a budoucnosti. 

Mohl bych mluvit o dalších záměrech, které je 
třeba s plným nasazením realizovat. Prosadit no-
velu zákona o prodeji státní půdy, aby tato zůstala 
těm, kteří na ní hospodaří a neodplývala jim pod 
rukama spekulantům, jak se po léta děje, aniž by 
to koho vzrušovalo. K tomuto účelu jsme realizo-
vali celorepublikovou petici zemědělců a nyní o je-
jich výsledcích jednáme se zákonodárci a s minist-
rem zemědělství. 

Budeme samozřejmě v těsné spolupráci s Po-
travinářskou komorou pokračovat v propagaci čes-
kých potravin. Vedle všech těchto viditelných a zá-
sadních bodů, které budeme v letošním roce realizo-
vat, je tu ještě jeden zvláštní a specifický, o kterém 
jsem se zmínil v předchozí odpovědi. Týká se zvýše-
ní důrazu na korektní politiku vůči soukromým ze-
mědělcům. Musíme sdělit veřejnosti, že tu jsou ješ-
tě jiní soukromí zemědělci, než které vytrvale pre-
zentuje jedna nejmenovaná nevládní organizace, 
respektive vymezuje je proti všem ostatním. Dělá 
to zcela programově a škodí celému českému ze-
mědělství. Je čas o tom mluvit otevřeně.

3.  Ano, ekonomika zemědělství a potravinářské-
ho průmyslu, to jsou spojité nádoby, jejichž kon-
struktivní provázanost je však „narušována“ řa-
dou vlivů. Jedním z nich je právě velmi nadsazená 
nynější cena obilí, z níž se odvíjí nevyvážená eko-
nomika rostlinné a živočišné produkce, včetně de-
formativních efektů do cen takřka všech skupin 
tuzemských potravin. Pro Vás však, jako vrcho-
lového reprezentanta zemědělského odvětví, bude 
velmi těžké prosazovat rozumnost výrobců obilí, 
aby jim stačily tři tisíce za tunu. A k tomu si ješ-
tě přidám: většina subjektů tuzemské živočišné

Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Jan Ve l e b a ,
prezident Agrární komory České republiky

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

Ing. Jan Veleba,
zemědělský inženýr, promovaný sociolog a pedagog 

Datum a místo narození: 
25. 8. 1947 v Novém Městě na Moravě 

Dosažené vzdělání: 
Vysoká škola zemědělská Brno, Provozně eko-
nomická fakulta, obor mechanizace 
zemědělství, ukončení 1970 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
obor sociologie – pedagogika, ukončení 1983 

Pracovní pozice: 
Prezident Agrární komory ČR – březen 2005 
až doposud 
Viceprezident COPA (sdružení nevládních 
organizací EU) – duben 2007 
Od roku 1992 spolumajitel a jednatel firmy 
JHYB s. r. o., Jakubovický dvůr, specializace 
na chov a šlechtění prasat
Státní statek Křižanov – od roku 1970 do roku 
1992 s přestávkou let 1976–1982, zařazen 
v THP funkcích, postup až na místo ředitele 
v roce 1989 
1976–1982 – Školní statek Velké Meziříčí, 
vedoucí statku 

Mimopracovní aktivity: 
Předseda Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů – od 19. 1. 2003
do března 2005
Tajemník Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů – 1992 až 2003 
Člen předsednictva Českomoravské agrární 
konfederace – od roku 1997 
Předseda představenstva CENTROODBYT
– národní odbytové družstvo 
Studijní cesty k poznání agrárních systémů: 
1992 – měsíční stáž v USA 
1994 – studijní cesta po mléčných farmách 
Kanady a USA 
1995 – studijní cesta za zemědělstvím Izraele 
2000 – studijní cesta v Číně 
Mezi tím cesty po různých zemích Evropy

Odborné kurzy: 
Odborná stáž v USA, květen 1992: 
The information and experiences gained 
from this Program will enhance the graduate 
s leadership rollin in futer developing 
Czechoslovakia s agricultural structure, 
produktivity, marketing, credit availability 
and related services for farmers
and cooperatives. 
United States Department of Agriculture 
1992 

Marketingový a managerský kurz v ČR, říjen 
1992: 
University of Wisconsin 
Center for Cooperatives 

Publikační činnost: 
1993 – Amerika a její zemědělství (odborná 
publikace) 
1994 – Mléčné farmy USA a Kanady 
(odborný poloprofesionální videofilm) 
1995 – Izrael a jeho zemědělství (odborný 
poloprofesionální videofilm) 
Články v různých tiskovinách 

Ocenění:
2007 – Rektor ČZU uděluje Ing. Janu 
Velebovi ocenění bohyně úpravy OPS 
u příležitosti významného život. jubilea
a za dlouholetou spolupráci s ČZU v Praze 
Stříbrná medaile České akademie 
zemědělských věd

Rodina: 
Ženatý, 3 děti – synové 26 roků, 21 roků, 
dcera 23 roků 
Žena v domácnosti 
Rodiče nežijí – profesí byli oba zemědělci 

Jazykové znalosti: 
Pasivně německy a rusky 
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výroby považuje současně existující tržní podmín-
ky za likvidační. Jak vidíte tento problém Vy a ja-
kými směry bude postupovat Agrární komora ČR 
v těchto oblastech? 

Vaše otázka je složitá a jednoduchá zároveň. Je 
složité na ni dát pozitivní odpověď, respektive sdě-
lit taktiku, co se skutečně vysokými cenami obilí 
dělat, jak pomoci živočišné produkci. I když nepů-
sobí na všechny komodity živočišné výroby stejně, 
tak například pro prasata jsou současné ceny obilí 
skutečně likvidační a devastující. V minulém roce 
jsme zaznamenali snížení stavu prasnic 56 tisíc ku-
sů (27 %), přičemž pád pokračuje. Lépe se s problé-
mem vyrovnají drůbežáři, kterým se podařilo navý-
šit ceny bílého masa a vajec, i když k úplné spokoje-
nosti jim ještě hodně chybí. Problém už vůbec není 
u mléka, protože farmářská cena mírně přes 10 Kč 
za litr zajišťuje rentabilitu této klíčové komodity. 
O čem tedy uvedený krátký exkurz vypovídá? Jed-
noduše o tom, že tam, kde se podařilo zvýšit, vhod-
nější termín je zreálnit, ceny potravin, tam není si-
tuace taková, jak ji v kladené otázce líčíte.

A nyní k oné jednoduchosti otázky. Spočívá 
v tom, že v loňském roce u nás došlo poprvé k uplat-
nění vlivu globálního trhu. Například u cen obilí 
jsme nedělali nic jiného, než že jsme s určitým zpož-
děním kopírovali ceny za hranicemi, které sem pře-
nesli obchodníci. Myslet si, že s tím jde něco dělat, 
nějak ceny obilí regulovat, je iluze. Důvod je nasna-
dě – jsme natolik nepatrný trh, že objem naší výro-
by, a to jakékoliv komodity, nemá v evropském pro-
storu žádný vliv. V tom, že máme na své farmářské 
ceny pramalý vliv, je ona jednoduchost.

Z toho, co jsem doposud uvedl, vyplývá jenom 
jediný možný závěr. A sice, že je třeba zreálnit, 
chcete-li zvýšit ceny potravin, aby se poměry v po-
travinové vertikále urovnaly a byly alespoň trochu 
spravedlivé. O tom, jaká až zvůle, daná politikou ob-
chodních řetězců, které mají většinou jediné kritéri-
um a tím je nejnižší cena, na trhu panuje, je příklad 
spotřebitelské ceny vepřového masa, která na kon-
ci minulého roku byla nižší než v roce 1999! Vzpo-
mene si někdo na nějaký jiný příklad z oblasti ma-
loobchodních cen?

To jsou důvody, proč jsem zhruba v září minulé-
ho roku zahájil vysvětlující kampaň o nutnosti zdra-
žení potravin. Ale o tom už jsem hovořil. Snad ještě 
malou poznámku. Dodnes přemýšlím o tom, proč 
se k této diskusi nepřidali ti, kterých se to týká nejví-
ce, totiž zpracovatelé. Tomu opravdu nerozumím.

4.  Velmi složitá situace v zemědělství se pak velmi 
negativně promítá do ekonomiky potravinářského 
průmyslu. Přitom potravinářský průmysl garantu-
je odbyt celé zemědělské produkce a přitom se do-
stává – velmi zobecněně vyjádřeno – mezi mlýnské 
kameny dodavatelů suroviny a obchodní odběrate-
le. Oba „tlačí“ na cenu, dost často bez obchodní 
citlivosti, a při častém vynechání korektních pod-
mínek dlouhodobé spolupráce. To vše i při hroz-
bě netuzemské konkurence. Jak hodnotíte Vy po-
travinářský průmysl České republiky a co je mož-
né ze strany Agrární komory ČR pro něj udělat? 
A jak byste charakterizoval současné vztahy me-
zi zemědělci a potravináři? Jsou zdravé? A kde je 
jim třeba pomoci? 
Na tuto otázku jsem z části už odpověděl. Opa-

kuji, že nevím, proč jsou potravináři navenek v klidu 
a nepodpoří alespoň medializaci zcela jasné záleži-
tosti, totiž nutnosti zvýšení ceny potravin. Problém 
je ovšem hlubší. Medializace a vytváření prostoru je 
jedna věc a reálná obchodní politika věc druhá. Zde 
si myslím, že je třeba pracovat, zde je pole neorané. 
Co mám na mysli? Naše potravinářské firmy jsou 
v jednotlivých komoditách, snad až na Hamé Babi-
ce, příliš malé na to, než aby mohly proti gigantům 
obchodních řetězců operujících v úrovních desítek 
miliard korun vyjednat ceny, které potřebují. Jedi-
ná cesta, jak tento handicap odstranit, je tedy spo-
lečná obchodní politika, spojit svoji produkci při 
odbytu výroby. Vím, že jde o velmi složitou záleži-
tost, ale jiný způsob jak odstranit „velikostní“ nevý-
hodu oproti zahraniční konkurenci neznám. Praxe 
některých domácích producentů potravin je bohu-
žel protichůdná. Podbízejí se při prodeji svých vý-
robků a snižují přitom ony malé možnosti, které ob-
chodní řetězce dávají.

Pokud se týká Agrární komory ČR. Cesta je pod-
le nás, jak už jsem řekl, v narovnání cen potravin. 
To se za daného stavu nestane dobrovolně, řetězce 
využijí všech možností, aby si současné dominují-
cí postavení ve vertikále, které jim umožňuje ceno-
vý diktát, zachovaly. Je tedy třeba prosadit alespoň 
legislativní cestou korekci jejich chování. Jsem rád, 
že jsme k tomu svou dlouhodobou činností, dlouho-
dobým tlakem (viz například akce proti Interspaa-
ru) pomohli vytvořit prostor. Jsem rád, že nové 
vedení Potravinářské komory ČR v čele s kolegou 
prezidentem Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., vel-
mi rychle situaci využilo a připravilo návrh přísluš-
né legislativy, která jde nyní do Parlamentu. To je 
v dané chvíli jediná cesta, kterou Agrární komora 
ČR plně podpoří svým lobyngem u zákonodárců. 

Příchodem pana prezidenta Tomana se vztahy 

mezi oběma komorami výrazně zlepšily. Mnoho vě-
cí děláme společně anebo v těsné spolupráci. Na-
příklad letáky na podporu českých potravin, práce 
na rozpočtu 2008 apod. Jsme ale teprve na začátku 
a myslím si, že je třeba, aby nekomunikovali jenom 
prezidenti komor, ale i jiní. Patrné je to například 
u mléka. Já osobně si plně uvědomuji tlak, pod ja-
kým se ocitl domácí potravinářský průmysl. Jednot-
livé závody jsou příliš malé proti těm zahraničním. 
Chybí „vlajkové lodi“ jednotlivých potravinářských 
komodit, dovoz zahraničních potravin sílí. Nemá-
me mezi sebou vybudované dlouhodobé obchodní 
smlouvy, jak mají naši kolegové na západě. Snažíme 
se podle momentální situace vytěžit pro sebe výho-
dy. Tu jedna strana, tu druhá strana bez ohledu na 
dlouhodobější perspektivu. Například farmářská ce-
na prasat. Od nového roku se dál snižuje, stavy letí 
dolů a je jasné, že přijde za pár měsíců doba, kdy 
nebude co zabíjet. Ale jako by to nikoho nezajíma-
lo, mimo snad řetězců, kterým se jde naproti při 
snižování cen. Řekl bych, že je hodina dvanáctá si 
sednout za jeden stůl a jednat, co s tím. 

Nevím ale, zda jde něco pevného dojednat. Sys-
témové řešení je jediné – majetková účast výrobců 
surovin, tedy zemědělců na potravinářských závo-
dech. Jedině tak by se daly odstranit protichůdné 
zájmy, ale vlak privatizace je dávno pryč a je ško-
da, že slibovaný podíl pro prvovýrobce zůstal jenom 
slibem. Oč klidnější by byla dnes například situace 
kolem ceny mléka.

5.  Být v čele Agrární komory ČR a k tomu úspěš-
ný, to je práce pro opravdovou osobnost. A tou Vy 
jste. Cítíte se při své práci více politikem, zeměděl-
cem, národohospodářem? Předpokládám, že od 
každého něco, ale která z těchto profesí převažu-
je? Je také zřejmé, že máte rád jak zemědělství, 
tak náš venkov. Lidem na venkově se žije nesrov-
natelně tíž než ve městech, a tak migrace z ma-
lých obcí do větších pokračuje. Je i narovnání této 
disproporce úkolem Vaším a úkolem Agrární ko-
mory ČR? A existuje pro tento problém konkrétní 
řešení s dohlédnutelným časovým horizontem?
Teď jste mne uvedl trochu do rozpaků. Ve Va-

šich otázkách je obsaženo i mé hodnocení a mys-
lím si, že v něm trochu nadsazujete. Já jsem, jak se 
říká, běžec na dlouhou trať. Nic, co je trvalé a má 
určitou kvalitu, se nerodí lehce a nahodile. Vždyc-
ky je třeba vybudovat základy a na těch stavět, jinak 
vám první větší voda stavbu podemele a ta se zřítí. 
Mým štěstím jsou pevné venkovské, ale také vlaste-
necké kořeny, které mně dali rodiče, a potom vzdě-
lání. Zejména otec, masarykovec, který mne naučil 
lásce k rodné zemi a její historii (dnes už to zní až 
nepatřičně) a který mně vychovával spolu s mamin-
kou ke skromnosti a slušnosti. Takže já, a nestydím 
se za to, svůj obor a venkov miluju, mám rád oby-
čejné lidi, kteří jsou základem a mezi kterými se cí-
tím dobře. Náš největší meziválečný sociolog a fi-
lozof profesor Arnošt Inocenc Bláha napsal, že na 
venkově jsou mravní kořeny národa. Je to pravda, 
vzpomeňme na dobu národního obrození. Takže 
abych odpověděl na první část Vaší otázky. Cítím 
se od každého trochu. Základem je přitom profese 
a odbornost, tedy zemědělec. Bez toho by to nešlo, 
když chcete do něčeho mluvit, tak tomu musíte ro-
zumět. Na druhém místě je část politická. Necítím 
se jako politik v pravém slova smyslu. Dokonce bych 
ani při současné dekadenci české politické kultury 
nechtěl do této kategorie patřit. Ale bez politického 
myšlení, umění elementárních politických praktik 
(podmínka je, že korektních) by nebylo možné na-
še věci prosazovat. Být apolitický, jak se často po 
mně chce, je utopie. Pokud snad za apolitičnost se 
považuje nečlenství v žádné politické straně, což 
splňuji. Při této příležitosti bych ale rád zdůraznil, 
že se mně mnohokrát hodily zkušenosti z politické 
práce kdysi ve Straně venkova, kterou jsem asi před 
deseti lety spoluzaložil a před startem do nejvyšších 
nevládních pozic opustil. No a pokud se týká třetí 
vrstvy, národohodpodáře, tak tím asi nejsem, na to 
je třeba odborné vzdělání. Nicméně se snažím na 
věci dívat i těmito očima, ale v dnešní době se to 
moc nenosí. Je to určitě škoda, protože jinak by na-
příklad vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR 
nenechával české politiky a ministra v tak bohorov-
ném klidu, v jakém jsou doposud. To je ekonomický 
agregát, který se týká i potravinářů. Čísla jsou totiž 
otřesná – od doby transformace českého zeměděl-
ství do konce minulého roku je jeho výsledek nápoč-
tem minus 320 mld. Kč, přičemž se každoroční pro-
pad ustálil na zhruba 30 miliardách korun!

Pokud se týká naší ambice pomoct k lepšímu ži-
votu na venkově, tak my, tedy Agrární komora ČR, 
máme vliv na to, aby se zvedlo zemědělství, aby se 
jeho rozměr zvýšil, aby fungovalo, abychom nabíd-
li nové pracovní možnosti. K tomu je třeba, aby ČR 
měla svou agrární politiku. Tu bohužel nemá, fráze 
o rozvoji venkova, ať se to komu líbí či ne, jí zkrát-
ka nejsou. Takže naším cílem je přispět k renesan-
ci českého zemědělství, jehož možnost tu nečekaně 
je. Pokud se nám to podaří, tak významným způso-
bem přispějeme i k zlepšení podmínek na českém 
venkově.  Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Sedmý agrární ples, který se jako každoročně konal v pražském paláci Žofín, byl le-
tos ve znamení zemědělců a potravinářů. Ples totiž pořádaly Agrární komora ČR a Po-
travinářská komora ČR dohromady a vydařil se vrchovatě. Po 265 cenách a 12 hlav-
ních výhrách se úderem půlnoci jen zaprášilo a radosti byla kupa. I ti, co domů šli 
se sekerou nebo pytlem travního semene, se těšili z výhry, natož druzí, co měli výhru 
v podobě lístku na odběr stodesetikilového vepříka anebo lístků na některé z diva-
delních představení do pražského Kalichu nebo na hudební prožitek z Pražského jara. 
Tančilo se dlouho přes druhou noční, vše se snědlo i vypilo a pohoda byla jako kaž-
doročně. Za rok zase, říkali si přítomní. Příště přijdou i pozvaní politici, kteří letos 
namísto plesání volili, volili, až nikoho z prezidentských kandidátů nezvolili.  (egi)

Na snímku je prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., s Ing. Jiřím
Šírem, vedoucím zemědělského oddělení zastoupení ČR v EU v Bruselu. 

Plesání
na 7. agrárním plese

Na agrárním plese se setkali Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky,
a Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství České republiky. 

Fota: Petr Pawlica



SDRUŽENÍ DRŮBEŽÁŘSKÝCH PODNIKŮ 
Oznamujeme Vám změnu adresy našeho působiště počínaje dnem 18. 2. 2008:

SDRUŽENÍ DRŮBEŽÁŘSKÝCH PODNIKŮ, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Telefonní linky jsou nezměněny, tzn.: sekretariát SDP/fax 272 766 136

MVDr. František Mates, ředitel SDP: 272 774 686
Ing. Zdeňka Pešková: 272 766 165

e-mail: sdruzeni.dp@volny.cz

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

Cukrovary a lihovary TTD,  a. s.,
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, tel.: 326/900204, fax: 326/900103, e-mail: v.horakova@ttdcukrovary.cz 

www.ttdcukrovary.cz

ZVEME VÁS

NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ

NA VÝSTAVU

SALIMA 2008

* * *
Přijďte posedět

nad šálkem kávy

do našeho stánku

č. 002  v přízemí pavilonu B. 
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Na veletrzích 
Salima

se představí 
tito držitelé 

značky KLASA:
ARDO Mochov s. r. o. 

ARTIFEX
INSTANT, s. r. o. 

CZ Fruit,
odbytové družstvo 

Cukrovar Vrbátky a. s. 

Hanácká kyselka s. r. o. 

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. 

JIZERSKÉ PEKÁRNY
spol. s r. o. 

Josef Rýdl, s. r. o. 

LINEA NIVNICE, a. s. 

Masokombinát
Plzeň, s. r. o. 

MILTRA B s. r. o. 

Natura, a. s. 

Pekařství
VALAŠSKÉ

FRGÁLY s. r. o. 

Petr Hobža 

Pivovar Zubr a. s. 

POLABSKÉ
MLÉKÁRNY a. s. 

Včelpo, spol. s r. o. 

VOMA, s. r. o. 

Záruba M&K a. s. 

ŽŘUD-
-MASOKOMBINÁT

PÍSEK CZ, a. s. 

KLASA se v rámci veletrhu Salima 
prezentuje na rekordní ploše

Expozice národní značky kvality KLASA bude na po-
travinářském veletrhu Salima patřit k těm největ-
ším. Jde dosud o největší prezentaci na tomto veletr-
hu v historii značky KLASA. Ve stánku o rozloze více 
než 200 m2 se bude prezentovat 20 významných vý-
robců kvalitních potravin oceněných značkou KLASA. 

cené tvarohy společnos-
tí Milt ra B a Polabských 
mlékáren. Kategorii ovo-
ce a zelenina budou re-
prezentovat čerstvá jabl-
ka odbytového družstva 
CZ Fruit, mražená ze-
lenina ARDO Mochov 
a ovocné přesnídávky LI-
NEA Nivnice. Za zmín-
ku stojí i bohatá nabídka 
pečiva – Valašské frgály 
z Pekařství VALAŠSKÉ 
FRGÁLY, bezlepkové pe-
čivo Jizerských pekáren,
slané tyčinky od výrobce 
HAVLÍK OP AL, preclí-
ky Josefa Rýdla a bram-
borové lupínky od Petra 
Hobžy. 

V expozici národní znač-
ky kvality KLASA se ob-
jeví rovněž společnost 
Natura, Cukrovar Vr-
bátky, Včelpo a Záruba 
M&K. Návštěvníky če-
kají i ochutnávky nápojů. 
Hanácká kyselka bude 

nabízet své minerální vo-
dy, Artifex Instant před-
staví rozpustné nápoje 
a ochutnávku piva zajis-
tí Pivovar Zubr.

Potraviny se značkou 
KLASA ocení i noviná-
ři, na které budou čekat 
ochutnávky v tiskovém 
středisku. Kromě výrob-
ků firem, které se prezen-
tují ve stánku SZIF, zde 
budou i produkty výrob-
ců Protein Foods, Semix 
Pluso, Tozos, St. Pierre, 
Pivovar Janáček, Piller, 
Essa, Kmotr – Masna 
Kroměříž, Racio, Hollan-
dia Karlovy Vary, Penam, 
Váhala a spol., Vysočina 
Hodice, Alimpex a Agro-
pol Group. Novináři tak 
okusí Bio chléb, špaldové 
chlebíčky, saláty, šunku, 
slaninu, klobásy, škvar-
ky, pivo, kozí sýry, jogur-
ty, pekárenské výrobky, 
med a další vybrané po-

traviny oceněné značkou 
KLASA. 

Řada držitelů značky 
KLASA se bude prezen-
tovat ve svých vlastních 
expozicích. Se značkou 
KLASA se budou ná-
vštěvníci veletrhů moci 
setkat prakticky po ce-
lém výstavišti. 

Minulé veletrhy Salima 
navštívilo 37 400 návštěv-
níků z 60 zemí světa. Le-
tos se očekává návštěv-
nost ještě větší. Stánek 
SZIF a prezentaci značky 
KLASA tak uvidí tisíce li-
dí. Někteří budou mít zá-
jem potraviny se značkou 
KLASA ochutnat, jiní bu-
dou chtít s výrobci navá-
zat obchodní spolupráci.
Pro tyto účely mohou vý-
robci využít vnitřní prosto-
ry stánku. Stánek navštíví 
ministr zemědělství Petr
Gandalovič s delegací.

Státní zemědělský inter-
venční fond věnuje veletr-
hu Salima velkou pozor-
nost. Jedním z důvodů je 
i to, že se koná pouze jed-
nou za dva roky. Této vý-
jimečné události využije 
ministr zemědělství Petr
Gandalovič k předání 
nových certifikátů znač-
ky kvality KLASA, jako 
symbolu ověřené kvali-
ty. Předání certifikátů se 
uskuteční 5. března 2008 
ve velkém sále Morava. 
Nové ocenění si odnese 
celkem 9 výrobců. Mezi 
ohodnocenými potravi-
nami jsou mléčné a mas-
né výrobky, nealkoholic-
ké nápoje, pekárenské 
výrobky a ostatní potra-
vinářské výrobky. Nej-
větší přírůstek zazname-
nala kategorie mléčné 
výrobky. Po veletrhu Sa-
lima se značkou KLA-
SA bude moci pyšnit 
1392 výrobků od 210 vý-
robců.

Samotná expozice národ-
ní značky kvality KLASA 
bude umístěna v pavilonu 
D a bude mít přes 200 m2. 
Po obvodu stánku budou 
rozmístěny vitríny a chla-
dicí pulty. Vystavovatelé 
chystají pro návštěvníky 
ochutnávky svých výrob-
ků. ŽŘUD-Masokombi-
nát Písek CZ, VOMA 
a Masokombinát Plzeň 
nabídnou návštěvníkům 
salámy, paštiky, klobásy 
a další uzeniny. Přízniv-
ce mléčných produktů 
jistě potěší sýry a ochu-

SZIF
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Praha (li) – Distribuci půl milionu letáků, 
ve kterých jsou čeští spotřebitelé vyzýváni 
k nákupu domácích potravin, zahájila počí-
naje únorem Agrární komora (AK) společně 
s Potravinářskou komorou (PK) a Hospodář-
skou komorou (HK). Oznámili to jejich zá-
stupci na tiskové konferenci. Podle nich to-
tiž mají v českých obchodech stále větší za-
stoupení potraviny dovážené z ciziny, které 
jsou navíc často méně kvalitní. Letáky pod-
porující české potraviny budou v následují-
cích týdnech vůbec poprvé rozdávány lidem 
v celém Česku. 

„Zahájili jsme velkou akci, jejímž cílem je roz-
dat v celé České republice půl milionu letáků. 
V nich apelujeme na českého spotřebitele, aby dal 
přednost českým potravinám, protože jsou kvalit-
nější,“ řekl novinářům prezident AK ČR Ing. Jan 
Veleba. Podle prezidenta PK ČR Ing. Mirosla-
va Tomana, CSc., mají zahraniční potraviny na 
domácím trhu již čtyřicetiprocentní podíl. „Je to 
alarmující, protože jejich podíl každoročně roste 
a během jednoho či dvou let se můžeme dostat 
až na 50 procent, což zásadním způsobem může 
ohrožovat české výrobce,“ uvedl Toman. U dovozu 
masa je to ještě markantnější a v některých super-
marketech je takřka všechno maso z dovozu.

Zemědělci a potravinářské firmy spotřebite-
le v letácích nabádají k tomu, aby si při nákupu 
potravin všímali země původu a nevybírali pou-
ze podle ceny. Zemědělci a potravináři v letácích 
například tvrdí, že české potraviny jsou zdravěj-
ší, protože tuzemští rolníci ve srovnání se starý-
mi členskými státy EU hnojí o 40 procent méně 
a musejí dodržovat přísnější normy. 

Na podporu českých potravin rozdá Potravinářská komora ČR
a Agrární komora ČR přes půl milionu letáků 

Praha (li) – Ceny potravin v následujících 
třech letech podle odhadu odborníků poros-
tou v průměru o 4,2 procenta ročně, přičemž 
nejrychleji se do roku 2010 budou v Česku 
zvyšovat ceny mléčných výrobků, pečiva, 
masa a uzenin. Někteří experti ale očekáva-
jí roční zvýšení cen potravin až o deset pro-
cent. Vyplývá to z průzkumu společností In-
coma Research a Blue Strategy, jež oslovily 
několik desítek odborníků z obchodu, doda-
vatelských firem a finančního sektoru.

Ceny potravin již loni v prosinci zvýšily roční 
míru inflace na šestileté maximum 5,4 procenta, 
za celý letošní rok ministerstvo financí odhaduje 
inflaci 5,5 procenta. Průměrná hodnota odhado-
vaného ročního růstu cen potravin tak je pod le-
tošní očekávanou inflací. 

Tomáš Drtina ze společnosti Incoma Research 
na pražské konferenci Retail Summit začátkem 
února řekl, že část odborníků počítá v letech 2008 
až 2010 se zvyšováním cen potravin o jedno až tři 
procenta ročně, někteří experti ovšem předpoví-
dají do roku 2010 růst cen potravin v rozmezí sed-
mi až deseti procent ročně. „Průměrný odhad růs-
tu cen potravin v následujících třech letech je 4,2 
procenta ročně,“ uvedl. 

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba řekl, 
že v následujících třech letech by mohl být skuteč-
ný roční růst cen potravin kvůli jejich předpoklá-
dané vyšší spotřebě o něco výraznější než v prů-

Růst cen potravin se nezastaví

K cenám potravin se na tiskové konferenci koncem ledna vyjadřovali prezident AK ČR Ing. Jan Veleba (vle-
vo) a Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR.

„Nejlepším řešením, jak podpořit české země-
dělství, je kupovat potraviny vyrobené ze suro-
vin českých zemědělců. Spotřebou českých po-
travin nepodpoříme jenom domácí zemědělce, 
ale i zpracovatele a všechna navazující odvětví,“ 
podotkl Veleba. Podle něj za 11 měsíců loňské-
ho roku vzrostl dovoz například masa do Česka 
meziročně o 1,2 miliardy korun na 11,14 miliar-
dy korun a výrazně se zvyšuje i import másla, sý-
rů a tvarohů. 

Mluvčí obchodního řetězce Tesco Stores ČR 
Jana Matoušková řekla, že tato maloobchodní 

společnost se snaží nabízet zákazníkům co nej-
více českých potravin. „V oblasti čerstvých potra-
vin jich pochází většina od českých dodavatelů. 
Například u vepřového masa činí podíl tuzem-
ské produkce 80 procent a naší snahou je mít tak-
to vysoký podíl i u ostatních kategorií potravin,“ 
uvedla. 

Toman upozornil, že na domácím trhu jsou 
v posledních letech stále častěji k dostání levné 
plagiáty sýrů či čokolád, které jsou většinou vyro-
bené právě v zahraničí. Z Řecka se podle Toma-
na do Česka dováží například napodobenina sýru 

měru odhadovaná 4,2 procenta. „Je to ale velmi 
hrubý odhad,“ podotkl Veleba. 

Zdražování potravin by letos podle něj mělo 
být nižší než loni. Na konci loňského roku ceny 
potravin ve spotřebním koši meziročně vzrostly 
téměř o 19 procent. „Můj osobní názor je, že po 

uklidnění trhu s mléčnými výrobky by se zvýšení 
cen potravin mělo letos pohybovat do deseti pro-
cent,“ uvedl. Zároveň ale upozornil, že výrazné 
zdražení lze v polovině roku očekávat u vepřové-
ho masa, protože chovatelé snížili stavy prasat. 

Lidé hned v prvních lednových dnech v domá-

eidam, při jejíž výrobě jsou místo mléka používány 
rostlinné oleje. Kilogram tohoto výrobku stojí 159 
korun, zatímco kilogram sýru Moravský bochník 
v obchodech přijde zhruba na 219 korun, uvedl. 

Levné a méně kvalitní potraviny vyrobené 
v zahraničí jsou podle Tomana k dostání hlavně 
v diskontních prodejnách. „V ČR jsou bohužel 
spotřebitelé zaměřeni na cenu, takže převážná 
většina lidí nakupuje podle ceny. Je nutné lidem 
vysvětlovat, že se sice dá vyrobit sýr za korunu, 
ale je otázka, kolik je v něm mléka,“ uvedl Toman, 
podle kterého by se dozorové orgány měly více 
zaměřit na prodej napodobenin potravinářských 
výrobků a neoprávněné používání názvů u potra-
vin vyrobených z náhražek. 

Rozdávání letáků bude podle Veleby trvat zhru-
ba měsíc a na starost jej mají především okres-
ní AK. „Letáky jsou naváženy také do potravinář-
ských závodů a svůj díl letáků dostala i HK,“ řekl 
Veleba, podle kterého letáky budou lidem rozdá-
vány například v obchodech, čekárnách u lékařů 
či na obecních úřadech a poštách. 

Zemědělci a potravinářské firmy uvažují o tom, 
že na nynější letákovou akci naváže další osvětová 
kampaň pomocí novinových inzerátů nebo letáků 
doručovaných do poštovních schránek. Podle Ve-
leby bude ale záležet na finančních možnostech 
komor. „Nestačí jenom jednou vyrobit leták. Mu-
sí se to opakovat, aby se informace v lidech zafi-
xovala,“ míní Veleba. 

Naposledy rozdávali zemědělci letáky na pod-
poru českých potravin loni v létě před některými 
hypermarkety Interspar. Protestovali tím proti to-
mu, že řetězec začátkem loňského března zastavil 
pro polovinu svých obchodů nákup masa od do-
mácích chovatelů.

cích obchodech podle šetření Českého statistic-
kého úřadu nakupovali dražší hovězí a vepřové 
maso, mléko, zeleninu, ovoce, a zejména mouku 
a minerálky. Naopak levněji než v předvánočním 
týdnu mohli navzdory vyšší DPH, platné od začát-
ku roku, koupit máslo a některé další mléčné vý-
robky, ale také chléb a pečivo či drůbeží maso. 

Ceny potravin se výrazně zvýšily už loni, když 
prudký růst cen potravinářských surovin na svě-
tových trzích donutil výrobce přenášet zvýšené 
náklady do cen jejich zboží. Například kilogram 
chleba během loňského roku podražil o 6,60 koru-
ny, čtvrtka másla téměř o 11 korun. Největší podíl 
na skokovém nárůstu cen mléčných výrobků v zá-
věru loňského roku ale měly podle producentů ob-
chodní řetězce, jež zvýšily své marže. 

Rostoucí ceny potravin podle členů bankovní 
rady ale nemusejí tolik působit na další růst infla-
ce. Během roku se totiž podle některých centrál-
ních bankéřů současný růst cen potravin ve svě-
tě zastaví. Navíc nevylučují, že do cen potravin se 
již loni v listopadu s předstihem částečně promít-
lo zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty 
z pěti na devět procent. 

Světové ceny potravin jsou ovlivněny loňskou 
neúrodou, která postihla Austrálii a částečně i Ev-
ropu a USA, a v dalším období tato skutečnost již 
nemusí hrát žádnou roli, míní bankéři. Vliv ros-
toucí poptávky v zemích třetího světa dále bude 
pravděpodobně slábnout vzhledem ke stoupající 
světové nabídce potravin.  Eugenie Línková

Zveme Vás
k návštěvě našeho stánku
č. 045 v pavilonu G 1
na výstavě Salima 2008 v Brně.
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 Ceny se zvýšily v druhé polovině 
loňského roku kvůli zvýšené poptávce 
po mléku v Evropě. Také podle místo-
předsedy Mlékařského a hospodářské-
ho družstva Jih Zdeňka Houšky bude 
družstvo jako jeden z největších produ-
centů mléka v Česku i v dalších měsí-
cích držet lednové výkupní ceny. 

 „Není důvod k poklesu, protože 
i v ostatních zemích se cena udržela,“ 

uvedl. Družstvo Jih je hlavním dodava-
telem největší tuzemské mlékárenské 
firmy Madeta a zhruba třetinu vyváží 
do Německa.

SITUACI NA TRHU
BY MĚLA ZLEPŠIT

ZMĚNA LEGISLATIVY 
Průměrná výkupní cena od farmá-

řů v loňském roce byla 8,36 Kč za litr, 

což je jen o čtyři haléře více než v roce 
2004. V současnosti se ceny pohybují 
od 8,50 Kč do 10,50 Kč za litr. 

 Největší podíl na skokovém ná-
růstu cen mléčných výrobků v závě-
ru loňského roku měly podle produ-
centů obchodní řetězce, které zvýšily 
své marže. Právě v chování dominant-
ních obchodníků na trhu vidí farmáři 
i mlékárny největší problém. Situaci na 
trhu by měla zlepšit změna legislativy, 
kterou chystá předložit stínový ministr
zemědělství a předseda PK ČSSD 
Mgr. Michal Hašek. Úprava má napří-
klad zabránit uplatňování rozdílných 
podmínek vůči jednotlivým dodava-
telům nebo vynucování jednostran-
ně výhodných smluv nebo nepřiměře-
ných podmínek.

MLÉKO ZAČÍNÁ BÝT
„PŘEHŘÁTOU“ KOMODITOU
„Zažili jsme 30% nárůst v cenách 

mléka od srpna do prosince loňské-
ho roku, což byl velmi zásadní posun 
a zvrat v cenách ve velmi krátkém údo-
bí. Dnes jedeme na průměrnou cenu, 
která je zveřejňována, je to 10,04 Kč 
za litr mléka. Jestliže nedojde lidově 
řečeno ke zchladnutí trhu, je to pře-
hřátá komodita, už ani řetězce neak-
ceptují cenu. Vezměme jen máslo. Kde 
jsou už dnes zase doby, kdy bylo 250 
gramů za 38 korun, to je cena neak-
tuální stejně jako 150 Kč u eidamské 
cihly, jejíž cena klesla zpět na 110 Kč. 
Lidé jsou ve velkém očekávání, co při-
nesou změny daňové a logicky každý 
spotřebitel ví, že se šetří na jídle, to 
jsou dopady třeba zrovna na naše jo-
gurty a v ten moment, když se něče-
ho nakupuje méně, hromadí se záso-
by a dojde logicky k tlaku na produk-

ci. Jestli tlak zemědělců na ceny bude 
pokračovat, my nejsme schopni pro-
dukci už dál realizovat za vyšší pení-
ze a v ten moment je přebytek mléka 
jasný,“ uvedl generální ředitel holdin-
gu ACCOM Jaroslav Krajíček. I on 
se zúčastnil tiskové konference Agrár-
ní komory k cenám mléka. Vysvětlil, 
že společnost ACCOM sdružuje tři 
obchodní firmy, největší je ACCOM 
Czech, která zásobuje veškeré obchod-
ní řetězce chlazeným mlékárenským 
zbožím, které dokáže dovézt na jakou-
koliv vzdálenost. Hlavním partnerem 
pro prodej tohoto zboží na venkově je 
český družstevní řetězec COOP. Dále
vlastníme distribuční firmu Framil, 
která se zaměřuje na gastro produkci 
a nějaký segment trhu již dost výraz-
ně obsáhla nová naše společnost Bauer 
BIO. Do holdingu ACCOM patří také 
Bohušovická a Choceňská mlékárna. 
„Tím, že Bohušovická mlékárna je blíz-
ko německých hranic, tlak ze strany 
německé mlékárny Müller na zeměděl-
ce je velký a nabízí za mléko vždy vyš-
ší výkupní cenu. Je tu ale naštěstí his-
torická paměť, kdy odliv k německým 
dodavatelům už tady byl, došlo v urči-
tém momentu k tomu, co je zákonité. 
Když odpadla konkurence, změnily se 
farmářské ceny a zemědělci už neměli 
možnost jít zpátky. My velmi dobře ví-
me, že mlékárna bez mléka je jen hro-
mada suti a kravíny bez mlékáren je 
to samé. Myslím si, že by bylo dobré, 
aby došlo ke shodě mezi prvovýrobci 
a námi jako výrobci v tom smyslu, aby-
chom dokázali udržet přijatelnou hla-
dinu cen na trhu, abychom mohli za-
jistit udržitelný rozvoj jak prvovýrobci, 
tak zpracovateli do budoucna,“ uvedl 
Krajíček.

CENY MLÉKA
V ČR ZAOSTALY

ZA CENAMI V NĚMECKU
K cenám mléka se vyjadřoval na 

tiskové konferenci i Zdeněk Houška, 
místopředseda Mlékařského a hospo-
dářského družstva Jih. „Ceny v ČR 
od května 2007 zaostaly za zvýšením 
cen v Německu a Rakousku v průmě-
ru o 10–15 %. Z porovnání vývoje cen 
mléka zemědělských výrobců v SRN 
a v ČR je zřejmé, že růst ceny v ČR 
započal až v září a vykazuje daleko 
menší dynamiku, tzn. že rozdíl mezi 
cenou mléka v ČR a SRN se zvyšuje. 
Konkrétně cena mléka u nás i po svém 
zvýšení v listopadu 2007 dosáhla 87 % 
ceny v Německu. Růst cen mléčných 
výrobků na světovém trhu však zapo-
čal již v březnu, na domácím trhu až 
v červnu 2007.

Často se upozorňuje na to, že cena 
mléka roste v jedné bavorské mlékárně 
Goldstein Cham. Podle přehledu mlé-
káren v Německu je cena v této mlékár-
ně na průměru cen celého Německa. 
Největší podíl na růstu spotřebitelských 
cen však měli obchodníci. Spotřebitel-
ské ceny v listopadu 2007 oproti listo-
padu 2006 vzrostly o 39 %, ceny mléká-
ren se zvýšily o 32 % a ceny zemědělské 
o 29 %. Podíl mléka na konečném vý-
robku se výrazně snížil. U patnácti zá-
kladních potravin se marže v průměru 
v období listopad 2007 proti listopadu 
roku 2003 zvýšila v ČR ze 27,2 % na 34 
%, z toho u másla na 29 % a u trvanlivé-
ho mléka na 44 %.Tímto růstem cen na 
konci loňského roku se obchodníci při-
pravili dopředu na změny DPH platné 
od 1. 1. 2008, což se promítlo ve zvýše-
ní inflace,“ uzavřel Houška.

 Eugenie Línková

S poklesem ceny mléka se v dohlednu nepočítá

Ministerstvo zemědělství ČR,
ČM svaz mlékárenský,

Ústav technologie mléka,
a tuků VŠCHT, Praha

V Y H L A Š U J Í
6 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E

„Mlékárenský 
výrobek roku 

2008“
I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ 

VÝROBKU

Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 2008“ 
mohou výrobní společnosti přihlásit výrobky, kte-
ré byly uvedeny na trh v období od 1. dubna 2007 
do 31. března 2008. Výrobky mohou být přihláše-
ny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové výrobky),
�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléčných 

nápojů,
� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky, aj.).

Za nový výrobek je považován mlékárenský pro-
dukt, který byl nově vyvinut nebo u něj byla změ-
něna receptura nebo technologie výroby, vzhled, 
anebo je prodáván ve výrazně změněném obalu. 
Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá 
společnost může přihlásit více výrobků. Přihláš-
ky budou zasílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský
V Olšinách 75, 100 98 Praha 10.

 
V přihlášce bude uveden název výrobku, katego-
rie, do které je přihlašován, popis a charakteris-
tika výrobku, datum uvedení na trh, rozšířenost 
v obchodní síti, případně prodaný objem a po-
díl na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých 
odborníků a zástupců pořadatelů. Odborným ga-
rantem je VŠCHT, Ústav technologie mléka a tu-
ků a Ústav chemie a analýzy potravin. Organizá-
tor akce sdělí přihlášeným firmám data a pod-
mínky pro předání vzorků k hodnocení. Za každý 
výrobek uhradí výrobce správní poplatek ve vý-
ši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2008“ bude 
udělen v kategoriích, kde budou hodnoceny mi-
nimálně tři přihlášené výrobky. Pořadatelé si vy-
hrazují právo podle počtu přihlášených výrobků 
ně které kategorie sloučit nebo zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

DO 31. 3. 2008.
 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny 
na akci „Světový den mléka“ 27. května 2008.
Oceněným výrobcům předá diplomy ministr ze-
mědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.

Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce

Ladislava Liklera,
mobil: 602 214 978, fax: 235 357 788,

e-mail: likler@seznam.cz 

Na snímku je předsednický stůl, kde k novinářům hovoří zprava Ing. Jaroslav Krají-
ček, generální ředitel ACCOM holding s. r. o., Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR, 
Zdeněk Houška z Mlékařského a hospodářského družstva Jih, Tábor, a Ing. Petr 
Marek, ředitel Choceňské mlékárny s. r. o.

Praha – Ceny mléka a mlékárenských výrobků oproti lednové úrovni 
zřejmě v nejbližší době výrazně neklesnou. Shodli se na tom zástupci mlé-
káren i jejich dodavatelů na tiskové konferenci. Například podle ředitele 
Choceňské mlékárny Petra Marka se budou ceny mléčných výrobků spíše 
držet na stávající úrovni nebo jen mírně klesnou. 

www.agral.cz

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 
nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

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 
vyšlo 26. února 2008.
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Moudrost vždy charakterizova-
la selský stav a „zdravý selský ro-
zum“ byl určující pro výsledky hos-
podaření zemědělců. Možná obchod 
nebyl vždy jejich silnou stránkou, 
věděli však dobře, že jednorázo-
vě výhodný obchod nic nezname-
ná. Daleko důležitější pro stabilitu 
hospodaření je dlouhodobě zajiš-
těný odbyt a dobré vzájemné vzta-
hy s odběrateli. Cenu, která je ne-
smírně důležitá, určuje trh, aktuál-
ní stav nabídky a poptávky. Nelze ji 
diktovat žádnou smluvní stranou.

Jistě bude většina čtenářů se mnou 
souhlasit, že to platilo dříve a bude jis-
tě platit i v budoucnu. Z mnoha země-
dělců se v současné době stali razant-
ní obchodníci, kteří hledí především na 
okamžitý efekt. Vstoupili jsme do spo-
lečné Evropy a musíme všichni akcepto-
vat podmínky volného trhu, postupně se 
přizpůsobit a být konkurenceschopní. 
Kolika zemědělcům a zpracovatelům se 

Zdravý selský rozum a cena mléka 

Před časem jsem kritizoval Čes-
komoravský svaz mlékárenský za 
to, že nemá vizi a strategii budouc-
nosti mlékařství v České republi-
ce.

K tématu se chci krátce vrátit, proto-
že se jedná o zásadní otázku: kam smě-
řuje mlékařství v České republice a kam 
by směřovat mělo.

V prvních letech po restauraci kapi-
talismu se 122 mlékáren, které u nás by-
ly v roce 1989 v krajském uspořádání, 
většinou osamostatnilo od krajských 
ředitelství, různě zprivatizovalo a ta-
ké z velké části zaniklo. Podobný pro-
ces probíhal v zemědělství, kde ovšem 
stoupla nevídaně výkonnost výroby mlé-
ka. Vzhledem k růstu cen, nezatížených 
už tzv. zápornou daní neboli dotací do 
spotřebitelské ceny, klesla spotřeba mlé-
ka, která v následujících letech, po kon-
centraci výroby a modernizaci mléká-
ren, začala pozvolna stoupat na úroveň 
danou stravovacími zvyklostmi naší po-
pulace. Dnes máme zhruba 50 mléká-
renských závodů (transformace dosud 
probíhá a další mlékárny zaniknou), ko-
lem 1500 dodavatelů mléka (nepočítám 

ty nejmenší) a dojivost i jakost mléka 
srovnatelnou s Evropou. Spotřeba mlé-
ka a mlékárenských výrobků se blíží 250 
litrům na obyvatele ročně a řada podni-
ků exportuje do zahraničí, ať už na tra-
diční trhy (máslo, suš. mléko, slané sý-
ry) nebo na náročnější trhy (sýry).

Transformace mlékařství proběhla 
úspěšně (i když někteří kolegové si mys-
lí opak) a dnes se v rámci EU (i s růz-
nými administrativními omezeními trhu 
byrokracií EU) české mlékařství dobře 
uplatní. Jsme nakonec všichni spotřebi-
telé a kupujeme a konzumujeme naše 
jogurty, sýry, máslo, mléko i tvaroh, ač 
máme možnost si koupit i zahraniční. 

Jsme ovšem i zdravě i nezdravě ne-
spokojení, chceme víc dotací, omezení 
přítomnosti konkurence, vyšší a nižší 
ceny (podle toho, zda kupujeme či pro-
dáváme) a chceme tu volný trh a jindy 
zase regulaci cen a objemů všeho dru-
hu. Žijeme prostě, my spotřebitelé, vý-
robci i zpracovatelé mléka, v normál-
ním světě. 

Dříve se mlékárenský svaz staral pře-
devším o dotace pro některé své členy. 
Dnes, kdy bylo nutno dotační lobby pře-
sunout do Bruselu, zdá se, že už tolik 

společných témat není? Ale je: kvalita 
a analytická kontrola syrového mléka, 
směrování šlechtění dojnic, hygienická 
jakost a vůbec systém kontroly mléká-
renských výrobků, propagace mléka ja-
ko základní součásti výživy, zdravá vý-
živa vůbec, karence vápníku ve stravě, 
liberalizace tržního prostředí atd. atd., 
jistě by čtenář přidal další. 

Měli bychom ale vidět na horizontu, 
kam mlékařství směřovat a jakou cestou 
jít. Myslíte, že to víme? Bylo by dobře 
z mozaiky těch, kdo o tom mohou dis-
kutovat ze své zkušenosti a rozhledu ať 
už na jakémkoli organizačním stupni, 
pokusit se formulovat, kdo jsme a kam 
jdeme (odkud, to víme).

Myslím, že bychom měli vidět v ho-
rizontu desetiletí české mlékařství ma-
teriálně i organizačně na evropské úrov-
ni, schopné zásobovat vnitřní trh ČR 
a EU sofistikovanými mlékárenskými 
výrobky, protože konkurovat sušeným 
mlékem a máslem, případně exportem 
syrového mléka, to umí každý. Výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou by měly 
hrát na liberálním evropském trhu vět-
ší úlohu, než by mělo odpovídat velikos-
ti českého mlékařství. Je velkou vinou 

minulých ministrů zemedělství, že na-
místo exportu výrobků s přidanou hod-
notou podporovali vývoz surovin, a zpo-
malili tak zdravý vývoj, kdy přežila řada 
výrobců mléka i zpracovatelů, kteří by 
normálně už neexistovali. Nejspíš dojde 
ke koncentraci a zvětšení současných 
prosperujících mlékáren, takže se při-
blížíme stavu v Německu nebo ve Fran-
cii, kde není dominantní zpracovatel 
ani dominantní obchodník se syrovým 
mlékem, ale několik větších společností 
schopných obstát kapitálově na evrop-
ském trhu a několik menších výrobců 
lokálního významu nebo specialit. I na 
českém teritoriu budou hrát stále větší 
úlohu světové firmy, ale proč ne, když 
budou v Česku vyrábět z českého mléka 
české výrobky (zatím se zdá, že se jim 
to daří lépe než firmám s českým kapi-
tálem, jsou-li takové?). Odhaduji, že čes-
kým poměrům odpovídá zpracování ko-
lem 3 mld. l mléka ročně. 

Jakou strategii bychom měli zvolit? 
Podporovat liberalizaci trhu s mlékem 
i s výrobky, bránit volný trh, kde nás 
nutí uspět konkurence předních evrop-
ských firem. Inovace a tlak trhu na so-
fistikované výrobky, agresivní obchod-

ní politika a inovace by měly být hlav-
ní faktory úspěchu na evropském trhu. 
Spolupráce a koncentrace tam, kde je 
to výhodné, konkurence tam, kde je 
nějaký výrobce ve svém výrobním pro-
gramu lepší. Namísto hádání o omeze-
ní vlivu obchodních řetězců se ucházet 
o konečného zákazníka-spotřebitele. Ne 
dodavatel, ale zákazník musí donutit ob-
chodníka k racionálnímu chování. Vý-
robci musí poskytovat nejen zboží, ale 
i servis. Atd.

Krátce: úspěch na liberálním evrop-
ském trhu díky výrobkům s vysokou 
přidanou hodnotou a úspěchu u koneč-
ných zákazníků – spotřebitelů namísto 
hledání podpory u státu a evropské by-
rokracie. Tím také podpořit chovatele 
mléčného skotu, bez nichž bychom ni-
kdy neuspěli (oni bez zpracovatelů ale 
taky ne – dodávat syrové mléko do Ně-
mecka nemusí být zajímavé pořád).

Budoucnost vidím optimisticky. Ka-
tastrofy a krize, předvídané některými 
mlékařskými prognostiky, se nekonaly. 
V boji o evropský trh s mléčnými výrob-
ky si nestojíme špatně.

Do dalších let přeji mnoho úspěchů.
Ing. Oldřich Obermaier

Kam směřovat české mlékařství

to podaří, bude záviset na vzájemných 
vztazích. Bez mléka vyrobeného v ČR 
nebude ani mlékáren a obráceně, při 
likvidaci mlékáren lze též počítat s vý-
znamnou redukcí výroby mléka. 

 Nechci filosofovat, teprve čas uká-
že, které chování je moudré a které ni-
koliv. Současný stav ve vztazích me-
zi zemědělci a mlékaři, mezi něž pat-
řím, mě znepokojuje. Již sedmnáct let 
řídím Choceňskou mlékárnu, která pat-
ří zpracováním mléka a půlmiliardovým 
ročním obratem mezi střední mlékárny. 
Majetkové propojení se zemědělci vždy 
vytvářelo stabilitu, mírně nadprůměrná 
nákupní cena mléka a včasnost plateb, 
spokojenost všech dodavatelů. Vysoká 
konkurenční schopnost našich rozho-
dujících výrobků Choceňského poma-
zánkového másla a smetanových jogur-
tů to umožňovala. Po celou dobu spolu-
práce dosahovali zemědělci v průměru 
5% rentability a ekonomika výroby mlé-
ka byla jejich stabilizačním faktorem.

Posledního půl roku se však situace 
významně změnila. Především extrém-
ní krátkodobý zájem o vývoz sušeného 
mléka, másla, smetany a eidamských sý-
rů vyvolal skokový nárůst cen těchto vý-
robků. Jejich výroba se stala při 8koru-
nových nákupních cenách mléka vyso-
ce lukrativní. Mlékárny v celé Evropě, 
vyrábějící uvedené výrobky, zahájily ce-
novou válku ve snaze zvýšit nákup mlé-
ka. Někteří představitelé mlékařů začali 
hlásat, že budou prodávat čtvrtku másla 
za 60 Kč, jako by zapomněli, že trh ur-
čí cenu, a ne oni. Zemědělci oprávně-
ně požadovali nákupní cenu za mléko 
11 Kč, neboť si uměli dobře spočítat, že 
při této ceně másla a ceně sušeného od-
středěného mléka nad 100 Kč/kg na to 
mlékárny mají. Informace se stala zají-

mavá i pro sdělovací prostředky, neboť 
poplašné zprávy jsou to, co spotřebite-
le nejvíce zajímá. Představitelé mlékař-
ských družstev a zemědělská lobby za-
hájili tvrdě vyjednávání s mlékárnami za 
prosazení evropských nákupních cen, 
bez ohledu na situaci českého trhu.

Měsíce prosinec a zvláště leden však 
ukázaly, jak krátké bylo období enorm-
ního zájmu obchodníků o sušené mlé-
ko, máslo, sýry. Ceny těchto výrobků 
rychle klesají, čtvrtka másla se již dá po-
řídit za 25 Kč jako před půl rokem, cena 
sušeného mléka je 60 Kč/kg. Kdo chce 
počítat, tak rychle zjistí, že to odpovídá 
nákupní ceně max. 8,50 Kč. V Chocni 
máme moudré zemědělce, kteří souhla-
sí s tím, stabilizovat nákupní cenu na 
9,50 Kč a nerozkolísávat trh s mléčný-
mi výrobky. Ponechat českým výrobkům 
určitou konkurenční výhodu proti dovo-
zovým a tím zajistit prostor pro navyšo-
vání výroby mléka. Vždyť při této ceně 
sami dosahují rentabilitu většinou vyš-
ší než 10 %. Bohužel všeobecný tlak ze-
mědělců v celé republice a postup ně-
kterých mlékáren i nás donutil zaplatit 
v lednu cenu vyšší než 10 Kč, aby naši 
zemědělci nebyli tzv. „hloupí“.

V Choceňské mlékárně jsme neby-
li nikdy zvyklí podnikat se ztrátou, ani 
v letošním roce tomu tak nemůže být. 
Začátkem roku se však přiřadíme k vět-
šině ostatních, kde budou používat čer-
venou tužku. Chci však připomenout ze-
mědělcům, ať nedopadnou jako v minu-
losti, kdy ve zkrachovalých mlékárnách 
zůstaly velké peníze. O tom, že není roz-
hodující velikost mlékárny, se mohli pře-
svědčit v Promil Nový Bydžov. 

Teprve čas ukáže, kdo byl moudrý.
Ing. Petr Marek

ředitel, Choceňská mlékárna s. r. o.

Ing. Petr Marek, ředitel, Choceňská 
mlékárna s. r. o.

Vycházejí
každé

dva
měsíce 

�  List vychází pravidelně od roku 1992 a slouží 
celému oboru masného průmyslu, jejich dodavatelům 

a obchodu s masem a masnými výrobky.
Také službám pro obor a všem dalším podnikatelským 

oblastem, které se zpracováním masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, 
ale i další menší zpracovatelské firmy, včetně malých 

živnostenských provozoven, jichž je u nás poměrně vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí
vedle odborných článků i zábavnou část.

Již tradičně je v listu zastoupena i společenská rubrika, která 
pamatuje na významná jubilea jak osob,

tak i významných skutečností v oboru zpracovatelů masa. 

www.agral.cz
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NÁKUP MLÉKA
Mlékárenský průmysl nakoupil a zpracoval v roce 2007 podle resortního statistického výkazu minis-

terstva zemědělství 2 389,7 mil. l mléka, což představuje zvýšení v porovnání s předcházejícím rokem 
2006 o 60,1 mil. l, tj. o 2,6 %. Zvýšený nákup byl ovlivněn zvýšenou nabídkou farmářského mléka, je-
hož realizační cena ve druhém pololetí skokově narůstala. Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně 
mírně snížil o 0,02 % na 3,88 %. Obsah bílkovin se naopak mírně zvýšil o 0,02 % na 3,37 %.

Z celkového objemu nákupu bylo zařazeno do I. a vyšší třídy jakosti 98,6 % dodaného mléka, o 0,3 % 
více ve srovnání s předcházejícím rokem.

CENY
Průměrná realizační cena nakoupeného mléka se zvýšila ze 7,81 Kč/l v roce 2006 o 0,59 Kč/l na 8,36 

Kč/l v minulém roce (+7,0 %).
Zatímco se cena nakupovaného mléka od ledna do června 2007 pohybovala v úzkém rozpětí od 7,79 

Kč/l do 7,81 Kč/l, začala se od června (7,79 Kč/l) měsíčně zvyšovat:
v červenci o 0,09 Kč/l (+1,16 %) na 7,88 Kč/l
v srpnu o 0,20 Kč/l (+2,53 %) na 8,08 Kč/l
v září o 0,40 Kč/l (+4,95 %) na 8,48 Kč/l
v říjnu o 0,89 Kč/l (+10,50 %) na 9,37 Kč/l
v listopadu o 0,61 Kč/l (+6,51 %) na 9,98 Kč/l
v prosinci o 0,01 Kč/l (+0,001 %) na 9,99 Kč/l.

Příčina dramatického zvyšování cen byla vyvolána ve druhém pololetí minulého roku deficitní su-
rovinovou bilancí mléčné suroviny v celosvětovém měřítku, která se následně promítla i do mléčného 
sektoru ČR.

Poptávka převyšující nabídku ovlivnila vzestup cen mlékárenských výrobků na světovém trhu na his-
toricky nejvyšší úroveň. Na vzestupu cen se však mimo nevyvážené surovinové bilance zejména podílel 
dlouhodobý pokles hodnoty US dolaru, jehož prostřednictvím se na světovém trhu obchoduje.

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

Výrobek Prosinec
2006

Prosinec
2007 Rozdíl

Index
2007/2006

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 10,04 13,11 3,07 130,6

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 9,34 12,08 2,74 129,3

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,58 11,11 1,53 116,0

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,69 13,01 2,32 121,7

Jogurt bílý do 4,5 % tuku – 150g kelímek x x x x

Máslo čerstvé – 250 g, Al folie, 16 % vody –1kg 80,72 110,22 29,50 136,5

Tvaroh měkký 250 g, Al folie, 25 % sušiny –1kg 41,20 44,53 3,33 108,1

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 81,61 116,70 35,09 143,0

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 83,05 124,42 41,37 149,8

K nejvyššímu vzestupu meziročních prosincových obchodních cen došlo u sýrů – u Eidamské cihly 
45 % o 49,8 %, Eidamské cihly 30 % o 43 %, dále u čerstvého másla o 36,5 %, polotučného trvanlivého 
mléka v kartonu o 30,6 % a odstředěného trvanlivého mléka v kartonu o 29,3 %.

Nejnižší zvýšení obchodních cen vykázal měkký tvaroh, pouze o 8,1 %, a polotučné konzumní mlé-
ko v sáčku o 16 %.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se meziročně zvýšila o 1,9 % z 589 823 tis. l v roce 2006 na 600 950 tis. 

l v roce 2007.

Tab. č. 2  Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007
Konzumní mléko celkem 589 823 600 950 100,0 100,0 101,9

Z toho – pasterované 116 206 114 345 19,7 19,0 98,4

            – trvanlivé 473 617 486 605 80,3 81,0 102,7

 Ke zvýšení výroby došlo u trvanlivého konzumního mléka o 2,7 %, jehož dominantní podíl na cel-
kové výrobě konzumního mléka dosáhl 81 % (+0,7 %). Naopak podíl čerstvého pasterovaného mléka se 
meziročně snížil o 1,6 % na 19 %.

Tab. č. 3  Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2007/20062006 2007 2006 2007
Odstředěné/nízkotučné 58 806 60 584 10,0 10,1 103,0

Polotučné 487 819 478 864 82,7 79,7 98,2

Plnotučné 43 198 61 502 7,3 10,2 142,4

Celkem 589 823 600 950 100,0 100,0 101,9

Z celkového objemu výroby se meziročně snížil podíl polotučného mléka o 3 %, zatímco se velmi 
pozitivně zvýšila výroba plnotučného mléka o 2,9 % na 10,2 % a předstihla podíl odstředěného mléka 
o 0,1 %.

Tab. č. 4  Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007
Kartony trvanlivé 473 617 486 605 80,3 81,0 102,7

Kartony pasterované 41 262 38 849 7,0 6,5 94,2

Ostatní 74 944 75 498 12,7 12,5 100,7

Celkem 589 823 600 950 100,0 100,0 101,9
Celkový podíl mléka plněného do kartonových obalů, a to jak trvanlivého mléka (81,0 %), tak čers-

tvého pasterovaného mléka (6,5 %) dosáhl 87,5 % a na ostatní obaly (PE sáčky a PET lahve) připadá 
pouze zbývajících 12,5 % (-0,2 %).

SMETANY

Tab. č. 5   Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007
Konz. smetany, včetně kysaných 42 378 43 176 100,0 100,0 101,9

Z toho – kysané 13 328 12 724 31,5 29,5 95,5

           – s obs. tuku nad 30 % 17 557 18 049 41,4 41,8 102,8

Výroba konzumních smetan,včetně kysaných smetan se v roce 2007 zvýšila v porovnání s rokem 2006 
o 1,9 % na 43 176 tis. l. Zatímco se meziročně výroba kysaných smetan snížila o 4,5 % na 12 724 tis. l, 
výroba smetan s minimálním obsahem tuku 30 % se zvýšila o 2,8 % na 18 049 tis. l.

Celkový objem vývozu tekutých výrobků CN 0401 zahrnujících mléka a smetany v roce 2007 dosáhl 
578,7 mil. kg a byl v porovnání s předcházejícím rokem o 30,8 mil. kg vyšší (+5,5%). Na tomto celko-
vém objemu se podílí 366,6 mil. kg mléka v cisternách (+5,3%), 199,3 mil. kg mléka v konzumním ba-
lení (+4,6 %) a 12,8 mil. kg smetan (+39,1 %).

Podíl vývozu mléka v cisternách dosáhl 15,3 % z celkového objemu nákupu mléka. 
Protisměrný objem dovozu tekutých výrobků CN 0401 dosáhl 130,3 mil. kg a byl v porovnání s před-

cházejícím rokem 2006 o 25,3 mil. kg vyšší (+24,1 %). Na celkový dovoz připadá 85,5 mil. kg mléka v cis-
ternách (+33,6 %), 33,6 mil. kg mléka v konzumním balení (+17,1 %) a 11,2 mil. kg smetan (-8,9 %).

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6  Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007
Jogurty celkem 123 991 141 872 100,0 100,0 114,4

Z toho – ochucené 95 982 109 688 77,4 77,3 114,3

            – nízkotučné
              do 0,5 %

15 434 16 569 12,4 11,7 107,4

Výroba jogurtů vykazuje velmi progresivní nárůst o 14,4 % z 123 991 tun v roce 2006 na 141 872 
tun v roce 2007. Podíl nízkotučných jogurtů z jejich celkové výroby se meziročně mírně snížil o 0,7 %, 
z 12,4 % na 11,7 %. Z dalších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních zakysaných vý-
robků (bez podmáslí) zvýšení výroby o 13,1 %, z 30 961 tun na 35 017 tun. Výroba neochuceného kysa-
ného podmáslí se snížila o 5,5 % na 9 092 tun.

Dovoz tekutých zakysaných výrobků CN 0403 se v roce 2007 v porovnání s předcházejícím rokem 
zvýšil o 6 313 tun na 39 751 tun (+18,9 %). V rámci této skupiny výrobků se meziročně zvýšil dovoz jo-
gurtů o 1 913 tun na 13 569 tun (+16,4 %). 

Celkový vývoz výrobků CN 0403 se významně zvýšil v roce 2007 o 17 062 tun na 67 695 tun (+33,7 %).
Vývoz jogurtů se na tomto výsledku podílel v roce 2007 zvýšením o 15 032 tun na 54 327 tun.

VÝROBA MÁSLA
Celková výroba másla dosáhla v roce 2007 podle údajů statistického bilančního výkazu MZe 6-12, od-

díl III. zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového másla a másla s rostlinným 
tukem, 51 258 tun, což představuje v porovnání s předcházejícím rokem snížení o 859 tun (-1,6 %).

Tab. č. 7  Vývoj výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Počáteční zásoba k 1. 1. 1828 1069 -759 58,5

Výroba 52117 51258 -859 98,4

Prodej na vnitřním trhu 43108 43231 123 100,3

Vývoz 6374 5646 -728 88,6

Konečná zásoba k 31. 12. 1069 1736 667 162,4

Úroveň počátečních zásob másla se meziročně snížila o 759 tun, z 1828 tun na 1069 tun (41,5 %), 
zatímco konečná zásoba vzrostla z 1069 tun na 1736 tun (+62,4 %). Úroveň prodeje másla na vnitřním 
trhu se nepatrně zvýšila o 0,3 % a dosáhla 43 231 tun.

Vývoz másla se podle resortního výkazu meziročně snížil o 728 tun na 5 646 tun (-11,4 %).
Dovoz másla se podle údajů statistiky ČSÚ zvýšil o 2 064 tun, z 10 099 tun v roce 2006 na 12 163 

tun v roce 2007.

Tab. č. 8  Skladba sortimentu hotových výrobků 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Máslo čerstvé 26750 26580 -70 99,7

Máslo s vyšším obs. vody, 
solené máslo

x x x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x

Máslo celkem 35864 31667 -4197 88,3

Pomazánkové máslo 10000 9291 -709 92,9

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

x
x

x
1508

x
x

x
x

V kolonkách označených x se konkrétní údaje neuvádějí v zájmu utajení produkce individuálních vý-
robců. Celková výroba tradičního sortimentu másla s obsahem 16 % vody (včetně nevýznamného po-
dílu másla s vyšším obsahem vody a másla soleného) dosáhla v roce 2007 31 667 tun a byla ve srovná-
ní s rokem 2006 o 4 197 tun nižší (-11,7 %). Výroba pomazánkového másla vykázala meziroční pokles 
o 709 tun (-7,1 %) na 9 291 tun.

TVAROHY

Tab. č. 9  Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Tvarohy 28 213 29 626 1 413 105,0

Smetanové krémy 11 718 11 880 162 101,4

Tvarohové dezerty 3 871 3 387 -484 87,5

Celkem 43 802 44 893 1091 102,5

Uvedená skupina výrobků dosáhla celkový vzestup produkce o 2,5 % na 44 893 tun. Na tomto pozi-
tivním vývoji se především podílí zvýšení výroby tvarohů o 5,0 % na 29 626 tun a rovněž i zvýšení výro-
by smetanových krémů o 1,4 % na 11 880 tun. Výroba tvarohových dezertů se snížila o 12,5 % na 3 387 
tun. Na celkové výrobě tvarohů se podílel měkký tvaroh 20 248 tun (+4,2 %), jemný tučný tvaroh 5 755 
tunami (+8,5 %), tvrdý tvaroh 1 155 tun (-19,5 %) a průmyslový tvaroh 2 468 tun (+20,4 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v roce 2007 meziročně snížila o 2 143 tun (-2,4 %), z 88 087 tun na 85 944 

tun. Výroba tavených sýrů se zvýšila o 388 tun (+2,1 %), z 18 877 tun na 19 265 tun.

Výroba mlékárenských výrobků v roce 2007
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Tab. č. 10  Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Sýry přírodní 88 087 85 944 -2 143 97,6

Sýry tavené 18 877 19 265 388 102,1

Sýry celkem 106 964 105 209 -1 755 98,4

Celková výroby přírodních sýrů a tavených sýrů se snížila o 1,6 % (1 755 tun) na 105 209 tun. V ná-
sledující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního členění.

Tab. č. 11  Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl Index

2007/20062006 2007
Čerstvé nezrající 7 533 8 647 1 114 114,8

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 7 798 8 315 517 106,6

Plísňové 13 452 12 538 -914 93,2

Vybrané polotvrdé 45 762 45 406 -356 99,2

Tvrdé a extra tvrdé 8 328 x x x

Ostatní x x x x

 Nejvyšší podíl 52,8 % z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných 
polotvrdých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a sýr Madeland. Objem jejich výroby se mezi-
ročně snížil o 0,8 % (-356 tun) na 45 406 tun.

Významné zvýšení zaznamenala výroba čerstvých nezrajících sýrů, která se zvýšila meziročně o 1 114 
tun (+14,8 %) na 8 647 tun. Zvýšila se i výroba bílých sýrů v solném nálevu o 517 tun (+6,6 %) na 8 315 
tun. Výroba plísňových sýrů se snížila o 6,8 % na 12 538 tun. Sortiment sýrů a tvarohů vykazuje v zahra-
ničním obchodě velmi nepříznivý trend. Objem jejich vývozu se meziročně snížil o 1 867 tun z 23 002 
tun v roce 2006 na 21 135 tun v roce 2007 (-8,1 %). Protisměrný reciproční dovoz se naopak rapidně 
zvýšil o 11 868 tun, z 57 053 tun v roce 2006 na 68 921 tun v roce 2007 (+20,8 %). To znamená, že do-
voz této nejvýznamnější sortimentní skupiny převýšil více než trojnásobně objem vývozu.

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl Index

2007/20062006 2007

Poč. zásoba k 1. 1.
z toho  SOM

SMT

3 009
1 905
1 104

1 861
1 100

761

-1 148
-805
-343

61,8
57,7
68,9

Výroba celkem
z toho  SOM

SMT

36 132
19 443
16 689

38 301
23 405
14 888

2 169
3 962
-2 592

106,0
120,4
89,3

Vývoz celkem
z toho  SOM

SMT

21 867
10 310
11 548

19 281
11 242
8 039

-2 586
923

-3 509

88,2
108,9
69,6

Konečná zásoba k 31. 12.
z toho  SOM

SMT

1 661
1 100

761

3 101
1 816
1 289

1 440
718
528

186,7
165,1
169,4

Celková výroba sušených mlék se meziročně zvýšila o 2 169 tun (+6,0 %), z 36 132 tun na 38 103 
tun. Z uvedeného celkového objemu se zvýšila výroba SOM o 20,4 % na 23 405 tun, zatímco se výroba 
sušeného plnotučného mléka snížila o 11,7 0 (-2 592 tun) na 13 898 tun. Celkový vývoz sušených mlék 
se dle údajů resortní statistiky MZe ČR za rok 2007 meziročně snížil o 11,8 % (-2 586 tun) na 19 281 
tun. Snížení ovlivnilo sušené plnotučné mléko, jehož vývoj poklesl o 3 509 tun (-304 %), zatímco vývoz 
SOM se zvýšil o 923 tun (8,9 %) na 11 242 tun. Konečná zásoba sušených mlék se k 31. 12. 2007 zvý-
šila oproti předcházejícímu roku o 1 440 tun (+86,7 %) na 3 101 tun.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Tab. č. 19  Zahraniční obchod ČR mlékárenskými výrobky v tis. Kč

Ukazatel/rok 2006 2007 Rozdíl Index
2007/2006

Vývoz mléka a výrobků 11 621 607 14 705 392 3 083 585 126,5

Dovoz mléka a výrobků 7 556 951 9 375 876 1 818 925 124,7

Bilance (saldo) 4 064 856 5 329 518 1 264 662 131,1

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v roce 2007 meziroční vzestup hodnoty vývozu 

o 26,5 % na 14 705 392 tis. Kč. Hodnota dovozu se v tomto roce zvýšila o 24,7 % na 9 375 876 tis. Kč. 
Na celkové hodnotě vývozu se nejvýznamněji podílely výrobky CN 0401 mléko a smetany částkou 5 939 
mil. Kč (40,4 %), ze které připadá 3 252 mil. Kč na vývoz mléka v cisternách (54,8 %) a 2 846 mil. Kč 
na mléko v konzumním balení (36,2 %).

Na celkové hodnotě dovozu se více jak polovinou podílejí sýry a tvarohy – částkou 4 786,2 mil. Kč 
(51,1 %). Celkové saldo zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky se za rok 2007 meziročně zvý-
šilo o 31,1 % ze 4 065 mil. Kč v roce 2006 na 5 330 mil. Kč v minulém roce.

Tab. č. 20  Výroba mlékárenských výrobků v roce 2007

Výrobek Jedn. Výroba 2006 Výroba 2007 Index/rozdíl 
2007/2006

Nákup mléka mil. l 2 329 573 2 389 658 102,6
Prům.obsah tuku % 3,90 3,88 -0,02
Prům. obsah bílkovin % 3,35 3,37 +0,02
Prům. nák. cena mléka 1 l  Kč/l 7,81 8,36 +0,59
Konz. mléko celkem tis. l 589 823 600 950 101,9
Konz. smetany vč. kysaných tis. l 42 373 43 176 101,9
Jogurty celkem tuny 12 3991 141 872 114,4
Konz. tvarohy tuny 28 213 29 626 105
Smetanové krémy tuny 11 718 11 880 101,4
Tvarohové dezerty tuny 3 871 3 387 87,5
Máslo celkem* tuny 35 864 31 667 88,3
Sýry přírodní tuny 88 087 85 944 97,6
Sýry tavené tuny 18 877 19 265 102,1
Mražené smet. krémy tuny x x x
Suš. mléko celkem bez KDV tuny 36 132 38 301 106,0
Z toho – odtučněné tuny 19 443 23 405 120,4

*bez pomazánkového másla a směsných emulgovaných tuků Pramen: Statistický výkaz  MZe ČR
Ing. Milan Křivánek, ČMSM
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Export a import
rostlinných tuků a olejů

�  Tuky pro mlékárenský průmysl – alternativy 
mléčného tuku

�  Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský 
průmysl

�  Tuky pro kosmetický průmysl
�  Poradenská služba v oblasti technologie 

procesů výroby

Václavské nám. 64, 111 21 Praha 1, P. O. BOX 263 
Tel./fax: 222 212 087, 222 210 406

Mobil: 602 451 305, 602 145 090
E-mail: jan.tuma@aarhuskarlshamn.cz
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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)
� Vitaminy, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny
 �   rozpustné (inulín, polydextróza)
 �   nerozpustné (hrachová, tomatová, pohanková, Fava)
� 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 hydroxypropylmethylcelulóza – METHOCEL

Firma Brenntag CR s. r. o.
působí na českém trhu již více než 12 let a ve spolupráci s předními 
světovými výrobci potravinářských aditiv a ingrediencí patříme me-
zi největší distributory v ČR. Naše prodejní kanceláře naleznete po 
celém světě. Z naší bohaté nabídky můžeme nabídnout následující:

Olma získala 
ocenění Zlatý dukát

Olomoucká mlékárna OLMA, a. s.,
získala prestižní ocenění Zlatý dukát, které uděluje časopis 

Moderní obchod ve spolupráci s odbornou porotou. 

Na slavnostním večeru 5. února 2008, který se konal při příleži-
tosti konference Retail Summit 2008 v TOP hotelu v Praze, byla 
předána ocenění v kategorii Obchod, Dodavatel a Osobnost. 
Olma získala ocenění v kategorii Dodavatel za Českou republiku. 
Zlatý dukát je cenou za kvalitu a mimořádný přínos pro obchod, 
a tedy i pro zákazníka. Uděluje se společnostem a osobnostem 
nebo institucím z České a Slovenské republiky, které ve své 
každodenní práci dokazují svůj dobrý přístup jak k dodavatelům, 
tak ke spotřebitelům. O udělení Zlatého dukátu rozhoduje 
nezávislá porota, která se skládá z odborníků a významných 
osobností působících ve sféře obchodu. Symbolickým 
vzorem pro ocenění je zlatý dukát, který nechal poprvé razit 
Jan Lucemburský ve 14. století. Toto ocenění pro společnost
OLMA, a. s., převzal její category manager pan Ladislav Fišer. 

Flirt s vůní léta
Mlékárna Olma vyrábí

nově ochucený výrobek řady Flirt.
Nová, tentokrát malinová příchuť,

rozšíří řadu mléčných dezertů
této fi rmy. První výrobky této řady byly 

uvedeny na trh před rokem.

K současným dvěma příchutím, tiramisu a meruňka s oříškem, 
přibyla tentokrát příchuť malinová. Malina patří k oblíbeným 
druhům ovoce a v mnohých z nás vyvolává představu 
provoněného léta, ke kterému neodmyslitelně patří. Maliny mají 
vysoký obsah zejména vitamínu C a minerálů. V dezertu Flirt 
jsou maliny součástí speciálně namíchané kombinace mléka, 
podmáslí a smetany, zakončené nahoře kopečkem šlehačky, 
která dodává dezertu lahodnou chuť. Dezert je k dostání v běžné 
maloobchodní síti a jeho cena se pohybuje kolem 11,90 Kč.

OLMA, a. s., je druhým nejvýznamnějším výrobcem mléčných 
výrobků v ČR. Byla založena v roce 1970 a v roce 1994 se stala 
akciovou společností. Majoritním vlastníkem společnosti je 
Milkagro, a. s. Olomouc (sdružení prvovýrobců a dodavatelů 
mléka). Dalším významným akcionářem je fi rma Eligo a. s.,
která vlastní 40% podíl. Mlékárna OLMA, a. s., je ryze českou 
společností, splňující ty nejnáročnější kritéria výrobní 
i ekologické kvality, jejíž sortiment je na světové úrovni 
a garantuje svým zákazníkům výrobky a služby, které jsou plně 
srovnatelné s mezinárodní konkurencí. Převážnou část produkce 
tvoří čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, jogurtové nápoje, 
dezerty, másla a ostatní zakysané výrobky. Ročně OLMA, a. s. 
,zpracovává více jak 260 mil. litrů mléka a zaměstnává 556 lidí. 

Lubomír Románek
OLMA, a. s. – marketing

e-mail: lubomir.romanek@olma.cz
www.olma.cz



Praha (bo) – Společnost Ahold začala ve 
svých hypermarketech Hypernova a supermar-
ketech Albert prodávat Harcké sýry rakous-
ké výroby dovážené ze Slovenska. Olomoucké 
tvarůžky, které se vyrábí v Lošticích na Šum-
persku a dosud měly v českých obchodech vý-
sadní postavení, se tak v poslední době musí 
vypořádat se stále větší zahraniční konkuren-
cí. Harcké sýry importované z Německa to-
tiž nabízejí i hypermarkety Kaufland a někte-
ré diskontní prodejny.

Loštická tvarůžkárna tvrdí, že zahraniční Harc-
ké sýry prodej Olomouckých tvarůžků zatím nesní-
žily. Její vedení však očekává zostřený konkurenč-
ní boj o české milovníky pikantního sýra s nezamě-
nitelným aroma. 

Harcký sýr nazvaný Bánovecké syrčeky, který je 
do Česka dovážený ze Slovenska, začaly v chladi-
cích boxech hned vedle Olomouckých tvarůžků na-
bízet zhruba tři stovky supermarketů Albert a hy-
permarketů Hypernova. Stogramové balení Báno-
veckých syrčeků stojí 19,9 koruny, za stejnou cenu 
supermarkety Albert a hypermarkety Hypernova 
prodávají i Olomoucké tvarůžky. „Syrečky ze za-
hraničí, konkrétně ze Slovenska, prodáváme z dů-
vodu rozšíření nabídky pro zákazníky. Lidé ale ma-
jí stále největší zájem o české syrečky,“ řekl Libor 
Kytýr ze společnosti Ahold. 

Harcké sýry s označením „Jemné tvarůžky“ 
do českých obchodů již několik měsíců dodá-
vá pražská společnost Alimpex Food. „Dovážíme 
je z Německa a zásobujeme jimi obchody po ce-
lé republice,“ řekla pracovnice ředitelství společ-
nosti Alimpex Food. Pikantní sýr vyrobený v Ně-
mecku, který se tvarem podobá Olomouckým
tvarůžkům, zhruba rok prodávají také hypermar-
kety Kaufland. „Zájem o tyto tvarůžky u českých 
spotřebitelů je a má stoupající tendenci. Samo-
zřejmě naše společnost prodává i Olomoucké tva-
růžky,“ uvedl mluvčí hypermarketů Kaufland Mi-
chael Šperl. 

Jednatel společnosti A. W. Karel Hlaváček ře-
kl, že společnost Ahold sice dováží Bánovecké sy-
rčeky ze Slovenska, vyrobené jsou však v Rakous-
ku. „Je to pro nás určitým způsobem konkuren-
ce, i když tvarůžky to vlastně nejsou. Technologie 
výroby těchto sýrů je velmi odlišná od naší a vý-

Olomoucké tvarůžky bojují o zákazníka se zahraničními sýry
sledek také. Je to (Bánovecké syrčeky) fádní sýr,“ 
uvedl Hlaváček. 

Kvůli dovozu rakouských a německých Harckých 
syrů se na tuzemském trhu podle Hlaváčka zřejmě 
rozpoutá mezi loštickou tvarůžkárnou a německý-
mi či rakouskými výrobci cenový souboj o zákazní-
ky. „Je to (dovoz Harckých sýrů) výsledek volného 
trhu. Obchodníci hledají cesty, jak rozšířit nabídku 
sortimentu. A pochopitelně i ceny v tom hrají ur-
čitou roli. Předpokládám však, že chuťové rozdíly 
jsou tak obrovské, že kdo má rád naše Olomoucké
tvarůžky, tak nám zůstane nadále věrný,“ podotkl 
Hlaváček. 

Loštické tvarůžkárně A. W. loni klesla produkce 
Olomouckých tvarůžků meziročně o zhruba 400 
tun na 1900 tun, podle Hlaváčka to však nesouvise-
lo s rostoucím dovozem rakouských a německých 
Harckých sýrů. „Jedním z důvodů (poklesu pro-
dukce) byl přísnější hygienický režim. Dalším dů-
vodem byl potom katastrofální nedostatek tvarohu, 
který prudce zdražoval,“ uvedl. 

Olomoucké tvarůžky vyváží A. W. na Sloven-
sko, do Polska a Maďarska. Ojediněle do Rakouska 
a Německa, kde Olomouckým tvarůžkům konkuru-
je Harcký sýr (Harzer Käse), který se nyní dováží 
do Česka. Firma A. W. pro své Olomoucké tvarůž-
ky zatím neúspěšně usiluje o získání chráněného 
zeměpisného označení od EU, které podle Hlaváč-
ka podtrhuje specifičnost pikantního sýra z Hané. 
„Má to význam pro zákazníka i v obchodním sty-
ku. Dává to smysl i v tom, že takové označení výro-
bek přesně definuje a pod pojmem Olomoucký tva-
růžek nejde koupit něco podobného, například Ol-
mützer quargel,“ vysvětlil Hlaváček. 

Proti chráněnému zeměpisnému označení Olo-
mouckých tvarůžků uplatnili své námitky právě 
Němci a Rakušané, přestože se Olomoucké tvarůž-
ky v těchto zemích nevyrábějí. „Kdysi se tvarůžky 
dělaly v každém hanáckém stavení. Jejich výroba 
se ale nikdy neuchytila mimo region. Tyto pokusy 
neuspěly v Kyjově, ve slovenském Sabinově nebo 
v Krušných horách,“ uvedl Hlaváček. 

Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním 
českým sýrem. Historie prvních Olomouckých 
tvarůžků na Hané spadá do 15. století. Tehdy se 
ale v tamních vesnicích oproti dnešnímu strojové-
mu zpracování vyráběly z kyselého tvarohu a soli
ručně.
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DERATIZACE – DEZINSEKCE
DEZINFEKCE – FUMIGACE 

 
OPAVA, Olomoucká 553/90, 746 01
tel.: +420 553 653 633 
fax.:+420 553 653 635
www.dddservisopava.cz

�  Komplexní služby v oblasti deratizace,dezinsekce a dezinfekce na Moravě.
� Projekty ochrany před škůdci v rámci norem EU(HACCP).
� Speciální fumigace vysoce toxickými plyny.
� Odborně zdatný a trénovaný personál.
� Poradenství a reference k dispozici.
� Flexibilita,dlouholetá praxe a certifi kát Bureau Veritas ISO 9001.



Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Jan S t o k l a s a ,
generální ředitel společnosti

Kostelecké uzeniny a. s.
1.  Ve funkci generálního ředitele společnosti Kostelecké uzeni-

ny a. s. jste od počátku tohoto roku, ale již v předchozím ob-
dobí jste vykonával funkci finančního ředitele v této společ-
nosti. Jaký pociťujete rozdíl ve vykonávání současné funkce 
oproti té předchozí? A je snazší „dělat jedničku“ než odbor-
ného ředitele v oblasti ekonomiky?

Určitě v roli koncepce firmy a pokračování v budování stra-
tegie firmy se na mé roli nic nemění. Každopádně však v ob-
lasti stylu řízení je role jedničky firmy a finančního ředitele 
v mnoha věcech odlišná. Šéf firmy by měl udávat směr a vi-
dět o dva kroky dopředu, ostatní odborní ředitelé musí tuto 
koncepci dotáhnout a rozpracovat ji do konkrétních projek-
tů. Mám ekonomické vzdělání, proto se snažím v mnoha roz-
hodnutích rozhodovat podle čísel. Rovněž pracovat se statis-
tickými daty a vytvářet budoucí scénáře, to je oblast, která mi 
docela sedí a kterou jsem na postu finančního ředitele dělal 
poměrně často. Co teď doháním, je oborová znalost, jelikož 
ještě v roce 2006 jsem pracoval v petrochemii a tam mi nejlé-
pe pomáhalo řešit operativní problémy s kolegy přímo na jed-
notlivých výrobnách a přímo se podílet na obchodních aktivi-
tách firmy. Jestli obecně platí pravidlo, že člověk se z kancelá-
ře mnoho věcí nedozví, v masokombinátu toto pravidlo často 
vyzdvihuji na motto dne. 

 
2.  Kostelecké uzeniny a. s. se v současné majetkové příslušnos-

ti ve skupině AGROFERT výrazně uzdravují. Je to patrné ne-
jen na trhu, ale také v komunikaci s vnějším světem. Jaká je 
a jaká bude marketingová strategie společnosti pod Vaším ve-
dením a jaké jsou její cíle?

Ano, doposud zaznamenáváme pozitivní efekty z nastave-
ných opatření roku 2007. Již několikrát jsem ale zmínil, že je 
to běh na dlouhou trať a že zdaleka nemůžeme dílčí úspěch 
vnímat jako suverénnost do dalších desetiletí. Vnímám velmi 
pozitivně, že je o naší společnosti více slyšet, protože je to 
opodstatněné. Jsme si vědomi, co českému trhu přinášíme, 
a chceme své portfolio výrobků neustále zlepšovat. Vychází-
me z faktu, že zpracováváme maso a že vyrábíme masné vý-
robky k denní spotřebě a to je samo o sobě tak zavazující, že 
jsme historickou řekněme informační uzavřenost společnos-
ti upravili a chceme být vnímáni jako komunikačně otevře-
ná společnost. 

Cíle marketingové strategie jsou dokončení započatého re-
designu a rebrandingu. Zvláště u redesignu se jedná o složitý 
projekt díky skladovým zásobám původních obalů a nepřetr-
žité výrobě čerstvých produktů. Jeho úplné dokončení bude 
nabíhat postupně v průběhu roku 2008. Zaměřeni budeme 
i nadále na dílčí projekty podpory prodeje, kdy musíme mys-
let na image a hodnotu značky společnosti Koslelecké uzeni-
ny, potom také na produktové portfolio. Cílem je ho kultivovat 
a inovovat. Nemalé investice proto půjdou do projektů inova-
cí, kdy chceme spotřebitelům poskytnout více komfortu a po-
hodlí, tzv. convenience.

Jednotlivé marketingové kroky budou probíhat v souladu 
s obchodní strategií. Obecně mohu říci, že v rámci ČR největ-
ší podíl tržeb přichází od řetězců a i tam směřují naše nejvyš-
ší investice. Významné investice vkládáme také do tzv. nezá-
visléhu trhu včetně sdružení maloobchodních prodejen, které 
je stále rostoucím segmentem. Jako nástroje využíváme vyjma 
klasických letákových akcí POS materiály, podlahovou grafiku, 
podporu formou ochutnávek v místě prodeje, outdoor, radio, 
PR, internet apod. Zpětnou vazbou je pro nás několik typů vý-
zkumů, kdy asi nejdůležitější jsou storechecky, na kterých se 
podílí desítky lidí, zejména studentů VŠ. S výzkumy je to kom-
plikované v tom smyslu, že nikdy nemáte 100% jistotu v rele-
vanci dodaných dat, nicméně neřídíme se jimi striktně a vyu-
žíváme je jako ujištění, že jsou naše záměry správné.

  
3.  Nejlépe se vždy prodávají levné a jakostní výrobky. U mas-

ných výrobků, jako ostatně u všech potravin, je velmi důle-
žitým faktorem jejich chuť. A má-li být výrobek chuťovou la-
hůdkou, těžko může být levný, neboť musí obsahovat hod-
notnou surovinu. Sama výrobní a obchodní praxe pak bývá 
kompromisem, který přináší na pulty prodejen výrobky prů-
měrné. Jaký je Váš názor na tento problém a je v silách mas-
ného průmyslu umět vyrobit i „lahůdkový výrobek“ za nízkou 
cenu? Anebo lépe, jak z toho ven?

Je to komplikované téma. Sám si kladu velmi často dotaz. 
Kdo chce levné produkty, je to zákazník, či požadavek nákup-
čího na diskontních řetězcích? Poměrně zajímavá pro zodpo-
vězení mého dotazu jsou statistická data. Od roku 1993 do 
současné doby, kromě roku 2001, se cena vepřového masa po-
hybuje mezi 30–40 Kč/kg ceny v mase. Na druhou stranu v ro-
ce 1993 průměrná mzda v ČR byla pod 6 tis. Kč, v roce 2008 
je kolem 21 tis. Kč, tzn. více než trojnásobek než před 15 le-
ty. Rozumím, že spotřební koš běžných spotřebitelů se mění, 
nicméně nevěřím, že z pohledu makroekonomického není trž-
ní prostor pro naprosto logický nárůst ceny masných produk-
tů, který je opodstatněný z několikanásobného nárůstu pří-

Ing. Jan Stoklasa
Datum narození: 10. 5. 1971
Místo narození: Litoměřice
Vzdělání:  1989–1996 – ČVUT Praha, fakulta strojní,

obor – Ekonomika a řízení strojírenského podniku.
1985–1989: SPŠ automatizační technika.
Doplňkové studium:  Asociace pro poradenství v podnikání (APP), 1997,

semináře pro poradce – certifikace APP
– účetní asistent – certifikace Svazu účetních 

Kurzy:  –  jazykový kurz Anglie (2003) – English for Professio-
nal Communications 

  –  Venture Capital v ČR 1998 – konference pořádaná 
spol. Credo Int.

  –  Finanční symposium ‘97– Dlouhodobý kapitál pro 
české podniky – (1997) Point Consulting

 –  Posuzování rizikových úvěrů l. a ll., Odpis pohledá-
vek, (1997) – školení České spořitelny, a. s.

 – Forfaiting a Factoring, (1996) – SP ČR
Zaměstnání:  Od 01/2008– Kostelecké uzeniny, a. s.

– generální ředitel a místopředseda představenstva
10/2007 – 12/2007 –  Kostelecké uzeniny, a. s. – výkonný ředitel a člen 

představenstva
01/2007 – 10/2007 –  Kostelecké uzeniny, a. s. – finanční ředitel a člen 

představenstva
03/2002 – 12/2006  –  Chemopetrol, a. s. – finanční ředitel

a člen představenstva
03/2002 – 02/2003  –  Spolana, a. s. – finanční ředitel

a člen představenstva
01/2001 – 02/2002  –  Aliachem a. s. – ředitel pro strategii (investice,

divestiční projekty, akvizice)
11/99 – 12/2000  –  Benzina a. s. – vedoucí odboru ekonomických

analýz a IT, od 8/2000 zástupce obchodního ředitele
7/99 – 10/99  –    finanční ředitel ČS Reality, a. s.
8/99 – 9/99  –  účast na zahraničním projekt PHARE v Litvě na za-

ložení Litevského regionálního rozvojového fondu,
kde mým úkolem bylo zpracovat feasibility study
tohoto fondu.

1996–1999  –  SINDAT ČS Consulting, a. s. – pozice – finanční 
poradce.

 –  finanční projekce pro podniky a ostatní podnikatel-
ské subjekty 

 –  zavádění SW aplikace finanční plán do společností 
 –  hodnocení podnikatelských plánů zpracovaných pro 

banky aplikace nákladového controllingu, vnitropod-
nikových kalkulací a cash flow managementu

 –  restrukturalizace majetkových struktur v podnicích 
a finančních projekcí pro oceňování podniků. 

Dovednosti:  Velmi dobrá znalost práce na PC – Windows – MS 
Office, SAP a další uživatelské programy, praxe s eko-
nomickými moduly. Dobré organizační schopnosti. 

Jazykové znalosti: angličtina: výborná, ruština: dobrá
Zájmy: Cyklistika, lyžování, hudba, cestování.
Stav: Ženatý, dcera Eliška

mých nákladů, např. mezd, obalů, energií, jak u prvovýrobců, 
tak u zpracovatelů masa. Z jedné strany získáváme informace 
o požadavcích spotřebitelů na nejnižší možnou cenu, na dru-
hou stranu bývá spotřebitel nespokojen s kvalitou, za kterou je 
ochoten připlatit. V minulosti jsme byli svědky propastných vý-
robních přístupů, a tím získal dříve respektovaný řeznický cech 
negativní povědomí ve společnosti. V ČR existují výrobci jak 
průmysloví, tak nízkokapacitní vlastníci výrob a prodejen, při-
čemž každý z nich je schopen dodat kvalitu i nekvalitu. Z lo-
giky věci vyplývá, že koupit kvalitní produkt za nízkou cenu je 
nemyslitelné, a jen to naznačuje fakt, že je výrobce nestabilní, 
potřebuje se levně zbavit nekvalitních přebytků nebo že nedodr-
žuje přísné hygienické normy, tzn. např. výběr suroviny, zboží 
již po expiraci apod. Společnost Kostelecké uzeniny je tradič-
ní značkou s kvalitním portfoliem výrobků a takové skóre si do 
budoucna chceme nést dál, proto nekvalita a ceny pod výrobní-
mi náklady nepatří do úvah o perspektivní budoucnosti. V naší 
komunikaci směrem ke spotřebitelům a obchodním partnerům 
proto akcentujeme stabilní kvalitu, čerstvost, chuť a rozumnou 
cenu. Věřím, že se nám společně zmíněných hodnot podaří 
dosáhnout ryzím přístupem ke spotřebiteli, investicím do tech-
nologií. Výrobci s opačným přístupem dříve nebo později svoji 
činnost ukončí, protože nenajdou prostor na trhu ČR.

  
4.  Obchodní úspěch je vždy dán řadou aspektů, podle nichž 

se výrobce na trhu chová. Jedním z nejdůležitějších je sor-
timentní nabídka, která zejména u velkých výrobců, jakými 
Kostelecké uzeniny a. s. jsou, má šanci zasahovat co nejšir-
ší spotřebitelský vějíř. Mohl byste specifikovat, které sociál-
ní skupiny jsou nyní v centru Vašeho zájmu a jak se Vám daří 
tyto svoje záměry realizovat? A jak se Vám daří v těchto sou-
vislostech přesvědčovat a ovlivňovat Vaše odběratele, zejmé-
na obchodní řetězce? 

Řekl bych spíše, že se inspirujeme životními styly. Ty jsou 
v různých částech ČR naprosto odlišné, obzvlášť pak v malých 
a velkých městech. Pomyslným vějířem v podobě cca 21 pro-
duktových řad a jednoho tisíce výrobků skutečně uspokojuje-
me plošné potřeby trhu. Nejvíce perspektivní se jeví populace 
v produktivním věku jak s rodinami, tak zatím bez nich, která je 
významně zastoupena „potomky" baby boomu sedmdesátých 
let. Portfolio výrobků nám ale nedovoluje se absolutisticky vy-
mezovat, naopak jsme tady pro celou českou a moravskou po-
pulaci včetně seniorů a dětí. Pro děti od přibližně 3 let a jejich 
rodiče máme připraveno několik ojedinělých novinek, kdy ob-
sahy produktů bude dozorovat MUDr. Kateřina Cajthamlová. 
Od naší nové exkluzivní spolupráce si slibujeme výživné pro-
dukty, které budou pro naše nejmenší zároveň pochoutkou. To 
se některým konkurentům, kteří tento směr zakusili doposud, 
příliš nedaří. Další novinkou je program Připraveno k pečení, 
který je zaměřen na pracovně vytížené spotřebitele nebo spotře-
bitele, kteří příliš nefandí vaření a pobytu v kuchyni. První řada 
kuřecích mas bude spotřebiteli přinášet vyjma výborné chuti 
také minimální čas potřebný na přípravu, tzn. kolem 10–12 mi-
nut. Pakliže skloubíme parametry chutnosti, kvality, ceny a spo-
lehlivosti dodávek, splníme tím předpoklady odběratelů a výro-
bek se stává žádaným. Během roku chceme zároveň přijít na trh 
s řadou biomas a biouzeniny, jelikož tento segment vnímáme 
do budoucna jako velmi rostoucí tržní příležitost. 

 
5.  Společnost Kostelecké uzeniny a. s. má bezmála 1 500 za-

městnanců, z toho významná část jsou dělnické a technické 
profese velmi specifické, které vyžadují nejméně výuční list 
a praxi v oboru. Jak se Vám daří mít dostatek těchto odbor-
ných pracovních sil? A zabezpečuje, dle Vás, naše součas-
né odborné školství poptávku praxe na tyto odborníky? Ane-
bo i jinak, má společnost Kostelecké uzeniny a. s. dostatek
„svých" odborníků na linkách a střední řídící úrovni?  

Problematika nedostatku lidí je zřejmě jedno z hlavních té-
mat mnoha oborů v ČR, bohužel stav v masném průmyslu je 
vlivem částečně negativního pohledu na perspektivitu oboru 
ještě o něco horší proti běžné tržní situaci na trhu práce ČR. 
V současné době stále máme neobsazeno cca 50–70 pracov-
ních míst. Snažíme se pracovat již s mladými lidmi na ško-
lách, sami máme vlastní učňák, ale je poměrně obtížné vů-
bec naplnit základní stav studentů. I přes časté náborové akce 
na základních školách nejsme v současné době příliš úspěšní. 
Pracujeme i na dalších programech přímo ve firmě, jako je 
Junior program pro perspektivní mladé zaměstnance Koste-
leckých uzenin, kde jako zaměstnavatel jednak přispíváme na 
vysokoškolské studium, vybraným mladým kádrům se snaží-
me vytvořit zajímavý zaškolovací program skrze celou proble-
matiku firmy s následným zařazením do organizační struktu-
ry firmy. Problematiku nedostatku kvalitních lidí řešíme velmi 
často prostřednictvím mateřské společnosti Agrofert Holding, 
rovněž i některé náborové programy a pevně věřím, že v bu-
doucnu v této oblasti budeme mnohem úspěšnější. Je to jedno 
z hlavních současných témat.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Praha/Brusel (li) – Obaly potravin a nápo-
jů prodávaných na pultech obchodů v Evrop-
ské unii by měly povinně obsahovat informa-
ce o obsahu cukrů, tuků či solí. Uváděno by 
to mělo být na přední straně obalů jednotli-
vých výrobků, a to písmem o minimální ve-
likosti tří milimetrů. S návrhem, který ješ-
tě půjde na stůl radě ministrů a Evropskému 
parlamentu, přišla Evropská komise. 

Nařízení má „zlidštit“ současná pravidla pro 
spotřebitele. Nyní oblast pokrývá osm směrnic 
a v jednotlivých zemích navíc platí různá pravi-
dla. Výkonný orgán EU požaduje, aby na obalech 
byla uvedena na přední části obalu data o několi-
ka různých aspektech výrobku – třeba jaká je jeho 
energetická hodnota či kolik obsahuje cukrů, tuků 
a soli. Nařízení se ale nebude vztahovat na alkoho-
lické nápoje s výjimkou míchaných nápojů, které 
jsou složené například z džusu a určitého množ-
ství „tvrdého“ alkoholu. EK nicméně nevyloučila, 
že v budoucnu by se to mohlo rozšířit i na pivo 
a další alkoholické nápoje. 

Tuzemským potravinářským firmám se návrh 
EK nelíbí. „Zvyšování množství informací i even-
tuální zákonné stanovení velikosti písma je zejmé-
na pro výrobce, který své výrobky dodává do více 
zemí a tudíž má obaly v několika jazykových mu-

tacích, extrémně finančně náročné,“ řekla mluv-
čí Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, po-
dle které by se pak tyto zvýšené náklady promítly 
v konečných cenách zboží. Čeští potravináři po-
dle Večeřové trvají na tom, že písmo na potravi-
nách a nápojích musí být čitelné, avšak jeho přes-
nou velikost by normy neměly určovat. 

Večeřová upozornila také na to, že zbytečně vel-
ké množství informací o složení potravin a nápojů 
může spotřebitele odradit od čtení těchto údajů. 
„Navíc každé další informace a zejména jejich zís-
kávání je finančně velmi nákladná záležitost a mů-
že to být zejména pro malé a střední výrobce silně 
problematické,“ podotkla Večeřová. 

Členské státy, pokud si to budou přát, budou 
ale moci navíc ještě požadovat, aby u některých 
výrobků prodávaných v tamních obchodech by-
ly zahrnuty povinně i další věci, například infor-
mace o množství kofeinu. Bude jim to ale muset 
vždy schválit EK. Potravinářská komora s tím ne-
souhlasí. „Docházelo by k problémům při volném 
pohybu zboží. Toto ustanovení je krok zpět proti 
požadavku harmonizace evropské legislativy a je 
zcela proti smyslu navrhovaného nařízení, tedy vy-
tvoření naprosto stejných pravidel ve všech člen-
ských státech,“ upozornila Večeřová. 

Návrhy, které s určitým napětím očekával prů-
mysl, Komise vypracovávala řadu měsíců. Sdru-

žení na ochranu spotřebitelů podotýkala, že do-
savadní označování, které se v zemích výrazně 
odlišuje, je pro zákazníky matoucí. „Etikety na 
potravinách mohou mít obrovský vliv na to, jak 
se spotřebitelé při nákupu rozhodnou. Avšak ma-
toucí, přeplněné nebo zavádějící etikety mohou 
být spotřebitelům spíše na obtíž,“ uvedl euroko-
misař pro zdraví Markos Kyprianou. 

V rámci předkládaných změn hodlá EK také 
upravit to, jak se využívá označování typu „vyro-
beno v České republice“. Návrhy počítají s tím, 
že u tohoto typu označení, které je pro výrobce 
dobrovolné, bude moci být konkrétní země uve-
dena pouze tehdy, když hlavní ingredience budou 
z tohoto státu opravdu pocházet. Nyní se tam čas-
to píše například „vyrobeno ve Španělsku“, avšak 
žádná ze složek ze Španělska nepochází. 

Evropská spotřebitelská organizace BEUC už 
také návrhy EK, které vznikly také v rámci unijní-
ho boje proti obezitě, přivítala. „Vzhledem k sou-
časnému nárůstu míry obezity v Evropě tento ná-
vrh je jedinečnou příležitostí k zajištění toho, že 
spotřebitelé budou mít jasné nutriční informace 
o výrobcích,“ prohlásila ředitelka BEUC Moni-
que Goyensová. 

Dodala, že užitečné by nicméně bylo i takzva-
né „semaforové“ odlišování potravin a nápojů, 
s nímž ale Komise zatím nepočítá. Tento systém 

by v praxi znamenal, že by se na výrobky dávaly 
odlišené barevné pruhy podle obsahu cukru, tu-
ku či solí. Červené proužky by tak obecně řečeno 
na sobě měly hodně sladké či tučné výrobky, za-
tímco zelené by byly výrobky s nižším obsahem 
těchto složek. 

Ne všichni však jsou s plány Komise spokojeni. 
Například podle českého europoslance Jana Bře-
ziny to žádné zjednodušení pravidel nepřinese. 
Chybí prý také studie, jaký to bude mít dopad na 
průmysl. „Značně omezí prostor na přední straně 
etikety pro marketingové využití. Za plně dostaču-
jící bych považoval umístění informace o energe-
tické hodnotě výrobku,“ řekl. 

Návrhy EK také počítají se změnou pravidel na 
označování alergenů. Napříště by se měly týkat 
i nebalených potravin, a to i těch, které se prodá-
vají v restauracích a dalších zařízeních hromad-
ného stravování. Jde například o arašídy, mléko, 
hořčici či ryby. 

V současné době je to tak, že veškeré potra-
viny musejí na sobě mít jméno výrobku, přehled 
složek, které obsahuje, datum spotřeby a případ-
né specifické podmínky pro použití či skladování. 
Uvádění nutriční hodnoty povinné není. Zmíně-
no být musí, pokud je nějaká poznámka k výživ-
né hodnotě použita například v reklamě na ten-
to výrobek. 

Značení potravin podle návrhu EU

Zemědělská a potravinářská knihovna, kte-
rá je součástí Ústavu zemědělských a potra-
vinářských informací, je moderní informační 
instituce, jež se řadí k největším knihovnám 
svého druhu ve světě. Za 80 let její exis-
tence se podařilo vybudovat hodnotný fond 
odborné literatury zahrnující všechny oblas-
ti výroby potravin od prvovýroby až po oka-
mžik, kdy hotové výrobky konzumuje spotře-
bitel. Tematické zaměření fondu více než 
1,1 mil. knihovních jednotek zahrnuje pře-
devším oblast zemědělství a potravinářství 
z hlediska technologie, ekonomiky, výzkum-
né činnosti, legislativy a bezpečnosti země-
dělských produktů a potravin. Součástí fon-
du jsou i dokumenty o rozvoji venkova, eko-
logii, veterinární medicíně, lesnictví, výživě 
a dalších tématech, které úzce či vzdáleně 
souvisejí se zemědělstvím a potravinářstvím. 
V r. 2000 byly do fondů ZPK začleněny fondy 
bývalé Ústřední potravinářské knihovny. Ve 
fondu jsou k dispozici i tabulky složení po-
travin (české, slovenské, polské, německé, 
britské) a u referenčních služeb ve studovně 
i dva nutriční softwary.

 
Dokumenty do fondu knihovna získává náku-

pem, výměnou nebo darem. Materiály jsou katalo-
gizovány pomocí moderního knihovnického systé-
mu ALEPH 500 podle mezinárodně uznávaného 
standardu MARC21. V ZPK je průběžně provádě-
na katalogizace dokumentů zatím nezařazených 
do online katalogu knihovny. V r. 2007 bylo do 
katalogu vloženo celkem 9 452 záznamů, z toho 
2 616 záznamů pro nové publikace a 6 836 zázna-
mů starších fondů – retrokatalogizace. 

 
INFORMAČNÍ NÁSTROJE

Přístup k primárním informačním prame-
nům usnadňují informační nástroje. Řada z nich 

je přístupná online z webových stránek knihov-
ny, některé pouze ve studovně. K nejvýznamněj-
ším a nejvíce využívaným se řadí online katalog 
knihovny a Česká zemědělská a potravinářská 
bibliografie. Katalog knihovny je v elektronické 
formě budován od roku 1993 a v současné do-
bě zahrnuje téměř 155 000 záznamů o knihách, 
sbornících, výzkumných zprávách, vázaných roč-
nících časopisů, videokazetách a dokumentech 
v elektronické podobě. Projekt České zemědělské 
a potravinářské bibliografie byl zahájena rovněž
v r. 1993, v současné době databáze obsahuje přes 
100 000 záznamů o článcích v časopisech a sbor-
nících, které byly vydány v České republice. Od
r. 2005 byl v online katalogu pod odkazem „No-
vinky a odborná témata“ zpřístupněn přehled zá-
znamů o nových přírůstcích do fondu a o nových 
záznamech v ČZPB, nově zařazených starších ti-
tulů a informace utříděné podle vybraných od-
borných témat, např. bezpečnosti potravin, výži-
vy člověka nebo biopotravin.

Informace o starším fondu jsou dostupné v na-
skenovaném online lístkovém jmenném katalogu 
přístupném z domovských stránek knihovny nebo 
ve dvou bibliografických databázích (zemědělské 
AGROINDEX a potravinářské ALIMIS), které 
jsou přístupné ve studovně knihovny. Přehled o za-
hraniční odborné literatuře lze získat také pomo-
cí významných zahraničních bibliografických da-
tabází – zemědělské CAB a potravinářské FSTA, 
které knihovna zpřístupňuje díky grantu MŠMT, 
případně zemědělské databáze AGRIS, která je 
budovaná v rámci FAO. Databáze jsou přístupné 
ve studovně knihovny a v dalších 8 institucích, kte-
ré se podílejí v rámci konsorcia na realizaci zmí-
něného projektu. Knihovna se aktivně podílí na 
zpracování vstupů do databází AGRIS (jako jedno 

z národních center při FAO) a FSTA a tím přispí-
vá k propagaci zemědělského a potravinářského 
výzkumu a odborných publikací v mezinárodním 
měřítku. Cenným informačním zdrojem jsou pro 
uživatele licencované plnotextové databáze (např. 
Science Direct, ProQuest Agriculture Journals), 
elektronické verze individuálně předplacených tiš-
těných časopisů a časopisů získaných v konsorci-
álních licencích nebo kolekce tzv. elektronických 
knih, tj. knih přístupných online. 

VÝPŮJČNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 
Knihovna poskytuje celou škálu služeb: výpůjč-

ní, referenční, informační a poradenské (INFO-
PULT), rešeršní (pro jednotlivce, instituce a fir-
my), reprografické (kopie v tištěné i elektronic-
ké formě).

 V knihovně bylo k 31. 12. 2007 zaregistrová-
no 5 361 uživatelů, z toho se v r. 2007 zaregist-
rovalo 2 205. V r. 2007 bylo realizováno celkem 
55 347 výpůjček. 

V průběhu provozní doby knihovny jsou posky-
továny referenční a informační služby přímo ve 
studovně na kontaktním místě informační služby 
Infopult. V r. 2007 bylo v rámci služby zodpověze-
no 1689 dotazů včetně 1313 referenčního charak-
teru (tj. informací o přístupu k informačním pra-
menům ZPK) a 376 odborných dotazů zpracova-
ných experty ÚZPI. 

Rešeršní služby jsou využívány řadou privát-
ních subjektů, jež upřednostňují vyhledání infor-
mací odborným specialistou – rešeršérem. Uživa-
telům jsou poskytovány dva typy rešerší – jedno-
rázové a průběžné. 

Od r. 2005 ZPK poskytuje velmi užitečnou, 
rychlou a pohotovou službou dodávání digitál-
ních (elektronických) kopií (tzv. DDS) prostřed-

Zemědělská a potravinářská knihovna
– 80 let informačních služeb pro veřejnost 

UZPI

nictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK) 
spravované Státní technickou knihovnou v Praze. 
V kombinaci např. s Českou zemědělskou a potra-
vinářskou bibliografií se služba DDS stala velmi 
oblíbeným kanálem v přístupu k informačnímu 
fondu ZPK. Výhodou systému je objednání a do-
ručení kopií elektronickou cestou, aniž by uživatel 
musel fyzicky navštívit knihovnu. Ročně je v rám-
ci služby DDS poskytnuto 27 938 kopií dodaných 
elektronicky, což ZPK řadí v národním měřítku
k nejúspěšnějším knihovnám. Celkem bylo v rám-
ci reprografických a elektronických služeb ZPK 
zhotoveno 82 335 kopií. 

ZPK disponuje moderními informačními ná-
stroji pro vyhledávání a přístup k informacím. 
Z tohoto důvodu je věnována velká pozornost ta-
ké vzdělávání uživatelů knihovny s cílem zvýšit in-
formační výtěžnost návštěvy knihovny a využívání 
katalogů a databází. Velmi se osvědčila praxe in-
dividuálního zaškolování každého nového čtená-
ře do systému vyhledávání v katalozích a databá-
zích knihovny, způsobu objednávání dokumentů 
a správy čtenářského konta. ZPK také pořádá kur-
zy pro skupiny uživatelů (např. studentů maturit-
ních ročníků) v moderní PC učebně ÚZPI. Pro zá-
jemce jsou k dispozici kurzy Informační technolo-
gie ZPK pro začátečníky (základní kurz pro nové 
čtenáře) a pokročilé (zahraniční databáze). Účast-
níci kurzu o absolvování obdrží osvědčení.  

Podrobné informace o službách knihovny lze 
získat na domovských stránkách knihovny (http://
www.knihovna.uzpi.cz), které prostřednictvím 
odkazů usnadňují také přístup k dalším oboro-
vým a odborným knihovnám u nás i v zahraničí 
a k oborovým informačním zdrojům přístupným 
na internetu.

V letošním roce Zemědělská a potravinářská 
knihovna oslaví 80. výročí slavnostního otevře-
ní Ústřední slovanské zemědělské knihovny pro 
nejširší veřejnost. Dne 18. 3. 2008 se v souvislos-
ti s tímto výročím uskuteční v Domě zemědělské 
osvěty v Praze na Vinohradech několik akcí. Pro 
studenty středních a vysokých škol, ale i širokou 
veřejnost bude zpřístupněna výstava učebnic z fon-
du ZPK a prodejní výstava publikací vydávaných 
nakladatelskými a vydavatelskými útvary resort-
ních organizací, vysokých škol a soukromých fi-
rem. Den otevřených dveří představí knihovnu ja-
ko národní centrum pro oborové informační zdro-
je s bohatou historií sbírkové činnosti a současnou 
širokou nabídkou moderních informačních služeb 
pro veřejnost. Zájemce o významnou událost v ži-
votě naší knihovny co nejsrdečněji zveme. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Ústav zemědělských

a potravinářských informací,
Slezská 7, 120 56  Praha 2. 

E-mail: info@uzpi.cz 

Provozní doba pro veřejnost:
Po–Čt 9–18 hod. a v Pá 9–15 hod.

Ing. Marie Macháčková
Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZPI 



Brusel – Společnost Tetra Pak, 
lídr na trhu zpracování a balení po-
travin, vyzvala zákonodárce Evrop-
ské unie a zástupce obalového prů-
myslu, aby zvolili společný postup 
pro snižování emisí CO2.

 „Potřebujeme mezinárodně schvále-
ná pravidla a vědecky podložené normy, 
abychom mohli určit množství emisí na 
daný druh balení nebo výrobku a podle 
toho se řídit,” zdůraznila Erika Mink, 
ředitelka pro životní prostředí společ-
nosti Tetra Pak na konferenci na téma 
Snižování emisí skleníkových plynů po-
řádané Evropskou komisí.

Erika Mink poukázala na skuteč-
nost, že za posledních deset let obalo-
vý průmysl ušetřil 25 milionů tun CO2. 
Zároveň zdůraznila, že je v silách oba-

lového průmyslu nadále produkci CO2
 

snižovat, a to díky dobrovolným doho-
dám, partnerství s klíčovými organiza-
cemi a vlastním odhodláním.

INICIATIVY SPOLEČNOSTI 
TETRA PAK

V rámci programu Záchrany světové-
ho klimatu (Climate Savers‘ Program-
me) iniciovaného Světovým fondem na 
ochranu přírody (WWF) se Tetra Pak 
zavázal snížit emise CO2 v období 2005 
až 2010 o 10 %, což znamená o 40 000 
tun v celosvětovém měřítku. Tetra Pak 
je také partnerem kampaně Evropské 
komise na podporu udržitelné spotře-
by energií Sustainable Energy Europe 
Campaign.

Další prioritou společnosti Tetra Pak 
je používat pro své obaly co nejvíce ob-

J E  P O T Ř E B A  Z A V É S T  M E Z I N Á R O D N Í  E V R O P S K É  N O R M Y  A  P R A V I D L A  P R O  P R Ů M Y S L  A  S P O T Ř E B I T E L E

novitelných materiálů, a tím dále snižo-
vat produkci CO2. Již nyní se v průmě-
ru 75 % obalů od firmy Tetra Pak vyrábí 
z obnovitelných zdrojů – ze dřeva, a fir-
ma si klade za cíl zvýšit toto procento 
nahrazením neobnovitelného materiá-
lu materiálem obnovitelným. „Naším 
cílem je nabídnout obalová řešení s nej-
nižší produkcí CO2 v našem tržním seg-
mentu,“ řekla Mink.

Recyklace, která snižuje emise skle-
níkových plynů díky tomu, že odpad 
neskončí na skládce, je další klíčovou 
prioritou pro Tetra Pak, který v součas-
né době recykluje ročně 21 miliard kar-
tonů. Toto množství by mělo každoroč-
ně stoupnout o 1 miliardu. 

V Evropě se 30 % všech nápojových 
kartonů díky recyklaci přemění na no-
vé papírové výrobky, čímž se ušetří kaž-
doročně asi 300 000 tun CO2.

O FIRMĚ TETRA PAK
Firma působí na více než 165 trzích 

a zaměstnává přes 20 000 zaměstnan-
ců. Pevně věří v odpovědné vůdčí po-

stavení s cílem dosažení rentabilního 
růstu v souladu s ekologicky oriento-
vaným udržitelným rozvojem a občan-
skou zodpovědností. 

Tetra Pak pečuje o své zákazníky 
a dodává jim technologická řešení pro 
zpracování a balení potravin. Soustře-
ďuje své úsilí na inovace v souladu s po-
třebami spotřebitelů, výrobců a malo-
obchodu. Filozofií společnosti Tetra 
Pak je podílet se na výrobě bezpeč-
ných potravin dostupných všude a pro 
všechny. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky v Čes-
ké republice patří společnosti Madeta, 
Pragolaktos, Linea Nivnice, Mlékárna 
Kunín, Olma Olomouc, Kofola.

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

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

Hana Zmítková
Tetra Pak ČR

Tetra Pak vyzval EU ke stanovení norem pro snižování emisí CO2 

V současné době již existuje v čes-
kém potravinářském průmyslu širo-
ké uplatnění nových fluorplastových 
povlaků označovaných také pod-
le chráněné značky jako tef lonové 
povlaky (TEFLON®). Tyto povlaky 
mají řadu vynikajících vlastností, jako 
je nepřilnavost, odolnost vůči vysokým 
a extrémně nízkým teplotám a odol-
nost proti celé škále korozních činitelů.
Veškeré povlaky určené pro potra-
vinářský průmysl splňují požadavky 
hygienických norem pro styk s potra-

vinami a pitnou vodou. Jsou tedy zdra-
votně nezávadné a jejich používání 
vede k zajištění hygienických podmí-
nek požadovaných pro výrobu potra-
vin. Používání povlaků Teflon® v rám-
ci potravinářské výroby vede nejen 
k ekonomickým úsporám, ale výsled-
ný efekt se odrazí i na kvalitě finální-
ho výrobku. 

 Šíře použití teflonových povlaků 
v rámci povrchových úprav částí tech-
nologických zařízení výroby potravin 
je velmi rozsáhlá. 

V potravinářském průmyslu tyto 
povlaky mají nejširší uplatnění v peká-
renském průmyslu, kde k pečení větši-
ny zamraženého pečiva dopékaného 
v supermarketech, toustového chleba 
anebo českých buchet je využito peč-
ných plechů a forem s tef lonovým 
povlakem. Hlavním důvodem použí-
vání teflonových povlaků v pekařském 
oboru je nepřipékání výrobků k povr-
chu plechů a forem a jejich snadné čiš-
tění. V posledním období se v pekařství 
široce využívá fluorplastových povlaků 
s výbornými antiadhézními vlastnost-
mi, při povlakování povrchu násypek 
a košů k podávání těsta a kuželových 
vylupovačů, kde lze úspěšné repasovat 
povrchy kuželů a vodících drah i star-
ších zařízení.

 V mlékárenském průmyslu, kromě 
povlakování svařovacích zařízení využí-
vaných při balení finálních výrobků, se 
v posledním období využívá teflono-
vých povlaků při povlakování povrchu 
pařících zařízení, včetně jejich šneků. 
Zajímavou aplikací je i povlakování hli-
níkových dílů starších zařízení na bale-
ní másla a tvarohu.

V oblasti gastronomie se nepřilnavé 
teflonové povlaky využívají na profesio-
nálních pánvích, průmyslových pečných 
pánvích a pečných deskách. U zákaz-
níků je také velmi žádané povlaková-
ní nádob pro výrobu a prodej salátů 
a pomazánek. 

Speciální využití nachází povlaky 

Teflon® v rámci technologie výroby umě-
lých střívek, kde jsou řásnící tyče ošet-
řeny velmi kluzným a zároveň odolným 
povlakem usnadňujícím technologický 
proces výroby střívek. 

Také výroba cukrovinek se dnes neo-
bejde bez nepřilnavých povlaků – typic-
ké využití je na formy na výrobu nečo-
koládových cukrovinek nebo na válce 
k vykrajování sušenek. 

V nápojářském průmyslu je zajímavé 
využití fluorplastových povlaků na čás-
tech plnicích zařízení, které je potřeb-

né čištění od používaných lepidel na 
etikety.

Zkušenosti předních českých i slo-
venských potravinářských firem jako 
United Bakeries a. s, Penam, a. s.,
Nestlé Česko s. r. o. nebo Milsy a. s. 
potvrzují, že přes poměrnou finanč-
ní náročnost na pořízení fluorplasto-
vých povlaků je ekonomická rentabili-
ta a návratnost takto vynaložených pro-
středků velmi dobrá.

 Ing. Slavomír Jelen
Technicoat s. r. o.

Využití teflonových povlaků
v potravinářském průmyslu

Zveme Vás na výstavku našich povlaků na různé typy pečných forem a plechů na Salimě, najdete nás ve stánku společnosti Revent /HALA B, 
stánek č. 023/,kde můžete konzultovat uvedenou problematiku s našimi pracovníky.

 
 Nabízíme řešení technologických problémů pomocí povrchových úprav

TEFLON ®

Pro potravinářský průmysl dodáváme celý sortiment nepřilnavých fl uor-
plastových povlaků na formy, pečné plechy, raznice, násypky, vykulo-
vače, násypky, průmyslové pánve, svařovací lišty atd. za účelem snížení 
přilnavosti, snadného čištění a zamezení připékání (i bez použití olejů).

Technicoat s. r. o., Homole 198, 370 01 České Budějovice,  tel.: 387 203 320, fax: 387 203 032, e-mail: info@technicoat.cz, http://www.technicoat.cz 
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Praha (egi) – Čeští chovatelé pra-
sat zahájí export vepřového masa, 
kterého do několika evropských 
zemí chtějí vyvézt stovky tun. Cho-
vatelé tvrdí, že v zahraničí dosta-
nou více peněz než v Česku, kde 
se kvůli nízkým výkupním cenám 
potýkají se ztrátami. Vývoz může 
podle ředitele odbytového družstva
Centroodbyt Pavla Krejčíka v násle-
dujících měsících přispět k růstu 
cen vepřového na tuzemském trhu 
o 10 až 15 procent. Zpracovate-
lé tvrdí, že avizovaný export vep-
řového masa by jim neměl způso-
bit potíže.

„Rozhodli jsme se akceptovat luk-
rativní poptávku ze zahraničí a zahá-

jíme masivní vývoz prasat především 
do Německa, Rakouska, Maďarska, 
Slovenska, ale i do Ruska,“ řekl Krej-
čík, podle kterého by v následujících 
týdnech mělo být z Česka vyvezeno 
minimálně několik stovek tun vepřo-
vého masa. 

Zatímco v evropských zemích kvů-
li nedostatku jatečných prasat tržní 
ceny rostou, v Česku je podle Krej-
číka trend opačný. „Potravináři to 
vysvětlují dostatečným předzásobe-
ním a nákupem lacinějšího vepřo-
vého masa z některých zemí EU,“ 
uvedl Krejčík. Dodal, že kvůli níz-
kým cenám tuzemští chovatelé nyní 
na jednom jatečním praseti tratí až 
1 100 korun. 

Export českého vepřového masa 

podle Krejčíka způsobí deficit na 
tuzemském trhu a může mít za násle-
dek růst cen, které jsou nyní velmi 
nízké. „Dovozy ze zahraničí už urči-
tě nebudou reálné za stávající cenu. 
Mám zkušenost, že jakmile se z čes-
kého trhu ztratí 700 až 800 tun vepřo-
vého masa, tak to začne hýbat s cena-
mi,“ řekl Krejčík, který cenový nárůst 
odhadl na 10 až 15 procent. 

Podle předsedy Českého svazu 
zpracovatelů masa Jaromíra Klou-
da by ale export několika stovek tun 
vepřového masa neměl zpracovate-
lům způsobit potíže. Při tuzemské 
roční spotřebě zhruba 41 kilogra-
mů vepřového na osobu je to poměr-
ně zanedbatelné množství. „Mož-
ná to (export vepřového) nastartuje 

nějaké procesy zdražování. Zvýšení 
ceny se zpracovatelé nebrání. Pro 
nás to není problém, ale musí se zvý-
šit cena v celé v Evropě, anebo aspoň 
ve střední Evropě,“ řekl Kloud. 

Další pokles cen vepřového nelze 
očekávat, podle prezidenta Agrární 
komory ČR (AK) Jana Veleby se již 
více než rok pohybuje pod výrobními 
náklady. Chovatelé v celé EU proto 
snižují stavy, během druhého čtvrtle-
tí začne být vepřového na trhu nedo-
statek a jeho cena poroste. AK odha-
duje, že vepřové letos podraží přibliž-
ně o pětinu. V sousedním Německu 
odhaduje předseda Německého rol-
nického svazu Gerhard Sonnleitner 
od letošního června zvýšení odbyto-
vých cen až o 40 procent. 

Problémy již loni postihly chovate-
le prasat v celé EU, především kvůli 
prudkému růstu cen krmiv. Čeští pro-
ducenti vepřového kvůli krizi v odvět-
ví nedávno demonstrovali před minis-
terstvem zemědělství a požadovali od 
ministra Petra Gandaloviče neúspěš-
ně dotace ve výši miliardy korun. 

Ještě v roce 2002 byla ČR ve 
výrobě vepřového soběstačná, od té 
doby podíl domácích chovů klesá. 
Počet chovaných zvířat se v posled-
ních sedmi letech snížil o 870 000 
na 2 816 200 kusů. S poklesem 
soběstačnosti ČR ve výrobě vep-
řového stoupá i schodek zahranič-
ního obchodu, který podle údajů
AK loni poprvé přesáhl šest miliard 
korun. 

Podle zemědělců stojí za snižováním 
stavů hovězího dobytka růst nákladů 
na chov a nízké výkupní ceny. „Hlavně 

v druhé polovině roku se zvýšily nákla-
dy na krmiva, naproti tomu nákupní 
ceny jatečného skotu klesly až o čtyři 

Hradec Králové (bo) – Ve stájích 
zemědělců v Královéhradeckém 
kraji loni ubylo skotu a drůbeže. 
Počty skotu klesly o tři procenta 
na 105 300 kusů a drůbeže o 15 
procent na 1,2 milionu kusů, uved-
la hradecká pobočka Českého sta-
tistického úřadu. Podle zeměděl-
ců stojí za snižováním stavů nízké 

ceny mléka a drůbeže v první polo-
vině loňského roku.

„Trend poklesu skotu v Královéhra-
deckém kraji pokračuje. Za posledních 
15 let snížení činí zhruba 50 procent,“ 
řekl ředitel hradecké krajské agrární 
komory Jindřich Fryš. Zda nynější zvý-
šené ceny mléka pomohou obnově cho-

vů skotu, je podle něj nejisté. „Obno-
va zrušených chovů je dlouhodobou 
záležitostí. Jde i o vybudování nových 
stájí a sehnání pracovníků,“ řekl. 

Sníženému počtu chovaného sko-
tu odpovídá pokles produkce mléka. 
Zemědělci v kraji loni vyrobili 214,5 
milionu litrů mléka, což bylo meziročně 
o dvě procenta méně. V minulých třech 

letech v kraji ukončily výrobu mlékárny 
v Jičíně a v Novém Bydžově. 

Loňské snížení počtu drůbeže šlo na 
vrub chovů brojlerů na maso, protože 
u slepic se stavy zvýšily o sedm pro-
cent. I u brojlerů se podle Fryše proje-
vily dřívější nízké výkupní ceny kuřecí-
ho masa. Dodal, že chovy drůbeže lze 
proti skotu obnovit snadněji. 

Na rozdíl od skotu a drůbeže v kraji 
přibylo prasat. Podle statistiků se chovy 
prasat rozšířily o pět procent na 227 000 
kusů. Prodej jatečných prasat vzros-
tl meziročně o tři procenta na 36 100 
tun. Trend růstu prodeje prasat by však 
nemusel být trvalý, protože selat země-
dělcům loni ubyla téměř pětina a stavy 
chovných prasat klesly o 17 procent. 

Zemědělci chtějí vyvážet vepřové, cena by mohla vzrůst až o 15 % 

Na jihu Čech klesly stavy skotu a prasat

Počty drůbeže, skotu a prasat v Jihočeském kraji v roce 2006 a 2007 

rok 2006 rok 2007 Index 2006/2007
Počty drůbeže 3,504.732 3,500.926 99,9 %

počty skotu 202.658 208.158 98,2 %

počty prasat 335.602 326.020 97,1 %

V Královéhradeckém kraji loni ubylo skotu a drůbeže 

procenta. A to je pro mnohé demoti-
vující,“ řekla ředitelka krajské Agrární 
komory Hana Hricová. Důkazem nepří-
znivého vývoje je i skutečnost, že farmá-
ři loni nadojili 321,6 milionu litrů mlé-
ka, meziročně o 9,5 milionu litrů méně, 
čímž se před ně dostali i středočeští pro-
ducenti. Se 450 miliony litrů vede Vyso-
čina. V kraji vzrostla jen průměrná den-
ní dojivost o dvě procenta na 16,14 litru 
mléka. I ta je však podle statistiků o 1,8 
litru pod domácím průměrem. 

Zemědělci tak častěji dávají přednost 
masným plemenům, pro jejichž chov 
jsou typické zejména horské a podhor-
ské oblasti na jihu kraje. Je to pro ně 
i finančně výhodnější. Pokud chce být 
chovatel konkurenceschopný, neobe-
jde se bez investic do stájí a technolo-
gií, které musejí splňovat přísné normy, 
dodala Hricová. Problém je i nedosta-
tek zaměstnanců a nízké mzdy. 

Chovatelé drůbeže podobné starosti 
nemají. Na jihu Čech se loni chovalo 
stejně jako před rokem 3,5 milionu kusů 
drůbeže. Vyšší byla snáška vajec, která 
vzrostla o čtyři procenta na skoro 210 
milionů kusů. Dařilo se i vejce prodá-
vat. Odbyt narostl o téměř procento na 
197 milionů kusů. Lepší v tomto směru 
byli už jen středočeští drůbežáři. 

Naproti tomu ubylo prasat. Podle 
statistiků se chovy zmenšily o tři pro-
centa na 326 000 kusů. Prodej jateč-

ných prasat vzrostl meziročně o 7,6 
procenta na 52 600 tun. Trend by 
však nemusel být trvalý. Selat se totiž 

zemědělcům loni narodilo o 22 000 
víc a chovných prasat bylo více o čty-
ři procenta. 

České Budějovice (li) – Ve stájích a na pastvinách v Jihočeském kra-
ji loni ubylo skotu. Farmáři se starali o přibližně 208 000 kusů dobytka, 
což proti předešlému roku znamenalo dvouprocentní pokles. Přesto si kraj 
udržel za Vysočinou druhé místo v chovu hovězího dobytka. Vyplývá to 
z nejnovějších údajů Českého statistického úřadu. Úbytek hlásí i chovate-
lé prasat, naproti tomu počty drůbeže zůstaly na předloňských číslech. 

Jste-li ze společnosti, která využívá obchodní zástupce pro prodej rychloobrátko-
vého zboží (FMCG), přijďte navštívit naše hostesky na Potravinářských veletrzích 
SALIMA 2008 v pavilonu V, stánek 134 a objednat si mobilně malé občerstvení 
zdarma. Každý 44-tý návštěvník vyhrává i Pod 2GB a každý 99-tý vyhrává PDA.

Chcete si vyzkoušet náš systém mobilního objednávání a objednat si malé 
občerstvení zdarma, přijedte k nám na stánek a zapojte se do hry!

Oracle & APS Outsourcing team



„Stroj od Hewlett–Packard je ideálním rozší-
řením našich stávajících tiskových technologií. 
Umožňuje tisknout zakázky v malých nákladech, 
různých barevných mutacích nebo personaliza-
ci tiskovin v rychlosti a kvalitě, která je na stá-
vajících konvenčních strojích jen těžko realizo-
vatelná,“ vysvětluje Petr Ryska, generální ředi-
tel OTK. 

Zařízení umí tisknout až sedmi barvami Indi-
Chrome (CMYK + OV + W), které byly vyvinu-
ty speciálně pro stroje HP Indigo. Rychlost tis-
ku je při 1–2 barvách 32 m/min, při 4 barvách 
16 m/min. Barvy je možné měnit v průběhu tis-
ku díky zařízení pro výměnu barev během tisku 
(OFIR). Tiskový stroj pracuje s maximální šíří ma-
teriálu 330 mm, maximální šíře tisku je 308 mm, 
maximální délka (obvod fotocitlivého válce) je 
450 mm. Zařízení je schopno potiskovat velkou 
škálu materiálů, např. samolepicí materiál, fólie 

Obchodní tiskárny Kolín uvádějí
do provozu přelomový stroj

Hewlett-Packard Indigo press ws4500

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
OTK Group je jedním z vystavovatelů 

na letošním mezinárodním veletrhu Sali-
ma 2008. Mohl byste představit komplex-
ní nabízený sortiment Vaší společnosti pro 
potravinářský průmysl a zejména ten, kte-
rý bude hlavním předmětem nabídek a Vaší 
obchodní aktivity na tomto veletrhu?

od Ing. Petra R y s k y,  Ph.D.,
generálního ředitele OTK Group
ODPOVĚĎ:

Polygrafická skupina OTK Group patří do 
finanční skupiny SPGroup. Disponuje celkem 
čtyřmi výrobními závody, a to v Česku (OTK, 
JČT, OTH) a v Rumunsku (OTK PRINT RO), 
a dalšími dceřinými společnostmi například 
v Německu či Rusku. V roce 2007 atakovaly 
roční tržby skupiny hranici 1,6 miliardy korun. 
Klíčovými produkty OTK Group jsou flexibil-
ní obaly a grafické etikety, dále pak samolepicí 
etikety, formuláře, lehká kartonáž, kalendáře, 
diáře, karty a další.

Hlavní komunikované produktové skupiny 
na veletrhu Salima budou grafické etikety pro 
suchý i mokrý proces, flexibilní obaly, samo-
lepicí etikety a lehká kartonáž. Jedná se pře-
devším o výrobky pro potravinářský a nápojo-
vý průmysl.

OTÁZKA DRUHÁ:
Vaše nabídka je velmi široká a v po-

travinářské výrobě již tradičně využívaná. 
Existuje však i vysoká míra konkurence, 
a to jak v dodávkách obalů, tak doplňků 
na ně, ale i v kartografii. Co si slibujete 
právě od veletrhu Salima 2008, na co se 
mohou od Vás právě potravináři těšit a čím 
je překvapíte?

ODPOVĚĎ:
Pro letošní rok jsme po několikaleté odmlce 

zařadili do marketingového plánu Mezinárodní 
potravinářský veletrh Salima. OTK Group bere
tuto výstavu jako jeden z důležitých komuni-
kačních nástrojů. Hlavním cílem veletrhu je se-
tkání se stávajícími a potenciálními zákazníky 
a představení celé řady novinek.

Exkluzivně chceme představit nové produk-
ty tisknuté na multifunkčním kotoučovém di-
gitálním stroji HP Indigo, který je v OTK je-
diný instalovaný v ČR. Tento stroj umožňuje 
realizaci menších speciálních zakázek s mini-
mální dobou přípravy a v kvalitě, která překra-
čuje možnosti konvenčních tiskových techno-
logií. K hlavním výrobkovým skupinám pro-
fitujícím z nové technologie patří samolepicí 
a nápojové etikety, shrink sleeves a flexibilní 
obaly. Stroj je ideální především pro maloob-
jemové zakázky určené nejčastěji pro speciální 
výrobkové řady, edice či marketingové akce vý-
robců, když díky němu odpadá náročná před-
tisková příprava, která mohla zakázku zdržet až 
o několik hodin.

Na veletrhu Salima naleznete expozici OTK 
Group v pavilonu G1, stánek č. 37.

Redakce F. K.

Kolín – Multifunkční digitální stroj HP Indigo press ws4500, který je první svého druhu 
v České republice, uvedly do provozu Obchodní tiskárny, a. s. Zařízení umožňuje realizaci spe-
ciálních zakázek vysokou rychlostí a v kvalitě, která překračuje možnosti konvenčních tisko-
vých technologií. K hlavním výrobkovým skupinám profitujícím z nové technologie budou pat-
řit samolepicí a nápojové etikety, shrink sleeves a flexibilní obaly. Stroj je ideální především 
pro maloobjemové zakázky určené nejčastěji pro speciální výrobkové řady, edice či marketin-
gové akce výrobců, když díky němu odpadá náročná předtisková příprava, která mohla zakáz-
ku zdržet až o několik hodin.

(PE, PP, PET, PVC), shrink fólie a papír v tloušť-
kách 12–350 mikronů.

K HP Indigo press ws4500 Obchodní tiskárny 
zakoupily také dokončovací stroj Omega Digicon 
2. Ten se stará o dokončení zpracování celé zakáz-
ky. Konkrétně zařízení zajišťuje celoplošné i par-
ciální lakování, výsek, prořez, primerování, lami-
naci, supervarnishing a studenou ražbu.

Polygrafická skupina OTK Group patří do 
finanční skupiny SPGroup. Disponuje celkem čtyř-
mi výrobními závody, a to v Česku a v Rumun-
sku, a dalšími dceřinými společnostmi například 
v Německu či Rusku. V roce 2007 atakovaly roč-
ní tržby skupiny hranici 1,6 miliardy korun. Aktu-
ální počet zaměstnanců je zhruba 700. Klíčovými 
produkty OTK Group jsou flexibilní obaly a gra-
fické etikety, dále pak samolepící etikety, formulá-
ře, lehká kartonáž, kalendáře, diáře, karty a další.
Více na www.otkgroup.cz.  OTK Group
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Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4,

Tel.: 241 008 218
Fax: 241 008 217

E-mail: info.cz@messergroup.com
Odborné dotazy: ata.cz@messergroup.com

www.messer.cz

Srdečně vás zveme
na mezinárodní

potravinářský veletrh
„SALIMA“ v Brně.

Na Vaši návštěvu se těšíme
v pavilonu V,

ve stánku č. 106.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat
na bezplatnou odbornou konferenci 
„Chlazení potravinářského zboží
při transportu“, která se uskuteční
v rámci doprovodných programů
Salima 2008 dne 5. 8. 2008
od 11.30 hodin.
Program konference:
1.  Legislativní opatření EU pro transport

chlazených a mražených potravin
2.  Systém přepravních izolovaných kontejnerů

fi rmy Olivo Cold Logistics
3.  Řešení transportního chlazení od fi rmy Messer

Více informací na www.messer.cz

Švermova 117, 580 36 Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 311, fax: 569 422 407
e-mail: amylon@amylon.cz, www.amylon.cz

Vážení čtenáři,
vydavatelství

potravinářských periodik 
AGRAL s. r. o.

Vás zve do své expozice 
na mezinárodních 

potravinářských veletrzích 
SALIMA 2008

– pavilon C 023.



Veterinární vyšetření 
jdou řezníkům 

citelně do nákladů
Praha (bo) – Výrobci masa v Česku dají roč-

ně za povinná veterinární vyšetření a likvi-
daci jatečných odpadů 282 milionů korun. 
Vyplývá to z údajů, které poskytla Potravi-
nářská komora ČR (PK). Náklady na povinné 
veterinární úkony tak činí jedno až dvě pro-
centa z obratu firem zpracujících maso, řekl 
předseda Českého svazu zpracovatelů masa 
Ing. Jaromír Kloud. Potravinářům se tyto 
náklady nelíbí a kritizují v souvislosti s tím 
letošní snížení dotací přibližně o třetinu. 

Podle mluvčího Státní veterinární správy Jose-
fa Dubna ale povinnost hradit náklady na vyšetře-
ní leží na bedrech výrobců i v jiných evropských 
zemích. „Vyplývá to ze společné evropské veteri-
nární legislativy,“ řekl Duben. Cílem veterinárních 
vyšetření je zaručit nezávadnost potravin, a o to by 
mělo podle něho jít i výrobcům. 

„Vnímáme to jako Černého Petra, někdo to 
zaplatit musí, jsou to zpracovatelé. Jedná se o zdra-
ví lidí, které v ostatních případech platí stát,“ uvedl 
Kloud. Stát potravinářům přispívá pouze na testy 
na přítomnost BSE, na nichž se podílí 50 procenty, 
ostatní povinné testy hradí výrobci ze svého. „Vidí-
me-li tuto skutečnost v souvislosti se stále se snižu-
jícím finančními příspěvky do potravinářského 
sektoru, pak mám opravdu chuť říci: státe zaplať, 
co sis objednal a žádáš,“ podotkl prezident Potravi-
nářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. 

Největší část ze sumy 282 milionů korun, asi 
150 milionů, dají zpracovatelé masa za likvidaci 
odpadů, které musejí zajistit přes soukromé spo-
lečnosti. Skoro stejně stojí každý rok vyšetření 
na BSE, ze 143 milionů korun ale hradí polovinu 
stát. Dalších 30 milionů vynaloží zpracovatelé za 
vyšetření před a po porážce; na obdobnou sumu 
je přijdou i mikrobiologické testy. Potravinářům se 
v této souvislosti nelíbí snížení dotací výrobcům 
potravin v letošním rozpočtu. Zatímco loni puto-
valo do sektoru 310 milionů korun, letos to je kvů-
li krácení národních agrárních dotací 190 milionů 
korun, o více než třetinu méně. 

Čeští a slovenští 
výrobci masa 

společně
při registraci
názvů v EU 

Praha (bo) – Čeští výrobci masných výrob-
ků se nemusí bát, že přijdou kvůli sloven-
ské snaze o registraci tradičních specia-
lit, o možnost výroby špekáčků či lovecké-
ho salámu. Zpracovatelé masa z obou zemí 
se dohodli, že již podanou slovenskou žádost 
o registraci rozšíří i na Českou republiku. 
Řekl to předseda Českého svazu zpracovate-
lů masa (ČSZM) Ing. Jaromír Kloud. 

„Dohodli jsme se na společném postupu stran 
tradičních specialit. ČSZM k žádostem přistou-
pí jako další přihlašovatel,“ řekl Kloud. Svůj 
postup chtějí výrobci koordinovat i se svazem 
polských producentů, který také žádá o registra-
ci některých výrobků obvyklých v celém středo-
evropském regionu. 

Slovensko má podáno devět žádostí o regis-
traci tradičních specialit, čtyři z nich nyní rozší-
ří i o Českou republiku. Jde o špekáčky, lovecký 
salám, spišské párky a liptovský salám. 

ČR za to nebude napadat žádosti o registraci 
jiných výrobků obvyklých na Slovensku; obě země 
budou svůj postup koordinovat i v budoucnu. Na 
koordinaci postupu se dohodli ministři zeměděl-
ství zemí Visegrádské čtyřky loni v prosinci. Podle 
Klouda se zpracovatelé jednáním inspirovali, ale 
iniciativa k jednáním vyšla od nich. 

Pokud by Brusel schválil původní slovenské 
a polské žádosti o registrace výrobků obvyklých 
i v okolních zemích, hrozilo by českým producen-
tům, že by při jejich produkci museli dodržovat 
přesně stanovený schválený postup. Jinak by chrá-
něné názvy nemohli používat. 

Tradiční zaručená specialita spolu s další znám-
kou, chráněným zeměpisným označením, zajišťu-
je, že se výrobek částečně nebo zcela vyrábí v urči-
té zeměpisné oblasti. Chráněné označení původu 
se týká potravin vyráběných v určité geografické 
oblasti za využití uznaného know-how. Toto ozna-
čení získal v Česku například Pohořelický kapr, 
Žatecký chmel či Budějovické pivo.

Brno (bo) – Netradiční objev se poda-
řil na Antarktickém poloostrově vědcům 
z České geologické služby. Při svém bá-
dání nenarazili jen na cenné horniny, ale 
i na 50 let starou polévku „ze sáčku“, 
kterou v této oblasti kdysi zanechali brit-
ští vědci. V podmínkách, kde teploty kle-
sají pod minus 30 stupňů Celsia, přestála 
polévka bez úhony celá desetiletí. Členo-
vé expedice si na ní pochutnali. Všichni 
jsou v pořádku, řekl vedoucí Mendelovy 
polární stanice Miloš Barták. 

Čeští vědci letos zahájili výzkum Antark-
tického poloostrova. Snaží se geologicky 
zmapovat oblasti sousedící s ostrovem Ja-

mese Rosse, na němž je česká polární sta-
nice. U Crystal Hill našli jurské sedimen-
ty a ke svému překvapení i zásobovací bod 
zřízený pracovníky British Antarctic Survey 
(BAS) – společnosti sídlící v Cambridgi, 
která je po léta světovým lídrem ve výzku-
mu globálních problémů souvisejících s po-
časím v Antarktidě. „Soudě podle údajů na 
obalech uložených potravin byl vybudován 
v šedesátých letech minulého století, v do-
bě, kdy Britové intenzivně zkoumali tuto 
část pobřeží. Stáří potravin se však nepro-
jevilo nijak výrazně na jejich kvalitě,“ uve-
dl Barták. 

Podle vedoucího české expedice byl s půl 
století starou polévkou spokojen i člen expe-

dice Nick Halls – skotský specialista na lo-
gistiku a pobyt v horském a chladném pro-
středí. 

V nejbližších dnech se geologové pod ve-
dením Zdeňka Venery chystají na třetí pře-
sun do oblasti Antarktického poloostrova, 
kde v lokalitě Pitt Point budou studovat pod-
loží. 

Do této oblasti se dosud nemohli přesu-
nout na člunech kvůli velkému množství le-
dových ker a úlomků ledu na hladině záli-
vu Prince Gustava, který dělí ostrov Jamese 
Rosse od Antarktického poloostrova. Čes-
kým vědcům pomohou kolegové z argen-
tinské stanice Marambio, kteří jim zapůjčí
vrtulník s pilotem. 

Pochutnali si na 50 let staré
nalezené polévce 
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V Pacovských strojírnách a. s. má více než 
stotřicetileté tradice výroba lihovarských za-
řízení. Podle požadavků zákazníků jsou dodá-
vána různá zařízení a aparáty pro zemědělské 
a průmyslové lihovary. Vedle řady domácích 
dodávek byly v minulosti uskutečněny do-
dávky ucelených lihovarských technologií do 
zahraničí, například fi rmě Gas Familia na Slo-
vensku, dále pro fi rmu Araj Lisakovsk v Kaza-
chstánu, nebo originálních destilačních kotlů 
pro fi rmu Nolet v Holandsku. 

Počínaje šedesátými léty minulého sto-
letí se vyrábějí v Pacovských strojírnách uce-
lené destilační soupravy pro pěstitelské pá-
lenice využívané především k pálení lihovin 
z různých druhů ovoce. To je v Českých ze-
mích jedna z možností hospodárného a vel-
mi oblíbeného využití ovoce. Destilační sou-
pravy vyráběné v Pacovských strojírnách a. 
s. dávají kromě jiného svým konstrukčním 
řešením možnost zachovat charakteristické 
aroma původních ovocných surovin. Vždy 
byly proslavené svým pokrokovým technic-
kým řešením, kvalitou použitých materiálů 
a jejich profesionálním zpracováním  i celko-
vou spolehlivostí. 

O kvalitě vyráběných zařízení kromě ji-
ného svědčí i velký počet dodaných a do 
současné doby fungujících pálenic u part-
nerů v Čechách i na Slovensku. Přestože jsou 
tato technologická zařízení určena v důsled-
ku specifi ckých podmínek a legislativních 
omezení exportních možností především 
pro domácí zákazníky, byly v nedávné minu-
losti uskutečněny některé dodávky i do za-
hraničí, například pálenice vyrobená v Pa-
cově je provozována v exotickém prostředí 
afi cké země Angola, kde je vyráběna lihovina 
z tropického ovoce.  

Tradičně se ovocné destiláty na zaří-
zeních vyráběných v Pacovských strojírnách 
a. s. zpracovávají dvěma oddělenými jedno-
duchými destilacemi. Těchto zařízení, v pro-
vedení pro dvě oddělené destilace, bylo do 
současné doby dodáno zákazníkům nejvíce. 
Při první destilaci v destilačním kotli se z kva-
su oddestiluje veškerý alkohol, tzv. surový 
destilát. Jemný destilát se získává druhou 
destilací. Při druhé destilaci (také nazývané 

rektifi kací) se v druhém kotli (rektifi kačním) 
surový destilát zesílí a vyčistí oddělením úka-
pu a dokapu.

Pálenice tohoto typu se dodávají v pro-
vedení pro přímé topení nebo pro vytápění 
parou. Destilační soupravy na přímé topení 
se dodávají ve velikostech destilačního kotle 
300, 600 a 1200 litrů. Destilační soupravy vy-
tápěné parou lze dodat ve velikostech desti-
lačního kotle 480 a 1200 litrů. 

Nově se pro zrychlení práce v páleni-
cích používají destilační kotle se zesilovací 
kolonou. Ty umožňují vyrobit vysoce zesíle-
ný ovocný destilát v jednom výrobním cyklu. 
Zesilovací destilační aparáty se skládají pou-
ze z jednoho destilačního kotle, zesilovací 
kolony, defl egmátoru a katalyzátoru. Zaří-
zení tohoto typu jsou úspornější z hlediska 
spotřeb energií, prostoru, snižují nároky na 
obsluhu apod.  

Destilační přístroje se zesilovací kolonou 
byly v minulosti již v Pacovských strojírnách 
několikrát vyráběny podle speciálních poža-
davků zákazníků a jsou mimo České republi-
ky provozovány ještě například v Rumunsku 
a Holandsku. 

Po provedeném marketingovém průzku-
mu v minulém roce, který prokázal zájem zá-
kazníků o tento typ, budou tato zařízení od 
letošního roku vyráběna v Pacovských strojír-
nách jako standardní výrobek. Pro letošní vý-
stavu SALIMA 2008 bude vyhotoven proto-
typ jednostupňového destilačního přístroje 
o objemu 600 litrů kvasu v blokovém prove-
dení na společném rámu s plynovým tope-
ním. Konstrukce je upravena tak, že je mož-
né destilační kotel po doplnění rektifi kačním 
kotlem použít také pro klasické dvoustupňo-
vé pálení. 

 Zveme Vás k návštěvě naší expozice na výstavě SALIMA 2008, Brno, 4.–7. 3. 2008, pavilon A2, č. stánku 045

Model blokového uspořádání
jednostupňového destilačního přístroje

Pacovské strojírny – Trading, spol. s r. o., tel.: +420 565 443111-4, fax: +420 565 443417, e-mail: pstrading@pstrading.cz, www.pstrading.cz

I letos představí Pacovské strojírny
na výstavě SALIMA 2008 svůj nový výrobek
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Čelní pohled na Pivovar Litovel a. s.  Ležácké sklepy degustace – Sládek Pivovaru Litovel a. s. při kontrole na spilce

ZLATÁ, STŘÍBRNÁ 
A BRONZOVÁ MEDAILE
PRO LITOVELSKÉ PIVO

Litovel (red) – Zlatá medaile a ti-
tul Česká pivní pečeť 2008 pro li-
tovelskou desítku Classic. Stří-

brná medaile pro nealkoholické 
pivo Litovel Free. Bronzová pro li-
tovelskou dvanáctku Premium. To 
je bilance letošní účasti hanácké-
ho pivovaru na největší české de-
gustační soutěži, která probíha-
la v Táboře. Utkalo se zde 270 piv 
ze všech koutů republiky. 88 odbor-
ných degustátorů mělo za úkol vy-
bírat ty nejlepší z nich. Shodli se 
na tom, že nejkvalitnější a nej-
chutnější desítka se vaří v hanác-
ké Litovli. Stříbrnou medailí oceni-
li také litovelské fríčko v kategorii 
nealko piv a bronzovou světlý lito-
velský ležák. Všem soutěžním ka-
tegoriím opět dominovala výhradně 
piva vyráběná klasickým výrobním 
postupem.

„Je to obrovský úspěch. Takovým-
to neuvěřitelným způsobem posbírat 
medaile na největší odborné degustač-
ní soutěži. Nejen že opět zcela bezkon-
kurenčně dominovala klasicky vyrábě-
ná piva, ale i mezi nimi vyhrávalo lito-
velské pivo. A Zlatou pivní pečeť jsme 
vyhráli dokonce v kategorii, která byla 
nejvíce nabitá, vždyť desítku vaří kaž-
dý pivovar,“ řekl Miroslav Koutek, ře-
ditel Pivovaru Litovel, a dodal: „Navá-
zali jsme tak na dlouhou řadu úspěchů, 
kterých litovelské klasicky vařené pivo 
v posledních letech dosahuje na všech 
degustačních soutěžích doma i po ce-
lém světě.“

České pivní pečetě udělovala komi-
se složená z odborníků v pivovarnic-
tví, především sládků, kteří mají de-

gustační zkoušky. Ti posuzovali ze-
jména čirost, vůni, chuť, hořkost, říz 
a pěnu. O přízeň jejich zkušených 
chuťových pohárků, které se jen tak 
nedají obalamutit, se letos do Tábora 
na již 18. ročník soutěže přijelo uchá-
zet rekordních šestašedesát pivovarů. 
Kromě českých pivovarů to bylo i pět 
pivovarů ze Slovenska, dva z Rakous-
ka a po jednom z Polska a Itálie. Nej-
větší česká degustační soutěž trvala 
čtyři dny, od úterka do pátku. Ofici-
álním garantem nezávislosti a objekti-
vity odborných degustací byla světově 
renomovaná společnost Bureau Veri-
tas Czech Republic.

Ve všech dvanácti kategoriích, ve 
kterých se v jihočeském Táboře sou-
těžilo, vyhrála piva vařená klasickým 

výrobním postupem. Klasicky vyrábě-
ná piva se vaří na stupňovitost, přiro-
zeně kvasí na otevřené spilce a dozrá-
vají v ležáckých sklepech dvakrát déle 
než europiva velkoobjemových výrob-
ců. Takto uvařená piva jsou pak kvalit-
nější a mají lahodnou osobitou chuť.

PIVOVAR VYSTAVIL
VÍCE KLASICKÉHO PIVA

JAK PRO DOMÁCÍ,
TAK PRO ZAHRANIČNÍ TRHY

Litovel (red) – Za celý uplynulý 
rok vystavil hanácký Pivovar Lito-
vel celkem 226 381 hektolitrů kla-
sického piva. V meziročním srov-
nání to představuje nárůst o 15 
procent oproti roku předcházejí-
címu, kdy pivovar uvařil celkem 

197 490 hl zlatavého moku. Větši-
nu své produkce (205 256 hl) pro-
dal na tuzemském trhu. Výstav pro 
tuzemský trh, který má stagnující 
tendenci, se zvýšil o 14,5 procen-
ta. Loni pivovar vystavil pro domá-
cí trh 179 353 hektolitrů. 

 
„Téměř patnáctiprocentní nárůst 

na tuzemském trhu je pro nás velmi 
příznivý výsledek, protože domácí trh 
má celorepublikově stagnující tenden-

ci. Na těchto číslech je vidět, že spo-
třebitelé dávají čím dál více přednost 
kvalitě a více si vybírají. Kvalitní kla-
sicky vařené pivo obstojí i v dnešní 
velice tvrdé a nevybíravé konkurenci, 
která na tuzemském trhu panuje. Stá-
le více lidí si uvědomuje, že klasicky 
vařené české pivo je absolutní špičkou 
na trhu. Potvrzují to i výsledky celo-
státních anonymních degustací i oce-
nění získávaná v zahraničí,“ komen-
toval roční výsledky Miroslav Koutek, 

ředitel pivovaru, a dodal: „Předpoklá-
dáme, že celkový tuzemský trh bude 
mít i v dalším roce mírně klesající ten-
denci, ale naším cílem je odbyt v tu-
zemsku minimálně udržet na úrovni 
odbytu roku 2007.“

„V loňském roce opět pokračova-
ly změny struktury poptávky. Obec-
ně lze konstatovat, že se zvyšuje vý-
stav především vícestupňových (11° 
a 12°) piv a piv nealkoholických,“ uza-
vřel Miroslav Koutek.

V roce 2007 vyvezl hanácký závod 
za hranice 21 125 hektolitrů. V roce 
předcházejícím to bylo 18 552 hl. Ex-
port podniku tak meziročně vzros-
tl o 14 procent. Největšími zahra-
ničními odběrateli litovelské klasiky
jsou Slovinsko, Anglie a Švédsko. Ne-
zanedbatelný podíl na litovelském 
exportu tvoří také polský a sloven-
ský trh. V roce 2007 narostl export 
především na trhy Anglie, Švédska
a Itálie.

Přerov (red) – Jako úspěšný hodnotí uplynulý rok skupina moravských 
pivovarů Zubr, Holba a Litovel. Celkem se jí podařilo prodat 937 tisíc hl pi-
va, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 25 tisíc hl. V tuzemsku 
patří skupině 5procentní podíl trhu a dobře si tyto značky vedou i v zahra-
ničí, kam jde zhruba 10 procent celkové produkce. K tradičním zemím ex-
portu stabilně patří sousední Slovensko a země Evropy. Moravská piva ma-
jí i svá vzdálená odbytiště jako např. země Jižní Ameriky. 

Litovelské pivo neuvěřitelným způsobem triumfovalo
na největší degustační soutěži

Pivovaru Litovel vzrostl výstav o patnáct procent

Konzument si žádá tradiční české pivo

Značky Zubr, Holba a Litovel se těší 
nejvyšším preferencím na Moravě, te-
dy v domácím regionu. Tady jim patří 
více než 25 procent trhu, což odpoví-
dá dlouhodobému trendu v souvislos-
ti s lokálním patriotismem a příklonem 
konzumentů k regionálním značkám, 
na jejichž stabilní kvalitu se mohou 
spolehnout.  

Loni šla nejvíce na odbyt světlá je-
denáctka všech tří značek, které se 
prodalo 343 tisíc hl, což je v meziroč-
ním srovnání o 20 tisíc hl více. Dobře 
se prodávala v sudech i lahvích. Nej-
více se na jejím celkovém prodeji po-
dílí Holba Šerák, jejíž odbyt byl v loň-
ském roce mimořádný. Překročil totiž 
hranici 200 tisíc hl, což je zatím nejví-
ce v historii.

V minulém roce rostla také poptáv-
ka po nealkolickém pivu Zubr, Holba 
a Litovel Free. Do obchodní sítě jde 
v lahvích, zatímco gastro zařízení na-
bízejí hostům nealkolické pivo jako če-
pované i v lahvích. Celkem se prodalo 
více než 25 tisíc hl a pivovary počítají 
s dalším nárůstem i v tomto roce, zhru-
ba o polovinu. 

K sortimentu značek kromě světlé 
jedenáctky dále patří světlá výčepní de-
sítka a světlý ležák. Doplňují ho tmavá 
piva z produkce Zubra a Litovle a piv-
ní speciály Litovel a Holba. 

P I V O V A R Ů M  Z U B R ,  H O L B A  A  L I T O V E L  R O S T E  P R O D U K C E

Lahvová stáčírna Pivovar Litovel a. s. 

Varna Pivovar Litovel a. s. 

Pivovar Holba, a. s.

Pivovar Litovel a. s. 
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Pivovar ZUBR používá pro výrobu piva kla-
sický technologický postup. Ten začíná již na 
varně při přípravě mladiny a pokračuje na spil-
ce, kvašením mladiny v otevřených kvasných ká-
dích a zráním piva v uzavřených ležáckých tan-
cích v ležáckém sklepě. 

V prvopočátcích řemeslné výroby piva se ex-
trakt na varně získával pouze různě teplým nále-
vem. Kdy se u nás začaly povařovat části rmutu, 
není přesně známo. V prvním českém pivovar-
ském spisu, jímž je traktát „O Piwowáru“ z roku 
1679, je sice zmínka o povaření vystírky ve třech 
až čtyřech podílech, to však ještě nebyl rmuto-
vaní postup. Přesný popis třírmutového postu-
pu uveřejnil F. O. Poupě v roce 1794. Jako první 
uvedl také teploty jednotlivých rmutů. 

V pivovaru ZUBR se v současné době vaří pi-
vo tradičním dekokčním varním postupem na 
dva rmuty, který je vhodný zejména pro svět-
lá piva. Varní postup je ukončen chmelovarem, 
během kterého je do sladiny dávkován chmel. 
Jakost, odrůda, množství a způsob dávkování 
chmele má značný vliv na výslednou chuť finál-
ního výrobku. Současná varna pivovaru ZUBR, 
která je již třetí v jeho existenci, byla zrekon-
struována a uvedena do provozu v lednu 2002. 
Pracuje v plně automatickém režimu a využívá 
technologie brýdového kondenzátoru pro zpět-
né využití odpadního tepla. Její výkon je 7 vá-
rek / 24 hod. 

Klasický technologický postup pokračuje na 
spilce, kde probíhá proces hlavního kvašení při 
teplotě do 10 oC v otevřených kvasných kádích. 
Ty byly původně dřevěné a byly v letech 1962– 
1973 nahrazeny ocelovými. V průběhu posled-
ních pěti let byly zrekonstruovány jak prostory 
spilky, tak vnitřní povrchy kvasných kádí. Byla 
vybudována nová vířivá káď, úchovna kvasnic, 
propagační stanice a CIP stanice.

Mladé pivo je po prokvašení sesudováno do 
tradičního ležáckého sklepa, kde zraje při tep-
lotách do 2 oC 35–60 dní podle stupňovitosti. 
Během zrání dojde k nasycení piva CO

2
, k jeho 

vyčeření a k vytvoření vyrovnané a harmonické 
chuti piva. Stejně jako kvasné kádě byly v letech 
1957–1973 dřevěné sudy v ležáckém sklepě po-
stupně nahrazeny ocelovými ležáckými tanky. 
V současné době probíhá postupná rekonstruk-
ce prostor ležáckého sklepa spolu s rekonstruk-
cí vnitřních povrchů ležáckých tanků. 

V  P Ř E R O V Ě  V A Ř Í  P I V O  Ž E N A 
I N G .  N A T A Š A  R O U S K O V Á

Povolání sládka se považuje v posledních de-
setiletích za ryze mužskou záležitost, i když ve 
vzdálenější minulosti pivo vařily právě ženy. 
Dnes je mezi českými sládky žen jen velmi málo. 
Nejvíce vidět je ta, která pevnou rukou vládne 
výrobě piva v přerovském pivovaru ZUBR. Při-
tom Nataša Rousková se k výrobě piva dostala 
čistě náhodou, po práci v pivovaru nijak netou-
žila. Vaření piva dnes už není tak fyzicky nároč-
nou prací, jako tomu bývalo dříve, většinu fyzic-
ké práce nahradily stroje. Nastala tak doba, kdy 
by se mohly v pivovaru více uplatnit i ženy. Za-
tím tomu tak není, výjimky ale existují. Jednou 
z nich je právě přerovská sládková Nataša Rous-
ková. Ta studovala gymnázium v Přerově, které 
se nachází hned vedle pivovaru, a do pivovaru 
chodila pouze na brigády. V té době ji ani nena-
padlo, že se s přerovským pivem jednou spojí je-
jí profesionální kariéra. „Neměla jsem tehdy ani 
informace, že by se pivovarnictví dalo studovat 
na vysoké škole a vůbec jsem tenkrát nepřemýš-
lela o tom, že bych tady mohla někdy pracovat,“ 
vzpomíná dnes.

Představujeme: Pivovar ZUBR a. s.
a jeho sládek – Ing. Nataša Rousková

Ing. Nataša Rousková, sládek Pivovaru ZUBR a. s. 

C E S T U  K  P I V U
O T E V Ř E L A  Š K O L A

Teprve když se rozhodla studovat Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze, objevi-
la možnost zaměřit se na kvasnou chemii. „Na 
této škole byly dva obory, které mě lákaly – je-
den žensky orientovaný, tedy kosmetika a užit-
ková chemie, druhý kvasná chemie,“ pokračuje. 
Když si ve třetím ročníku mohla vybrat konkrét-
ní obor, měla jasno – kvasná chemie. „K tomu-
to oboru mě nasměrovalo také to, že v něm na 
škole pracovali kantoři, jejichž profesionali-
tu a znalosti jsem obdivovala,“ připomíná Na-
taša Rousková skutečnosti, na základě kterých 
se rozhodla zvolit cestu směřující k výrobě pi-
va. Po dokončení vysoké školy už měla budou-
cí sládková o svém dalším osudu jasno – chtěla 
jít do pivovaru. Měla jasno i do kterého. „Vzhle-
dem k tomu, že jsem z Přerova a tady pivovar 
je, chtěla jsem se vrátit domů. Šla jsem se do něj 
zajímat o práci a uspěla jsem,“ popisuje své pi-
vovarnické začátky.

D L O U H Á  C E S T A
N A  V R C H O L

Její první pozicí v pivovaru byla referentka 
technickohospodářských norem na tehdejším 
vedení koncernového podniku Severomoravské 
pivovary a sladovny. Následovala funkce podni-
kové bioložky v laboratoři a po mateřské dovole-
né pozice podnikového technologa. V 90. letech 
minulého století přechází Nataša Rousková pří-
mo do přerovského pivovaru a stává se podslád-
kem. Odtud je to už jen krok k současné funkci 
sládka pivovaru Zubr, kterou vykonává od roku 
1998. Sládek je zodpovědný za výrobu piva od 
začátku až do konce. „Není to jen výroba všech 
značek v pivovaru, ale také příjem surovin, kon-

trola jejich kvality, kontrola jednotlivých výrob-
ních středisek v pivovaru a práce s lidmi,“ popi-
suje sládková náplň své práce. Přerovský pivovar 
je totiž stejně jako je tomu i v dalších pivovarech 
rozdělený na jednotlivá výrobní střediska, jako 
je varna, spilka, ležácký sklep a stáčírny. Ty řídí 
mistři daného střediska, kteří organizují své pod-
řízené a kontrolují výrobu a jsou přímo odpo-
vědní sládkovi. Sládek pak zodpovídá za všech-
na výrobní střediska od příjmu surovin až po fi-
nální výrobek.

S L Á D K O V É
J I  B E R O U

Muži v pivovarském oboru vnímají Natašu 
Rouskovou jako autoritu v oboru. „Nikdy jsem 
neměla problém s tím, že jsem žena. Pivovar-
ská rodina je poměrně úzká, většinou se všichni 
známe už z dob studií,“ pokračuje sládková. Při-
pouští ale, že někteří lidé, kteří jsou mimo obor, 
si nedovedou představit nebo jen těžko chápou, 
že pivo vaří žena. Považují totiž výrobu piva za 
vysloveně mužskou záležitost, dneska už jsou 
ale tyto názory stále ojedinělejší. Podle Nataši 
Rouskové studovala kvasnou chemii celá řada 
dívek, mnohé ale skončily jinde než v pivova-
rech. „Pivo je hodně specifické a možná si hle-
dají uplatnění v jiném oboru, i když je to škoda. 
Aby mohl člověk pracovat v pivovaru, nezname-
ná to, že musí vypít hodně piva,“ míní sládko-
vá. Ta by si obecně přála, aby se vztah žen k pi-
vu změnil. Už se prý ale blýská na lepší časy 
a dnešní dívky se již pivu nevyhýbají tak zarytě, 
jako tomu bylo dříve. „Určitě je v ženském po-
tenciálu ještě obrovská rezerva, ženy mají stá-
le k pivu výhrady zejména kvůli udržení štíhlé 
linie. Myslím si ale, že tyto obavy jsou zbyteč-
né. Pivo je sice energeticky vydatnější, zase by 
se ho ale muselo vypít poměrně hodně, aby se 

začalo negativně projevovat na váze,“ pokraču-
je. Určitě by prý bylo možné vyrábět i nízkoe-
nergetická piva, ta by ale musela mít nižší stup-
ňovitost nebo vyšší stupeň prokvašení a chybě-
la by jim ona důležitá, chuti lahodící plnost. 
Svým způsobem jsou nízkoenergetická nealko-
holická piva,“ říká dále Nataša Rousková. Pod-
le jejích slov má pivo konzumované v rozumné 
míře na lidský organismus blahodárné účinky. 
Je v něm celá řada vitaminů a lidskému zdraví 
prospěšných látek, které mají na ženský orga-
nismus příznivý vliv. 

V  P Ř E R O V Ě  S E  V A Ř Í 
K L A S I C K Y

Nataša Rousková vaří pivo v přerovském pi-
vovaru Zubr stejným způsobem, jakým se zde 
vařilo před 135 lety, kdy zdejší pivovar vznikl. 
Neustálé ekonomické tlaky přitom nutí zejména 
velké pivovary zefektivnit výrobu až do té míry, 
že někdy piva ztrácí český charakter a typickou 
chuť. „Je to strašná škoda, myslím si, že české 
pivo je fenomén, který by se měl zachovat,“ říká 
sládková. Domácí suroviny se v Přerově zpraco-
vávají ve varně klasickým dekokčním rmutová-
ním na dva rmuty, což je právě jeden ze základ-
ních rozdílů oproti velkým pivovarům. Klasický 
způsob vaření piva je sice energeticky hodně ná-
ročný, ale pivo je pak plnější, nešetří se na chme-
lu, dává se zde velké procento českého aromatic-
kého chmele, který je na trhu nejdražší, ale také 
nejlepší. Pivo dále kvasí na klasické spilce v ote-
vřených kvasných kádích, hlavní kvašení tedy 
neprobíhá ve velkokapacitních uzavřených ná-
dobách. Po týdnu se pivo suduje do zracích tan-
ků v ležáckém sklepě. Po naplnění se ležácký 
tank zahradí a pivo začne zrát, chuťově se za-
kulatí, nasytí se kysličníkem uhličitým a získá 
potřebný říz a pěnu. Tento proces trvá od 35 
do 55 dní podle toho, zda jde o desítku nebo le-
žák. „Některé velkokapacitní výroby se snaží ty-
to postupy zkrátit na minimum, což se projevu-
je na chuti piva velice negativně,“ upozorňuje 
Nataša Rousková.

Č E Š I
S I  S V É  P I V O  V Z Í T 

N E N E C H A J Í

Ekonomický tlak má ve velkých pivovarech 
výrazný dopad na přípravu piva a tedy i na jeho 
chuť. Podle Nataši Rouskové ale Češi preferují 
chuť českého piva, protože jsou na ni po staletí 
zvyklí. „Tady není historicky zakořeněná žádná 
jednotná chuť eurobierů. Pokud někdo začne vy-
rábět typický eurobier, bude se na českém trhu 
těžko prosazovat,“ tvrdí. Češi prý mají vyhraně-
ný názor na to, jak by české pivo mělo chutnat, 
poznají dobré pivo a chutná jim. Úloha menších 
pivovarů by prý měla být právě v zachování chu-
ti klasického českého piva. Přerovská sládková 
ale připouští, že tlaky ze strany velkých pivovarů 
na výrobu a distribuci eurobierů tady jsou a bu-
dou dále sílit. „Může se stát, že tlak velkých pivo-
varů poroste a menší pivovary to budou mít stále 
těžší. Dnes je to boj o každou hospodu, o každé-
ho zákazníka,“ pokračuje dále. Podle jejích slov 
každý konzument chce hlavně kvalitu, velkou ro-
li hraje reklama, pomáhají úspěchy v soutěžích. 
Ty ukazují, že i pivo z malých a středních pivo-
varů je kvalitní.

N E J E N  P R A C Í
Ž I V  J E  Č L O V Ě K

I když k náplni práce sládka nebo respek-
tive v případě přerovského pivovaru sládkové 
patří řada činností a úkolů, důležité je podle 
Nataši Rouskové se věnovat také své rodině, 
přátelům a koníčkům. Volného času má prý 
stále méně, snaží se ho proto trávit aktivně. 
„Věnuji se s rodinou hodně sportu, v létě jez-
díme na kole, v zimě na lyžích. Hodně času 
se snažím trávit v přírodě,“ popisuje. Jak dále 
říká, důležité je, že je pro ni práce koníčkem 
a baví ji. „Neberu nijak tragicky, když v práci 
musím strávit i nějaký ten večer, případně mi 
něco zbude i na víkend,“ dodává sládková pře-
rovského pivovaru ZUBR.

Redakce F. K.
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Zveme k návštěvě Veletrhu Salima
pavilon C, stánek č. 111

PIVOVAR ČERNÁ HORA
PŘEDSTAVUJE

NOVINKY ROKU 2007
�   pivo bez alkoholu Forman

– první v ČR

�   unikátní destilát z piva
Pivní Režná – světová novinka

�   zázvorová limonáda Adraka
– 1. česká zázvorová limonáda www.pivovarcernahora.cz
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Mike Short, generální ředitel Plzeň-
ského Prazdroje:

„Na tuzemském, silně nasyceném trhu 
je příležitostí ke zvyšování prodaných ob-
jemů velmi málo. Proto se chceme dlou-
hodobě zaměřit na zvyšování našeho po-
dílu v prémiovém segmentu. To se nám 
daří a jsem potěšen například nárůstem 
domácích prodejů Pilsner Urquell o té-
měř 3 % i přes zvýšení cen piva. K tomu 
jsme museli přistoupit v listopadu vzhle-
dem k dramatickému vzrůstu cen suro-
vin. 

Zvýšili jsme vývoz do zahraničí a po-
kračujeme v podpoře našich sesterských 
společností skupiny SABMiller, kterým 
dodáváme pivo nejlepší kvality a součas-
ně jim pomáháme s propagací našich 
značek. V tuto chvíli jsme již dokončili 
všechny hlavní investiční projekty v pl-
zeňském pivovaru, jež mají vytvářet op-
timální podmínky pro vývoz našeho piva 
do zahraničí.“

Na domácím trhu prodal Plzeňský 
Prazdroj v roce 2007 necelých 8,2 mi-
lionu hektolitrů. V porovnání s rokem 
2006 se jedná o nárůst 0,5 %. Prodej pi-
va Plzeňského Prazdroje ovlivnilo mi-
mořádné jarní počasí v dubnu a květ-
nu, kdy padly historické rekordy. Naše 
silné portfolio vede jednička domácí-
ho trhu Gambrinus. Značka Radegast 
dosahuje vyrovnaných výkonů a udržu-
je pozici lídra pivního trhu na Moravě. 
Pilsner Urquell, nejoblíbenější prémio-
vá značka na českém trhu, těžil z ros-
toucí obliby celého prémiového seg-
mentu. Vynikajícího výkonu dosáhl 
Velkopopovický Kozel, který pokračo-
val v loňském dvojciferném růstu. 

KLÍČOVOU OBLASTÍ
ZŮSTÁVÁ EXPORT 

Celkové zahraniční prodeje značek 
Plzeňského Prazdroje vzrostly v po-
rovnání s rokem 2006 o 7 % na 2,76 
milio nu hl. Plzeňský Prazdroj tím po-
tvrdil své vedoucí postavení v rostou-
cím zastoupení českého piva na světo-
vém trhu.

Z České republiky vyvezl Plzeňský 
Prazdroj nejvíce piva ve své 165leté his-
torii. Celkově exportoval 846 tisíc hek-
tolitrů piva (+7,7 %), s 675 tisíci hek-
tolitry se na tomto výsledku podílel le-
žák Pilsner Urquell (+4,5 %). O zbylou 
část se postaraly ostatní značky, hlav-
ně Velkopopovický Kozel. Velmi příz-
nivý byl také trend exportu piva Gam-
brinus, ačkoliv se jedná o relativně ma-
lé objemy.

Ležák Pilsner Urquell je vlajkovou 
lodí globálního portfolia skupiny SAB-
Miller a těží z celosvětového působení 
SABMiller. Vyváží se již do 56 zemí, 
mezi nové trhy se zařadila například 
Albánie, Gruzie nebo Srbsko. 

Renomé Velkopopovického Kozla 
v zahraničí i nadále rostlo za podpory 
marketingové kampaně SABMiller. Prv-
ní televizní reklama na velkopopovické 
pivo byla odvysílána ve Finsku. Díky 
striktně kontrolované licenční výrobě 
je toto tradiční české pivo nejprodáva-
nějším českým pivem v zahraničí. 

Stěžejními pro export Plzeňského 
Prazdroje zůstávají i nadále trhy v ze-
mích EU jako Německo a Španělsko, 
také ale Skandinávie nebo USA. V Ně-
mecku si ležák Pilsner Urquell drží ve-
doucí pozici mezi importovanými pi-
vy.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FAKTA 
A TRENDY ROKU 2007 

Z POHLEDU PLZEŇSKÉHO 
PRAZDROJE:

�  Na jaře jsme uvedli na trh prémiový 
speciál Master, který se nyní čepuje 
ve více než 1 000 hospodách. Mas-
ter má dvě varianty, polotmavou 13° 
a tmavou 18°.

�  Dokončili jsme významné investice 
v plzeňském pivovaru (modernizace 
varny, výstavba stáčírny a instalace 
nových kvasných a dozrávacích tan-
ků) ke zvýšení kapacity výroby znač-
ky Pilsner Urquell s ohledem na ros-
toucí export. 

�  Beverage Testing Institute v Chi-
cagu, prestižní americký hodnoti-
tel, při hodnocení mnoha meziná-
rodních respektovaných piv ocenil 
značku Pilsner Urquell jako nejlep-

ší pivo importované do USA a udělil 
jí historicky nejvyšší hodnocení chu-
ťových kvalit, které kdy získal ležák 
plzeňského typu. 

�  Všechny klíčové značky Plzeň-
ského Prazdroje se již prodáva-
jí v nových obalech. Lahve jsou 
o pětinu lehčí, jejich výroba a pře-
prava má nižší dopad na životní pro-
středí. 

�  5l soudek Gambrinus (tzv. XXL ple-
chovka) a Pilsner Urquell byly no-
vinkou loňského roku. Ve spojení 
s domácími výčepy přináší kvalitní 
čepované pivo i do domácností. 

�  V roce 2007 významně rostly ceny 
energií (např. u elektřiny o více než 
10 %) a zemědělských surovin. Cena 
jedné tuny českého ječmene se při-
blížila dvojnásobku ceny roku 2006, 
nižší úroda zvýšila ceny chmele. Pl-

zeňský Prazdroj trvá na nejvyšší kva-
litě svých piv a musí nakupovat české 
suroviny špičkové kvality. Proto jsme 
byli nuceni reagovat na výrazný růst 
nákladů zvýšením cen našich piv.

�  Piva Plzeňského Prazdroje se nově 
prodávají v unikátních automatech, 
které kontrolují věk kupujících po-
mocí čtečky osobních dokladů. 

�  Plzeňský pivovar navštívilo v roce 
2007 více než 184 000 turistů, jedná 
se o meziroční nárůst o 15 % a nej-
vyšší číslo v historii. Aktuálně jsme 
rozšířili prohlídkovou trasu, na které 
více oslovíme smysly návštěvníků.

�  Hned čtyři značky našeho portfolia 
(Pilsner Urquell, Gambrinus, Rade-
gast a Velkopopovický Kozel) pro-
daly na domácím trhu více než 1 mi-
lion hektolitrů a překonaly své histo-
rické hranice.

�  Prodej ochuceného sladového ná-
poje Frisco vzrostl takřka o 20 % 
a značka si udržuje vedoucí pozici 
v segmentu ochucených piv.

�  Plzeňský Prazdroj se věnuje i trvale 
udržitelnému rozvoji. V roce 2007 
jsme učinili další kroky ke snížení 
našeho vlivu na životní prostředí. 
V pivovaru ve Velkých Popovicích 
jsme instalovali ekonomizér šetřící 
energii z kotle na výrobu páry a také 
jsme zahájili 100% jímání CO

2
, kte-

rý nyní znovu používáme při jiných 
fázích výroby piva. V pivovaru Ra-
degast usilujeme o zužitkování 99 % 
bioplynu. V plzeňském pivovaru se 
podařilo snížit emise o 13 % oproti 
předchozímu roku.

�  Plzeňský Prazdroj se umístil na dru-
hé příčce celosvětového programu 
trvale udržitelného rozvoje, který 
skupina SABMiller řídí. Předstihl 
tak jiných 27 zemí, v nichž skupi-
na působí, předčil ho jen SABMil-
ler v USA.

�  S celkovým prodejem 10,9 milionu 
hektolitrů v kalendářním roce 2007 
(včetně licenční výroby v zahrani-
čí) a s exportem do více než 550 
zemí celého světa je Plzeňský Pra-
zdroj předním výrobcem piva v re-
gionu a největším exportérem čes-
kého piva. 

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem 
globální skupiny SABMiller plc. 
Pilsner Urquell je mezinárodní vlaj-
kovou lodí portfolia značek SAB-
Miller. 

�  SABMiller plc je jedna z největ-
ších světových pivovarnických spo-
lečností, s pivovarnickými aktivita-
mi či distribucí ve více než 60 ze-
mích světa napříč šesti kontinenty. 
Skupina značek SABMiller zahrnu-
je významné mezinárodní značky ja-
ko Miller Genuine Draft, Peroni Na-
stro Azzurro a Pilsner Urquell a té-
měř 200 úspěšných regionálních 
a národních značek. Mimo USA je 
SABMiller také jedním z největších 
výrobců a distributorů produktů fir-
my Coca-Cola na světě.

PPAS Objemy prodejů (mil. hl) 2006 2007
Tuzemsko 8,11 8,15 (+0.5 %)

Zahraničí

Licenční výroba 1,79 1,91 (+6.7 %)
Export 0,79 0,85 (+7.7 %)
Zahr. prodeje 
celkem

2,58  2,76 (+7 %)

Celkem 10,69 10,9 (+2.1 %)

Plzeňský Prazdroj vyvezl nejvíce piva  za dobu své existence

Plzeň – „Kdybyste mohli jít na pivo s ně-
kým, koho dobře znáte, s kým byste šli nej-
raději?“ V porovnání s Brity nebo Poláky, 
kteří by na pivo nejraději vyrazili s přáteli 
nebo s někým z rodiny, Češi favorizují hlav-
ně politiky. Poláci a Maďaři preferují spíše 
domácí osobnosti, zatímco Češi se vůbec 
nebrání mezinárodním celebritám. Ukázala 
to další část výzkumu zvyklostí konzumentů 
piva, který nechává zpracovat společnost 
SABMiller, světová pivovarnická dvojka 
a vlastník tuzemského Plzeňského Prazdro-
je. 

Ve Velké Británii, Polsku, Maďarsku a Ru-
munsku se na předních příčkách vždy umís-
tili přátelé a rodina. „Na jedno“ by s partner-
kou nebo kamarádem v těchto zemích vyrazilo 
7–8 procent dotázaných. U nás by s přáteli 
šlo popít pouze jedno procento pivařů a „pi-
vo s někým z rodiny“ se vůbec neprobojova-

lo do první dvacítky. Češi si při výzkumu zřej-
mě představovali někoho, s kým na pivo prav-
děpodobně nikdy nezajdou, ale rádi by si ten 
zážitek dopřáli. 

Češi nejčastěji jmenovali politiky, zejména 
pak prezidenty. Čtyři procenta dotázaných 
by šla ráda na pivo se současným preziden-
tem Václavem Klausem (tři procenta přímo 
s ním plus jedno procento „s prezidentem“) 
a tři procenta by uvítala společnost bývalého 
prezidenta Václava Havla. „Výzkum ukazuje, že 
politika je pro Čechy téma, kterému se při pose-
zení u piva rádi věnují. Ani politici neberou piv-
ní tematiku na lehkou váhu. Například oba sou-
časní prezidentští kandidáti navštívili při svých 
předvolebních cestách významné české pivovary,“ 
říká Jiří Mareček, tiskový mluvčí Plzeňského 
Prazdroje.

V Rumunsku by s prezidentem Traianem 
Basescu šlo na pivo dokonce neuvěřitel-
ných 13 % dotázaných. Tak vysokého čísla

nedosáhl nikdo jiný v žádné ze zkoumaných 
zemí. 

Jediný, koho by Češi jmenovitě upřednost-
nili před prezidentem jako partnera k pivu, je 
zpěvák Karel Gott (volila by ho tři procenta 
dotázaných). Kromě celebrit ze showbyznysu 
by lidé na pivo rádi zašli se sportovci (Jaro-
mír Jágr, Petr Čech), se spisovateli (Bohumil 
Hrabal, Jaroslav Hašek), ale také s podnikateli 
(Vladimír Železný). 

V Británii, Maďarsku a Polsku jsou hrdí 
a upřednostňují spíše krajany než mezinárodní 
celebrity. U nás si naopak zahraniční celebrity 
nevedou špatně – mezi žádané společníky Če-
chů k posezení u piva patří herec Bruce Willis 
a americký prezident George Bush.

20 NEJŽÁDANĚJŠÍCH SPOLEČNÍKŮ 
ČECHŮ K POSEZENÍ U PIVA

 1. Karel Gott 
 2. Václav Klaus 

 3. Václav Havel 
 4. Bruce Willis 
 5. Bolek Polívka 
 6. Jaromír Jágr 
 7. George Bush 
 8. Přátelé/kolegové/známí 
 9. Roman Šebrle 
10. Brad Pitt 
11. Johnny Depp 
12. Petr Kolár 
13. Daniel Landa 
14. Jan Werich 
15. Bohumil Hrabal 
16. Lucie Bílá 
17. Pepa Vojtek 
18. Sylvester Stallone
19. David Beckham
20. Nicolas Cage

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj a. s.

Češi chtějí na pivo s Karlem Gottem i prezidentem

Praha – Plzeňský Prazdroj zvýšil celkové domácí i zahraniční prodeje pi-
va v kalendářním roce 2007 na více než 10,9 milionu hektolitrů. O mezi-
roční nárůst o 2 % se významně zasloužilo zvýšení exportu.
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Plzeň – Pivo je součástí české i evropské kultury a zasahuje i do nava-
zování partnerských vztahů. Ačkoli se svým současným partnerem či part-
nerkou zajdou Češi „na jedno“ nejčastěji z Evropanů, dát si pivo na prv-
ní schůzce s potenciálním novým objevem u nás už tak obvyklé není. Na-
opak tři čtvrtiny Švédů si pivo na prvním rande objedná bez starostí. Pivo 
při důvěrné schůzce je dokonce oblíbenější u Švédek než u Švédů. Roli pi-
va v partnerských vztazích Evropanů ukázal další díl výzkumu* společnos-
ti SABMiller, vlastníka Plzeňského Prazdroje. 

Jaký názor mají Evropané na pití pi-
va na prvním rande? Na první schůzce 
s potenciálním partnerem si pivo s ra-
dostí objedná 77 procent Švédů, hned 
za nimi následují Britové (76 procent). 
Překvapivě však tento postoj sdílí jen 
necelá třetina Čechů a dokonce pou-
hých 18 procent Slováků – zde je skle-
nice piva na prvním rande považová-

no za mírné „faux pax“. Proto na den 
Sv. Valentýna, svátek zamilovaných, 
v zemích bývalého Československa 
pivo asi moc často na stolech právě 
vznikajících partnerských dvojic neu-
vidíme. 

Oproti tomu se současným partne-
rem zajdou na pivo nejraději Češi (80 
procent). Naopak Němci současného 

Plzeň – Bednáři v pivovaru Plzeňského Prazdroje 23. ledna dokončili no-
vou dřevěnou kvasnou káď a instalovali ji v pivovarských sklepích. Předtím 
byla poslední dřevěná káď vyrobena v roce 1973. Pivo Pilsner Urquell zrající 
v dubových sudech ve sklepním skanzenu není jen součástí ochutnávek 
pro návštěvníky, ale hlavně slouží jako podklad k trvalému porovnávání 
s pivem vyráběným dnes v moderních technologických zařízeních. 

Bednáři Plzeňského Prazdroje vyrobili první dřevěnou káď po 35 letech

Nejstarší káď, která se nyní nachá-
zí ve sklepním skanzenu plzeňského pi-
vovaru, pochází z roku 1897. Naposle-
dy vznikla nová káď v roce 1973, tzn. 
jejich výroba byla obnovena po 35 le-

tech. Po dokončení nové kádě již plzeň-
ští bednáři pracují na další. „Ve skle-
pích Plzeňského Prazdroje se nachází 
celkem 47 dřevěných kvasných kádí, 
postupně je všechny plánujeme vymě-

nit za nové,“  říká bednářský mistr Jo-
sef Hrůza.

„Pivo Pilsner Urquell vyráběné 
v současném technologickém zařízení 
musí mít naprosto stejnou chuť a dal-
ší vlastnosti, jako mělo pivo vyráběné 
před sto lety ve dřevěných kádích a su-
dech. Proto tuto část provozu udržu-
jeme a neustále obnovujeme,“ uvedl 
Václav Berka, starší obchodní sládek 
Plzeňského Prazdroje, při slavnostním 
křtu nové kádě pivem. 

Bednářské a bečvářské dílny, ve kte-
rých bednáři vyráběli dřevěné kádě 
a sudy, tvořily ještě v nedávné minu-
losti zcela neodmyslitelnou součást pi-
vovarů. Začátkem 20. století se v pivo-
varských sklepích v Plzni používalo na 
9 000 dubových sudů a kádí. Bednář-
ství se jako tvořivý obor rozvíjelo zhru-
ba do poloviny 20. století, kdy jeho 
postupný útlum přivodilo užívání ko-
vových nádob v domácnostech i prů-
myslové výrobě.

Velká bednářská výroba skončila 
v Plzeňském Prazdroji s přechodem 
na modernější výrobu v roce 1992. Pl-
zeňský pivovar je však jedním z posled-
ních míst v Evropě, kde se toto tradič-
ní řemeslo zachovává a dále se rozvíjí. 
Díky partě devíti bednářů, kteří se stá-
le starají o sudy a kádě, může pivovar 

ve svých sklepích udržovat v malém ob-
jemu tradiční způsob výroby nefiltro-
vaného a nepasterizovaného piva Pils-
ner Urquell. 
Běžnou pracovní náplň bednářů v pl-
zeňském pivovaru dnes tvoří:
�  Pravidelná údržba dřevěných sudů 

a kádí: 
 o  výměna dřeva – tzv. dužin (nejsou 

chemicky ošetřeny),
 o  čištění a smolení sudů,
 o  čištění kádí a 

 o  manipulace se sudy (vysklepová-
ní), doprava zpět do sklepa (sed-
lání)

�  Výroba dřevěných výrobků pro pro-
dejnu suvenýrů

�  Nově také výroba ležáckých sudů 
a kvasných kádí

Na výrobu pivních sudů a kádí se po-
užívá výhradně dubové dřevo, které by 
mělo před použitím schnout nejméně 
osm let. Životnost sudu je 40–80 let.

Pivo na prvním valentýnském rande?
Češi raději ne, Švédové s chutí

partnera příliš nepreferují. Polovina 
z nich někdy s partnerem na pivo za-
jde a druhá polovina dá přednost tře-
ba přátelům. 

Výzkum ukazuje, že s přibývajícím 
věkem chodí Češi na pivo právě se 
svým partnerem či partnerkou. Životní 
druh vítězí i jako přítel u sklenice dob-
rého piva. Zatímco ve skupině 18–24 
let vyrazí na pivo s partnerem pouze 14 
procent respondentů, ve skupině star-
ších 45 let je to již 36 procent. 

* Výzkum zpracovává společnost 
SABMiller na vzorku více než 7,5 tisí-
ce plnoletých osob, které pijí pivo ales-
poň jednou za dva týdny. Statistické še-
tření probíhá v 15 evropských zemích 
(Belgie, Česká republika, Dánsko, 
Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká 
Británie). V každé zemi odpovídá při-
bližně 500 respondentů, z toho 70 % 
mužů a 30 % žen. 

** Předchozí část průzkumu ukázala, 
že Češi by na pivo rádi vyrazili s Karlem 
Gottem nebo Václavem Klausem. Tato 
odpověď však v sobě skrývá spíše přání, 
zajít si jednou na pivo se známou osob-
ností. V reálu i Češi, stejně jako všichni 
Evropané, chodí na pivo nejčastěji s přá-
teli nebo rodinou.

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj a. s.

Kromě největšího tuzemského 
producenta piva dodávají tankovny 
ve svém regionu podle Holého také 
pivovary Ostravar a Starobrno. Ne-
pasterizované pivo vaří i jiní tuzem-
ští výrobci. Celkem devět druhů má 
v nabídce humpolecký pivovar Ber-
nard, pivo bez pasterizace dodává 
také například Měšťanský pivovar 
Strakonice. 

Mezi ostravské podniky, které to-
čí nepasterizované pivo, patří i pří-
vozská restaurace Alvi. V jejím skle-
pě dva a půl roku spočívají tři pivní 
tanky, do každého se vejde 1000 lit-
rů, tedy objem 20 sudů. Pivo stoče-
né do tanku by se podle odborníků 
mělo vyčepovat do deseti dnů, aby si 
uchovalo svou kvalitu. 

„Nepasterizované pivo, které je 
přímo z pivovaru, není tak ostré, 
nemá takový říz jako pivo ze su-
du. Chodí sem na ně hodně star-
ší lidé, kteří vědí, že to pivo jim nic 
neudělá, ani je nenadýmá, protože 
nemá v sobě ty bubliny,“ řekl spo-

lumajitel restaurace Vilém Křístek. 
V provozovně se vypije kolem 500 
nepasterizovaných piv denně, v let-
ním období je to ještě o 150 půl-
litrů více. 

Vybavení pro čepování nepasteri-
zovaného piva restauracím dodává 
pivovar. Zařízení podle Holého vy-
jde pivovar na zhruba půl milionu 
korun. Kromě tanků, jejichž počet 
závisí na velikosti restaurace, sem 
patří všechno vedení od tanků i vý-
čepu, dále nerezové trubky a kom-
presor. Ve vybavení nechybí počita-
dlo, které ukazuje množství vyčepo-
vaného piva. Restauratéři tankovnu 
získávají podle Holého na základě 
smlouvy o výpůjčce. 

V České republice se nyní podle 
Holého vypije kolem pěti procent 
nepasterizovaného piva. Například 
z produkce Plzeňského Prazdro-
je je to asi 400 000 hektolitrů ne-
pasterizovaného piva z osmi milio-
nů hektolitrů jeho celkového prode-
je v Česku. 

V Česku stoupá obliba 
nepasterizovaného piva 

Ostrava (bo) – Nepasterizované pivo si v Česku získává stále více 
příznivců. Dokazuje to zvyšující se počet restaurací, které ho čepují. 
Kvůli nabídce piva, které při výrobě neprošlo pasterizací, musejí mít 
restaurace takzvané tankovny. Například Plzeňský Prazdroj jimi jen 
v Moravskoslezském kraji vybaví čtyři až pět nových restaurací roč-
ně. Na území severní Moravy má firma nyní 62 tankoven, řekl regio-
nální šéf prodeje společnosti Dušan Holý. 

Plzeň – Čtenáři odborného 
německého časopisu Geträn-
ke (Nápoje) čerstvě vyhlási-
li ležák Pilsner Urquell za pro-
dejně nejúspěšnější značku ro-
ku 2007 v segmentu prémiových 
piv. Pilsner Urquell je nyní nej-
prodávanějším importovaným pi-
vem v Německu, s aktuálním po-
dílem 27 % v tomto tržním seg-
mentu. 

Německo je známé jako země 
s velmi silným konkurenčním tla-
kem mezi obchodními řetězci. Pře-
sto se nám daří vyvážet k našim 
západním sousedům nejvíce naše-

ho piva. Německo vede žebříček 
exportních zemí Plzeňského Pra-
zdroje před Spojenými státy a Slo-
venskem. Díky silné distribuční sí-
ti je prémiový ležák Pilsner Urquell 
dostupný ve 1 400 německých re-
stauracích. Balené pivo je v prode-
ji po celém Německu ve 20 000 ob-
chodech za cenu, která je vyšší než 
u většiny konkurenčních prémio-
vých piv. 

„Přitom německý distribuční sys-
tém je složitější než český. Do hry 
vstupuje vedle obchodníka a velko-
obchodu ještě distributor, o marži 
se tedy dělí více subjektů. Přesto si 
v prémiovém segmentu udržujeme 

mezi ležáky výsadní postavení. V po-
rovnání s průměrnou cenou piva na 
německém trhu je Pilsner Urquell ví-
ce než o polovinu dražší.

Podobně jako v Čechách, ani cenu 
v Německu ovšem nemůžeme ovlivňo-
vat vzhledem k antimonopolním zá-
konům,“ říká Jiří Mareček, mluv-
čí Plzeňského Prazdroje.

Silná marketingová a distribuč-
ní podpora SABMiller pomoh-
la značce k růstu i v uplynulých 
letech, kdy prodeje v segmen-
tu importovaných piv v Němec-
ku naopak obecně klesaly. Navíc 
v loňském roce poklesl celý ně-
mecký pivní trh přibližně o 3 %.

Pilsner Urquell obstál i v nesmír-
ně tvrdém konkurenčním tla-
ku, který na německém trhu pa-
nuje. I proto ho čtenáři odbor-
ného německého časopisu Ge-
tränke (Nápoje) v úvodním čís-
le roku 2008 vyhlásili za prodej-
ně nejúspěšnější značku roku 2007 
v segmentu prémiových piv.

PILSNER URQUELL
SE VYMEZUJE

VŮČI MÓDNÍM TRENDŮM
Na podporu prodeje piva Pilsner 

Urquell jsme v Německu také spus-
tili rozsáhlou reklamní kampaň, je-
jímž hlavním sloganem je:

„Ohne Lemon. Ohne Cranberry.
Ohne Bullshit.“

(„Bez citronu. Bez brusinek.
Bez nesmyslů.“)

Kampaň se rozjela v 7 městech 
– Berlín, Hamburg, Kolín, Lipsko, 
Drážďany, Erfurt, Jena a Gera. Za-
cílena je hlavně na generaci pivních 
požitkářů ve věku 25–39 let. „Pils-
ner Urquell v kampani sděluje kon-
zumentům, že toto pivo nepotřebu-
je následovat krátkodobé trendy, ke
kterým se často kloní zmíněná sku-
pina konzumentů. Právě různé mixy 
a koktejly z piva jsou v Německu vel-
mi rozšířené a oblíbené,“ dodává Ji-
ří Mareček.

Pilsner Urquell je nejprodávanějším dováženým pivem v Německu
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Praha – Poprvé ve své 135le-
té historii vydal Český svaz pivo-
varů a sladoven publikaci Zprá-
va o českém pivovarství a sla-
dařství. Má současně českou 
a anglickou verzi a kromě úvo-
du celkem deset kapitol. Ty mj. 
obsahují osvětlení problemati-
ky českého piva jako jedineč-
ného fenoménu, popisují posta-
vení českého piva na světových 
trzích a informují o tom, jaký vý-
znam má pivovarský průmysl pro 
českou ekonomiku. 

„České pivo má mnohasetletou 
historii, opírá se o tradice řemesl-
né a nyní i průmyslové výroby, je 
v našich zemích sociálním fenomé-
nem a součástí naší kultury,“ řekl
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 
„Zvolili jsme tuto zprávu jako jednu 
z dalších forem, kterou chceme o pi-
vovarském průmyslu i návazných 
oborech informovat odbornou i nej-
širší veřejnost u nás. Čeští pivovar-
níci a sladovníci jsou však též členy 
významných profesních organizací 
v Evropě a ve světě, a proto chceme 
oslovit i je a poskytnout jim infor-
mace o nás a našich produktech,“ 
dodal Jan Veselý.

Zpráva rovněž seznamuje čtená-
ře s laureáty Síně slávy českého pi-
vovarství a sladařství, osobnostmi, 
které jsou legendami v obou obo-
rech a významně přispěly svým dí-
lem k jejich rozvoji. V dalších čás-
tech zprávy jsou podány informace 

o výsledcích nejprestižnější odborné 
soutěže piv v České republice Čes-
ké pivo 2007 a anketě popularity 
piv Naše pivo. Významnou částí pu-
blikace jsou kapitoly věnované péči 
o pivo v gastronomii a ty, kde se lé-
kařští odborníci vyjadřují k význa-
mu piva pro zdraví člověka. Zpráva 

popisuje příspěvek pivovarů k rozvo-
ji naší společnosti. Patří sem např. 
pořádání kulturně-společenských 
akcí, charitativní činnost a vzdělá-
vání pivovarských a sladařských od-
borníků. 

Členové Českého svazu pivovarů 
a sladoven chtějí zprávou připome-
nout věc, kterou stále více považu-
jí za to nejdůležitější sdělení veřej-
nosti. Tou je etika v podnikání, jed-
noduše řečeno: dodržování principů 
slušného chování v podnikání. Po-
zornost je proto věnována Iniciati-
vě zodpovědných pivovarů. Tato čin-
nost, která se stala pomocí etického 
kodexu a jeho dodržování nedílnou 
součástí filozofie podnikání v čes-
kém pivovarství, ukazuje poctivou 
snahu o to, aby se všechny hektolitry 
piva na trhu uplatnily při dodržová-
ní etických principů. Poslední kapi-
tola je věnována členství a činnosti 
pivovarských a sladařských odborní-
ků z České republiky v mezinárod-
ních organizacích.

Zpráva o českém pivovarství 
a sladařství obsahuje i seznam čle-
nů ČSPS, dále obrazovou a grafic-
kou část. Pro zájemce je k dispozici 
v sekretariátu Českého svazu pivova-
rů a sladoven.

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu pi-
vovarů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Brno (bo) – Vítězem třetího ročníku jihomoravského kola soutěže Pod-
nikatel roku 2007 je ředitel pivovaru Černá Hora na Blanensku Jiří Fusek. 
Porota v čele s vítězem celostátního kola soutěže za rok 2005 Radimem 
Jančurou jej ze sedmi kandidátů vybrala především pro jeho podnikatel-
ský příběh. Jeden člověk firmu nedělá, je to práce celého kolektivu, řekl
Fusek při přebírání ceny z rukou jihomoravského hejtmana Stanislava Ju-
ránka. 

Jiří Fusek
je jihomoravským 
podnikatelem roku 

Ocenění Podnikatel roku je již dru-
hou cenou, kterou Fusek v poslední 
době získal. V minulém roce jej Český 
svaz pivovarů s sladoven odměnil cenou 
F. O. Poupěte za významný počin roku 
v českém pivovarství a sladařství. Tím 
bylo zavedení v Evropě unikátní techno-
logie vakuové destilace pro výrobu neal-
koholického piva. Nápoj tak na rozdíl 
od ostatních nealkoholických piv na čes-
kém trhu neobsahuje ani desetinu pro-
centa alkoholu. Pivovar jej proto hodlá 
vyvážet také na trhy muslimských zemí 
Blízkého a Středního východu, kde pa-
nuje absolutní zákaz alkoholu. 

Fusek od roku 1989 vykonával řadu 
funkcí na místech náměstků a ředitelů 
ve výrobních podnicích z oblasti staveb-
nictví. V roce 1996 prodal obě firmy, na 
jejichž privatizaci se podílel, a vytvořil 
dvě akciové společnosti – pivovar Čer-
ná Hora a přerovskou stavební firmu 
Prelax, která se zabývá výstavbou kul-
turně-sportovních center. V roce 1999 
byl Fusek zvolen prezidentem České-
ho svazu malých nezávislých pivovarů, 
od roku 2003 je šéfem také Evropského 
svazu malých nezávislých pivovarů. 

„Já osobně tuto trofej beru jako oce-
nění naší strategie žít s regionem, pro-
tože kromě výroby piva a limonád se za-
býváme také kulturou, sportem a rozvo-
jem turistického ruchu,“ řekl Fusek. 

Také šéf poroty a majitel dopravní 
firmy Student Agency Jančura souhla-
sí s tím, že vztah k regionu byl jedním 
z důležitých kritérií poroty. „Museli 
jsme během jednoho dne přečíst spous-
tu lidských příběhů, protože úspěšné 
podnikání, to není jenom o obratu, zis-
ku nebo počtu zaměstnanců, ale také 
hodně o odhodlání, vytrvalosti a štěs-
tí,“ řekl Jančura. 

Mezi finalisty letošního ročníku byl 
kromě Fuska například výrobce soft-
waru Martin Cígler, Irena Spirová ze 
vzdělávací agentury TSM, Iva Unčov-
ská se svojí krejčovskou firmou Yvon-
ne nebo výrobce speciálních ložisek Ji-
ří Prášil. 

Vloni získal cenu Jiří Kaláb ze spo-
lečnosti KALÁB – stavební firma. Me-
zi hlavní kritéria soutěže patří finanční 
výsledky, podnikatelský duch, přístup 
k inovacím a také mimopodnikatel-
ské aktivity, jako je například podpora 
regio nu, ve kterém podnikatel působí. 
Soutěž v Česku od roku 2000 pořádá 
společnost Ernst & Young ČR. 

Černohorský pivovar patří s jedno-
procentním podílem na tuzemském
trhu k největším z malých pivovarů 
v ČR. Vloni dodal na trh přes 160 000 
hektolitrů piva a kolem 50 000 hektolit-
rů limonád. Více než 80 procent z nich 
se vypije v restauracích. 

Zpráva
o českém pivovarství a sladařství 

představena

Ústí nad Labem (bo) – Novým ře-
ditelem pivovaru Zlatopramen, kte-
rý je součástí nápojářské skupiny 
Drinks Union (DU), je od ledna Li-
bor Čech (33). Od loňského března 
do konce roku dohlížel na kvalitu 
výroby této značky jako vrchní slá-
dek. Informoval o tom mluvčí sku-
piny Drinks Union Josef Vejlupek.

Téměř všechna nejvýznamnější mís-
ta v pivovarech skupiny Drinks Uni-

on tak obsadili mladí lidé kolem 30 
let. Čech i přes svůj věk patří k těm 
služebně starším, v pivovarech skupi-
ny Drinks Union pracuje už od 16 let 
a za tu dobu prošel všemi pivovarnický-
mi provozy. Nová pozice ředitele bude 
podle Čecha znamenat více adminis-
trativní práce. „Rozhodně se ale nechci 
vzdát kontroly výroby piva přímo v pro-
vozech. Považuji to za důležitý před-
poklad toho, že Zlatopramen bude tak 
dobrý jako nyní a dále si bude upevňo-

vat pozici lídra mezi jedenáctistupňo-
vými pivy,“ řekl nový ředitel. 

Čech svou první várku piva uvařil 
v pivovaru Velké Březno, který je ta-
ké součástí Drinks Union. „Pamatuji 
si, že šlo o světlý ležák Březňák a vár-
ku ode mě přebíral současný ředitel pi-
vovaru ve Velkém Březně Jaroslav Rot-
tenborn,“ dodal. Zkušenosti Čechovi 
předávaly známé kapacity severočes-
kého, ale i českého pivovarnictví, na-
příklad dnes již bývalí sládci pivovaru 

Velké Březno Jana Rostová a Jiří Rot-
tenborn či František Procházka z pivo-
varu Louny. 

Značka Zlatopramen je lídrem na 
domácím trhu jedenáctistupňových 
piv. Licenčně je vyráběna také v Rus-
ku, kde hned v prvním roce získala 
ocenění nejlepší licenčně vyráběné pi-
vo. Drinks Union je česká nápojová 
skupina, kterou vlastní několik fyzic-
kých osob. Firma zastřešuje pivovary 
v Krásném a Velkém Březně, v Lou-

nech a Kutné Hoře. Vyrábí piva Zlato-
pramen, Březňák, Louny, Dačický, Lo-
rec a Pivrnec. Součástí skupiny je také 
divize KB Likér, druhý největší výrob-
ce lihovin v ČR, který od února pře-
jde pod firmu Granette. Je také dceři-
nou společností DU. V roce 2006 činil 
prodej piva z produkce Drinks Union, 
včetně licenční výroby a prodeje piva 
Zlatopramen na ruském trhu, více než 
milion hektolitrů. Čtvrtina produkce se 
uplatnila na zahraničních trzích. 

Ústecký Zlatopramen má nového ředitele 

Vážení čtenáři,
vydavatelství

potravinářských periodik 
AGRAL s. r. o.

Vás zve do své expozice 
na mezinárodních 

potravinářských veletrzích 
SALIMA 2008

– pavilon C 023.

„Zvedli jsme prodeje výrobků ve 
všech kategoriích. Za nárůstem sto-
jí především rozšiřování a inovace 
produktového portfolia. Ze strate-
gických kroků pro nás bylo velmi 
důležité zahájení fúze s polskou 
nápojářskou firmou Hoop. Proces 
slučování pokračuje podle plánu 
a bude završen na přelomu dubna 
a května,“ komentuje uplynulý rok 
finanční ředitelka skupiny Simona 
Nováková. 

Investiční výdaje skupiny v ro-
ce 2007 přesáhly 670 milionů ko-
run. Předloni podle dřívějších výda-
jů skupina investovala 300 milionů 
korun. Kofola loni celkově zaměst-
návala 1 370 lidí, což je v porovnání 
s rokem 2006 nárůst o desetinu. Li-
monáda Kofola, která je vlajkovou 

lodí nápojářské firmy, zaujímá z hle-
diska objemu prodejů druhé místo 
na českém trhu kolových nápojů. 
Loni podle průzkumu agentury AC 
Nielsen dosáhla tržního podílu 25 
procent, uvedla Kofola. 

Kofola je podle výše tržeb trojkou 
na českém trhu (za firmami Coca 
Cola a Karlovarské minerální vo-
dy) a patří k nejvýznamnějším vý-
robcům nealkoholických nápojů ve 
střední Evropě. Firma vznikla v ro-
ce 1993 privatizací sodovkárny Ne-
alko Olomouc. Působí v Česku, na 
Slovensku, v Polsku a Maďarsku, 
exportuje však i do dalších zemí. 
Dceřiné společnosti řídí a. s. Kofo-
la Holding se sídlem v Ostravě. Fir-
mu vlastní řecká rodina Kostase Sa-
marase. 

Tržby skupiny Kofola
loni stouply 

Ostrava (bo) – Skupina tuzemského výrobce nealkoholických nápo-
jů Kofola loni ve střední Evropě utržila 4,553 miliardy korun, což je 
v porovnání s rokem 2006 nárůst o 15,3 procenta. „V České repub-
lice tržby vzrostly o 32,2 procenta na 3,035 miliardy korun,“ sděli-
la firma. 
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Návštěvníci se tento rok mohou 
těšit na mnoho inovačních prvků. 
Na letošním veletrhu mají tuzem-
ští vinaři mimo jiné možnost umístit 
své expozice do společné zóny, jejíž
vizuální oddělení jistě přispěje k lep-
ší orientaci všech zúčastněných ná-
vštěvníků. 

Další z novinek je srovnávací degus-
tační zóna, jejíž podobu určují a garan-
tují odborníci z Vinařského fondu ČR 
a Národního vinařského centra. V rám-
ci této prezentace budou zájemci z řad 
odborné veřejnosti moci posoudit kva-
litu vín v rámci odrůdy a cenové kate-
gorie. 

VINEX 2008: Moravští a čeští vinaři zvou k návštěvě

Velké Pavlovice (red) – O více 
než dva miliony litrů oproti před-
chozímu období roku 2006, tj. na 
9 423 937 litrů klidných vín, vy-
produkovala v uplynulém roce jed-
na z předních domácích vinařských 
společností – Vinium Velké Pav-
lovice. Vyčísleno na láhve je to 
9 763 699 lahví. Více než čtvrti-
nového navýšení produkce dosáhla 
firma zejména díky růstu produkti-
vity práce. 

„Po spojení s Českými vinařskými 
závody a přesunem výroby do provozu 
ve Velkých Pavlovicích jsme zavedli na-
příklad druhou směnu na hlavní výrob-
ní lince,“ vysvětlil generální ředitel Jiří 
Čábelka s tím, že nešlo o jediné racio-
nalizační opatření.

Společnost ve druhé polovině loň-
ského roku zakoupila v rámci investič-
ních aktivit plně uzavřený pneumatic-
ký lis na výrobu bílých přívlastkových 
vín a baličku lahví do smrštitelné fólie. 

Letos hodlá vybudovat nové skladova-
cí kapacity, uvést do provozu paletizá-
tor a zařízení pro značení skupinového 
balení. V rámci zvyšování kvality svých 
produktů zavede i tzv. dusíkové hospo-
dářství. Celková výše investic v obou 
letech tak dosáhne hodnoty 12 milio-
nů korun. Firma loni nakoupila dvou-
apůlnásobně větší množství hroznů od 
jihomoravských pěstitelů (5 000 tun), 
s řadou z nich uzavřela nové obchodní 
dohody, aby si i do budoucna zabezpe-

čila dostatek kvalitní suroviny z míst-
ních zdrojů.

Vinium Velké Pavlovice má přibliž-
ně 3,3% podíl na domácím trhu klid-
ných vín. Klíčovými odběrateli jsou vel-
ké obchodní řetězce a hard diskonty, 
druhá polovina pak putuje na nezávis-
lý trh a do gastronomie.

Novým vlastníkem společnosti se loni 
v květnu staly České vinařské závody ze 
skupiny Prosperita holding. Podle dříve 
zveřejněných údajů se management fir-

my hodlá po stabilizaci výroby a překo-
nání dřívějších ztrát zaměřit na produk-
ci s vyšší přidanou hodnotou. Přívlast-
ková vína by měla v budoucnu tvořit 
více než čtvrtinu celkové produkce. 

Již dnes tvoří produktová řada Ex-
clusive (Vinium Exclusive, Moravia 
Exclusive, Vinium Premium) v obje-
mu 15,3 % a v hodnotě 23,6 % prode-
je. V produktové řadě Exclusive je 85 % 
přívlastkových vín a vybraná jakostní 
odrůdová vína.

VINIUM se zaměří na kvalitu

Chotěboř (Havlíčkobrodsko) (li) 
– Chotěbořská společnost Nate – 
nápojová technika loni meziročně 
zvýšila tržby přibližně o čtvrtinu na 
rekordních 530 milionů korun. Pod-
niku, který se zabývá výrobou tech-
nologií pro potravinářský průmysl, 
k růstu tržeb pomohly vyšší zakáz-
ky. Podpořil je dobrý ekonomický 
vývoj v Česku i v zemích střední 
a východní Evropy, na jejichž tr-
zích má firma nejčastěji odběrate-
le. Ziskovost zakázkové výroby ale 
poznamenala sílící česká koruna. 
ČTK to sdělil generální ředitel Nate 
Petr Papoušek. 

 „Tím, jak se překotně zvýšil obrat, 
jsme měli i kapacitní problémy. Kvůli 
tomu narostly náklady na výrobu,“ do-
dal Papoušek. Podnik zaměstnává 280 
lidí a další pracovníci v něm vypomá-
hají, mezi nimi i důchodci. Nate také 
spolupracuje s řadou menších strojíren-
ských firem v regionu. 

 Společnost Nate produkuje plnicí 
stroje pro výrobce piva, limonád, džu-

sů, ale i pro mlékárny. K většímu pro-
sazení na trhu firmě podle Papouška 
pomáhá agresivnější obchodní politi-
ka, rozšiřování nabídky služeb a zvy-
šování kvality dodávek. „V této branži 
musíte mít dobrou pověst,“ podotkl. 

 Přibližně každý druhý rok firma 
představí vlastní nový výrobek; nyní to 
je plnič na mléko, který byl poprvé vy-
roben pro mlékárnu ve Valašském Me-
ziříčí. Díky jednodušší konstrukci se 
snadněji udržuje, plnění mléka do lah-
ví probíhá ve sterilním prostředí a řídí 
jej počítač. 

 Nate prodává větší část výrobků 
v zahraničí. Ve srovnání s předcho-
zími roky se však loni podíl exportu 
na ročních tržbách o něco snížil, a to 
kvůli rozsáhlejším zakázkám v Čes-
ku. Chotěbořská firma mimo jiné za-
jišťovala stěhování výrobních tech-
nologií pivovaru Bráník do nových
prostor na pražském Smíchově. V za-
hraničí měla zákazníky například 
v Rusku, Bělorusku, Rumunsku a Sý-
rii, servisní služby poskytovala i etiop-
skému pivovaru. 

Nate loni zvedla tržby díky 
vyšším zakázkám z Česka

i zahraničí 

provázet zpěvák a hudebník Jožka Šmu-
kař.  VINEX 2008 patří mezi akce pod-
porované Vinařským fondem ČR. Vina-
ři, kteří se budou chtít zúčastnit, mohou 

při včasném podání přihlášky (do 15. 2. 
2008) získat od Vinařského fondu ČR 
příspěvek na pronájem výstavní plochy 
ve výši 50 % nákladů. 

Brno (red) – Počátek března je, jako již tradičně, věnován letos již 
26. ročníku potravinářských veletrhů SALIMA 2008, v jejichž rámci se ve 
dnech 4. 3. – 7. 3. 2008 uskuteční veletrh VINEX 2008. Veškeré dění se 
bude odehrávat v pavilonech A1 a A2 brněnského výstaviště, z nichž prv-
ní je věnován vínu a druhý technologiím. VINEX 2008 je připravován BVV 
ve spolupráci s Vinařským fondem ČR, Svazem vinařů ČR a Národním vi-
nařským centrem. 

Zcela novým prvkem bude také vi-
notéka, kde budou moci vinaři na-
bídnout svá vína zákazníkům přímo 
v rámci výstavy. Vína budou k dispozi-
ci za ceny, za jaké jsou prodávány pří-
mo vinaři. K dispozici je též salonek 
pro případ, že bude vinař chtít uspo-
řádat vlastní řízenou degustaci. Samo-
zřejmostí je možnost obchodního jed-
nání s předem dohodnutými partnery 
za využití tlumočení a služeb Business 
centra, které jsou zde pro tyto případy 
k dispozici. 

Druhý den (5. 3. 2008) veletrhu vy-
vrcholí společenským večerem s názvem 
„To nejlepší pro Vás“, jenž se bude ne-
tradičně konat v celém pavilonu A1, a 
moravská a česká vína tak budou moci 
být prezentována více než pěti stům vý-
znamným hostům z řad společenského, 
politického a kulturního života. Vrcho-
lem večera bude vyhlášení výsledků Me-
zinárodní soutěže vín – GRAND PRIX 
VINEX 2008. Atmosféru jistě zpříjem-
ní hudba skupiny Javory. Večerem bude 

Karlovy Vary (bo) – Likérka Jan Becher - Karlovarská Becherovka (JBKB) 
zvýšila v polovině svého finančního roku od července do prosince 2007 
prodeje meziročně o 11 procent. Rostl především vývoz, a to o 17 procent. 
Prodej importovaných značek, například Beefeater či Jameson, se celko-
vě zvýšil o 20,4 procenta. Oznámila to manažerka marketingu Eva Kotýn-
ková. 

Vývoj v loňském roce, kdy likérka 
oslavila 200 let od založení, považuje 
generální ředitel JBKB David Hawor-
th za výjimečný v tom, že prodeje rostly 
na všech trzích včetně České republiky. 
Důležité bylo zejména zvyšování pro-
deje na klíčových zahraničních trzích, 
konkrétně na Slovensku, v Německu, 
Maďarsku, na Ukrajině a v Rusku, uve-
dl Haworth. „Letošek by tak mohl pa-
třit pro JBKB z hlediska prodeje k re-
kordním rokům,“ uvedl. 

Průměrný roční objem výroby likéru 
Becherovka je kolem sedmi milionů li-
trů. V první polovině finančního roku 

Likérka JBKB zvýšila v pololetí prodeje 
2007 až 2008 JBKB vyrobila a proda-
la přes čtyři miliony litrů. „Velký zájem 
byl v předvánočním období. Úpravou 
výrobní linky rostl její výkon až k pro-
sincovému rekordu v počtu naplněných 
lahví. Za jednu směnu jsme stočili té-
měř 60 000 kusů litrových Bechero-
vek,“ řekl ředitel pro strategii a rozvoj 
výroby JBKB Vladimír Darebník. 

Z 15 strategických značek skupi-
ny Pernod Ricard, jejíž je JBKB sou-
částí, zaznamenala ve druhé polovině 
loňského roku největší prodané obje-
my na českém trhu irská whisky Jame-
son. Druhá nejprodávanější potom by-
la skotská whisky Ballantines‘s těsně 
následovaná kubánským rumem Ha-
vana Club. 

Pernod, který vlastní whisky Chivas 
Regal či koňak Martell, je druhým nej-
větším výrobcem alkoholických nápojů 
na světě za firmou Diageo, výrobcem 
vodky Smirnoff. Na světovém trhu má 
zhruba pětinový podíl. Pernod Ricard 
vlastní likérku Jan Becher - Karlovar-
ská Becherovka od roku 1998. JBKB 
na českém trhu funguje mimo jiné ja-
ko distributor značek mateřské skupi-
ny. Prodej dovážených nápojů tvoří asi 
deset procent celkového zisku Beche-
rovky. 
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Praha (bo) – Skupina Agrofert 
Holding ovládla další významný 
podnik v zemědělské prvovýrobě. 
Majoritní podíl v akciové společ-
nosti ZVOS Hustopeče získala spo-
lečnost ZZN Pomoraví, jejímž jedi-
ným akcionářem je Agrofert.

Nový vlastník již uskutečnil per-
sonální změny ve vedení firmy. Do-

savadního předsedu představenstva 
ZVOS Václava Hlaváčka vystřídal ge-
nerální ředitel ZZN Pomoraví Jaro-
mír Sasínek. Hlaváček post předsedy 
představenstva ZVOS zastával od ro-
ku 2005, kdy skončil své osmileté pů-
sobení ve funkci prezidenta Agrární 
komory ČR.

„Máme zájem na zachování součas-
ného zaměření hustopečského pod-

niku. Tedy orientaci na zemědělskou 
prvovýrobu v návaznosti na potřeby 
ZZN Pomoraví,“ řekl Sasínek. Sou-
časně potvrdil, že ZZN Pomoraví se 
zajímá i o další zemědělské firmy v re-
gionu. 

ZVOS Hustopeče v současnosti hos-
podaří na 2126 hektarech zeměděl-
ské půdy, z toho je 1962 hektarů pů-
dy orné. Podnik je zaměřen na rostlin-

nou i živočišnou výrobu. Za rok 2007 
ZVOS dosáhl celkových tržeb 192 mi-
lionů korun. 

Podle předběžných výsledků ne-
konsolidované tržby skupiny Agrofert 
za rok 2007 meziročně stouply o více 
než deset procent na 111 miliard korun 
a nekonsolidovaný hrubý zisk dosáhl 
přibližně pět miliard korun. 

Do skupiny Agrofert na konci loň-

ského roku patřilo 171 českých a slo-
venských firem z potravinářského, ze-
mědělského a chemického průmyslu. 
Celkem je v jejím portfoliu 224 spo-
lečností, ve kterých má více než deseti-
procentní podíl. V roce 2006 jich bylo 
191. Loni Agrofert nakoupil 34 firem, 
naopak 24 jich po fúzích v jeho port-
foliu zaniklo.

Plzeň (bo) – Zkrachovalý podnik 
Adex Agro v dražbě za vyvolávací 
cenu 27 milionů korun nikdo ne-
koupil. Firma byla největším zpra-
covatelem krůt v Česku, loni v srp-
nu na ni ale byl prohlášen konkurz. 
Třímilionovou dražební jistinu sice 
složili dva zájemci, licitace se ale 
nakonec nezúčastnili. 

Aukce se bude do šesti až osmi týd-
nů opakovat. Vyhlašovací cena bude 
asi stejná, rozhodnout o ní ale musí vě-
řitelský výbor, řekl konkurzní správce 
Vojtěch Levora. 

„Na prohlídkách pětipodlažního vý-
robního objektu v Lomu u Tachova by-
lo šest zájemců,“ řekl správce, který vě-

řil, že se moderní podnik u hranic s Ně-
meckem hned prodá. Aukce se chtěly 
zúčastnit akciová společnost M.U.S.P. 
z Plzně a královéhradecká společnost 
s ručením omezeným Inecon. 

Levora nadále chce, aby byl Adex 
prodán co nejdříve. Náklady na provoz 
zatím platí z uhrazených pohledávek. 
Temperování objektu, provoz čistírny 
pro obec a udržování chlazení výrob-
ny stojí měsíčně až půl milionu korun. 
Ztráta podniku s pěti zaměstnanci se 
neprohlubuje. „Pokud by měl kupec su-
rovinu (živé krůty a krocany), lze výro-
bu obnovit velmi brzy,“ uvedl Levora. 
To potvrdil také ředitel Xavergenu Jo-
sef Čtvrtečka, kterému Adex dluží přes 
deset milionů korun. „Pokud by byla jis-

tota plateb, chovatelé by bez problémů 
dodávali Adexu a neprodávali by krůty 
do Německa a Polska,“ dodal. 

Podle Františka Boudy z pražské ob-
chodní firmy Australia Export Import, 
která s Adexem dlouhodobě spolupra-
covala, bude muset kupec podniku vy-
dat chovatelům krůt 15 až 17 milionů 
korun, aby mohli nakoupit krůťata. Poté 
by uzavřel dlouhodobé smlouvy. „Adex 
je výdělečný, pokud bude mít obrat 20 
milionů Kč měsíčně, k čemuž potřebuje 
zpracovat 700 tun masa,“ uvedl. 

Adex je schopen pokrýt dvě třetiny 
českého trhu i v případě, pokud by se 
spotřeba krůtího, která je nyní asi 2,5 
kilogramu na osobu za rok, zdvojná-
sobila; v sousedním Německu je troj-

násobná. Kralovická zemědělská z Pl-
zeňska, které Adex dluží šest milionů 
korun, dodává nyní veškerou produkci 
krůt do Německa a Polska, podobně ja-
ko další farmáři, kteří dříve s Adexem 
spolupracovali. „Ceny jsou teď zhruba 
shodné jako nabízel Adex, ale Němci 
nám platí do 30 a Poláci do 60 dnů,“ 
uvedl agronom Jaroslav Bulín. 

 „Do Německa a Polska jde možná 
už 100 procent českých zvířat, v ČR 
chybí větší porážky,“ řekl Jiří Zajíc, ve-
doucí chovu prasat a krůt ZOD Mrá-
kov na Domažlicku. Kvůli nevýhod-
ným cenám, které byly dlouhodobě 
pod výrobními náklady, přestala řada 
českých firem krůty chovat. 

 Starosta Lomu Aurel Ardeleanu ře-

kl, že věří, že Adex začne znovu vyrá-
bět. Doufá, že do něj vstoupí finanč-
ně silný investor, který obnoví vztahy 
s dodavateli krůt a zaměstná místní
lidi. 

 Třináct let fungující Adex, jehož ma-
jitelem je od roku 2004 družstvo cho-
vatelů krůt Agrokrocan, zbankrotoval 
loni v červenci kvůli nedostatku suro-
viny, která chybí v celé Evropě. Vyvolá-
vací cena 27 milionů korun je aktuální 
tržní hodnota plně vybaveného podni-
ku podle znaleckého posudku. Firma, 
která měla před prohlášením konkurzu 
112 lidí, má asi 220 věřitelů. Uznány 
jsou zatím pohledávky kolem 200 mi-
lionů Kč. Druhý přezkum pohledávek 
bude v dubnu. 

Agrofert Holding ovládl ZVOS Hustopeče 

Zkrachovalého zpracovatele krůt Adex v dražbě nikdo nekoupil 

Vizovice (Zlínsko) (bo) – Firma Rudolf Jelínek z Vizovic na Zlínsku, kte-
rá je největším českým výrobcem destilátů z ovoce, prodala vloni přibliž-
ně 6,6 milionu lahví alkoholu. V meziročním srovnání je to o 11 procent 
více, jde zároveň o vůbec nejvyšší objem prodeje v historii likérky. Zhru-
ba čtvrtina celé produkce mířila do zahraničí. Uvedla to marketingová ře-
ditelka Markéta Matějčná. 

Největší dynamiku růstu prodeje za-
znamenala společnost hlavně u draž-
ších destilátů a prémiových značek, 

zejména u slivovice, zlaté slivovice 
a hruškovice. Zvýšil se i zájem o vodky 
a nové produkty společnosti, které vi-

Celníci zastavili auto se dvěma 
muži, u nichž našli 43 litrů lihovin. 
K alkoholu ale dvojice neměla po-
třebné doklady. V autě navíc osád-

ka převážela i zbytky po pálení li-
hu. Při domovní prohlídce pak celní-
ci objevili funkční palírnu a 49 litrů
pálenky včetně dvou sudů s kvasem 

pro další výrobu. V areálu překvapi-
li i majitele objektu. Veškeré zaříze-
ní a nelegálně vyrobený alkohol cel-
níci zajistili. 

„Třem osobám nyní hrozí za nedo-
volenou výrobu lihu a za neoprávně-
né zhotovování nebo přechovávání 
zařízení na výrobu lihu až rok věze-
ní, pokuta nebo propadnutí věci či ji-
ného majetku,“ uvedl mluvčí. 

Takzvaně černý alkohol není při-
tom na jihu Čech ničím novým. 
Loni celníci zjistili, že některé re-
staurace, supermarkety či kempy 
v kraji i dál nabízejí tyto podezře-
lé lihoviny z lahví bez kolků. Jen 
do prosince celníci navštívili přes
tisíc provozoven, mimo jiné i čerpací 
stanice nebo herny. V 18 případech 
objevili alkohol různých značek, kte-

rý se neměl vůbec dostat do prode-
je. 

Daňový únik přitom není jedinou 
stinnou stránkou věci. Neokolkova-
né lihoviny patří podle lékařů mezi 
velmi rizikové. Často pocházejí z ne-
legálních palíren, kde se míchá ne-
kvalitní líh s chemikáliemi. Může ob-
sahovat nebezpečný methanol způ-
sobující slepotu i smrt. 

Společnost Rudolf Jelínek dál zvyšuje prodej

zovická firma zařadila do svého portfo-
lia v polovině roku 2006. Jde o bylinný 
likér Praděd a whisky Gold Cock. Vý-
robu těchto tradičních produktů spo-
lečnost obnovila po odkoupení ochran-
ných známek. 

Více než 25 procent produkce firma 

dodala do zahraničí. Největším a záro-
veň výrazně rostoucím trhem je Sloven-
sko, kam vizovická společnost dodává 
zejména zlatou slivovici a hruškovici. 
Mezi významné odbytiště patří i Spoje-
né státy, Rakousko a Německo. V těch-
to zemích je zájem především o draž-
ší produkty, například o košer slivovi-
ci, hruškovici williams nebo destiláty 
z méně tradičních druhů ovoce.

Společnost Rudolf Jelínek rozšiřu-
je v poslední době aktivity v zahrani-
čí. V roce 2006 koupila majoritní podíl 
v druhém největším výrobci ovocných 
destilátů v Bulharsku Destila Teteven. 
Loni v březnu pak ovládla i společnost 
Vinprom-Trojan AD, která je největší 
bulharskou palírnou ovocných destilá-
tů. Prostřednictvím dceřiných společ-
ností působí také v Srbsku či Polsku. 

Celníci objevili první nelegální palírnu alkoholu na jihu Čech 
České Budějovice (bo) – Jihočeští celníci odhalili v polovině února v jed-

nom z domů na Českokrumlovsku u hranic s Rakouskem nelegální pěstitel-
skou pálenici. „Jde vůbec o první podobný případ na jihu Čech,“ informoval 
mluvčí českobudějovického celního ředitelství Vladimír Pešek. Na vše se při-
tom přišlo zcela náhodou při běžné silniční kontrole. 

Cheb (bo) – V areálu zkracho-
valé akciové společnosti Chebský 
masokombinát začala likvidace vý-
robních technologií, které se po-
dařilo prodat ve výběrovém řízení. 
O zařízení se ucházeli dva zájem-
ci, a uspěl kupec s vyšší nabíd-
kou. Stroje jsou nyní demontová-
ny a z Chebu postupně odváženy. 
Objekty a pozemky v areálu jatek 
budou nabídnuty k prodeji samo-
statně. Uvedl to správce konkurzní 
podstaty Vladimír Nechutný. 

Chebský masokombinát definitivně 
ukončil výrobu loni v srpnu. Jeho zá-
vazky dosahují zhruba 100 milionů ko-
run. K prodeji byl nejdříve nabízen ja-
ko celek, žádného zájemce se ale ne-
podařilo získat. Neuspěly ani pokusy 
rozprodat firmu po menších celcích, 
uvedl Nechutný. „Připravili jsme ně-
kolik variant nabídky. Zvlášť mrazíren-
skou část, výrobní část a jatka. Úspěš-
ný byl teprve až pokus s prodejem sa-
mostatné technologie,“ uvedl. 

Kolik za prodej technologie utržil, 
nechtěl zatím komentovat. Že by se 

po prodeji budov a pozemků podařilo 
uhradit všechny závazky, nepovažuje 
za příliš reálné. Jako prioritu nyní Ne-
chutný vidí dořešení vztahu s bývalými 
zaměstnanci, kterým vyplatil prozatím 
jen polovinu odstupného. „Lidé zbytek 
dostanou. S penězi, které získám, mu-
sím nakládat velmi hospodárně. I pro-
voz odstaveného podniku něco stojí,“ 
poznamenal. 

Veřejné výběrové řízení na prodej 
pozemků a budov se nyní připravuje 
a mělo by být vyhlášeno v co nejkrat-
ším termínu. Obchod má zprostředko-

vat realitní kancelář Naxos. Nechut-
ný si netroufá odhadovat, zda se poda-
ří sehnat zájemce a kolik peněz budou 
ochotni nabídnout. Domnívá se, že víc 
než vlastní budovy by pro ně mohly 
být zajímavé pozemky pod nimi i jin-
de v areálu. „Ideální by bylo, kdyby se 
vše podařilo prodat ještě letos,“ dodal. 

O konci Chebského masokombiná-
tu rozhodly vysoká zadluženost, nedo-
statek zvířat v regionu a hlavně peníze, 
které chyběly na jejich nákup. O vyhlá-
šení konkurzu požádali sami vlastníci 
masokombinátu s tím, že má více vě-

řitelů a není schopen plnit své závaz-
ky. „Tato velká zpracovatelská kapaci-
ta v regionu, kde není dost vstupní su-
roviny, mohla za současné situace na 
trhu jenom těžko efektivně fungovat,“ 
uvedl Nechutný. 

O práci přišlo po ukončení výroby 
zhruba 160 lidí. Od zaměstnavatele ma-
jí přislíbeno odstupné ve výši tří měsíč-
ních platů. Podle Marie Sýsové z Úřa-
du práce v Chebu se většině zaměst-
nanců podařilo nalézt jiné uplatnění. 
Někteří vyučení řezníci odešli za prací 
do jiného regionu nebo do zahraničí.

Ve zkrachovalém Chebském masokombinátu demontují zařízení 

O zlevňování potravin
 Snahou výrobců je vždy udržet nízké su-

rovinové náklady a pokud možno i dobrou 
kvalitu. Ne vždy to s kvalitou vyjde.

Nejlevnější plnidla jsou vzduch a voda. Tam, 
kde to nejde, jsou často využívány suroviny, kte-
ré musí být levnější než surovina nahražovaná
a přitom v daném množství podstatně nezhorší 
zejména senzorické vlastnosti potraviny. 

V řadě potravinářských výrobků se setkáváme 
se sójou, nejčastěji v podobě sójové mouky. Ta 
tam velmi často působí jako plnidlo na zlevně-
ní výrobku. Namátkou lze uvést čokoládové kré-

my, čokoládové bonbony a polevy, náplně do pe-
čiva, uzeniny.

Sója má řadu dobrých vlastností, ale také ne-
výhody. Mezi ně patří obsah kontroverzního fy-
tosteronu. Studie Royal Victoria Hospital z Bel-
fastu ukazuje, že vyšší konzumace sóji vede ke 
snížení hladiny testosteronu u mužů a již v dět-
ství vzniká poškození reprodukční schopnosti. Ji-
né studie ukazují, že fytosteron u dětí způsobuje 
rychlejší množení a migraci střevních buněk, ná-
sledný efekt není znám. Snad zatím největší pro-
blém u sóji v naší populaci je dětská alergie. Od-
haduje se, že asi 8 % dětí je na sóju alergických.

Více než plnohodnotnou surovinou pro stejné 
určení jsou pražené pšeničné klíčky. Alergie na le-
pek (kterého ovšem klíčky obsahují málo, pouze 
zánosem ze zrna) je ca 15-krát méně častá než na 
sóju. Přitom zdravotní přínos pšeničných klíčků 
je mnohem větší než sóji a bez kontroverzí. Ce-
na pšeničných klíčků je se sójovou moukou při-
nejmenším srovnatelná a navíc v těchto aplikacích 
lze ve většině případů použít větší procento bez 
negativního ovlivnění senzorických vlastností.

Souhrně lze prohlásit, že náhrada náhrady – 
sójové mouky praženými pšeničnými klíčky je vý-
razně levnější, zdravější a chutnější.

Využití v průmyslu je mnohem širší. Firma 
ANNITA a. s. se zabývá vývojem potravin s klíč-
ky již řadu let. Jsme připraveni se podělit o na-
še zkušenosti.

Ostatně soudím, že již nadešel čas, abychom 
to nejlepší z pšenice začali využívat.

Ing. Jiří Hotzký
ANNITA a. s.
Smotlachova 1
142 00 Praha 4

fax: 244 470 085
annita.as@volny.cz



P O H A N K A   O P Ě T
N A  V Z E S T U P U

Pohanka je významným zdrojem RUTINU, lát-
ky, která má antioxidační vlastnosti, a díky tomu 
jsou buňky organismu chráněny před poškoze-
ním. Rutin také napomáhá zpevňovat stěnu cév, 
čímž může zabránit praskání žilek, snižuje riziko 
trombózy a pomáhá při léčbě křečových žil.

Minerální látky a stopové prvky v pohance jsou 
výborné pro těhotné ženy, rekonvalescenty a starší 
osoby. Je vhodná především pro stravování v zim-
ním období a pro těžce fyzicky pracující. 

Česká společnost SEMIX PLUSO díky speciál-
ní technologii dokáže šetrně upravit pohanku ta-
kovým způsobem, že je možno ji dávkovat ve vy-
sokém podílu, a to bez negativního vlivu na kvali-
tu, CHUŤ a zpracování těsta. Použití celozrnných 
pohankových vloček místo pohankové mouky zá-

Nový trend v pekařině – pohanka 

roveň zvyšuje u hotových výrobků podíl balast-
ních látek.

Jednou z pohankových pekařských směsí, kte-
rá se osvědčila na trhu, je Pohankový chléb od spo-
lečnosti SEMIX PLUSO. Tento produkt je společ-
ností SEMIX PLUSO podpořen reklamní páskou, 
kterou dodává svým odběratelům v rámci marke-
tingové podpory. Tato páska je umísťována přímo 
na upečený chléb. Konečný zákazník má tak mož-
nost se na obchodě rychle zorientovat a získat in-
formace o výhodách produktu.

Novinkou, kterou SEMIX PLUSO začalo vyrá-
bět, je pekařská směs Pohánek. Jedná se o znač-
kovou směs na výrobu drobného pečiva se speci-
fickou chutí po pohance, jedinečnou vůní a atrak-
tivního vzhledu.

Na Salimě 2008 bude představena nová pekař-
ská směs v BIO kvalitě, jedná se o výrobek pod 
názvem BIO Pohánek.

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.,
Rybníčky 338, Otice 747 81

Tel: 553 759 980
Fax: 553 759 982

www.semix.cz
P O H A N K O V Ý  C H L E B A   O D  S P O L E Č N O S T I  S E M I X  P L U S O , 
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Momentálne je využívaný na distribú-
ciu potravinárskych výrobkov do krajín EÚ, je 
schválený podľa noriem EÚ, a nasledovne vyba-
vený: 2 suché sklady, 4 chladiace boxy s kapaci-
tou 35 t, 1 vonkajší chlad. box s kapacitou 15 t, 
2 mraziarenské boxy s kapacitou 25 t, 4 kance-
lárie, kuchynka, 2x sociálne zázemie, sprchový 
kút, 2x šatňa. 

Objekt prešiel celkovou rekonštrukciou 
v r. 2004 (samostatné kúrenie – kotol, vonkaj-
šie zateplenie obvodového plášťa, plastové 
okná, podlahy apod.) + prístavba realizovaná
v r. 2002. Výmera zastavanej plochy spolu 615 m2.
Výmera pozemku 1172 m2. 

Objekt je jednopodlažný, murovaný so 
železnou konštrukciou, strecha z pozinkova-

ného plechu, nakladacia rampa štandardného 
rozmeru umožňuje prístup kamiónov. Možnosť 
nakladania, vykladania a manipulácie s tovarom 
na paletách vysokozdvižným vozíkom, cez ďal-
ší prístupový vchod na úrovni chodníka. Prístup 
z hlavnej komunikácie, možnosť parkovania cca 
8 nákladných vozidiel alebo cca 12 osobných 
vozidiel, bezpečnostný a kamerový systém. 

Kontakt:  Ing. Majer 00421 903 700 584, majer@kostelec.sk 

Ponúkame na predaj stredne veľký skladový areál v obci Limbach cca 8 km od Bratislavy, 100 km od Brna, 50 km od Viedne a 190 km od 
Budapešti. Česká hranica je 60 km, rakúska hranica je 20 km, maďarská hranica 21 km. Je z neho výborný prístup na smer Bratislava, Trna-
va, Nitra a ďalej diaľničnou sieťou na celé Slovensko. Výborne je lokalizovaný smerom na Brno. 

Cena 14 mil. Kč 

Možnosť aj prenájom areálu od 1. 5. 2008
za nájomné 160.000,- Kč/mes + energie. Sme platcami DPH. 

PRODEJ – PRONÁJEM objektu – SLOVENSKO 
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Co je to vlastně ta „pravá“ čo-
koláda? Odpověď je jednoduchá 
a každý je schopen ji bez problé-
mů poznat. Pravá čokoláda se liší 
chutí, vůní a rozpouštěcí charak-
teristikou – tedy tím, jak ji vnímá-
me v ústech. Pravá čokoláda neob-
sahuje jiný tuk než originální ka-
kaové máslo, které ji dává nejen 
sametově hebkou chuť, ale určuje 
i další její vlastnosti, např. křeh-
kost a charakteristický lom. Pro-
to je pravá čokoláda dokonalým ře-
šením pro profesionály, kteří poža-
dují nekompromisní kvalitu a jsou 
pak právem hrdí na výsledky své 
práce. K tomu, abyste mohli pra-
covat s pravou čokoládou, musíte 
respektovat určité postupy a pravi-
dla, z nichž nejdůležitější je mys-
teriózní postup známý pod slovem 
„temperování“.

 
Temperování je proces, po kterém 

dostává čokoláda charakteristický hed-
vábný lesk a křehkost. Profesionální 
cukráři temperují čokoládu mechanic-
kým zpracováním na leštěném kame-
nu (mramorové desce) při přísně hlí-
daných teplotách. Důležitou roli hraje 
nejen teplota v místnosti, kde by mě-
lo být spíše chladněji, ale musí se přís-
ně dodržovat temperovací teplotní křiv-
ka, kde se sledují hned tři různé teplo-
ty. Pohodlněji lze temperovat pomocí 
speciálních zařízení, ale tento způsob 
je vhodný především pro zpracování 
velkého množství čokolády a vyžaduje 
tedy investice do strojového vybavení. 
Tzn., že odvedení opravdu kvalitní prá-
ce při zpracování čokolády předcházejí 
různé problémy. Člověk, který s pravou 
čokoládou pracuje jen příležitostně se 
tak většinou vzdá hned na počátku.

Belcolade je synonymem pro kvalit-
ní pravou čokoládu. Kde jinde hledat 

tu nejlepší čokoládu než v Belgii, vlas-
ti pralinek? Po dvouletém intenzivním 
výzkumu se podařil vývojářům v Bel-
colade husarský kousek – čokoláda Ea-
sy Temper. Vše je skryto uvnitř dvou 
boxů. První obsahuje 8 kg čokolády, 
která je šikovně balena v 1kg sáčcích 
a už při výrobě je ochuzena o kakao-
vé máslo – zákazník o toto ochuzen 
není, protože je přibaleno v sáčku devá-
tém. Ve druhém boxu naleznete digitál-
ní teploměr, praktickou plastovou mísu 
z materiálu předem definovaných vlast-
ností, měkkou plastovou stěrku, odměr-
ný kelímek, podrobného průvodce 
snadným temperováním a v neposlední 
řadě i receptář. Jako malý bonus je zde 
forma pro odlévání, potisky na čoko-
ládu a jednorázové plnicí sáčky. Takže 
vše, co potřebujete k rychlému a snad-
nému temperování, máte uvnitř. A čím 
bude ještě člověk potěšen? Nepotřebu-
je žádné speciální zařízení ani leště-
ný kámen. Svou jednoduchostí tento 
revoluční postup při temperaci zaujme 
nejen cukráře a kuchaře, ale je vhodný 
dokonce i domů pro milovníky čokolá-
dy. Rychlost a snadnost Easy Temper 

ocení i profesionálové už jen třeba pro-
to, že při novém postupu vůbec nevadí 
vyšší teplota v místnosti.

A jaký že je ten jednoduchý postup? 
Změříme si teplotu v místnosti a po-
mocí přiloženého průvodce odečteme 
rozmezí teplot, na které je třeba roz-
pustit čokoládu. K tomu můžeme po-
užít i mikrovlnnou troubu. Nemusíme 
se bát, pouze je nutné čokoládu občas 
promíchat, aby měla stejnoměrnou tep-
lotu. Po dosažení dané teploty přisype-

me přiloženou odměrkou předepsané 
množství kakaového másla a pečlivě 
rozmícháme. A, voila, máme hotovo. 
Celá operace nezabere více než 15 mi-
nut a výsledek je vždy zaručen. Nyní 
už můžeme odlévat pralinky, duté fi-
gurky, vyrábět ozdoby a dekorace, po-
tahovat nebo máčet. Snadnější už to 
být nemůže!

 A když už děláme revoluci v čoko-
ládách, proč ještě nepřidat jednu v čo-
koládových náplních. Jedná se o před-
krystalizovanou náplň s obsahem více 
jak 50 % pravé čokolády kombinovanou 
se smetanou a vybranými rostlinnými 
tuky. Tento produkt je pod názvem 
CRYST-O-FIL ideální pro přípravu čo-
koládových krémů (ganache) a různých 
cukrářských náplní. Vzhledem k tomu, 
že se Cryst-o-fil používá na špičkových 
mezinárodních soutěžích, musí splňo-
vat všechny požadavky mlsných jazýč-
ků – má krémovitou texturu a v ústech 
se rozplývá podobně jako smetano-
vé krémy. Jako přidanou hodnotu má 
velmi dlouhou trvanlivost (minimálně 
9 měsíců) danou unikátním a patento-
vaným výrobním postupem. Je bez ob-

sahu konzervantů, hydrogenovaných 
tuků a trans-mastných kyselin (TFA). 
V současné době je to jediná náplň na 
trhu s těmito vlastnostmi.

Práce s Cryst-o-filem je opět velmi 
jednoduchá a rychlá. Dodává se v 3kg 
cihličkách, kde si odkrojíme potřebné 
množství a necháme povolit na pokojo-
vou teplotu. Můžeme použít i mikrovl-
nou troubu, ale pozor na úplné rozpuš-
tění. Pokud chceme, můžeme ochutit, 
a to jakýmkoliv cukrem nebo sirupem, 
alkoholem a likéry, ovocem či jeho kon-
centráty, marcipánem, barvivem, esen-
cemi, suchými plody, cereáliemi, koře-
ním atd., co vás jen napadne. Cryst-o-
fil má minimální obsah vody, a tak si 
suché ingredience zachovají v náplni 
svou křupavost. Lze ho nejen vymíchat 
na hutnou krémovou náplň, ale i vyšle-
hat do pěny, a to beze ztrát svých vlast-
ností, jako je trvanlivost, vynikající 
chuť, hladká textura a stabilita.

Pro příklad si můžeme uvést recep-
turu s kombinováním různých tipů 
ochucovadel:
1 000 g Cryst-o-fil white
200 g Amanda marcipán
100 g Summum Pistacie
50 ml Amareto – mandlový likér

Získáme příjemnou a velmi jemnou, 
světle zelenou náplň s kousky pistáci-
ových oříšků a delikátní, marcipáno-
vou chutí. Naplníme s ní nejen pralin-
ky, které jsme si připravili pomocí Ea-
sy Temper, ale můžeme ji použít i do 
dortů, rolád a dalších typů cukrářských 
výrobků.

 Toto bylo malé nahlédnutí do krás-
ného a tajemného světa čokolády, kte-
rý se nyní více otevírá nejen všem svým 
milovníkům, ale i profesionálům, kteří 
hledají usnadnění své práce beze ztrá-
ty vysoké kvality.

Martin Hejda – technolog specialista 
firmy Puratos

Puratos CZ, a. s., Modřická 63, 664 48 Moravany u Brna, tel./fax: 547 244 165,  547 244 180, e-mail: info@puratos.cz, www. puratos.cz
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Easy Temper
Snadno, spolehlivě, rychle

Pochutnat si na dobré čokoládě je jednou z nejrozšířenějších radostí, které se oddávají stejně 
tak dospělí jako děti. Když si pochutnáváte na čokoládě, vylučuje se ve vašem mozku ve 

zvýšené míře endorfi n, tedy stejná látka, která způsobuje pocit zamilovanosti. 

Základem práce s pravou čokoládou je temperování, postup nikterak jednoduchý, jehož cílem je dát čokoládě 
správnou krystalickou strukturu. Bez této operace ztrácí pravá čokoláda většinu svých unikátních vlastností.

Easy Temper je moderní řešení od Belcolade, které otevírá dveře do světa čokolády úplně všem:

� patentovaná technologie temperování

� rychlost přípravy (vše je hotovo během 15 minut)

� jednoduchý a snadný postup podle přiloženého průvodce

� veškeré potřebné pomůcky jsou dodány spolu s čokoládou

� garantovaný výsledek s kvalitou nerozeznatelnou
od klasicky temperovaných čokolád

Easy Temper je určena pro profesionály,
kteří hledají zrychlení své práce, pro cukrářské mistry,

kteří chtějí nabídnout svým zákazníkům pochoutky z pravé 
čokolády, i pro milovníky čokolády, kteří nacházejí v práci 

s pravou čokoládou potěšení. Snadno, spolehlivě, rychle.

Pro více informací volejte, prosím, níže uvedená čísla 
nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čokoláda tajemství zbavená…
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Bio hovězí zadní společnosti Moravan a. s. PetřvaldBio hovězí zadní společnosti Moravan a. s. Petřvald
skončilo na 5. místě v soutěži Česká biopotravina roku 2007skončilo na 5. místě v soutěži Česká biopotravina roku 2007

 a je v nominaci na Nejoblíbenější potravinu roku. a je v nominaci na Nejoblíbenější potravinu roku.
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stánek 047

FRIGOPRIMA

Rádi Vás přivítáme na veletrhu SALIMA 2008,
4.–7. března 2008 v pavilóně D, stánek č. 24

FRIGOPRIMA spol. s r. o. – moderní česká společnost s více než patnácti-
letou historií. V současné době jsme největším zpracovatelem mořských ryb 
a rybího filé v ČR, výrobcem chlazených lahůdek FINESA a zpracovatelem 
drůbežího masa. 

V SOUČASNOSTI FIRMA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY V OBLASTECH: 
� řezání a přebalování rybího filé a mořských ryb
� zpracování kuřecího a krůtího masa
� panýrování výrobků z rybího filé a drůbežího masa
� zpracování čerstvé zeleniny 
� výroba marinovaných rybích specialit
� tradiční a zeleninové lahůdky
� mrazírenské a chladírenské skladování

spol. s r. o.

nabízí své výrobky nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí (Rakousko, 
Slovinsko, Slovensko atd.), přičemž splnění požadavků kvality a zdravot-
ní nezávadnosti zaručující vysoký standard hygieny a kontroly ve výrob-
ním procesu umožňuje další rozvoj spolupráce s partnery ze zemí EU. 

FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 500 710, fax: 519 500 714, mobil: 724 221 957
E-mail: radek@frigoprima.cz;  http: www.frigoprima.cz

FRIGOPRIMA



Chicago/Paříž/Tokio (bo) – Ce-
ny pšenice na světových komo-
ditních burzách od Asie přes Ev-
ropu po Spojené státy rostou na 
nové rekordy. Vzhůru je podob-
ně jako v celém loňském roce že-
ne neslábnoucí poptávka výrob-
ců potravin, napětí v dodávkách 
a vysoké exporty. Svou roli však 
hrají také investiční fondy, které 
nakupují kontrakty na obilí s vi-
dinou dalších zisků po loňském 

zvýšení cen pšenice na dvojná-
sobek. 

Termínová cena pšenice s dodávkou 
v březnu vzrostla na chicagské burze 
CBOT o 30centový denní limit na re-
kordních 10,33 dolaru za bušl. V tokij-
ském obchodování se tento kontrakt 
dostal až na 10,63 USD. 

Březnová pšenice na evropském tr-
hu vzrostla až o 15,5 eura na čtyřmě-
síční maximum 276 eur za tunu a na-

konec se ustálila na 273,75 eura. Ana-
lytici očekávají, že ceny zůstanou 
vysoké, příliš nahoru však již nepů-
jdou. „Neočekávám, že obilí v dohled-
né době něco ztratí. Nemyslím si však, 
že získá dalších 10 nebo 20 procent,“ 
řekl agentuře Reuters Lars Steffensen, 
ředitel komoditního obchodování fir-
my Ebullio Capital Management. 

Zatím se nezdá, že by vysoké ce-
ny pšenice oslabovaly poptávku v ze-
mích, které jsou závislé na dovozech. 

Egypt, investory považovaný za typic-
kého zástupce zemí dovážejících obilí, 
nyní uzavřel dohodu o koupi 150 000 
tun obilí včetně 25 000 tun americké 
pšenice. 

Obchodníci v Asii však vedle fy-
zické poptávky zdůrazňují úlohu, kte-
rou v nynějších vysokých cenách hrají 
spekulující investiční fondy. „Pšenice 
prudce roste díky investičním fondům. 
Jsou za tím samozřejmě příznivé fun-
damentální faktory, takový nárůst je 

však přílišný,“ uvedl obchodník jed-
noho japonského zemědělského druž-
stva. 

Pšenice je kromě základní surovi-
ny pro pekárny používána i ke krmení 
zvířat, takže nárůst její ceny zdražuje 
i další potraviny, tedy masné a mléčné 
výrobky. To vyvolává obavy z toho, že 
ceny potravin způsobí vzestup globální 
inflace právě v době, kdy světová eko-
nomika zpomaluje a Spojeným státům 
hrozí recese. 

Oblíbili jste si olivový olej? A víte, že 
existuje mezinárodní výstava, jež se za-
bývá touto chutnou a především zdra-
vou surovinou? Jmenuje se SOL 2008
a její 14. ročník se bude konat v italské 
Veroně ve dnech 3.–7. 4. 2008. Na vele-
trhu můžete nejen otestovat chuť kvalit-
ních olejů z různých zemí, ale také se 
zúčastnit různých konferencí a zajíma-
vých akcí. „Haute Cuisine“ nabídne chut-
né pokrmy připravované s olivovým ole-
jem a podávané v kombinaci s kvalitními 
víny. Největší nadšenci mohou dokonce 
absolvovat semináře s odborníky. Chybět 

nebude ani vyhlášení mezinárodní sou-
těže „SOL d‘Oro“, na které bude zvolen 
král extra panenských olivových olejů. 
Protože olivový olej není jen výtečnou 
kuchařskou ingrediencí, pořadatelé neza-
pomínají ani na souvislost této suroviny 
se zdravým životním stylem a krásou – 
část výstavy se věnuje dietám, pocházejí-
cím ze zemí kolem Středozemního moře. 
V další části expozice naleznete přírodní 
kosmetiku, jež využívá vynikajících vlast-
ností olivového oleje. Veletrhu se loni 
zúčastnilo 400 vystavovatelů z 10 zemí. 
Více na www.veronafiere.it/sol.

Dopřejete si rádi sklenku dobrého vína? Pak si určitě nenechte ujít
42. ročník mezinárodního veletrhu Vinitaly v italské Veroně ve dnech
3. 4. – 7. 4. 2008.

Terst (Itálie) (bo) – Italské minister-
stvo zemědělství vydalo nařízení, po-
dle něhož místní výrobci z oblasti Friu-
li-Venezia Giulia na severovýchodě ze-
mě už nesmějí vyvážet víno pod ná-
zvem Tocai, tedy Tokaj či tokajské. Pro 
domácí odběratele může toto bílé víno, 
jehož kvalita musí mít úřední certifikát, 
nést název Tocai Friulano či Friulano, 
za hranice ale smí jen s názvem Friula-
no, informovala agentura ANSA. 

Jde o dočasné řešení dlouholetého 
sporu vyvolaného maďarskými produ-
centy tokajského vína, který sahá až do 
roku 1993. Tehdy Maďarsko vyjednáva-
jící vstup země do Evropské unie přišlo 
s tvrzením, že italští výrobci nemohou 
používat názvu Tocai, protože je příliš 

podobný názvu tradičního maďarské-
ho bílého vína z oblasti zvané Tokaj. 
O dva roky později Evropský soudní 
dvůr v Lucemburku rozhodl, že název 
italského tokajského se musí změnit. 

Fakticky jde o obdobu podobných 
sporů, které se točily kolem používání 
pojmenování šampaňské víno pro per-
livé moky pocházející z jiných oblas-
tí, než je francouzská Champagne, či 
jak italští vinaři chrání výlučné právo 
na svá proslulá červená vína Chianti 
a Brunello. 

V případě italského tokajského jde 
ve skutečnosti ale o úplně jiné víno 
než o stejnojmenné maďarské tokaj-
ské. Zatímco Maďaři vyrábějí medově 
zlaté sladké či polosladké dezertní ví-

no, friulské víno je bledé a trpké, takže 
navzájem je nelze zaměnit. 

Podobný spor jako s Italy vedli ma-
ďarští výrobci tokajského i s dalšími ze-
měmi, například s Francií či se Sloven-
skem. Zatímco alsaští vinaři se už v ro-
ce 2006 rozhodli, že své tokajské budou 
nadále nabízet jen jako Pinot Gris, slo-
venští vinaři odmítli loni přistoupit na 
dohodu mezi Budapeští a Bratislavou, 
že výrazně omezí výměru tokajských 
honů u hranic s Maďarskem. 

Slovenští vinohradníci poukazují na 
skutečnost, že část tokajské oblasti pře-
sahuje z Maďarska i na jihovýchodní 
Slovensko, že jde o stejné víno, a není 
tedy důvod, proč tyto historicky stano-
vené podmínky měnit. 

Vinitaly 2008 – ráj milovníků vína
Nejlahodnější vína současnosti bude-

te moci ochutnat na výstavě Tasting 
Ex...Press. O tom, že s historií jsou 
neodmyslitelně spjaty pozoruhodné
chutě vína, přesvědčí salon Tas-
te & Dream. Otázkám budoucnos-
ti ve vinařství bude věnován prostor 
v expozici Trendy today, Big tomor-
row. Výjimečný kulinářský zážitek 
nabídne Citadela gastronomie. Půso-
bivé kombinace vín a nejoblíbeněj-
ších evropských pokrmů pro návštěv-
níky připraví ti nejlepší italští kucha-
ři. Chybět nebude ani 16. ročník 
Mezinárodní soutěže vín, která loni 
přinesla českým a moravským vina-
řům významná ocenění. Pro ty, kteří 
chtějí v ochutnávání pokračovat i ve 
večerních hodinách, je opět připrave-
no Vinitaly for You, exkluzivní vinný 
bar v historické budově v srdci Vero-
ny. Veletrhu o rozloze 80 000 m2 by 
se mělo zúčastnit přes 4 200 vystavo-
vatelů.

Více o veletrhu na www.vinitaly.com,
více o českých a moravských vínech, které se pravidelně účastní Vinitaly naleznete 

na www.wineofczechrepublic.cz.

SOL 2008
– svátek olivového oleje

Světové ceny pšenice rostou kvůli poptávce na nové rekordy 

Italské tokajské víno na export – Friulano 

Kapské Město (dra) – Big Mac 
menu, produkt amerického řetěz-
ce rychlého občerstvení McDo-
nald‘s, obsahuje dvě desítky rost-
lin pocházejících z celého světa, 
a tudíž je symbolem globalizace. 
S tímto názorem přišli jihoafričtí 
výzkumníci.

V rámci výzkumu globalizace lid-
ské stravy badatelé z univerzity ve 
Stellenboschi u Kapského Města ana-

lyzovali přísady celosvětově známého 
menu, které kromě hamburgeru zahr-
nuje také smažené hranolky a kávu. 

„Počínaje bramborami, které po-
cházejí z Jižní Ameriky, přes cibuli 
a pšenici, které přišly z Blízkého vý-
chodu, až po hořčici, jež je vynále-
zem Indie, a kávu původem z Etiopie 
jsme zjistili, že tento pokrm obsahuje 
dvě desítky různých druhů pocháze-
jících z celého světa,“ zdůrazňují vý-
zkumníci. Podle Johna Wilsona, kte-

rý se na studii podílel, její výsledky 
ukazují, že moderní strava je varia-
bilnější než v tradičních společnos-
tech. 

„Je úžasné, že jedno jediné jíd-
lo je složeno ze dvou desítek druhů; 
znamená to, že celkový potravní re-
žim některých lidských společenství 
– konkrétně těch, které nezasáhl sou-
časný jev globalizace – neobsahuje ví-
ce než 50 až 100 druhů rostlin,“ upo-
zornil Wilson.

Ženeva (dra) – Světová 
obchodní organizace (WTO) dala
za pravdu stížnosti Spojených 
států, že cla Evropské unie na 
dovoz banánů porušují pravi-
dla volného obchodu. Otevřela 
tak cestu k uvalení obchodních 
sankcí na evropské zboží v mili-
onech dolarů ze strany USA. EU 
se ale vůči rozhodnutí může ješ-
tě odvolat. 

Rozhodnutí je důležitým krokem ve 
vývoji sporu zemí Latinské Ameriky 
a USA s EU, který se táhne již deset 
let. EU podporovala dovoz banánů 
z bývalých evropských kolonií v Afri-
ce a Karibiku a dovoz z dalších zemí 
administrativně omezovala. WTO se 
proti těmto praktikám Bruselu vyjád-
řila již dříve a donutila Unii ke změ-
ně systému. 

Loni v prosinci v obdobném sporu 

uspěl i Ekvádor. Podle zástupců všech 
stran, kteří si přáli zůstat v anonymitě, 
jsou ale rozhodnutí zatím tajná a jejich 
veřejné oznámení se čeká v příštích 
měsících. 

Mluvčí evropské komisařky pro 
zemědělství Michael Mann potvrdil 
prohru ve sporu. Současně ale kritizo-
val panel WTO, že rozhodl o něčem, 
co již neexistuje. V letošním roce totiž 
vstoupila v platnost nová pravidla pro 

dovoz banánů do EU. Mann také vyjá-
dřil nespokojenost s tím, že někdo pro-
zradil rozhodnutí, které mělo zůstat 
utajeno. Na evropská cla si u WTO 
stěžovala také Kolumbie. V tomto pří-
padě ale rozhodnutí ještě nepadlo. Pod-
le zástupců EU mají země Latinské 
Ameriky v současnosti na evropském 
trhu s banány podíl 60 procent. Produ-
centi z Afriky a Karibiku mají 20 pro-
cent a zbývajících 20 procent patří pěs-

titelům z EU, mezi které patří většinou 
španělské a francouzské ostrovy. 

První stížnost na evropská cla na 
banány obdržela WTO v roce 1996. 
Organizace pak v roce 1999 rozhod-
la ve prospěch USA a o rok později 
i Ekvádoru, a umožnila jim obchod-
ní sankce na evropské zboží. Dohoda 
z roku 2001 však poskytla EU pět let 
na to, aby pravidla na dovoz banánů 
upravila v souladu s požadavky WTO.

Big Mac menu
je podle vědců symbolem globalizace 

USA vymohly snížení cla na dovoz banánů do EU 
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

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
internet: www.vupp.cz

Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v.v.i.
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Navštivte nás
na veletrhu

Salima
2008

�  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)

nabízí služby a poradenství
pro potravinářství

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

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

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

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




