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Třeboňský kapr 
a další

Třeboňský kapr, zřejmě nejznámější rybí 
ochranná známka v Česku, získal evropskou 
ochranu ve formě chráněného zeměpisného ozna-
čení. Udělila mu jí Evropská komise těsně před 
koncem uplynulého roku a tuto „výhru“ českých 
rybářů potvrdila budějovická advokátní, paten-
tová a známková kancelář Kudrlička & Sedlák, 
která žádost pro Rybářství Třeboň vyřizovala. 
Proti registraci nepřišla žádná námitka. 

Do konce roku novou formu ochrany nestihli 
třeboňští rybáři využít, měli skutečně velmi má-
lo času. Ale letos s ní v marketingu plně počí-
tají. Kvalita třeboňských ryb je známá, ale ev-
ropské logo to ještě zvýrazní. Navíc spotřebite-
lům v Rakousku a Francii, kteří jsou za kvalitu 
ochotni platit, umožní rychlou orientaci. S tím 
počítá především Rudolf Provázek, šéf obchod-
ní společnosti Fish Market, která třeboňského 
kapra prodává. 

V seznamu Evropské komise mělo Česko za-
tím devět položek. Třeboňský kapr se stal jubilej-
ní desátou. Na stejnou výsadu nyní čekají i dal-
ší domácí produkty – například jihočeská niva, 
kterou vyrábí Madeta, či nošovické kysané zelí 
a pardubický perník. 

Lhůty pro námitky uplynuly vloni v listopa-
du. Stejně jako u Třeboňského kapra komise ne-
obdržela jedinou výhradu z členských zemí EU. 
Naproti tomu u mariánskolázeňských oplatků se 
námitky objevily, a to ze strany Německa a to 
doslova v poslední den, kdy to bylo možné. Ně-
mecko a také Rakousko zároveň mají námitky 
proti udělení chráněného označení pro karlovar-
ské oplatky. 

Označení Třeboňský kapr – v němčině „Wit-
tingauer Karpfen“ – se používá už víc než sto 
let. První mezinárodní ochrany se ale dočkalo 
až v listopadu 1967 v rámci Lisabonské dohody. 
V Československu bylo jako obrazová ochranná 
známka zaregistrováno už v březnu 1939. 

Česká republika má nejvíce chráněných země-
dělských a potravinářských produktů z nováčků 
EU. Například Slovensko nemá dosud zapsaný 
žádný produkt a Polsko jeden. Nejvíce jich ma-
jí Itálie a Francie (asi 160), Španělsko a Portu-
galsko (přes stovku). 

Systém označování výrobků z určitých země-
pisných oblastí, které se pak nesmějí vyrábět ni-
kde jinde, vznikl v roce 1992. První tři registra-
ce Česko získalo při vstupu do Unie, neboť zápis 
Budějovického piva, Budějovického měšťanské-
ho varu a Českobudějovického piva si Češi jako 
jediní z nováčků vyjednali už v přístupové smlou-
vě k EU. 

Několik dalších výrobků na zisk označení pů-
vodu aspiruje. Půlroční lhůta pro podání námi-
tek běží v případě olomouckých tvarůžků, chod-
ského piva, českého kmínu, karlovarských troj-
hránků, všestarské cibule a heřmánku českého. 
V případě Slovenska je to slovenská brynza, lhůta 
pro námitky již skončila pro skalický trdelník. 

Lidovecký europoslanec Jan Březina přišel 
s nápadem nechat u Evropské unie „patentovat“ 
ochrannou známkou smažený sýr, typicky české 
jídlo. Zda uspěje se uvidí, ale řada představitelů 
kulinárních věd tomuto nápadu až tak nefandí. 
Tvrdí, že nejde o nic světoborného, jen se sýr oba-
lí a smaží, ale nejde o určitou raritu, léty vyvíje-
nou a piplanou do určitých specifických znaků. 

Evropská komise má tři druhy chráněných 
označení – chráněné zeměpisné označení (PGI) 
spolu s další známkou – tradiční zaručenou spe-
cialitou (TSG) – zajišťuje, že se výrobek částeč-
ně nebo zcela vyrábí v určité zeměpisné oblasti. 
Chráněné označení původu (PDO) se týká po-
travin vyráběných v určité geografické oblasti za 
využití uznaného know-how. Toto označení získal 
například pohořelický kapr či žatecký chmel. 

Eugenie Línková

Vážení čtenáři,
na stranách č. 4–5

Vám přinášíme informace
o dalších výrobcích,
které byly oceněny

Národní značkou kvality 
KLASA

je tomu právě rok, co jsem byl jmenován do 
čela resortu zemědělství. A protože součas-
ně stojíme na prahu nového kalendářního 
roku, dovolte mi krátké zamyšlení nad sou-
časnou situací v odvětví potravinářství.

Podpora kvalitních potravin patří od počát-
ku mého působení v pozici ministra k absolut-
ním prioritám. Nejedná se o volbu samoúčel-
nou. Jsem přesvědčen, že naši spotřebitelé bu-
dou stále více dbát na úroveň kvality potravin, 
budou věnovat větší a větší pozornost informa-
cím o kvalitě a bezpečnosti potravin a budou 
stále citlivější na soulad informací uvedených 
o daném produktu s faktickým stavem výrobku, 
který si právě zakoupili. Právě kvalitní a bez-
pečné potraviny budou v blízké budoucnosti 

těmi konkurenceschopnými výrobky, které si 
spotřebitel zvolí a zakoupí. Hlavními utvářejí-
cími faktory uvažování spotřebitele nebude ani 
tak původ výrobku jako jeho kvalita, bezpeč-
nost a soulad s evropskými a českými normami. 
Je také nutné zdůraznit, že mezi hlavními pri-
oritami českého, evropského a světového spo-
třebitele bude dominovat vliv výrobku na zdra-
ví spotřebitele.

Úkolem Ministerstva zemědělství je samo-
zřejmě zajistit, aby potraviny produkované 
v naší zemi právě v tomto kvalitativně novém 
konkurenceschopném prostředí Evropské unie 
a zbytku světa obstály. Onu hlavní roli a zodpo-
vědnost resortu zemědělství vidím v otázkách 
neustálého dopilovávání legislativního rám-

ce ochrany potravin, při zdravé a dravé opo-
zici vůči někdy nefunkčním požadavkům EU 
v rámci projednávání v Radě EU, při neustá-
lém přezkušování efektivity fungování potravi-
nového dozoru a především při analýze v rámci 
ochrany českého spotřebitele. V oblastech,  kte-
ré jsem vyjmenoval, můžete i v budoucnu oče-
kávat mou zásadní aktivitu a pomoc.

OCHRANA SPOTŘEBITELE
 V oblasti ochrany spotřebitele je základem 

důvěry spotřebitelů  osvěta a komunikace. Pro-
to úzce spolupracujme s nevládními organiza-
cemi, sdruženími a svazy. Při poskytování in-
formací chceme posílit postavení spotřebitel-
ských organizací. Počítáme především s jejich 
podporou při přípravách a pořádáních seminá-
řů. Je pravdou, že zásadní odpovědnost za po-
litiku ochrany spotřebitelů leží na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu. Ministerstvo zemědělství 
se však z podstaty věci musí celou problema-
tikou zabývat a napomáhat jejímu úspěšnému 
naplňování. 

V komunikaci s veřejností je nezbytným 
zdrojem informací zpětná vazba. Umožňuje 
nám reagovat na změny ve vnímání spotřebite-
lů a jejich chování. Se zájmem jsme proto sledo-
vali výsledky aktuálního průzkumu veřejného 
mínění Eurobarometr, zaměřeného na vnímá-
ní rizik. Sami jsme uspořádali rozsáhlý podob-
ný průzkum v roce 2005. Nepřekvapuje mě, že 
pozitivní vnímání potravin je spojeno s jejich 
chutí a požitkem z příjmu. Rovněž při výběru 
potravin je nejdůležitějším prvkem chuť, kva-
lita a cena. V České republice téměř tři čtvr-
tiny spotřebitelů vysoce důvěřují zdravotní ne-
závadnosti potravin českého původu. Je to dů-
kazem, že v mnoha ohledech těžíme z přísné 
legislativy. Je pro mne potěšující, že spotřebite-
lé v EU i České republice shodně převážně dů-
věřují systému státní správy v činnostech souvi-
sejících s ochranou jejich zdraví. Taková důvěra 
je však velmi křehká, a jak ukázaly naše zkuše-
nosti i zkušenosti ze zahraničí, řádně ji prověří 
až případné krize.

Jednou z cest, jak přispět ke konkurence-
schopnosti výrobců potravin, je i národní znač-
ka kvalitních potravin KLASA. Skutečnost, že 
k dnešnímu dni toto ocenění získalo už 1413 
potravinářských výrobků od  210 producentů, 
je nepochybně důvodem k optimismu.

Letošní rok přinesl pro KLASU zásadní 
změnu.  V květnu vypršela tříletá výjimka, kte-
rou ČR na státní propagaci domácích zeměděl-
ských a potravinářských produktů měla. V té-
to souvislosti byla upravena i „Pravidla pro 
udělování národní značky KLASA“, které ny-
ní směřují primárně k podpoře výrobků, které 
vynikají výjimečnou kvalitou. Odpovídá tomu 
i změna obsahu komunikace. Mnohem více než 
v minulosti se také orientujeme na tržní chová-
ní spotřebitele. Na všechny tyto změny jsme se 
dokázali v předstihu připravit, takže již probí-
hající marketingová podpora značky KLASA je 
zcela v souladu s evropskou legislativou. 

Dalším krokem však musí být skutečně efek-
tivní podpora českých produktů na trzích v za-
hraničí. V letošním roce jsme uskutečnili na-
příklad celou řadu podnikatelských misí, které 
můžeme pokládat za velmi dobrý začátek naší 
snahy o podpory exportu našich zemědělských 
a potravinářských výrobků. Díky Vaší aktivitě 
a naší pomocí máme velkou šanci přesvědčit 
zahraniční podnikatelskou veřejnost, že jste ka-
pacitně, kvalitativně a hygienicky schopni uspo-
kojit poptávku nejrůznějších obchodních subjektů 
a především jejich domácích spotřebitelů.

Děkuji Vám za Vaši skvělou práci a pomoc 
a přeji vše dobré a mnoho úspěchů v novém 
roce 2008.

 Petr Gandalovič
ministr zemědělství ČR

Vážení čtenáři,



Jelikož se zdá, že ne vždy je jas-
né, jaká jsou pravidla pro uvádě-
ní zvěřiny, tj. masa ulovené zvěře
do oběhu, a jaká je kontrola, uvá-
díme následující fakta. Ta vy-
plývají z platné veterinární legis-
lativy.

Na prvním místě je lovec, protože 
zvěřinou je pouze maso ulovené zvěře, 
tj. například jelení, daňčí, srnčí, čer-

né zvěře, dále pak maso drobné zvě-
ře, jako jsou například zajíci, bažanti 
či kachny apod. Lovec musí ulovit zvěř 
v souladu se zákonem o myslivosti.

Pak existují dvě možnosti, buď si 
ponechá kus pro svoji osobní spotře-
bu (není nutná žádná úřední veterinár-
ní prohlídka), anebo kus prodá. A zde 
jsou opět dvě možnosti:
a)  pro uvádění do oběhu (tj. celá ČR, 

všechny členské státy i třetí země):

Kde a jak lze získat či pořídit si zvěřinu 

Sotva se člověk narodí, tak… 
tak co? Musí jíst, směje se, pláče 
a také už směřuje ke smrti. Ale to 
je pro většinu narodivších se přece 
jen v nedohlednu a konec za vzdá-
lený považuje i dospělý do vyso-
kého věku. Aby ten konec nastal 
co nejdéle a když už, tak aby člo-
věk odešel „na druhý břeh“ v plné 
svěžesti, to bývá mnohdy chápáno 
jako cíl života, nikoli prostředek, 
aby byl život žit smysluplně.

A aby měli lidé co nejméně staros-
tí se zažíváním a s případnými riziky 
z nějak zdravotně závadné potravy, to 
je starostí státního veterinárního do-
zoru. Jak lidé pak naloží se svou zdra-
vou a dobře živenou tělesnou schrán-
kou, to už záleží jen na nich samot-
ných. Také zda přistoupí na označení 
spotřebitel nebo zákazník. 

Ano, dnes jsou lidé doopravdy, 
v dobrém smyslu, hodně závislí na 
státním veterinárním dozoru a na pl-

nění všech veterinárních předpisů. 
Jejich důsledkem je i to, že musejí 
být potraviny, zejména balené výrob-
ky, patřičně označené. Z etiket mu-
sí být jasné, kdo je výrobcem nebo
distributorem, kdo zodpovídá za zdra-
votní nezávadnost. Musí zde být uve-
deno například složení a zejména do-
ba trvanlivosti, popřípadě doba pou-
žitelnosti. 

Je zajímavé, že kromě povinných 
údajů, které Státní veterinární správa 

ČR kontroluje, a někdy je s tím potíž, 
je možné se i setkat s údaji nepovin-
nými, které může zákazník jedině při-
vítat. Nad rámec povinnosti dané ve-
terinárními vyhláškami je například 
se možné na jednom baleném rybím 
výrobku dočíst, že do výrobku nebyla 
dodána žádná voda. Takový údaj kaž-
dá hospodyně přivítá. Pro úplnost do-
dáváme, že je-li v mrazených rybách 
obsaženo více než 5 % přidané vody, 
musí etiketa tento údaj obsahovat.

Samozřejmě že při nákupu potra-
vin živočišného původu se může zá-
kazník spolehnout na to, že výrobky 
pocházejí ze závodů, kde byly vyro-
beny za podmínek daných platnou le-
gislativou, jejíž dodržování kontrolu-
je státní veterinární dozor. Nicméně 
lze doporučit, aby si každý pečlivě če-
tl etikety, zejména pak ty o době pou-
žitelnosti, popřípadě i návod! Zde pak 
doporučení k uchovávání.

Na čem jsme závislí?

Zejména smutné zkušenosti
z Polska, kde se v poslední době 
rozšířila aviární influenza v cho-
vech drůbeže, byly podnětem, aby 
Evropská komise upozornila na to, 
že s tímto onemocněním drůbeže 
musejí členské země počítat.

Stručně lze říci, že rozhodnutí 
2007/803/EC prodlužuje rozhodnu-
tí 2005/731/EC a 2005/724/EC, kte-
rá stanovují požadavky na biologickou 

ochranu chovů a na obchodování, a to 
na další rok. K tomuto rozhodnutí or-
gány EU dospěly po zhodnocení výsky-
tu ptačí chřipky na území Velké Britá-
nie, Rumunska a nejnověji Polska. 

Státní veterinární správa ČR již naše 
chovatele několikrát upozornila na to, 
že virus aviární influenzy se prokazatel-
ně v evropském prostředí stále vyskytu-
je, tudíž je nanejvýš nutné věnovat cho-
vům pozornost a uvědomit si, že v sou-
ladu s evropskou legislativou stále platí 

mimořádná veterinární opatření, která 
říkají, že chovatelé-podnikatelé jsou po-
vinni hlásit místně příslušné krajské ve-
terinární správě pokles v příjmu potra-
vy a vody u chované drůbeže o více než 
20 % nebo pokles snášky o více než 5 % 
po dobu delší než 2 dny, nebo úmrtnost 
vyšší než 3 % týdně. 

Dále lze shodně s dopisem z Evrop-
ské komise ze dne 11. 12. 2007 připo-
menout chovatelům, že zejména v rizi-
kových oblastech, a to se do velké míry 

týká i ČR při hranicích s Polskem, je 
nutné věnovat pozornost chovům drů-
beže ve volnosti. Omezit pohyb ve vol-
nosti na minimum, přístup k napájecí 
vodě by neměli mít volně žijící ptáci. 
A doporučení pro chovatele kachen
a hus: v době podzimních honů dr-
žet tuto vodní drůbež tak, aby nemoh-
lo docházet ke kontaktu s volně žijící-
mi ptáky.

Na základě našich letošních zkuše-
ností i zkušeností z ostatních zemí lze 

potvrdit, že sice zavlečení do chovu je 
možné, avšak náležitým dodržováním 
veterinárních předpisů a doporučení 
lze toto riziko a další rozšíření omezit 
zcela zásadním způsobem.

Zatím lze říci, že v ČR je nákazo-
vá situace příznivá, nejsou ani hlášené 
žádné hromadné úhyny volně žijících 
ptáků. Ani veterinární kontroly potra-
vin živočišného původu, například drů-
bežího masa, v místech určení nezjisti-
ly žádné závady.

Riziko ptačí chřipky je reálné

Klasický mor prasat stále hro-
zí, vyskytuje se v okolních zemích, 
například v Německu či na Slo-
vensku, a to u volně žijících divo-
kých prasat (černé zvěře). Nejno-
věji byl zjištěn na Slovensku blíz-
ko hranic s Maďarskem, opět šlo 
o divoká prasata. Klasický mor pra-
sat se také setrvale vyskytuje na-
příklad v Maďarsku, Rumunsku či 
Chorvatsku.

U nás však lze s uspokojením kon-
statovat, že se v ČR již od roku 1999 

nevyskytl, a to díky přísným veterinár-
ním krokům v nedávné minulosti. Pře-
svědčujeme se o tom pravidelně prová-
děným monitoringem.

V České republice byl klasický mor 
prasat zjištěn naposledy u chovaných 
prasat v červnu roku 1997 (na Kromě-
řížsku) a u černé zvěře v listopadu ro-
ku 1999 (bylo to blízko, na Vsetínsku). 
Dnes však s tímto onemocněním pra-
sat v ČR nemáme problémy. 

A díky tomu, že klasický mor prasat 
nemáme v našich českých chovech, ale 

ani u černé zvěře, lze z našeho území 
bez problémů obchodovat s vepřovým 
masem, ale i s masem divokých prasat 
(zvěřinou).

Přestože se v okolních zemích, na-
příklad Německu či na Slovensku, 
klasický mor prasat občas vyskytu-
je, je naše republika této nákazy pro-
stá, o čemž svědčí svědomitě usku-
tečňovaný monitoring. Z toho mají
prospěch především naši chovate-
lé a ti, kdo vyvážejí vepřové masem 
i zvěřinu.

„Ostrůvek“ bez moru ve středu Evropy

 –   tělo musí být dodáno do Sběrné-
ho a prohlížecího místa nebo zá-
vodu na zpracování zvěřiny co 
nejdříve po ulovení,

 –   pokud tělo prohlédne „proškole-
ná osoba“, není nutno odesílat tě-
lo s tzv. loveckým právem (játra, 
srdce, plíce, ledviny...) a hlavou, 
ale musí být přiloženo prohlášení 
proškolené osoby (potvrzuje, že 
nebyla zjištěna žádná rizika, kte-
rá by mohla znamenat ohrožení 
konzumenta),

 –   při manipulaci musí být dodrženy 
mimo jiné také požadavky naříze-
ní Evropského parlamentu a Ra-
dy č. 853/2004 (například přepra-
vovat nenakupeně či zákaz zmra-
zování těl v kůži nebo peří);

b)  pro přímý prodej – nový systém za-
váděný novelou veterinárního záko-
na a vyhláškou č. 289/2007:

 –   majitel uloveného kusu může pro-
dat přímo konečnému spotřebite-
li nebo do maloobchodní prodej-
ny neporcované celé tělo v kůži 
nebo peří,

 –   tělo musí být prohlédnuto „pro-
školenou osobou“ bez nálezu ri-
zik pro konzumenta,

 –   neplatí žádné časové lhůty – pou-
ze co nejdříve po ulovení.

Ve všech případech musí být zaru-
čen princip dosledovatelnosti (tj. ko-
lik kusů, popřípadě kilogramů bylo do-
dáno, kolik bylo předáno dalšímu sub-
jektu. Tento princip bude platit i pro 
přímý prodej (vyhláška č. 289/2007 
a veterinární zákon) a platí také pro 
stravovací zařízení (vychází z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 178/
2002).

Pro sběrná místa zvěřiny se počítá 
s jistým zmírněním požadavků (vyhláš-
ka č. 289/2007), nicméně musí být za-
jištěno chlazení a čištění a desinfekce. 
Pro sběrná a prohlížecí místa a závody 
na zpracování zvěřiny platí požadavky 
evropské legislativy, tj. schválení a re-
gistrace, a mírnější stavebně technic-
ké požadavky (ty však platí již od ro-
ku 2006).

Leckomu není ještě dostatečně jas-
né, jak je tomu s časovými lhůtami do-
dání, tj. podmínkami, které platily na 
základě vyhlášky č. 375/2003. Ta však 
byla letos v listopadu zrušena.

Požadavek na tyto lhůty nebyl již 
při kontrolách požadován od začát-
ku platnosti nařízení Evropského par-

lamentu a Rady č. 853/2004 (tj. rok 
2006), které je nadřazenějším práv-
ním předpisem a uvádí, že těla ulove-
né volně žijící zvěře musí být do těch-
to zařízení přepravena „co nejdříve po 
ulovení“ (bez zadání časových inter-
valů), tzn. i když vyhláška 375/2003 
tento požadavek uváděla, nadřazenější 
právní předpis tuto povinnost neuklá-
dá a není možné vyžadovat více, než 
je uloženo ve zmíněném nařízením
č. 853/2004.

A jak je tomu se zvěřinou ve stravo-
vacích zařízeních? Je možné zpraco-
vávat pouze maso, které bylo podro-
beno úřední veterinární prohlídce (tj. 
nese značku zdravotní nezávadnos-
ti). A kontrola v restauracích je pod 
dozorem orgánů ochrany veřejného
zdraví – i zde platí pravidlo dosledo-
vatelnosti dodávaných potravin či su-
rovin.

Čili z uvedeného je zřejmé, že je 
v možnostech i silách dozorových or-
gánů (hygienické služby i státního ve-
terinárního dozoru) se přesvědčit v do-
zorovaných místech, zda se se zvěřinou 
nakládá tak, jak se má, a zda například 
také nedochází k záměně s masem far-
mově chované zvěře. 
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Zdá se, že na konec roku 2007 
se žádné velké překvapení neudá-
lo. Vyskytl se sice druhý případ 
BSE, ale u deset let staré uhynulé 
krávy. Důkaz, že státní veterinární 
dozor pracuje, tak, jak má.

Kráva, která se narodila 25. 1. 1998 
a jejím posledním místem chovu by-
lo hospodářství v Ústeckém kraji, kde 
uhynula, pocházela z Karlovarského 
kraje. Zde se tehdy zřejmě nakazi-
la prostřednictvím zahraniční maso-
kostní moučky, a to ještě v době, kdy 

se u nás na BSE nevyšetřovalo a ještě 
nebyla přijata přísná veterinární opat-
ření, tj. zákaz používání masokost-
ních mouček pro krmení hospodář-
ských zvířat.

Jelikož šlo o krávu tak starou, ne-
měl by počet vrstevnic, které bude 
z diagnostických důvodů nutné utra-
tit, přesáhnout 30 kusů. Kráva byla 
vyšetřena 19. 12. rychlými testy ve 
Státním veterinárním ústavu v Praze 
a vzorek byl ještě, jak je tomu obvyklé, 
odeslán k potvrzení do Státního vete-
rinárního ústavu v Jihlavě. Definitiv-

ní výsledek by měl být znám zhruba 
v polovině příštího týdne, nepředpo-
kládáme však, že by byl odlišný od vý-
sledku z Prahy.

Snižující se počet výskytu nových 
případů onemocnění v naší repub-
lice koresponduje se situací v ostat-
ních členských zemích EU. Je to dí-
ky přísným veterinárním opatřením – 
zákazu krmení hospodářských zvířat 
masokostními moučkami a odstraňo-
vání specifikovaného rizikového ma-
teriálu z těl jatečných zvířat v průbě-
hu porážky.

Dosud bylo od počátku roku 2001 
do konce listopadu 2007 vyšetřeno 
1 194 743 kusů skotu, pozitivních pří-
padů bylo 27. V roce 2006 byly tři pří-

pady, v roce 2005 jich bylo nejvíce, 
celkem 8. V roce 2007 pouze dva.

Josef Duben, SVS ČR

Rozloučení s BSE?

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 



Inspekce upozorňuje na dětské přesnídávky
obsahující nepovolené množství pesticidů

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce opakovaně zjistila nadlimitní množství 
pesticidů u dětských přesnídávek od společ-
nosti Linea Nivnice, a. s. Jde konkrétně o tři 
následující výrobky:

–  HELLO ovocná přesnídávka s jahodami s da-
tem výroby 28. února 2007 a datem minimální 
trvanlivosti 28. srpna 2008 (balení 190 g)

–  TESCO ovocná přesnídávka s jahodami s da-
tem výroby 28. února 2007 a datem minimální 
trvanlivosti 28. srpna 2008 (balení 190 g)

–  TESCO ovocná přesnídávka s jahodami s da-
tem výroby 27. března 2007 a datem minimální 
trvanlivosti 27. září 2008 (balení 190 g) 

Přesnídávky byly vyrobeny z jahodové dřeně 
od španělské firmy Conservas Mira S.A., která si-
ce obsahovala rezidua pesticidů, ale v množství, 
které předpisy povolují. Pro výrobu dětských vý-
živ však platí přísnější normy a pro některé pes-
ticidy jsou maximální limity mnohonásobně niž-
ší, než je to u jahodové dřeně. Tyto limity uvede-
né přesnídávky překračovaly, proto byly označeny 
jako nevyhovující. Inspekce zakázala jejich dal-
ší prodej a to, co již bylo distribuováno do tržní 
sítě, musel výrobce stáhnout a zlikvidovat. Pod-
statná část však byla v okamžiku nálezu již roz-
prodána. 

Vzhledem k tomu, že jde o zboží s dlouhou
trvanlivostí, je možné, že jej spotřebitelé ještě ma-
jí doma. V takovém případě se mohou s žádostí
o reklamaci obrátit přímo na výrobce. Zdravotní 
riziko však hrozí pouze při dlouhodobé konzuma-
ci většího množství těchto přesnídávek za den.

Společnost Linea Nivnice, a. s., v souladu 
s platným evropskými předpisy informovala spo-
třebitele o závadných dětských přesnídávkách na 
svých webových stránkách. Ve svém oznámení, 
které přikládáme k tiskové zprávě, firma také po-
pisuje další kroky, které provedla nad rámec opat-
ření uložených Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí.  Martina Šmídtová, SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce má k dispozici v pořadí páté, v roce 2007 
již poslední výsledky kontrol burčáku. 

Kontroly odhalily další čtyři prodejce, kteří na-
bízeli burčák naředěný vodou, což je v rozporu se 
zákonem o víně. Se všemi podnikateli bude zahá-
jeno správní řízení. 

S kontrolami prodávaného burčáku začali in-
spektoři po celé České republice v srpnu letošní-

ho roku. Podle zákona o víně je možné burčák na-
bízet k prodeji od 1. srpna do 30. listopadu. Stejně 
jako víno ani burčák se nesmí zmnožovat – laic-
ky řečeno „křtít“ vodou. Pokud je do něj přidána 
voda, SZPI to považuje za klamání spotřebitele
a falšování tohoto nápoje.

Z celkových výsledků kontrol vyplývá, že z 62 
dosud analyzovaných vzorků bylo patnáct ozna-
čeno jako nevyhovující kvůli přidané exogenní vo-
dě. 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce pokračuje v kontrolách burčáku

Kotrolovaná osoba Výrobce Dodavatel Exogenní 
voda

WOODEX, spol. s r. o.
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6

WOODEX, spol. s r. o. 
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6

WOODEX, spol. s r. o. 
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6 64 %

WOODEX, spol. s r. o.
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6

WOODEX, spol. s r. o.
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6

WOODEX, spol. s r. o. 
Rybničná 2/198, 162 00 Praha 6 65 %

Renata Bachurová
Dolní Ředice 165
533 75 Dolní Ředice

Jaromír Michálek
Vinařství – výroba a prodej vín
Polní 455, 
691 85 Dolní Dunajovice

Jaromír Michálek
Vinařství – výroba a prodej vín
Polní 455
691 85 Dolní Dunajovice

0

Aleš HOLUŠA
Rokycanova IV/653
566 01 Vysoké Mýto

Ing. Josef Budiš
696 03 Dubňany

Svatava Budilová
696 03 Dubňany

0

Jindřich Novotný 
železářství E&N, Panská 81
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vinařství Valíček
Perná 271, 691 86 Perná

Vinařství Valíček
Perná 271, 691 86 Perná

0

KEŘE CZ s. r. o.
Veveří 466/23, 602 00 Brno

Tomáš Krist
Milotice 224, 696 05 Milotice

Tomáš Krist
Milotice 224, 696 05 Milotice 27 %

MATY s. r. o.
Byšice 426, 277 32 Byšice

Lucie Osičková,
VÍNO VIFIOS, velkoobchod
Pohraničí 304, 691 81 Březí

Lucie Osičková
VÍNO VIFIOS, velkoobchod 
Pohraničí 304, 691 81 Březí 

0

Jana Dobčáková
Masarykova 319, 
696 62 Strážnice

Jana Dobčáková
Masarykova 319
696 62 Strážnice

Jana Dobčáková
Masarykova 319
696 62 Strážnice

0

Pavel Karlíček
Hradecká 95
500 11 Hradec Králové

Vinařství Valíček
Perná 271
691 86 Perná 

Vinařství Valíček
Perná 271
691 86 Perná

0

Ilona Hanzlová
Skalka 937/1
277 11 Neratovice

František Štrupl, 
soukromý zemědělec
Zemědělská 1662/3
276 01 Mělník

František Štrupl, soukromý 
zemědělec
Zemědělská 1662/3
276 01 Mělník

0

Plná Číše, spol. s r. o.
Labská 137/17, 405 01 Děčín

Víno Kovacs s. r. o. 
Novosedly 35, 691 82 Novosedly

Víno Kovacs s. r. o. 
Novosedly 35, 691 82 Novosedly

0

APETITE spol. s r. o.
Nová 517
392 01 Soběslav

Vinařství Bzenec - JUDr. Blanka 
Ďurinová 
Pod vinohrady 1424
696 81 Bzenec

EspressoServis s. r. o. 
Věrotice 58
392 01 Soběslav

66 %

F F Production, s. r. o.
Kostelec 320, 696 51 Kostelec

VÍNO SÝKORA, s. r. o.
Čejkovice 627, 596 15 Čejkovice

VÍNO SÝKORA, s. r. o., 
Čejkovice 627, 596 15 Čejkovice 42 %

Kaluža František
Masarykova 346
696 62 Strážnice

František Kaluža
Masarykova 346
696 62 Strážnice

František Kaluža
Masarykova 346
696 62 Strážnice

0

TABULKA: POSLEDNÍ (PÁTÉ) VÝSLEDKY KONTROL BURČÁKU (2007)
Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba). Údaj o výrobci, resp. dodavateli byl zjiš-
těn z dokladů předložených prodejci během kontroly. 

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce nařídila obchodnímu řetězci Billa, aby 
z oběhu stáhl kvašené okurky, u nichž byl 
zjištěn výskyt kyseliny benzoové, konkrétně 
356 mg v kilogramu výrobku. Tato kyselina 
se používá jako konzervant, u mléčně kvaše-
ných výrobků je však použití jakýchkoliv kon-
zervantů zakázáno. 

Kvašené okurky (balení 500 g, datum mininál-
ní trvanlivosti prosinec 2007) vyrobila polská fir-

ma P.P.H.U. MASTERS. Do řetězce Billa v Čes-
ké republice je v počtu 7180 kusů dodala rovněž 
polská společnost „Stefkar” spólka jawna malgr-
zata i Stefan Broniek. Z oběhu bylo staženo 3280 
kusů, zbytek se již rozprodal. 

SZPI odeslala informaci o tomto výrobku pro-
střednictvím Systému rychlého varování pro po-
traviny a krmiva Evropské komisi i všem členským 
zemím EU. 

Martina Šmídtová, SZPI

Inspekce zákázala kvašené okurky 
obsahující kyselinu benzoovou

Pavla Burešová, SZPI 

Oznámení společnosti
Linea Nivnice, a. s.:

LINEA NIVNICE, a. s., sděluje, že sta-
huje z trhu výrobky:

–  HELLO ovocná přesnídávka s jahodami 
TO 190 g datum výroby 28.2. 2007,

–  TESCO ovocná přesnídávka s jahodami 
TO 190 g datum výroby 28. 2. 2007,

–  TESCO ovocná přesnídávka s jahodami 
TO 190 g datum výroby 27. 3. 2007,

pro obsah nadlimitního množství pesticidů, 
které se dostaly do těchto výrobků z doveze-
né jahodové dře ně. Tyto výrobky s uvedený-
mi daty Vám neprodleně vyměníme. Obra-
cejte se na nás prosím prostřednictvím mai-
lové pošty.                   

Děkujeme za pochopení.                  

Linea Nivnice, a. s., provedla prostřed-
nictvím sítě svých obchodních zástupců ve 
45. a 46. týdnu stažení výše uvedených ovoc-
ných přesnídávek z trhu. Zároveň Linea Niv-
nice, a. s., v součinnosti se Státní zeměděl-
skou a potravinářskou inspekcí Brno, s použi-
tím výsledků analýz akreditované laboratoře, 
prověřila kvalitu jahodových ovocných pře-
snídávek s datem výroby duben–říjen 2007 
s výsledkem:

Nebyly zjištěny žádné odchylky od platných 
jakostních norem.

Ovocným přesnídávkám věnuje společnost 
Linea Nivnice, a. s., maximální péči a pozor-
nost. Cílem je výroba kvalitních a bezpeč-
ných potravin.

V Nivnici 26. 11. 2007

Praha (fk) – Od počátku roku 2008 zastává funkci vý-
konného ředitele společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., 
Ing. Petr Cingr, MBA, dosavadní ředitel divize masné vý-
roby Agrofertu a předseda představenstva společnosti 
KOSTELECKÉ UZENINY, a. s. Ač je mu devětatřicet, má vy-
nikající vzdělání a bohaté manažerské zkušenosti. 

 Po absolutoriu v roce 1991 na ČVUT v Praze začínal jako 
strojní projektant ve společnosti KAUČUK, a. s., v Kralupech 
nad Vltavou a postupně se v tomto podniku vypracoval až na 
generálního ředitele. V této společnosti pracoval do roku 2002. 
Následně zastával po dobu čtyř let funkci generálního ředitele 
společnosti CHEMOPETROL, a. s. 

Ve skupině Agrofert pracuje od roku 2006. Své vzdělání si
dále doplňuje studiem MBA na Univerzitě v Maastrichtu. 

Ing. Petr Cingr, MBA, je ženatý a ze svých zájmů upřednostňuje především svoji rodinu. Pro 
úspěšné řízení významné chemicko-potravinářské skupiny AGROFERT HOLDING, a. s., má 
výbornou předchozí profesionální průpravu a předpoklady. 

Nový výkonný ředitel
AGROFERT HOLDING, a. s.
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V Obecním domě se 6. 12. 2007 konalo 
slavnostní předávání certifikátů KLASA. Mi-
nistr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič znač-
kou kvality ocenil celkem 28 nových potravi-
nářských výrobků. 

„Česká republika potřebuje značku KLASA. Na-
ši potravináři umí vyrábět kvalitní produkty a my je 
v jejich úsilí chceme podporovat,“ řekl při předávání 
certifikátů KLASA ministr zemědělství Mgr. Pe-
tr Gandalovič.

Ocenění KLASA pro své výrobky převzalo 10 
společností, z toho 6 poprvé. To je důkazem to-
ho, že o značku KLASA je stále zájem. Mezi nově 
oceněnými výrobky mají převahu především po-
traviny zařazené do kategorie mlýnské, cukrářské 
a pekárenské výrobky. Silné zastoupení mají také 
ovoce a zelenina a maso a masné výrobky. 

„Podle výrobků, jež se ucházejí o národní značku 
kvality KLASA, lze sledovat současné trendy v potra-
vinářství. Čím dál tím častěji se setkáváme s výrob-
ky, které využívají tradičních receptur, anebo naopak 
s potravinami pro zdravý životní styl,“ dodává Klára 
Bolečková ze Samostatného oddělení pro marke-
ting SZIF, jež značku KLASA spravuje.

Značku kvality KLASA uděluje kvalitním čes-
kým potravinářským a zemědělským výrobkům 
ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestiž-
ní značku spravuje od počátku roku 2004 Samo-
statný odbor pro marketing Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu. Spotřebitelé mohou na-
lézt známku kvality KLASA na obalech celkem 
1413 potravinářských výrobků od 210 producentů. 
Další informace o značce kvality KLASA a kom-
pletní seznam všech oceněných produktů jsou do-
stupné na internetových stránkách Státního země-
dělského intervenčního fondu www.szif.cz v rub-
rice Propagace kvalitních potravin a na stránkách 
www.eklasa.cz. 

SEZNAM NOVĚ OCENĚNÝCH VÝROBKŮ 
K 6. 12. 2007:

1. AGRIMEX Vestec a. s.
 – Špenát Dione
 – Špenát ochucený Dione

2. ARDO Mochov s. r. o.
 – Lahůdková směs
 – Mochovská směs
 – Ochucený špenát

3. BEAS, a. s. – pekárna Lično
 – Chléb Vikorn
 – Chléb vídeňský
 – Chléb Dobrota 

4. Pekařství Valašské frgály s. r. o.
 –  Valašský frgál hruškový, tvarohový, 

makový, povidlový, meruňkový, 
 –  Valašský frgál vhodný i pro diabetiky 

meruňkový, jablkový, povidlový
 –  Moravské koláčky – tvarohové, makové, 

ořechové
 – Pletený věnec z kynutého těsta

5. PILLER s. r. o.
 – Škvarky v sádle s pažitkou

6. Statek Pohořelice, s. r. o.
 – Čerstvá slepičí vejce tříděná

7. TOZOS spol. s r. o.
 – Čertovky
 – Sekaná svíčková pečená
 – Klobása ke grilování  

8. Tritia spol. s r. o.
 – Výběrový chléb krájený

9. VÁHALA a spol. s r. o.
 – Váhalova paštika

10. VOMA, s. r. o.
 – Božkova klobása

 Vilém Frček, tiskové oddělení SZIF

Anketa časopisu Moderní obchod se snaží
odkrýt otázku, kterou si obchodníci často kladou 
– jak poznat, jestli si spotřebitelé nový výrobek oblí-
bí či nikoliv? Proto časopis Moderní obchod vytvo-
řil anketu, ve které obchodníci každoročně hodnotí 
úspěch výrobků uvedených v posledním roce.

Do ankety mohli dodavatelé přihlásit nové pro-
dukty uvedené na trh v období od 1. června 2006 
do 31. května 2007. Hlavními hodnotícími krité-
rii byl zájem spotřebitelů o nový výrobek, podpo-
ra prodeje, výše marže, růst obratu a obrátkovost. 
O úspěchu přihlášených produktů rozhodla poro-
ta složená ze zástupců obchodních sítí Ahold ČR, 
ENAPO obchodní, Globus ČR, Jednota České 
Budějovice, Jednota Kaplice, Maloobchodní síť 
Bala, Maloobchodní síť Brněnka, ROSA market 
a SPAR Česká obchodní společnost.

Ocenění je udíleno ve 21 kategoriích. Jednou 
z nich je kategorie Výrobky se značkou KLASA, 
ve které zvítězil salám Křemešník od Kostelec-
kých uzenin. Díky dlouhé době zrání má tento 

výrobek svoji specifickou ničím nezaměnitelnou 
chuť, kterou podtrhuje jemná vrstva potravinářské 
plísně na povrchu salámu. Do soutěže se letos při-
hlásili držitelé značky KLASA převážně v katego-
rii maso a masné výrobky, jeden výrobce minerál-
ních vod a jeden výrobce cukrovinek.

ANKETY HIT ČASOPISU MODERNÍ 
OBCHOD 2007 SE ÚČASTNILI TITO 

DRŽITELÉ ZNAČKY KLASA:
Carla spol. s r. o, Laguna
Hanácká kyselka, s. r. o., Hanácká ProVital 

Černý bez s citronem, Hanácká ProVital Limetka
Kostelecké uzeniny a. s., Kostelecká Vysočina, 

Křemešník
Masokombinát Plzeň, s. r. o., Cikánský šál, 

Královská šunka, Pražská šunka Schneider
Veseko, a. s., Kuřecí maso šenovské, Krůtí maso 

s vejci. 
Vilém Frček

 tiskové oddělení SZIF

V roce 2007 se uskutečnil již 8. ročník ankety HIT časopisu Moderní obchod. Anketa nabíd-
la obchodníkům na výběr ze 174 nominovaných výrobků od 45 dodavatelů přihlášených do 21 
kategorií. Jednou z kategorií byly výrobky oceněné národní značkou kvality KLASA.

Jan Smeták, obchodní ředitel společnosti ARDO Mochov s. r. o.

Miroslava Valovičová, obchodní ředitelka společnosti BEAS, a. s.

Ing. Jana Kasalová, jednatelka firmy Pekařství Valašské frgály s. r. o.

Tomáš Piller, majitel firmy PILLER s. r. o.

Kategorie výrobek KLASA v soutěži HIT časopisu 
Moderní obchod 2007 již zná svého vítěze

Ing. Ryszard Nemoudry, předseda představenstva společnosti AGRIMEX Vestec a. s.

Z RUKOU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR MGR. PETRA GANDALOVIČE ZA ÚČASTI 
ŘEDITELE SZIF ING. TOMÁŠE RÉVÉSZE A KLÁRY BOLEČKOVÉ, POVĚŘENÉ ŘÍZENÍM 
SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ PRO MARKETING SZIF, PŘEVZALI NÁRODNÍ ZNAČKU 

KVALITY KLASA TITO ZÁSTUPCI OCENĚNÝCH FIREM:

Další výborné potraviny získaly 
ocenění národní značka kvality KLASA



Ing. Jaromír Bardoň, jednatel společnosti TOZOS spol. s. r. o.

Ing. Zdeněk Koubek, jednatel společnosti Statek Pohořelice, s. r. o. Miroslav Mahdalík majitel společnosti VOMA s. r. o.

Ing. Rostislav Beran spolumajitel firmy Tritia spol. s r. o.

Ing. Ladislav Denk a Robert Váhala spolumajitelé firmy VÁHALA a spol. s r. o.

Historie fi rmy PILLER, s. r. o.
 Firma byla rodinnou založena již roku 1888 a postupně se rozrůstala, až 

měla 42 zaměstnanců, s kterými získávala dobré jméno v celém širokém oko-
lí. Tento rozvoj byl zastaven až znárodněním a vyvlastněním.

Nová historie se píše od roku 1990, kdy došlo k převzetí rodinného majet-
ku a začalo období rekonstrukcí a dokupování technologií. Předělem byl rok 
1995, kdy došlo k vydražení objektu staré brambůrkárny a následné úpravě 
na provoz škvaření.

 V roce 2003 dosáhl objekt limitního zatížení a v následném roce byl napro-
jektován nový moderní provoz dle všech požadavků EU. Ten byl v roce 2005 
realizován a následující rok už byl zaregistrován a schválen. V letošním roce 
proběhla úspěšně certifi kace provozu .

 V současnosti je projektován provoz škvařírny pro výrobu gastronomic-
kých balení škvařírenských produktů. Tento by měl začít s výrobou ve třetím 
čtvrtletí příštího roku.

Charakteristika oceněného výrobku
Pro udělení značky KLASA společnost vybra-

la výrobek  „Škvarky v sádle s pažitkou“ zcela zá-
měrně. Jedná se o výrobek, který charakterizuje 
záměr celé výroby všech produktů naší značky
ANNA, a to je návrat k tradici. Každý z nás má v hla-
vě klasickou pochoutku našich babiček, krajíc 

chleba namazaný škvarkovým sádlem posypaný pažitkou za zahrádky u domu.
Z tohoto důvodu jsme se nikdy nedali cestou průmyslového tavení sádla a zůsta-

li jsme u tradičního způsobu škvaření suchou cestou. Tento proces zajišťuje návrat 
k pohledu na sádlo ne jako na obyčejný tuk, ale vrací mu vůni a chuť.

Právě chutné sádlo a škvarky jsou základní surovinou pro výrobu oceněného 
výrobku. Tato chuť je podtržena kořením a punc dodává kvalitní sušená trubič-
ková pažitka.

Rovnoměrně rozdělené kousky škvarek a pažitky společně se směsí koření do-
dávají výrobku konečný vzhled i chuť. Tato struktura vynikne po namazání každé-
ho krajíce chleba.

www.piller.cz
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Významný úspěch si připsal čes-
ký vyjednávací tým v evropských 
strukturách. Česká republika se 
zařadila do první vlny zemí, kterým 
Evropská komise schválila operač-
ní programy podporující sektor ry-
bářství. Program by měl být spuš-
těn na jaře 2008 a podpořen kam-
paní na zvýšení zájmu spotřebitelů 
o sladkovodní ryby. 

„Využití Evropského rybářského fondu 
patří mezi zásadní priority resortu země-
dělství. Nyní bude možno díky Operační-
mu programu Rybářství vytvořit kvalitní 
podmínky pro fungování celého sektoru, 
po nichž dlouhodobě produkční i svazoví 
rybáři volají,“  řekl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

Po jarním schválení Programu roz-
voje venkova se podařilo uspět i s vy-

Skupiny výrobců zajišťujících 
společný odbyt vybraných země-
dělských komodit dosáhnou v ro-
ce 2008 na dotaci 11 220 eur. Vy-
plývá to z novely nařízení, které 
schválila 12. prosince 2007 vlá-
da.

Vládní nařízení upravuje podmín-
ky v rámci opatření zakládání sku-
pin výrobců (ZSV), které je jedním 

z opatření Horizontálního plánu roz-
voje venkova ČR (HRDP) na období 
2004–2006.

Od roku 2008 budou závazky 
HRDP financovány z Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venko-
va (EAFRD) prostřednictvím Progra-
mu rozvoje venkova na období 2007–
2013. Výše finančních prostředků 
v PRV alokovaná na opatření ZSV 
činí 2,39 mil. EUR/rok, tedy zhruba 

65,8 mil. Kč. Navrhovaná úprava sta-
novuje způsob výpočtu dotace a ma-
ximální částku dotace pro skupinu vý-

robců v daném kalendářním roce ve 
výši 11 220 EUR/rok. Limit byl sta-
noven na základě výše alokovaných fi-
nančních prostředků v PRV a počtu 
zařazených skupin výrobců v progra-
mu ZSV.

Přijímání žádostí o zařazení do 
programu na zakládání skupin výrob-
ců bylo zahájeno nabytím účinnosti 
nařízení vlády 12. ledna 2005. Dotace 
se poskytuje skupině výrobců po do-

bu 5 kalendářních let ode dne zařaze-
ní skupiny výrobců do programu.

Na opatření ZSV bylo v rámci 
HRDP alokováno na období 2004–
2006 celkem 10,615 mil. eur – 292,2 
mil. Kč. Vzhledem k počtu subjektů 
zařazených do opatření ZSV (200 
subjektů) umožní výše finančních 
prostředků v rámci HRDP pokrýt žá-
dosti o dotaci v roce 2007 (cca 233,4 
mil. Kč). 

Ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič schválil harmonogram spouš-
tění jednotlivých projektových 
opatření Programu rozvoje venko-
va pro rok 2008. 

 
Tento harmonogram byl zpracován 

kvůli včasné informovanosti žadatelů 
o tom, kdy budou zahájeny příjmy žá-
dostí pro konkrétní opatření, žadatelé 
pak budou mít dostatek času na přípra-
vu svých projektů. A v neposlední řa-

dě také s ohledem na zajištění rovno-
měrného vytížení Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (SZIF) při 
příjmu žádostí v rámci Programu roz-
voje venkova.

Na základě zkušeností s příjmem 
žádostí o dotaci z programu SAPARD 
a OP Zemědělství, která odráží i potře-
by žadatelů z hlediska optimálního ter-
mínu pro příjem žádostí, byl příjem žá-
dostí pro jednotlivá projektová opatře-
ní Programu rozvoje venkova rozdělen 

do tří příjmových kol únor – červen – 
říjen.

 
Příjem žádostí v roce 2008 se usku-

teční v následujících konkrétních termí-
nech:
Únor/březen 2008 3. kolo – 26. 2. 

 až 17. 3. 2008,
opatření I.3.2. příjem pouze 2 týdny 

– od 3. 3. do 14. 3.
Červen 2008  4. kolo – 10. 6. 

až 30. 6. 2008

Říjen 2008  5. kolo – 6. 10.
až 24. 10. 2008 

 Konkrétní termíny pro 6. a další ko-
la (rok 2009 a dále) budou upřesněny 
vždy v druhé polovině daného roku na 
rok následující tak, aby byly dodrženy 
stanovené měsíce příjmu (únor, čer-
ven, říjen) a zároveň byly minimálně 
14týdenní rozestupy mezi jednotlivými 
koly příjmu žádostí vzhledem k admi-
nistrativním kontrolám a bodování pro-
jektů v kolech předcházejících.

V níže uvedené tabulce s přehle-
dem opatření není zahrnuto opatře-
ní IV.1.1. Místní akční skupina, kde 
se žádosti o dotaci přijímají na cen-
trálním pracovišti SZIF a v období
2008–2013 je u něj počítáno pou-
ze s 2. kolem příjmu – zhruba v zá-
ří 2008 (první kolo – listopad/prosi-
nec 2007). 

 Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

České rybářství dostalo v Bruselu zelenou 
jednáváním Operačního programu 
Rybářství, který umožní čerpat v pro-
gramovacím období 2007–2013 pro-
středky ve výši cca 1 mld. korun. Zá-
lohová platba ve výši 7 % z příspěv-
ku evropského rozpočtu se objeví na 
účtech České republiky ještě v letoš-
ním roce.

V úterý 11. prosince proběhlo v lo-
veckém zámečku Ohrada u Hluboké 
nad Vltavou ustavující jednání Monito-
rovacího výboru, na kterém zástupky-
ně Evropské komise oznámila schvále-
ní OP. Čeká se ještě na podpis komi-
saře Joe Borga, ten by měl dokument 
podepsat do konce roku. Na programu 
jednání Monitorovacího výboru bylo 
také odsouhlasení prováděcích pravi-
del, podle kterých začne příjem žádos-
tí v první vlně, a to již v prvním čtvrt-
letí 2008. 

OPATŘENÍ,
KTERÁ BUDOU SPUŠTĚNA 

V PRVNÍ VLNĚ
PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:

2.1.  Produktivní investice do akvakultu-
ry (např. výstavba a modernizace 
rybníků, sociálního zázemí, ekolo-
gické investice, vybudování prodej-
ních kapacit na farmách…)

2.4.  Investice do zpracování a uvádění 
na trh (modernizace a rozšiřová-
ní podniků zpracovávajících ryby, 
ekologické investice…)

3.3.  Podpora a rozvoj nových trhů a pro-
pagační kampaně

 „Aby se k rybářům dostaly potřeb-
né evropské peníze co nejdříve, chceme 
spustit program už na jaře. Hodně si sli-

bujeme zejména od všeobecné propagač-
ní kampaně, která by měla zvýšit zájem 
spotřebitelů o sladkovodní ryby, a pod-
pořit tak naše producenty a zpracovate-
le,“ uvedl 1. náměstek ministra Ivo Hla-
váč.

 Pravidla pro žadatele by měla být 
k dispozici do března, aby mohlo být 
v dubnu vyhlášeno první kolo příjmu 
žádostí. 

Skupiny výrobců získají příští rok dotace z Programu rozvoje venkova

 Gandalovič schválil harmonogram projektových opatření
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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“ 29. 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 



Anketa

M g r .  M I C H A L  H A Š E K , 
S T Í N O V Ý  M I N I S T R 

Z E M Ě D Ě L S T V Í  Č S S D , 
M Í S T O P Ř E D S E D A  Z E V  P S  P Č R

Jako stínový minis-
tr zemědělství ČSSD 
a  mís topředseda 
ZEV PS PČR jsem 
v pravidelném kon-
taktu s prezidentem 
Potravinářské komo-
ry ČR Ing. Mirosla-
vem Tomanem, CSc., 
a prezidentem Agrár-
ní komory ČR Ing. Ja-
nem Velebou a opera-

tivně řeším požadavky obou komor.
Podporuji aktivity Potravinářské a Agrární ko-

mory, které vedou k rozvoji potravinářského prů-
myslu v ČR a zachování rozměru českého země-
dělství.

Jako jednu ze svých hlavních priorit v oblasti 
potravinářství pro rok 2008 vidím podporu spo-
třeby kvalitních domácích potravin prostřednic-
tvím národní značky kvality KLASA a legislativní 
úpravu vztahu producent – obchodník. Legislativ-
ní návrh předložený Potravinářskou komorou ČR, 
který tento vztah upravuje, proto podporuji.

Závěrem mi dovolte popřát celému agrárně-
-potravinářskému komplexu mnoho úspěchů v no-
vém roce 2008.

I n g .  J A N  V E L E B A , 
P R E Z I D E N T  A G R Á R N Í 

K O M O R Y  Č R

Potravinářská ko-
mora vstoupila kon-
cem minulého roku 
do Agrární komory 
a já očekávám, že na-
še spolupráce a ko-
munikace se posu-
ne na daleko vyšší 
kvalitativní úroveň, 
a jsem tomu rád. To 
je základ, na kterém 
bychom měli stavět, 

protože prvovýroba a zpracovatelé, to jsou spojité 
nádoby a jeden bez druhého nemůže být.

Dále mohou potravináři očekávat od českých 
zemědělců prvotřídní suroviny a této přidané hod-
noty je třeba využít. Mám na mysli to, že my spo-
třebováváme o 40 % méně hnojiv, o 50 % méně 
chemie, vyrábíme v režimu přísnějších norem. Na-
še suroviny mají prokazatelně méně reziduí a jsou 
zdravější. To je ona naše přidaná hodnota, která 
by se měla využít, minimálně sdělit spotřebiteli.

Závěrem chci poznamenat, že v celém uplynu-
lém roce Agrární komora vyvíjela velký tlak na 
obchodní řetězce (upozornění na jejich nekalé 
praktiky) a na propagaci českých potravin, což 
bylo pro potravináře nesporně pozitivní. Jsem vel-
mi rád, že nástupem nového vedení potravinářské 
komory v tomto punktu konečně spojíme svoje sí-
ly. Naší první společnou akcí budou informační 
a propagační letáky o českých potravinách urče-
ných domácímu spotřebiteli. Akce začne v druhé 
polovině ledna. Jsem tomu velmi rád a přeji všem 
potravinářům v tomto roce úspěch a aby uháji-
li český trh. Ne všechno lze dovézt a naopak ne 
všechno lze vyvézt.

I n g .  F R A N T I Š E K  S L Á D E K ,  C S c . ,
V R C H N Í  Ř E D I T E L ,  Ú Ř A D 
P R O  P O T R AV I N Y  –  Ú S E K 

P O T R AV I N Á Ř S K Ý C H
V Ý R O B ,  M I N I S T E R S T V O 

Z E M Ě D Ě L S T V Í  Č R

Věřím, že i v roce 
2008 budou potravi-
náři navazovat na po-
zitivní vývoj v posled-
ních letech. Rok 2008 
však bude bezespo-
ru rokem, který bu-
de provázen mnoha 
změnami, které bu-
dou rozdílné oproti 
minulým letům.

Chtěl bych upozor-
nit na změny, ke kterým v roce 2008 dojde v ob-
lasti potravinového práva, ale i na situaci v do-
tační politice pro potravinářský sektor v České 
republice. 

Co podle Vás mohou očekávat potravináři v roce 2008 a jak jim v tom umíte pomoci?

Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha ve spolupráci
s Českomoravským svazem mlékárenským a Českou společností chemickou

pořádá ve dnech 23. a 24. ledna 2008

C E L O S TÁT N Í  P Ř E H L Í D K Y  S Ý R Ů
a konferenci

M L É K O  A  S Ý R Y
Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce

http://www.vscht.cz/tmt/prehlidky
nebo je možné získat informace telefonicky na č. 220 443 831 

(přehlídky – doc. Ing. L. Čurda, CSc.) a 220 443 271 (konference – Ing. J. Štětina, CSc.).
Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání 

na 12. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.
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Od vstupu České republiky do Evropské unie 
jsme se stali součástí jednotného evropského tr-
hu, ale museli jsme se také přizpůsobit právnímu 
řádu Evropských společenství. Znamená to, že na 
jedné straně se podílíme na jeho přípravě a tvor-
bě, ale na druhé straně musíme také implemen-
tovat závazné požadavky v oblasti potravinového 
práva. Potravinové právo Evropských společenství 
prochází neustálým vývojem a je zcela otevřeným 
procesem, což poněkud ztěžuje a komplikuje pří-
pravu vnitrostátních právních předpisů, které mu-
sí být do českého právního řádu transponovány. 

V současné době je v legislativním procesu ná-
vrh novely zákona č. 316/2004 Sb. o potravinách 
a tabákových výrobcích (původní zákon 110/1997 
Sb.), který je naším základním potravinářským 
předpisem. Po dlouhých diskuzích se podařilo zá-
kon posunout k projednání v Poslanecké sněmov-
ně a věřím, že v průběhu 1. čtvrtletí 2008 bude 
schválen. Cílem této novely zákona o potravinách 
je v nezbytně nutném rozsahu dokončit sjednoce-
ní používané terminologie a dále zpřesnit poža-
davky, které musí provozovatel potravinářského 
podniku oznámit příslušnému dozorovému orgá-
nu. Byly vypuštěny části zákona, které byly du-
plicitní s unijní legislativou, byla adaptována řa-
da ustanovení vyplývajících z přímo použitelných 
předpisů ES a byla dokončena transpozice směr-
nic, zejména v oblasti výroby a uvádění do oběhu 
přídatných látek, potravin určených pro zvlášt-
ní výživu, doplňků stravy a dietních potravin pro 
zvláštní lékařské účely.

V úzké návaznosti na zákon o potravinách, 
zejména v oblasti potravin živočišného původu, 
byl v minulém roce také předložen do Poslanec-
ké sněmovny návrh novely zákona, kterým se mě-
ní zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči (veteri-
nární zákon), který také zajišťuje implementaci 
právních aktů v oblasti veterinární péče. Schvá-
lení tohoto zákona se také očekává v průběhu
1. čtvrtletí 2008.

Velmi sledovanou záležitostí mezi potravináři 
jsou také možnosti podpor formou čerpání dotač-
ních prostředků pro potravinářskou výrobu z fon-
dů Evropské unie i z národních zdrojů.

Důležitou součástí dotační politiky pro potra-
vinářský průmysl byl v letech 2005–2007 obnove-
ný národní dotační titul „13. Podpora zpracování 
zemědělských výrobků a zvyšování konkurence-
schopnosti českého potravinářského průmyslu“. 
Tento dotační titul bude vyhlášen i pro rok 2008 
na základě zásad, které budou zveřejněny v měsí-
ci únoru t. r. 

Podobně jako v minulém období 2004–2006 
se bude v roce 2008 potravinářského průmyslu 
týkat také možnost čerpání dotačních prostřed-
ků v rámci Programu rozvoje venkova. Opatření 
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravi-
nářským výrobkům se bude zaměřovat především 
na podporu výkonnosti zpracovatelských podni-
ků, rozvoj nových odbytišť pro zemědělské pro-
dukty, podporu marketingu, rozvoj inovací i spo-
lupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Pravidla pro 
administraci toto opatření v rámci Programu roz-
voje venkova byla vydána již v říjnu 2007.

Určité možnosti podpory potravinářskému prů-
myslu, podobně jako v letech 2004–2006, je mož-
né v roce 2008 očekávat také ze strany Operač-
ního programu Podnikání a inovace, který spra-
vuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento 
program však umožňuje financovat pouze tu část 
potravinářského sektoru, která nespadá do Přílo-
hy I Smlouvy o ES.

Dotační politice pro potravinářský průmysl je 
podle mého názoru věnována ze strany Minister-
stva zemědělství vysoká pozornost. Důležitá však 
také bude odpovídající příprava projektů tak, aby 
svojí úrovní a kvalitou splňovaly požadovaná kri-
téria.

Potravinářský průmysl bude bezesporu i v roce 
2008 patřit mezi nosná odvětví zpracovatelské-
ho průmyslu v České republice. Působení v rámci 
náročného evropského trhu však bude klást vyso-
ké nároky na moderní a konkurenceschopné pod-
niky, které na tomto trhu udrží svoje pozice. Mo-
derní potravinářský průmysl bude předpokladem 
i pro další rozvoj celé zemědělské prvovýroby. Vě-
řím, že i rok 2008 bude pro české potravináře ro-
kem, který bude patřit mezi roky úspěšné.

I n g .  S T A N I S L A V  K O Z Á K , 
N Á M Ě S T E K  M I N I S T R A 

Z E M Ě D Ě L S T V Í  Č R

ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU 
JE KVALITA

I v roce 2008 bu-
de prioritou Minis-
terstva zemědělství 
zajištění a zlepšení 
kvality a bezpečnosti 
potravin. Z těchto dů-
vodů věnuje MZe vel-
kou pozornost všem 
fázím zemědělské pr-
vovýroby, zpracování 
produktů a jejich dis-
tribuci. Státní orgány 

se starají o zajištění vysoké míry spolupráce všech 
zainteresovaných institucí a trvale usilují o zvyšo-
vání důvěry spotřebitele podporou jeho zájmů. 
Součástí těchto aktivit bude v roce 2008 zajištění 
proškolení téměř 280 inspektorů SZPI, SVS ČR, 
ÚKZÚZ a SRS v rámci „Jednotného školení in-
spektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin“ v sou-
ladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 882/2004 
o úředních kontrolách.

Hlavním cílem tak pro mne zůstává zajistit 
efektivní ochranu zdraví a podporu zájmů spo-
třebitele ve spojení s potravinami, a to prostřed-
nictvím produkce bezpečných a kvalitních potra-
vin a krmiv. 

Evropská unie zajišťuje kvalitu potravin mno-
ha způsoby. Uplatňuje opatření na podporu jejich 
bezpečnosti a hygieny, jasná pravidla pro označo-
vání výrobků, používá rovněž přísné monitorova-
cí a kontrolní systémy.

Věřím, že kvalitní a bezpečné potraviny jsou 
ty konkurenceschopné výrobky, které mohou 
na společném evropském trhu obstát. Základní-

mi nástroji MZe v oblasti zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského sektoru budou i na-
dále dotační politika a propagace značky kvalit-
ních potravin KLASA.

Ministerstvo zemědělství považuje za nezbyt-
né, aby byl zpracovatelský průmysl formou ná-
rodních i evropských dotací podporován i v příš-
tích letech, zejména proto, že finanční prostředky, 
které jsou prostřednictvím těchto programů smě-
rovány do zpracovatelského průmyslu, přispějí
k rozvoji, zvýšení konkurenceschopnosti a mo-
dernizaci celého agrárního sektoru. V roce 2008 
bude opětovně vyhlášen národní dotační program 
13. Podpora zpracování zemědělských výrobků 
a zvyšování konkurenceschopnosti českého po-
travinářského průmyslu. Ze strany provozovatelů 
potravinářských podniků jsou finanční podpory 
získané z tohoto programu v předchozích letech 
hodnoceny velmi pozitivně a efektivně a i z těch-
to důvodů věnuje MZe podpoře potravinářského 
průmyslu vysokou pozornost.

V případě čerpání dotačních prostředků z ev-
ropských fondů je pro potravináře významný rov-
něž Program rozvoje venkova ČR na období 2007 
– 2013 (EAFRD), který se v současné době již 
rozjíždí. 

Vedle toho značka KLASA představuje pro vý-
robce marketingový nástroj, který jim pomáhá 
v odbytu kvalitních výrobků. Primárně jde o pod-
poru výrobků, které vykazují výjimečné kvalitativ-
ní charakteristiky, jež zvyšují jeho přidanou hod-
notu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běž-
ným výrobkům dostupným na trhu. Pozitivní je 
vzrůstající zájem o značku KLASA od okamži-
ku jejího založení. Do současné doby získalo toto 
ocenění již 1413 produktů od 210 výrobců z celé 
republiky. Významné je, že spotřebitelé deklarují 
ochotu takto označené výrobky kupovat a často je 
při nákupu potravin upřednostňují.

V současné době se rovněž zpracovává aktuali-
zace Koncepce potravinářství přijatá v roce 2004. 
Je žádoucí vyhodnotit stav a pozici potravinářství 
a míru naplňování věcných záměrů vstupní eta-
py. Pouze reálné hodnocení dosavadního stavu 
potravinářského sektoru a důraz na koncepčnost 
při přístupu k jeho dalšímu vývoji a perspektivám 
může zaručit naplnění strategické role výroby po-
travin v ČR spočívající v efektivním zpracování 
agrárních surovin, bezpečnosti potravin a jejich 
dostatečné nabídce co do objemu a sortimentu 
a v ovlivňování spotřebitelů z pohledu zásad a do-
poručení správné výživy. 

V neposlední řadě chci zmínit otázku výkonu 
předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí ro-
ku 2009, kdy právě rok 2008 bude klíčový z hle-
diska naší přípravy. Jedním z důležitých témat 
bude bezpečnost a kvalita potravin. V době naše-
ho předsednictví bude současně vrcholit diskuse 
o nové unijní legislativě pro označování potravin, 
stejně tak lze očekávat revizi předpisů tzv. hygie-
nického balíčku a úpravu legislativy v řadě dal-
ších oblastí.

Závěrem mi dovolte touto cestou popřát ce-
lému potravinářskému sektoru mnoho úspěchů 
v nadcházejícím roce 2008.



1.  Od 13. září 2007, kdy jste byl valnou hromadou zvolen pre-
zidentem Potravinářské komory České republiky, uběhly 
tři měsíce. Za tuto dobu bylo jistě nutné plynule pokračo-
vat v práci Komory, ale také provést analýzu její činnosti. 
Jak hodnotíte – dle této analýzy – práci Komory v předcho-
zím období? A v čem bude pod Vaším vedením práce Komo-
ry plynule navazovat na minulý styl práce a kde mohou čle-
nové Komory, ale i její partneři očekávat změny?

Mým prvořadým zájmem je práci Potravinářské komory 
co nejvíce zefektivnit, což vyústilo také v určitou vnitřní dis-
kusi o podobě stanov a vnitřních předpisů Potravinářské ko-
mory.

Rozhodně ale máme v naší práci na co navazovat, ze-
jména pokud jde o oblast evropské spolupráce. Spolupráce
s CIAA (Konfederace výrobců potravin a nápojů EU) je stan-
dardně na vysoké úrovni a pracovníci sekretariátu PK ČR
se pravidelně účastní zasedání jednotlivých pracovních sku-
pin. Nyní bychom rádi zhodnotili také přínos této spolu-
práce pro Potravinářskou komoru, přesněji pro naše čle-
ny. Jde zejména o to, aby využitelnost výstupů a poznatků 
z jednání na evropské úrovni v každodenní praxi hodno-
ta takto získaných informací převážila nad časovým zatíže-
ním při cestách do Bruselu i při samotné přípravě na jed-
notlivá jednání. 

Jsem rovněž rád, že se úspěšně rozběhla práce Pracov-
ní skupiny pro zdravý životní styl, jejíž činnost byla pozitiv-
ně hodnocena na zasedání Diet Communication subgroup 
v rámci CIAA. Činnost této pracovní skupiny chceme ještě 
více rozšířit a přizvat ke spolupráci také další členy Potravi-
nářské komory ČR.

2.  Členská základna Komory je tvořena subjekty s rozdílnou 
velikostí, členy jsou ale i oborové svazy a také přidruže-
ní členové. Z toho vyplývají i různorodé zájmy a představy 
o práci Komory. S tím souvisí i počty členů představenstva 
a složitost paritního zastoupení i v dalších orgánech Po-
travinářské komory. Bude se v tomto smyslu na další valné 
hromadě předkládat nové znění stanov? A jaký je Váš ná-
zor na nejvhodnější řešení a z něj vyplývající princip práce 
Komory, a to jak ze strany aparátu Komory, tak i jejích or-
gánů a také jednotlivých volených představitelů?

Jak už jsem zmínil v úvodu našeho rozhovoru a ostatně 
ihned při svém nástupu do funkce, mým prvořadým úkolem 
je činnost Komory takzvaně rozhýbat. S tímto záměrem úz-
ce souvisí také Vámi zmiňovaná úprava stanov Potravinář-
ské komory směrem právě k větší efektivitě práce Komory. 
Se stanovami úzce souvisí rovněž změna organizačního řá-
du, na které začneme pracovat v nejbližší době. 

Samozřejmě, že s úpravou stanov Komory souvisí také 
činnost představenstva. Praxe ukazuje, že má-li být činnost 
představenstva dostatečně efektivní a pružná, pak nemůže 
mít 50 členů. Při takovém počtu logicky vznikají komunikač-
ní problémy, obtížně se hledá termín pro setkání a ani účast 
pak není právě z těchto důvodů příliš hojná apod. Jsem to-
ho názoru, že ideální počet členů je kolem 20 a měli by zde 
být zastoupeni zakládající členové, zástup jednotlivých sva-
zů a majitelé velkých firem. Jen tak dosáhneme zmíněné 
efektivity a předpokládám, že se výrazně zlepší také komu-
nikace.

3.  A teď trochu z konkrétní práce. Potravinářská komora při-
pravila návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneuži-
tí, tedy legislativní úpravu tržních vztahů mezi potravinář-
skými výrobci a jejich odběrateli. Řada našich členů tento 
krok velmi vítá, existují však i opačné názory, které vychá-
zejí z filozofie, že každý zásah do tržních vztahů může při-
nést i negativní efekty. Mohl byste našim čtenářům přiblí-
žit princip tohoto návrhu zákona a časový postup jeho pro-
jednávání? A kdy bude předložen ke schválení Poslaneckou 
sněmovnou? 

K tomuto kroku jsme přikročili zejména proto, že nám 
není lhostejné postavení našich členů na domácím trhu. Po-
travinářská komora tedy připravila návrh zákona, který by 
měl napomoci vyřešení značně neurovnaných a nerovno-
cenných dodavatelsko-odběratelských vztahů vytvořených 
na českém trhu. Nepochybuji o tom, že se řada zpracova-
telů a potravinářů již někdy setkala s diskriminačními pod-
mínkami ze strany řetězců, s problematickou dobou splat-
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nosti nebo s různými příplatky a slevami, které musely být 
dodavatelem poskytovány, aby se vůbec zboží dostalo na 
pulty. Právě těmto praktikám by měl nový zákon zabrá-
nit. Ve druhé polovině listopadu jsme návrh zákona pře-
dali ministru zemědělství, předsedům jednotlivých posla-
neckých klubů i premiérovi Topolánkovi. V tuto chvíli pro-
bíhají intenzivní jednání se Svazem obchodu a cestovního 
ruchu i se zástupci řetězců. Podle mých informací by ten-
to návrh zákona měl být předložen Poslanecké sněmovně 
do konce ledna.

Chtěl bych se ovšem ohradit proti tvrzení, že tento zákon 

může přinést negativní efekt. Znovu opakuji, že nejde o žád-
ný regulační zákon, o žádné stanovení cen nebo marží, ale 
pouze a jedině o spravedlivé a poctivé obchodní podmínky 
mezi odběratelem a dodavatelem, které budou obsahem ve-
řejně přístupného etického kodexu. 

4.  Blíží se veletrh Salima 2008, což je již tradiční svátek po-
travinářů. Přesto řada našich firem na tomto veletrhu bu-
de chybět. Myslím si, že i Potravinářská komora by měla 
být určitým iniciátorem širší účasti a hledat ve spolupráci 
s pořadatelem veletrhu cesty k tomu, aby Salima byla „vý-
kladní skříní“ celého potravinářského průmyslu České re-
publiky. Jaký je Váš názor na tento problém?

Potravinářská komora ČR považuje potravinářský ve-
letrh Salima za jednu z nevýznamnějších akcí ve středo-
evropském regionu a svým členům samozřejmě účast na 
tomto veletrhu doporučuje. Je ovšem záležitostí každého 
podniku, zda vyhodnotí účast na Salimě jako pro sebe pro-
spěšnou. Vím, že se v minulosti objevily hlasy, že účast na 
tomto veletrhu je finančně náročná, proto se snažíme hle-
dat společně s Veletrhy Brno cesty, jak umožnit prezentaci
produktů co nejširšímu počtu domácích potravinářských fi-
rem. Uvažujeme například o tom, že Potravinářská komo-
ra dá svůj stánek k dispozici prezentaci a ochutnávce vý-
robků Klasa.

5.  Řadu let jste pracoval ve vrcholových státních funkcích, 
Vaše nynější pracovní zařazení je blíže reálnému dění. 
Jak se Vám v pozici prezidenta Potravinářské komory 
České republiky pracuje? A jsme na počátku nového ro-
ku 2008, takže je namístě požádat Vás o určité prohláše-
ní: na co se mohou potravináři v tom roce příštím od Vás 
a Komory těšit a co jim, jako jejich nejvyšší představitel, 
vzkazujete? 

Rozhodně nesouhlasím s tím, že by moje dřívější funkce 
byly vzdáleny reálnému životu. Ve všech svých funkcích na 
ministerstvu zemědělství jsem zcela běžně a pravidelně ho-
vořil se zemědělci, potravináři, se zástupci Agrární a Potra-
vinářské komory a neřešili jsme žádné chiméry, ale konkrét-
ní problémy zemědělsko-potravinářského komplexu. Takže 
každodenní praxe tohoto sektoru mi rozhodně není nezná-
má.

Pokud jde o výhledy do budoucna, prioritní je pro mě 
zodpovědná práce pro členy Komory tak, abychom naplnili 
hlavní funkci Komory jako aktivního a úspěšného zástupce 
potravinářských firem, tedy zvýšení prosperity a perspektivy 
celého potravinářského sektoru. Důraz klademe a budeme 
klást především na výměnu aktuálních informací z celého ze-
mědělsko-potravinářského komplexu, protože jsou v dnešní 
době nezbytným předpokladem pro úspěch na trhu.

Novinkou v činnosti je uskutečnění avizovaného vstupu 
Potravinářské komory ČR jako řádného člena do Agrár-
ní komory ČR. V žádném případě nejde o splynutí Komor 
ani o žádné podřízené postavení jedné Komory vůči druhé. 
Je potřeba vidět, že agrární sektor je s potravinářským úz-
ce propojen a mnoho požadavků a problémů máme společ-
ných: je to především snaha udržet na českém trhu dostatek 
prostoru pro domácí české výrobky za slušných zisků, které 
umožní další rozvoj obou odvětví. Jsem přesvědčen, že je to 
pro obě strany jenom výhodné, když tyto shodné zájmy bu-
deme řešit společně. 

Dále průběžně konzultujeme s antimonopolním úřadem 
založení mlékárenské obchodní organizace, jejíž vznik 
jsme avizovali na přelomu října a listopadu a které by mě-
lo rovněž napomoci ke zlepšení vyjednávací pozice zpra-
covatelů jak vůči odběratelům, tak vůči dodavatelům. Po-
kud se tato obchodní organizace osvědčí, nebráníme se je-
ho založení ani v jiných odvětvích – pekaři či řezníků, 
ostatně pekaři svůj zájem o založení odbytového družstva 
již projevili.

V neposlední řadě připravujeme také ve spolupráci s mi-
nisterstvem zemědělství registraci tradičních masných vý-
robků v EU. K tomuto kroku nás vede především snaha o to, 
aby špekáčky nebo kabanos a jiné masné výrobky, které se 
v České republice dlouhá léta vyrábějí, měly zachovánu tra-
diční recepturu, a tedy i chuť, na kterou je český spotřebi-
tel zvyklý.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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„České žádosti jsou profesionálně 
zpracované i profesionálně předkláda-
né, a to se samozřejmě hodnotí,“ uvedl
Březina. Na dobré cestě k udělení 
označení jsou i Olomoucké tvarůžky, 
Český kmín, Všestarská cibule, Heř-

mánek český, Chodské pivo a Karlo-
varské trojhránky. Naopak problémy a 
vyjednávání nás čekají u Karlovarských
a mariánskolázeňských oplatek, kde 
byly podány námitky ze strany Němec-
ka a Rakouska. „Je potřeba si uvědo-

ČR je na půdě Unie úspěšná při ochraně tradičních potravinářských výrobků 
S P O L E Č N Á  T I S K O V Á  K O N F E R E N C E  P O T R A V I N Á Ř S K É  K O M O R Y  Č R  A  E U R O P O S L A N C E  J A N A  B Ř E Z I N Y

Prezident PK ČR Miroslav Toman (vlevo) a poslanec Evropského parlamentu Jan 
Březina na společné tiskové konferenci 26. listopadu 2007 v Praze Tisková konference se těšila velkému zájmu přítomných novinářů.

(TISKOVÁ ZPRÁVA PK ČR
ZE DNE 20. 11. 2007)

PK ČR (dv) – Potravinářská ko-
mora předkládá odpovědným poli-
tickým činitelům České republiky 
návrh zákona, jehož ambicí je na-
pomoci vyřešení značně neurovna-
ných a nerovnocenných dodavatel-
sko-odběratelských vztahů vytvoře-
ných na českém trhu.

Praxe prokázala, že současný zá-
kon č. 143/2001 Sb., o ochraně hos-
podářské soutěže, neposkytuje do-
statečnou ochranu proti zneužívání 
významné tržní síly odběratelů, kte-
ré jim například umožňuje vynutit 
si jednostranně výhodné podmínky. 
Mimo jiné zmíněný zákon neposky-
tuje ochranu jednotlivým subjektům 
na trhu přímo, ale výhradně pro-
střednictvím ochrany hospodářské 

soutěže jako systému. Nová právní 
úprava by měla toto dominantní po-
stavení odběratelů a zneužívání vý-
znamné tržní síly odstranit tím, že
zamezí například uplatňování rozdíl-
ných podmínek vůči jednotlivým do-
davatelům, vynucování si jednostran-
ně výhodných smluv nebo nepři-
měřených podmínek v neprospěch 
dodavatele.

Mimo to budou odběratelé v rám-

ci tohoto zákona povinni připravit 
svůj vlastní etický kodex, obsahující 
pravidla poctivého obchodního sty-
ku vůči dodavatelům, a jeho dodržo-
vání bude kontrolováno Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže. Ten 
je zároveň oprávněn udělit sankce
za zneužití významné tržní síly až do 
výše 10 milionů Kč nebo 10 % z ob-
ratu.

Opatření nově navrhovaného zá-

kona se budou týkat odběratelů, je-
jichž čistý obrat přesáhne 2 miliar-
dy Kč, a to včetně jejich dceřiných 
společností.

Tímto návrhem se Potravinářská 
komora snaží narovnat v českém pro-
středí značně pokřivené vztahy me-
zi odběrateli a dodavateli způsobem, 
který ochrání hospodářskou soutěž 
jako takovou, ale především dodava-
tele a spotřebitele.

Zneužití tržní síly má postihovat nový zákon 

PK ČR (dv) – Potravinářská komora ČR se v úterý 27. listopadu předsta-
vila na večerní recepci v bruselském sídle Evropského parlamentu (EP). 
Recepci uspořádala Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu 
zemí EU (CIAA), která na akci pozvala řadu významných poslanců Evrop-
ského parlamentu. Letošní ročník recepce byl věnován propagaci zdravé 
vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

PK ČR svou činnost představila poslancům Evropského parlamentu

mit, že všechny tyto výrobky jsou zařa-
zeny v kategorii geografické označení 
a označení původu, a dosud málo vy-
užíváme kategorii tradiční pochoutky, 
kam patří například tolik diskutované 
špekáčky,“ doplnil Březina.

Podle něj má tato kategorie velmi 
tvrdou ochranu a slovenští potraviná-
ři od záměru registrovat tyto tradiční 
výrobky pro Slovensko neustoupí. „Po-
kud jim EK vyhoví, bude to obrovská 
nevýhoda pro naše výrobce, protože se 
budou muset řídit slovenskými poža-
davky, budou-li chtít vyrábět produkty 
se shodným názvem,“ vysvětlil europo-
slanec. Podle jeho slov by čeští zpra-
covatelé měli registraci v této kategorii 
mnohem více využívat, protože v ní lze 
chránit i výrobky, které se jinam neho-
dí, např. instantní výrobky.

Pokud jde o propagaci zpracova-
ných zemědělských výrobků ve tře-
tích zemích, je tato možnost otevře-
na i pro nové členské státy, ač existu-
jí pouze v kategorii masných výrobků. 
„Tady vidím velký prostor pro iniciati-
vu ČR, protože podobná podpora by 
mohla fungovat i pro jiné výrobky,“ 
uvedl Březina, „na tuto kategorii se to-
tiž nevztahuje omezení WTO, takže je 
potřeba jí více využívat. Pokud vím, 
velmi dobře to funguje např. u výrob-

ců Pražské šunky.“ Poměrně čerstvá 
záležitost, jakou je v Evropském par-
lamentu poslanecká iniciativa k pro-
šetření zneužívání postavení super-
marketů v EU, je podle Březiny teprve 
v zárodku, ale podle členů příslušné-
ho výboru EP vysoce potřebná. „Stá-
vající evropská legislativa umožňující 
obranu spotřebitele i slabšího partne-
ra v obchodním vztahu nemá totiž po-
dobu nařízení, ale směrnice, kterou tu 
musí zabudovat členské státy do své 
vlastní legislativy,“ vysvětlil Březina. 

Návrh zákona o významné tržní síle 
tak považuje za cestu, jak dostat do 
české legislativy vynutitelnou formu 
takovéto legislativy.

V reakci na vystoupení europosla-
nece Jana Březiny uvedl prezident PK 
ČR Miroslav Toman, že jde o zákon na 
princip etického kodexu a jeho vyma-
hatelnosti. „Naším cílem je stanovit 
pravidla dodavatelsko-odběratelských 
vztahů, nikoliv cokoliv regulovat nebo 
stanovovat ceny či marže,“ dodal To-
man.

PK ČR (dv) – V evropském kontextu je ochrana tradičních potravinář-
ských výrobků na společném evropském trhu velmi významnou záležitos-
tí. Podle europoslance Jana Březiny je ČR v počtu žádostí o ochranu po-
travinářských výrobků nejúspěšnější z nových členských států. K posled-
ním úspěšným českým výrobkům patří Nošovické kysané zelí a Pardubický 
perník.

Recepce se uskutečnila pod zášti-
tou předsedy Výboru Evropského par-
lamentu pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin MUDr.
Miroslava Ouzkého, který společně 
s prezidentem CIAA Jeanem Marti-
nem vystoupil během recepce s hlav-
ním projevem. 

Potravinářská komora ČR společně 
s národními potravinářskými federace-
mi z Velké Británie a Portugalska před-
stavila přítomným členům EP a dalším 
hostům formou připravených plakátů 
a propagačních materiálů v angličti-
ně své aktivity v oblastech propagace 
zdravé výživy a zdravého životního sty-
lu. PK prezentovala také sérii tří ani-
movaných videoklipů zaměřených na 
podporu vyvážené stravy, redukci stre-
su a správný pitný režim. 

Prezident PK ČR Miroslav Toman 
v rámci recepce diskutoval nejen s pre-
zidentem CIAA Jeanem Martinem či 
předsedou Miroslavem Ouzkým, ale 

Přípravný výbor 9. mezinárodního kongresu IAMA zasedal začátkem prosince v Praze

Společná fotografie (zleva) prezidenta PK ČR Miroslava Tomana, předsedy Výboru 
EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Miroslava Ouzkého, 
prezidenta CIAA Jeana Martina a českého europoslance Jaroslava Zvěřiny

i s řadou dalších významných europo-
slanců. V rámci rozhovoru s Mirosla-
vem Ouzkým prezident Toman probíral 
otázku snah Polska a Slovenska o regis-
traci vybraných masných výrobků na 
evropské úrovni, z nichž mnohé se na-

dále vyrábějí v ČR podle platných stát-
ních norem. Řešila se proto i proble-
matika dalšího postupu ČR v této zá-
ležitosti. Recepce přispěla k vytvoření 
a upevnění neformálních kontaktů s vy-
branými poslanci EP.

Stánek PK ČR byl přítomnými poslanci Evropského parlamentu hodnocen jako je-
den z nejzajímavějších.

PK ČR (dv) – 7. prosince se v pražském sídle Potravinářské komory ČR sešli k jednání zástupci vedení Mezi-
národního sdružení pro potravinářský a zemědělský management (IAMA) a členové přípravného výboru 9. mezi-
národního kongresu a sympózia organizace IAMA, která se uskuteční v Budapešti v termínu 20.–23. června 2009 
s podtitulem Mezinárodní výzvy – regionální řešení. Schůzku v sídle PK řídil prezident IAMA Lázló Vajda. 

PK se za českou stranu stala part-
nerem přípravného výboru kongresu 
a bude se spolupodílet na propagaci ak-
ce v ČR. Zájmem PK je před konáním 
sympózia zpracovat případovou studii 
zaměřenou na kvalitu masných výrob-

ků na trhu. Tématem hlavního příspěv-
ku za českou stranu by se měly stát pri-
ority našeho předsednictví v EU v ob-
lasti potravinářství v průběhu prvního 
pololetí roku 2009. Organizace IAMA 
například sdružuje vrcholné představi-

tele světového potravinářství a země-
dělství, zástupce akademické sféry, in-
vestory či studenty s cílem spojit a sti-
mulovat strategické myšlení napříč 
potravinářstvím, zemědělstvím či les-
ním hospodářstvím po celém světě.

Schůzku v sídle PK řídil prezident IAMA Lázló Vajda (třetí zleva).
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NÁZEV PRIORITY:
Zvyšování konkurenceschopnosti evropského 

potravinářského průmyslu

CÍL:
Posílení konkurenčního postavení evropských 

potravin na společném trhu a na trzích třetích 
zemí prostřednictvím jejich zlepšeného vnímání 
spotřebitelem. Nástrojem je zjednodušení a zpře-
hlednění značení potravin, poskytující spotřebite-
li pouze nezbytné, srozumitelné a přehledně uspo-
řádané informace a jasná deklarace původu jako 
záruka bezpečnosti a kvality výrobku v souladu 
s principy adresnosti a zpětné dosledovatelnos-
ti. Součástí navrhovaných opatření je i posílení 
podpory pro umístění výrobků na třetích trzích, 
alespoň částečně eliminující nákladové znevý-
hodnění evropských zpracovatelů a prvovýrobců, 
a to v souladu s principy přijatými v rámci WTO. 
S tím bezprostředně souvisí i zrovnoprávnění pří-
stupu různých typů podnikání k podpůrným ná-
strojům a zrovnoprávnění konvenčních a nových 
produktů a surovin dosažitelných pro potravinář-
ské a zemědělské výrobce. S ohledem na žádou-
cí posílení podpory malého a středního podniká-
ní je navrhováno využívat v takovém případě do-
datečné nástroje, speciálně určené pro tento typ 
podnikatelů.

POPIS:
1) Značení původu

Novelizace Směrnice EP a Rady o označování 

potravin č. 2000/13/ES a navazujících předpisů 
s následujícím cílem:

S ohledem na oprávněný zájem a právo spo-
třebitele být informován přesně a věcně správně 
o původu potravinářských výrobků, resp. původu 
surovin, ze kterých jsou vyráběny tak, aby se mo-
hl kvalifikovaně rozhodnout pro ten, který mu 
z kvalitativních, etických nebo ryze osobních nej-
více vyhovuje, je zapotřebí změnit stávající zna-
čení umožňující uvádět dovozce, distributora ne-
bo výrobce a jako zemi původu „vyrobeno v EU“ 
následovně:

a)  vždy musí být uveden výrobce a země půvo-
du výrobku;

�  v případě nezpracovaných zemědělských pro-
duktů, jako jsou např. ovoce a zelenina, bram-
bory, živé ryby nebo květiny, může být označe-
ní výrobce nahrazeno označením odbytové or-
ganizace, resp. vývozce;

�  v případě nebalených výrobků musí být takové 
označení umístěno ve vhodné podobě, na mís-
tě přístupném spotřebiteli, a to v bezprostřed-
ní vzdálenosti od produktu; 

b)  u výrobku spadajícího do kategorie výrobek ži-
vočišného původu musí být uveden původ kaž-
dé suroviny, jejíž celkový podíl na složení vý-
robku přesahuje 30 %;

c)  u suroviny původem z členské země EU lze 
uvést jako původ suroviny EU;

d)  u zpracovaných výrobků je pro označení země 
původu rozhodující místo zpracování zeměděl-
ských komponent. 

2) Využití úspor unijního rozpočtu
V rámci úspor v oblasti regulace trhu ve výši cca
4 mld €, přičemž je reálný předpoklad, že tato 
částka bude s ohledem na cenový vývoj komodit 
zařazených do tržní regulace dále růst, požadu-
jeme:

a)  zvýšení přímých plateb pro zemědělce v no-
vých členských zemích nad schválenou úro-
veň;

b)  výrazné navýšení prostředků pro marketingo-
vou podporu na vnitřním trhu i na třetích tr-
zích (v oblasti 3 až 5násobku současného sta-
vu v souladu s předkládanými požadavky) 
a v kontextu s tím její podstatné rozšíření na 
zpracované zemědělské produkty;

c)  rozšíření podpory na propagaci kvalitních 
produktů a značek kvality v jednotlivých člen-
ských zemích.

3)  Zavedení principu rovného zacházení pro všech-
ny typy podnikání

a)  Odstranění diskriminace mezi jednotlivý-
mi skupinami výrobců (mikropodniky, malé 
a střední podniky, velké podniky) v přístupu 
k jednotlivým druhům podpor a opatření. Jako 
přijatelná se jeví pouze pozitivní diskriminace, 

tzn. zavedení specifických typů podpor nebo 
opatření určených pro vybrané skupiny výrob-
ců nad rámec standardních opatření;

b)  Zrovnoprávnění postavení konvenčních a ge-
neticky upravených produktů na evropském 
trhu, zásadní zjednodušení povolovacího pro-
cesu a nakládání s produkty, včetně systému 
značení.

4) Podpora malých a středních podniků

a)  V rámci přípravné diskuse k revizi rozpočtu 
(Bílá kniha 2008–2009) zvážit iniciaci přije-
tí takových opatření v rámci potravinové bez-
pečnosti a kvality potravin, která ochrání ev-
ropské potravináře z hlediska ohrožení jejich 
konkurenceschopnosti udržením vysoce na-
stavených evropských standardů v důsledku 
tlaku WTO na liberalizaci obchodu s třetí-
mi zeměmi (přístup na jednotný trh EU od 
r. 2009).

b)  Národní iniciace v r. 2009 – podstatně zvýšit 
a zefektivnit podporu malých a středních pod-
niků v rámci EAFRD.

c)  V rámci diskusí o tématech Státní podpora 
(State-aid) a Řízení zemědělských rizik (Risk- 
management) zakomponovat rovněž ochranu 
zájmů malých a středních podniků, které zpra-
covávají zemědělskou produkci.

Priority PK ČR pro předsednictví ČR v EU
P Ř I P O M Í N K Y  P K  Č R  K  D O K U M E N T U  M Z E  „ P O Z I C E  Č R  P Ř I  J E D N Á N Í  O  R E F O R M Ě  S Z P  E U “

Ministerstvo průmyslu a obchodu od března ro-
ku 2007 uveřejnilo 6 výzev na dotace a 3 výzvy na 
úvěrové a záruční programy. V rámci těchto výzev 
je nyní evidována již více jak tisícovka plných žá-
dostí o dotace směřujících do všech vyhlášených 
programů.

V červenci byly vyhlášeny také tři nedotač-
ní programy. V rámci programů ZÁRUKA 
a START bylo k 31. říjnu 2007 přijato 301 žádos-
tí o záruku ve výši 1,5 mld. Kč. Schváleno bylo 
poskytnutí 225 záruk ve výši 937 mil. Kč. V pro-
gramu START bylo přijato 58 žádostí o bezúroč-
ný úvěr, přičemž o 25 žádostech již bylo kladně
rozhodnuto a podnikatelé tím získali úvěry za 
17 mil. Kč. Program PROGRES musel být k 19. 
říjnu 2007 z důvodu vyčerpání prostředků uza-
vřen. 

Další programy podpory v rámci OPPI budou 
vyhlašovány od počátku ledna roku 2008. Finanč-
ní podpora projektům, které by měly směřovat ze-
jména do infrastruktury a tak často zmiňovaných 

brownfields, které jsou velkým problémem v rám-
ci ČR, závisí na termínu dojednání pravidel pro 
veřejnou podporu. Nicméně i v této oblasti by-
ly již v průběhu roku 2007 podniknuty nezbytné 
kroky a programy podpory, jako jsou Nemovitos-
ti, Spolupráce, Prosperita, v roce 2008 určitě za-
znamenají své první výzvy.

Díky vyhlášení výzev MPO k podávání žádostí 
o dotace získali v roce 2007 žadatelé možnost, že 
od data přijetí registrační žádosti vznikají způsobi-
lé výdaje na projekt. Podnikatelé tak mohli zahájit 
realizaci svých podnikatelských záměrů s tím, že 
jim vznikaly uznatelné náklady, ovšem s rizikem, 
že projekt nemusí být vybrán hodnotitelskou ko-
misí a doporučen k financování.

Řídicí orgán OPPI ve spolupráci s implemen-
tační agenturou zajišťuje v současné době jed-
nání hodnotitelských komisí pro výběr projektů. 
Do konce roku 2007 měla být vydána i první roz-
hodnutí o přidělení dotace v programech podpory 
ROZVOJ a MARKETING.

Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace
na léta 2007–2013“

PK ČR (dv) – Dne 25. října 
2007 byl Poradou ministra 
schválen plán prezentace 
Ministerstva zemědělství ČR 
na mezinárodních veletrzích 
a výstavách v zahraničí a tu-
zemsku v roce 2008. Dle 
tohoto plánu se předpokládá 
účast na následujících 6 me-
zinárodních akcích v za-
hraničí a na 6 akcích v tu-
zemsku: 

Mezinárodní veletrhy a výstavy v zahraničí a tuzemsku
v roce 2008 s aktivní účastí Ministerstva zemědělství ČR 

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY OPPI V ROCE 2007: 
od 1. března 2007 příjem registračních žádostí v programech
 ROZVOJ, MARKETING
od 1. června 2007 příjem registračních žádostí v programech 
 INOVACE, EKO-ENERGIE, POTENCIÁL, ICT V PODNICÍCH
od 1. července 2007   příjem žádostí v programech START, PROGRES, ZÁRUKA

INFORMATIVNÍ PŘEHLED POČTU ŽÁDOSTÍ O DOTACE V OPPI KE DNI 30. 11. 2007:

Program Datum vyhlášení
Počet přijatých RŽ

Počet přijatých PŽ
Celkem Schválených *)

 Rozvoj 1. březen 2007 693 659 630

 Marketing 1. březen 2007 517 472 361

 Eko-energie 1. červen 2007 579 395 3

 Potenciál 1. červen 2007 86 59 7

 Inovace 1. červen 2007 317 243 139

 ICT v podnicích 1. červen 2007 482 318 18

 Celkem 2674 2146 1158

*) jsou zahrnuty i žádosti v procesu zpracování

PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLÁŠENÍ DALŠÍCH PROGRAMŮ (OD 2. 1. 2008):
ICT a strategické služby registrace žádostí od 1. 3.

NEMOVITOSTI (jen pro podnikatelské subjekty) registrace žádostí od 1. 3.

INOVACE – Patent registrace žádostí od 1. 6.

POTENCIÁL (II. výzva) registrace žádostí od 1. 6.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA registrace žádostí od 1. 6.

DALŠÍ PROGRAMY: 
PROSPERITA probíhá prenotifikační jednání s EK

SPOLUPRÁCE dosud není shoda na přístupu k realizaci programu, je zde vazba na OP 
VaVpI (v působnosti MŠMT), možná bude nutno notifikovat

PK ČR (dv) – „Evropská komise schválila 3. prosince Operační program Podnikání a inova-
ce. Ještě v roce 2007 tak resort průmyslu a obchodu z nového operačního programu vyčer-
pal na různé projekty téměř miliardu korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. 
„MPO přes složitá vyjednávání nebrzdilo přípravu na čerpání evropských peněz a už v prv-
ní polovině roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikate-
lům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky,“ 
řekl ministr Říman.

Uvedené akce jsou v gesci odboru 
zahraničních styků, oddělení marketingu 
zahraničních prezentací. 

Pro informace o zahraničních veletrzích 
a výstavách je kontaktní osobou 

Dr. Ing. Emerich Vacek,
tel.: 221 812 097,

e-mail: emerich.vacek@mze.cz 

Pro informace o tuzemských veletrzích 
a výstavách je kontaktní osobou

paní Anna Buštová, tel.: 221 813 023,
e-mail: anna.bustova@mze.cz 

Zahraniční veletrhy 
a výstavy: 

1.  Internationale Grüne Woche, Berlín, 
Německo 18.–27. 1. 2008 

2.  Biofach, Norimberk, Německo, 21.–24. 2. 
2008 

3.  Agrokomplex, Nitra, Slovensko,
16.–20. srpna 2008 

4. RIGA FOOD, Riga, Lotyšsko, září 2008 
5. SIAL, Paříž, Francie, 19.–23. 10. 2008 
6.  FOODAPEST, Budapešť, Maďarsko, 

listopad 2008 

Tuzemské veletrhy
a výstavy: 

1. SALIMA, Brno, 4.–7. března 2008 
2.  Zemědělec 2008, Jaro s koňmi, Lysá 

nad Labem, 19.–23. března 2008 
3.  TECHAGRO, SILVA REGINA, Brno, 

6.–10. dubna 2008 
4.  Víno& destiláty, Praha, 14.–16. května 

2008 
5.  Země živitelka, České Budějovice,

21.–26. srpna 2008 
6.  Zahrada Čech, Litoměřice,

19.–27. září 2008 
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INFORMACE O ČINNOSTI
PREZIDENTA PK ČR 

ING. MIROSLAVA TOMANA, CSc.:
Prezident PK ČR:
�  společně s Výkonnou radou pokra-

čoval v práci na úpravě stanov a or-
ganizačního řádu PK ČR. Připo-
mínky k jejich návrhu byla předmě-
tem diskuse na Představenstvu PK 
ČR dne 20. 11. 

�  vedl jednání Výkonné rady PK ČR 
dne 10. 12.

�  dne 2. 12. se zúčastnil diskusní-
ho pořadu Otázky Václava Morav-
ce, které byly věnovány návrhu zá-
kona o významné tržní síle, který 
PK ČR předložila na konci listopa-
du. V ostré diskusi se Zdeňkem Ju-
račkou, viceprezidentem Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu, a Petrem 
Vyhnálkem, jednatelem Globusu, 
obhajoval potřebu tohoto zákona, 
který má za cíl narovnat v ČR dlou-
hodobě pokřivené dodavatelsko-od-
běratelské vztahy.

�  se zúčastnil dne 26. 11. setkání se 
zemědělci v Želivi. Ve svém vystou-
pení zdůraznil zejména shodné zá-
jmy a cíle potravinářů a zeměděl-
ců a zdůraznil, že společný postup 
v těchto oblastech může výrazně 
posílit vyjednávací pozici obou sku-
pin vůči obchodním řetězcům i vůči 
státní správě. Na tomto základě by 
měly tedy být budovány i další vzá-
jemné vztahy.

�  na představenstvu představenstva 
a dozorčí rady AK ČR dne 6. 12. 
v Hradci Králové potvrdil vstup Po-
travinářské komory ČR do Agrární 
komory. Uvedl, že nejde o splynu-
tí komory, ale o posílení možnos-
ti společného vyjednávání v oblasti 
shodných zájmů.

�  při své účasti na setkání podnikate-
lů v zemědělství, potravinářství, ob-
chodu a služeb dne 6. 12. v Hradci 
Králové hovořil o současné situaci 
v potravinářském sektoru, nutnos-
ti zlepšení neurovnaných zeměděl-
sko-odběratelských vztahů i o potře-
bě zvýšení podpory domácích pro-
duktů.

�  zúčastnil se Kulatého stolu na MZe 
o dokumentu VEU, který se týká 
české pozice k health check Společ-
né zemědělské politiky (SZP) a té-
mat pro reformu SZP. Diskuse se tý-
kala zejména systému SAPS, degre-
sivity, modulace a mléčných kvót.

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
PK ČR

20. 11. 2007
Představenstvo:
–  úvodem vyslechlo informace k aktivi-

tám realizovaným PK ČR, výkonnou 
radou a osobně prezidentem PK ČR 
Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., za 
období od zářijové valné hromady. 

Prezident Toman zvláště zmínil násle-
dující:
–  PK ČR založí dceřiné společnos-

ti (pracovně FOODSERVIS s. r. o. 

a ČTP o. p. s.) za účelem realizace 
některých aktivit, které dnes PK ČR 
nedělá, a dále za účelem zajišťování 
finančních prostředků pro činnost 
PK ČR.

–  Vyjednávání kolem problematiky ob-
chodních řetězců dospělo do závě-
rečné fáze a PK ČR předložila ná-
vrh zákona konzultovaného se zain-
teresovanými stranami poslancům. 
Cílem není řetězce regulovat, ale na-
stavit vzájemné vztahy zejména na 
principu etického kodexu.

–  S ohledem na situaci v mlékárenství 
projednává PK ČR založení odbyto-
vého družstva mlékáren za účelem 
posílení jejich vyjednávacích pozic. 
V současnosti probíhají konzulta-
ce s ÚOHS. Pokud bude iniciativa 
úspěšná, bude pravděpodobně vyu-
žita i v jiných sektorech.

–  Byla posílena komunikace se členy, 
která v minulosti vázla. Je důležitý 
jednotný postup a jednotné vystupo-
vání, neboť jinak z pohledu perspek-
tivy potravinářského sektoru dochá-
zí k tříštění sil a oslabování vyjedná-
vací pozice. Členům bude zasíláno 
více informací.

–  Je navrhováno členství PK ČR v Ag-
rární komoře ČR. Cílem není podří-
zenost, ale naopak možnost získává-
ní informací, prezentace stanovisek 
a ovlivňování postojů. PK ČR bude 
mít stálého zástupce v představen-
stvu a možnost delegovat své členy 
do výborů a pracovních skupin.

–  Otázka rozhýbání činnosti PK ČR 
souvisí bezprostředně se změnou 
stanov s cílem vyjasnit pozici jed-
notlivých orgánů, usnášeníschop-
nost představenstva a další. Po do-
končení a schválení stanov a jednací-
ho řádu bude zpracován organizační 
řád.

Prezident Toman v souvislosti s uvažo-
vanými změnami stanov PK navrhl ná-
sledující termíny:
–  do 30. 11. zaslání připomínek členů 

představenstva VR;
–  do 15. 12. rozeslání nového návrhu 

stanov členům představenstva;
–  únor 2008 termín konání předsta-

venstva a mimořádné valné hroma-
dy ke schválení stanov;

–  květen 2008 termín konání řádné vo-
lební VH.
Představenstvo rovněž projednalo 

a schválilo upravený rozpočet pro rok 
2007.

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR

19. a 20. 11. 2007
Výkonná rada:
–  jednala o došlých připomínkách 

k návrhu stanov, 
–  provedla celkovou korekturu návrhu 

stanov a jednacího a volebního řá-
du a navrhla usnesení pro předsta-
venstvo, 

–  diskutovala o finálním návrhu roz-
počtu pro rok 2007 se zapracovaný-
mi změnami.

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PK ČR

13. 11. 2007
V rámci jednání se diskutovala následu-
jící témata:
–  novela zákona o odpadech
–  biopaliva
–  snaha některých členských států 

a výrobců ekologicky značit výrob-
ky

Z JEDNÁNÍ MRAZÍRENSKÉ 
SEKCE PK ČR

15. 11. 2007
V rámci jednání se diskutovala následu-
jící témata:
–  první výsledky laboratorního ověřo-

vání analytické metody pro stanove-
ní obsahu masa u ryb a rybího filé; 

–  návrh vyhlášky na ryby a rybí výrob-
ky;

–  závěrečná zpráva a vyhodnocení 
projektu kontroly dodržování teplot 
a způsobu prodeje hluboce zmraze-
ných výrobků v obchodní síti. Cel-
kem bylo prověřeno 1391 mrazicích 
boxů. 
 Zpráva bude předána PK ČR a za-

slána na SZPI;
–  připravované nařízení na označová-

ní potravin.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
�  17. prosince jednal Monitorovací 

výbor (MV) Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI). Hovo-
řilo se o schválení OPPI Evropskou 
komisí a harmonogramu vyhlašová-
ní dalších výzev.

�  5. prosince v Bruselu jednala Pra-
covní skupina pro potravinářskou 
a spotřebitelskou politiku Konfe-
derace potravinářského a nápojo-
vého průmyslu zemí EU (CIAA). 
Stručně z programu: návrh činnos-
ti pracovní skupiny v roce 2008 (tři 
hlavní oblasti: bezpečnost potravin, 
informace pro spotřebitele, meziná-
rodní spolupráce, inovace a vědec-
ká podpora), better regulation, bez-
pečnost potravin, věda, informace 
pro spotřebitele.

�  V Bruselu se ve dnech 4.–5. prosin-
ce uskutečnilo zasedání expertní ko-
mise pro výzkum a vedení konsor-
cia SP. E. S. GEIE (sdružení deseti 
národních evropských potravinář-
ských federací). 

Z JEDNÁNÍ EXPERTNÍ KOMISE 
PRO VÝZKUM: 

–  informace o založení ERAB (Euro-
pean Research Advisory Board) pra-
cující pro EK na strategické úrovni,

–  v záležitosti 7. rámcového programu 
byla vydána programová výzva,

– vývoj kolem projektu TETRA,

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
SPES - GEIE

–  schválen výsledek roku 2007 a návrh 
rozpočtu na rok 2008,

–  slovinská federace byla přijata za čle-
na konsorcia,

–  proběhla jednání o účasti českých 
zástupců v orgánech a pracovních 
skupinách Evropské, 

–  technologické platformy „Food for 
life“.

�  Ve dnech 29.–30. listopadu v Bru-
selu zasedala odborná komise pro 
zemědělskou politiku EU - AGPO 
Group při Evropské konfederaci 
potravinářského a nápojového prů-
myslu zemí EU (CIAA), na které 
mj. došlo ke shrnutí základních pří-
stupů evropské potravinářské fede-
race. 
  CIAA má zájem na vytvoření tako-
vé agrární politiky, která by vytváře-
la podmínky pro konkurenceschop-
né a tržně orientované zemědělství 
v rámci EU. CIAA podporuje akti-
vity DG Agri k zavedení monitorin-
gu cen agrárních komodit a jejich 
pravidelné zveřejňování. 

�  Za účasti zástupců PK ČR proběh-

lo v Bruselu 28. listopadu jednání 
Pracovní skupiny pro komunikaci 
otázek zdravé výživy a zdravého ži-
votního stylu Konfederace potra-
vinářského a nápojového průmys-
lu zemí EU (CIAA). Projednáva-
ná témata: bilance 1. Evropského 
parlamentního sympózia o výživě 
a zdraví se zaměřením na boj proti 
obezitě a propagaci vyvážené stra-
vy a zvýšené fyzické aktivity z 18. 
října, hodnocení průběhu recep-
ce v Evropském parlamentu v úte-
rý 27. října, organizační záležitosti 
kolem udílení Ceny potravinářské-
ho průmyslu, plán komunikace CI-
AA na první pololetí 2008. PK ČR 
členům pracovní skupiny předsta-
vila animované TV spoty zaměřené 
na propagaci zdravého způsobu ži-
vota, redukci stresu a zdravého pit-
ného režimu. Prezentované spoty 
skupina hodnotila velmi pozitivně. 
Bude se diskutovat možnost vysta-
vení spotů na webových stránkách 
CIAA.

�  V Bruselu se ve dnech 7. a 22. lis-
topadu uskutečnilo zasedání ředite-
lů národních svazů pivovarů sdruže-
ných v organizaci Brewers of Euro-
pe. Témata projednávaná v průběhu 
jednání: systém řízení BoE, návrhy 
kandidátů na prezidenta a vicepre-
zidenty BoE, otázka snížení počtu 
valných hromad na jedno zasedá-
ní ročně. Bylo přijato rozhodnutí 
o systému zkvalitnění seberegulace 
v marketingu na úrovni všech národ-
ních asociací a na evropské úrovni. 
Dále schváleny manuály preventiv-
ních aktivit výrobců piva v oblasti 
alkoholu a těhotenství a alkoholu 
a řízení motorových vozidel. Prove-
dena analýza připravované komuni-
kační strategie BoE.

�  21. listopadu zasedal Monitorovací 
výbor (MV) Operačního programu 
Zemědělství. Projednám stav plnění 
jednotlivých opatření. 

�  Představenstvo Evropského sdru-
žení tavených sýrů (ASSIFONTE) 
jednalo v Bruselu ve dnech 20.–21. 
listopadu. Stručně z programu: pro-
jednání výsledku jednání Assifonte 
s Ecolait a EDA v záležitosti „ples-
nivých sýrů“ – „mouldy cheese“, 
diskuze na téma – další budoucnost 
ASSIFONTE, příručka správné vý-
robní praxe – další postup, záleži-
tosti týkající se výživy.

�  15. a 16. listopadu se uskutečnilo 
zasedání Monitorovacího výboru 
(MV) Operačního programu Prů-
mysl a podnikání (OPPP). Na jed-
nání proběhlo vyhodnocení součas-
ného stavu OPPP, někteří členové 
MV vyslovili vážné výhrady k prů-
běhu administrace projektů v oblas-
ti klastrů.

�  7. listopadu v Bruselu jednala pra-
covní skupina pro ementál Evrop-
ské mlékárenské asociace (EDA) 
a Konfederace potravinářského 
a nápojového průmyslu zemí EU 
(CIAA). Diskutováno zapojení 
Polska do práce skupiny jako vý-
znamného producenta tohoto typu 
sýra. Podrobně se probírala situa-
ce na trhu s ementálem: na zákla-
dě údajů ze sedmi evropských ze-
mí, které ementál vyrábějí, došlo 
v Evropě v průběhu prvního polo-
letí 2006 oproti stejnému období 
roku 2005 k poklesu výroby emen-
tálu o 3,7 %. Celkově se tak v Evro-
pě v daném období vyrobilo 235,6 
tis. tun ementálu. Situace v ČR je 
oproti evropské úrovni neporovna-
telně horší. Dle údajů Českomorav-
ského svazu mlékárenského zazna-
menala ČR za devět měsíců roku 
2007 oproti stejnému období roku 
2006 pokles výroby ementálu o pl-
ných 70 %, dovoz stoupl o celých 
110 % a vývoz se naproti tomu sní-
žil o 46 %. 

�  7. listopadu se v Bruselu uskutečni-
la schůzka pracovní skupiny pro sý-
ry Evropské mlékárenské asociace 
(EDA) a Konfederace potravinář-
ského a nápojového průmyslu ze-
mí EU (CIAA). V úvodu jednání 
účastníci jednání veřejně poděkova-
li zástupci Českomoravského svazu 
mlékárenského (ČMSM) za vynika-
jící organizaci evropského kongresu 
EDA v Praze v říjnu tohoto roku. 
Projednávaný program: situace na 
trhu se sýry na mezinárodních tr-
zích (podrobné info k dispozici v se-
kretariátu ČMSM), zahraniční ob-
chod se třetími zeměmi, řízení trhu 
prostřednictvím EK.

�  Zástupce Českého svazu zpraco-
vatelů masa (ČSZM) se ve dnech 
26.–28. října v Bruselu zúčastnil vý-
ročních jednání Evropského svazu 
obchodníků s masem a dobytkem 
(UECBV).

STRUČNĚ Z PROBĚHLÝCH 
JEDNÁNÍ:

–  UECBV v současné době provádí ak-
tualizační sběr informací o výši po-
platků za veterinární vyšetření ma-
sa v EU;

–  velká část diskuse byla věnována si-
tuaci na trhu s vepřovým masem, 
kam se prozatím nepromítají ros-
toucí produkční náklady způsobené 
růstem cen krmiv; 

–  aktuální situace v oblasti nákaz ja-
tečných zvířat, která vzhledem k při-
jatým mimořádným veterinárním 
opatřením na území EU způsobuje 
problémy při přesunu jatečných zví-
řat na porážku;

�  26. října se v Bruselu uskutečnila 
prezentace reportu Evropské kon-
federace potravinářského a nápo-
jového průmyslu zemí EU (CIAA) 
pod názvem Udržitelnost životního 
prostředí a její řízení v evropském 
potravinářském průmyslu. CIAA 
se snaží vydáním publikace přispět 
ke konstruktivní debatě o udržitel-
nosti životního prostředí. Publika-
ce popisuje jednotlivé případy, akce 
a strategie průmyslu zejména v ob-
lasti surovin, efektivity zdrojů, od-
padů, energie, vody, obalů a distri-
buce. Zároveň identifikuje klíčové 
oblasti pro budoucí aktivity potravi-
nářského průmyslu.

�  23. a 24. října v Bruselu proběhlo 
za účasti prezidenta PK ČR Miro-
slava Tomana zasedání představen-
stva a valné hromady Konfederace 
potravinářského a nápojového prů-
myslu zemí EU (CIAA).

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA CIAA:

–  prezident Miroslav Toman byl dele-
gáty jednání zvolen členem výkonné-
ho výboru a představenstva CIAA;

–  problematika Better Regulation – na 
národní federace bude rozeslán do-
tazník k vyplnění jako podklad pro 
přípravu stanovisek;

–  otázky související s koncem mandá-
tu J. Martina ve funkci prezidenta 
CIAA a zahájením procesu restruk-
turalizace;

Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY CIAA:

–  mj. byl projednán upravený rozpo-
čet zahrnující ztrátu způsobenou vý-
padkem v příspěvcích sektorů a val-
ná hromada rozpočet schválila.

Upozornění:
Podrobnosti ke všem informacím uvá-

děným v rubrice Měsíc v PK ČR jsou čle-
nům PK ČR k dispozici na oficiální inter-
netové stránce PK ČR http://www.food-
net.cz v sekci PK ČR a dále v rubrikách 
Výbory a sekce PK ČR a Agenda PK ČR. 
K přístupu do rubrik je nutné zadat jmé-
no uživatele a heslo.

PK ČR (dv)

Měsíc v Potravinářské komoře

Prezident PK ČR Miroslav Toman (uprostřed) při projevu k zemědělcům na setkání 
v Želivi. Na snímku také viceprezident PK ČR Zdeněk Kubiska (vpravo).
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věk muži % ženy %

do 20 let 14,2 9,7

21–30 20,9 25,4

31–40 18,2 21,3

41–50 16,7 17,8

51–60 14,6 14,3

61–70 9,8 7,3

71–80 4,9 2,7

nad 81 0,7 1,5

počet soutěžících 
nad 81 let věku

5 21

nejstarší účastník 92 92

vzdělání muži % ženy %
základní 16,1 12

středoškolské 55,7 60,9

vysokoškolské 28,2 27,1

způsob přihlášení muži % ženy %
internetová 
aplikace

22,6 24,8

tištěná forma 
přihlášky

77,4 75,2

měsíc soutěže muži % ženy %
srpen 27,4 26,1

září 31 31,7

říjen 41,6 42,2

den soutěže muži % ženy %
pondělí 19,7 23,8

úterý 20,1 16,7

středa 22,5 18,8

čtvrtek 12,3 13,2

pátek 8,9 9,9

sobota 8,4 7

neděle 8,1 10,6

Registrováno: 2614 přihlášek
Platných a zařazených do slosování: 2105
Počet přihlášených mužů: 700
Počet přihlášených žen: 1405
Vyřazeno 509 pro neúplná data (neuvedený energ.
příjem nebo výdej, věk, adresa)

PK ČR (dv) – Nedostatečný pohyb a nad-
bytečný příjem potravy provázejí náš každo-
denní život a jsou příčinou nadváhy a obezi-
ty. Byly i důvodem vyhlášení dalšího ročníku 
kampaně „Přijmi a vydej“. Kampaň vyhlásilo 
společně Ministerstvo zdravotnictví a Stát-
ní zdravotní ústav ve spolupráci s Potravi-
nářskou komorou ČR a byla realizována jako 
projekt č. 9269 „Přijmi a vydej“ dotačního 
programu Ministerstva zdravotnictví Projek-
ty podpory zdraví. Kampaň byla součástí ak-
tivit navazujících na programy Světové zdra-
votnické organizace, která prevenci obezity 
považuje za jeden z hlavních úkolů veřejného 
zdravotnictví v 21. století. 

Podle aktuálních údajů (studie Životní styl 
a obezita 2005, STEN MARK) má nadměrnou 
hmotnost 52 % dospělé české populace, z toho 
17 % trpí obezitou. Životní styl dospělých včetně 
stravovacích návyků a pohybového režimu přebí-
rají i jejich děti. Nelze podceňovat alarmující ná-
růst počtu obézních dětí – zatímco v roce 1995 
počet léčených dětí pro obezitu byl 8 886, v ro-
ce 2005 již 20 742 (ÚZIS). Problém s nadváhou 
a obezitou se celkově týká každého druhého dítěte 
z deseti a situace se bude podle odhadů zhoršovat. 
Zdravý způsob života pro zdravý vývoj dítěte mu-
sí být zaměřen i na rodiče a širší rodinu. Pokud se 
obezita neřeší již u dětí, osmi dětem z deseti zů-
stane i v dospělosti. 

Cílem kampaně „Přijmi a vydej“ bylo zvýšení 
motivace lidí ke zlepšení návyků v oblasti stravo-
vání a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnová-
ze mezi energetickým příjmem a výdejem. Pod-
statnou částí kampaně byla motivační soutěž, 
v níž účastníci po dobu jednoho týdne sledovali 
vlastní energetický příjem potravou a energetický 
výdej pohybem a výsledky z jednoho dne zaslali 
koordinátorům projektu. Vodítkem jim byla tiště-
ná nebo elektronická přihláška, v níž byl návod na 
výpočet přijaté energie i výpočet energie vydané. 
Po zaslání výsledků byli účastníci zařazeni do slo-
sování o horská kola zn. AUTHOR a mnoho dal-
ších cen. Vlastním cílem nebyla ovšem výhra ce-
ny, ale zamyšlení se nad způsobem života ve smys-
lu sloganu soutěže „Vyhraj nad leností a nadváhou 
– vyhraješ zdraví.“

Realizátory kampaně byly Státní zdravotní 
ústav a zdravotní ústavy se sídlem v jednotlivých 
krajských městech ČR a jejich pobočky.

Přihlášky do soutěže byly zasílány poštou a po-
dávány také internetem na www.szu.cz přímou 
interaktivní přihláškou nebo e-mailem na adrese 
soutez@szu.cz a na webových stránkách jednotli-
vých zdravotních ústavů a partnerů.

Hlavními partnery kampaně byly následující sub-
jekty:

–  AHOLD, Program Zdravá 5 – propagace a dis-
tribuce přihlášek v síti prodejen Hypernova 
a Albert v celé ČR a věnování cen do soutěže

–  AUTHOR kola – propagace kampaně a distri-
buce přihlášek na cyklistických závodech a vě-
nování hlavních cen

–  Poradna snižování hmotnosti Merrylinka – dis-
tribuce přihlášek do ordinací praktických léka-
řů a lékáren, poskytování bezplatných konzul-
tací při hubnutí pro účastníky soutěže

bydliště
podle krajů ČR muži % ženy %

 1 – Praha 23,7 21,1
 2 – Středočeský 6,8 6,8
 3 – Jihočeský 5,3 5,1
 4 – Plzeňský 3,1 3,8
 5 – Karlovarský 2,9 2,5
 6 – Ústecký 4,7 5,2
 7 – Liberecký 4,6 4,8
 8 – Pardubický 5,3 5,9
 9 –  Králové-

hradecký
5,1 5,8

10 – Vysočina 3,9 4,6
11 –  Jihomorav-

ský
6,3 7,7

12 – Olomoucký 7,6 6,3
13 – Zlínský 7,6 7,2
14 –  Moravsko-

slezský
13,1 13,2

zdrav. pojišťovna 
soutěžících muži % ženy %

VZP 58,2 54,2

Vojenská ZP ČR 7,1 5,6

Hutnická 
zaměstnanecká

3,6 4,1

OZP 8 11

Zaměstnanecká 
poj. ŠKODA

1,6 0,6

ZP MV ČR 13,8 14,1

Revírní bratrská 
pokladna

2,6 3,8

ZP METAL 
-ALIANCE

3 3,3

Česká národní 
ZP

2,1 3,3

denní příjem 
kalorií

muži % ženy %

pod 1000 1,1 3,1

do 2300 muži,
do 2100 ženy

20 48,5

2301(muži), 
2101(ženy)–3000

31,9 36,4

3001–4000 32,6 8

4001–7000 12,3 3

více než 7001 2,1 1

průměrný příjem/
den

3373 2349

denní
výdej kalorií muži % ženy %

pod 1000 0,1 1

do 2300 muži,
do 2100 ženy

12,3 48,6

2301 (muži), 
2100 (ženy) 
–3000

45,2 44,3

3001–4000 37 5,2

4001–5000 3,8 0,2

5001–7000 0,6 0,3

více než 7001 1 0,4

průměrný výdej/
den

2999 2223

bilance příjem
– výdej muži % ženy %

vyšší výdej 47,3 53,4

vyšší příjem 52,7 46,6

průměrný denní příjem kalorií je vyšší
než výdej:
muži: o 374 kalorií/den
ženy: o 126 kalorií/den

hmotnost* muži % ženy %
neudáno* 77,4 74,2

do 60 kg 0,6 8,6

61–70 2,9 8,3

71–80 7,2 4,9

81–90 4,6 2,5

91–99 3,9 0,8

nad 100 3,4 0,7

*  pozn.: zadání hmotnosti bylo registrováno 
pouze při použití internetové aplikace

pohybová aktivita* muži % ženy %
neudáno* 77,4 75,2
nepatrná 2,1 3,2
velmi malá 3,5 5,2
malá 4,3 5,5
malá sportovní 4,2 4,6
střední 2,7 1,5
střední sportovní 2,9 3,3
velká 1,1 0,1
velká sportovní 1,7 1,4
značně velká 0,1 0

*  pozn.: podle použitých koeficientů pohyb.
aktivity – bylo registrováno pouze
při použití internetové aplikace

–  HRUŠKA distribuce potravin – výroba vlast-
ních přihlášek a distribuce přihlášek do sítě 
potravinářských prodejen na Moravě

–  výrobci potravin MARS, OPAVIA, KRAFT, 
PEPSI, NESTLE, Unilever, Coca Cola – po-
moc při výrobě tištěných přihlášek

–  Hotel Hnědý Vrch v Peci pod Sněžkou, Golfový 
klub Kunětická Hora – ceny do soutěže

–  Národní síť zdravých měst – propagace kampa-
ně v síti zdravých měst a mnoho dalších subjek-
tů v krajích ČR
 
Kromě distribuce přihlášek a propagace pro-

střednictvím hlavních partnerů byla kampaň pro-

pagována a přihlášky distribuovány při akcích, 
které organizovaly nebo se na nich podílely zdra-
votní ústavy (např. výstavy, otvírání cyklostezek, 
sportovní akce, dny či festivaly zdraví, vernisáže 
výstav), na samostatných propagačních dnech 
„Přijmi a vydej“, v dalších obchodních sítích 
(např. Kaufland, Interspaar) a v menších prodej-
nách, na úřadech a dalších veřejných prostorách, 
ve zdravotnických zařízeních, ve sportovních za-
řízeních, ve veřejných dopravních prostředcích, 
v podnicích (především podnicích zapojených do 
sítě Zdravý podnik).

Kampaň byla propagována v regionálních ve-
řejných sdělovacích prostředcích (noviny, roz-

hlas). Součástí rozhovorů s představiteli zdra-
votních ústavů nebyla jen kampaň samotná, ale 
i informace o významu správného způsobu živo-
ta pro zdraví. Celkem bylo osloveno odhadem
1 milion lidí, kteří se tak dozvěděli nejen o mož-
nosti aktivní účasti v soutěži, ale i o správné vý-
živové a pohybové životosprávě. Přihláška s ná-
vodem k výpočtu zůstala osloveným lidem jako 
trvalý nástroj ke kontrole vlastní energetické bi-
lance.

Soutěžilo se během měsíců srpen, září a říjen. 
Celkem bylo do soutěže zasláno 2105 platných 
přihlášek.

Přijmi a vydej 2007

P Ř I J M I  A  V Y D E J  2 0 0 7

K A M P A Ň  S K O N Č I L A  2 2 .  L I S T O P A D U

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských 

potravinářů

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 potra-
vinářství

NABÍZÍME:

–  možnost získat přístup do vybraných neve-
řejných částí webu: např. přehledně zpraco-
vané potravinářské legislativy 

–  za velmi výhodných podmínek prezentovat 
svůj podnik, službu či výrobek v inzertní 
části internetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších 
informací kontaktujte sekretariát Potravinář-
ské komory ČR.

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK 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.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů 

a zpracovatelů zemědělské produkce

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.

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice, tel./fax: 296 411 187,
tel.: 296 411 189-93, e-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz
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Více na: www.salima.eu

V prvním březnovém týdnu na brněn-
ském výstavišti proběhne největší pře-
hlídka potravinářství a přidružených obo-
rů v nových členských státech Evrop-
ské unie. Komplex čtyř veletrhů (Salima, 
MBK, Inteco, Vinex) a dvou speciálních 
projektů (Trendy 2008 a Biopotraviny) 
svým širokým záběrem pokrývá celou po-
travinářskou výrobu, zpracování, obchod 
i gastronomii. 

ČESKÝ TRH JE STÁLE NÁROČNĚJŠÍ
První roky po vstupu do Evropské unie 

navzdory obavám potvrdily kvalitu a života-
schopnost českého zemědělsko-potravinářské-
ho komplexu. Naši výrobci potravin a nápojů 
obstáli ve srovnání s konkurencí jak z okol-
ních zemí, tak ze států EU 15. Kupní síla na 
českém trhu roste a spotřeba potravinářských 
výrobků a nápojů se od roku 2004 trvale zvy-
šuje. V roce 2006 utratili Češi za potraviny, 
nápoje a tabák již přibližně 235 miliard Kč. 
Plných 40 % této částky sice připadlo na zbo-
ží z dovozu, ale také českým výrobcům se da-
ří více prosazovat na jiných trzích. Záporné 
saldo obchodní bilance potravinářského sek-
toru se nadále prohlubuje a v roce 2006 do-
sáhlo rekordních 2,1 mld. korun, ale na druhé 
straně je pozitivní, že náš potravinářský vývoz 
v posledních letech po dlouhé době rostl rych-
lejším tempem než dovoz. 

Česká republika se stala pevnou součástí 
vyspělého evropského potravinářského trhu 
a stále zřetelněji přejímá jeho tendence. Ros-
te poptávka po zboží vysoké kvality a s vyšší 
přidanou hodnotou. Silněji se prosazují znač-
kové výrobky. Příklon ke zdravé výživě zasa-
huje stále větší část populace. Roste tržní po-
díl gastronomických obchodních kanálů a ca-
teringu.

Všechny tyto trendy se odrazí na komple-
xu mezinárodních veletrhů SALIMA v termí-
nu 4. až 7. března 2008.

BIOPOTRAVINY – JEDNO Z NOSNÝCH 
TÉMAT ROČNÍKU

Ekologickému zemědělství i biopotravinář-
ství se věnovaly již minulé ročníky veletrhu 
SALIMA, ale nikdy v takovém rozsahu. Volba 
ústředního tématu tentokrát vychází z dlouho-
dobých vývojových trendů, protože biopotra-
viny představují nejrychleji rostoucí segment 
světového potravinářského trhu. Zájem o pro-
dukty ekologického zemědělství a certifikova-
né biopotraviny stoupá i u nás, i když zatím 
zdaleka nedosahuje úrovně západoevropských 
zemí a většina u nás prodávaných biopotra-
vin pochází z dovozu. Proto se SALIMA
2008 zaměří především na kvalitní výrobky 
českého původu, které zviditelní prostřed-
nictvím zvláštní expozice BIOPOTRAVINY 
s možností ochutnávek. Na veletrhu budou 
vyhlášeny výsledky šestého ročníku odbor-
né soutěže „Česká biopotravina roku“, jejímž 
partnerem se spolu s Potravinářskou komorou 
ČR poprvé stala společnost Veletrhy Brno. 

Středa 5. března bude vyhlášena dnem bi-
opotravin a zároveň se v rámci odborného do-
provodného programu uskuteční konference 
„Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdra-
ví a udržitelnost na talíři „. Jde o první me-
zinárodní konferenci v České republice a ve 
střední Evropě, která se bude primárně věno-
vat roli veřejného stravování z pohledu zdra-
votních a ekologických výhod konzumova-
ných potravin. 

TRENDY 2008
Stejně jako při minulém ročníku, i tento-

krát se výrobci a distributoři potravin mo-
hou zapojit do projektu TRENDY, který je 
zaměřen na prezentaci nejnovějších produk-
tů zdravé výživy, nových směrů v potravinář-
ském a nápojovém průmyslu a moderních 
trendů ve stravování. Úspěšná premiéra při 
veletrhu SALIMA 2006 představila trendo-
vé potraviny a nápoje padesáti výrobců. Také 
projekt TRENDY 2008 bude koncentrací no-
vinek a zajímavých produktů, rozdělených do 

skleněných vitrín dle šesti kategorií. „Go Fu-
ture!“ představí potraviny budoucnosti, „Go 
Trends!“ bude o výrobcích moderního stravo-
vání pro aktivní život, „Go Travel!“ se zaměří 
na regionální speciality i mezinárodní kuchy-
ni, „Go Kids!“ ukáže trendy ve stravování dě-
tí a mládeže a kategorie „Go Special!“ bude 
věnována dietním a speciálním potravinám. 
Nová kategorie „GO Organic!“ je určena cer-
tifikovaným biopotravinám a produktům eko-
logického zemědělství.

Expozice obou speciálních projektů – BIO-
POTRAVINY i TRENDY 2008 – návštěvníci 
naleznou v pavilonu D. Na jednom místě se 
tak mohou seznámit s ucelenou nabídkou po-
travin pro zdravý životní styl.  

ŠANCE PRO EXPORTÉRY
SALIMA je uznávanou výkladní skříní čes-

kého potravinářského průmyslu, kterou si na 
posledním ročníku přijelo prohlédnout pět 
tisíc zahraničních odborníků. Ke svým pri-
oritním aktivitám tento veletrh řadí i agen-
tura CzechTrade, která přímo na výstavišti 
uspořádá „exportní veletrh“ – setkání s ředite-
li svých kanceláří a obchodními rady ze třice-
ti zemí celého světa. Čeští výrobci tak mohou 
přímo na místě formou individuálních schů-
zek zkonzultovat své exportní záměry se spe-
cialisty na dané trhy. Proexportní charakter 
veletrhu posílí také zahraniční mise nákup-
čích a dalších odborníků, které pořadatelé 
připravují mj. rovněž ve spolupráci s agentu-
rou CzechTrade. Společným cílem je, aby se 
současný okruh exportně úspěšných komodit 
rozšířil o další skupiny. Kladné saldo ve vývo-
zu dnes vykazují pouze mlékárenské výrobky 
a nápoje, mezi nimi pak zejména pivo a slad.

Ve větší míře než v minulých letech se na 
veletrhu představí nabídka technologií pro pi-
vovarnictví, což je naše tradičně silná export-
ní branže. Klienti z řad odborných návštěv-
níků poptávali zejména dodavatele minipivo-
varů, příslušných technologií a komponentů, 
kteří se představí v pavilonu A2.

Daleko větší naději uspět nejen na meziná-
rodním, ale i českém trhu má značkové zbo-
ží. Veletrh jako SALIMA vytváří k budování 
značky řadu příležitostí. Stejně jako v minu-
lých letech, i tentokrát se na veletrhu budou 
udělovat značky KlasA a takto oceněné vý-
robky zde budou také prezentovány v rámci 
rozsáhlé expozice SZIF. Nejlepší exponáty 
budou oceněny v soutěžích Zlatá SALIMA, 
TRENDY 2008 a Grand Prix VINEX.

EXOTIKA NA ČESKÝ STŮL
Poptávka evropských spotřebitelů po kva-

litních exotických asijských potravinách 
a specialitách roste, a to nejen v sektoru gas-
tronomie. Mezi komodity s perspektivou do-
vozu na evropský a český trh se řadí zejména 
zmrazené potraviny a mořské produkty, koře-
ní, sušené plodiny, konzervované ovoce a ze-
lenina, nealkoholické nápoje, čaj a exotické 

omáčky včetně příměsí do potravin. Pro pod-
nikatele z asijských zemí nabízí prostor střed-
ní Evropy nová odbytiště a cestu sem hledají 
právě přes veletrh SALIMA. V reakci na ros-
toucí poptávku po kvalitních exotických po-
travinách se na výstavišti poprvé otevře tzv. 
Asian Hall, kde se představí firmy z Thajska, 
Číny, Malajsie, Pákistánu, Srí Lanky a dalších 
asijských zemí.

Větší prostor dostanou také dodavatelé 
z dalších částí světa i Evropy. Dovoz potra-
vin a nápojů na český trh stále roste, a to pře-
devším v komoditách maso a masné výrobky, 
zpracované ovoce a zelenina, mlýnské a škro-
bárenské výrobky. Zájem o veletrh nově pro-
jevují někteří významní zahraniční producen-

ti, například v oblasti masného průmyslu se 
zúčastní polská společnost Animex, která je 
součástí americké skupiny Smithfield Foods 
– největšího zpracovatele vepřového masa na 
světě. Poprvé vystavuje také německá společ-
nost Westfleisch a po premiérové účasti na 
minulém ročníku se vracejí další dvě nejvý-
znamnější firmy německého masného prů-
myslu – společnosti Tönnies a Vion. Dále se 
představí například společnost Marfrig Euro-
pe, evropská divize mateřské brazilské společ-
nosti, která je největším producentem hovězí-
ho masa v Jižní Americe.

NABÍDKA NEJEN PRO HORECA 
SEGMENT

SALIMA – Mezinárodní potravinářské ve-
letrhy jsou výjimečné svým širokým záběrem, 
kterým oslovují různé skupiny odběratelů i dal-
ší specialisty. Velmi žádanou klientelu předsta-
vuje segment HORECA, protože význam gas-
tronomických odbytových kanálů stále roste. 
Tito návštěvníci na výstavišti získají dokona-
lý přehled nejen o nabídce potravin a nápojů, 
ale také o možnostech, jak zdokonalit své pro-
vozovny a zvýšit jejich konkurenceschopnost. 
Veletrh INTECO v pavilonu V soustředí kom-
pletní oborovou nabídku počínaje vybavením 
velkokuchyní a konče softwarem. V soused-
ním pavilonu G2 navíc bude probíhat třídenní 
finále soutěže mladých odborníků v gastrono-
mii Gastro Junior Brno 2008 – Nowaco Cup, 
které na výstaviště přivede nejlepší studenty 
oborů kuchař, číšník a cukrář.

Nejen provozovatelé restaurací, ale určitě 
i další návštěvníci se těší na veletrh VINEX. 
Protože na kvalitní vína je škoda se pouze dí-
vat, pozměnili pořadatelé zavedený koncept 
a upravili degustační zónu tak, aby byl veletrh 
pro vystavovatele i návštěvníky ještě atraktiv-
nější. Mimo výstavní prostor navíc bude ote-
vřena vinotéka s možností přímého prodeje. 
Už dnes se můžeme těšit na výběr kvalitních 
vín z celého světa, nabídku nejvýznamněj-
ších domácích producentů i drobnějších vi-
nařů. Jejich účast i zvláštní prezentaci tuzem-
ské produkce pořadatelé připravují ve spolu-
práci s Vinařským fondem ČR.

O POTRAVINÁŘSTVÍ
NA EVROPSKÉ ÚROVNI

V Evropské unii musí potravinářství zajis-
tit lidskou výživu v co nejširším sortimentu 
potravin a nápojů pro více než 460 milionů 
obyvatel. Jedná se o klíčové odvětví zpraco-
vatelského průmyslu, jehož prioritou je zvyšo-
vat bezpečnost a kvalitu potravin odpovídají-
cí trendům správné výživy. Právě tato témata 
včetně společné zemědělské politiky EU bu-
dou na programu jednání konference „Food 
Forum“ s mimořádně kvalitním zastoupením. 
Účast již přislíbili ministři zemědělství a po-
travinářství z Německa, Francie, Portugal-
ska, Slovinska, Švédska i představitelé Evrop-
ské komise. Záštitu nad konferencí převzali 
komisaři EU pro zemědělství i zdraví a ochra-
nu spotřebitele.

O problémech zemědělství a potravinářství 
v EU se na brněnském výstavišti nebude jed-
nat poprvé. SALIMA se stala oficiálním fó-
rem českého potravinářství a vrcholné schůz-
ky resortních představitelů států Visegrádské 
čtyřky i dalších zemí se na posledních roční-
cích staly nepsaným pravidlem. Záštitu nad 
veletrhem převzaly Ministerstvo zemědělství 
ČR, Potravinářská komora ČR a Státní země-
dělský intervenční fond, k odborným garan-
tům patří Státní veterinární správa, Státní ze-
mědělská a potravinářská inspekce a jedenáct 
oborových asociací a sdružení.

VELETRH V ŘEČI ČÍSEL
SALIMA – Mezinárodní potravinářské ve-

letrhy jsou největší výstavní událostí svého 
druhu v zemích střední Evropy. Konají se v bi-
enálním cyklu a posledního ročníku se zúčast-
nilo 1085 vystavujících firem ze 39 zemí, po-
díl zahraničních dosáhl 35 %. Čtrnáct zemí se 
představilo formou oficiální kolektivní expo-
zice, mezi nimi například Srí Lanka, Spojené 
arabské emiráty, Thajsko nebo Brazílie.    

Veletrhy vzbudily mimořádný zájem odbor-
né veřejnosti. Prohlédlo si je 37 400 návštěv-
níků ze 60 zemí, mezi nimi 83 % registrova-
ných odborníků. Mezi návštěvníky byl vysoký 
podíl nejžádanějších „decision makers“ včet-
ně nákupčích obchodních řetězců (Makro, 
Tesco, Ahold, Globus aj.). Podíl zahraničních 
návštěvníků vzrostl na rekordních 13,4 %,
což bylo vůbec nejvíce mezi veletrhy pořáda-
nými v Brně v roce 2006.

HALY JSOU TÉMĚŘ VYPRODÁNY
Dosavadní zájem vystavovatelů naznačuje, 

že účast na Mezinárodních potravinářských 
veletrzích SALIMA 2008 bude minimálně na 
úrovni minulého ročníku. Výstavní haly jsou 
téměř zaplněny, i když do zahájení zbývá ješ-
tě dvanáct týdnů a stále chodí nové přihláš-
ky. Tradičně vysoká bude účast na mezinárod-
ních veletrzích mlynářství, pekařství a cukrář-
ství MBK a technologií a zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování INTECO. Meziná-
rodní vinařský veletrh VINEX přivítá zajíma-
vé zahraniční vystavovatele například z Jihoaf-
rické republiky, Rakouska, Slovinska nebo ma-
ďarské Tokajské oblasti. Z branží samotného 
veletrhu SALIMA patří k nejsilnějším zpraco-
vání masa včetně technologií a obalový průmy-
sl, který poprvé obsadí celý pavilon G1.

Veletrhy i s doprovodným programem zapl-
ní celkem deset výstavních hal, takže ve dnech 
4. až 7. března 2008 bude brněnské výstaviště 
skutečně plné barev, chutí a vůní!
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 Praha – V anketě Českých 100 
nejlepších obhájila loňské i před-
loňské vítězství elektrárenská spo-
lečnost ČEZ. Na druhém místě 
skončila rovněž jako v předchozích 
dvou ročnících automobilka Škoda 
Auto a třetí stupeň obsadila stejně 
jako loni pojišťovna Kooperativa. 
Výsledky poskytla pořádající spo-
lečnost Comenius.

 
 V první desítce se na dalších mís-

tech umístily firmy v pořadí Microsoft, 
Telefónica O2, Škoda Holding, T-Mobi-
le, Eurest, Veletrhy Brno a Allianz Po-
jišťovna. Z elitní desítky proti loňsku 
vypadly Česká spořitelna, Metalimex, 
Mafra a Letiště Praha. 

 V rámci soutěže jsou vyhlašovány 
i nejlepší firmy v jednotlivých odvět-
vích. V cestovním ruchu a hotelnictví 
zvítězil Čedok, v informačních a ko-
munikačních technologiích ČD – Tele-
matika, ve stavebnictví a developerství 
společnost Best, v zemědělství a po-
travinářství Agria Drásov a v katego-
rii nazvané dynamický růst Aero Vo-
dochody. 

 Cílem soutěže je zviditelnit v Čes-
ku registrované firmy z co nejširšího 
spektra ekonomických aktivit. Navrže-
ný podnik musí platit v Česku daně, 
mít nejméně 20 zaměstnanců a vyká-
zat roční tržby větší než 30 milionů ko-
run. Systém vyhodnocení využívá zna-
losti širokého okruhu vybraných od-
borníků. 

 Výsledky letošního ročníku v pátek 
29. 11. 2007 na Pražském hradě oficiál-
ně vyhlásila společnost Comenius. 

POŘADÍ: 
 1. ČEZ, a. s. 

 2. ŠKODA AUTO a. s. 

 3.  KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s., 
Vienna Insurance Group 

 4. MICROSOFT s. r. o. 

 5.  TELEFÓNICA O2 CZECH 
REPUBLIC, a. s. 

 6. ŠKODA HOLDING a. s. 

 7.  T-MOBILE CZECH REPUBLIC a. s. 

 8. EUREST, spol. s r. o. 

 9. VELETRHY BRNO, a. s. 

 10. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s. 

 11. KOMERČNÍ BANKA, a. s. 

 12.  AGC FLAT GLASS CZECH a. s.,
člen AGC Group 

 13. UNICORN a. s. 

 14.  DELOITTE CZECH REPUBLIC 
B.V., organizační složka 

 15. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. 

 16. UNIPETROL, a. s. 

 17.  ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA, a. s. 

 18. SEVEROČESKÉ DOLY a. s. 

 19. ČESKÁ POŠTA, s. p. 

 20. TOP HOTELS GROUP a. s. 

 21. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s. 

 22.  KPMG ČESKÁ REPUBLIKA,
s. r. o. 

 23. RWE TRANSGAS, a. s. 

 24.  VODAFONE CZECH REPUBLIC
a. s.

 25. LETIŠTĚ PRAHA, s. p. 

 26. BEST, a. s. 

 27. EXIM TOURS a. s. 

 28.  KAREL HOLOUBEK - TRADE 
GROUP a. s. 

 29. BOHEMIA SEKT, a. s. 

 30.  EUROAGENTUR HOTELS
& TRAVEL a. s. 

 31. EURONEWS, a. s. 

 32.  NOKIA CZECH REPUBLIC,
s. r. o. 

 33. SAZKA, a. s. 

 34. ČESKÁ POJIŠŤOVNA a. s. 

 35. AGROTRADE, a. s. 

 36. PPF a. s. 

V soutěži Českých 100 nejlepších obhájila prvenství firma ČEZ 

Na snímku jsou zleva Oldřich Gojiš, předseda představenstva společnosti Interlac-
to,  Jaromír Hlavinka z olomoucké agrární komory a Leoš Novotný, generální ředi-
tel společnosti Hamé.  

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič si měl jistě co povídat s bývalým ministrem 
zemědělství Miroslavem Tomanem, který jako prezident holdingu AGROTRADE měl 
tu čest  na slavnostním večeru TOP 100 převzít hned dvě ceny, které společnost získa-
la. Vpravo je Jan Veleba, prezident AK ČR.

Předseda Českého svazu zpracovatelů masa Jaromír Kloud byl na slavnostním aktu  
na Pražském hradě s manželkou.

Prezident a generální ředitel holdingu Agrotrade Miroslav Toman (vle-
vo) a Zdeněk Toman přihlíželi slavnostnímu aktu TOP 100, kde měli dvě že-
lízka v ohni. Ocenění získala dceřiná společnost Alima a holding Agrotrade.

Prezident PK ČR Miroslav Toman (na snímku uprostřed) s Oldřichem Gojišem (vlevo)
ze společnosti Interlacto se během slavnostního večera na Pražském hradě setkali
i se stínovým ministrem zemědělství ČSSD a předsedou PK ČSSD Michalem Haškem.

 37. 2N TELEKOMUNIKACE a. s. 

 38. AGROFERT HOLDING, a. s. 

 39. FEZKO a. s. 

 40. MAFRA, a. s. 

 41. FOXCONN CZ s. r. o. 

 42. SIEMENS s. r. o. 

 43.  EVRAZ VÍTKOVICE STEEL,
a. s. 

 44. ELTODO EG, a. s. 

 45. ZENTIVA, a. s. 

 46. GAMA GROUP a. s. 

 47. MOUNTFIELD a. s. 

 48. VÍTKOVICE, a. s. 

 49. ALTA, akciová společnost 

 50. METALIMEX a. s. 

 51. KOFOLA a. s. 

 52.  IMPORT VOLKSWAGEN GROUP 
s. r. o. 

 53. CZECH COAL a. s. 

 54.  ZŘUD-MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s. 

 55.  IBM ČESKÁ REPUBLIKA,
spol. s r. o. 

 56. ČESKÉ AEROLINIE a. s. 

 57. OKD, a. s. 

 58. ECONOMIA a. s. 

 59.  ZÁTIŠÍ CATERING GROUP
a. s. 

 60. HEWLETT - PACKARD s. r. o. 

 61. AUTEL, a. s. 

 62. BRISK TÁBOR a. s. 

 63. OHL ŽS, a. s. 

 64.  ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA,
a. s. 

 65. LINDE GAS a. s. 

 66. GRADA PUBLISHING, a. s. 

 67.  UNICREDIT LEASING CZ, a. s. 

 68.  AVE CZ ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ s. r. o. 

 69.  SHELL CZECH REPUBLIC a. s. 

 70. PRŮMSTAV, a. s. 

 71. ZVVZ a. s. 

 72. OREA HOTELS a. s. 

 73. SCANSERVICE a. s. 

 74. MADETA a. s. 

 75. SKANSKA CZ a. s. 

 76. NESS CZECH s. r. o. 

 77. LINET spol. s r. o. 

 78. ABF, a. s. 

 79. OLYMPUS C&S spol. s r. o. 

 80. PRAŽSKÁ ENERGETIKA, a. s. 

 81. METROSTAV a. s. 

 82.  ALIMA ZNAČKOVÁ 
POTRAVINA, a. s. 

 83. EXCON, a. s. 

 84. FIRO-TOUR a. s. 

 85. JANEK spol. s r. o. 

 86. ZENOVA SERVICES s. r. o. 

 87.  ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ 
A ROZVOJOVÁ BANKA, a. s. 

 88.  SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV,
s. r. o. 

 89. ASE, s. r. o. 

 90. RUDOLF JELÍNEK a. s. 

 91. PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. 

 92. GRUND a. s. 

 93.  LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY 
A RÁMY, a. s. 

 94.  MASTERCARD EUROPE SPRL, 
organizační složka 

 95. AEC, spol. s r. o. 

 96. POVODÍ ODRY, státní podnik 

 97.  CANADIAN MEDICAL CARE, 
ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r. o. 

 98.  LE & CO - Ing. Jiří Lenc,
s. r. o.

 99. ICZ a. s. 

 100. VÍTKOVICE TOURS s. r. o. 

Stínový ministr zemědělství ČSSD, předseda PK ČSSD Michal Hašek (uprostřed)
v doprovodu prezidenta AK ČR Jana Veleby (vlevo) a prezidenta PK ČR Miroslava 
Tomana (vpravo) Text a fota: Eugenie Línková
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AGRIA Drásov spol. s r. o. Ing. Božik SEVERÍN Jednatel

Agrochemický podnik 
Mstětice a. s.

Josef SALAČ Předseda představenstva

HAMÉ a. s. Ing. Leoš NOVOTNÝ Generální ředitel

INTERLACTO spol. s r. o. MVDr. Oldřich GOJIŠ Ředitel

UNITED BAKERIES a. s. Marko PAŘÍK
Předseda představenstva 
a generální ředitel

Zemědělské družstvo 
vlastníků Štichovice

Ing. Václav BULÍN Předseda představenstva

HAMÉ oceněno v anketě 
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Společnost Hamé, patřící dlouhodobě k předním potravinářským firmám 
zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, získala ocenění, 
když se umístila ve významné anketě ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. Význam-
ného ocenění získala v kategorii Zemědělství a potravinářství. Hamé tak 
po loňském třetím místě v prestižní anketě CZECH TOP 100, letos získalo 
další prestižní ocenění.

Slavnostní ocenění firem proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu a oce-
nění z rukou ministra zemědělství Petra Gandaloviče převzal za Hamé předseda 
představenstva společnosti Leoš Novotný. 

 „Velmi si tohoto ocenění vážím. Motivuje nás to k ještě lepšímu výkonu a k lep-
ším obchodním výsledkům nejen na českém trhu, ale i na zahraničních trzích,“ 
sdělil předseda představenstva Hamé, a. s., Ing. Leoš Novotný. 

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku 
nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR 
zaregistrované) firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomic-
kých aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoru-
hodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJ-
LEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétních znalostí širokého okruhu vy-
braných odborníků.  

Společnost Hamé je přední potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvan-
livých i chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. létům minulého století. 

Hamé nepůsobí jen na území České a Slovenské republiky, ale už řadu let úspěš-
ně dobývá zahraniční teritoria. Podíl exportu Hamé činí cca 35 % z celkových tržeb 
4,4 mld. Kč v roce 2006. Výrobky Hamé můžete naleznout ve více než 35 zemích 
světa, mezi něž patří např. Rusko, Rumunsko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Slovinsko či Kazachstán. V neposlední řadě můžete naleznout výrobky také v Li-
byi, USA, Velké Británii nebo Izraeli.

Hamé produkuje své široké portfolio v 8 výrobních závodech. 6 výrobních zá-
vodů je v České republice a po jednom výrobním závodě má Hamé v Ruské fe-
deraci a v Rumunsku.  Hamé, a. s.

VÝSLEDKY V OBOROVÉ KATEGORII ZEMĚDĚLSTVÍ
A POTRAVINÁŘSTVÍ

PRAHA – Společnost United Bakeries se hned v prvním roce své 
existence propracovala mezi nejvýše hodnocené firmy České repub-
liky roku 2007. 

Na slavnostním vyhlášení Českých 100 nejlepších ve Španělském sále 
Pražského hradu převzal ocenění z rukou ministra zemědělství Petra Gan-
daloviče výkonný ředitel společnosti Jan Jedlička.

Společnost United Bakeries, nástupnická organizace firem Delta Pekár-
ny a Odkolek, byla oceněna mezi nejlepšími šesti českými firmami v kate-
gorii Zemědělství a potravinářství.

United Bakeries je největší středoevropskou pekárenskou skupinou 
a operuje v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku. Značky 
společnosti Delta a Odkolek jsou podle průzkumů dvěma nejdůvěryhod-
nějšími značkami pečiva v České republice, kde trh zásobuje společnost ze 
14 průmyslových pekáren. 

Jaroslav Pomp
UNITED BAKERIES a. s.

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič předává certifikát Českých 100 nejlep-
ších Janu Jedličkovi, výkonnému řediteli United Bakeries.

United Bakeries
mezi nejlepšími firmami ČR

Praha – Společnost Kostelecké 
uzeniny, a. s., přichází s redesi-
gnem loga, obalů, webových strá-
nek a zároveň uvádí na trh nové 
produkty. Výrazná změna designu 
je součástí strategie společnosti, 
která tak posiluje pozici lídra na 
českém trhu. 

„Cílem změn je zvýšit povědomí 
o značce, zdůraznit kvalitu výrobků 
a posílit pozici lídra na trhu,“ vysvět-
luje Mojmír Zaydlar, obchodní ředi-
tel Kosteleckých uzenin. Rebranding 
bude dokončen do konce první polo-
viny roku 2008. Podpoří jej komplet-
ní rebranding vozového parku, ozna-
čení prodejních míst, POS a další re-
klamní nosiče, ATL komunikace, 
jako např. inzerce v časopisech pro 
ženy, dále PR a sampling.

„Známé červeno-černé logo labužní-
ka bylo inovováno nekoncepčně a vy-
cházelo z požadavků v dobách socia-

Praha – Z 8. ročníku ankety HIT 
Moderního obchodu si společnost 
Kostelecké uzeniny převzala oce-
nění hned za tři první místa. Kos-
telecké uzeniny uspěly ve třech 
z celkových 21 kategorií v konku-
renci 174 výrobků od 45 dodava-
telů. Cenu v Praze převzal za Kos-
telecké uzeniny obchodní ředitel 
Mojmír Zaydlar. 

Vítěznými produkty se staly Javo-
řické párky v kategorii Masné výrob-
ky a výrobky z ryb, Utopenci v katego-
rii konzervované výrobky a Křemeš-
ník v kategorii Výrobky se značkou 
KLASA. „Značku Klasa máme při-
dělenu u dalších 15 výrobků. Oceněný 
Křemešník patří do kategorie fermen-
tovaných salámů s ušlechtilou plísní 
na povrchu, které jsou vlajkovou lodí 
našich produktů,“ upřesňuje Mojmír 
Zay dlar. 

„Vítězné umístění produktů Koste-
leckých uzenin je pro nás zpětnou vaz-
bou, že pilíře, na kterých stavíme – tra-
dice, lidský a technický potenciál – jsou 
tou správnou cestou a zákazník je umí 
ocenit,“ hodnotí výsledek ankety ob-
chodní ředitel Kosteleckých uzenin. 
„Vítězné a další produkty jsme podpoři-
li zejména v letákových kampaních ob-
chodních řetězců a v rámci ochutnávek 
na vybraných prodejních místech. No-
vinkou je inovace designu loga a obalů 
produktů,“ dodává Mojmír Zaydlar. 

Kostelecké uzeniny bodovaly! 
P O R O T A  O C E N I L A  T Ř I  P R O D U K T Y  1 .  M Í S T E M

Hodnotícími kritérii výrobků byly 
zájem spotřebitelů o nový výrobek, 
podpora prodeje, výše marže, růst 
obratu a obrátkovost. Porotu tvořili 
zástupci obchodních sítí Ahold ČR, 
ENAPO obchodní, Globus ČR, Jed-
nota České Budějovice, Jednota Kap-
lice, Maloobchodní síť Bala, Maloob-
chodní síť Brněnka, ROSA market 
a SPAR Česká obchodní společnost.

Kostelecké uzeniny, a. s., jsou dnes 
s přibližně 7 % trhu největším produ-
centem masné výroby v republice. Jsou 

podnikem s devadesátiletou tradicí 
a od roku 2003 součástí společnosti 
Agrofert Holding, a. s. Ročně zásobují 
trh více než 65 000 tunami masa a uze-
nin při 1450 zaměstnancích a obratu 
3,8 mld. CZK. Vyrábí kompletní sor-
timent výrobků z vepřového, hovězího 
i drůbežího masa. 

Prémiovou řadu a vlajkovou loď 
představují fermentované salámy 
s ušlechtilou plísní na povrchu.

Jitka Adamčíková,
 Agrofert Holding, a. s.

Mojmír Zaydlar, obchodní ředitel a. s. Kostelecké uzeniny při převzetí ceny

Kostelecké uzeniny v novém designu
lismu, který trpěl nedostatkem barev 
a fantazie,“ vysvětluje Mojmír Zay-
dlar. „Původní tvrdá červená barva pro-
to nyní dostala saténový nádech, kte-
rý je obrazem kvality a nadstandardu. 
Logo jsme osvěžili zelenou a krémovou 
barvou a zvýraznili název společnosti, 
který ve starém logu zanikal,“ popisuje 
Mojmír Zaydlar. 

Nový design obalů využívá secesní 
prvky a evokuje tradici a vysokou kva-
litu produktů. Do konce roku 2007 
bude obaly zdobit pečeť s emblémem 
90. výročí, které Kostelecké uzeniny 
letos slaví. Grafickou linii obalů sle-
dují webové stránky společnosti, kte-
ré rovněž prošly kompletním redesi-
gnem.

„Věříme, že díky větší atraktivitě 
a přehlednosti obalů začnou spotřebite-
lé více vnímat značku Kostelecké uzeni-
ny,“ uzavírá přínos rebrandingu Moj-
mír Zaydlar.  Jitka Adamčíková

Agrofert Holding, a. s.

Eugenie Línková



www.olma.cz

Jahodový Florian  –  dvěstěmilióntý kelímek 
Dne 4. 12. 2007 byl v Olmě vyroben 200milión-

tý kelímek s mléčným výrobkem. V roce 2007 při-
padla řada právě na jogurt Florian, který se vyrá-
bí od 15. 5. 1994 a jednoznačně patří k nejoblíbe-
nějším výrobkům olomoucké mlékárny a českého 
trhu vůbec. Ročně jej Olma dodá na trh více než 60  
miliónů kusů. 

K původním čtyřem příchutím postupně přibývaly v průběhu 
let další a dnes se tento smetanový jogurt vyrábí již v devíti růz-
ných chuťových variantách. Nejžádanější je jahoda, která se celou 
dobu drží na špičce poptávky. 

Pokud bychom postavili lońských dvě stě miliónů kelímků na-
příklad o průměru 7 cm vedle sebe, dosáhla by jejich řada až do 

města  Alice Springs v Austrálii nebo na Easter Island (Velikonoč-
ní ostrov) u Chile.

OLMA, a. s. je druhým nejvýznamnějším výrobcem mléč-
ných výrobků v ČR. Byla založena v roce 1970 a v roce 1994 se 
stala akciovou společností. Majoritním vlastníkem společnos-
ti je Milkagro, a. s. Olomouc (sdružení prvovýrobců a dodava-
telů 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 ekolo-
gické 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 čers-
tvé 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.

16 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 1 / 2008



ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Tuzemské surovinové zdroje pro masnou 

výrobu – jatečná zvířata – jsou již několik 
let problematickou oblastí zemědělství, ale 
i masného průmyslu. Současný stav však 
hodnotí všechny zainteresované strany jako 
kritický. Jak vidíte tento problém Vy a jak 
by bylo možné tento problém, podle Vás, 
řešit? A k tomu ještě praktický dotaz: od-
kud nakupuje jatečná zvířata Vaše společ-
nost a jak hodnotíte současné podmínky 
těchto nákupů, zejména návazně na ekono-
miku Vaší společnosti?

ODPOVĚĎ:
Z důvodu mé profese jsem měl mnohokrát 

možnost se za poslední období oficiálně či ne-
oficiálně vyjádřit, že chov jatečných zvířat v té-
to zemi je dle mého názoru ohrožen, což navíc 
dokumentují zveřejněné statistiky. Ohrožen ne-
ní pouze chov prasat, ale i chov monogastric-
kých zvířat. Důvodů je několik. Ten podstatný 
dle mého posouzení je v nezájmu o budoucnost 
zemědělství ze strany vládních činitelů, včetně 
neochoty řešit nakumulované problémy. Že ce-
na jatečních zvířat se nestanovuje pouze v na-
ší republice, již dávno respektujeme. Přesto se 

domnívám, že pochopení, možná i podpora ze 
strany ministerstva by byla více nežli ke specifi-
kaci chovu zvířat v naší zemi žádoucí. Je-li ne-
zájem, logicky nemůže být ani řešení. Vždy pla-
tilo pravidlo, že pravda je ta, co řeší problémy, 
a ne ta, co dělá zmatek. I v profesním životě kaž-
dé odvětví nemůže dostat, co požaduje neb ja-
ké má představy, ale vím a jsem přesvědčen, že 
bez zodpovědného přístupu budoucnost chovu 
jatečních zvířat v této zemi je ohrožen, což není 
schopen vyřešit producent či zpracovatel.

Pro naši společnost nakupujeme výhradně ja-
teční zvířata od specializovaných podniků a fi-
rem, se kterými máme dlouhodobé obchodní 
vztahy, které jsou a věřím nadále budou na vy-
soké úrovni. Samozřejmě, že současné relativ-
ně nízké výkupní ceny všech kategorií jatečních 
zvířat se negativně projevují v ekonomice, kdy 
je zákonem, pokud levně nakoupíš, tak následně 
i mnohem levněji prodáš. Při stále se zvyšujících 
vstupních nákladech do výroby je toto celkově 
pro zpracovatelský průmysl velmi nepříjemné. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Vyrobit velmi lahodný a chutný masný 

výrobek, to je pro šikovného řezníka sa-
mozřejmost. Vstoupí-li však do jeho „díla“ 

požadavek odběratele, že má být expirace 
masného výrobku několik týdnů a výsledná 
cena s limitem, nastává problém. Jak z to-
ho ven, aby si spotřebitel pochutnal a před-
tím si odběratel výrobek zalistoval a trva-
le odebíral? 

ODPOVĚĎ:
V mnoha případech se mi jeví, že kvalita fi-

nálních výrobků na našem českém trhu není 
vždy na předním místě a to především z důvodu 
požadovaných velice nízkých cen. Lze konsta-
tovat, že dosti často honba za levným výrobkem 
překračuje meze související s etikou, a to bez 
ohledu na konečného spotřebitele. Též je sku-
tečností, že i ty nejpřesněji identifikované potře-
by trhu jsou k ničemu, pokud není oboustranné 
pochopení, které by v mnoha případech nemě-
lo překročit určité hranice. Je nutno si uvědo-
mit, že pokud nechceme pro budoucnost ztratit 
spotřebitele, který v mnoha případech požaduje 
levný výrobek, musí být tento vyráběn tak, aby 
obstál ve všech kritériích, a to jak u zákazníka, 
tak i u odborníka.

Vaše otázka je orientovaná též na názor k za-
listování jednotlivých potravinářských výrobků. 
V dnešní době nebývá příliš často důvodem k za-

listování kvalita. Tento postup se nám výrobcům 
může časem vymstít. Důvod je prostý – zákazní-
ci produkt opakovaně koupí omezeně nebo vů-
bec a peníze za zalistování se stanou vyhozenou 
investicí. Za naši společnost mohu prohlásit, že 
se snažíme neustále pracovat a vyvíjet nové mas-
né výrobky, které ve všech skupinách respektují 
a následně signalizují stále stoupající požadav-
ky zákazníků.

Všem odběratelům a zákazníkům si dovolím 
za důvěru k výrobkům, které produkuje MK Pí-
sek, poděkovat. Zároveň je ujistit, že vždy bu-
deme dbát na to, abychom mezi výrobci patřili 
z pohledu na kvalitu k vyšším standardům.

Redakce – F. K.

od MVDr. Ladislava H á j k a,
generálního ředitele společnosti 
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.
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Dne 6. 12. 2007 proběhlo slavnost-
ní předávání certifikátů KLASA 
v Obecním domě. Z rukou ministra 
zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče 
převzal toto ocenění i předseda před-

stavenstva společnosti AGRIMEX Vestec a. s.
Ing. Ryzsard Nemoudry. Národní znač-
ku kvality KLASA získaly hned dva výrob-
ky, Špenát Dione 450 g a Špenát ochucený
Dione 400 g. 

AGRIMEX Vestec a. s. uvádí na trh novou řadu pro-
duktů spotřebitelského balení (malobalení) pod značkou 
DIONE, která navazuje na již zavedenou stejnou značku 
pro velkoobchod a gastronomii. Hluboce zmrazený špená-
tový protlak si uchovává charakteristickou chuť díky tomu, 
že použitá surovina je hluboce zmrazena několik hodin po 
sklizni.

ŠPENÁT DIONE 450 g
Je vyráběn dle tradiční receptury. Neobsahuje barviva ani konzervač-

ní látky.Je to přirozený zdroj vitamínů, vlákniny a minerálních látek. Je 
ideální pro přípravu polévek, zeleninových jídel nebo jako příloha.

ŠPENÁT OCHUCENÝ DIONE 400 g
Je jemně ochucený mlékem, česnekem a cibulkou. Tento výrobek se po 

tepelné úpravě nemusí dále dochucovat. Je ideální pro přípravu zelenino-
vých jídel nebo jako příloha.

Neobsahuje barviva ani konzervační látky.
Značka DIONE je symbolem přírodního produktu, která garantuje vyso-

kou kvalitu za dostupnou cenu. 

www.agrimex.org

AGRIMEX Vestec a. s.
má značky Klasa

Společnost AGRIMEX Vestec a. s. byla 
založena v roce 1995 a je ryze českou spo-
lečností. Výrobní a obchodní aktivity prová-
dí od 1. března 2006 v jedné z nejmoderněj-
ších mrazíren, v nové provozovně  na severním 
okraji Prahy v  Panenských Břežanech. Díky 
instalované výrobní technologii je AGRIMEX 
schopen vyrábět a balit  veškeré druhy hlubo-
ce zmrazeného ovoce, zeleniny, ovocných a zele-
ninových směsí a ovocné dřeně. Moderní infor-
mační technologie, která se používá v oblasti 
skladování umožnila AGRIMEXU, jako první fir-
mě v ČR, začít sledovat pohyb svého zboží a suro-
vin prostřednictvím čteček čárových kódů v tak 
náročném prostředí, jako je teplota -22 °C v mrazí-
renských skladech. Produkty jsou na trh dodávány 
pod obchodní značkou DIONE pro segment retai-
lu a DIONE PREMIUM a AGRIMEX pro segment 
gastronomie. Společnost je držitelem certifikátu ČSN 
EN ISO 9001:2001, HACCP a  BIO. 
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Přejeme
Vám

hodně
zdraví,

úspěchů
a osobní

spokojenosti
v novém

roce
2008.

Tozos spol. s r. o. – Horní Tošanovice
výrobna masných výrobků Vojkovice

Tel.: 558 651 029, e-mail: jatka @tozos.cz 
Kontaktní osoba: ing. Jaromír Bardoň, vedoucí masné výroby a jatek

ČERTOVKY 

KE GRILOVÁNÍ

KLOBÁSA

– PEČENÁ

SEKANÁ SVÍČKOVÁ

V uplynulém roce 2007 fi rma – Tozos spol. s r. o. , masná výroba - Vojkovice,
se stala držitelem značky KLASA a dne 6. 12. 2007 převzal představitel fi rmy

z rukou ministra zemědělství ČR – Mgr. Petra Gandaloviče
certifi káty opravňující používat značku KLASA na tyto výrobky:

TOZOS spol. s r. o., HORNÍ TOŠANOVICE, MASNÁ VÝROBA - VOJKOVICE,
VŠEM ČTENÁŘŮM POTRAVINÁŘSKÉHO ZPRAVODAJE,

PŘEJE MNOHO ZDRAVÍ, PRACOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE 2008.

* * *
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Společnost Včelpo, spol. s r. o., byla založena již 
v roce 1979 jako výrobní podnik českých včelařů. Sídlo
společnosti se nachází v krásném přírodním prostředí
Drahanské vrchoviny na jižní Moravě. Čisté přírodní 
prostředí této oblasti splňuje podmínky pro kvalitu pří-
rodních produktů, mezi kterými včelí produkty zaujíma-
jí přední místo.

 Nosným programem naší společnosti je zpracování přírodní-
ho včelího medu jako vysoce kvalitní biopotraviny. V českých me-
dech nebyly dosud zjištěny zvýšené hodnoty reziduí pesticidů či 
těžkých kovů. Česká republika se v Evropě řadí mezi státy s nej-
důslednějším dohledem nad způsoby aplikace léčiv včelám a kon-
trolou jejich zbytků v produktech, proto zásobujeme trh produk-
ty od českých včelařů s garancí nejvyšší kvality. Veškeré produk-
ty získané přímo od českých včelařů nejsou žádným způsobem 
chemicky ošetřeny ani upraveny. Společnost má od roku 2003 
schválení Krajské veterinární správy pro zpracování a prodej vče-
lích výrobků do všech zemí Evropské unie pod číslem CZ 801 ES.
Výroba probíhá pod dozorem Státní veterinární správy a zavedený-
mi výrobně-hygienickými certifikovanými standardy. Na kontinuál-
ní kvalitu dohlíží tým pracovníků v moderně vybavené laboratoři. 
Produkty jsou testovány Státním zdravotním ústavem a jsou povo-
leny hygienikem ČR. Český svaz včelařů propůjčil známku Český 
med, která je poskytována pouze pro med nejvyšší kvality.

Výrobky naší společnosti jsou od roku 2005 oceněny prestižní 
národní značkou kvality KLASA, která je od roku 2003 udělová-
na kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům
splňujícím přísné výrobní podmínky. 

Ředitel společnosti Včelpo, spol. s r. o., Ing. Panajotis Margarito-
pulos stanovil v dokumentu Cíle společnosti nejen zabezpečit vy-
soký jakostní standard výrobků, ale realizovat především rozsáhlou 
inovaci stávajícího sortimentu výrobků, včetně vývoje nových pro-
duktů podporující současný moderní life styl.

V letošním roce byla naše společnost certifikována společností 
ABCERT GmbH na BIO producenta produktů ekologického země-

dělství v souladu se zákonem č. 242/2000 a Nařízením 
Rady (EHS) č. 2092/91, který se vztahuje na výkup, 
zpracování a prodej těchto včelích bioproduktů. Biový-
robky jsou vysoce kvalitní, čistě přírodní a přísně kont-
rolované produkty ekologického zemědělství. Produk-
ty označené chráněnou značkou BIO jsou pro spotře-

bitele zárukou, že neobsahují zbytky antibiotik, pesticidů, geneticky 
modifikovaných organismů, hormonální a chemické látky.



Praha (red) – Společnost PENAM, a. s., při-
chází se změnou designu loga, obalů a novým 
rozdělením výrobkových řad. Důvodem inovací 
je expanze společnosti na český trh, kde ne-
dávno otevřela pekárnu Zelená louka, a ambi-
ce stát se jedničkou na pekárenském trhu.

„Cílem změn je zvýšit povědomí o značce, uká-
zat kvalitu výrobků, přesvědčit o ní zákazníka a po-
sílit pozici společnosti PENAM na trhu,“  vysvětluje 
změnu designu Hana Kamińska, marketingová ře-
ditelka PENAM, a. s. „Produkty v nových designech 
zavádíme na pulty obchodů postupně od listopadu. 
Rebranding by měl být ukončen do konce letošního 
roku,“ dodává Hana Kamińska.

Původní logo PENAM bylo vnímáno trochu ja-
ko technické. Chybělo mu teplo a příjemná atmo-

sféra, kterou si s pečivem lidé spojují. „Změnili 
jsme barvu, tvar i písmo a výsledkem je příjemně 
a moderně působící logo,“ popisuje vizuální změ-
ny loga Hana Kamińska. „Logu dominuje červená 
barva, která je nyní tmavší a teplejší a je doplněna 
zlatou barvou. Písmo je měkčí a původně oválné lo-
go má dnes tvar zvlněného štítku,“ upřesňuje Ha-
na Kamińska.

„Zásadní změnou je rozdělení širokého sortimen-
tu do pěti samostatných řad – Dobrý den, Lepší den, 
Fit den, Rosický chléb toustový a Sladký den,“ po-
kračuje Hana Kamińska. Balení jednotlivých řad 
má kromě nových názvů zcela novou moderní gra-
fiku a barevné odlišení usnadňuje spotřebiteli ori-
entaci při výběru. „Všechny řady vizuálně spojuje 
logo Penam, které je nyní cíleně výraznější,“ dodává 
Hana Kamińska.

Kromě změny designu loga a obalů prošly kom-
pletním redesignem také webové stránky společ-
nosti. Jejich součástí je sekce zdravé výživy, kte-
rou Penam připravuje ve spolupráci s dietoložkou. 
V rámci změn byla rozpracována nová strategie 
komunikace a prezentace výrobků. Marketingový 

Praha – Značka PENAM chce nabídnout 
spotřebitelům více informací pro jednoduš-
ší orientaci na trhu s pečivem. Proto přiná-
ší nové rozdělení sortimentu na výrobky zá-
kladní a výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 
„S novým rozdělením přináší značka PENAM
také více informací o výživových hodno-
tách výrobků s důrazem na důležitost pří-
jmu vlákniny ve stravě, a to, že prá-
vě pečivo může být jejím přirozeným zdro-
jem. Tato skutečnost vedla značku PENAM
k zahájení spolupráce s výživovou porad-
kyní Monikou Divišovou,“ uvedla ředitel-
ka marketingu společnosti Penam Hana Ka-
mińska.

V sortimentu značky PENAM jsou význam-
ným zdrojem vlákniny zejména produkty řady 
FIT den, která obsahuje 11 produktů, v tom nově 
čtyři chleby – Vinio, Šestizrný, Špaldový s jabl-
ky a Kornový. Zároveň s těmito produkty přiná-
ší Penam i novinky v řadě Lepší den, celkem 
9 nových chlebů, např. Žitný, Tmavý sladový, 
Bramborový nebo Litevský s rozinkami.

S výživovou poradkyní Penamu Monikou Di-
višovou, která je zároveň ředitelkou centra Well-
nessia, vytvořil Penam na webových stránkách 
sekci ,,Žijte zdravě“.

„Návštěvník v ní najde informace o význa-
mu vlákniny, její zdroje, účinky na organismus, 
rady, jak se zorientovat v nabídce pečiva, jak 
může pomoci např. celozrnné pečivo. Součás-
tí je sekce ,,dietoložka radí“, kde si každý může 
udělat test, zda přijímá dostatek vlákniny, ne-
chat si sestavit osobní jídelníček a najít řadu dal-
ších užitečných informací,“ vysvětluje Hana Ka-
mińska.

Orientaci při výběru pečiva spotřebitelům 
ulehčí zcela nová moderní grafika obalů Penam 
s novým logem a barevným odlišením jednot-
livých řad. Změnou je také rozdělení širokého 
sortimentu pečiva do pěti samostatných řad – 
Dobrý den, Lepší den, Fit den, Rosický chléb 
toustový a Sladký den. „Naší snahou je, aby měli 
spotřebitelé co nejvíce informací pro jednodušší 
výběr pečiva. Zároveň chceme vyzdvihnout vý-
znam vlákniny, a to, že pečivem si spotřebitelé 
snadno doplní její denní potřebné množství. Je 

PENAM s novým designem

PENAM radí i jak zdravě žít
známým faktem, že ČR má v příjmu vlákniny 
velké rezervy, což souvisí s předními příčkami 
našich obyvatel v civilizačních chorobách. Rá-
di bychom díky šíření osvěty a upozorněním na 
celozrnné pečivo, jako významný zdroj vlákni-
ny, pomohli zvrátit tento nepříznivý stav,“ shr-
nuje cíle osvěty společnosti Penam Hana Ka-
mińska.

mix zahrnuje nadlinkovou komunikaci – designo-
vaná pekařská auta, inzerce v časopisech pro že-
ny i podlinkovou komunikaci – zejména ve formě 
samplingu a PR komunikaci. 

„Věříme, že díky větší atraktivitě a přehlednos-
ti obalů začnou spotřebitelé více vnímat značku
PENAM. Chceme se stát jedničkou na trhu a změ-
nou designů a nastartováním nové komunikace
jsme udělali první krok,“ uzavírá přínos rebrandingu 
marketingová ředitelka společnosti PENAM, a. s.

Společnost PENAM, a. s., se sídlem v Brně je dru-
hým největším výrobcem pekárenských, mlýnských 
a těstárenských produktů s tradicí od roku 1992. 
V deseti pekárenských provozech, třech mlýnech 
a jedné těstárně zaměstnává přes dva tisíce zaměst-
nanců a vyrábí více než tisíc druhů produktů. Své vý-
robky exportuje zejména na Slovenko a do Polska. 
PENAM, a. s., podniká i na Slovensku, kde je se 17 
procenty druhou největší pekárenskou společností.
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•   Celozrnné pečivo se vyrábí z celo-
zrnné mouky, která obsahuje i vnější 
vrstvy zrna obilí. Tyto vrstvy jsou bo-
haté na vlákninu s obsahem vitami-
nů, minerálních látek a esenciálních 
mastných kyselin.

 •   Celozrnné pečivo obsahuje vlákni-
nu v množství až 8,5 g ve 100 g (do-
poručená denní dávka je 20–30 g 
vlákniny). Celozrnný pochoutko-
vý chléb z řady FIT DEN obsahu-
je dokonce 11,32 g ve 100 g, 4 plát-
ky snadno pokryjí denní množství 
vlákniny.

•    Celozrnné pečivo má nízký glykemi-
cký index (GI). Pomáhá tak omezo-
vat chuť k jídlu tím, že vytváří po-
cit plnosti delší dobu po jídle, což je 
ideální pro regulaci váhy. Je to dáno 

tím, že potraviny s nízkým GI uvol-
ňují pomaleji sacharidy, což pomáhá 
zabránit nadměrnému kolísání hladi-
ny krevního cukru. 

•   Celozrnné pečivo je díky vysokému 
obsahu vlákniny prevencí celé řady 
nemocí:
–  Snížení hladiny cholesterolu – 

vláknina brzy po požití, už v ža-
ludku, nabobtná a obalí potravu. 
Omezí se tak rychlost a množství 
vstřebávaných tuků, a tedy i vstře-
bávání cholesterolu. 

–  Prevence cukrovky – podobně ja-
ko s tuky je to i s cukry. Z potravy, 
která obsahuje vlákninu, se cukr 
uvolňuje do krve jen pomalu a po-
zvolna. Organismus je tak ušet-
řen „nájezdů“ cukru, jako se děje 

po snědení potravin bez vlákniny 
(např. čokolády, sladkostí, rychlé-
ho občerstvení...). Šetříme si tak 
trávicí trakt a pomáháme předejít 
vzniku cukrovky.

–  Prevence rakoviny střev – urych-
luje průchod potravy střevy a spo-
lu s vodou absorbuje toxické látky 
a tím zkracuje čas, po který jsou 
ve styku se střevní stěnou. Navíc 
je vláknina ve střevech zpracová-
vána užitečnými bakteriemi, které 
produkují látky prospěšné pro buň-
ky střeva, které jsou pak odolnější 
vůči nádorům.

–  Prevence zácpy – vláknina vstře-
báním vody změkčuje a zvětšuje 
objem obsahu střev, čímž zmírňu-
je zácpu. 

„Ach jo, už zase mám to kilo na-
víc, co jsem s ním po Vánocích tak 
úporně bojovala!“ A už jste přemýš-
leli, zda máte v jídelníčku dostatek 
vlákniny? Víte, že vám může pomo-
ci nejen v prevenci závažných one-
mocnění, ale také v hubnutí? A to 
hned několika způsoby:

1.  Jak všichni víme, pro redukci hmot-
nosti je nutno snížit množství přija-
tých kalorií. Už tady nám může vlák-
nina pomoci – v žaludku na sebe 
vláknina váže vodu, a jídlo tak od-
chází z žaludku pomaleji. Pocit hla-
du se tedy dostaví později, než když 
sníme jídlo bez vlákniny, a další jíd-
lo tedy bude následovat později. Kro-
mě vody na sebe vláknina váže i tuky 
a cukry z jídla a z těch se tak uvolní 
menší množství kalorií.

2.  Vázání cukru z jídla na vlákninu má 
další výhodu – cukr se z potravin uvol-
ňuje nejen v menší míře ale také po-

zvolněji. Po snězení dobroty bez 
vlákniny jako například kousku čoko-
lády nebo hamburgeru či obyčejných 
těstovin nastane stav „šoku“, kdy se 
do krve uvolní velké množství cukru 
z potravy najednou. Tělo se snaží ten-
to cukr co nejrychleji odbourat, a tak 
máme brzy zase hlad, cítíme se ospa-
lí a už přemýšlíme, co bychom zase 
snědli. Tomuto stavu vláknina obsa-
žená v jídle zabrání. Cukr se uvolní 
pozvolna, nemáme tak brzo hlad, ne-
honí nás „mlsná“ a snáze se shazují 
kila, o která nestojíme. 

3.  Tělíčku se také mnohem lépe hubne, 
když má dostatek všech důležitých 
živin, vitaminů a minerálů – nebrá-
ní se potom tolik odevzdávání tukové 
hmoty, která představuje rezervu na 
„špatné časy“. Důležitá je tedy vyvá-
žená a pestrá strava obsahující všech-
ny tyto živiny a dostatek vlákniny. Ta 
totiž ve střevech působí jako kartá-
ček. Naváže na sebe a odnese z těla 

toxické látky uvízlé v záhybech stře-
va, buňkám střeva umožní lepší prá-
ci, a tak zajistí vstřebávání vitaminů 
a minerálů z jídla v maximální mož-
né míře. Nezapomeňte také, že kro-
mě vyváženosti musí být strava i pra-
videlná! Vynecháváním jídel učíme 
organismus více a více šetřit, proto-
že se musí vyrovnávat s častými „kri-
zemi“.
Je tedy jasné, že konzumace dosta-

tečného množství vlákniny je nezbyt-
ností pro naše zdraví a velmi důležitou 
součástí každé redukční kůry. Ale z ja-
kých zdrojů vlákninu získat?

Snadno dostupným a významným 
zdrojem vlákniny je celozrnné pečivo 
(z produktů Penam doporučuji např. 
chleby z řady FIT DEN), celozrnné 
těstoviny, neloupaná rýže a zelenina. 
Denně byste měli přijmout asi 20–30 
gramů vlákniny. Většina lidí bohužel 
konzumuje pouze poloviční množství.

V případě, že máte z jakéhokoliv dů-

Vláknina je směs nestravitelných 
sacharidů vyskytujících se zejmé-
na v obilovinách, cereáliích, ovoci 
a zelenině, které procházejí žalud-
kem a střevy v nezměněné podobě. 
Podle rozpustnosti vlákniny ve vo-
dě ji dělíme na rozpustnou a neroz-
pustnou. Příjem obou typů vlákni-
ny potravou je pro naše zdraví ne-
zbytný.

Nerozpustná vláknina je hrubá hmo-
ta, která se sice ve vodě nerozpouští, 
ovšem dokáže vodu velmi dobře vstře-
bávat. Patří sem celulóza obsažená ve 
slupkách obilných zrn, ovoci, zelenině, 
nebo lignin obsažený v houbách. Dob-
rými zdroji jsou zejména celozrnné pe-
čivo, semínka, ořechy, pšeničné, rýžo-
vé a kukuřičné otruby nebo neloupa-
ná rýže. 

Rozpustná vláknina se rozpouští 
působením bakterií v tlustém střevě
a také velmi dobře váže vodu. Rozpust-
nou vlákninou je např. hemicelulóza ze 
slupky obilných zrn či pektin obsaže-
ný v dužině jablíček, hrušek a v luštěni-
nách – fazole, hrášek. Dalšími dobrými 
zdroji rozpustné vlákniny je také ječ-
men, psyllium (semínka jitrocele bleš-
níkového) či sójové produkty. 

CO KDYŽ JE
VLÁKNINY MÁLO?

Zdravý dospělý člověk by měl při-
jmout asi 20–30 gramů vlákniny den-
ně. Většina lidí dnes bohužel konzu-
muje denně pouze poloviční množství, 
což následně vede ke vzniku cukrov-
ky, srdečních chorob, zažívacích pro-
blémů, hemeroidů a zejména rakoviny 
tlustého střeva. Česká republika se bo-
hužel „pyšní“ evropským prvenstvím
v množství lidí, kteří ročně touto cho-
robou onemocní. A přitom by pomoh-
lo pouze přidat do jídelníčku více celo-
zrnných výrobků, salátů a ovoce!

CO KDYŽ JE JÍ MOC?
Je velmi nepravděpodobné, že při-

jímáte nadměrné množství vlákniny. 
Pakliže se tak stane, může se snížit ab-
sorpce některých vitaminů a minerálů, 
zejména vápníku a železa, a může se 
snížit účinnost některých léků. Jedno-
duchým řešením je konzumace léků a 
vlákniny s několikahodinovým odstu-
pem. 

Nadměrný či nárazový příjem 
vlákniny může vyvolat nadýmání a bo-
lesti v břiše, zejména jde-li o vlákninu 
z luštěnin. 

JAK VLÁKNINA PROSPÍVÁ 
NAŠEMU ZDRAVÍ?

•    Snížení hladiny cholesterolu – vlák-
nina brzy po požití, už v žaludku, 
nabobtná a obalí potravu. Omezí se 
tak rychlost a množství vstřebáva-
ných tuků, a tedy i vstřebávání cho-
lesterolu. 

•    Prevence cukrovky – podobně jako 
s tuky je to i s cukry. Z potravy, kte-
rá obsahuje vlákninu, se cukr uvol-
ňuje do krve jen pomalu a pozvolna. 
Organismus je tak ušetřen „nájezdů“ 
cukru, jako se děje po snědení po-
travin bez vlákniny (např. čokolády, 
sladkostí, rychlého občerstvení). Šet-
říme si tak trávicí trakt, a pomáháme 
tak předejít vzniku cukrovky.

•    Prevence rakoviny střev – urychluje 
průchod potravy střevy a spolu s vo-
dou absorbuje toxické látky a tím 
zkracuje čas, po který jsou ve styku 
se střevní stěnou. Navíc je vláknina 
ve střevech zpracovávána užitečný-
mi bakteriemi, které produkují látky 
prospěšné pro buňky střeva, které 
jsou pak odolnější vůči nádorům.

•   Zmírnění projevů hemeroidů.
•    Při střevních obtížích – vláknina 

vstřebáním vody změkčuje a zvětšu-
je objem obsahu střev, čímž zmírňu-
je zácpu. 

•     Lidé, kteří mají odstraněný žlučník, 
trpí zvýšeným rizikem rakoviny tlus-
tého střeva. Pro ně je vláknina velmi 
důležitou ochranou střev!

JE VLÁKNINA DOBRÁ
PŘI HUBNUTÍ?

Vláknina sice nemá žádnou výživo-
vou hodnotu, ale hraje velice důležitou 
roli v udržování dobrého zdravotního 
stavu, a tedy i štíhlé linie. Lidé s nad-
váhou ztratí na váze, pokud ve svém jí-
delníčku zvýší množství vlákniny. Vtip 
není ve spalování tuků, nýbrž v tom, že 
jídla s vlákninou se pomaleji dostávají 
ze žaludku do střev, a proto:
•    pocit hladu se dostaví později, takže 

pak sníme méně; 
•    vstřebá se méně tuků a cukrů, a tedy 

i méně kalorií z nich.

NĚKOLIK TIPŮ, JAK ZVÝŠIT 
MNOŽSTVÍ VLÁKNINY
VE SVÉM JÍDELNÍČKU:

•     Naučte se namísto bílého chleba
a rohlíků raději sáhnout po vícezrn-
ném nebo celozrnném pečivu. Ideál-
ní jsou například chleby z řady FIT 
DEN od Penamu. Již 4 plátky Ce-
lozrnného slunečnicového chlebu 
Vám zajistí potřebnou denní dávku 
vlákniny. 

•     Začněte den s obilninami – mis-
ka ovesných vloček s kusem ovoce
a lžičkou semínek či ořechů Vás za-
sytí na celé dopoledne. A pokud ješ-
tě přidáte lžíci otrub či vlákniny, ur-
čitě bude Váš trávící trakt spokoje-
nější a zdravější.

•     Místo loupané bílé rýže si dopřej-
te rýži neloupanou – bílá rýže přišla
o všechnu vlákninu při loupání.

•    Ke každému talíři jídla si nezapo-
meňte přidat syrovou zeleninu.

•    Na svačinku či večer u televize si ra-
ději nakrájejte jablko místo oblíbe-
ných chipsů či křupek.

Proč jíst celozrnné pečivo?
OBSAH ŽIVIN V CELOZRNNÉ MOUCE:

Výživné složky celozrnná mouka
ŽIVINY (hmot. v %)

Bílkoviny 14,2
Sacharidy 67,2
Vláknina 12,6

VITAMINY (mg/kg)
Vitamin B6 205,0
Vitamin E 7,5

MINERÁLY (mg/kg)
Zinek 29,0
Měď 4,0
Železo 35,0
Mangan 30,5
Selen   0,04  
Fosfor 3,8

 Vláknina a redukce váhy

Výrobky z řady Fit den Množství obsažené vlákniny/100 g

Celozrnný chléb slunečnicový 250 g 10,44 g

Celozrnný chléb žitný 250 g 9,79 g

Celozrnný chléb pochoutkový 400 g 11,32 g

Zrnochléb 400 g 4,51 g

Královský chléb 7,20 g

Chléb Vinio 5,20 g

Kornový chléb 6,98 g

Šestizrnný chléb 10,42 g

Špaldový chléb s jablky 1,55 g

PŘEHLED VÝROBKŮ Z ŘADY FIT DEN – OBSAH VLÁKNINY

vodu potíže přijímat potravou dostateč-
né množství vlákniny, zajděte do lékár-
ny nebo obchodu se zdravou výživou 
a nechte si doporučit vhodný přípra-
vek obsahující vlákninu. Určitě nebu-
dete litovat!

Na závěr ještě důležitá poznámka! 
Jak jsme si řekli, vláknina na sebe váže 
množství tekutin v žaludku i střevech, 
a tak abychom zabránili zácpě, je nutné 
dbát na dostatečný příjem tekutin (ale-
spoň 2,5–3 litry denně)!!!

Vláknina aneb i střeva potřebují svůj kartáček

ORIENTAČNÍ HODNOTY MNOŽSTVÍ VLÁKNINY
NĚKTERÝCH POTRAVIN:

Potravina Porce Množství 
vlákniny

Celozrnný pochoutkový chleb z řady FIT DEN 2 plátky 11,32 g

Celozrnný chléb slunečnicový z řady FIT DEN 2 plátky 10,44 g

Celozrnný chléb žitný z řady FIT DEN 2 plátky 9,79 g

Zrnochléb z řady FIT DEN 2 plátky 4,51 g

Chleba bílý 2 plátky 1,90 g

Jablko syrové střední 4,00 g

Fazole konzervované ve vlastní šťávě porce 16,00 g

Velké fazole vařené porce 19,40 g

Para ořechy 2 kusy 2,50 g

Brokolice vařená porce 7,00 g

Bulgur vařený porce 9,60 g

Zelí vařené porce přílohy 3,00 g

Karotka 4 kusy 1,70 g

Corn flakes miska 2,60 g

Snídaňové obilniny miska 8,00 g

Hrášek vařený porce přílohy 12,00 g

Celozrnné těstoviny porce 6,00 g

Hruška střední 4,00 g

Maliny lžíce 4,00 g

Malinový džem lžíce 1,00 g

Kukuřice vařená střední klas 5,00 g

Čočka vařená porce 6,4 g

•     Zeleninu raději než vařením připrav-
te na páře, zůstane tak křupavější, 
zdravější a určitě si i víc pochutná-
te. V zelenině připravené v páře se 
zachovají vitamíny a antioxidanty
a také se zlepší jejich využití v orga-
nismu.

•    Zkuste zase pokrm našich babiček 

– brambory vařené i snězené se šlu-
pičkou!
A na závěr ještě důležitá poznámka 

– zařazujte vlákninu do jídelníčku po-
stupně a společně s ní zvyšte i množství 
přijatých tekutin. Vláknina totiž vodu 
vstřebává a tělo by ji potom mohlo po-
strádat jinde!

Dvoustranu s podkladových materiálů Hany Kamińské a Moniky Divišové
připravila Eugenie Línková.
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Praha (bo) – Obchodní řetězce 
podle ekologického sdružení Arni-
ka mají co zlepšovat ve svém pří-
stupu k životnímu prostředí, pro-
tože jen málo z nich v prodejnách 
například nahrazuje nebezpečné 
PVC obaly potravin méně riziko-
vými plasty, zavádí systém třídění 
odpadu pro zákazníky či nabízí ná-
kupní tašky vyrobené z ekologicky 
šetrných materiálů. Nejlépe v prů-
zkumu Arniky dopadly společnosti 
Tesco Stores ČR a Ahold Czech Re-
public, naopak na posledním mís-
tě z hlediska ekologicky šetrného 
chování skončily diskontní prodej-
ny Plus.

Miroslava Jopková z Arniky řekla, 
že sdružení oslovilo 11 obchodních ře-
tězců. „Pouze zpětný odběr článkových 
baterií a prodej nápojů ve vratných lah-
vích jsou dvěma z mála ekologických 
opatření, na něž většina řetězců v Čes-
ku již přistoupila. Změnu přitom ne-
chystá ani polovina firem, které se do 
ankety zapojily,“ upozornila Jopková.

Nejlépe si v anketě vedly společnosti 
Tesco a Ahold. Tesco jako jeden z prv-
ních obchodních řetězců v ČR začalo 
nabízet svým zákazníkům tašky z pří-
rodního materiálu – juty. „Ve svých pro-
dejnách také postupně zavádí recyk-
lační body a pracuje na snižování spo-
třeby energie a také emisí spojených 

s dopravou zboží,“ podotkla Jopková. 
Ahold, který v Česku provozuje síť 

supermarketů Albert a hypermarketů 
Hypernova, zase postupně upouští od 
používání PVC jako obalového materi-
álu u potravin prodávaných pod privát-
ní značkou. „Doposud se jim povedlo 
nahradit obaly z PVC u červeného ma-
sa,“ dodala. Na pomyslném třetím místě 
skončily hypermarkety Globus, z nichž 
některé umožňují zákazníkům třídit od-
pad či nabízejí tašky z přírodně šetrných 
materiálů. „Jako ve většině obchodů je 
zde možné vrátit vybité baterie i zakou-
pit některé nápoje ve vratných skleně-
ných lahvích,“ podotkla Jopková.

Nejhůře v anketě dopadla síť diskont-

ních obchodů Plus, která odpověděla 
na většinu anketních otázek záporně 
a podle Jopkové svým zákazníkům do-
sud nenabízí ani možnost zpětného od-
běru baterií. 

Vedení obchodního řetězce Plus ale 
odmítlo, že by se chovalo neekologic-
ky. „Dlouhodobě investujeme do ener-
geticky úsporných řešení. S tím souvi-
sí výstavba nových a energeticky mé-
ně náročných prodejen, modernizace 
a přestavba starých prodejen, vylep-
šování jejich osvětlení, vytápění či tří-
dění. Důvody jsou jak ekologické, tak 
i ekonomické,“ reagoval na výsledky 
průzkumu mluvčí sítě prodejen Plus 
David Kolář. 

Dodal, že principem diskontních ře-
tězců, jako je Plus Discount, jsou co 
nejmenší a nejjednodušší obalové ma-
teriály a zajištění minimálních odpadů, 
což souvisí s jejich cenovou politikou. 
„Je nutno dodat, že zákazníci podle na-
šich zjištění vůbec neočekávají kontej-
nery na tříděný odpad v našich prodej-
nách. Pokud se zákazník věnuje třídění, 
provádí tuto činnost v místě svého byd-
liště,“ uvedl Kolář. „I když výsledek an-
kety je spíše zklamáním, máme radost, 
že alespoň některé obchodní řetězce již 
pracují na konkrétních opatřeních, jak 
svůj přístup k životnímu prostředí zlep-
šit. Patří mezi ně Albert, Hypernova, 
Tesco a Lidl,“ uvedla Jopková.

Vestec (Praha-západ) (bo) – Společnost Ahold Czech Republic, která 
v Česku provozuje zhruba tři stovky supermarketů Albert a hypermarketů 
Hypernova, chce výrazně zmenšit plochu 13 největších Hypernov a již jed-
ná s několika prodejci nepotravinářského zboží o pronájmu nadbytečného 
prostoru. Změny souvisí s plánovanou přeměnou 56 Hypernov na prodejny 
značky Albert, od které si vedení Aholdu slibuje vytvoření silné maloob-
chodní značky, která obstojí v tvrdé konkurenci na tuzemském trhu, z ně-
hož již odešly čtyři obchodní řetězce.

Obchodníci:
Češi si na Vánoce 

dopřávali luxusnější 
potraviny 

Praha (bo) – Češi při nákupu potravin a nápojů na vánoční stůl stá-
le častěji sahají po luxusnějších a dražších výrobcích, jejichž nabíd-
ku proto obchodníci vloni v době adventu výrazně rozšířili. Na pultech 
vánočně vyzdobených obchodů se tak objevila například zvěřina, klo-
kaní maso z Austrálie, mořské plody, luxusní šunky a sýry, belgické 
pralinky, dražší vína a nechybí ani pravé šampaňské.

„Zatímco během roku je pro zákazníky při nákupu rozhodující především 
cena, o Vánocích si rádi dopřejí něco lepšího. Luxusní pochoutky, které se 
během roku objeví v jídelníčku zákazníků jen výjimečně, se stávají v době 
adventu běžnou součástí vánočních nákupů,“ řekl ředitel oddělení čerstvých 
potravin společnosti Tesco Stores ČR Marek Doležal. Podle něj před vánoč-
ními svátky vzrostl prodej těchto prémiových výrobků až o několik stovek 
procent. 

Vyšší poptávku českých zákazníků po luxusních potravinách hlásí také 
společnost Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketů Albert a hy-
permarketů Hypernova. „Zájem o prémiové potraviny se v posledních le-
tech zvyšuje, a to především před Vánocemi. Meziroční nárůst prodeje toho-
to zboží se pohybuje mezi 20 až 30 procenty,“ řekl mluvčí Ahold Czech Re-
public Libor Kytýr.

V předvánoční nabídce obchodů Tesco mělo velké zastoupení maso, moř-
ské plody a uzeniny. „Vedle klokaního steaku z Austrálie či jehněčí kýty z No-
vého Zélandu jsme nabízeli ještě irské hovězí i zvěřinu z Čech. Jako předkrm 
určitě poslouží francouzská černá šunka nebo švarcvaldské uzené či sušená 
šunka,“ uvedla mluvčí Tesco Stores ČR Jana Matoušková. 

Podle Kytýra byl před vánočními svátky největší zájem o dražší cukrovinky, 
alkohol, uzeniny, sýry, olivy a exotické ovoce. „Rozšířili jsme proto nabídku 
lahůdek a sortiment vín. Tento rok navíc představíme vlastní značku prémi-
ových potravin,“ podotkl Kytýr.

Obchody Tesco kromě tradičního českého kapra v předvánočním obdo-
bí nabízely také čerstvé světlé tresky, steaky z tuňáka, halibuty a tygří kreve-
ty. Labužníci mohli koupit i ústřice pocházející z francouzské Bretaně, které 
jsou v nabídce luxusních restaurací. „Zatímco kapra si mnozí dopřáli až na 
Štědrý den kvůli zachování tradic, předvánočnímu hodování kraloval losos 
a mořské plody,“ upozornil Doležal. 

Čeští zákazníci jsou podle Matouškové rok od roku náročnější i při výběru 
svátečního přípitku. „Mnozí z nich vloni sáhli po pravém šampaňském. Jeho 
nabídka v našich obchodech čítá několik desítek proslulých značek. Prode-
je pravého šampaňského v meziročním srovnání stoupají a o letošních Váno-
cích budou rekordní,“ řekla Matoušková.

České domácnosti vloni o Vánocích utratily více peněz než loni. Průměrné 
vánoční výdaje českých rodin podle studie poradenské společnosti Deloitte 
vzrostly meziročně o 2,6 procenta na 506 eur (téměř 13 500 korun). Z vá-
nočních útrat české rodiny připadne zhruba 8100 korun na dárky, 3700 ko-
run na potraviny a 1600 korun na společenské vyžití.

Zhruba 41 procent českých domácností v průzkumu uvedlo, že vyšší ce-
ny základních potravin neovlivnily jejich vánoční nákupy. Naproti tomu 27 
procent rodin kvůli vyšším cenám plánovalo na vánoční stůl nakoupit mé-
ně dárků i jídla. 

Slavnostně si oba prezidenti Jan Veleba z AK ČR a Miroslav Toman z PK ČR potřás-
li pravicemi v předvečer jednání, na Pražském hradě ve Španělském sále během pře-
dávání cen TOP 100.  Text a foto: Eugenie Línková

Praha (bo) – Společnosti Kaufland 
ČR, která v tuzemsku provozuje 
síť stejnojmenných hypermarketů, 
v hospodářském roce 2006/2007 
klesl zisk z předchozích 1,157 mi-
liardy korun na 978 milionů korun. 
I přes nižší profit patří Kaufland 
mezi nejziskovější maloobchod-
ní řetězce v České republice. Jeho 
konkurenti loni podle dosud zveřej-
něných údajů vykázali buď výrazně 
nižší zisk, anebo skončili i ve sto-
milionových ztrátách.

Společnosti Kaufland ČR v roce 
2006/2007 (březen 2006 – únor 2007) 
vzrostly tržby z 27 miliard korun na 

30,98 miliardy Kč. Na konci loňské-
ho roku Kaufland v Česku provozo-
val 75 stejnojmenných hypermarketů. 
Síť 160 diskontních prodejen Lidl, kte-
ré společně s Kauflandem patří do ně-
mecké obchodní skupiny Schwarz, je 
naopak v Česku zatím ztrátová. Za po-
slední známý rok končící loni v únoru 
vykázal Lidl ČR ztrátu 880 milionů ko-
run při tržbách 13 miliard korun. O rok 
dříve měl Lidl ČR ztrátu 1,26 miliar-
dy korun.

S prodělky se v posledních letech po-
týkají i další velcí obchodníci. Společ-
nost Ahold Czech Republic, která pro-
vozuje 300 supermarketů Albert a hy-
permarketů Hypernova, loni zvýšila 

ztrátu na rekordních 1,19 miliardy ko-
run z 890,8 milionu v roce 2005. Ztrá-
ty Ahold Czech Republic nahromadě-
né z předchozích let činily na konci 
loňského roku dalších 2,7 miliardy ko-
run. Tržby Ahold Czech Republic loni 
vzrostly na 36 miliard korun z 33,4 mi-
liardy v roce 2005. 

Konkurenční společnost SPAR Čes-
ká obchodní společnost (SPAR ČOS), 
která má v Česku 24 hypermarketů In-
terspar a jeden supermarket Spar, v ro-
ce 2006 zvýšila ztrátu na 574,7 milio-
nu ze 167,9 milionu korun v roce 2005. 
Tržby SPAR ČOS výrazně vzrostly na 
10,9 miliardy korun ze zhruba tří mili-
ard v roce 2005.

Ztrátová byla v posledním finanč-
ním roce končícím letos v únoru také 
společnost Tesco Stores ČR, jejíž pro-
dělek po několika ziskových letech či-
nil 155,8 milionu korun. Tržby společ-
nosti i díky loňskému převzetí 27 su-
permarketů Edeka a 11 hypermarketů 
Carrefour meziročně vzrostly zhruba 
o 9,4 miliardy na 34,7 miliardy korun. 
Ztrátu 220 milionů korun loni v Česku 
vykázala i Delvita, která letos v červ-
nu prodala 97 svých supermarketů ob-
chodnímu řetězci Billa.

V loňském roce se naopak dařilo 
diskontním prodejnám Penny Market, 
které v Česku zvýšily čistý zisk na re-
kordních 468 milionů z 319,5 milionu 

korun v roce 2005. Tržby obchodního 
řetězce Penny Market, který na konci 
loňského roku měl v ČR 164 prodejen, 
vzrostly na 16 miliard korun ze zhruba 
14 miliard v roce 2005. 

Kvůli tvrdému konkurenčnímu bo-
ji v uplynulých letech český trh opus-
tilo několik ztrátových obchodních ře-
tězců. V roce 2005 odešel Julius Meinl, 
loni jej následovaly francouzský Carre-
four a německá Edeka. Síť 27 super-
marketů Edeka a 11 hypermarketů Car-
refour získalo Tesco Stores ČR. Bývalé 
obchody Julius Meinl nyní patří společ-
nosti Ahold. Společnost Billa pak letos 
převzala supermarkety Delvita.

Praha – Poslední jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR v Hradci Králové, které se konalo 
ve čtvrtek dne 6. 12. 2007, udělalo významnou tečku za právě končícím rokem 2007.

Úzké vedené Agrární komory ČR 
potvrdilo důležitou zprávu, že totiž 
došlo k návratu Potravinářské komo-
ry zpět do Agrární komory. Vystoupe-
ní prezidenta Miroslava Tomana a vy-
světlení, proč se Potravinářská komo-
ra vrací, bylo přijato velice pozitivně. 
„Tam, kde je náš zájem společný, tam 
se budeme podporovat a postupovat 
společně. V oblastech, kde tomu tak 
není, budeme danou tematiku řešit sa-
mostatně. Především ale chceme ko-
munikovat a jednat,“ uvedl mimo jiné 
ve svém vystoupení Toman.

„S tím naprosto souhlasím a jsem 
přesvědčen, že naše pozice se posílí. 
Dnes nám už tolik nejde o medializaci 
a určité nutné zviditelnění nebo o slá-
vu, nám jde o posílení agrárního sekto-
ru, jehož nedílnou součástí je potravi-
nářství,“ uvedl Veleba.

Ahold chce zmenšit 13 Hypernov

Generální ředitel Ahold Czech Re-
public Johan Boeijenga řekl, že Ahold 
chce v budoucnu v Česku provozovat 
obchody s maximální prodejní plo-
chou 5 000 metrů čtverečních, při-
čemž do tohoto limitu se nevejde 13 
největších Hypernov, z nichž někte-
ré mají rozlohu 10 000 metrů čtvereč-
ních. O zmenšení jejich plochy nyní 
Ahold jedná s majiteli obchodních 
center, s nimiž má dlouhodobé ná-
jemní smlouvy, a obchodníky speci-
alizujícími se na nepotravinářský sor-
timent.

„Chceme kombinovat náš sorti-
ment s non-food specialisty a víme, že 
zájem z jejich strany existuje. Moh-
lo by díky tomu vzniknout ještě za-
jímavější prostředí pro nakupování,“ 
uvedl Boeijenga, který ale zatím ne-
chtěl zveřejnit jména prodejců nepo-
travinářského zboží, s nimiž Ahold 

o pronájmu části největších Hyper-
nov jedná. 

 Po přejmenování Hypernov na Al-
berty bude Ahold v Česku v druhé po-
lovině příštího roku provozovat pod 
jednotnou značkou zhruba tři stovky 
obchodů, jejichž plocha se bude pod-
le typu pohybovat od 200 metrů čtve-
rečních u malých supermarketů až po 
5 000 metrů čtverečních u formátu
HYPER Albert.

První HYPER Albert bude otevřen 
ve čtvrtek ve Vestci u Prahy. Na plo-
še 3000 metrů čtverečních nabídne 
zákazníkům 20 000 položek zboží, 
z nichž 12 000 budou tvořit potravi-
ny a 8 000 nepotravinářský sortiment. 
„V této prodejně jsme věnovali mno-
hem více prostoru oddělením čerst-
vých potravin, zejména pak pečivu, 
ovoci a zelenině,“ uvedl Boeijenga. 

Hypernovy, které často fungují ve 

velkých nákupních centrech, kromě 
potravin prodávají také například odě-
vy, sportovní vybavení či elektroniku. 
Stále více Čechů ale chodí nakupovat 
toto zboží do specializovaných obcho-
dů, který v nákupních centrech rych-
le přibývá. Ahold se proto ve svých 
hypermarketech chce více zaměřit na 
prodej potravin.

Ahold v Česku zaměstnává přes 
13 500 pracovníků a do roku 2010 
chce zvýšit počet svých obchodů 
o 40, přičemž ani jejich plocha nepře-
sáhne hranici 5 000 metrů čtvereč-
ních. Boeijenga nedávno nevyloučil, 
že Ahold koupí prodejny konkurenč-
ních obchodních řetězců, které se roz-
hodnou opustit český trh. 

Na loňském žebříčku deseti největ-
ších obchodníků v ČR se Ahold dě-
lil s odhadovanými tržbami 38,5 mi-
liardy korun o druhé a třetí místo 
s obchodním řetězcem Tesco. Prv-
ní pozice loni poprvé patřila s odha-
dovanými tržbami 43,5 miliardy ko-
run německé skupině Schwarz, která 
v Česku provozuje síť hypermarke-
tů Kaufland a diskontních prodejen 
Lidl. Skupina Schwarz na prvním 
místě vystřídala společnost Makro
Cash&Carry.

Obchodní řetězce mají co zlepšovat v ekologii

Hypermarketům Kaufland loni klesl zisk 
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Praha (red) – Letošní 8. ročník ankety HIT časopisu Moderní obchod
přinesl hned několik úspěchů pro společnost Opavia. Absolutním vítězem 
celé ankety napříč kategoriemi a držitelem titulu Absolutní HIT 2007 se 
stala Telka Extra sýrová. V tradičně velmi silně obsazené kategorii Su-
šenky a oplatky se na prvním místě umístil další produkt společnosti Opa-
via – BeBe Brumík lodička s jahodovou náplní. 

„Zástupcům každé ze 13 vítězných 
restaurací jsme dnes slavnostně předa-
li šek v hodnotě 1538 eur. Stoprocent-
ní hodnocení získaly provozovny Mc-
Donald‘s v pražských Holešovicích II 
a na Václavském náměstí - Muzeu, ve 
Zlíně I. a v Žilině,“ řekl Arnaud Bur-
lin, generální ředitel McDonald‘s ČR/
SR. Mezi ostatní oceněné restaurace
McDonald‘s patří pražské provozovny 
Evropská, Savarin, Václavské náměstí 
a Letiště, dále Měřín, České Budějovi-
ce II, Olomouc II., Lamač v Bratislavě 
a Rožnavská BA.

Hodnocení nejlepších restaura-
cí bylo součástí programu Train@
Trainers, který na bázi workshopu zajis-
til mimo jiné také trénink zaměstnanců
McDonald‘s. Každá restaurace byla 
v průběhu tří měsíců dvakrát bez ohlá-
šení navštívena odborníky dodavatel-
ské společnosti Farm Frites, kteří hod-
notili vzhled výrobku, chuť, kvalitu 
a správně provedené pracovní postu-
py jako uskladnění, manipulaci či sa-
motné smažení. Celý program Train@
Trainers má za cíl motivovat zaměst-
nance McDonald‘s k výrobě vysoce 
kvalitních hranolků, které ocení přede-
vším spokojení zákazníci.

Praha – V souvislosti s návrhem 
zákona, který by usměrnil chování 
řetězců, je dobré si připomenout, 
jaké je v současné době v průmě-
ru rozpětí obchodních marží. Země-
dělský svaz ČR spolu se statistic-
kým úřadem si dal velkou práci, 
aby tyto údaje shromáždil. Společ-
ně se na ně podívejme.

Jatečná prasata: Jako u jiných ko-

modit i zde je tlak na snižování ceny 
a vedle toho na zvyšování marží ob-
chodníků. Zatímco v r. 1997 byla prů-
měrná marže obchodníků u vepřové pe-
čeně s kostí 12,2 %, v září 2007 to bylo 
20,8 %. Obdobně marže u šunky vepřo-
vé byla v r. 1997: 30,6 % a v září 2007 
již 41,4 %. 

Jatečný skot: Ceny zem. výrobců 
jsou u nás o 5–6 Kč na kilogramu živé 
váhy nižší oproti Německu a Rakousku, 

přitom rozdíl má tendenci se zvyšovat. 
I za poklesu ceny zem. výrobců se zvy-
šují marže obchodních řetězců. Marže 
u hovězího masa byla v r. 1997 14,2 % 
a v září 2007 již 23,0 %. S poklesem 
produkce i ceny v letošním roce pokles-
nou tržby za jatečný skot cca o 1 mili-
ardu Kč. Snižující se spotřeba hovězího 
masa z původních 29 kg až na součas-
ných cca 9 kg na obyvatele za rok za-
bezpečuje, že jsme zatím soběstační. 

Mléko: V souvislosti s vývojem cen 
v EU je nutné brát další růst cen mlé-
ka jako reálný. V této souvislosti se na-
bízí otázka, proč tolik řešíme přiměře-
nost cenových požadavků zemědělců, 
přitom téměř nikdo se nezabývá při-
měřeností marží řetězců. Zatímco v r. 
1997 byla průměrná marže obchodní-
ků u mléka 12,7 %, v září 2007 to by-
lo 25,0 %.

Máslo: Obdobně marže u másla v r. 

1997 byla 17,1 % a v září 2007 již 30,5 
%. Marže se dlouhodobě nesnižují, ale 
naopak rostou, a to i v prostředí silné-
ho konkurenčního boje obchodních 
řetězců. Je zřejmé, že obchodníci ne-
jsou ochotni snižovat své ceny na úkor 
svých marží, nýbrž tlak na nižší cenu 
se snaží přenášet do jiných článků vý-
robní vertikály. 

Eugenie Línková

Masokombinát Martinov stále
bez majitele, ve hře tři zájemci 

Ostrava (bo) – Masokombinát Martinov, který loni ukončil výrobu, pro-
tože dlouhodobě prodělával, stále nemá nového vlastníka. Majitelé vyjed-
návají o prodeji ostravského podniku se třemi firmami. Největší šance zís-
kat výrobní areál kdysi jednoho z největších a nejmodernějších domácích 
podniků na zpracování masa má jediný zahraniční zájemce. Jednání o pro-
deji by mohla být ukončena ještě do konce roku, řekl ekonomický ředitel 
martinovské provozovny Miroslav Konečný. 

„Představenstvo pořád se zájemci jedná. Chceme rozhodnout co nejdříve. Vypa-
dá to na zahraničního zájemce, ale ještě to není definitivní,“ prohlásil Konečný.

Ostravský masokombinát ukončil výrobu, protože dlouhodobě prodělával. V zá-
ří loňského roku se zbavil sítě svých prodejen i se zaměstnanci. Šest obchodů nyní 
vlastní valašskomeziříčská společnost MP Krásno. Zbytek ostravské firmy, který 
tvoří výrobního areál, zahrnující porážku a výrobu masných a trvanlivých výrob-
ků, chtějí majitelé prodat jako celek. MP Krásno se podle dřívějších informací za-
jímala jen o martinovskou výrobnu trvanlivých salámů.

Masokombinát Martinov k 1. červnu 2007 rozdal výpovědi více než dvěma stov-
kám lidí. Nyní má provoz podle Moravskoslezského deníku asi 70 zaměstnanců, 
což je o deset méně než v září. Od roku 2004 je majitelem olomoucká firma Mil-
kagro. Masokombinát Martinov je na prodej potřetí, od své privatizace prošel už 
dvěma konkurzy.

BeBe Brumík lodička – nejlepší sušenka roku

 Anketa HIT Moderního obchodu 
2007 byla již tradičně rozdělena do 21 
kategorií. Ve dvou z nich zvítězily pro-
dukty společnosti Opavia. Ve velmi sil-

né kategorii Sušenky a oplatky zabodo-
val BeBe Brumík lodička s jahodovou 
náplní. Brumíkova lodička je vhod-
nou alternativou k úspěšné řadě BeBe 

Brumík měkká svačinka pro děti. Be-
Be Brumík lodička se prodává ve dvou 
příchutích (jahodová a meruňková) 
ve 120gramovém balení. Tento lahod-
ný měkký piškot obsahuje 50 % ovocné 
náplně a je bez barviv a konzervačních 
látek jako celé portfolio Bebe Brumík. 
Ve spojení s ovocem a sklenicí mléka či 

džusu vznikne chutná a vyvážená sva-
činka pro děti.

Druhým úspěšným produktem, kte-
rý zabodoval v kategorii Snacky a oříš-
ky a zároveň získal titul Absolutní HIT, 
byla oblíbená slaná pochoutka Telka 
Extra sýrová. Crakery Telka se vyrá-
bějí celkem v 8 rozdílných příchutích 
(klasik, slanina, sýr, provensálské koře-
ní, arašídy, party mix, paprika a mák), 
jsou bohaté na cereálie a zdravější než 
brambůrky, protože se nesmaží, ale pe-
čou!

Měsíčník Moderní obchod oslavil 
v letošním roce již 15 let výročí své exis-
tence. Již osmým rokem také pořádá 
B2B anketu nazvanou HIT Moderního 
obchodu. V anketě, které se již tradičně 
účastní stovky výrobků, rozhoduje po-
rota složená výhradně z obchodníků – 
letos to byli například zástupci řetězců 
Globus, Ahold, Jednota nebo Spar. 

Vyhlášeny nejkvalitnější hranolky McDonald´s

Praha – Společnost McDonald´s ve spolupráci s Farm Frites, hlav-
ním dodavatelem bramborových hranolků do restaurací McDonald´s,
slavnostně vyhlásila restaurace McDonald´s v České republice
a na Slovensku, které připravují nejkvalitnější hranolky. Během ak-
ce, která probíhala od července do září letošního roku, hodnoti-
li odborníci společnosti Farm Frites vzhled, chuť, kvalitu i správně
provedené pracovní postupy. Mezi 13 vítězných restaurací McDonald´s
z celkem 89 zúčastněných byla rozdělena finanční odměna ve výši
20 000 eur.

McDonald’s nejen pečuje o chuťové 
vlastnosti nabízených hranolek, ale ne-
ustále také vylepšuje jejich kvalitativní 
parametry. V letošním roce firma ploš-
ně nahradila dříve používaný olej smě-
sí vysoce olejnatých slunečnicových olejů 
a olejů ze semen řepky olejné. Tím do-
sáhla výrazného omezení obsahu trans-
mastných kyselin ve smažených jídlech. 
Jejich podíl nyní činí maximálně 2 pro-

centa a současně hladina nasycených tu-
ků nepřekročí 12 %. Úspěchem a součas-
ně důkazem kvality je pro McDonald‘s 
i nedávný výsledek testu MF Dnes, v ně-
mž nezávislí hodnotitelé vyhlásili hra-
nolky McDonald‘s jako nejkvalitnější ze 
sledovaných provozoven rychlého občer-
stvení.

PhDr. Drahomíra Jiráková
McDonald‘s ČR/SR

Obchodní marže se v řetězcích zvyšují

Koncem listopadu otevřela společnost Billa v centru Prahy ve Vodičkově ulici svou novou prodejnu. Posuzovali jsme zastou-
pení českého masa a české drůbeže. Jak je ze snímku patrné, více než 90 % zboží je z českých masokombinátů a od českých 
drůbežářů. Balíčky jsou označené přehledně vlaječkami a značení je přesně podle norem zákona o potravinách. Ne náho-
dou v testu AK ČR získala právě společnost Billa největší počet bodů, pokud jde o správné značení hovězího masa.

Text a foto: Eugenie Línková

Billa otevřela v centru Prahy prodejnu



Institut IFEU (Institut pro energii 
a ekologický výzkum v Heidelbergu), 
který studii provedl, byl založen před 
více než 25 lety. Od té doby se IFEU 
vyvinul jako nezávislé středisko s pri-
oritou pro ekologický výzkum. Jeho 
odbornost pokrývá takové oblasti, ja-
ko jsou ekologické důsledky dopravy, 
dodávky energií a obnovitelných ener-
getických zdrojů, ekologický manage-
ment a jiné. 
 „KARTONOVÉ OBALY ELOPAK 
ANEB ZACHOVEJME VITAMINY“

Hlavní složkou nápojových obalů 
společnosti Elopak je papírový kar-
ton. Ten je vyráběn speciální technolo-
gií z celulózových vláken. Vlákna jsou 
vrstvena tak, aby při minimální možné 
hmotnosti obalu bylo dosaženo maxi-

mální pevnosti. Materiál podléhá neu-
stálému vývoji a úsilí o snížení hmot-
nosti (kartonový obal o obsahu 1 litr 
čerstvého mléka váží 28 gramů). Obal 
Pure-Pak® firmy Elopak je vůbec prv-
ním kartonovým obalem na světě. 

Obaly jsou vyráběny v několika va-
riantách. Pro čerstvé produkty (přede-
vším mléko a mléčné výrobky) se po-
užívají obaly z kartonu oboustranně 
chráněného vrstvou polyethylenu (90 
procent obalu tvoří papírový karton). 
Karton tak nepropouští světlo, je těs-
ný, a tím zajišťuje dokonalou hygienic-
kou ochranu výrobku. Proniknutí svět-
la (zejména UV záření) totiž způsobuje 
rozklad tuků, oxidaci vitaminů a celko-
vé znehodnocení produktů. Polyethy-
len zamezuje provlhnutí obalu, pronik-

Tichý boj o naše zdraví a životní prostředí – kartony versus plasty

Elopak, přední výrobce a dodavatel balicího systému pro balení do ná-
pojových kartonů pro nesycené tekuté potravinářské výrobky, se zapojil 
do celosvětové kampaně proti globálnímu oteplování a spotřebě fosilních 
zdrojů. Reaguje tak na zvyšující se tlak veřejnosti. Pravidelným výzku-
mům vlivu obalů na životní prostředí se věnuje společnost po celou dobu 
svého působení. Studie provedená Institutem pro energii a ekologický vý-
zkum v Heidelbergu uvádí, že systémové rozdíly mezi nápojovým kartonem 
a lahví PET, pokud jde o spotřebu fosilních zdrojů a globální oteplování, 
jsou výraznější na úseku mléka než v jiných zkoumaných kategoriích. Stu-
die objednaná Sdružením pro nápojové kartony a životní prostředí (FKN) 
ve Wiesbadenu uzavírá, že nápojové kartony mají prokazatelné přednosti: 
vyžadují nižší spotřebu energie po celou dobu životnosti obalu od výroby 
k recyklaci, kartony jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů a konečně – při-
spívají méně ke globálnímu oteplování. Srovnávání obalových systémů pro 
čerstvé mléko a čerstvé mléčné nápoje ukázalo, že u všech sledovaných 
kategorií je nápojový karton ekologicky příznivější.

nutí mikroorganismů a kontaminaci vý-
robků. V těchto nápojových kartonech 
a při jejich správném skladování je za-
chována zdravotní nezávadnost pro-
duktů, jejich chuťové i nutriční vlast-
nosti, všechny vitaminy a přirozený 
obsah živin. V kartonech jsou baleny 
například produkty českých mlékáren 
Olešnice, Valašské Meziříčí, Madeta, 
Olma a Moravia Lacto Jihlava. 

Složení obalů Elopak zajišťuje snad-
nou recyklovatelnost. Správnou recyk-
lací nápojových kartonů se může zhod-
notit až 100 % jejich odpadu. Pro ná-
pojové kartony jsou určeny speciální 
oranžové kontejnery, které zajišťuje 
společnost Eko-kom. V České republi-
ce jsou nápojové kartony tříděny ve ví-
ce než 1 600 obcích a městech, kde ži-
je 5,8 mil. obyvatel. Za rok 2006 bylo 
vytříděno a recyklováno více než 1 300 
tun těchto obalů.1

Recyklace nápojových kartonů mů-
že probíhat dvěma základními způso-
by. Jednotlivé materiály – vrstvy karto-
nu – se od sebe oddělí a jsou zpraco-
vávány zvlášť. Karton, jako většinový 
materiál, je po oddělení od zbylých ma-
teriálů zpracováván podobně jako sta-
rý papír. Druhou možností je recykla-
ce na speciální lince, kde se nápojové 
kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje 
do desek, které je možné použít např. 
jako stavební izolační materiál.

Společnost Elopak je respektována 
pro zodpovědný přístup k životnímu 
prostředí. Všechny aktivity společnos-
ti jsou založeny na nejlepší dostupné 
technologii pro ochranu životního pro-
středí a jsou řízeny systémy ochrany ži-
votního prostředí. Papír na kartony je 
vytvářen z obnovitelných zdrojů, dřeva, 
za přísného dodržování plánu lesního 
hospodářství. 

„PLASTOVÉ LAHVE PET
ANEB KDE SE PLAST 

S KARTONEM ROZCHÁZÍ“
PET je zkratka pro polyetyléntere-

ftalát – nejvýznamnější termoplastic-
ký polyester.

Mezi výhody plastů patří aspekt izo-
lace proti vlhkosti a plynům, jejich níz-
ká hmotnost (PET lahev s obsahem 1,5 
litru nápoje váží 40 gramů) a do určité 

míry i pevností materiálu. Hlavním ne-
dostatkem pro mlékárenské výrobky je 
průhlednost obalu, která může způso-
bit znehodnocení produktů. 

Plasty znevýhodňuje také jejich pro-
blematická recyklovatelnost. Částeč-
ně po stránce technologické, zejména 
z hlediska odbytu recyklovaných vý-
robků a ekonomické náročnosti třídě-
ní. PET lahve je možno recyklovat jako 
součást směsných plastů nebo samo-
statně na polyesterová vlákna, z nichž 
se vyrábí textilie či izolační materiály. 
Recyklace na tzv. „regranulát“ umožňu-
je zpracovávat použitý materiál na dal-
ší plastové materiály.

V obou případech jde o tzv. „down-
cycling proces“, při kterém se postup-
ně snižuje kvalita suroviny a nevzniká 
materiál v původní kvalitě. 

Třídění plastů je ale velmi náročné 
na kvalitu sběru (u lahví se nesmí do-
tahovat uzávěry, uzavřené lahve se ne-
dají lisovat do balíků). Zejména pak 
znečištění zbytky potravin, oleji a me-
chanickými nečistotami může recykla-
ci plastů úplně znemožnit. Důležitým 
aspektem negativního vlivu na životní 
prostředí je i fakt, že plasty jsou vyrábě-
ny z ropy, tedy z neobnovitelných pří-
rodních zdrojů. Podle statistik zveřej-
něných společností Eko-kom se v Čes-
ké republice za rok uvede na trh a do 
oběhu zhruba 59 tisíc tun nápojových 
PET lahví. Z toho končí přibližně 29 
tisíc tun PET lahví na skládkách, tedy 
zhruba každá druhá.

Technologie výroby a recyklace se 
neustále vyvíjejí. U opakovaně použi-
telných nápojových obalů je však důle-
žité neopomíjet vzrůst spotřeby energií 
zapříčiněný vyplachováním lahví a sa-
motnou distribucí těchto obalů a oba-
lových materiálů. 

Významným nástrojem k posouze-
ní kartonových nápojových obalů, jed-
norázových PET lahví a jejich vlivu na 
životní prostředí jsou výsledky Analý-
zy životního cyklu (Life Cycle Asse-
ssment – LCA) nápojových kartonů 
a jednorázových PET lahví. Tato analý-
za byla provedena společností Federal 
Environment Agency (FEA) v Německu 
v roce 2006.

Life Cycle Assessment – LCA (ana-

lýza životního cyklu) je moderní me-
toda posuzování životního cyklu pro-
duktu nebo služby z hlediska jeho pů-
sobení na životní prostředí. Někdy je 
charakterizována jako analýza „od ko-
lébky do hrobu“. Znamená to, že celý 
systém je sledován od počátku zatížení 
životního prostředí (zpravidla těžbou 
nerostů, pěstováním a těžbou dřeva 
apod.), v průběhu užívání až po jeho 
konečnou likvidaci (např. uložením na 
skládky, recyklací apod.). Hlavní výho-
dou této metody je všestranný pohled 
na celý hodnocený systém. 

Tato srovnávací studie byla vytvoře-
na nezávislými experty v oboru a ne-
pracuje s ekonomickými kategoriemi.

Závěry výsledků srovnání nápojových 
kartonů bez vnitřní hliníkové vrstvy, 
s uzávěrem pro chladírenskou distribu-
ci a jednovrstvých PET lahví, plynoucí 
z analýzy LCA:

Hodnocené kategorie: globální otep-
lování; pozemní eutrofizace (nadměr-
né hromadění chemických látek – pře-
vážně dusíku a fosforu – v zemi), spo-
třeba zdrojů; okyselování; letní smog; 
vodní eutrofizace (nadměrné hromadě-
ní chemických látek – převážně dusíku 
a fosforu – ve vodě); kultivace lesních 
porostů (spotřeba dřeva a papíru); cel-
ková spotřeba energie

V zásadní kategorii pro životní pro-
středí Globální oteplování převažují vý-
hody nápojových kartonů před PET 
lahvemi. Výrazně vyšší procento vý-
hod je také v kategorii Spotřeba zdrojů. 
V kategorii Obnovitelných zdrojů  vodní 
eutrofizaci a kultivaci lesních porostů 
– jsou rozdíly a míra ovlivnění životní-
ho prostředí mezi kartony a PET lahve-
mi mnohem zřetelnější a pro nápojové 
kartony výrazně lépe ohodnocené. Ten-
to výsledek je dosažen především ab-
sencí hliníkové fólie v kartonech, která 
se v nápojových obalech Elopak urče-
ných pro mléčné výrobky nevyskytuje. 

Celkově lze říci, že výhody kartono-
vých obalů jsou především ve využití ob-
novitelných přírodních zdrojů a nižší 
spotřebě energie v průběhu celého cyk-
lu od zpracování po recyklaci kartono-
vých obalů.

Zdroje: Life cycle assessment – Beve-
rage cartons under test, Fachverband 
Kartnverpackungen für fiüssige Na-
hrungsmittel e.V. (FKN), 2007
www.ifeu.org 
www.ekoporadna.cz 

Společnost Elopak byla založena před 
padesáti lety – v roce 1957 v Norsku a je 
předním světovým dodavatelem balicího 
systému pro nesycené tekuté potravinář-
ské výrobky. Zabývá se výrobou obalové 
techniky, především nápojových kartonů, 
které jsou ekologické a nezatěžují životní 
prostředí, vývojem standard, potravinář-
stvím, analýzami logistiky, návrhy obalů. 
Díky kartonu Pure-Pak® si Elopak vybu-
doval silnou pozici v obalech pro mléčné 
produkty (zejména v Evropě, Středním 
Východě a Střední Americe) a nektary. 
1 TZ EKO-KOM 26. 03. 2007
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Zakladatelem společnosti Elopak byli norský 
inženýr papírenského průmyslu Christian August 
Johansen a Johan H. Andresen – spolumajitel ta-
bákové společnosti s dominantní pozicí na nor-
ském trhu. Christian August Johansen získal li-
cenci obalů Pure-Pak® po vytrvalé snaze a řadě 
jednání od Ex-Cell-O Corporation v americkém 
Detroitu. 11. ledna 1957 byla norská společnost 
Elopak formálně založena v norském městě Spik-
kestad a byla poprvé zahájena produkce těchto 
kartonových obalů v Evropě. Vznikl tak celý no-
vý systém obalových materiálů. Název společnos-
ti Elopak je zkratkou Evropské licence Pure-Pak® 
(European Licensee of Pure-Pak). V dnešní době je 
jediným držitelem licence obalů Pure-Pak® a plní-
cích strojů v Evropě. 

Aktuálně stojí společnost Elopak s provozním 
ziskem 270 milionů NOK (Norských korun) za 
rok 2006  a obratem 5 041 milionů NOK (= cca. 
– 626 mil.)1 na špičce firem v oboru. Zaujímá pev-
né postavení na trzích v Norsku. 94 procent ob-
chodu připadá zároveň na ostatní země světa. Sil-
ná výchozí pozice společnosti Elopak předurčuje 
její rozvoj v dalších padesáti letech na světových 
trzích.

KONTINUÁLNÍ INOVACE V NÁPOJOVÝCH 
KARTONECH PO DOBU PADESÁTI LET 

NEKONČÍ
První idea balení mléka do papírových obalů 

vznikla již roku 1908 v Americe. Otcem této myš-
lenky byl Dr. Winslow. V roce 1915 dal John Van 
Wormer obalu název Pure-Pak® a nechal jej v Ame-
rice patentovat. V roce 1928 zakoupila patent od 
Johna Van Wormera společnost American Paper 
Bottle Company, která zadala výrobu strojů specia-
lizovanému výrobci Ex-Cell-O, společnosti založené 
zaměstnanci Fordu. Ta následně samostatně převza-
la vývoj a výrobu zařízení. První Pure-Pak® stroje 
pro výrobu kartonového obalu instalovala Ex-Cell-O 
v mlékárně Borden na přelomu let 1936 a 1937.

O počáteční úspěch nového typu obalů v Evro-
pě se zasloužily především po druhé světové válce 
americké vojenské síly umístěné na území západní 
Evropy. Tisíce vojáků vyžadovaly a následně oce-
ňovaly příděl mléka v obale, na který byly zvyklí. 
Obal skloubil do té doby přehlíženou praktičnost 
a zachovával zdravotní nezávadnost produktů stej-
ně jako chuťové vlastnosti.

V šedesátých letech se na trhu zviditelnil také 
hlavní konkurent Elopaku – švédská společnost
Tetra Pak – se svým obalem tvaru „čtyřstěnu“ (te-
trahedron, který dal společnosti název). Tetra Pak 
rovněž zařadil do své výroby imitaci oblíbeného 
obalového kartonu se stříškou společnosti Elopak. 
Snaha konkurence o upevnění pozic se vyhrotila až 
ve „Švédskou válku mléka“, zahrnující mediální bo-
je a soudní pře. Přesto vysoká obliba mléka v oba-
lech Pure-Pak® ve Švédsku a tlak spotřebitelů do-
cílil toho, že jsou zde nápoje v obalech Pure-Pak® 
stále oblíbeny, vyráběny, distribuovány a prodává-
ny. Elopak si k roku 2007 ve Švédsku drží zhruba 
30 % tržního podílu. 

Význam obalu Pure-Pak® – prvního kartonového 
obalu na světě – vyplývá především ze složení, kte-
ré zabezpečuje minimální hmotnost obalu při do-
sažení maximální pevnosti. Disponuje vlastnostmi 

Světoznámý výrobce
nápojových kartonových obalů

– společnost Elopak
– slaví padesát let prosperity

Praha (red) – Společnost ELOPAK letos oslaví 50 let své existen-
ce a zároveň dvacetileté výročí jako jediný vlastník technologií 
Pure-Pak® v Evropě. „Oslavenec“ je jedním z vedoucích světo-
vých dodavatelů obalových systémů balení do nápojových kartonů 
pro tekuté potravinové produkty. Zároveň je také jedním z největ-
ších inovátorů, výrobců a komplexním dodavatelem těchto systé-
mů se zastoupením ve více než čtyřiceti zemích světa. S ročním 

obratem 5 041 milionů NOK se drží na špičce v oboru. Obalový systém Pure-Pak® se stal zlo-
movým objevem. Řada mlékáren v České republice se k trendům ve vývoji obalových techno-
logií přidala a reagovala flexibilně na rychlý krok modernizace. Zařadila se tak po bok světo-
vých mlékárenských podniků. 

jako nepropustnost světla; zajištění dokonalé hygie-
nické ochrany výrobku; zamezení provlhnutí obalu, 
proniknutí mikroorganismů a kontaminaci výrob-
ků. Tato přidaná hodnota zachovává nutriční vlast-
nosti stejně jako přirozený obsah živin a vitaminů. 
Tento produkt se stal zlomovým objevem ve světě 
používajícím do té doby pouze skleněné lahve.

Největšími mlékárenskými podniky spolupracu-
jícími se společností Elopak jsou například holand-
ská mlékárna Campina, norská mlékárna Tine BA 
či švédské společnosti Milko a Arla. Obalové tech-
nologie společnosti Elopak nevyužívá pouze mléká-
renský průmysl. Mezi evropské společnosti – mezi-
národní výrobce džusů – využívající kartonové oba-
ly Elopak patří Pfanner, Tropicana, Granini, Pepsi 
a další. Inovovaný obal společnosti Elopak – Dia-
mond Pure-Pak®  – získal dokonce prestižní mezi-
národní ocenění „World Juice Innovation Award 
2003“. 

Stále rostoucí poptávka po nápojích v kartonu 
se stříškou udržuje růst společnosti v celosvětovém 
měřítku. Expanze do světa zahrnuje světadíly jako 
Afriku, Jižní Ameriku, Asii a další. Svou neustálou 
snahou o inovace a rozvoj je vedoucím konkuren-
tem velkých hráčů na trhu. Účastní se a představu-
je své užité technologie a nové produkty na mezi-
národních veletrzích, např. Anuga FoodTech v ně-
meckém Kolíně nad Rýnem. 

ČESKÉ MLÉKÁRNY S ÚSPĚCHEM 
ZAREAGOVALY NA MODERNÍ VÝVOJ 
Na českém trhu působí společnost Elopak od 

roku 1991. České mlékárny flexibilně zareagovaly 
na vývoj nových technologií a přiřadily se k rych-
lému kroku modernizace po bok světových firem. 
Produkcí vlastních výrobků v obalech Elopak tak 
podpořily rozvoj obalového trhu v České repub-
lice. 

Jedná se o produkty předních českých mléká-
ren Olma, Olešnice, Valašské Meziříčí, Madeta 
a Moravia Lacto Jihlava. V květnu 2006 společ-
nosti Elopak zahájila ve výrobním závodě PEPSI 
Praha provoz první aseptické linky v České repub-
lice pro značku džusů TOMA.

Obaly společnosti Elopak jsou ekologické
a nezatěžují životní prostředí. Tím si společnost 
od počátku svého působení získala silnou pozi-
ci v oblasti balení čerstvého mléka a zakysaných 
mléčných výrobků. Složení obalů Elopak zajišťu-
je snadnou recyklovatelnost (90 % obalu tvoří pa-
pírový karton, který je oboustranně chráněn vrst-
vou polyethylenu). 

Elopak je součástí FERD Skupiny, která je nor-
skou průmyslovou a finanční skupinou s aktivita-
mi zaměřenými na aktivní dlouhodobé vztahy sil-
ných společností s mezinárodním potenciálem, 
stejně jako na finančními investice založené na 
společném jádru odborných znalostí v oboru fi-
nancí, rozvoje obchodu a pěstování užitečných ob-
chodních kontaktů. FERD disponuje také rozsáh-
lým obchodem s realitami.
1 Anuall report 2006, Ferd – Norwegian industrial and 
financial group
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Dne 6. 12. 2007
získala VOMA s. r. o. 
Uherský Brod ocenění 
národní značku
kvality KLASA
za výrobek

Božkova
Božkova

klobása
klobása

Představujeme Vám nový výrobek z řady tradičních regionálních 
výrobků. Božkova klobása je vyrobena podle receptury z roku 
1928, kdy stejnojmenný výrobek začal vyrábět pan Bohumil 
Mahdalík z Bystřice pod Lopeníkem. Tento masný výrobek 
se vyznačuje pevnou konzistencí, rovnoměrně rozloženými 
kostkami vepřového a hovězího masa, výraznou chutí po uzení 
a tradiční lahodnou a kořeněnou chutí. Božkova klobása chce 
zaujmout nejvyšší kvalitou výroby, spojenou s vůni domova.
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PIVOVARSTVÍ
  pivo se dnes u nás vaří ve 48 průmys-

lových pivovarech;
  dále je u nás na 60 restauračních pi-

vovarů, ze kterých je nejstarší pivo-
var U Fleků, založený v roce 1499 
– všechny ostatní vznikaly po roce 
1991;
  celkový výstav piva ze všech pivova-

rů u nás za prvních 9 měsíců činil 
15 398 000 hl, což je o 238 000 hl ví-
ce než ve stejném období loňského 
roku, to je nárůst o téměř 1,6 %;
  výstav pro tuzemsko činil 

12 602 000 hl, a byl vyšší o více než 
1 % ve srovnání s prvními devíti mě-
síci roku 2006;
  největším výrobcem piva u nás je na-

dále skupina Plzeňského Prazdroje, 
která zahrnuje pivovary Prazdroj 
a Gambrinus v Plzni, Velké Popovi-
ce a Radegast v Nošovicích, na dru-
hém místě jsou Pivovary Staropra-

men, kam patří pivovary Smíchov 
v Praze a Ostravar v Ostravě, třetí 
je Budějovický Budvar;
  následují Starobrno s pivovary v Br-

ně a Znojmě, pivovarská skupi-
ny PMS Přerov zahrnující pivova-
ry v Hanušovicích, Litovli a Pře-
rově, Královský pivovar Krušovice 
a DRINKS UNION se 4 pivovary;
   výčepního piva se uvařilo za prv-

ních 9 měsíců letošního roku 
8 735 000 hl, tj. o 342 000 hl méně, 
výrazněji rostl výstav ležáků, kterých 
se uvařilo 5 882 000 hl, o 423 000 hl 
více ve srovnání s odpovídajícím ob-
dobím roku předchozího;
  mírně poklesl výstav lehkých piv, 

naopak se zvýšil výstav piv speci-
álních a pokračuje výrazný růst pro-
dukce nealkoholických piv – jejich 
výstav dosáhl objemu 390 000 hl, 
což je o 142 000 hl více než v roce 
předchozím; nárůst činí 57 %;

Plzeň, New York – USA jsou dru-
hou největší exportní zemí tradiční-
ho českého ležáku, který dal svě-
tu jméno pils/pilsner. Pravidelný-
mi odběrateli jsou i slavní hokejoví 
krajánci.

Pilsner Urquell je v USA k dostá-
ní ve více než 40 000 restaurací, klu-
bů a obchodů. Mezi nejvýznamnější se 
řadí třeba Michael Jordan Restaurant, 
klub v legendární Carnegie Hall nebo 
Madison Square Garden, kde k domá-
cím zápasům NY Rangers nastupují 
třeba Jaroslav Jágr a Martin Straka. 
Ti se také letos přišli podívat na finále 
světové soutěže Pilsner Urquell Mistr 
výčepní, které je jednou z marketingo-
vých aktivit na podporu značky Pils-
ner Urquell v USA. 

Vedle toho je Pilsner Urquell part-
nerem fotografické soutěže Interna-
tional Photography Awards a násled-
ného slavnostního ceremoniálu Lucie 
Awards, který je odborníky považován 
za obdobu filmových Oscarů ve svě-
tě fotografie. Vyhlášení výsledků pro 
rok 2007 proběhlo 15. října v Lincoln 
Center v New Yorku. PU sází mimo tra-
dičních marketingových aktivit také na 
šíření obliby tohoto piva v USA za po-
moci ambasadorů. Titul Honorary Am-
bassador Pilsner Urquell v USA byl pro-
půjčen například právě Martinovi Stra-
kovi, levému křídlu New York Rangers, 
nebo režisérovi Miloši Formanovi. Tito 
lidé znají historii a způsob výroby prv-
ního ležáku plzeňského typu na světě 
i jak má být pivo ošetřováno, aby jeho 
chuť byla co nejlepší. 

Foto s našimi hokejisty v NHL z vyhlašování výsledků Pilsner Urquell Master Bar-
tender 2007 – Martin Straka, Jaromír Jágr a obchodní sládek Plzeňského Prazdro-
je Václav Berka

Plzeň – Češi nejméně ze všech 
Evropanů pijí pivo doma – „jen“ 
55 %. Zato v zemích jako Dán-
sko, Polsko nebo Německo zmíni-
lo konzumaci piva doma 90 a více 
procent dotazovaných. Ukázala to 
první část výzkumu* provedeného 
v 15 evropských zemích, který ne-
chává zpracovat společnost SAB-
Miller, světová pivovarnická dvoj-
ka a vlastník tuzemského Plzeň-
ského Prazdroje.

Ze studie vyplynulo, že 52 % ev-
ropských respondentů preferuje z al-
koholických nápojů pivo, víno 27 % 
dotázaných a jen 3 % lihoviny nebo 

nápoje z nich. Mezi muži je obliba pi-
va ještě o něco vyšší, 57 %, oproti to-
mu pivo jako nejpreferovanější nápoj 
uvedlo 39 % žen. 

A jaká je situace v Česku? Češi svo-
ji náklonnost k pivu nezastírají. Cel-
kem 65 procent z nich by sáhlo z al-
koholických nápojů nejraději právě 
po pivu. To je o 13 procent nad prů-
měrem zkoumaných patnácti zemí. 
Dvojkou mezi alkoholickými nápo-
ji je víno, které preferuje 26 procent 
dotázaných.

DOMA, 
NEBO V RESTAURACI?

Když byli respondenti postaveni 

před otázku, kde si v poslední době 
dali alespoň jednou pivo, výsledky 
byly překvapivé. V jedenácti zemích 
to vyhrálo domácí prostředí nebo 
vlastní zahrádka. Pouze ve čtyřech 
zemích si pivaři vychutnali svůj ob-
líbený nápoj častěji jinde: z toho ve 
třech z nich měly navrch restaura-
ce a hospody jen o několik procent. 
To v Česku převyšovala restaurační 
zařízení o 20 %. Zatímco „doma“ si 
v posledním měsíci dalo alespoň jed-
nou pivo 55 % Čechů, „v hospodách, 
restauracích“ to bylo 75 %. Oproti to-
mu ve většině ostatních zemí zmíni-
lo konzumaci „doma“ 82–92 % táza-
ných a variantu někde „venku“ nao-

pak jmenovalo jen 45–60 % z nich. 
Celoevropský výzkum potvrdil, že 
pivní kultura je v Čechách na vysoké 
úrovni a pivo hraje důležitou roli při 
setkáních s přáteli.

DÁME JEDNO? TAK V KOLIK?
Průměrný čas, kdy si obyvatelé Ev-

ropy dávají ve všední den (po kterém 
následuje opět pracovní den) prv-
ní pivo, je 18:23. Nejdříve začínají 
Francouzi, v 17:10, nejpozději Italo-
vé, v 19:48. Češi s časem 18:47 spada-
jí v tomto do průměru. Nejčasněji do-
pijí pivo Francouzi, ve 20:33, nejdéle 
sedí u piva Němci, až do 22:59. Prů-
měrný čas odchodu domů je 22:12, 

který tuzemští milovníci piva překra-
čují v průměru o 26 minut, tedy kon-
čí s pitím piva ve 22:38.
* Výzkum zpracovává společnost SAB-
Miller na vzorku více než 7,5 tisíce pl-
noletých osob, které pijí pivo alespoň 
jednou za dva týdny. Statistické šetření 
probíhá v 15 evropských zemích (Bel-
gie, Česká republika, Dánsko, Francie, 
Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, 
Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie). 
V každé zemi odpovídá přibližně 500 
respondentů, z toho 70 % mužů a 30 % 
žen. 

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj a. s.

Pivovarství a sladařství v České republice
po prvních třech čtvrtletích roku 2007 ve faktech a číslech

  mírně se zvyšuje pro tuzemsko podíl 
piva stáčeného do lahví, stagnuje vý-
stav do sudů, trvalý je pokles stáče-
ní do PET lahví i do cisteren;
  celkem se vyvezlo 2 796 000 hl, tj. 

o téměř 4 % více než v roce 2006 (ná-
růst činil 107 000 hl);
  zatímco v roce 2007 pivovary v Čes-

ké republice zatím vyvezly přibližně 
18,1 % své produkce, v roce 2003 to 
bylo jen 11,5 %; 
  tři největší vývozci jsou: Plzeňský 

Prazdroj, Budějovický Budvar a Pi-
vovary Staropramen;
  nejvíce piva se vyváží do SRN, dá-

le na Slovensko, do Anglie, Ruska, 
Švédska;
  prakticky všechny průmyslové pivova-

ry v České republice, alespoň část 
své produkce, exportovaly.

SLADAŘSTVÍ
  v roce 2003 bylo u nás 37 činných pi-

vovarských a obchodních sladoven;
  celkem sladovny u nás vyrobily 

385 188 tun sladu; 
  nejvíce sladu vyrobily Sladovny Souf-

flet ČR, 240 388 tisíc tun, dále sla-

dovny Plzeňského Prazdroje 83 451 
tun a Českomoravské sladovny 18,4 
tisíc tun;
   z jednotlivých sladoven nejvíce vy-

robila sladovna Nymburk ze skupi-
ny Sladovny Soufflet ČR, a. s., dá-
le sladovna Plzeňského Prazdroje 
a sladovna Malterie Soufflet Kro-
měříž; 
  exportovalo se 182 807 tun sladu, což 

je více než 47 % celkové produkce;
   největšími exportéry jsou Sladovny 

Soufflet ČR, které vyvezly více než 
71 % své produkce;
  největší objemy vývozu směřova-

ly tradičně do Polska, Rumunska, 
SRN, Japonska a Moldávie;
  významnější objemy se exportovaly 

mj. na Kubu, do Vietnamu, menší 
část produkce směřovala na Srí Lan-
ku, celkem do více než 20 zemí.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Hokejisté v USA si zvykli na užší hřiště i štíhlejší pivní sudy
Největší zájem mají Američané o ba-

lení v lahvích (71,5 % objemu prodané-
ho PU), následují restaurace se sudo-
vým pivem (24 %), podíl PU v plechu 
je 4,5 %. „Pro americký trh máme spe-
ciální 25litrový KEG sud. Je mnohem 
užší, než jaký známe, s průměrem pou-
hých 28 cm pasuje do chlazeného prosto-
ru v barech amerických restaurací a klu-
bů. Jak jsem se při poslední cestě do USA 
přesvědčil, menší objem sudu se pozitivně 
podepisuje na kvalitě čepovaného piva,“ 
říká Václav Berka, obchodní sládek Pl-
zeňského Prazdroje.

Pilsner Urquell směřuje do USA 
přes 130 let.

Dovoz plzeňského piva do USA má 
dlouhou tradici. V roce 1872 přesíd-
lil do New Yorku ze slezské Vratisla-
vi odběratel plzeňského piva Rudolf 
Oelsner. Rozhodl se zůstat pivu věrný 
a v následujícím roce pro ně získal prv-
ní odběratele: v listopadu 1873 bylo Au-
gustu Fischerovi do New Yorku odeslá-
no 5 věder piva (2,83 hl), o měsíc poz-
ději F. Hollenderovi tamtéž 10 věder 
(5,56 hl). Od roku 1874 začal Oelsner 
odebírat pivo sám a ve větších množ-
stvích – za rok 1874 to bylo 149 věder 
(84,32 hl). Celkem se tak v druhém ro-
ce exportu do USA vyvezlo 140 hl. Jedi-
nými obdobími, kdy se Američané mu-

seli obejít bez plzně, bylo období svě-
tových válek a prohibice. Velmi malé 
exporty probíhaly také v letech 1949–
1989 – mezi 187 a 18 000 hl, což odpo-
vídá jinak 80. a 90. letům 19. století. 
Velký nárůst nastal po roce 1999, kdy 
se Plzeňský Prazdroj stal součástí sku-
piny světové pivovarnické dvojky SAB-
Miller, která podpořila prodeje rozsáh-
lou distribuční sítí a marketingovými 
aktivitami.

FAKTA O PILSNER URQUELL 
V USA

  První pivo Pislner Urquell dovezeno 
do Ameriky již v roce 1873.
  K dostání ve 40 000 restauracích a ob-
chodech, jen v New Yorku je v prodeji 
v 500 vyhlášených podnicích.
  Největší zájem je o balení v lahvích 
– 71,5 % z celkového prodaného obje-
mu.
  S celkovým prodejem 10,7 milionu 
hektolitrů v kalendářním roce 2006 

(včetně licenční výroby v zahraničí) 
a s exportem do více než 50 zemí ce-
lého světa je Plzeňský Prazdroj před-
ním výrobcem piva v regionu a největ-
ším exportérem českého piva.
  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem glo-
bální skupiny SABMiller plc. Pilsner 
Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí 
portfolia značek SABMiller.
  SABMiller plc je jedna z největších 
světových pivovarnických společností, 
s pivovarnickými aktivitami či distri-
bucí ve více než 60 zemích světa na-
příč šesti kontinenty. Skupina značek 
SABMiller zahrnuje významné mezi-
národní značky jako Miller Genuine 
Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner 
Urquell, a téměř 200 úspěšných regi-
onálních a národních značek. Mimo 
USA je SABMiller také jedním z nej-
větších výrobců a distributorů produk-
tů firmy Coca-Cola na světě. 

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj a. s.

Češi SI VYCHUTNAJÍ PIVO nejraději v HOSPŮDCE
P R Ů Z K U M  S A B M I L L E R :  N E J V Y T R V A L E J Š Í  E V R O P Š T Í  P I V A Ř I  J S O U  B R I T O V É



Plzeň – Vodárenská věž v Plzeňském Prazdroji, která záso-
bovala vodou pivovar po většinu 20. století, právě slaví 100. 
výročí. Stavbou ve stylu holandských větrných mlýnů pivovar 
reagoval na rostoucí oblibu piva Pilsner Urquell ve světě, kdy 

Nošovice – Moderní design a nižší váha – 
to jsou hlavní přednosti nové třetinkové láh-
ve nejprodávanějšího českého nealkoholic-
kého piva Radegast Birell z portfolia společ-
nosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Po březnové 
modernizaci půllitrové láhve dostává i „tře-
tinka“ novou podobu. Design láhve vyvinu-
li pracovníci Plzeňského Prazdroje a společ-
nosti Avirunion (člen skupiny Owen Illinois) 
pro celou skupinu SABMiller. Svoji premiéru 
si třetinka odbude právě v České republice 
s nealkoholickým pivem Radegast Birell.

„Nová třetinková láhev přiná-
ší atraktivní design, jak jsme si 
na něj zvykli u půllitrové láhve 
– tedy tvar typu GOLD a ino-
vovanou krčkovou etiketu. Jed-
ná se o vratný obal a kromě 
vzhledu bude jeho hlavní před-
ností také výrazně nižší hmot-
nost – z původních 320 gramů, 
které měla předchozí láhev,
se nyní dostáváme na pouhých 
240 gramů, což znamená úspo-
ru jedné čtvrtiny hmotnosti. No-
vý obal je tak hned z několika 
důvodů šetrnější k životnímu 
prostředí,“ uvádí Karel Kraus, 
manažer značky Radegast Bi-
rell. 

Nové třetinkové láhve jsou 
určené především do restau-

račních zařízení – Radegast 
Birell se dnes již stal neodmys-
litelnou součástí nabídky větši-
ny předních restaurací. Znač-
ka Radegast Birell tak získává 
další prvotřídní obal, který ji 
odliší od jiných značek. 

Na stále stoupající oblibě 
nejprodávanějšího českého 
nealko piva Radegast Birell 
má bezpochyby zásluhu je-
ho vynikající pivní chuť, kte-
rá dosahuje chuti klasických 
alkoholických piv. Mohou za 
to prvotřídní suroviny použí-
vané při výrobě, a především 
unikátní kvasinky, které pro-
dukují minimum alkoholu. 
Díky nim je možné zacho-
vat klasickou výrobu piva, 

a zaručit tak pravou pivní chuť – výrazně plnou 
a příjemně hořkou chuť Radegastu Birell.  
   Radegast Birell je jediným nealkoholickým 
pivem v portfoliu Plzeňského Prazdroje a zá-
roveň nejprodávanějším českým nealkoholic-
kým pivem.
   Radegastu Birell se ročně vystaví přes 200 
tisíc hektolitrů, na trhu to představuje 67% 
podíl v segmentu nealkoholický piv. Expor-
tován je také na Slovensko.
   Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální 
skupiny SABMiller plc.
   S celkovým prodejem 10,7 milionu hektoli-
trů v kalendářním roce 2006 a s exportem 
do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský 
Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v re-
gionu a největším exportérem českého piva.

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Dominanta Plzně slaví 100. narozeniny
V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž  P L Z E Ň S K É H O  P I V O V A R U

B U D E  S L A V N O S T N Ě  N A S V Í C E N A

Plzeňská vodárenská věž

Radegast Birell uvádí na trh zcela novou láhev

N O V Ý  R A D E G A S T  B I R E L L  0 , 3 3  L  J E  A T R A K T I V N Í  A  O  Č T V R T I N U  L E H Č Í

bylo potřeba zajistit dostatečný přísun vody do rozšiřující se 
výroby. Vodárenská věž se objevila letos na podzim také na 
poštovní známce v rámci edice „Technické památky“.

Na začátku 20. století prudce rostl zájem o plzeňské pivo, a proto 
bylo nutné zajistit pivovaru dostatečné množství vody pro výrobu. 
Tehdejší šéfinženýr závodu František Spalek byl pověřen projektem 
stavby vodárenské věže. Spalek vykonal studijní cestu po německých 
průmyslových závodech, kde hledal pro projekt inspiraci. Jako místo 
stavby byl zvolen nejvýše položený bod v areálu pivovaru, bývalý pl-
zeňský popravčí vrch, kde kdysi skončil svou životní cestu i Jan Slad-
ký-Kozina. Stavba probíhala v letech 1901–1907 a nová věž byla zko-
laudována čtyři dny před Štědrým večerem 20. prosince 1907.

U příležitosti kulatého výročí bude věž večer slavnostně nasví-
cena. Plzeňané i návštěvníci se budou moci kochat nočním pohle-
dem na architektonickou dominantu pivovaru až do konce února. 
Světla ozáří špičku věže, její trup i ochoz, takže rozsvícená věž by 
měla být vidět z celé Plzně. Navrhnout a umístit osvětlení na tech-
nickou památku, jako je vodárenská věž, bylo velkou výzvou pro pl-
zeňskou firmu Ateliér Maur. „Na kompletní osvětlení věže jsme použi-
li celkem 2 831 žárovek a přes dva kilometry kabelů,“ říká Dušan Ko-
kaisl z Ateliéru Maur. 

„Pro návštěvníky pivovaru jsme připravili možnost vstoupit do věže 
a prohlédnout si tuto architektonickou památku zevnitř,“ říká Jindřiš-
ka Eliášková, manažerka turistiky a historického dědictví Plzeňského 
Prazdroje, a dodává: „Pivovar užíval věž až do listopadu 2005 a za ce-
lou dobu nikdy nevypověděla služby. Prošla pouze dvěma rekonstrukce-
mi v letech 1960–63 a 1987–91.“ Věž má výšku 50 metrů. Z vrcholu 
shlíží již od jejího dokončení na pivovar korouhev v podobě sochy 
Gambrina. Stěny věže mají u země průměr 2,67 metru. V kopuli jsou 
dvě nádrže: ta větší s objemem 5 530 hl je určena na varnou vodu při-
váděnou z podzemních vrtů na Roudné, ta menší má objem 2 540 hl 
a využívala se pro říční užitkovou vodu. Dříve stačilo toto množství 
vody na uvaření cca 700 hl piva, na konci roku 2005, kdy se věž zaví-
rala, bylo možné díky úsporám ve výrobě uvařit ze stejného objemu 
více než 2 000 hl piva.

Vodárenská věž plzeňského pivovaru se dočkala dárku ke stému 
výročí již začátkem října. V rámci edice Technické památky byla vy-
tištěna poštovní známka v hodnotě 18 korun s rytinou věže od vý-
tvarníků Jana Kavana a Václav Fajta. 

Jiří Mareček, Plzeňský Prazdroj a. s.
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PaB, spol. s r. o., Hlavní ulice č. p. 73
CZ - 273 51  Velké Přítočno 
Telefon: 312 666 523
Telefax: 312 686 920
E-mail: pab@pab.cz
www.pab.cz

� Kompletní sortiment dopravních pásů
� Antibakteriální dopravní pásy Gates Mectrol – ideální náhrada za modulární pásy
� Nářezové desky, bloky na sekání, pracovní desky stolů – výroba na zakázku
� Kluzné vedení modulárních pásů, řetězů, řemenů a výroba dílů z plastů na CNC strojích
� Pohonné a dopravní řemeny, povrchové úpravy, řemenice a příslušenství
� Strojní díly: trapézové šrouby, ruční kola, utahovací kolečka, upínací páky, rukojeti, díly pro olejové systémy, …. 
� Tryskací zařízení a abraziva
� Frézovací a gravírovací centra a nástroje pro tyto stroje
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S čistým stolem vstupujete do roku 
2008. Jaké máte cíle a plány?

Chceme růst. Cílem naší podnika-
telské strategie je v horizontu deseti 
let vždy minimálně zdvojnásobit náš 
obrat, a to prostřednictvím našich vý-
znamných značek sektů a vín Bohemia 
Sekt, Víno Mikulov, Habánské sklepy, 
Chateau Bzenec a lihovin Pražská vod-
ka a Dynybyl. Na našem obratu se vý-
znamně podílí také importované pro-

dukty, například značky Wodka Gor-
batschov, Cinzano, Campari a další. 
Pro naplnění tohoto náročného růsto-
vého cíle budou důležité také další akvi-
zice, touto oblastí se seriózně zabývá-
me. Netřeba zdůrazňovat, že nám jde 
o trvalé zhodnocování majetku vlastní-
ka společnosti.

Co se v produkci vína v České repub-
lice za posledních 17 let změnilo? Mlu-
ví se o tom, že konkurence donutila mo-

Na snímku je Josef Vozdecký, generální ředitel společnosti Bohemia Sekt, a. s. s čín-
skou velvyslankyní Huo Yuzhen v rozhovoru na čínské ambasádě.

ravské vinaře k daleko větší kultivaci vín 
a na jeho jakosti je to znát. 

Spousta výrobců byla vystavena kon-
kurenci a postupně pochopila, že musí 
investovat do technologie i do odbor-
ného růstu. Zásadní zlom však přišel 
se vstupem do Evropské unie, kdy jsme 
začali čelit vysokému tlaku dovozů ví-
na a v platnost vstoupily velmi přísné 
požadavky evropské legislativy. Skupi-
na Bohemia Sekt se na tyto nové pod-
mínky dokázala včas připravit, a to dáv-
no před naším vstupem do EU. Kvalita 
je pro nás naprosto zásadní. Za pouze 
dobrá vína bychom dnes utržili nízkou 
cenu. Jen za vynikající a výtečná vína 
můžeme požadovat dobrou cenu. To je 
fakt. 

Požadavky na kvalitu vína, i dí-
ky možnosti srovnávat celý vinařský 
svět, stále rostou. Teď nemyslím něja-
ké enormní zvyšování poptávky po ví-
nech přívlastkových. Zákazník bude 
ještě dlouho požadovat víno jakostní 
a jen menší podíl přívlastkového. Pře-
vážnou část budou tvořit vína jakost-
ní, což odpovídá aktuálnímu spotřebi-
telskému trendu, kdy po období módy 
ledových a slámových vín a výběrech 
z hroznů se prudce zvyšuje poptávka 
po vínech svěžích, s citrusovými tóny 
a příjemnými kyselinkami. Trh zazna-
menává pozvolný odklon od predikát-
ních, tedy přívlastkových vín. Stejně to-
mu bylo nedávno i v zahraničí.

Je to s vinařstvím stejné jako s potra-
vinářstvím všeobecně, což znamená, že 
v ČR bude do budoucna existovat pár ob-
řích společností, které se dál ještě vypro-

filují, a potom tu bude mnoho malých vi-
nařů, kteří si budou svou produkci tak 
zvaně piplat?

Nepovažuji se za vizionáře, abych 
předpověděl, kdy a jestli vůbec se tak 
stane. Nemám rád dělení na malé, 
střední a velké. On to nikdo takhle ni-
čím nedefinuje a někteří malí se staví, 
že jsou velcí a významní, a naopak ně-
kteří větší ze sebe zase rádi dělají ma-
lé. Prostě podle toho „jak se to zrovna 
hodí do krámu“. Přijde mi lepší rozli-
šovat jen dobré a špatné víno. Přitom 
co chutná jednomu, nemusí druhému. 
Doporučuji si najít svoji značku, svého 
výrobce, své vinařství, tomu zůstat v já-
dru věrný, ale nebát se experimentovat 
a zkoušet vína od jiných. Možností je 
nespočet, příležitostí jakbysmet. 

Kam všude expandujete se svou pro-
dukcí a jaké máte další záměry?

Česká republika je dnes v produkci 
vína soběstačná méně než z 50 % a tak 
není, a myslím, nikdy nebude bytostně 
závislá na exportu vína. Přiznám se ale, 
že Bohemia Sekt má o vývoz či „pře-
voz“ sektů a vín v Evropské unii velký 
zájem. Podíl exportu na ročním obje-
mu výroby činí asi 5 %. Největší část 
exportu směřuje na Slovensko, do Pol-
ska, Belgie ale také do Japonska. Po-
čet zemí je proměnlivý, osciluje kolem 
15 zemí. 

Během návštěvy bzeneckých vinic čín-
ská velvyslankyně v legraci, ale trochu 
i vážně nadhodila, že v Praze na ambasá-
dě je návrší, kde by se dala pěstovat vin-
ná réva. Vysadíte tam na jaře sazenice?

Tehdy jsem opravdu netušil, jestli to 

paní velvyslankyně myslela vážně, ane-
bo jen převážně nevážně. Ale díky vý-
zvě při mé návštěvě velvyslanectví, že 
bychom si mohli prohlédnout místo, 
kde by ta „vinička“ mohla být, jsem do-
spěl k přesvědčení, že to paní velvyslan-
kyně přeci jen vážně myslí. Protože se 
jedná o výsostné území Čínské lidové 
republiky, mohli bychom pak říkat, že 
jsme zakládali vinice v Číně.

Je také skutečností, že náš vinohrad-
nický manažer dostal znovu pozvání 
k rekognoskaci terénu. Vůle tam jistě 
je! Uvidíme…

 Paní velvyslankyně má ráda víno 
a ví, že pečujeme o vinici na Pražském 
hradě pod Masarykovou vyhlídkou a ze 
sklizených hroznů vyrábíme pro potře-
bu pana prezidenta víno s označením 
Pražský hrad. Zde se asi zrodil její ná-
pad.

Máte nebo jste měl svůj vinohrad?
Moji rodiče a všichni jejich předci 

měli vinice a byli významnými vinaři. 
Vinice, to je starost a neskutečné množ-
ství práce. A čím je vinice menší, tím je 
k tomu poměr práce vyšší. A tak vlast-
ní vinici nemám, obdělávat ji na dálku 
nelze, neměl bych na to čas. Mám však 
dobře složenou a kvalitně zásobenou 
rodinnou vinotéku. S tím si hraju.

Jste dvorním dodavatelem vín, kam 
a kde a co Vás na tom nejvíc těší?

V evidenci máme více než 2 000 zá-
kazníků, přitom jeden je samozřejmě 
ten největší a jeden ten nejmenší. Obou 
si ale vážím úplně stejně a chci, aby oba 
byli spokojení.  

Text a foto Eugenie Línková

Ing. Jaroslav Hlaváč, ředitel vinařství, s modelkou a českou vicemiss z roku 1999
Jitkou Kocurovou, která ve vinotéce sv. Urbana zakoupila pro svého přítele, fotba-
listu Aleše Chvalovského skvělý vánoční dárek – Veltlínské zelené ročník 1979. Proč 
právě tento ročník? Odpověď je jednoduchá, právě v tomto roce se její přítel narodil. 
Láhev výtečného vína mu odveze na Kypr, kde spolu v současné době žijí.

Josef Vozdecký: Kvalita je pro nás naprosto zásadní

Nový rok se vítá z převážné míry sektem. S Bohemia Sektem, rozhovo-
rem s jeho generálním ředitelem vstupuje do nového roku 2008 i Potravi-
nářský zpravodaj.

Degustace vín z mikulovské vinotéky sv. Urbana
„Mezi naše nejvýznamnější klienty pa-

tří prezident České republiky prof. Václav 
Klaus, generální ředitel BVV Ing. Jiří Škr-
la, generální ředitel TV NOVA Ing. Petr 
Dvořák, známé osobnosti z oblasti kultu-
ry, například moderátor Marek Eben, he-
rec Václav Postránecký, herečka Iva Jan-
žurová, zpěvačka Hana Zagorová a řada 
dalších,“ uvedl Ing. Jaroslav Hlaváč, ře-
ditel Vína Mikulov. 

Cílem obou setkání bylo umožnit 
pronajímatelům kójí, aby si prochut-
nali prezentovaná vína a měli možnost 
doplnit si svůj box o nové lahůdky. 
Všem hostům byli k dispozici s odbor-
nou radou kvalifikovaný vinař, techno-
log i sommelier. Kolekce obsahuje více 
než 50 vzorků sektů, odrůdových vín 
i unikátních rarit archivního sklepa.

Vzácní hosté měli příležitost ochut-
nat vynikající klidná a šumivá vína zna-
ček Bohemia Sekt, Víno Mikulov, Cha-
teau Mikulov, Vinařství Pavlov, Ha-
bánské sklepy, Chateau Bzenec. „Mezi 
nejzajímavější vína bezesporu patří Ví-
no Mikulov - Rulandské modré ročník 
1983, nebo Víno Mikulov - Veltlínské ze-
lené ročník 1979,“ připomněl Radim Še-
divý, sommelier Vinotéky sv. Urbana. 

Vinařství Víno Mikulov provozuje 

pronájem speciálních kójí již více než 
sedm let. Zájemcům nabízí profesio-
nální péči o uskladněná vína a špičko-
vou zásilkovou službu. 

„Ve vinotéce sv. Urbana máme dnes 
v 234 kójích uloženo 50 000 vín pod peč-
livým dohledem zkušeného sommelie-
ra. Nejstarším vínem naší vinotéky je po-

sledních 16 lahví odrůdy Rulandské bílé 
z roku 1950, které patří do nabídky Ví-
na Mikulov. Kóje, v nichž lze uložit 100 
až 500 lahví, jsou beznadějně vyprodané. 
Proto vedeme databázi čekatelů,“ dodal 
Ing. Jaroslav Hlaváč.

Hana Karnoldová
BOHEMIA SEKT, a. s.

Vinařství Víno Mikulov uspořádalo 26. listopadu v Gajdošově sále Miku-
lovského zámku již sedmý ročník degustace při neformálním setkání mi-
lovníků vína, kteří si pronajali kóji pro uskladění svých vín ve vinotéce sv. 
Urbana v Mikulově. Na toto setkání navázala 4. prosince stejně zaměřená 
akce v Hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre.

Vinotéka sv. Urbana – lahve

Vinotéka sv. Urbana – hlavní sklep
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Praha (li) – Novým generál-
ním ředitelem Agropol Group je od
3. prosince Leoš Chalupa (46), kte-
rý byl dosud jednatelem dceřiné 
společnosti Agropol Trading a ve-
dl zároveň její zahraniční odděle-
ní. Na jeho dosavadní post jedna-
tele nastupuje Pavel Procházka. 
Novým finančním ředitelem Agro-
pol Group se stal Jaroslav Škorpík 
(34), který dosud vedl ekonomic-
ký úsek Agropol Trading. „Jeho

dosavadní post je zatím neobsa-
zen,“ sdělila mluvčí skupiny Jana 
Kindlová.

Chalupa je absolventem VŠE, na 
dosavadní pozici působil takřka deset 
let, od 1. 1. 1998. Dříve pracoval na 
různých postech ve firmách Koospol 
a Intertrade. Procházka po absolvo-
vání VŠCHT působil jako ředitel bur-
zovní sekce Pilsner Urquell v Londýně 
a jako obchodní ředitel Agrointerna-

tional Commodities. Škorpík působil 
v Agropol Trading na postu vedoucí-
ho ekonomického úseku od 13. ledna 
2003. Po absolvování Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích působil 
ve firmách Agroosev Jihlava a Euro-
farms.

Agropol Group patří mezi největší 
investiční skupiny v českém zeměděl-
ství a potravinářství. V loňském roce 
vyprodukoval při obratu 12,5 miliardy 
korun čistý zisk 159,3 milionu korun. 

Zároveň chceme upozornit naši veřejnost, že i přes letošní nižší sklizeň máme 
ve skladech dostatek kvalitních konzumních jablek, kterými budeme zásobovat náš 
trh po celé zimní období až do jara. Také vyzýváme další producenty potravin, aby 
se k této akci připojili, abychom v předvánoční době společně udělali dobrý skutek 
a upozornili na to, že je u nás dostatek kvalitní zdravé, české produkce. 

Ovocnářská unie České republiky

Investice do chovu prasat

Olomouc (bo) – Téměř dvě stovky 
prodejců vánočních ozdob, kerami-
ky, oblečení či knih zaplnily olo-
moucké Výstaviště Flora, které tak 
v předposlední adventní víkend oži-
lo vánočními trhy. Akce, jež uza-
vřela loňskou výstavnickou sezonu 
areálu, trvala do 20. prosince. 

„Zájem prodejců o vánoční trhy je 
rok od roku větší. Vloni jich z celé re-
publiky a ze Slovenska dorazilo 180,“ 
řekla Eva Brachtlová z výstaviště. Do-
plnila, že vysoká byla i poptávka. 

Na své si při loňském 27. ročníku vá-
nočních trhů přišli také milovníci dob-
rého jídla. V sobotu 15. prosince si totiž 
mohli v areálu pochutnat na výrobcích, 
které byly označeny národní značkou 
kvality KLASA. Týž den provoněla vý-
staviště také polévka zvaná prdelačka, 
jitrnice či ovar z domácí zabijačky.

Z tabulky vidíme, že pšeničné klíč-
ky pražené jsou významným zdro-
jem cenných látek jako vícenenasyce-
né mastné kyseliny, vlákniny, vitami-
nů a minerálů. Velmi cenný je vysoký 
obsah vitaminu E – asi 300krát vyš-
ší než v mléce a 15krát vyšší než ve 
vejcích. Ten také působí jako přírod-
ní antioxidant a chrání pražené klíč-
ky před oxidací. Tak se mohou klíčky 
jako přírodní přísada v potravinách 

uplatnit k prodloužení jejich trvanli-
vosti. Z minerálů je významný obsah 
mědi, železa, hořčíku, selenu a zinku. 
V sušině obsahují 30 % vysoce kvalit-
ních bílkovin.

Přímý prodej pražených pšenič-
ných klíčků v maloobchodě jako suro-
vina pro domácí kuchyň je závislý na 
osvětě. Využití je široké – přísada do 
moučníků a kaší, do sekané, zavářek, 
součást müsli, domácích chlebů, oba-

Olomoucké výstaviště Flora vonělo Klasou

Pšeničné klíčky – nedoceněná surovina v potravinářském průmyslu 

       ČESKÉ JABLKO
= DOBRÝ SKUTEK

Česká republika otevřela žádosti 
o dotace z evropských fondů pro roz-
voj venkova v létě, chovatelé vepřů za-
slali celkem 116 žádostí. Převážná část 
z nich se týkala dotací na výstavbu či 
rekonstrukci chovu a na nákup nových 
technologií. „S vyhlášením druhého ko-
la se počítá v únoru,“ řekl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. „Je důležitější 
řešit příčiny nekonkurenceschopnosti na 
trhu a investovat do lepších technologií 
a do lepšího zdravotního stavu prasat,“ 
uvedl již dříve Gandalovič.

POTÍŽE V CELÉ
EVROPSKÉ UNII

Problémy letos 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 
Gandaloviče neúspěšně dotace ve vý-
ši miliardy korun. Jedním z jejich po-
žadavků bylo i zvýšení příspěvku na li-
kvidaci uhynulých zvířat, ministerstvo 
zemědělství zvýšilo tento příspěvek pro 
letošní rok na 2,9 koruny na kilogram. 
V loňském roce zemědělci pobírali prů-
měrně pět Kč/kg a stát na tyto kompen-
zace vydal 108 milionů korun, letos to 
bude 75 milionů.

„Ukázalo se, že naše aktivity, které 
jsme dělali, měli nějaký význam, že to 
něco zanechalo i v panu ministrovi,“ rea-
goval na dotaz serveru iHNed.cz prezi-
dent Agrární komory ČR Jan Veleba. 

Podle něj to však neřeší momentální 
situaci. „Jde o dílčí systémová řešení, kte-
rá měla přijít dříve,“ upozornil Veleba. 

Agropol Group má nového generálního 
i finančního ředitele

PRŮMĚRNÉ SLOŽENÍ PRAŽENÝCH PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ UDÁVÁ TABULKA:
Složení ve 100 g: Pšeničné klíčky – pražené

vlhkost 5,6 g
Energie 381 cal Vitamin B6 982 mg
Bílkoviny 29,1 g Vitamin B12 0 ug
Sacharidy 49,6 g Folacin 351 ug
Vlákniny 13,8 g Kys. pantotenová 1,39 mg
Tuky – celkem 10,7 g Vitamin C 6 mg
Tuky – nasycené 1,83 g Vitamin E 27,5 mg
Tuky – Mono 1,5 g Vápník 45 mg
Tuky – Poly 6,62 g Měď 62 mg
Cholesterol 0 mg Železo 9,12 mg
Vit A – Karoten 0 Hořčík 319 mg
Vit A – Retinol 0 Fosfor 1145 mg
Vit A – celkově 0 Draslík 947 mg
Thiamin – B1 1,67 mg Selen 101 ug
Riboflavin – B2 82 mg Sodík 4 mg
Niacin-B3 5,59 mg Zinek 16,6 mg

Energie z bílkovin: 28 % 
Energie z uhlovodanů: 48 % Na/K= 0,0:1
Energie z tuků: 23 % Ca/P= 0,0:1
Mastné kyseliny – Vícenenasycené/Nasycené = 3,6:1 

Pšeničné klíčky, kterých se při mletí pšenice na mouku oddělí 
ca 1 %, se zatím ponejvíce zkrmují. Přitom je to nejkvalitnější část 
pšeničného zrna a navíc část velmi chutná. Proč se tedy zatím tak 
málo využívají? Jedním z důvodů byla krátká trvanlivost poškoze-
ných klíčků, která se počítá ve dnech. Po tepelném ošetření, nej-
lépe opražením nasucho například při 165–185°C po dobu 15 až 30 
minut, se trvanlivost prodlouží na 6 až 24 měsíců za současného 
výrazného snížení vlhkosti a umrtvení enzymů. Klíčky získají vel-
mi příjemnou oříškovou vůni a chuť. Takto upravené klíčky lze také 
mlít na mouku. Pražením čerstvých pšeničných klíčků se v ČR za-
bývá několik firem. Výhodné by to jistě bylo také pro větší mlýny.

lovací směs místo strouhanky, do rizot, 
plněných paprik, jitrnic… 

Využití v průmyslu je mnohem širší. 
Firma ANNITA a. s. se zabývá vývojem 
potravin s klíčky již řadu let. Podařilo 
se nám vyvinout například čokoládové 
krémy s obsahem 20 % pšeničných klíč-
ků pražených, náhradu lískooříškového 
nugátu, müsli, oplatkové náplně a nápl-
ně do trubiček vysoké kvality a velice 
rozumné ceny, plněné papriky, kvalit-
ní paštiky s obsahem 16 % klíčků, celo-
zrnné chleby, pekařské náplně s oříšky, 
vegetariánské hamburgery a karbanát-
ky, pomazánky, extrudované snacky či 
celozrnné omelety. Jsme připraveni se 
podělit o naše zkušenosti.

Ostatně soudím, že již nadešel čas, 
abychom to nejlepší z pšenice začali vy-
užívat.

Ing. Jiří Hotzký
ANNITA a. s., 

Smotlachova 1, 142 00 Praha 4
Fax: 244 470 085

E-mail: annita.as@volny.cz
  

O konkrétní výši financí vyčleněných 
v roce 2008 pro chovatele prasat bu-
de ministerstvo s chovateli podle Vele-
by ještě jednat.

ŘADA CHOVŮ SE ZRUŠÍ
Český chov prasat bude podle úda-

jů AK potřebovat do roku 2013 celkem 
1,9 miliardy korun, aby byl konkuren-
ceschopný. „Někteří čeští chovatelé vep-
řů budou své chovy kvůli nekonkurence-
schopnosti rušit, ale je to jeden z kroků, 
který by mohl pomoci, aby se tento trend 
v krátké době zastavil,“ dodal Veleba. 

V České republice končí každoroč-
ně s podnikáním přibližně desetina 
chovatelů vepřů, počet chovaných zví-
řat se v posledních sedmi letech snížil 
o 870 000 na 2 816 200 kusů.

Soběstačnost České republiky ve vý-
robě vepřového masa dlouhodobě kle-
sá, v loňském roce činila asi 80 pro-
cent, letos zemědělci odhadují další 
pokles. Ještě v roce 2002 byla ČR ve 
výrobě vepřového soběstačná. Průměr-
ný Čech zkonzumuje ročně 41 kilogra-
mů vepřového masa.

Praha (li) – Čeští chovatelé prasat dostanou z Evropského fondu pro roz-
voj venkova navíc dotace ve výši 90 milionů korun. Peníze získá 28 pů-
vodně zamítnutých projektů, které jsou zaměřeny na zlepšení technologie 
chovu či modernizaci poroden. Investice do chovu prasat mají být zvýhod-
něny při získávání dalších dotací z fondu pro rozvoj venkova i v budoucnu. 
Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. 

Agropol vykrmí
v nové drůbežárně

tři miliony brojlerů ročně 

Agropol tím posiluje nezávis-
lost skupiny na ostatních chovech. 
„Přibližně třetinu drůbeže máme 
z vlastních zdrojů,“ řekla Kindlo-
vá. Závod vyrobí ročně 5 100 tun 
drůbežího masa jateční váhy, v loň-
ském roce vyprodukovala skupina 
Agropol celkem 98 000 tun drůbe-
že. Celková produkce ČR v roce 
2006 byla 216 000 tun. Výkrmnu 

bude obsluhovat pět zaměstnanců. 
Vykrmení brojlera na jateční 

hmotnost 1,7 kilogramu trvá 36 
dnů, přičemž 1 000 kuřat spotře-
buje denně 100 až 240 kilogramů 
krmné směsi. 

Agropol Group hospodařil v ro-
ce 2006 s čistým ziskem 159,3 mi-
lionu korun. Celkový obrat skupiny 
loni činil 12,5 miliardy korun. 

Praha/Čekanice u Tábora (li) – Novou velkokapacitní vý-
krmnu brojlerů v Čekanicích na Táborsku otevřela koncem 
listopadu jedna z největších investičních skupin v českém 
zemědělství a potravinářství, Agropol Group. „Devíti halami 
s kapacitou 413 000 kusů projdou ročně tři miliony brojlerů, 
které zpracuje dceřiná společnost Agropolu Jihočeská drů-
bež,“ řekla mluvčí firmy Jana Kindlová.

Ovocnářská unie České republiky připravila pro předvánoční dobu tra-
diční dobročinnou akci. V průběhu prosince 2007 poskytly členské podni-
ky OUČR zdarma jablka pro ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy 
důchodců a do dalších obdobných zařízení. Akce proběhla ve všech regi-
onech ČR. Zhruba 70 ovocnářských subjektů darovalo jablka, jako symbol 
českých Vánoc, do více než 80 ústavů. Tuto tradiční dobročinnou akci po-
řádá Ovocnářská unie ČR již desátým rokem. OUČR Darovala zhruba 8 tun 
jablek těm nejpotřebnějším.
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  Společnost Lacnea, a. s.
hledá další věřitele

společnosti STANĚK RV a. s.,
IČ:  26849763

za účelem vyhlášení konkurzu.

KONTAKT: 
 Ing. Kristýna Bechyňová

E-mail: bechynova@lacnea.cz

„VÝZVA“

�  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. 

Vycházejí
každé

dva
měsíce 

www.agral.cz

Dne 6. 12. 2007
získala Tritia spol. s r. o. Cheb
ocenění národní značku kvality KLASA
za výrobek Výběrový chléb krájený.

www.tritia.cz



NOVÝ PROTEIN 
S ANTIFUNGÁLNÍ 

AKTIVITOU Z ARAŠÍDŮ
Výzkumná skupina z Fakulty biologických 

věd a biotechnologií Fuzhou univerzity v Číně 
zkoumala antifungální a antibakteriální vlast-
nosti rostlinných bílkovin. Předmětem poslední 
studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopi-
se Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
se staly proteiny z burských oříšků.

V úvodu své práce autoři uvádějí seznam vel-
kého počtu strukturálně odlišných proteinů s an-
tifungální aktivitou, které pocházejí z luskovin. 
Jedná se o glukanázy, chitinázy, proteiny vázají-
cí chitin, peptidy, proteiny podobné cyklofilinu 
a mirakulinu, peroxidázy, defensiny, lektiny, he-
maglutininy a řadu jiných. Ve vlastní práci auto-
rů se jedná o izolaci a charakterizaci hypotinu 
– proteinu s antifungální i antibakteriální aktivi-
tou extrahovaného z burských oříšků (Arachis 
hypogaea). Extrakce a izolace byla realizovaná 
precipitací pomocí síranu amonného, afinitní 
chromatografií na gelu Affi-gel, iontovou chro-
matografií a gelovou filtrací. Metodou elektrofo-
rézy na polyakrylamidovém gelu bylo zjištěno, 
že hypotin je monomerní protein s molekulovou 
hmotností 30,4 kDa. Jeho N-terminální sekven-
ce je podobná (z 45–75 %) chitinázám a prechi-
tinázám z řady rostlinných druhů (fazolu, bram-
bor, banánů, sladkých kaštanů a tabáku).

Antibakteriální aktivita hypotinu byla testo-
vaná vůči druhům Staphylococcus aureus a Sal-
monella sp., antifungální účinky proti plísním 
rodu Alternaria, Botrytis, Fusarium, Pythium 
a Sclerotium spp. Taktéž byla zkoumána anti-
proliferační aktivita, a to proti buňkám lidské-
ho nádoru jater (Bel-7402). Výsledky ukázaly, 
že hypotin má značnou antibakteriální aktivitu 
vůči S. aureus, ale vůči salmonelám je neúčin-
ný. Antifungální účinky byly zaznamenány proti 
druhům Botrytis cinerea, A. alternata, Scleroti-
um rolfsii, Fusarium solani a F. oxysporum a Py-
thium aphanidermatum. Mikroskopické pozoro-
vání jasně prokázalo, že po 24 hodinách v pří-
tomnosti 300 ug/ml hypotinu byl ve srovnání 
s kontrolní kulturou růst nádorových buněk vel-
mi omezen. Hodnota IC50 hypotinu vůči buň-
kám bel-7402 byla spočtena na 296 ug/ml.

V závěru práce autoři uvádějí, že jsou první, 
kteří referují o izolaci a charakteristikách nové-
ho proteinu s antifungální aktivitou izolovaného 
z arašídů. Vzhledem k antibakteriální a antipro-
liferační aktivitě by hypotin mohl nalézt uplatně-
ní v potravinářství, zemědělství i medicíně.

BARRY CALLEBAUT UVEDL 
NA TRH PROBIOTICKOU 

ČOKOLÁDU
Švýcarský výrobce cukrovinek Barry Calle-

baut uvedl v listopadu na trh novinku – čokolá-
dovou tyčinku s probiotiky. Výrobce se domní-
vá, že čokoláda je lepším nosičem pro bakterie 
prospěšné pro fungování tlustého střeva než tra-
diční mléčné produkty. Probiotická čokoládová 
tyčinka je nejnovějším výrobkem společnosti, 
která se ve své strategii zaměřila na vývoj „zdra-
vější“ čokolády. Prodej tradiční čokolády vzhle-
dem k jejímu image nezdravého energeticky vy-
datného pamlsku klesá. 

Probiotická tyčinka byla veřejnosti představe-
na na výstavě Food Ingredients Europe v Lon-

dýně. Obsahuje probiotické mikroorganismy po-
máhající udržet střevní mikroflóru v rovnováze. 
Tím střeva chrání před infekcí a pomnožením 
patogenů a zlepšuje metabolismus přirozené 
střevní mikroflóry.

Aby firma mohla probiotickou tyčinku vyrá-
bět v průmyslovém měřítku, musela nejdříve vy-
vinout metodu, která neinaktivuje probiotika ani 
neničí chuť a texturu čokolády. Cílem bylo zajis-
tit přežití a uchování aktivity pozřených mikro-
organismů v agresivním prostředí lidského zaží-
vacího ústrojí, zejména žaludku. Při vývoji no-
vé technologie spolupracoval Barry Collebaut 
s kanadskou společností Allemand, specializu-
jící se na vývoj funkčních potravin. Testovaly se 
dva specifické bakteriální kmeny a k mikroen-
kapsulaci se používala technologie již dříve vy-
vinutá Lallemandem a patentovaná pod znač-
kou Probiocap. 

Vyvinutá metoda je údajně velmi účinná. Při 
testech v prostředí simulujícím podmínky lidské-
ho žaludku a tenkého střeva měla prý probioti-
ka v čokoládovém nosiči vyšší míru přežití než 
probiotika v mléčných výrobcích. Testy prokáza-
ly, že pravděpodobnost zničení probiotik v čoko-
ládě při průchodu trávicím traktem je čtyřikrát 
nižší než u probiotik v mléčných výrobcích, tak-
že spotřebitelům bude stačit ke splnění doporu-
čené denní dávky sníst pouhých 13,5 gramu čo-
koládové tyčinky denně.

Probiotika se běžně přidávají do mléčných vý-
robků – jogurtů a mléčných nápojů. Prostředí 
mléčných výrobků a podmínky jejich uchovává-
ní tvoří ideální habitat pro tyto bakterie. Nic-
méně údaje z Globální databáze nových výrob-
ků agentury Mintel ukazují, že výrobci hledají 
další způsoby, jak zajistit přežití těchto zdraví 
prospěšných bakterií i v jiných podmínkách tak, 
aby probiotika mohla být použita i v potravinář-
ských výrobcích jiných typů. Kupříkladu v ka-
tegorii cukrovinek se počet výrobků obsahují-
cích probiotika zvýšil z jednoho v roce 2004 na 
11 v roce 2006. Počet funkčních snacků narostl 
z nuly v roce 2004 na 25 v roce 2006 a v kate-
gorii dětské výživy výrobky obsahující probioti-
ka, prebiotika či symbiotika skočil ze tří v roce 
2002 na 27 v roce 2006.

Dalším výrobkem v portfoliu zdraví prospěš-
ných čokoládových produktů firmy Barry Calle-
baut je na antioxidanty bohaté kakao Acticoa.

PATOGENY V SÝRECH ZE 
SYROVÉHO MLÉKA

Asociace Campden Chorleywood Food Re-
search Association (CCFRA) informovala 
o tříletém projektu, v rámci kterého se bude 
testovat bezpečnosti sýrů vyráběných ze syro-
vého, nepasterovaného mléka. Studie financo-
vaná britským Úřadem pro potravinové stan-
dardy (FSA) se zaměří na účinky patogenních 
kmenů Mycobacterium bovis a Escherichia co-
li v nepasterovaném mléku použitém na výro-
bu sýrů. Výsledky projektu, jehož realizace za-
počala 1. září 2007, budou pro sýrařství velmi 
významné. V současnosti není známo, jak se 
E. coli pocházející ze skotu po přechodu do 
mléka chová. Studie poskytne o tomto problé-
mu a o možném riziku pro lidské zdraví více 
informací jak pro FSA, tak pro výrobce toho-
to druhu sýrů.

Podle vyjádření CCFRA je známo, že Myco-
bacterium bovis v sýrech vyrobených z nepaste-
rovaného mléka přežívá, zatím však nebyla zkou-

mána míra ohrožení lidského zdraví, kterou pří-
tomnost tohoto patogena v sýru představuje. 
Co se týká kmenů E. coli produkujících vero-
cytotoxin, o jejich přítomnosti v mléku a sýrech 
se toho ví ještě méně. Je velmi málo informací 
i o tom, jak se tomuto patogenu daří přežívat ve 
fermentovaných výrobcích, zejména těch, které 
přicházejí do kontaktu se zákysovými kulturami 
a mikrobiální flórou v nich přítomnou. 

Cílem projektu je proto vyvinout a otesto-
vat nové způsoby detekce a izolace organismů 
v mléku a v měkkých a tvrdých sýrech v závis-
losti na hodnotách pH a salinity. V laboratoři se 
za laboratorních podmínek budou imitovat po-
stupy používané při výrobě sýrů, aby bylo mož-
né predikovat inhibici růstu Mycobacterium bo-
vis. Projekt bude kozultován s odborníky na vý-
robu sýrů – průmyslovými výrobci, asociacemi 
a vědci.

AKTIVOVANÁ VODA 
JAKO ALTERNATIVA 

CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 
Na trhu elektricky aktivované obyčejné vodo-

vodní vody se objevila nová technologie. Aktivo-
vaná voda se chová jako silný detergent, a to bez 
přídavku jakékoli chemikálie.

Vypouštění odpadní vody je z důvodů ochra-
ny životního prostředí čím dál více omezováno 
a také kvůli obavám o bezpečnost potravin zpra-
covatelé hledají nové způsoby, jak omezit použí-
vání abrazivních a agresivních chemických čisti-
cích prostředků, které znečišťují životní prostře-
dí a které by mohly eventuelně i kontaminovat 
jejich výrobky. 

Společnost Tennant Company uvádí, že její 
ECH

2
O systém, představený veřejnosti v listo-

padu, má ve srovnání s chemickými prostřed-
ky řadu předností: je levnější, snadno použitel-
ný a ohleduplný k životnímu prostředí. Čisticí 
účinnost je obdobná jako u běžných chemic-
kých přípravků. Odpadají zdravotní rizika sou-
visející s výrobou, balením, dopravou, použitím 
a likvidací typická pro tradiční chemické čisti-
cí látky.

Technologie ECH
2
O je založena na použití 

vody a výsledný produktem je opět voda. Sys-
tém funguje na základě uvolnění energie vázané 
v molekule H

2
O při průchodu vody jednotkou 

ECH
2
O instalovanou ve stroji na mytí podlahy. 

V této jednotce dojde k transformaci normál-
ní vodovodní vody na čisticí tekutinu ve dvou 
krocích. Při prvním voda v okysličovací komo-
ře prochází elektrifikovanými mřížkami. Výsled-
kem jsou vysoce okysličené mikrobubliny. Při 
druhém kroku takto okysličená voda prochází 
buňkou, kde je do ní opět aplikován elektrický 
proud. Ven vytéká voda, která je vysoce nabitá, 
kyselá či alkalická, se všemi vlastnostmi účinné-
ho čisticího prostředku.

Voda v aktivovaném stavu je účinným čisticím 
prostředkem, který nepoškozuje povrchy ani je-
jich nátěry, ani není škodlivá pro personál, který 
tuto technologii používá. Elektricky nabitá vo-
da atakuje nečistoty, rozbíjí je na menší částice 
a uvolňuje je z podkladu. Usnadňuje tak kartá-
čům či stěrkám mycího stroje odstraňování špí-
ny z podlahy. Po zhruba 45 vteřinách od stvoře-
ní se aktivovaná voda mění na vodu normální. 
V recyklačním tanku zůstává tedy jenom nor-
mální voda a špína. V průběhu procesu se 100 
procent použité vody vrátí zpět do stavu normál-

ní vodovodní vody a lze s ní manipulovat a likvi-
dovat ji zcela bez rizika.

ECH
2
O technologie snížila spotřebu vody na 

mytí podlah a povrchů ve srovnání s tradičními 
čisticími metodami o téměř 70 procent. A pro-
tože se v procesu nepoužívají detergenty, nezů-
stávají jejich zbytky na podlaze, podlaha není 
kluzká, zlepší se bezpečnost personálu a sníží 
náklady vynaložené na nákup čisticích prostřed-
ků a na jejich likvidaci.

NOVÝ HYDROKOLOID
Japonským vědcům z univerzity v Kyotu a ze 

Střediska pro podporu vědy a technologie pre-
fektury Mie se podařilo připravit nový hydro-
koloid. Jeho zdrojem jsou listy jutovníku (Cor-
chorus olitorius), jehož stonky poskytují vlákna 
na výrobu pytlů, tašek, lan a provazů. V časopi-
se Food Hydrocolloids vědci uvádějí, že extrakt 
z listů jutovníku (HLC) vykazoval silné synergis-
tické účinky s hojně používaným hydrokoloidem 
kappa-karagenanem. 

Hydrokoloidy jsou polysacharidy (nebo bílko-
viny), které se vzhledem ke svým rosolotvorným 
vlastnostem používají jako látky přídatné k vy-
tvoření textury a stabilizaci potravinářských vý-
robků. Poptávka po nich je vysoká a jejich cena 
může do značné míry ovlivnit výrobní náklady 
potravinářského výrobku.

V japonské studii byl polysacharid ze suše-
ných listů jutovníku extrahován pomocí 50% 
roztoku síranu amonného, následovala preci-
pitace ve vodě a další extrakce. Z izolovaného 
polysacharidu byly poté připraveny směsné ge-
ly s kappa-karagenanem či lokustovou gumou. 
Míra vzájemných synergistických účinků po-
lysacharidů v gelech byla různá. Ukázalo se, 
že k maximálnímu účinku dochází u gelů tvo-
řených kappa-karragenanem a HLC v poměru 
90/10, u gelů kappa-karagenan/lokustová guma 
dojde ke stejně silným synergickým účinkům při 
poměrech od 60/40 do 50/50. HLC tedy na roz-
díl od LBG vykazuje s kappa-karagenanem syn-
ergistické účinky již při použití v menším množ-
ství. Z toho plyne, že HLC lze použít u řady apli-
kací nejenom jako alternativu drahé lokustové 
gumy, ale že tento nový hydrokoloid může pro-
půjčit kappa-karagenanu a jiným hydrokoloid-
ním látkám nové funkční vlastnosti. 

Strukturální vlastnosti HLC, interakce HLC 
a kappa-karagenanu, mechanismus synergic-
kých účinků mezi kappa-karagenanem a HLC 
a mikrostruktura směsného gelu jsou předmě-
tem dalšího výzkumu.

Karagenany jsou z chemického hlediska sku-
pinou lineárních polysacharidů obsahujících sí-
ru extrahovaných z mořských řas ruduch, které 
se ve velkém množství nalézají u irského pobřeží 
poblíž města Carragheen (odtud jejich název). 
Želatinové extrakty z těchto řas známých též ja-
ko „irský mech“ (Irish moss) se jako potravi-
nářské aditivum používaly po staletí. V průmys-
lovém měřítku se začaly využívat kolem roku 
1930. Od té době rostla jejich spotřeba v prů-
myslových zemích tempem minimálně o 5 až 7 
procent ročně, a to zejména proto, že vzrůstal 
zájem o konvenientní potraviny. V Evropské unii 
je zájem o obě formy karagenanu – rafinovanou 
označovanou jako E407 i polorafinovanou zná-
mou jako E407a. V USA se tyto dvě formy z hle-
diska označování na etiketách nerozlišují a jsou 
popsány jako hydrokoloid karagenan.

 Tatiana Oldřichová, ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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„Čtvrtek 6. 12. 2007 se zapsal do historie fi rmy

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. z Velkých Karlovic
jako den, kdy byla oceněna vysoká kvalita našich tradičních výrobků,

a z rukou pana ministra Mgr. Petra Gandaloviče
jsme převzali národní značky kvality KLASA pro 12 výrobků:

Valašský frgál – hruškový, tvarohový, makový, povidlový, meruňkový
Valašský frgál vhodný i pro diabetiky – meruňkový, jablkový, povidlový

Moravské koláčky – tvarohové, makové, ořechové
Pletený věnec se zdobenými perníčky  – vánoční, velikonoční

www.valasskepecivo.cz
pekarstvi.frgaly@tiscali.cz

telefon: 571 444 214
mobil  : 603 834 154
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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

Balička KTB 4

Balička KTB 4

Balička KTB 4

Prodám BALIČKU KTB 4

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 244 470 085, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

Balička KTB 4 pro balení sypkých produktů do fólie
a následně kartónku

V současné době je balička rozebrána na paletách.
Chybí lepící zařízení na hotmelt. Stroj je 6 let nepoužívaný. 

Cena: 150.000 Kč bez DPH 

nejvyšší mechanický výkon: 80 taktů / min
elektrická přípojka: 220 / 380 V
ovládací napětí: 220 V
příkon: 3, 5 kW
kmitočet sítě: 50 Hz
napětí pro uzavírání za horka: 42 V
stlačený vzduch: tlak 6 bar
spotřeba vzduchu: 200 l/takt
Rok výroby: 1984
váha: cca 3 000 kg
materiál pro vnitřní sáček:  papír vrstvený 

PE (tapaten)

Předhotovené skládačky
velikost krabičky:
  š   v  h 
1/ 68 100 38
2/ 85 120 50

  š   v  h
min: 60 100 20 mm
max: 150 200 75 mm 
  
základní  d   š   v
rozměry stroje: 4 570   x   2 300   x   2 400 mm

 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El.  infak@infak.cz, www.infak.cz

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

·   Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a
správné zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro 
označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona 
o potravinách 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 zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.
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