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V poslední době se ve sdělovacích pro-
středcích, pokud jde o agrární sektor, prak-
ticky nemluví o ničem jiném než o růstu cen 
potravin. Prezident Agrární komory ČR Jan 
Veleba je na to denně tázán hned několika 
sdělovacími prostředky, televizí počínaje, 
rádii, deníky a odbornými časopisy konče. 
V podobném duchu vystupuje i nový prezi-
dent Potravinářské komory ČR Miroslav 
Toman. Nechybí samozřejmě ani bulvár 
nebo teoretici, kteří se vydávají za analyti-
ky a vše s neznalostí sobě vlastní komentují. 
Většinou takové články začínají: jak světoví 
ekonomové tvrdí, že boom cen pšenice pomi-
nul, nastal zlom na chicagské burze; doplní 
se dvě až tři citace nějakého brookera nebo 
zahraničního analytika a senzace „mého 
objevu“ je na světě. Vyplývá z něj totiž, že 
Jan Veleba (nově i Miroslav Toman) nejsou 
v obraze. Těmto „věrozvěstům“ lze jen vzká-
zat, vraťte se zpět do svých osmých tříd a tro-
chu se snažte o sebevzdělání, abyste moh-
li analyzovat se znalostmi podpořenými leti-
tým studiem, ale i sbíráním zpráv ze světa. 
To Jan Veleba stejně jako třeba Miroslav 
Jirovský a nepochybně nový prezident PK 
ČR Miroslav Toman stejně jako mnoho dal-
ších věrohodných ekonomů a zemědělských 
odborníků dělá. 

A tak pokud půjdeme k meritu věci, zjis-
tíme, že sice dne 9. října tohoto roku nastal 
zlom v růstu cen, a to přímo na Chicagské 
burze (byla jsem na ní před pár roky a dopo-
ručuji sledovat třeba i na videozáznamu zna-
kovou řeč nákupčích a rychlé reakce prodá-
vajících, je to senzace). Jason Britt, analy-
tik společnosti Central State Commodities, 
vzniklou současnou situaci charakterizoval 
tak, že se každý snaží z trhu co nejrychle-
ji odejít ve stejnou chvíli, ale dveře jsou jen 
jedny. Převedeno do logiky burziánů, cena 
kulminovala na maximum a už dál špl-
hat nebude, a proto nákupy ze stran spe-
kulantů končí a bude se prodávat. To ale, 
vážení, neznamená, že teď půjde zase cena 
jako na vlnách Dunaje pěkně šplouchnutím 
dolů, ale bude se dál s ní šplouchat a roz-
hodně to také není signál pro tvrzení, že 
ceny potravin, především pečiva a chleba, 
půjdou dolů. 

Pokud totiž burzovní zpravodajství sle-
dujeme systematicky, máme už z dřívějška 
zprávu, že k 27. září prodeje dosáhly hod-
noty 12 milionů tun, což je o 262 % více než 
v předchozím roce. To by mohlo sice klama-
vě potvrdit tvrzení těch, co se na problém 
dívají „jednorázově zvenčí“, ale právě tohle 
zase tolik nevypovídá o stavu světové sklizně, 
jen samozřejmě o nákupech, které ze stra-
ny spekulantů byly enormní. Když se cena 
šplhá nahoru, jednoduše řečeno jen blázen 
by rychle nenakupoval, aby mohl ještě dráž 
prodávat. Zásoby jsou tedy v jiné škatulce 
podložených zpráv a ty říkají, že se urodilo 
ve světě méně, je daleko větší spotřeba obi-
lí pro nepotravinářské využití (paliva) a je 
i větší spotřeba ve dvou nenasytných světo-
vých veličinách, jimiž jsou Čína a Indie. 
Odbočím a připomenu, že stačí, aby z 1,3 
miliardy Číňanů jen setina tohoto počtu 
začala více chtít koláčky z obilí a knedlíky 
z téže suroviny než dosavadní hlavní pochu-
tinu, rýži a tamní trh s obilím se mírně otře-
se. Kdo tam byl nebo je třeba na stáži nebo 
v Pekingu a Šanghaji podniká, tento trend 
potvrdí. Blbost? To nemá na spotřebu obilí 
vliv? Omyl, má a velký, zase jsou o tom seri-
ózní důkazy, ale ty teď ponechme stranou, 
byť pro nezasvěcené mohou vzbudit úsměv. 
(Na změnu stravovacích zvyklostí v Číně 

nedávno na setkání se zemědělci upozorni-
la čínská velvyslankyně Huo Yuzhen). Vzpo-
meňme ještě na další aspekt cenového boo-
mu u obilí. Je jím i menší úroda na Ukra-
jině nebo i v Kanadě. Z Toronta například 
z konce září máme sdělení, že kanadská mě-
na profitovala ze současných vysokých cen 
ropy, pšenice a zlata, které jsou důležitou 
složkou vývozu krajiny.

Ano, přesně tyto souvislosti existují a jsou 
nyní na tapetě i těch, kteří přesně nezkou-
mají dlouhodobý vývoj a vyjímají z kontextu 
zpráv údaje, které potom předkládají veřej-
nosti v duchu sdělení, že zdražení potravin se 
nekoná, hle, zde máte důkaz, proč k tomu 
není důvod. Přitom je jich hned několik, 
a tak nelze než souhlasit se sdělením, že dva 
největší pekárenské kolosy, které operují na 
českém trhu s pečivem, chlebem, zdraží své 
produkty o 20–25 %. Ano, Penam i společ-
nost United Bakeries budou záhy zdražovat 
a upozornily na to ústy svých mluvčích opa-
kovaně i v televizi. Ti ale zase neřekli pravdu 
celou, dokonce ji zkreslili. Tvrdili, že ceny 
obilí jdou nahoru, zdvojnásobili a oni jsou 
nuceni zdražit, a to o plnou čtvrtinu, což je 
bráno z pozice růstu cen obilí za ještě velmi 
nízké. Takový počin lze hodnotit jako serióz-
ní. Přitom dlouhodobě víme o dalším růstu 
cen paliv a energie, v poslední době se mluví 
i o dalším růstu cen plynu. To má ale dale-
ko větší dopad do cen pečiva. A to nedáv-
no ještě jeden pekař k výpočtu důvodů, proč 
musí zdražit, uvedl, že vlastně s pečivem jez-
dí dvakrát. Vezou je do supermarketu, a co 
se neprodá, musí si odvést zase zpět. (Zřej-
mě na strouhanku, nevím přesně, co vše se 
s těmito „vratkami“ dělá). Ano, souhlasím, 
rostou náklady a ty se nutně musí promít-
nout do cen, jinak zkrachuji. A tak prosím 
kolegy novináře z řad tiskových mluvčích, 
aby neříkali jen u dvacetiprocentního vyhlá-
šení růstu cen pečiva, že to ovlivní obilí, 
potažmo mouka, ale především z naprosto 
převážné míry nezemědělský element, ener-
gie. A že se nebude zdražovat pečivo, mlé-
ko, maso, krmivo, protože se růst cen obilí 
na Chicagské burze zastavil? To je kachna 
všech kachen a neberte ji vážně. Čtu pravi-
delně zahraniční odborný tisk a tam se uvá-
dí, jak třeba ve Francii vedlo zdražení baget 
(až 45%) k místním demonstracím. Nebo 
jak nespokojení Italové psali petici minis-
tru potravinářství (tam mají i ministerstvo 
potravinářství), aby jim dál nezdražoval 
národní pokrm, těstoviny. Mimochodem, 
i tam si někteří spotřebitelé myslí, že na 
růst cen potravin má vliv rozhodnutí minis-
tra nebo jeho úředníků a to jsou v tržním 
hospodářství mnohem déle než my. Nemá na 
to vliv ani Jan Veleba, který se pro některé 
spoluobčany svými výroky k růstu cen potra-
vin stává nepřijatelným. A to většina z těchto 
kritiků netuší, jak se tvoří zprávy, co vše se 
zkrátí, vysekne ze souvislého textu a jak se 
i seriózní výklad dá změnit na striktní tvrze-
ní něčeho bez potřebných souvislostí. Agrár-
ní ani Potravinářská komora nejsou proto 
těmi, co chtějí zdražovat jídlo, stejně tak ani 
ministr a jeho úředníci. Je tu ale souběh 
hospodářských a ekonomických souvislostí, 
které si to vyžádaly a lze z toho vydedukovat 
jediné. Levněji u potravin v průměru nebu-
de, protože základní potraviny nemají důvod 
pro nižší ceny. Bohužel je to tak, a jak je 
dnes módní říkat, budeme alespoň s těmito 
dary zacházet šetrněji. Já si to ale nemyslím 
a mám pro to pár důvodů, k nimž se vrátím 
v názoru na plýtvání třeba příště.

Eugenie Línková 

Na cenových vlnách

Mnoho mlynářů spekulovalo 
na pokles cen po sklizni 2007, stej-
ně jako někteří potenciální výrobci 
obilního bioetanolu kalkulovali na 
nákupní ceny cca 3 000 Kč/t. Přesto 
již v této době bylo možno registro-
vat signály, které nás měly alespoň do 
jisté míry varovat: zprávy o neúrodě 
nebo nízké úrodě v tradičních pěsti-
telských a exportních zemích (zejmé-
na Austrálie), zprávy o poklesu svě-
tových zásob a zvyšující se poptávce 
po pšenici. 

Naším problémem je cosi, co 
nazývám „syndromem české sebe-
střednosti“. Jedná se o to, že ačkoli 
jsme členy Evropské unie a tudíž ote-
vřenou součástí globálního světové-

ho systému již několik let, v mnoha 
ohledech nám tento fakt stále nedo-
chází. Pokud na jaře někteří prozíra-
vější varovali, že nejenže nemusí do-
jít k poklesu ceny pšenice, ale naopak 
k jejímu nárůstu, přičemž argumento-
vali právě výše uvedenými fakty, byli 
zpravidla konfrontováni se „selsky“ 
jednoduchým argumentem: pokud se 
splní předpoklady a sklizeň v Česku 
bude dobrá, není se čeho obávat. 

Předpoklady se splnily, sklizeň 
v Česku dobrá byla – jak z hlediska 
kvantitativního, tak i kvalitativního. 
Přesto nastala cenová exploze, kte-
rá, jak jsem již uvedl, neměla dosud 
obdoby. Nastala se zpožděním, kte-
ré bylo způsobeno určitou prodle-

Ceny potravinářské pšenice v letošním roce prošly vývojem, který 
nemá v minulosti obdoby. Je pravda, že k nárůstu cen pšenice došlo 
již v minulém hospodářském roce – po sklizni 2006. Tehdy bylo ještě 
obtížné s větší pravděpodobností stanovit, nakolik se jedná o výkyv, 
nebo o trvalejší trend. Díky tomu také nedošlo k následnému nárůstu 
cen mouk alespoň na hodnoty odpovídající cenám pšenice.

vou mezi sklizní a počátkem masivní-
ho exportu obilí do sousedních zemí
a s plnou silou udeřila v září, kdy ce-
ny meziměsíčně stouply o 1 000 Kč/t
a postupně se ustálily na dnešních 
průměrných 6 200–6 500 Kč/t. 

Mohli bychom zde detailně roze-
bírat všechny faktory, které k tomuto 
vývoji přispěly, ale zaprvé si nejsem 
zdaleka jist, že mi to přísluší, a zadruhé 
mě, jako mlynáře, na celé věci zajímá 
především jiný aspekt celého problé-
mu a tím je cena mouky. Náklady na 
surovinu (obilí) představují 75–80 %
nákladů mlýnské výroby. Je proto zřej-
mé, že tak dramatický nárůst cen se 
do nárůstu cen mouk musí nezbytně 
rychle projevit. Mouka je surovinou 
pro výrobu dalších potravin (pečiva, 
těstovin atd.). Cena obilí se prostřed-
nictvím krmiv promítá do živočišné 
výroby, respektive jejích nákladů. 

Přestože již v srpnu bylo zřejmé, že 
k prudkému nárůstu cen dojde a že 
logicky dojde k nárůstu cen potravin, 
média až na výjimky tomuto faktu 
věnovala spíše okrajovou pozornost, 
ačkoli jsme mimo jiné i například 
prostřednictvím Svazu průmyslo-
vých mlýnů na tento fakt upozorňo-
vali. Informace se začaly v hojnější 
míře objevovat v poslední době, ale 
je spíše výjimkou než pravidlem, když 
články v různých tiskovinách a zprá-
vy v ostatních médiích pojmenová-
vají skutečnou podstatu věci. A tak 
se od různých „agrárních analytiků“ 
a jiných expertů dozvídáme, že na 
vině zdražení potravin je především 
vládní reforma veřejných financí (ná-
růst DPH), případně hra obchod-
ních řetězců o vyšší marže nebo jaké-
si temné spiknutí blíže nedefinova-
ných sil, které se rozhodly upravit 
ceny našich potravin na západoev-
ropskou úroveň. 

Potravinářský zpravodaj je směro-
ván do rukou lidí, kteří se v potravi-
nářství pohybují a kteří fakta znají. 
Můj článek proto není cílen na ně, 
respektive neklade si za cíl informo-
vat je o tom, co sami dobře vědí. Měli 
bychom poskytnout médiím, kte-
rá čte široká veřejnost, těchto něko-
lik informací: cena pšenice stoup-
la meziročně o více než 2 000 Kč/
t, ve srovnání s rokem 2005 o 100 %
a není důvod se domnívat, že v do-
hledné době klesne. 

Hledá-li tedy někdo důvod, proč 
potraviny vertikály, jejíž je pšenice 
základnou, rostou, je to především 
proto.

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

Ceny Ceny 
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Zanedlouho může být jednodu-
chá odpověď – nebude. Dlouho-
dobý vývoj cen vstupů – nákla-
dů na jedné straně a odbytových 
cen výrobců – pekařů na stra-
ně druhé říká jediné: nůžky se 
uzavírají. A po současném sko-
kovém nárůstu především rozho-
dujících surovin, jako je mouka, 
tuky a náplně, se může v mnoha 
případech stát, že rychle sklap-
nou a mnohý pekař skončí.

Ptáte se, proč taková vize, když 
se dokola píše, jak pekaři zdražili 
a dokonce, že to spolu s pivovarní-

ky umějí ze všech nejlépe? Odpověď 
je jednoduchá. Protože média nere-
spektují základní rozdělení trhu, tj. 
kdo zboží vyrábí a kdo je prodává. 
Jednoduše – za všechno mohou 
pekaři. Že sami neprodávají tři čtvr-
tiny své produkce? To přece nevadí. 
Zdražení pekárenských výrobků by 
přece bylo v titulku naprosto neosob-
ní. Pekař za to může!

Je skutečnost opravdu taková? 
Opak je pravdou, jak to obvykle při 
podobných zjednodušených tvrze-
ních bývá. V období od r. 2001 do 
června letošního roku se zvýšila cena 
jednoho kilogramu chleba z pekáren 

Bude mít kdo vyrobit čerstvé pečivo?
o celých 5 haléřů na 14,08 Kč. Pod-
le stejného zdroje – ČSÚ – ale spo-
třebitelská cena stoupla na 18,86 Kč, 
o celé 4 koruny! To ale není v důsled-
ku zvýšení výrobních cen peka-
řů, to je výsledek prodejní strategie 
obchodníků, deklarované spotřebite-
li jako neustálé úsilí o nejnižší ceny 
základních potravinářských výrob-
ků na trhu. U pečiva nejsou rozdí-
ly tak výrazné, ale navýšení marže je 
i v tomto případě několikanásobné. 
Kdo se chce zabývat přesnými úda-
ji, může si prostudovat tabulky i gra-
fy v závěru článku.

(Pokračování na straně 5)

Vážení čtenáři, 
na straně 11

přinášíme zpravodajství
z Významného rokování 

evropských mlékařů v Praze



Cílená kontrolní akce med proběh-
la od 23. 7. do 14. 9., kdy bylo uskuteč-
něno 185 kontrol ve všech 14 krajích, 
v důvodných případech bylo odebrá-
no 84 vzorků, z nichž 21 bylo závad-
ných. Šlo v podstatě o zhruba pět zási-
lek ze zemí mimo ČR. Další čtyři zjiště-
né závady se týkaly chybného značení 

(identifikační značka, dovozce, výrob-
ce, původ) a neohlašování zásilek 
v místě určení. Tedy ze 185 kontrol 25 
problémů.

Nejčastěji byly závady zjiště-
ny u směsných medů, kde byly těmi 
závadnými elementy rezidua veterinár-
ních léčiv. Med nesmí obsahovat žád-

Zákazník určuje kvalitu medu
ná rezidua, nesmí obsahovat ani žád-
né příměsi (cukry, škrob, sirupy) ani 
nesmí být přehřátý. Z těchto důvodů 
bylo staženo a zlikvidováno 4 567 kg 
medu, pozastaveno 20 794 kg medu 
a vráceno 24 572 kg medu. Ve všech 
případech šlo o zjištěnou přítomnost 
zbytků antibiotik (tylosin, sulfonamidy 
apod.). Šlo o medy obchodované z Pol-
ska, Slovenska a Španělska, ve všech 
případech šlo o směsné medy ze zemí 
EU a mimo EU.

Mimořádná kontrolní akce med 
byla zaměřena na zdravotní nezávad-
nost medu v celé ČR, to znamená, že 
veterinární inspektoři ve všech kra-
jích navštívili včelaře, výkupny a stá-
čírny medu a zpracovatelské závody, 
dále pak se zaměřili i na med, který je 
do ČR dovážen v rámci EU i ze tře-
tích zemí. Proto také inspektoři nav-
štívili distribuční sklady velkoobchodů 
a obchodních firem.

Resumé? Přestože medy ze tře-
tích zemí se do ČR dostávají větši-
nou prostřednictvím jiných členských 
zemí, které musejí na vstupním mís-
tě zásilky kontrolovat, přesto se poda-
řilo odhalit nedostatky. To znamená, 
že kontroly v tzv. místech určení ma-
jí smysl a význam. Veterinární dozor 
je účinný a na základě jeho zjištění se 
opět potvrzuje, že přestože je na trhu 
medů hodně, je především na zákaz-
nících, kterému medu dají přednost, 
zda českému od včelaře anebo možná 
ani ne o tolik levnějšímu medu směs-
nému. 

Při obchodování s potravinami 
živočišného původu i s živými zví-
řaty v EU, tj. v rámci intrakomu-
nitárního trhu, prakticky není pro-
blémů. Základním požadavkem je 
splnění podmínek vyplývajících 
z veterinární legislativy, která je 
v tomto smyslu ve všech členských 
zemích stejná.

Při obchodování s nečlenskými, 
tzv. třetími zeměmi musí vývozce spl-
nit veterinární požadavky cílové země, 

a to samozřejmě není nic nelogic-
kého ani nového. A Státní veterinár-
ní správa se i snaží našim zájemcům 
o uplatnění jejich produkce na trzích 
nečlenských zemí pomoci, a to při 
vyjednávání veterinárních certifikátů 
zmíněných zemí, jako tomu bylo v pří-
padě Ruské federace apod., dále při 
zajišťování certifikace atd. 

Je ovšem třeba při této příležitosti 
upozornit na to, že při cestě produktů 
živočišného původu, a zejména živých 
plemenných či jatečných zvířat, do cílo-

vé země si musí obchodník zjistit pod-
mínky (například tranzitní veterinární 
povolení) pro tranzit od země, přes kte-
rou bude zásilka cestovat. Tak se v uply-
nulých dnech dostali do problémů vývoz-
ci skotu do Kazachstánu, kteří neměli 
povolení pro tranzit přes Rusko.

Lze tedy zopakovat, že při plánova-
né cestě veterinárního zboží je potřeba 
tranzitní zemi (její veterinární autori-
tu) požádat o tranzit, popřípadě o sta-
novení podmínek pro tranzit. A tak se 
vyhnout možným problémům.

Obchodníci, pamatujte na tranzit!

Ve Velké Británii se vyskytla
slintavka a kulhavka. Nicméně 
současná situace je taková, že 
Evropská komise došla k rozhodnu-
tí, že lze umožnit od 12. 10. 2007 
obchod s britským hovězím, skopo-
vým a vepřovým masem za odpo-
vídajících garancí, a to na zákla-
dě přijatých opatření v rámci regi-
onalizace. Samozřejmě pokud bude 
situace nadále příznivá.

Nejnověji je slintavka a kulhavka 
hlášena i z evropské části Turecka 
(Thrákie), kde se naposledy vyskyt-
la na počátku letošního roku a nyní 
opět.

Přestože se slintavka a kulhavka obje-
vila na našem území více než před 30 
lety (v roce 1975), lze říci, že na zákla-
dě tehdejších zkušeností i na základě 
současné veterinární legislativy bychom 
postupovali tak razantním způsobem, 
aby se nákaza nemohla rozvléci. 

Ve Velké Británii zaznamenali se 
slintavkou a kulhavkou velké problé-
my v roce 2001, kdy se kvůli nedo-
statečným opatřením nákaza rozvlek-
la na celé území Britských ostrovů 
a bylo utraceno přes 4 miliony kusů 
zvířat a ztráty byly vyčísleny na téměř 
400 milionů eur. Letos není zatím 
problém takového rozsahu a je patrné, 
že i na základě zkušeností získaných 

před šesti lety britští kolegové situaci 
zvládají lépe. 

Na druhém konci Evropy pak hro-
zí slintavka a kulhavka z Turecka, kde 
je stále čas od času zjišťována, napo-
sledy letos v lednu. Je třeba uvést, že 
z oblastí, kde se tato nákaza vyskytla, 
se nesmí žádná živá vnímavá zvířata 
vyvážet, jde o sudokopytníky, ani žád-
né tepelně neopracované produkty. 
Nicméně je namístě varovat všech-
ny turisty a cestující do těchto oblas-
tí, že si nesmějí odsud dovážet žád-
né potraviny živočišného původu. Ty 
jim budou na místech vstupu do člen-
ských zemí EU zabaveny (tj. zejména 
na letištích). 

Pozor na slintavku a kulhavku

Dále se všechny kusy porážené nad 
30 měsíců stáří vyšetřují. Na základě 
tohoto monitoringu lze potvrdit, že 
výskyt tohoto onemocnění je čím dál 
méně častý. Je tomu tak všude v Evro-
pě, je tomu tak i v ČR. 

V roce 2001, kdy se s vyšetřová-
ním začalo, byly diagnostikovány 
dva případy, stejně tak v roce 2002, 
v roce 2003 byly 4 případy, v roce 

2004 bylo u nás diagnostikováno
7 případů, v roce 2005 bylo přípa-
dů onemocnění BSE nejvíce, celkem
8, a poté došlo k razantnímu poklesu. 
V roce 2006 pouze 3 případy a letos 
pouze jeden, a to 10. 9. v zeměděl-
ském podniku v Zálší. Dosud bylo 
u nás na celkem 1 167 060 vyšetře-
ných kusů skotu zjištěno 27 nemoc-
ných dobytčat.

BSE mimo zájem 

Na základě bilaterální dohody šé-
fů veterinárních správ ČR, Němec-
ka a Rakouska lze v souladu s naří-
zením 2000/75/EC a rozhodnutím 
2005/393/EC bez větších problémů 
obchodovat se skotem či ovcemi 
mezi těmito zeměmi. 

Problémy při přesunech zvířat 
způsobila katarální horečka ovcí 
neboli bluetongue, kvůli kterémuž-
to onemocnění se vymezují ochran-
ná pásma až do 150 km od ohniska. 
Jelikož tato pásma zasahují na velké 
vzdálenosti a opatření z toho vyplý-
vající omezovala přesuny dobytka 
zejména na jatka, dohodla se Státní 
veterinární správa ČR s veterinární-

mi autoritami Německa a Rakous-
ka na umožnění obchodu v těchto 
zemích, kam zasahují ochranná pás-
ma v souvislosti s výskytem blueton-
gue v Německu.

Podle Milana Maleny, ústředního 
ředitele Státní veterinární správy, je to 
logický počin a dobrá zpráva pro naše 
chovatele. S podmínkami této doho-
dy již byly seznámeny všechny krajské 
veterinární správy.

Mezi podmínky, za kterých je mož-
né z pásem obchodovat s dobytkem, 
například patří, že nesmí mít klinické 
příznaky či že musí být ošetřen insek-
ticidními prostředky před přesunem, 
popřípadě mít negativní výsledky vy-
šetření. 

S přežvýkavci do Německa či Rakouska 

Při výrobě plísňových sýrů je 
důležité, aby byly zachovány a pečli-
vě dodržovány zásady správné hygie-
nické praxe, aby se nemohly v sýrech 
anebo na jejich povrchu vyvinout plís-
ně nežádoucí, které by mohly být člo-
věku potenciálně nebezpečné. Tako-
vý případ nastává opravdu výjimečně 
a výrobky nesmějí být uvolněny do pro-
deje. Jiná věc je otázka nadlimitního 
obsahu bakterií, například bakterií Lis-
teria monocytogenes. Díky vyšší frek-
venci vyšetřování výrobků se s tako-
výmito zjištěními se v poslední době 
setkáváme rovněž sporadicky. Výrob-
ci vyrábějící výrobky s vyšším rizikem 
možného výskytu listerií (některé dru-
hy sýrů apod.) své výrobky uvolňují až 
poté, co mají výsledky laboratorního 
vyšetření dané šarže. Proto je riziko 
uvolnění závadného výrobku minimál-
ní. Sporadický výskyt listerií je zazna-
menáván u výrobků druhotných, kdy 
se například sýr použije k další výrobě 
a nejsou dodrženy hygienické zásady.

Neušlechtilá plíseň se však občas 
může objevit na povrchu tvrdých sý-
rů při jejich nesprávném skladování, 
při nedodržení teploty a doporučené 
vlhkosti, a to především v domácnos-
tech. Ani s takovýmito problémy se 

v poslední době ve výrobě nesetkává-
me. Je však možné se setkat také s tím, 
že se kruhová ložiska šedé nebo bílé 
plísně mohou vyskytnout na některých 
měkkých výrobcích, například čers-
tvém sýru, jako tomu bylo v poslední 
době u dovezeného sýra typu cottage. 
V takovém případě lze doporučit 
v žádném případě kvůli možnému 
výskytu člověku jedovatých produktů 
plísně – aflatoxinů – sýr nekonzumo-
vat. Seškrábnutí nestačí, plíseň pro-
růstá mnohem dál, než je pouhým 
okem vidět, a toxiny (jedy) prostupu-
jí do celého výrobku! Takovýto výro-
bek je vhodné vrátit prodejci a v rámci 
reklamačního řádu požadovat vrácení 
peněz nebo požadovat výrobek nový. 
Popřípadě kontaktovat místně přísluš-
nou krajskou (nebo Městskou veteri-
nární správu v Praze), aby provedla 
šetření a zjistila, kde došlo k pochy-
bení. Zmíněný případ sýru cottage je 
v současné době v šetření, zatím vše 
nasvědčuje, že šlo o nedodržení skla-
dovacích podmínek.

Z uvedených skutečností vyplývá, 
že zákazník musí být vždy pozorný 
a při konzumaci, v tomto případě sý-
rů, nejen číst etiketu, ale si i výrobek 
pořádně prohlédnout.

Není plíseň jako plíseň

Po loňské teplé zimě a v podsta-
tě hlodavcům příznivém létě je jas-
né, že se budou muset zemědělci 
i zpracovatelé ve vyšší míře věno-
vat deratizaci. S nastávajícím pod-
zimem se myši stahují tam, kde je 
co jíst, a i potkani vyvíjejí nejen 
pro zpracovatele potravin živočiš-
ného původu nežádoucí aktivitu.

Na tom, že by zemědělci či zejmé-
na výrobci potravin opominuli pravi-
delnou deratizaci, neušetří. Jakmile 
se pravidelnou deratizací nenaruší 
rozmnožovací cyklus hlodavců, pro-
blémy narůstají. Pracovníci státního 
veterinárního dozoru věnují při svých 
kontrolách pozornost i případnému 

výskytu hlodavců. Ti, jakož i jiní vol-
ně žijící živočichové mají do chovů 
hospodářských zvířat či do zpracova-
telských provozů zapovězený přístup. 
Zjistí-li veterinární inspektor takovéto 
skutečnosti, nařídí přijmout odpovída-
jící opatření.

Deratizaci nelze provádět amatér-
sky, a proto je nutné se obrátit na speci-
alizovanou firmu. Deratizovat smějí jen 
firmy autorizované, přičemž podmín-
kou autorizace je oprávnění k nakládá-
ní s jedy. Při kladení otrávených návnad 
je pak nutné dbát na to, aby taková mís-
ta byla řádně označena a návnady nakla-
deny tak, aby se k nim nemohly dostat 
ani děti, ani chovaná zvířata, ať již hos-
podářská nebo domácí kočky či psi.

Je třeba také připomenout, že 
hlodavci mohou přenášet některé 
nemoci, například leptospirózu, pro 
člověka nepříjemné horečnaté one-
mocnění. Mohou být i pasivními 
přenašeči infekčních onemocnění li-
dí a zvířat. Proto zejména v letošním 
podzimu nezapomenout na deratiza-
ci, hubení hlodavců, a nejen proto, „že 
ujídají z našeho společného talíře“!

Josef Duben, SVS ČR

Deratizovat, deratizovat, deratizovat!

Akce med skončila, to však neznamená, že normální kontroly nadále 
neprobíhají. Všichni, kdo zacházejí s medem, tj. zejména zpracovatelé, 
dobře vědí, že jsou zahrnuti do plánu veterinárních kontrol a jsou inspek-
tory navštěvováni minimálně dvakrát za rok. Samozřejmě, jsou-li zjištěny 
nějaké závady, kontroly zesilují do doby, dokud není vše OK.

Pokud přijde řeč na ušlechtilou plíseň, tak se zřejmě leckomu vybaví 
penicilín, ano, velmi zjednodušeně řečeno byla původní antibiotika pro-
dukty plísně. Dále pak mezi ušlechtilé plísně patří ty, které se používají při 
kultivaci sýrů, například tzv. modrých sýrů, mezi které patří sýry roquefort, 
u nás vyráběné jako sýry niva, kdy je ona plíseň uvnitř, dále pak bílé plís-
ně, které jsou na povrchu sýrů typu camembert, brie, kamadet apod.

Je to logické, že po pozornosti, kterou veřejnost věnovala ještě v obdo-
bí okolo roku 2000 výskytu bovinní spongiformní encefalopatie, známé pod 
zkratkou BSE neboli nemoci šílených krav, zájem nyní téměř utichl. Přijatá 
veterinární opatření prakticky vylučují možnost, že by bylo ohroženo zdra-
ví lidí. Všechny potenciálně rizikové části jatečných těl skotu jsou již na 
jatkách odstraňovány a likvidovány.

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy 

lze získat
na internetových stránkách

SVS ČR:
www.svscr.cz 
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Dne 24. října se dožil životního jubilea 75 let
MVDr. Radko Pastor. Oslavenec prošel všemi 
stupni odborné dráhy počínaje učněm řeznicko-
uzenářského oboru přes mistra, ředitele závodu 
až po vrcholné funkce, mezi které patří vede-
ní Pražského průmyslu masného a generální-
ho ředitelství jednotného masného průmyslu. 
Snad největší stopu však zanechal v Severomo-
ravském průmyslu masném, kde působil řadu 
let jako ředitel Masokombinátu Ostrava - Mar-
tinov. V té době se jednalo o zcela ojedinělý 
závod v rámci celého oboru, a to co do produk-
ce výrobků z masa, tak komplexnosti a technic-
ké úrovně.

MVDr. Pastor je mezi svými kolegy a partne-
ry též znám jako člověk se vzácnou schopnos-
tí navazovat odborné a přátelské kontakty. Ne-
lze opomenout jeho velkých znalostí historie 
české státnosti a pozitivního vztahu k výtvar-
nému umění. Svůj postoj k přírodě a zeměděl-

MVDr. Radko Pastor – 75 let

Česká republika prostřednictvím Minister-
stva zemědělství a Budějovického Budvaru, 
n. p., vypsala veřejnou zakázku na posky-
tování poradenských služeb při transforma-
ci národního podniku Budějovický Budvar na 
akciovou společnost. Návrh podepsali minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič a generální 
ředitel Budvar, n. p., Jiří Boček.

Zastupujícím subjektem MZe pro přijímání 
nabídek a písemných dotazů uchazečů k zadáva-
cí dokumentaci je Advokátní kancelář Kindl & 
partneři, která byla vybrána v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

„Předmětem této veřejné zakázky jsou finanční, 
daňové a právní služby. Cílem je nalézt optimální 
postup transformace Budějovické Budvaru z hle-
diska ekonomického a právního a následná imple-
mentace zvoleného postupu transformace národního 
podniku na akciovou společnost bez přerušení práv-
ní kontinuity, například formou zvláštního zákona,“ 
uvedl Gandalovič.

Veřejné zakázky v otevřeném řízení se podle 
slov ministra může ze zákona zúčastnit každý sub-
jekt, který splňuje kvalifikační předpoklady.

„Hodnotit se bude ekonomická výhodnost před-
ložených nabídek, tedy zejména odborná úroveň 
a komplexnost navrhovaného postupu transforma-
ce, výše nabídkové ceny a přístup k realizaci zakázky 
a organizační a smluvní zajištění. Hledáme solidní-
ho partnera, který bude schopen kvalitu i dohodnu-
té termíny garantovat,“ zdůraznil ministr s tím, že 

celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
nepřesáhne 12.500.000,- Kč bez DPH.

Při posuzování podaných nabídek na postup 
transformace budou podle ministra Gandalovi-
če hlavními kritérii zachování právní kontinuity 
mezi národním podnikem a akciovou společnos-
tí, kompatibilita s českým a evropským právem 
a řešení přechodu duševního vlastnictví, včetně 
ochranných známek a ostatních práv a označení, 
a to i s ohledem na probíhající národní a meziná-
rodní spory v této oblasti. Termín otvírání obálek 
s nabídkami byl stanoven na 13. prosince 2007. 
Výzva k veřejné zakázce bude zveřejněna na webo-
vých stránkách ministerstva zemědělství www.
mze.cz a centrální adrese informačního systému 
o veřejných zakázkách www.isvzus.cz v souladu 
s termíny vyplývajícími ze zákona. Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Problematika ekologického zemědělství 
a produkce českých biopotravin je jednou 
z priorit ministerstva zemědělství. V pondě-
lí 8. října ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí o dota-
ce z Programu rozvoje venkova pro období 
2007–2013. 

 
Tento program přináší výrobcům biopotravin 

podporu mimo jiné v rámci opatření Přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským produk-
tům. Spolu s ekologickými zemědělci jsou výraz-
ně zvýhodněni při bodovém hodnocení poda-
ných projektů. „Nárok na získání zvýhodňujících 
bodů má pouze výrobce biopotravin nebo biofarmář, 
který je současně jejich zpracovatelem,“  upřesňuje 
ministr Petr Gandalovič a dodává: „Podmínkou pro 
získání bodů za ekologické zemědělství je, aby měl 
žadatel osvědčení o původu biopotraviny.“  Podmín-
ky podpory pro výrobce biopotravin platí obdob-
ným způsobem také pro výrobce biokrmiv.  

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podpo-

ruje také ekologické zemědělce dotací na plo-
chu zařazenou do ekologického zemědělství. Od 
letošního roku je tato podpora součástí Progra-
mu rozvoje venkova, kde je dotační titul „Ekolo-
gické zemědělství“ jedním z agroenvironmentál-
ních opatření. Další podporou v rámci zmiňova-
ného programu je Podpora cestovního ruchu, kdy 
jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při 
hodnocení investičních projektů např. v oblasti 
agroturistiky. Opatření Diverzifikace činností neze-
mědělské povahy přináší ekologickým zeměděl-
cům bodové zvýhodnění při hodnocení investič-
ních projektů (v oblasti rekonstrukce nebo nové 
výstavby budov, ploch pro nezemědělskou činnost 
či nákupu výrobních zařízení sloužících pro neze-
mědělskou činnost). 

Žadatelé mohou žádosti k opatřením Přidává-
ní hodnoty zemědělským a potravinářským produk-
tům, Podpora cestovního ruchu a Diverzifikace čin-
ností nezemědělské povahy předkládat od 5. do 26. 
listopadu 2007, 13.00 hod. na sedmi regionálních 
odborech Státního zemědělského intervenčního 
fondu. 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronic-
ké podobě na www.mze.cz (rubrika podpora z EU 
a národní dotace, podrubrika EAFRD/provádě-
cí předpisy/osa I resp. osa III). Žádosti na tradič-
ní podporu pro ekologické zemědělce na plochu 
zařazenou do ekologického zemědělství budou 
přijímány pro rok 2008 v dubnu až květnu 2008 
(termín 15. 5. 2008). Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Startuje podpora výrobců biopotravin 
a ekologických zemědělců v rámci 

Programu rozvoje venkova 

ství uplatňuje oslavenec praktickou činností na 
chalupě, která slouží též jako uzenářská dílna. 
Zde vyrábí oblíbené masné speciality pro své 
přátele.

Pracovní kariéru dr. Pastor zakončil v diplo-
matických službách ve funkci obchodního 
rady našeho velvyslanectví v Mongolsku. Ani 
v důchodovém věku však nezahálí. Čas od ča-
su se vydává na návštěvy svých známých do 
masných podniků doma i v zahraničí, přičemž 
nebývá výjimkou, že se jako zdatný řemeslník 
zapojí do výrobního procesu a poslouží hostite-
li též odbornou radou.

 
 A tak milý Radku, přijmi od svých profes-

ních kolegů a velké řady přátel přání dobrého 
zdraví, spokojenosti a dalších záletů mezi své 
nesčetné přátele. Přijmi také gratulaci od Čes-
kého svazu zpracovatelů masa a redakce stavov-
ského tisku. MVDr. Josef Radoš

Příprava 
transformace

Budvaru startuje
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Dne 12. října 2007 oslavil svoje životní jubi-
leum, 60. narozeniny, MVDr. Oldřich 

Gojiš, generální ředitel skupiny INTERLACTO
Praha. V mlékárenském průmyslu pracuje 
celý život. Na počátku své profesní kariéry 
v sedmdesátých a osmdesátých letech se podí-
lel na investičních výstavbách nových mléká-
ren – OLMA, mlékárna Benešov, Praha Kyje, 
Klatovy a dalších, následně se věnoval obcho-
du v rámci mlékárenského oboru. V porevo-
lučním období založil obchodní společnost 
INTERLACTO, která postupně kapitálově 
vstoupila do našich mlékáren – Jihlava, Oleš-
nice a Opočno, ale také do několika dalších 
zemědělských společností. Tyto subjekty pod 
jeho vedením prokázaly životaschopnost, roz-
víjí se a prosperují. A to je především záslu-
hou doktora Gojiše. Jeho velkým kladem 
jsou organizační schopnosti, přirozená orien-

MVDr. Oldřich Gojiš – významné životní jubileum
tace ve světě ekonomiky a politiky a prozí-
ravá personální politika. Jejím výsledkem je 
pak využití řady nejlepších mlékárenských 
odborníků ve svých společnostech. Je třeba 
také vzpomenout i jeho šarm a lidské vnímá-
ní svého okolí, které velmi pomáhá dosaho-
vaným úspěchům v obchodní i výrobní čin-
nosti. Na tyto výsledky může být on i jeho 
lidé velmi hrdí. Při této příležitosti je nutné 
připomenout i skvělé rodinné zázemí, které 
nachází v manželce Evě a krásném vztahu 
s dětmi.

Přejeme Oldřichu Gojišovi do dalších let 
mnoho zdraví, pevnou vůli, štěstí a spokoje-
nost v jeho osobním i pracovním životě. 

Za sebe i redakci listu Potravinářský zpravodaj
Ing. František Kruntorád, CSc.



„Vítáme přizpůsobení systému koneč-
ného krácení kvót v roce 2010/11, kde 
jsme od počátku jednání prosazovali 
zohlednit již proběhlou restrukturalizaci 
cukrovarů v jednotlivých členských stá-
tech. Pro Českou republiku to znamená, 
že ušetří přibližně čtyřicet procent ode-
vzdávané kvóty,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. „Navrhované 
změny cukerní reformy jako celek však 
nepovažujeme za systémové řešení. Pod-
statou změn je pouze zvýšení finanční-
ho „odškodnění“ za ukončení činnos-

ti v odvětví a pokračování ryze adminis-
trativního způsobu řízení cukerního trhu 
po dobu trvání kvót, tj. do roku 2014,“  
dodal ministr Gandalovič. 

„Nadále trvá rozdílná situace sta-
rých a nových členských států, pokud 
jde o majetkoprávní vztahy, odlišný je 
také způsob stanovení kvót, který někte-
ré členské státy znevýhodnil,“  doplňuje 
1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. Kon-
krétním příkladem je podle něj situa-
ce, kdy vlastník cukrovarnického pod-
niku v jednom členském státě má sídlo 

Plošné krácení cukerných kvót nehrozí, reformu však ČR nepodpořila

Unijní trh s vínem projde refor-
mou, která zásadně ovlivní budouc-
nost evropského vinařství. Ministr 
Petr Gandalovič na Radě ministrů 
předložil požadavky České republi-
ky týkající se např. nového rozdě-
lení prostředků Společenství mezi 
jednotlivé členské státy, kde pro-
sazujeme rozdělení podle pomě-
rů ploch registrovaných vinic nebo 
prodloužení zákazu výsadby nových 
vinic i po 31. 12. 2013 jako nástroj 
omezení nadprodukce. Kromě těch-
to bodů se reforma dotýká proble-
matiky doslazování, resp. dokyse-
lování vín, mísení s víny třetích 
zemí a označování oblasti původu 
vína. 

 
Návrh organizace trhu s vínem zve-

řejněný komisařkou Mariann Fischer 
Boel počátkem července t. r. označil 
ministr Gandalovič za nepřijatelný 
pro Českou republiku. „Reforma trhu 
s vínem je nutná v zájmu podpory kon-
kurenceschopnosti a zvyšování kvali-
ty evropských vín, ale předložený návrh 
Evropské komise zcela ignoruje doporu-
čení Evropského parlamentu, stanovis-
ka profesních svazů i názory členských 
států,“ uvedl mj. ministr Petr Ganda-
lovič.

Jeden z požadavků naší delegace 

se týkal nového rozdělení finančních 
prostředků mezi členské státy. Česká 
republika se zde staví za rozdělení po-
dle poměrů ploch registrovaných vinic 
v jednotlivých státech ES (pro nás to 
představuje 0,5 % z celkového rozpoč-
tu ES na SOT s vínem) s tím, že jed-
notlivé členské státy tyto prostředky 
použijí na podporu vinařského sektoru 
podle podmínek příslušného členského 
státu, případně na zlepšení technologie 
výroby vín.

„Nepodporujeme navrhovaný zákaz 
užití řepného cukru a jeho nahrazení 
zahuštěným hroznovým moštem nebo 
moštovým koncentrátem, a to přede-
vším z finančních důvodů. Znamena-
lo by to přibližně trojnásobné zvýše-
ní nákladů na obohacování a celko-
vý nárůst nákladů až o dvě koruny 
na litr. Přídavek cukru v severněji 
položených zemích vidíme jako obdo-
bu acidifikace, tedy přídavku kyseliny 
vinné, v zemích jižních. Pokud by se 
i nadále prosazoval zákaz užití řepné-
ho cukru, je vhodné jej spojit se záka-
zem dokyselování vín, a tím snižovat 
produkci nekvalitních vín zejména 
z jižních zemí,“ vysvětlil ministr Gan-
dalovič.

„Nesouhlasíme také s návrhem 
povolit mísení vín z třetích zemí s víny 
z Evropské unie a vinifikaci dovážené-

ho moštu. Představuje to popření 
základního principu evropského vinař-
ství, kdy původ vína je dán původem 
hroznů,“ doplnil náměstek 1. ministra 
Ivo Hlaváč. 

ČR dále nepodporuje přechod země-
pisných označení vína na systém PDO/
PGI (tj. Protected designation of ori-
gin (PDO), protected geographical 
indication (PGI), dle nařízení Rady 
510/2006 o ochraně zeměpisných 
označení a označení původu zeměděl-
ských produktů a potravin). Tradič-
ní způsob značení vín podtrhuje výji-
mečnost evropských vín a jejich půvo-
du. V případě přechodu značení vín na 
systém PDO/PGI by se v ČR jednalo 
řádově o stovky zeměpisných označení 
a s tím spojenou velkou administrativ-
ní zátěž. Obdobný problém mají i další 
sousední země jako Rakousko, Němec-
ko a Slovensko. 

Stanovisko ministra zemědělství Pe-
tra Gandaloviče se opírá nejen o expert-
ní posudky Svazu vinařů ČR, Agrární 
komory a dalších, ale vzešlo i z kon-
senzu se stanovisky středoevropských 
členských států, především Německa, 
Rakouska, Slovenska aj. S větší čás-
tí našich připomínek, např. použití 
sacharózy, nepovolení mísení vín člen-
ských států s víny s třetích zemí, sou-
hlasila i Francie.

Gandalovič:
V sázce je budoucnost evropského vinařství

Dalších 309 tisíc eur na restruk-
turalizaci vinařského sektoru při-
znala České republice Evropská 
komise. Oproti původnímu návr-
hu se jedná o více než desetipro-
centní nárůst a naši vinaři se prů-
měrným podílem finančních pro-
středků na celkovou plochu vinic, 
která po úpravě činí kolem 166 
EUR/ha, dostali na první místo 

ze všech členských států Evrop-
ské unie. Celková částka vyčle-
něná na projekty činí téměř 3 200 
tis. eur.

 
„Zpráva o navýšení prostředků na 

restrukturalizaci je ukázkou dokonalého 
využití strukturálních fondů a skvělé spo-
lupráce resortního ministerstva, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Sva-

zu vinařů České republiky i našeho stálé-
ho zastoupení při EU,“  uvedl mj. ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. „Schvále-
ný návrh oproti původnímu navýšil finan-
ce téměř všem státům, ale Česká repub-
lika je s bezmála jedenácti procenty nej-
úspěšnější.“

 Portugalsko si polepšilo o 5 %, Špa-
nělsko o téměř 4 %, Maďarsko o 2,6 %. 
Pro srovnání k našim průměrným 166 

eur na hektar Rakousko dosáhlo 128,3 
eur na hektar a unijní průměr předsta-
vuje – 127,7/ha.

 Pro naše vinice byla vyčleněna cel-
ková částka 3 178 866 eur.

Záleží teď na samotných vinařích, 
jak kvalitní projekty se jim podaří 
zpracovat a jak vyčleněných prostřed-
ků, které jsou poskytovány na základě 
nařízení vlády č. 245/2004, využijí. Na 

projekty mohou čerpat až 75 %, resp. 
v metropoli maximálně 50 % celkových 
nákladů. Získané prostředky pomohou 
zvýšení konkurenceschopnosti čes-
kého a moravského vinařství, což je 
v souladu s cíli právě projednávané 
reformy sektoru vína.

Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Na restrukturalizaci českého vinařství půjdou více než tři miliony eur

„V sektoru lesnictví existuje mezi 
naší republikou a Švédskem dlouho-
letá spolupráce, především ve formě 
vzdělávacích seminářů a výměnných 
pobytů odborníků našeho ministerstva 
zemědělství a Švédské lesnické agen-
tury, což je vládní instituce odpověd-
ná za efektivní využívání švédských 
lesů v souladu s legislativou a princi-
py trvale udržitelného rozvoje, ale také 
za podporu ochrany přírody a zvyšová-
ní obecného povědomí o významu lesů, 
včetně jejich rekreační hodnoty,“ uve-

dl mj. ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič. „Samozřejmě naše blížící se 
předsednictví EU, v němž nás Švédsko 
v druhém pololetí roku 2009 vystřídá, 
přináší celou řadu aktuálních témat 
k jednání, výměně zkušeností a vzá-
jemnému sbližování stanovisek.“

 V objemu obchodní výměny se 
zemědělskými a potravinářskými 
produkty od roku 2004 roste naše 
kladné saldo, téměř 30% se na něm 
podílí pivo.

 Ve Švédsku zemědělství produ-
kuje asi 1% HDP a zaměstnává 2% 
obyvatel. Převažují rodinné farmy. 
Více než polovina švédského území 
je pokryta lesy, pětinu tvoří jezera 
a vodní toky. Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Ministr Gandalovič
jednal se svým švédským 
protějškem Erlandssonem
Tématika lesnictví, zkušenosti se zaváděním biopaliv, reforma unij-

ního vinařského sektoru a stav příprav na postupné předsednictví obou 
zemí Evropské unii – takové byly hlavní okruhy, o nichž jednal minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič se svým švédským protějškem, panem 
Eskilem Erlandssonem. Pracovní jednání vedl ministr Gandalovič také na 
půdě švédského parlamentu, se členy zemědělského výboru. Na dvou-
denní oficiální návštěvu ministra doprovodil jeho 1. náměstek Ivo Hla-
váč a náměstek pro úsek lesního a vodního hospodářství Karel Trůbl. 

Společným úsilím ČR a dalších členských států sdílejících stejný 
názor na navrhovanou podobu cukerní reformy se podařilo prosadit, 
že nedojde k plošnému krácení kvót. Bude zohledněna již uskutečně-
ná restrukturalizace v jednotlivých zemích a ČR tak ušetří kolem 40 % 
odevzdávaných kvót. Přes tento pozitivní posun Česká republika sou-
časnou podobu navrhovaných změn reformy společné organizace trhů 
v odvětví cukru jako celek nepodpořila. Podle ministra Gandaloviče 
totiž nepředstavují systémové řešení vedoucí ke zvýšení skutečné kon-
kurenceschopnosti odvětví a přípravu na otevření trhu s cukrem nej-
chudším zemím světa v roce 2009. 
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Vážení kolegové,
reaguji tímto na infor-
mace, které jsou v sou-
časné době velice inten-
zivně prezentovány v tu-
zemských i zahraničních 
médiích a které se dotý-
kají vybraných masných 
výrobků, jejichž názvy 
jsou předmětem žádos-

ti našich slovenských a polských kolegů 
o registraci ochrany v režimu tzv. zaruče-
ných tradičních specialit (ZTS).

Problematika zaručených tradičních specia-
lit je ošetřena nařízením Rady (ES) č. 509/2006 
a Evropská komise podle tohoto nařízení v součas-

né době posuzuje 33 žádostí o registraci názvů růz-
ných potravinářských výrobků jako ZTS, z nichž 
12 názvů se vztahuje ke kategorii masných výrob-
ků (9 SK a 3 PL). Mezi již platnými registracemi 
ZTS nalezneme pouze dva masné výrobky – Jamón 
Serrano (tradiční španělská šunka) a Falukorv (tra-
diční švédský salám).

Český svaz zpracovatelů masa se žádostmi o regis-
traci názvů výrobků ze strany SK a PL dlouhodobě 
zabývá jak na úrovni představenstva, tak i na úrovni 
svých výkonných orgánů. ČSZM v této záležitosti 
opakovaně jednal se svými slovenskými a polskými 
kolegy, příslušnými ministerstvy ČR a SK, Evrop-
skou komisí a rovněž tak s europoslancem Březi-
nou, který po vzájemné dohodě tuto problematiku 
medializoval ještě před oficiálním připomínkovým 
řízením EU. Snahou ČSZM, která je sledována 
těmito kroky, je zamítnutí registrace předmětných 
názvů masných výrobků ze strany Evropské komise.

Základním pilířem argumentace ČSZM při 
postupu proti předloženým žádostem SK a PL jsou 
přitom tato tvrzení:

1. Výrobek přihlašovaný k registraci ZTS by měl 
být zaručenou specialitou (toto vyplývá z názvu 
daného označení) a musí disponovat tzv. zvláštní 
povahou – tj. soubor vlastností, jimiž se přihlašova-
ný výrobek odlišuje od podobných výrobků z téže 
kategorie. Tato zvláštní povaha přitom nesmí být 
omezena pouze na kvalitativní nebo kvantitativní 
složení nebo způsob produkce, který je stanoven 
právními předpisy, případně závaznými nebo dob-
rovolnými normami.

2. Výrobek přihlašovaný k registraci ZTS by měl 
být výrobkem tradičním (vyráběným podle jednot-
né a nezměněné receptury po dobu min. 25 let).

3. Jako ZTS nelze přihlašovat názvy výrobků, jež 
jsou obecně známé a mají hospodářský význam, 
jelikož případná registrace takovýchto názvů by 

měla negativní dopad na určitou část účastníků 
společného trhu EU.

 Žádný z přihlašovaných názvů, které jsou před-
mětem aktuálních žádostí registraci ZTS, tyto 
základní požadavky nesplňuje. Uvedené požadav-
ky ovšem zároveň brání ČSZM v předkládání vlast-
ních žádostí o registraci masných výrobků jako 
ZTS, neboť vzhledem k historickému vývoji výroby 
masných výrobků na našem území prakticky nel-
ze určit tuzemský výrobek, který by tyto akcentova-
né předpoklady splňoval. Vzhledem k tomu, že pří-
padná registrace diskutovaných názvů by zcela jistě 
v negativním slova smyslu ovlivnila některé tuzem-
ské výrobce uzenin, hodlá ČSZM využít všech stan-
dardních kroků k dosažení ochrany zájmů svých 
členských subjektů.

 Ing. Jaromír Kloud
předseda představenstva 

Český svaz zpracovatelů masa

ve státě jiném, a má tedy jiné priori-
ty a zájmy. „Dochází k zásadním dis-
proporcím, které nemají nic společného 
s konkurenceschopností na bázi ekono-
mických ukazatelů. Navíc v některých 
státech jako v ČR se průměrná plocha 
cukrovky na jednoho pěstitele počítá 
v řádech desítek hektarů, což znamená, 
že odchod jen několika málo pěstitelů ze 
scény může ohrozit fungování jednoho 
výrobce cukru,“  varuje Hlaváč.

Špatnou situaci s tzv. odevzdává-
ním kvót, tedy tzv. dobrovolným snižo-

váním kvót cukru za finanční náhradu 
z restrukturalizačního fondu, jímž se 
Evropská komise snaží snížit produkci 
cukru v celé EU, není podle ministra 
Gandaloviče možno řešit také například 
schváleným přímým vstupem pěstitelů 
cukrové řepy do restrukturalizačního 
procesu. „Novela zavádí, že dobrovolné 
snižování kvót mohou iniciovat sami pěs-
titelé, kteří dodávali řepu do cukrovarů, 
a to v objemu až 10 % výše kvóty dotčené-
ho cukrovarnického podniku. To ale před-
stavuje bezprecedentní ovlivňování cizího 
právního subjektu, o kterém by tak měl 
rozhodovat subjekt jiný, tedy pěstitel řepy,“ 
komentuje ministr Gandalovič a dodá-
vá: „Tento návrh je nejen velice kolizní 
z hlediska věcného i právního, je neakcep-
tovatelným pokusem ovlivnit vazby pěstitel 
– cukrovar, které jsou u nás vlivem poli-
ticko-ekonomického vývoje odlišné oproti 
státům bývalé západní Evropy.“ EK plá-
novala tzv. odevzdáváním kvót dosáh-
nout celkového snížení o 5–6 mil. tun 
v rámci celé Unie. V prvních dvou hos-

podářských letech fungování refor-
my bylo odevzdáno pouze celkem 1,8 
mil. tun, přičemž zcela ukončilo výro-
bu cukru Irsko, Lotyšsko a Slovinsko 
a nadpoloviční většinou redukovalo 
svoji kvótu Portugalsko, Řecko a Itálie. 
ČR odevzdala 22,5% své původní kvó-
ty, Slovensko 34 % a Maďarsko 27 %.
Avšak největší hráči na trhu, země jako 
Francie, Německo, Velká Británie, 
Nizozemí, Belgie a Polsko neodevzdaly 
žádnou kvótu, tedy nesnížily svoji výro-
bu vůbec, naopak nákupem tzv. doda-
tečné kvóty svoje kvóty ještě navýšily.

Stanovisko České republiky je v tom-
to bodu konzistentní již po několik 
měsíců. Jako členský stát jsme uděla-
li maximum pro přijatelnější podobu 
cukerní reformy. ČR například k refor-
mě uspořádala v EU seminář, předloži-
li jsme vlastní návrh konečného krá-
cení kvót cukru, cíleně jsme působili 
v Evropském parlamentu prostřednic-
tvím europoslance Hynka Fajmona 
atd. 



Potravinářský zpravodaj 11 / 2007  z domova / 5 

Co je nepochopitelné, je chování médií včetně 
nejuznávanějších redaktorů na zemědělsko–potra-
vinářskou problematiku. Přestože mají správné 
údaje od nás k dispozici, nezveřejní je. Pokud je 
něco řečeno na mikrofon či kameru, vystřihne se 
a opět to nezazní. Zdůrazní se však, jak ti peka-
ři chtějí jen každým rokem zdražovat. A zdůrazní 
se to nějakým srdceryvným záběrem, jak ta paní 
Veverková už nebude mít ani na chléb s máslem! 
I když pravda je úplně někde jinde. Konečnou 
cenu výrobku nestanoví pekař, ale obchodník. Paní 
Veverková nevypadá vůbec chudě a navíc mnoho 
chlebů v perfektně vybavené kuchyni podle jejího 
způsobu asi nenakrájela. Kde je ale tolik deklaro-
vaná vysoká profesionální úroveň našich médií?

Velice zajímavé je také to, že i představitelé stá-
tu se vyhýbají jednoznačné odpovědi na otázky, co 
si myslí o chování obchodníků u nás. Dokonce je 
i považují za ty, kteří jsou schopni zajistit, že po 
zvýšení sazby DPH u potravin na 9 % to budou prá-
vě řetězce, kdo způsobí, že cena potravin nevzroste. 
A jen okrajově, ale důležitě, zmíní, že situace peka-
řů nemůže být ještě tak špatná, když základní suro-
vina – mouka se podílí např. u chleba na ceně jen 
asi patnácti procenty (před sklizní to bylo ale 25 %, 
při nynějších cenách obilí už více jak 40 % z ceny 
výrobce). Jakoby nenarostly ceny paliv a energií, 
pohonných hmot se spotřební daní pro stát, neby-
ly zaváděny stále nové a nové povinnosti kontrol, 
zvyšující nákladovost výroby (především na úse-
ku energetiky a ochrany životního prostředí) – jen 
nové ceny obilí znamenají vícenáklady pro mlýn-
sko-pekárenský obor 250–300 mil. Kč měsíčně.

To ale jen v případě, že už dále cena obilí nepo-
roste. Jinak to bude jednoduchý výpočet – co 
měsíc, to rozdíl jeho okamžité prodejní ceny pro-
ti stavu po žních 2006 (3 500 Kč/t) krát 100 000 
(množství obilí v tunách, spotřebovaného měsíčně 
na výrobu potravin). Bez ohledu na to, že zeměděl-
ci „chytře“ vypočítávají, jak zanedbatelný je podíl 

navýšení ceny obilí ve chlebu nebo pečivu. Jako-
by pekaři takový „drobek“ nemohli strávit?! Mně 
osobně se jeví stravitelnější především pro toho, 
kdo navýšil ceny na dvojnásobek a ještě pobírá rok 
od roku se zvyšující dotace na plochu obhospo-
dařované zemědělské půdy. A cena intervenčního 
nákupu 101,36 € (podle současného kursu nece-
lých 2 800 Kč/t) v sobě zahrnuje všechny náklady 
na vypěstování jedné tuny potravinářské pšenice, 
což mluví za vše.

Na to, aby si pekař vydělal necelých 14 000 Kč 
hrubého měsíčně, musí chodit do práce všech 
sedm dnů v týdnu včetně svátků a v noci. A proč 
by neměl mít nárok na to, aby se přiblížil celo-
státnímu průměru? Zatím to nelze z jednoduché-
ho důvodu – zaměstnavatel si nemůže do odby-
tové ceny promítnout odpovídající zvýšení mezd. 
Nemůže, protože mu to jeho odběratel – pře-
devším obchodní řetězec – jednoduše nedovo-
lí. Nepřipustí ani nárůst o průměrnou inflaci za 
rok. A jsme zase zpátky u všemocně chráněných 
obchodníků. Jak bychom si mohli dovolit nějakou 
regulaci, vždyť by to bylo proti zákonům trhu!

A není proti zákonům trhu, že jedna strana 
nemá „nárok“ si do cen promítat postupně se 
zvyšující náklady a druhá strana se může chovat, 
jak se jí zachce? Proč se ceny pekařských výrob-
ků v obchodech zvedly prudce v okamžiku, kdy 
tehdejší tři největší pekárenské firmy dostaly 
pokutu od antimonopolního úřadu? Proč se ceny 
pohonných hmot mohou měnit téměř v ten den, 
kdy došlo ke zvýšení ceny ropy na světovém trhu 
a cenu pekařského výrobku je možné měnit jen 
jednou za rok? Protože pekaři nemají stejné výsad-
ní postavení jako obchodní řetězce. Není čeho se 
obávat, hlad nám bezprostředně nehrozí, a tak ať 
se pekaři mezi sebou pěkně poperou. Snad někte-
ří přežijí, a když ne, tak jsme přece součástí jed-
notného celoevropského trhu. Takový rohlík čer-
stvě dovezený z jižní Francie nebo Španělska, to 
bude pochoutka! 

Shrneme-li, jak se „přerozdělují“ prostředky 
v jednotlivých fázích procesu prvovýrobce (země-
dělec) – zpracovatel (pekař) – obchodník, pak 
z výše uvedeného vyplývá, že momentálně vzrost-
la marže prvovýrobce na více než 100 % (po letech 
s hodnotou kolem nuly), zpracovatel z nedávných 
jednotek procent se jen nárůstem vlivu cen obilí 
dostává u výrobků, u nichž dosud nezměnil cenu, 
do ztrát a obchodník se trvale pohybuje v oblas-
ti marží v hodnotách desítek procent (v případě 
pečiva dokonce i více jak 100 %). Potom je zce-
la pochopitelné, že může na jakékoliv upozorně-
ní pekařů na nutnost zvýšení jejich cen reagovat 
vyhlášením prodejů za akční ceny těsně pod hra-
nicí, za kterou nakoupil a spotřebiteli vyslat signál, 
že volání po zvýšení cen je nepotřebné. Sdělovací 
prostředky skutečnou situaci zakryjí a nakonec to 
vypadá, že zloděj křičí „Chyťte zloděje!“.

Případný dopad z omezené výroby by se nedo-
tkl jen asi 20 000 zaměstnanců oboru, ale i jeho 
širokého zázemí. Již dnes pociťují dodavatelé suro-
vin, technologických zařízení a služeb i školní zaří-
zení všeho druhu ohromný útlum. Nepořizují se 
nová zařízení, dodavatelé jsou tlačeni k nízkým 
cenám a do škol se nehrnou žáci a studenti. Obor 
na místo rozvoje skomírá. Přesto to není důvod, 
aby byl vypsán samostatný národní program pod-
pory na jeho udržení.

Již dávno si výrobce nemůže dovolit financo-
vat vlastní vývoj výrobků. Tento úkol po bývalém 
Výzkumném ústavu mlýnsko-pekárenského prů-
myslu převzali dodavatelé zlepšujících přípravků 
a přídatných látek. Jedině díky nim se náš trh neu-
stále obohacuje o nové výrobky, splňující i součas-
né výživové trendy. Širší uplatnění výrobků na trhu 
však naráží na jejich cenu. A je to opět v kruhu, 
pěkně dokola. 

Kromě vývoje nových výrobků však výrobci pří-
pravků poskytují pekařům a cukrářům i kompletní 
technologický servis. Bez této činnosti si nedove-
deme již představit přechod na mouky z nové skliz-

ně, zvláště když obilí nedosáhne dobrých pekař-
ských parametrů. Dobrá služba je ale vykoupena 
i náležitou cenou. Její výše se blíží evropskému 
průměru v této oblasti.

Po přečtení těchto zoufalých řádků se nabí-
zí otázky. Jaký to má důvod? Proč takové útoky 
na pekaře? Přiznám se, že si na ně neumím odpo-
vědět. A zvláště ne po přečtení článku v časopi-
su TÝDEN s názvem „Strašiti drahým máslem“. 
Redaktor Ivan Motýl si dal práci a porovnal ceny 
másla a chleba v různých obdobích s tehdejší-
mi a současnými výdělky úředníka státní správy. 
Ačkoliv všichni naříkají, jak jsou máslo a chléb 
drahé, ceny těchto potravin jsou na historickém 
minimu. Odvozením ceny ze října 1937 by měl 
bochník kilového chleba stát 59,40 Kč (máslo 
156 Kč), anebo podle ceny a výdělku z roku 1965 
by to mělo být 36,40 Kč (máslo 140 Kč). Bohužel, 
článek neumí a nemůže stanovit, jak se alespoň 
takovým cenám přiblížit.

Podle mého názoru by to měl zařídit partner-
ský vztah mezi odběratelem a dodavatelem. Jest-
liže k němu nedojde dobrovolnou, nevynucenou 
dohodou, pak musí být nastolena určitá pravidla 
zajišťující rovnoprávné postavení obou stran, bez 
nadřazenosti jednoho nad druhým. Že to může 
znamenat i případnou regulaci? Ano, může. Ale 
jen tak dlouho, dokud se stav nenarovná. Pak je 
jakákoliv regulace nepotřebná a nadbytečná. Jak 
dlouho potrvá, bude záležet jen na tom, jak rychle 
se nadřazený bude ochoten vzdát svého neopráv-
něně výhodnějšího postavení. Čím bude ochotněj-
ší ustoupit, tím bude uplatnění pravidel kratší. Čím 
rychleji budou pravidla zavedena, tím více se oddá-
lí nebezpečí, že nebude mít kdo vyrobit čerstvé 
pekařské výrobky.

Vážení kolegové potravináři, doufám, že pekaři 
nezůstanou ve své snaze po spravedlivém narovná-
ní dodavatelsko-odběratelských svazů s obchodní-
mi řetězci sami.

Bude mít kdo vyrobit čerstvé pečivo?

Druh Cena za Typ ceny Roky

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jun-07

Chléb konzumní 1 kg CPV 14,03 13,61 14,77 14,49 12,31 13,90 14,08

SC 14,86 14,42 15,56 15,25 15,06 17,00 18,86

Rozdíl cen (Kč) 0,83 0,81 0,79 0,76 2,75 3,10 4,78

Marže (%) 5,92 5,95 5,35 5,24 22,34 22,30 33,95

Pečivo pšeničné bílé 1 kg CPV 22,78 22,72 27,03 27,64 24,91 27,85 27,80

SC 26,52 25,64 34,16 33,56 34,11 43,06 43,03

Rozdíl cen (Kč) 3,74 2,92 7,13 5,92 9,20 15,21 15,23

Marže (%) 16,42 12,85 26,38 21,42 36,93 54,61 54,78

Rohlík 43 g CPV 0,98 0,98 1,16 1,19 1,07 1,20 1,20

SC 1,14 1,10 1,47 1,44 1,47 1,85 1,85

Pšenice potravinářská 1 t ZV 3 475 3 878 3 168 3 427 2 993 2 886 3 655 4 076

Žito potravinářské 1 t ZV 2 745 3 801 2 570 3 519 2 749 2 418 3 579 4 025

Nafta motorová 1 l 24,84 23,96 21,62 21,7 24,98 27,93 28,97 27,55

Energie, plyn a voda index 100 105,3 110,2 109,4 113,7 121,8 131,1 140,7

V Ý V O J  C E N  Z E M Ě D Ě L S K Ý C H  V Ý R O B C Ů ,  P R Ů M Y S L O V Ý C H  V Ý R O B C Ů  A  S P O T Ř E B I T E L S K Ý C H  C E N  O D  R .  2 0 0 1

CPV = cena průmyslových výrobců  SC = spotřebitelská cena                              ZV = cena zemědělských výrobců                Vypracoval: Ing. Stanislav Musil      Zdroj údajů: ČSÚ 
         
          
Pozn. CPV je cena fakturační, skutečná cena, kterou pekaři obdrží od obchodníků je snížena o náklady na zalistovací poplatky, bonusy, regálné a jiné poplatky a za vratky. U rohlíku se v současné době tyto 
náklady pohybují v rozmezí 15–25 hal. Údaj za žito v 06.2007 chybí, použita hodnota za 05. 2007.          

POZNÁMKA KE GRAFŮM:
Marže jsou vypočteny jako rozdíl mezi spotře-

bitelskou cenou a cenou průmyslových výrobců, 
a tak jsou promítnuty i do grafů. Cenu průmyslo-
vých výrobců odvozuje ČSÚ z měsíčních výkazů 
Prům 1–12 (povinnost zpracovávat je mají subjek-
ty s více než 20 zaměstnanci) a je to cena, za kte-
rou je zboží fakturováno. Vlivem obchodních pod-
mínek řetězců (bonusů, vratek a jiných slev) však 
dodavatel nikdy fakturační cenu neobdrží celou. 
Snížení dosahuje až 25 %. V takovém případě, při 
fakturační ceně rohlíku 1,10 Kč/ks má obchodník 
náklad pouze 85 hal. Při prodeji rohlíku za 1,90 Kč 
(obvyklá cena v OŘ v poslední době) je proti spo-
třebitelské ceně a po odečtení 5 % DPH rozdíl 0,95 
Kč/ks a z toho plyne marže obchodního řetězce 
asi 110 %.

Ing. Stanislav Musil
předseda 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR

(Dokončení ze strany 1)



Hlasujte
v anketě
o nejlepší
sýrovou
etiketu
roku

Ankety o nejlepší sýrovou etiketu roku, kterou Klub sběratelů 
kuriozit pořádá již od roku 1973 , se letos může zúčastnit velký 
počet hlasujících. Do ankety jsou zařazeny etikety s novými 
grafi ckými motivy anebo výrazně pozměněné, uvedené na 
trh od září 2006 do října 2007. Všechny etikety, zařazené do 
ankety, budou umístěny na stránkách Klubu sběratelů kuriozit 

www.sberatel-ksk.cz,
kde si je všichni zájemci budou moci nejen prohlédnout,
ale i hlasovat pro ty, které jim připadají nejzdařilejší.

Anketa bude umístěna na webové adrese v říjnu a listopadu 
2007. Výsledky budou publikovány v odborném tisku a na 
uvedených stránkách. Budeme rádi, když se ankety zúčastní 
co největší počet hlasujících. Ladislav Likler

předseda Klubu sběratelů kuriozit

Klub sběratelů kuriozit®

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) zahájila zveřejňování rozhod-
nutí o zatřídění vína na svých webových 
stránkách.

Inspektoři SZPI zjistili v průběhu posled-
ního roku, že byla na českém trhu ve velkém 
množství uváděna do oběhu vína, jejichž původ 
byl kontrolovanými osobami dokládán rozhod-
nutími o zatřídění, které SZPI na tato vína 
nikdy nevydala. Tato rozhodnutí o zatřídění vín 
jsou tzv. nepravými úředními listinami a tako-
vá vína jsou považována za vína neznámého 
původu.

Tímto jednáním byli poškozeni nejen spo-
třebitelé, ale také poctiví vinaři. Více tisková 
zpráva Ministerstva zemědělství „SZPI odhali-
la v oběhu vína s padělanými doklady původu“ 
ze dne 4. 5. 2007 na stránkách inspekce www.
szpi.gov.cz.

 Pokud chce vinař jakostní vína prodávat, 
musí si je před uváděním do oběhu nechat tzv. 

„zatřídit“. V případě jakostních vín s přívlast-
kem musí být u hroznů použitých pro výrobu 
vína úředně ověřen mimo jiné původ, cukerna-
tost, množství a odrůda. V praxi to znamená, 
že inspektoři potravinářské inspekce odeberou 
vzorky vín a poté jsou provedeny laboratorní 
analýzy a senzorické posouzení jejich kvality. 
Celý tento proces probíhá v režimu správní-
ho řádu a výsledkem je „rozhodnutí o zatřídě-
ní vína“ vydané SZPI. Inspekce tak disponuje 
velmi přesnou databází vín, která prošla proce-
sem zatřiďování. 

Povinnosti zatřídění vín podléhají jakostní 
vína vyrobená z vinných hroznů vypěstovaných 
na území České republiky. Zatřiďuje se jakostní 
víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumi-
vé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní 
šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, 
jakostní perlivé víno a jakostní likérové víno.

Podle § 26 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozděj-
ších předpisů, se zveřejňuje obchodní označení 
vína, evidenční číslo jakosti, šarže, zeměpisné 
údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína. 
Všechny tyto údaje o vínech zatříděných od 
ledna 2007 jsou zveřejněny na webových strán-
kách inspekce v rubrice „Víno“ v podrubrice 
„Rozhodnutí o zatříděných vínech“. Databáze 
může pomoci výrobcům, obchodníkům a pří-
padně i spotřebitelům k tomu, aby si ověřili, 
zda na víno, které si zakoupili, bylo skutečně 
vydáno rozhodnutí o jeho zatřídění. 

 Pavla Burešová, SZPI       

Státní zemědělská
a potravinářská inspekce 

zveřejňuje všechna rozhodnutí 
o zatřídění vína

6 / z domova – informace Potravinářský zpravodaj 11 / 2007



PK ČR (zb) – ČR zatím nadále na-
ráží u Evropské komise na problémy 
s uznáváním projektů na propagaci 
českých zemědělských a potravinář-
ských produktů na vnitřním i vnějším 
trhu EU. EK totiž nyní při hodnocení 
projektů preferuje přidělování pod-
por nezpracovaným zemědělským 
komoditám. Ve snaze najít určitá 
řešení vzniklých komplikací proběh-
lo v Praze 26. září pracovní setká-
ní zástupců Potravinářské komory 

ČR, Evropské komise, Ministerstva 
zemědělství ČR a Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu. 

„Problematickým bodem je roz-
dílný výklad pojmu zpracovaný výro-
bek,“ vysvětlil ředitel PK ČR Miroslav 
Koberna. „V zájmu nalezení alespoň 
částečného kompromisu se dospělo 
k dohodě, že ČR v současnosti ne-
bude EK předkládat další projekty 
na propagaci zpracovaných výrobků. 

Výjimku budou tvořit pouze produk-
ty nesoucí označení PGI, PDO nebo 
TSG. Představitelé EK při jednání vy-
jádřili pro zájem nejen ČR podporo-
vat výrobky s vyšším podílem přida-
né hodnoty pochopení,“ doplnil Mi-
roslav Koberna. 

Východiskem pro řešení by se moh-
la podle představ EK stát novelizace 
stávajících evropských nařízení o pod-
porách propagace zemědělských pro-
duktů s tím, že dojde k rozšíření sezna-

mu uznatelných komodit o zpracované 
výrobky. Zástupci české strany v této 
souvislosti poukázali na nutnost exakt-
ního vymezení zpracovaných produk-
tů tak, aby v budoucnosti již nemohlo 
docházet k subjektivním interpretacím, 
který výrobek je či není pro podporu 
uznatelný. 

EK naproti tomu upozornila na 
omezenost finančních prostředků urče-
ných na podporu diskutovaných opat-
ření a české straně doporučila lobovat 

společně s ostatními zeměmi za navý-
šení kapitoly tohoto rozpočtu. ČR se 
současně seznámí s materiálem polské-
ho europoslance Bogdana Golika, kte-
rý návrh na řešení podobných problé-
mů již zpracoval a posoudí, zda by pro 
ni mohl být akceptovatelný.

 V závěru rozhovorů se zúčastněné 
strany domluvily na pokračování  zapo-
čatých konzultací s cílem do budoucna 
dalším dezinterpretacím uznatelnosti 
jednotlivých projektů zamezit.

Získá ČR v budoucnosti finanční podporu EK
na propagaci svých zemědělských a potravinářských výrobků?

INFORMACE O ČINNOSTI 
PREZIDENTA PK ČR

ING. MIROSLAVA TOMANA, 
CSc.:

Prezident PK ČR:
�  bezprostředně po nástupu do funkce 

(13. 9.) se podrobně seznámil s čin-
ností a fungováním PK ČR a jejího 
Sekretariátu. Na základě získaných 
poznatků připravuje postupné orga-
nizační změny: např. úpravy stanov 
a organizačního řádu PK ČR. Veš-
keré návrhy předloží k projednání 
a rozhodnutí Výkonné radě a Před-
stavenstvu PK ČR

�  setkal se s vedením většiny oboro-
vých profesních svazů a společen-
stev PK ČR

�  vedl jednání Výkonné rady PK ČR 
dne 4. 10.

�  absolvoval sérii rozhovorů s vede-
ním příslušných oborových ústřed-
ních orgánů státní správy (např. mi-
nisterstev zemědělství či průmyslu 
a obchodu) a dozorových orgánů 
(Státní veterinární správy ČR nebo 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce)

�  jednal s představiteli Zemědělského 
výboru Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Diskuse se např. obecně 
dotkla postavení PK ČR jako obháj-
ce zájmů českého potravinářského 
průmyslu. PK ČR je znepokojena 
s uvažovanými dotacemi pro do-
mácí potravinářský sektor na rok 
2008 v takové výši, která je obsaže-
na v předběžné verzi rozpočtu re-
sortu spravovaného Ministerstvem 
zemědělství ČR

�  řešil aktuálně problematiku integro-
vané prevence omezování znečišťo-
vání (IPPC) nebo ochrany názvů 
českých masných výrobků na trhu 
EU. Se stanovisky PK ČR k daným 
tématům seznámil i zástupce sdělo-
vacích prostředků

�  8. října byl přítomen zasedání Koor-
dinační skupiny bezpečnosti potra-
vin při Ministerstvu zemědělství ČR

�  s vedením Výzkumného ústavu 
potravinářského Praha (VÚPP) 
a Ministerstva zemědělství ČR pro-
jednal možnosti rozšíření spoluprá-
ce PK ČR a VÚPP v oblasti potra-
vinářského výzkumu

�  14. a 15. 10. se v Top Hotelu Pra-
ha účastnil debaty agrárních a po-
travinářských odborníků v rámci 
konference Severní Amerika – Ev-
ropská unie

�  v neděli 21. 10. vystoupil v diskus-
ním pořadu České televize Otáz-
ky Václava Moravce. Hovořilo se 
o zdražování potravin, obnovová-
ní investic do potravinářského prů-

myslu a názvech českých potravin. 
V pořadu dále vystoupili ministr 
zemědělství Petr Gandalovič, mís-
topředseda Zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny Michal Ha-
šek a prezident Agrární komory ČR 
Jan Veleba.

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR

4. 10. 2007
Výkonná rada:
–  zabývala se výsledky jednání valné 

hromady PK ČR ze dne 13. 9. 2007
–  diskutovala o plnění schváleného 

Plánu činnosti PK ČR
–  projednávala problematiku rozpoč-

tu PK ČR
–  věnovala se organizačním záležitos-

tem PK ČR

Z JEDNÁNÍ LEGISLATIVNÍHO 
VÝBORU PK ČR

18. 9. 2007
V rámci jednání se diskutovala násle-

dující témata:
–  nařízení o zdravotních a výživových 

tvrzeních – nutriční profily, seznam 
tvrzení

–  nový zákon o potravinách
–  jednání Výboru pro potravinovou 

a spotřebitelskou politiku Konfede-
race potravinářského a nápojového 
průmyslu zemí EU (CIAA) a pra-
covních skupin CIAA

Z JEDNÁNÍ MRAZÍRENSKÉ 
SEKCE PK ČR

20. 9. 2007
V rámci jednání se diskutovala násle-

dující témata:
–  projekt kontroly a zacházení s hlu-

boce zmrazenými potravinami 
a mraženými krémy

–  úspěšné pokračování projektu kon-
troly dodržování teplot a způsobu 
prodeje hluboce zmrazených výrob-
ků v obchodní síti 

–  metody pro stanovení obsahu masa 
ve zmrazených rybích výrobcích

–  nové nařízení REACH, které ukládá 
požadavky na zacházení a evidenci 
chemických látek

–  informace o Programu rozvoje 
venkova ČR, podopatřeních 1.1.3 
a 1.1.3.2

–  diskuse o cenách elektřiny

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI

10. 10. PK ČR má od tohoto data 
zastoupení ve Vědecké radě Vysoké 
školy chemicko-technologické v Pra-
ze. 

10. 10. Zástupce PK ČR se v Bruselu 
zúčastnil jednání Výboru pro životní
prostředí Konfederace potravinářské-
ho a nápojového průmyslu zemí EU 
(CIAA). Nejvíce se diskutovalo o zámě-
ru některých zemí a obchodních řetěz-
ců zavést eko značení výrobků. Mělo by 
se jednat o značící systém pro (nejen) 
potravinové produkty, který by zahrnul 
celý životní cyklus a všechny oblasti, 
na které dopadá. Většina členů výbo-
ru záměr kritizovala a ve finále také 
odmítla. Hlavním důvodem k odmít-
nutí tohoto záměru na celoevropské 
úrovni by byly nejen administrativní 
a ekonomická náročnost (jedna studie 
na jeden konkrétní výrobek vychází na 
cca 17 tis. Eur), ale i fakt, že sebelepší 
„ekologické značení“ výrobků s největ-
ší pravděpodobností nepovede ke změ-
ně orientace spotřebitele k ekologičtěj-
šímu chování.

8.–9. 10. Ředitel PK ČR se v Bruse-
lu zúčastnil jednání ředitelů národních 
potravinářských federací zemí EU. Na 
jednání se diskutovalo např. o Zprávě 
k řízení potravinářského průmyslu, sys-
tému komunikace národních federací 
se sdělovacími prostředky a veřejností, 
nebo nutričním značení.

9. 10. Otázku eventuální novelizace 
evropského nařízení týkajícího se pod-
pory propagace potravinářských výrob-
ků na vnitřním trhu a ve třetích zemích 
projednal v Bruselu s českým europo-
slancem Janem Březinou ředitel PK 
ČR Miroslav Koberna.

4. 10. Téma Společné zemědělské poli-
tiky (SZP) EU a biopaliv dominovalo 
jednání Výboru pro obchod a konku-
renceschopnost Konfederace potravi-
nářského a nápojového průmyslu zemí 
EU (CIAA), které za účasti zástupce 
PK ČR proběhlo v Bruselu. Reforma 
SZP z roku 2003 podle názoru výboru 
pokračuje správným směrem, avšak ny-
ní by měl být stanoven rámec pro kon-
kurenční, tržně orientované a udržitel-
né zemědělství.

4. 10. Ředitel PK ČR Miroslav Kober-
na se zúčastnil jednání Odborné rady 
značky kvalitních potravin KLASA. 
Projednávané body: vznik a činnost 
hodnotitelské komise a úprava něk-
terých bodů „Pravidel pro udělování 
národní značky kvality KLASA.

26.–28. 9. V rakouském Salzburgu 
se diskutovalo o projektu EuroAgri+, 
jehož cílem je tvorba rozsáhlých sítí 
odborných subjektů zaměřených na 
důležitá témata různých oborů včetně 
potravinářství. Sítě umožňují výmě-
nu informací mezi účastníky, mezi 
které patří instituce mezinárodního 
aplikovaného komerčně orientované-
ho výzkumu. Projekt by měl umož-
nit i spolupráci v zemědělství, potra-
vinářství a krmivářství. Více podrob-
ností na www.euroagri.org. Systém je 
otevřený dalším zájemcům. Jednání 
v Salzburgu byl přítomen také zástup-
ce PK ČR.

26. 9. V Bruselu se sešel Výbor pro 
potravinovou a spotřebitelskou politiku 
Konfederace potravinářského a nápo-

jového průmyslu zemí EU (CIAA). 
Členové výboru např. obdrželi infor-
maci o chystaném vydání Zprávy 
CIAA k životnímu prostředí, diskuto-
vali o plánu činnosti CIAA pro nej-
bližší období či výsledcích regionál-
ní konference Světové zdravotnické 
organizace (WHO) pro Evropu. Dále 
se výbor zabýval tématem současné-
ho stavu úsilí o lepší legislativní regu-
laci v EU, dovozu gumy guar z Indie 
do EU, používání nanotechnologií 
v potravinách a také přípravy slouče-
ní normy ISO 22 000 a systémů mana-
gementu jakosti obchodníků. V závěru 
jednání se diskuse dotkla připravované-
ho návrhu revize předpisu EU o zna-
čení a uvažovaném udělování výjimek 
pro mikropodniky ze systému HACCP 
navrhované Portugalskem jako kom-
promisní návrh.

22.–26. 9. Ve francouzském městeč-
ku Clermont Ferrand se konalo osmé 
školení v rámci evropského projektu 
TRUEFOOD zaměřeného na navra-
cení hodnot do tradičních evropských 
potravin. Účastníci školení měli mož-
nost se seznámit s problematikou mi-
krobiologie – výrobou mlékárenských 
výrobků a také se systémem patogen-
ních kontrol ve zpracování tradičních 
výrobků.

25. 9. PK ČR navštívila čínská dele-
gace představitelů Šanghajského ze-
mědělského výstaviště a Šanghajské 
zemědělské komise. Na zmiňovaném 
výstavišti se každým rokem koná vel-
ký zemědělsko – potravinářský veletrh. 
Čínská strana projevila zájem o spolu-
práci s českými potravináři, zemědělci 
a dodavateli technologií, kteří by byli 
ochotni v Šanghaji vystavovat. Naproti 
tomu čínská strana by se ráda prezen-
tovala v rámci Mezinárodních potravi-
nářských veletrhů Salima, které se v Br-
ně uskuteční počátkem března příštího 
roku. PK ČR navíc poskytne případ-
ným čínským zájemcům o vystavování 
v ČR odpovídající kontakty.

18.–23. 9. V tureckém Istanbulu zase-
dalo představenstvo a účastníci evrop-
ského projektu BARLEYBREAD. Do 
projektu je zapojena i Potravinářská 
komora ČR. V rámci setkání se hovo-
řilo o pokrocích dosažených při řeše-
ní jednotlivých priorit, dále o rozpočtu 
a administrativních otázkách projektu. 
Účastníci v závěru jednání určili ter-
mín příštích zasedání, a to 3. a 4. dub-
na 2008 v britském Oxfordu a předběž-
ně v září 2008 v Praze.

PK ČR (zb)

Měsíc v Potravinářské komoře

PK ČR (zb) – Definovat priority
a nastavit správné postupy vedou-
cí k posílení inovačního proce-
su, zlepšení přenosu znalostí
a zvýšení konkurenceschopnosti 
v evropském potravinářském prů-
myslu se na schůzi 13. září v Bru-
selu rozhodlo více než 190 zá-
stupců členů Evropské technolo-
gické platformy (ETP) „Food for 
life“.

Předseda řídícího výboru ETP 
Peter van Bladeren při této příležitos-
ti současně oficiálně předal vedoucímu 
oddělení pro výživu a zdraví ředitelství 
Evropské komise pro výzkum Antoni-
onovi Di Giuliovi dokončený Evropský 
strategický program výzkumu zpraco-

vaný členy ETP. Materiál obsahuje 
témata a priority pro budoucí výzkum 
v potravinářství.

Úplné znění dokumentu a také prv-
ní koncept realizačního plánu je možné 
shlédnout na internetové adrese http://
etp.ciaa.eu.

Členové ETP se shodli na tom, že 
je zapotřebí zapojit do programů ino-
vací, vědy a výzkumu co největší počet 
malých a středních podniků.

Souběžně s jednáním členů ETP se 
v Bruselu uskutečnilo 2. setkání zástup-
ců národních technologických platfo-

rem z jednotlivých zemí EU. Národ-
ní zástupci konstatovali, že společným 
problémech v téměř všech státech je 
nedostatek veřejné finanční podpory, 
která by zajistila rizika spojená s vývo-
jem a výzkumem v potravinářství. 

Potravinářskou komoru ČR a rovněž 
Českou technologickou platformu pro 
potraviny (ČTP) na bruselských jed-
náních zastupoval ředitel PK Miroslav 
Koberna.

Evropská technologická platforma definovala priority evropského výzkumu v potravinářství

PK ČR na jednání s čínskou delegací dne 25. září zastupoval ředitel Miroslav Koberna.
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Letošní XV. mezinárodní kongres 
v Luhačovicích ve dnech 18. a 19. 9.
2007 proběhl za neobvykle vyso-
kého zájmu nejen zástupců samo-
správy, ale i odborné veřejnosti. 
Hlavním tématem kongresu se stal 
v posledních měsících často disku-
tovaný záměr Ministerstva životní-
ho prostředí ČR (MŽP) zavést zálo-
hy na plastové obaly, popř. i ple-
chovky. 

Zástupci ministerstva pojali ce-
lý kongres „vstřícně“ – jako vhodnou 
ukázku toho, jak MŽP pracuje a dá-
vá předem široké veřejnosti na vědomí 
svůj koncept. Již první den náměstek 
ministra životního prostředí Ing. Karel 
Bláha, CSc., uvedl, že hlavním cílem 
MŽP v oblasti odpadové politiky je re-
cyklace komunálního odpadu zvýšená 
na 50 % za použití především ekono-
mických nástrojů (zvýšení ceny sklád-
kování a spalování). Zároveň by mělo 
dojít k rozšíření a zkvalitnění tříděného 

sběru zvýšenou nabídkou třídění a vyš-
ším počtem komodit (bioodpady, ná-
pojové kartony). „Cílem není za kaž-
dou cenu zavést systém záloh, cílem je 
zvýšit recyklaci,“ zaznělo z úst poradce 
ministra životního prostředí Mgr. Von-
drouše. Jestli se MŽP zpočátku necha-
lo inspirovat systémem záloh v Němec-
ku, pak nyní jsou to skandinávské ze-
mě, případně USA. 

MŽP i nadále tvrdí, že zavedení zá-
loh může přinést výrazné úspory ob-
cím. Příjmy z recyklace a ze záloh, 
o které se zákazník nepřihlásí, údajně 
dokáží pokrýt náklady. Pokud by se tak 
nestalo, počítá MŽP s příspěvkem prů-
myslu. Ve finále podle MŽP dojde k re-
dukci množství odhozených zálohova-
ných lahví, čímž se nakonec sníží po-
škození životního prostředí.

K tématu záloh ministerstvo přizvalo 
odborníky ze Švédska a Nizozemí. Jan 
Rehnberg prezentoval model záloh ve 
Švédsku, kde celý systém spravuje jedna 
firma vlastněná dvěma společnostmi. 

Na věrohodnosti prezentaci však ubíral 
fakt, že nebyl schopen zodpovědět ani 
to, jaká je v jeho zemi úroveň recykla-
ce plastů. Vystoupení Keese Clementa 
z nizozemského ministerstva životního 
prostředí důvěryhodně také nevyznělo. 
Úroveň recyklace v Nizozemí, kde sys-
tém záloh existuje, činí pouhých 22 %. 
Naproti tomu ČR bez záloh dosahuje 
v úrovni recyklace plných 44 %.

V odpolední panelové diskusi první-
ho kongresového dne se zástupci MŽP 
znovu snažili přítomné přesvědčit o ne-
zbytnosti zavedení záloh jako nutnosti 
pro zvýšení výsledků již tak dobré re-
cyklace v ČR. Názor ministerstva pod-
pořila i náměstkyně ředitele České in-
spekce životního prostředí Eva Tylová, 
která je současně členkou Zastupitel-
stva hlavního města Prahy, čili samo-
správy, a která uvedla, že údaje z evi-
dence separovaného sběru není mož-
né brát vážně, čímž de facto označila 
prakticky všechna města a obce za pod-
vodníky, kteří falšují své údaje. Její tvr-

zení, že obce na stávající systém do-
plácejí vyvrátil zástupce města Brun-
tál s tím, že při dobrém hospodaření 
obce a zájmu lidí, lze na tomto systé-
mu vydělat. Zástupce Svazu měst a ob-
cí (SMO) přednesl usnesení SMO, kte-
ré navrhovaný systém záloh kritickým 
způsobem odmítá. 

Společnost EKO-KOM na kongresu 
nabídla ve spolupráci s SMO zpracová-
ní analýzy, jak stávající funkční systém 
tříděného sběru efektivně zlepšit.

Bohužel, ani panelová diskuse nepři-
nesla očekávané výsledky, protože na 
kladené otázky nebylo ze strany MŽP 
adekvátních odpovědí.

Druhý den kongresu pokračoval vy-
stoupením delegátů z čínské Šangha-
je, jejich přednáška se týkala ekologie 
a ochrany životního prostředí města 
obecně. V Šanghaji řeší vše od kvality 
vod a ovzduší až po odpady včetně pro-
blému špatných a neodpovídajících vý-
robních technologií řady podniků. Do 
ochrany životního prostředí investují 

3 % HDP vyrobeného městem. Vlast-
ní téma odpadů a jejich likvidace však, 
bohužel, ve vystoupení delegace neza-
znělo. Zavedení systému sběru a třídě-
ní domovního odpadu se teprve navr-
huje.

Pokud bychom se pokusili o krát-
ké shrnutí kongresu v Luhačovicích, 
museli bychom konstatovat, že se 
i nadále ministerstvo chová papežště-
ji než papež. Děje se tak i přesto, že 
MŽP v současnosti nedisponuje žád-
nou relevantní studií, která by zavedení 
systému záloh dostatečným způsobem 
ospravedlňovala. Ministerstvo se vše 
snaží schovat za budoucí a údajně širo-
kou diskusi s odbornou a další veřej-
ností. V průběhu kongresu „pokulháva-
la“ nejen připravenost ministerstva fun-
dovaně odpovídat na dotazy, ale i volba 
hostů a protagonistů zálohových systé-
mů, která v dané situaci působila zcela 
nešťastně, ne-li směšně.

Mgr. Markéta Chýlková
Legislativní oddělení PK ČR

XV. mezinárodní kongres a výstava ODPADY – LUHAČOVICE 2007

PK ČR (zb) – Komplexně seznámit 
potravinářské podniky s problema-
tikou pojišťování potravinářských 
rizik bylo cílem semináře, který 
Potravinářská komora ČR uspořá-
dala 25. září 2007 v hotelu Cour-
tyard Prague.

Zástupci potravinářských podni-
ků měli možnost se seznámit s ně-
kterými novými pojistnými produkty 
nebo produkty, které nejsou v ČR pří-
liš známé, jako pojištění rizik spoje-
ných s kontaminací výrobku a staho-
váním výrobku z trhu. Uvedený semi-
nář potravinářským firmám ukázal 
možnosti, jak prostřednictvím spe-
ciálních pojistných produktů snížit
negativní finanční dopady a ztráty 
spojené s případnými riziky na mini-
mum.

Účastníci semináře se dozvě-
děli podrobnější informace také 
o doplňkových  typech pojistných pro-
duktů jako pojišťování osob, majetku 
či budov.

Danou problematiku v připrave-
ných prezentacích podrobněji přiblížili 
následující společnosti: AIG EUROPE,
S.A., pobočka pro Českou republiku, 
RESPECT, a. s., a ING Česká repub-
lika.

Podrobné informace o průběhu 
semináře včetně úplného obsahu jed-
notlivých prezentací si mohou zájem-
ci vyhledat na oficiální internetové 
stránce PK ČR http://www.foodnet.

Záběr ze semináře „Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu“, který v Praze 25. září uspořádala Potravinářská komora ČR.

Seminář o pojišťování rizik v potravinářském průmyslu

cz, v sekci nazvané Pojišťování rizik.
Na základě šetření a zkušeností 

pojišťovny AIG Europe činí průměr-
né náklady na stažení nevyhovujícího 
potravinářského výrobku z trhu v rám-
ci Evropské unie 540.000 eur (asi 
15 milionů korun). Tato částka kro-
mě vlastního stažení produktů z trhu 

(logistika, zaměstnanci, pomoc kon-
zultantů) zahrnuje i výdaje na likvida-
ci kontaminovaného a dodání nového 
výrobku, přerušení produkce, finanční 
ztráty vyvolané poklesem tržeb i nákla-
dy na očištění poškozené pověsti.

Podle ředitele Potravinářské komo-
ry ČR Miroslava Koberny případů 

nuceného stahování produktu z trhu 
přibývá, zejména v důsledku zpřísňu-
jících se požadavků na kvalitu a stá-
le lepších kontrolních metod. „Kaž-
dý takovýto případ má velice tvrdé 
ekonomické dopady,“ uvedl Miroslav 
Koberna s tím, že náklady mohou jít 
i do desítek milionů. Například výskyt

nebezpečné bakterie listerie v někte-
rých výrobcích přišel postižené domá-
cí firmy podle odhadů dohromady asi 
na 300 milionů korun, třeba kvůli likvi-
daci zboží, zastavení výroby či pokle-
su prodejů.

PK ČR proto soudí, že by potravi-
náři měli vážně zvažovat pojištění pro 
případy nuceného stahování výrobku, 
aby byli lépe chráněni a snižovali svá 
rizika. Skutečností však je že výrob-
ci tyto pojišťovací produkty v součas-
né době příliš neznají, což je do jisté 
míry dáno i tím, že jsou relativně nové. 
Jejich zavedení na trh je odpovědí na 
aktuální vývoj legislativy EU, která 
mimo jiné stanovuje povinnost obou-
směrné dosledovatelnosti toku surovin 
a výrobků a definuje povinnost výrob-
ců/dodavatelů zahájit stažení výrobku 
v případě ohrožení zdraví a bezpečnos-
ti spotřebitelů. 

Jak informoval ředitel úseku pojiš-
tění odpovědnostních rizik a produktů 
krizového řízení pojišťovny AIG Euro-
pe Denis Vrána, poptávka po produk-
tech pojištění kontaminace a stažení 
výrobků z trhu v tuzemsku postup-
ně narůstá, přičemž zájem je patr-
ný i z dotazů kladených dotčenými 
výrobci. Je tedy pravděpodobné, že 
ČR bude v této oblasti dohánět trend 
daný západní Evropou, kde se tyto 
druhy pojištění již pomalu stávají jed-
nou ze základních podmínek úspěšné-
ho podnikání v oblasti potravinářské-
ho průmyslu. 

PK ČR (zb) – Svým vlastním pre-
zentačním stánkem se Potravi-
nářská komora ČR představila ve 
dnech 4. až 6. října na meziná-
rodním veletrhu gastronomie Gast-
roset, který se konal v Pražském 
veletržním areálu v Praze  -  Letňa-
nech. PK nabízela návštěvníkům 
veletrhu řadu zajímavých publi-
kací s tematikou potravinářství, 
informací pro spotřebitele a pro-
pagace zdravého životního stylu.

Společně se Svazem obchodu 
a cestovního ruchu ČR se PK ČR 
navíc stala generálním partnerem 
veletrhu. Letos poprvé organizátoři 
Gastrosetu otevřeli novou výstavní 
kategorii potravin, nápojů a jídel. 

Stejně jako u předešlých ročníků 
tvořily hlavní část programu prezen-
tace předních domácích i zahranič-
ních vystavovatelů o novinkách ze 
světa gastronomie. 

Veletrh Gastroset 2007 probíhal 
souběžně s dalšími významnými 
souvisejícími událostmi: na výstaviš-

ti v Praze  -  Letňanech se ve stejném 
termínu konal také12. ročník mezi-
národního veletrhu TENDENCE, 
který byl věnován nábytku, dekora-
cím a vybavení interiérů, a veletrh 
WELLNES-BALNEA týkající se lá-
zeňství a všeho, co s touto sférou 
souvisí.  

Užší
spolupráce 

Agrární
a Potravinářské 

komory
PK ČR (zb) – Na základě 

usnesení Valné hromady PK 
ze dne 17. května letošního 
roku vznikla Společná koordi-
nační skupina Potravinářské 
komory ČR a Agrární komo-
ry ČR. Jejím hlavním úkolem 
je formulace společných sta-
novisek a navrhování postu-
pů ve společných zájmových 
oblastech. 

Vedoucím skupiny je vicepre-
zident PK ČR Zdeněk Kubis-
ka. Skupina se schází pravidel-
ně jedenkrát za měsíc.

Stánek PK ČR i celý veletrh Gastro-
set se těšil velkému zájmu veřejnosti.

Potravinářská komora ČR
generálním partnerem veletrhu Gastroset
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PK ČR (zb) – Potravinářská komo-
ra ČR se již řadu let zapojuje do 
významných evropských výzkum-
ných projektů, které se věnují pro-
blematice potravinářského prů-
myslu z různých úhlů pohledu. 
Svojí aktivní účastí tak PK napo-
máhá k přenášení nových oboro-
vých informací a zvyšuje tím záro-
veň svůj význam a prestiž na domá-
cí i evropské úrovni. V současnosti 
se PK v rámci svého členství v kon-
sorciu SP. E.S. GEIE (sdružení dese-
ti národních evropských potravi-
nářských federací) podílí na řeše-
ní celkem čtyř projektů. 

ICARE 
Impeding neo-formed Contaminants 

Accumulation to reduce their health ef-
fects 

(Omezení ukládání nově vytvoře-
ných znečišťujících látek s cílem snížit 
jejich vliv na zdraví)

Hlavním úkolem projektu je ome-
zit ukládání nově vytvořených škod-
livin v potravinách a tím snížit jejich 
vliv na zdraví lidí. Potravinářské pod-
niky mohou díky projektu získat tech-
nologické a laboratorní podklady pro 
kontrolu dopadů nově vzniklých zne-
čišťujících látek v potravinách. 

Na základě výzkumných a vývojo-
vých aktivit byl vypracován materiál, 
který se stane podkladem pro budou-
cí evropské směrnice. Výstupy projektu 
napomohou  vytvořit databázi obsahu 
nově vzniklých škodlivin u tradičních 
potravin v Evropě ve třech výrobních 
skupinách: obilná produkce, smažené 
výrobky, mléčné produkty. 

PK ČR v rámci projektu provedla 
odborně zaměřený průzkum mezi více 
než třemi stovkami malých a středních 
firem. Z údajů získaných PK ČR a dal-

šími účastníky byla Evropské komisi 
předložena v červnu 2006 prozatímní 
zpráva. 

Podniky zapojené do průzkumu se 
poté staly příjemci odborných výstupů. 
Jeden z odborných seminářů koncem 
června proběhl přímo v Praze. Zástup-
ci českých firem tak měli příležitost 
navázat přímý kontakt s vedoucími veš-
kerých aktivit projektu ICARE. 

K 1. říjnu 2007 PK ČR editovala 
a distribuovala celkem 3 zpravodaje 
o dosavadních závěrech. 

Dvouletý projekt ICARE začal 1. 
ledna 2006 na podnět francouzské-
ho technologického institutu ACTIA 
(sdružení 45 center v potravinářském 
průmyslu). Do výzkumných a vývojo-
vých aktivit se zapojilo sedm výzkum-
ných center, do praktické části, tj. ově-
ření v praxi, pak 14 malých a středních 
podniků spolu s národními potravinář-
skými federacemi Francie, Itálie, Špa-
nělska, Portugalska a České republiky. 

ENFFI
European Network for Financing 

Food Innovation
(Evropská síť pro financování vývoje 

potravinářského průmyslu)

Hlavním cílem projektu ENFFI je 
určit a vyhodnotit specifické potřeby 
a problémy spojené s financováním 
inovačních projektů malých a střed-
ních podniků (MSP) a lépe tak pocho-
pit faktory určující úspěch při tomto 
financování. 

Aktuální informace o financová-
ní inovačních projektů měli zástup-
ci evropských firem možnost získat 
během šesti podnikatelských setkání, 
která se během letošního a loňského 
roku uskutečnila ve Varšavě, Barcelo-
ně, Eindhovenu, Bruselu a Budapeš-

ti. Setkání tak přispěla k mobiliza-
ci a propojení investorské komunity 
potravinářského průmyslu v  evrop-
ských zemích.

Projekt ENFFI je součástí evropské 
iniciativy INNOVA. Zaměřuje se na 
různá potravinářská odvětví, v nichž 
se snaží na strategické úrovni identifi-
kovat a analyzovat nástroje a překážky 
inovací. Iniciativa spojuje více než 300 
partnerů z 23 členských států EU. 

TRUEFOOD
Traditional United Europe Food 
(Tradiční potraviny na Společném 

Evropském trhu) 

Projekt TRUEFOOD usiluje nejen 
o zlepšení kvality a bezpečnosti potra-
vin, ale také o zavedení inovací do 
výrobního systému tradičních evrop-
ských potravin. Většího zavedení ino-
vací chce docílit především prostřed-
nictvím výzkumu. Tradiční potravino-
vé produkty v sobě zahrnují chráněné 
a patentované potraviny, dále rovněž 
místní a národní produkty požívané 
během přípravy pokrmů dle tradičních 
receptur.

Po dobu svého trvání, na období let 
2006–2010,  si projekt TRUEFOOD 
vytyčil následující cíle:
�  Identifikovat a vyčíslit vnímání, oče-

kávání a postoje zákazníků ke kva-
litativním charakteristikám tradič-
ních potravin. Současně s tím pro-
jekt zkoumá možnosti nových typů 
inovací, které by do výroby tradič-
ních potravin mohly být zavedeny.

�  Identifikovat, vyhodnotit a zavádět 
do potravinářského průmyslu ino-
vace, které zajistí potravinovou bez-
pečnost, zvláště z hlediska mikro-
biologického a chemického. Inova-
ce by zároveň měly napomoci zvýšit 

výživovou hodnotu potravin a sou-
časně umožnit zachování či zlepše-
ní ostatních kvalitativních charakte-
ristik, které spotřebitelé u tradičních 
potravin oceňují.

�  Pozitivně ovlivnit rozvoj marketingu 
a zásobovacího řetězce pro tradiční 
potravinové produkty.

V jedné z prvních fází projektu proběh-
la série desetidenních školení pro exper-
ty do projektu zapojených států o legisla-
tivě EU k následujícím oblastem:
– bezpečnosti potravin a krmiv
– obaly
– zpracování potravin
–  inovace tradičních potravin při zpra-

cování a balení
– trendy spotřebitelů a marketingu
– diagnostika a analýza potravin
–  trendy ve výzkumu a vývoji v potra-

vinářském průmyslu
– zpracování zemědělské produkce

Na celoevropská školení naváží již 
koncem letošního roku tři semináře 
na národních úrovních. Zahájí se tak 
druhá fáze přenosu získaných infor-
mací ve prospěch malých a středních 
podniků z potravinářského průmyslu.
Tématy seminářů budou například veš-
keré dosavadní aktivity projektu TRU-
EFOOD. 

BARLEYBREAD
European Guideline for healthy high/
low salt baking process based on the 
use of European Barley

(Evropská příručka k využití ječme-
ne na získání pečiva s vysokým obsa-
hem vlákniny a nízkým  obsahem soli) 

Tříletý projekt BARLEYBREAD usi-
luje o větší uplatnění ječmene při výro-
bě chleba oproti dosavadnímu domi-

nantnímu používání pšenice. Malé 
a střední podniky ze sektoru pekařství 
a mlynářství by měly po ukončení pro-
jektu získat nové technologie a poznat-
ky, jak vysoký podíl pšenice při výrobě 
chleba nahrazovat právě ječmenem. 

Pšenici totiž není možné pěstovat ve 
všech částech Evropy, je nutné ji proto 
dovážet. Některé odhady hovoří o tom, 
že ročně se do Evropy doveze téměř 30 
milionů tun pšenice. Pěstování ječme-
ne má přitom v Evropě dlouhou tradi-
ci a většina spotřebovaného ječmene se 
zde také vyrobí. Přechodem z pšenice 
na ječmen by se mělo dosáhnout i lep-
šího ekonomického výsledku.

Projekt se skládá ze tří hlavních 
témat:
1.  Vývoj postupu zpracování ječmene 

tak, aby se v konečné mouce zacho-
valo minimálně 75 % složek ječme-
ne prospěšných pro zdraví, např. 
beta-glukanů, vlákniny, amylázy 
a antioxidantů.

2.  Vypracování technologií výroby 
chleba na bázi pšenice a ječme-
ne tak, aby obsah soli v konečném 
výrobku byl pod 0,4 %, přičemž 
chuť tohoto chleba by měla odpoví-
dat chuti pšeničného chleba. 

3.  Vypracování nových receptur pro 
různé poměry pšenice a ječmene 
v chlebu s cílem zamezení vzniku 
hořké chuti, která se u výrobků na 
bázi ječmene objevuje.

V současnosti existuje v EU asi 5,4 
milionu farmářů s odhadovaným obra-
tem 312 miliard EUR a se zaměstná-
ním pro více než 10 milionů lidí, pro-
dukcí ječmene se však zabývá přibližně 
pouze 22 procent zemědělců. Ječmen 
je také hlavní evropský cereální pro-
dukt.

Potravinářská komora ČR
aktivním účastníkem řady významných evropských projektů

PK ČR (zb) – 27. září 2007 se 
uskutečnilo v prostorách Velvy-
slanectví České republiky ve Víd-
ni tradiční Svatováclavské posví-
cení. Touto akcí připomínáme ve 
Vídni významnou osobnost českých 
dějin a státní svátek České repub-
liky. Poslední tři ročníky, včetně 
letošního, neznamenaly však pou-
ze propagaci České republiky samu 
o sobě, nýbrž byly spojeny s odbor-
ným programem na podporu exportu 
českých potravin do Rakouska. 

To je také hlavní důvod, proč se Stát-
ní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
ujal akce jako její hlavní partner. Vzhle-
dem k tomu, že SZIF spravuje národní 
značku kvality potravin KLASA, mají 
výrobci potravin – nositelé této znač-
ky přednost při výběru účastníků posví-
cení (zejména jeho odborného progra-
mu) ze zájemců z řad českých firem 
a podnikatelů. Záměrem organizáto-
ra bylo na letošním posvícení předsta-
vit rakouské veřejnosti (jak odborné 
tak i spotřebitelům) rovněž české bio-
potraviny společně s tzv. Zlatou chutí 

jižní Moravy – soutěže, která vznikla na 
podporu regionálních potravinářských 
produktů Jihomoravského kraje.

KONTAKTNÍ FIREMNÍ BURZA
Jednalo se o podpůrnou proexport-

ní akci, kde se setkali čeští výrobci 
potravin s rakouskými podnikatelský-
mi subjekty – zástupci potravinářských 
sdružení a distributorů potravin převáž-
ně ze spolkových zemí Vídeň a Dolní 
Rakousko. Na kontaktní firemní burzu 
přijali pozvání také rakouští novináři. 
Burza se spojila s ochutnávkou potra-
vin přímo při kontaktních jednáních. 

Každá česká firma dostala k dis-
pozici „stánek“ ve stylu modifikova-
né české chalupy, jehož aranžmá měla 
ve své kompetenci. Burzy se zúčast-
nilo celkem 26 českých firem, z toho 
polovina nositelů značky KLASA. Za 
rakouskou stranu se na burzu přihlási-
lo 41 firem (včetně podnikatelů) – cel-
kem 54 osob. Cekem se v průběhu bur-
zy uskutečnilo přibližně 100 – 110 kon-
taktních jednání. 

Na večerní společenskou akci se 
dostavili vedoucí představitelé oddělení 

potravin Vídeňské hospodářské komory, 
oddělení obchodních agentů Rakouské 
hospodářské komory a zástupci firem 
– celkem 12 představitelů rakouského 
obchodu s potravinami. Burzy se zúčast-
nila také ředitelka Zahraniční kanceláře 
agentury CzechTrade ve Vídni Martina 
Konecká se svým nástupcem Vladimí-
rem Degťarem, kteří navštívili většinu 
českých firem a projednali s nimi pří-
padnou pomoc při jejich dalších aktivi-
tách na rakouském trhu. 

SPOLEČENSKÁ AKCE 
– VLASTNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ 

POSVÍCENÍ
Společenská akce proběhla v době 

od 18 do 23 hodin. Na události kromě 
zmíněných 26 firem participovali také 
další čeští podnikatelé a firmy, prezen-
tovala se i agentura CzechTourism.

Ekonomický princip účasti firem 
na posvícení je takový, že všechny při-
spějí jako jeho partneři svými produk-
ty k zabezpečení občerstvení pro hos-
ty společenského večera nebo svými 
řemeslnými výrobky dotvoří rámec 
celé akce jako pouti. Přitom všechny 

firmy – ať již účastníci odpolední kon-
taktní firemní burzy nebo ty, které se 
zúčastní „pouze“ večerní společenské 
části – nabízejí na svých stáncích svoje 
výrobky i v průběhu večera až do cca 
22 hodin. Z poskytnutých potravin při-
praví pracovníci hospodářského úseku 
Velvyslanectví raut pro hosty večerní 
společenské akce. Důležitou součástí 
akce je poskytnutí nápojů – ať již neal-
ko nebo piva a vína.

Velvyslanectví ČR ve Vídni děkuje 
všem 40 partnerům Svatováclavské-
ho posvícení. Kromě placené inzerce 
a možnosti prezentace před zmíněným 
počtem návštěvníků vyšel i katalog 
všech českých partnerů posvícení, kte-
rý obdržel každý účastník jak odpoled-
ní firemní kontaktní burzy, tak i spole-
čenského večera. Je pochopitelné, že 
akcí servis OEÚ ZÚ Vídeň pro zúčast-
něné české firmy nekončí a v přípa-
dě zájmu firem je OEÚ ZÚ Vídeň při-
praven napomoci těmto subjektům 
v jejich dalších aktivitách na rakous-
kém trhu. 

Hlavním partnerem posvícení byl 
Státní zemědělský intervenční fond 

České republiky. Především jeho záslu-
hou mohla být akce uskutečněna ve 
výše uvedeném rozsahu. Navíc osob-
ní přítomnost ředitele fondu Tomá-
še Révésze na celém programu výraz-
ně posílila úroveň dopolední kontaktní 
firemní burzy programu a společen-
skou prestiž večerní části. Stejně tak si 
vážíme podpory Ministerstva zeměděl-
ství ČR, které na posvícení zastupoval 
vrchní ředitel sekce potravinářských 
výrob pan František Sládek. 

Velmi pozitivně je ceněn především 
vysoký společenský dopad akce. Pro-
sazování českých potravin na rakous-
kém trhu je ovšem během na dlouhou 
trať. Pokud však rakouskému spotřebi-
teli nebudeme pravidelně připomínat 
jejich tradičně dobrou kvalitu, nemů-
žeme očekávat, že si je vyhledá na ra-
kouském trhu on sám. Z tohoto pohle-
du byť jen dílčí prosazení se výrobků 
některých zúčastněných firem je zapo-
třebí považovat za úspěch uskutečněné-
ho posvícení. 

Informace byla poskytnuta Zastu-
pitelským úřadem České republiky ve 
Vídni (Rakousko).

( I N F O R M A C E  V E L V Y S L A N E C T V Í  Č R  V  R A K O U S K U )
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Svatováclavské posvícení ve Vídni 



„Cílem jedné z našich největších letošních akcí 
bylo zvýšit poptávku po kvalitních regionálních 
potravinářských výrobcích, a to především pou-
kazováním na jejich vysokou kvalitu, chuť a lec-
kdy i pozitivní vliv na zdraví,“ přiblížil význam 
akce konané v libereckém Domě kultury od 21. 
do 22. září náměstek hejtmana Radim Zika. 

Akce pod názvem Potravináři a zemědělci 
Libereckého kraje svým spotřebitelům nabíd-
la široký sortiment potravin ve vysoké kvalitě. 
Zájemci je mohli ochutnat či si je zakoupit pří-
mo od výrobce. Na výstavě se prezentovalo 28 
vystavovatelů a zájem o jejich produkci byl znač-
ný. Nejvíce se lidé zajímali o výrobky z kozího 

mléka, nové sýry, kvalitní uzenářské výrobky, 
nápoje a pekařské výrobky. Představily se i pre-
zentační stánky poskytovatelů služeb v agroturis-
tice či panelové diskuse. 

Nové informace o potravinách vyráběných 
v Libereckém kraji se dozvědělo téměř 4 000 
spokojených návštěvníků. Každý z nich si 
mohl, kromě inspirace k preferenci regionál-
ních výrobků, některý z výrobků odnést domů. 
A že bylo z čeho vybírat – nabízely se výrobky 
z masa a uzenin, pekařské a cukrářské, alkoho-
lické a nealkoholické, mlékárenské atd. Ze spo-
kojených tváří vystavovatelů lze usuzovat, že si 
vybral téměř každý. 

Potravináři a zemědělci
Libereckého kraje svým spotřebitelům

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 
navštíví více než 5 000 uživatelů Internetu.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů 

a zpracovatelů zemědělské produkce

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Fede-
race výrobců potravin, nápojů a zpraco-
vatelů zemědělské produkce je zájmo-
vé sdružení právnických osob z odvět-
ví potravinářského průmyslu. Plní 
funkci zájmového neziskového sdružení 
pro všechny potravinářské obory a obo-
ry zpracování zemědělských produktů. 
Reprezentuje obor potravinářství vůči 
orgánům státní správy a obdobným orga-

nizacím v EU, včetně organizací se světo-
vou působností a všech organizací, jejichž 
činnost souvisí se zájmy podnikatelů zpra-
covatelského průmyslu. Poskytuje potravi-
nářské odborné a technologické poraden-
ství a spolupracuje s ostatními oborový-
mi svazy, které mají k oboru vztah. PK 
ČR reprezentuje cca 85% podnikatelských 
subjektů z oblasti výroby potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce.

PK ČR (zb) – Již počtvrté převzala 
Potravinářská komora ČR (PK ČR) zášti-
tu nad Společenským tenisovým turna-
jem hypermarketů, obchodních řetěz-
ců a hotelových společností, který se 
letos uskutečnil v Mariánských lázních 
ve dnech 7. a 8. září. 

PK ČR v rámci své činnosti usiluje mimo 
jiné o vytváření co nejlepších podmínek pro 
potravinářské výrobce, mezi jiným i jedná-
ním s představiteli obchodních sítí. 

„Vítáme společenská setkání jako byl po-
řádaný tenisový turnaj, a to jako vynikající 
příležitost pro neformální výměnu názorů, 
z pohledu vynikající příležitosti napomáha-
jící odstraňování společenských bariér mezi 
představiteli výroby a obchodu, mezi před-
staviteli dvou navazujících součástí jediného 
potravinového řetězce, jejichž společným zá-
jmem by měl být pro obě strany dobrý ob-
chod a na konci spokojený spotřebitel,“ po-
znamenal v této souvislosti ředitel PK ČR 
Miroslav Koberna.

PK ČR (zb) – Osobní kontakt jako nejsilnější argument. Akce pořádaná Libereckým krajem 
a Regionální agrární radou Libereckého kraje usilovala o seznámení široké veřejnosti s pro-
dukty potravinářských a zemědělských firem z Libereckého kraje, s lidmi, kteří za jejich vzni-
kem stojí. 

PK převzala záštitu
nad Společenským tenisovým 

turnajem hypermarketů,
obchodních řetězců

a hotelových společností

Pracovní příležitost 

Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze
 přijme nového pracovníka

do Informačního centra 
pro bezpečnost potravin. 

POŽADAVKY: 
VŠ nejlépe potravinářského směru, uživatelská znalost PC,

dobrá znalost anglického jazyka výhodou,
platové podmínky dle odpracované praxe v oboru. 

TERMÍN NÁSTUPU: 
leden 2008, nebo dle dohody

DALŠÍ INFORMACE:
telefon 607 886 278 (pan Deutsch), e-mail: deutsch@uzpi.cz

PK ČR (zb) – Konferenci o moderních 
zemědělských biotechnologiích, s důra-
zem na využití geneticky modifikovaných 
(GM) rostlin jako potravin, krmiv, technic-
kých surovin i biopaliv, uspořádaly 12. září 
v pražském hotelu Angelo společně Velvy-
slanectví USA v ČR, Potravinářská komora 
ČR, Ministerstvo zemědělství USA a Minis-
terstvo zemědělství ČR. Nejnovější infor-
mace o této problematice ve světě, EU 
i v samotné ČR podali přední zahraniční 
i domácí odborníci.

Pozvání na konferenci přijalo celkem 70 účast-
níků z pěti zemí, včetně politických představite-
lů, podnikatelských subjektů, zástupců potravi-
nářského průmyslu i akademické sféry a také 
novinářů z České republiky a Velké Británie. 

Zahajovací proslov přednesl velvyslanec Spo-
jených států amerických v ČR Richard Graber, 
který zmínil důležitost biotechnologií ve Spo-
jených státech a možnosti využití biotechnolo-
gií v celosvětovém měřítku jednak v oblastech, 
kde je potravin nedostatek a také v otázkách 
kontroly kvality potravin. Za Ministerstvo země-
dělství ČR na konferenci vystoupil například 
vrchní ředitel Strukturální sekce Pavel Sekáč.

Mezi sedmi přednášejícími byli Fred 
Yoder, zemědělec z USA (stát Ohio), profesor 
Richard Phipps z Velké Británie (University of 
Reading) nebo profesor Zdeněk Opatrný z Kated-
ry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy. Fred Yoder se navíc zúčastnil ran-
ního pořadu České televize „Dobré ráno“ kde spo-
lečně s Marií Čeřovskou z českého ministerstva 
zemědělství hovořili o přínosu biotechnologií.

Velvyslanectví USA v ČR uvítalo aktivní 
účast přednášejících a publika v diskusích. Spo-
jené státy americké a Česká republika budou 
podle americké ambasády nadále pokračovat 
v informování veřejnosti o výhodách, které při-
náší vědecký přístup k biotechnologiím neustá-
le většímu počtu lidí v obou zemích i po celém 
světě. Protože role biotechnologií v moderním 
zemědělství, potravinářství i průmyslu roste, 
lze očekávat další spolupráci ČR a USA v té-
to oblasti.

Program konference byl rozdělen do celkem 
tří tematických bloků: 
1/  Biotechnologie – dosavadní vývoj, situace 

v ČR a EU
2/  Využití biotechnologie v potravinách a krmi-

vech

3/  Zkušenosti zemědělců s pěstováním genetic-
ky modifikovaných plodin

Mezi nejzajímavější prezentace patřilo ekono-
mické zhodnocení pěstování GM kukuřice jed-
nou z českých zemědělských společností, která 
se pěstování této odrůdy věnuje od roku 2005. 
Provedené kalkulace potvrdily nezpochybnitel-
ný efekt při pěstování GM kukuřice oproti tra-
dičním odrůdám a to ve výši přibližně 5000 Kč 
na jeden hektar. Ekonomicky se tak výhoda pěs-
tování tohoto druhu kukuřice v ČR jednoznačně 
potvrdila. Pěstování GM kukuřice totiž vykazu-
je díky lepšímu zdravotnímu stavu plodin nejen 
vyšší objem sklizně na jeden hektar, ale zároveň 
výraznou redukci množství používaných chemic-
kých přípravků. 

PK ČR spolupořadatelem konference pod názvem
Biotechnologie v moderním zemědělství, potravinářství a průmyslu
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PK ČR zastupuje zájmy českých potraviná-
řů na půdě Evropské unie, díky svému členství 
v CIAA, již mnoho let. 

Prostřednictvím CIAA PK ČR dostává veš-
keré důležité informace potravinářského cha-
rakteru celoevropského významu – směrnice 
a nařízení EU, informace o připravovaných 
změnách a možnostech napojení na podpůrné 
finanční programy Evropské komise. Součas-
ně také PK ČR svého členství v CIAA využí-
vá k připomínkování a ovlivňování projedná-
vaných témat. 

Nový prezident českých potravinářů 
v nejužším vedení

evropské potravinářské federace
PK ČR (zb) – Nový prezident Potravinářské komory ČR Miro-

slav Toman byl 25. října v Bruselu zvolen do nejužšího vede-
ní Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu zemí 
EU (CIAA). Stal se členem výkonného výboru CIAA. Prezident 
Toman současně zasedne i v širším vedení CIAA-představenstvu. 

UZPI
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Současný stav světového mlékáren-
ství je poznamenán významnými změ-
nami, které, jak uvedli mnozí řečníci 
na kongresu, tento sektor v takovémto 
rozsahu téměř nepamatuje. Trh s mlé-
kem a mléčnými výrobky nyní zazna-

menává významný boom, velmi rychle 
roste poptávka především z rozvojo-
vých asijských zemí, o kterou soutěží 
globální hráči především z Nového 
Zélandu, Austrálie, USA a Evropské 
unie. Nicméně řada dalších faktorů, 
jako např. dlouhodobé sucho v Oce-
ánii, nedokončené dohody o libera-
lizaci obchodu ve Světové obchodní 
organizaci (WTO), posilování EUR-
měny vůči americkému dolaru, rychlý 
rozvoj nového zemědělského sektoru 
pěstování alternativních plodin pro 
bioenergetiku a další, to vše ovlivňu-
je současnou tržní situaci jak v obje-
mech, cenách, ale koneckonců i ve dří-
ve dohodnutých pravidlech. Evropská 

unie hodnotící v této chvíli účinnost 
své agrární reformy z roku 2003 musí 
rovněž k tomuto vývoji přihlížet a řa-
du změn promítnout do nových strate-
gických plánů.

Světové mlékárenské fórum zahájil 

český ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič, který nastínil svůj pohled 
na budoucí rámec agrární politiky 
EU. Nejvhodnější cestou by měl být 
způsob postupného navyšování kvót 
a snižování odvodů za jejich překroče-
ní tak, aby v dané chvíli, a to nejdé-
le v r. 2015, mléčné kvóty ztratily své 
opodstatnění, a trh se tak stal zcela 
volným. Jako nepřijatelný způsob pro 
ČR, jak zdůraznil ministr Gandalovič, 
se jeví navrhované varianty z někte-
rých členských zemí, spočívající v pře-
vodu kvót mezi státy a saldování kvót 
v rámci EU. Česká republika bude usi-
lovat o přijetí takových opatření, které 
umožní udržet výrobu mléka na odpo-

vídající úrovni, zvláště s ohledem na 
zvyšující se poptávku trhu. 

Po českém ministrovi vystoupil ředi-
tel oddělení DG AGRI při Evropské 
komisi Russel Mildon, který shodně 
se svým předřečníkem zdůraznil nut-
nost postupného odbourání mléčných 
kvót. Zmínil se také o systému export-
ních náhrad a podpor. Ty jsou v této 
chvíli, s ohledem na tržní situaci, sice 
nulové, nicméně p. Mildon ujistil mlé-
kaře, že sytém je stále funkční a v pří-
padě, že si to situace na trhu vyžádá, 
mohou být dotace opět nastaveny.

Odlišně k problematice kvót hovo-
řil generální tajemník evropské orga-
nizace zemědělců COPA-COGECA 
p. Pekka Pesonen, který vyjádřil oba-
vy z toho, že by v případě úplného zru-
šení kvót mohla vymizet výroba mléka 
z řady marginálních oblastí a to způso-
bit řadu problémů v sociální oblasti.

Další diskutovanou problematikou 
by současný vývoj jednání ve WTO. 
Účastníci sice s napětím očekávali 
vystoupení předsedy zemědělského 
výboru ve WTO DDA pana Falcone-
ra, ten však z důvodů souběžného jed-
nání zemí „G4“ v Ženevě musel svoji 
účast odříct. Velmi fundovaně ho však 
zastoupili další odborníci. Nejprve 
p. Peter Dawson, strategický ředitel 
z Dairy UK, prezentoval analýzu návr-
hu tzv. „Falconerových modalit“, které 
budou projednávány při další minister-
ské konferenci WTO. Se zcela prak-
tickým pohledem předstoupil poté
p. Robert van Ballegooijen, člen před-
stavenstva jedné z nejvýznamnějších 
mlékárenských společností Friesland 
Food. Ten zdůraznil požadavek mléka-
řů na urychlenou úplnou liberalizaci 
a zpřístupnění trhů bez bariér a v rám-
ci volné soutěže. Další podrobné infor-
mace předal účastníkům kongresu ješ-
tě p. Thorkild Rasmussen, zástupce 
ředitele z DG AGRI, který zrekapi-
tuloval současný stav v jednotlivých 
vyjednávacích kapitolách.

Závěrečné kongresové téma bylo 
věnováno oblasti výživy, především 
pak připravované legislativě týkají-
cí se značení a uvádění zdravotních 
a výživových tvrzení. Hlavními řeč-
níky zde byli p. Basil Mathioudakis, 
ředitel oddělení pro potravinové prá-
vo, výživu a značení při DG SANCO 
(Evropská komise) a p. dr. Grego-
ry Miller, výkonný vicepresident pro 
vědu a výzkum při Dairy Management 
Inc. a Národní mléčné radě USA.

Pan Mathioudakis se zaměřil na 
popis vývoje příslušné legislativy 
a procedurální kroky při sestavování 
seznamu výživových profilů. Zdůraz-
nil úzkou spolupráci Komise s odbor-
níky a především pak s Evropským úřa-
dem pro bezpečnost potravin v Parmě 
(EFSA). Při značení potravin by měl 
být jedním z klíčových kritérií celkový 
obsah energie jako alternativa k sou-
časnému značení obsahu tuku a cuk-
ru. Značení obsahu trans-mastných 
kyselin by mělo být rovněž uvážlivé.

K tématu ještě přispěli dr. Theo 
Ockhuizen, předseda pracovní sku-
piny pro výživu při EDA, a dr. Eric 
Grande, předseda pracovní komise 
pro značení a tvrzení, kteří prezento-
vali stanovisko EDA k článku 13 při-
pravovaného nařízení o zdravotních 
tvrzeních a dále pohled evropských 
mlékařů na oblast výživových tvrze-
ní. V případě TFA zdůraznili potřebu 
odlišovat TFA vytvářené v průběhu 
technologického procesu a přirozenou 
bachorovou TFA, pocházející z mléč-
né žlázy dojnic. 

U příležitosti pražského summitu 
proběhly také dvě valné hromady, a to 
EDA a ASSIFONTE. Na Valné hro-
madě EDA bylo ratifikováno složení 
nového představenstva této evropské 
asociace, do kterého za Českou repub-
liku nově usedl ing. Jan Teplý z jiho-
české Madety, a. s. Na Valné hromadě 
ASSIFONTE byl přijat dlouze zpra-
covávaný dokument „Příručka správ-
né výrobní praxe pro tavírenství“, 

na jehož přípravě se podíleli experti 
z tavírenského průmyslu v celé Evro-
pě. Tento schválený dokument bude 
nyní předložen k posouzení na DG 
SANCO a předpokládá se jeho schvá-
lení jako celoevropského manuálu pro 
bezpečnou výrobu tavených sýrů.

SKVĚLÁ PREZENTACE 
ČESKÉHO MLÉKÁRENSTVÍ
Na výročním mlékárenském kon-

gresu v Praze se rovněž představila řa-
da českých mlékařů. Na Valné hroma-

dě EDA podal nejprve ing. Kopáček 
z ČMSM souhrnnou informaci o sek-
toru, přičemž upozornil jak na pozi-
tivní, tak i negativní stránky prováze-
jící český mlékárenský business. Mezi 
ty kladné patří bezesporu další inves-
tiční rozvoj v prvovýrobě a především 
zpracovatelském průmyslu, moderni-
zace provozů a postupná koncentra-
ce a specializace. Posluchači ocenili 
také informace o vývoji mléčné užit-
kovosti a trvale rostoucí spotřebě mlé-
ka a mléčných výrobků. Za významný 
problém označil ing. Kopáček odsun 
značného podílu mléčné suroviny do 
zahraničí a rostoucí dovoz běžných 
mlékárenských výrobků především 

z Polska a Německa, které českým 
produktům nekonkurují ani tak kvali-
tou, jako spíše nízkou a leckdy i pod-
nákladovou cenou.

O konkrétní prezentaci výsledků 
českého mlékárenství se pak posta-
rala přímo řada předních českých 
zpracovatelů. Účastníkům kongresu 
o „mléčných přestávkách“ nabídla 
MADETA, OLMA, Mlékárna Kunín, 
Mlékárna Hlinsko, Moravia Lacto, 
Mlékárna Olešnice, Bohemilk, Polab-
ské mlékárny, společnost Orrero, Povl-
tavské mlékárny a Mlékárna Valašské 
Meziříčí nejenom k občerstvení, ale 
především k posouzení, své výrobky 
a u prezentačních stánků poskytovali 
čeští mlékaři průběžně řadu dalších 
informací o svých produktech a orga-

nizacích. České mlékárenství se tak 
mohlo představit v tom nejlepším 
světle a účastníky zasedání bylo také 
hodnoceno jako silný a konsolidovaný 
průmyslový sektor.

Pražský kongres EDA byl organi-
začně velmi náročnou událostí, která 
by se nemohla uskutečnit bez přímé 
podpory a spolupráce nejenom výše 
uvedených mlékáren, ale rovněž za 
přispění Státního zemědělského inter-
venčního fondu, který zde účinně pro-
moval značku kvality KLASA, a dále 
společností Tetra Pak, Ekobal a Elo-
pak. Všem organizacím, které přispěly 
k úspěchu kongresu, tudíž patří obrov-
ský dík a uznání.

Významné rokování evropských mlékařů v Praze
I N G .  J I Ř Í  K O P Á Č E K ,  C S c . ,  Č E S K O M O R A V S K Ý  S V A Z  M L É K Á R E N S K Ý

Přivítání ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče: zleva – Jiří Kopáček (ČMSM),  
Joop F. Kleibeuker (EDA), a vpravo Michal Němec (ČMSM)

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič při svém vystoupení na kongresu

Pohled do jednacího sálu kongresu (rybím okem)

Prezentační stánek skupiny InterLacto

Za účasti 177 delegátů a 57 dopro-
vodných osob proběhl ve dnech 17. – 
20. 10. 2007 v pražském hotelu Inter-
Continental výroční kongres Evrop-
ské mlékařské asociace (EDA), jejímž 
členem je již po několik let také Čes-
komoravský svaz mlékárenský. Ten se pro letošní rok ujal hostitelské 
role a připravil pro své evropské kolegy hodnotný pracovní i společen-
ský program. Součástí kongresu bylo také výroční zasedání evropského 
svazu výrobců tavených sýrů ASSIFONTE a vyvrcholením celé události pak 
uspořádání Světového mlékárenského fóra (WDF), na kterém byli přítomni 
odborníci z 29 zemí světa. 

U prezentačního stánku společnosti OLMA a. s.

Předseda ČMSM Michal Němec a předseda organizačního výboru kongresu
Jiří Kopáček před zahájením kongresu
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Více než 80 %
spotřebitelů dává 

při nákupu potravin
přednost kvalitě

Z ankety, kterou provedl Stání zemědělský intervenční 
fond (SZIF) na letošní Zemi živitelce, vyplývá, že spotře-
bitelé se již více než na cenu orientují na kvalitu výrob-
ků. Naprostá většina dotázaných přitom zná národní znač-
ku kvality KLASA a třetina z dotázaných tyto výrobky čas-
to kupuje. 

Výsledky ankety potvrdily trend poslední doby – lidé se již více 
orientují na kvalitu výrobků, které kupují. 82 % respondentů uved-
lo, že při nákupu potravin je pro ně rozhodující kvalita. „Cena 
již není to jediné, co spotřebitele zajímá. Pochopili, že nízká cena 
je často vykoupena nižší kvalitou. Proto už se dnes daleko více zají-
mají o kvalitu výrobků a značka KLASA jim v tom pomáhá,“ řekl 
Tomáš Révész, ředitel SZIF, jež národní značku kvality KLASA 
spravuje.

Téměř všichni dotázaní vědí, co značka KLASA na obalech 
výrobků znamená a takřka 90 % z nich ji při nákupech vyhledává. 
Třetina spotřebitelů dokonce kupuje více než 10 výrobků značky 
KLASA týdně. „Právě podporu prodeje výrobků se značkou KLASA 
jsme si slibovali od nové kampaně, kterou jsme spustili začátkem roku. 
Chceme, aby lidé značku KLASA nejen znali, ale aby takto označené 
výrobky též kupovali,“ dodává Tomáš Révész. 

Naprostá většina oslovených také čte informace o složení 
a další informace na obalech výrobků. 92 % respondentů preferu-
je české výrobky. Anketu mezi spotřebiteli realizoval SZIF během 
letošního ročníku veletrhu Země živitelka, který se pravidelně 
koncem léta koná v Českých Budějovicích. Ankety se zúčastnilo 
830 respondentů.

Ministr zemědělství vyhlásil druhé 
kolo příjmu žádostí v rámci Progra-
mu rozvoje venkova (PRV). Otevře-
na bude většina zbývajících opatře-
ní z os I a III a také první opat-
ření z osy IV Leader (Místní akční 
skupina). Systém podávání žádos-
tí, respektive předkládání projektů 
i administrace, bude obdobný jako 
v kole prvním. Dotace bude možno 
získat například v oblastech obno-
vy a rozvoje vesnic, ochrany a roz-
voje kulturního dědictví venkova, 
cestovního ruchu, lesnictví, potra-
vinářství či vzdělávání. 

Pro úspěšnost projektu je však zce-
la nezbytné, aby se žadatelé důkladně 
seznámili se specifickými podmínkami 
daného opatření. Tedy jak má vypadat 
projekt, co musí obsahovat, jaká je defi-
nice příjemce dotace, jaká je výše dota-
ce, jaká jsou důležitá preferenční krité-
ria, co všechno lze považovat za způso-
bilé výdaje, jaké jsou povinné přílohy, 
atd. Specifické podmínky jsou nyní 
schváleny ministerstvem zemědělství 

a vyvěšeny v příslušných podsekcích 
(dle opatření/podopatření) na inter-
netových stránkách Státního země-
dělského intervenčního fondu (SZIF) 
www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD. Tam 
jsou umístěny také podmínky obecné. 
Tyto obecné podmínky platí pro všech-
na nyní otvíraná opatření kromě I.1.4. 
Pozemkové úpravy a IV.1.1 Místní akč-
ní skupina (MAS), která mají vlastní 
obecná ustanovení začleněná přímo do 
pravidel vyvěšených v příslušných pod-
sekcích.

Pracovníci SZIF jsou připraveni vy-
jít žadatelům maximálně vstříc při pří-
padných dotazech na specifické pod-
mínky či při otázkách správného podá-
ní žádosti. Je možno obrátit se na 
infolinku SZIF 222 871 871, a to v pra-
covních dnech od 7:45 do 16:15 hodin 
(mimo tuto dobu lze využít záznam-
ník; operátorky infolinky žadateli volají
ihned následující pracovní den). K dis-
pozici jsou také pracovníci všech sedmi 
Regionálních odborů SZIF.

Je ale nutno také zdůraznit, že pra-
covníci SZIF v žádném případě nemo-
hou předem posuzovat konkrétní pro-
jekty či jinak žadateli s jeho projek-
tem pomáhat. SZIF je totiž v případě 
PRV orgánem, který kontroluje opráv-

něnost žádostí a projektů, za což musí 
jako platební agentura poskytnout 
záruky, a docházelo by tak k jasnému 
střetu zájmů.

Žádosti o dotaci budou všemi Regio-
nálními odbory SZIF přijímány ve sta-
novených termínech. Pouze žádosti 
v opatření IV.1.1. se přijímají na Cent-
rálním pracovišti SZIF v Praze. Násle-
dovat budou administrativní kontroly
a případné výzvy k doplnění dokumen-
tace, u projektů, kde tak stanovují pra-
vidla, bude zároveň prováděno hodno-
cení finančního zdraví žadatele. Násle-
dovat bude hodnocení přijatelnosti 
projektů, bodování projektů, vytvoře-
ní seznamu doporučených/nedoporu-
čených projektů k financování z PRV 
a konečně schválení vybraných projek-
tů. Úspěšné projekty budou známy nej-
déle do 15 týdnů od ukončení příjmu 
žádostí, respektive do zhruba 17 týdnů 
u opatření IV.1.1. Místní akční skupina 
z důvodu zasedání a bodování žádostí 
MAS hodnotitelskou komisí. 

Úspěšné projekty ze zbývajících 
dvou opatření z prvního kola příjmu 
žádostí (I.1.1.1. Modernizace zeměděl-
ských podniků a III.1.1. Diverzifikace 
činností nezemědělské povahy) budou 
známy do poloviny listopadu 2007.

Pro další kola příjmu žádostí, tj. od 
roku 2008, připravuje SZIF ve spo-
lupráci s ministerstvem zemědělství 
harmonogram pravidelných termínů 
příjmu žádostí, který by žadatelům 
umožnil plánovat investiční aktivity 
s předstihem. 

Ve 2. kole mohou žadatelé získat 
finanční podporu z následujících opat-
ření:

Osa I
I.1.2. Investice do lesů
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům
I.1.4. Pozemkové úpravy
I.3.1. Další odborné vzdělávání a infor-
mační činnost

Osa III
III.1.1. Diverzifikace činností nezemě-
dělské povahy - záměr a) 
III.1.2. Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občan-
ské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace

Osa IV
IV.1.1. Místní akční skupina

ADRESY REGIONÁLNÍCH 
ODBORŮ SZIF:

SZIF Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2,

tel.: 227 010 460
SZIF České Budějovice

Rudolfovská 80,
370 21 České Budějovice,

tel.: 387 004 801
SZIF Ústí nad Labem
Masarykova 19/275,

403 40 Ústí n. Labem,
tel.: 475 651 151

SZIF Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810,

500 02 Hradec Králové,
tel.: 495 070 300

SZIF Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno,

tel.: 541 614 112
SZIF Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc,
tel.: 585 526 511

SZIF Opava
Horní nám. 2, 746 57 Opava,

tel.: 553 696 135 
Vilém Frček

tiskové oddělení SZIF

SZIF připraven na druhé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

KLASA se představila
na posledním letošním 
zahraničním veletrhu

– Anuga v Kolíně nad Rýnem
Ve dnech 13.–17. října 2007 se na výstavišti v Kolíně nad 

Rýnem konal potravinářský megaveletrh Anuga 2007. Pro 
značku KLASA to byla letos poslední zahraniční zastávka na 
světových veletrzích.

Výrobky se značkou KLASA se prezentovaly na ploše 85 m2 
v již tradičně uspořádaném stánku. Představilo se v něm 12 držite-
lů značky KLASA a pro návštěvníky byly připraveny i ochutnávky 
kvalitních potravin. Národní značku kvality KLASA reprezentova-
ly tvarohové deserty, müsli, konzervovaná zelenina a ovoce, luště-
niny, ořechy, cukrovinky, masné výrobky, marmelády, džusy, granu-
lované nápoje, čaje, minerální vody a destiláty. 

Výrobci oceňují možnost účasti na podobných zahraničních vele-
trzích, jelikož zde mají jedinečnou příležitost získat cenné obchodní 
kontakty. V letošním roce se výrobky se značkou KLASA představily 
na Grüne Woche v Berlíně, na Prodexpo v Moskvě, Agrokomplexu 
v Nitře, Polagra-Food v Poznani a na řadě dalších akcí v zahraničí.

Veletrh Anuga je určený pro odbornou veřejnost, která jej prá-
vem označuje za megaveletrh. Anuga 2007 totiž zastřešuje 10 vele-
trhů, a to na ploše 296 000 m2. Na veletrh se každoročně sjíždějí 
odborníci nejen z Německa, ale z celé Evropy a světa. 

DRŽITELÉ ZNAČKY KLASA, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI 
VELETRHU ANUGA 2007:

Artifex Instant, s. r. o., Carla, spol. s r. o., Essa, spol. s r. o., 
Hamé, a. s., Hanácká kyselka, s. r. o., Linea Nivnice, a. s., Palír-
na u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, komanditní společ-
nost, POEX Velké Meziříčí, a. s., Polabské mlékárny, a. s., Protein 
Foods, s. r. o., Semix Pluso, spol. s r. o., Veseko, a. s. 

KLASA byla hlavním partnerem 
konference Advertising & Retail 

Forum 2007
Národní značka kvality potravin se stala hlavním partne-

rem dvoudenní konference Advertising & Retail Forum, kte-
rá se ve dnech 18. a 19. října 2007 konala v Hotelu Pra-
ha. Na odborných seminářích se sešli specialisté z obcho-
du a reklamy. 

Letos se konal již 12. ročník konference Advertising & Retail 
Forum, jež se stala tradičním místem setkání top managementu 
výrobců značkového zboží, maloobchodních řetězců, nezávislého 
obchodu a velkoobchodu, různých svazů, asociací a organizací, 
reklamních agentur a médií. Účastníci konference měli v rámci před-
náškových bloků jedinečnou šanci získat přehled o aktuálních tren-
dech a během panelových diskusí a workshopů si mohli vyměňovat 
své zkušenosti z oblasti obchodu a reklamy. Konference se zabývala 
žhavými tématy jako např. Neuromarketing, nákupní chování spotře-
bitelů, budoucnost značek anebo efektivita propagačních kampaní. 

Nad konferencí převzali záštitu Ministerstvo průmyslu a obcho-
du a Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Partnerství značky KLASA 
na tomto jedinečném fóru je skvělá příležitost, jak obchodníky upozor-
nit na kvalitní potraviny značky KLASA. Naší současnou strategií je 
podpora prodeje výrobků se značkou KLASA a jejich větší propagace 
přímo v místě prodeje,“ řekl Tomáš Révész, ředitel Státního zeměděl-
ského intervenčnímu fondu, jež značku KLASA spravuje.

V rámci konference Advertising & Retail Forum bylo vyhlášeno 
také několik cen. Časopis In-Store marketing zde pořádal 9. ročník 
soutěže POP AWARDS - Zlatá koruna, jehož vítězové se zúčastní 
vrcholové evropské POPAI EUROPE AWARDS v Paříži. V rámci 
gala večera byly vyhlášeny i výsledky 1. ročníku studentské soutěže 
POPAI STUDENT AWARD. Ocenění si odnesli rovněž vítězové 
kreativní soutěže Metro Zlatá pecka 2007.  SZIF



ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. JAROSLAVA KURČÍKA,
předsedy představenstva
a generálního ředitele
společnosti PENAM, a. s.

OTÁZKA PRVNÍ:
Nová pekárenská kapacita PENAMU 

„Pekárna Zelená louka“ v Herinku u Prahy 
– jak to s ní vypadá a kdy bude tento nový 
závod otevřen? A bude zařazen jako provoz 
společnosti PENAM, a. s., nebo bude fun-
govat jako samostatný právní subjekt?

ODPOVĚĎ:
„Pekárna Zelená louka“ byla stavebně dokon-

čena v průběhu měsíce října. V tomto období 
byla instalována i většina technologií. Provoz byl 
zkolaudován a celý předešlý měsíc v nové pekár-
ně probíhaly provozní zkoušky, kde se zkoušely 
nové technologie, odlaďovala se kvalita produk-
ce tak, abychom začátkem listopadu byli připra-
veni zásobovat první zákazníky v oblasti Prahy 
a Středočeského kraje. Začátkem října bylo do 
nové pekárny přestěhováno distribuční centrum 
Zdiby, prostřednictvím kterého byly zásobováni 
naši klienti v Čechách v době, kdy jsme výrob-
ní kapacitu jenom připravovali. Takže v součas-
né době jsme připraveni plně a celým sortimen-
tem zásobovat naše zákazníky. K slavnostnímu 
otevření pekárny dojde 20. 11. 2007. Nový peká-

renský provoz vznikal jako samostatný právní 
subjekt, Pekárna Zelená louka, a. s., ale samo-
zřejmě bude součástí skupiny PENAM. Pod 
tímto názvem bude dodávaná veškerá produkce 
z Pekárny Zelená louka. PENAM je obchodní 
značka, kterou používáme a budeme dále použí-
vat pro naše obchodní aktivity. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Do pekárenského seskupení PENAMU při-

byla také v nedávné době výrobní kapaci-
ta v Klimentově u Mariánských Lázní. Mohl 
byste charakterizovat celkovou Vaší nyněj-
ší výrobní základnu? A z tohoto rozložení 
výrobních kapacit vychází určitě i Vaše 
nová obchodní strategie. Můžete prozradit, 
jaká bude? 

ODPOVĚĎ:
Naše česká výrobní kapacita se sestává z dva-

nácti pekáren (Ostrava-Martinov, Sviadnov, 
Šumperk, Olomouc, Prostějov, Zlín, Brno, Rosi-
ce, Břeclav, Třebíč, Herink, Klimentov), třech 
mlýnů (Kroměříž, Znojmo, Vojkovice) a jedné 
těstárny (Rosice). Na Slovensku, prostřednic-

tvím dceřiné společnosti PENAM SLOVAKIA, 
a. s., provozujeme osm pekáren a tři mlýny. 
Akvizicí společnosti KLS Klimentov a výstav-
bou Pekárny Zelená louka jsme začali naplňovat 
strategii celoplošného dodavatele pekárenské 
produkce v České republice a společně s naši-
mi aktivitami na Slovensku se chceme stát čes-
koslovenskou pekárenskou jedničkou. K úplné-
mu naplnění strategie nám chybí doplnit naše 
výrobní kapacity o tři pekárny v Čechách a jed-
né na Slovensku. Neustále vyjednáváme o pří-
padných dalších akvizicích, ale máme připra-
vený i plán výstavby pekáren „na zelené louce“, 
v případě, že by jednání s dotčenými subjekty 
nebyla úspěšná. Po vzoru Pekárny Zelená Lou-
ka máme namalovaný univerzální projekt střed-
ní pekárny, který lze použít v kterékoliv vhodné 
oblasti. Zemědělské společnosti skupiny AGRO-
FERT HOLDING dokonce vlastní v některých 
lokalitách i vhodné pozemky k realizaci tohoto 
projektu. Naším cílem je tuto strategii naplnit 
do roku 2010.

Co se týče obchodní strategie, ta vychá-
zí z celkové strategie celoplošného českoslo-
venského dodavatele. Chceme našim obchod-

ním partnerům nabídnou spolupráci v každém 
městě, kde stojí jejich hyper nebo supermarket. 
Naším cílem a ambicí je nabídnout obchodní-
mu partnerovi dodávku „stejného“ výrobku od 
Aše až po Košice, za stejných podmínek, za stej-
ného kvalitního servisu a s co nejmenší prac-
ností pro obchodního partnera při správě sor-
timentu, objednávání, zpracování dodacích lis-
tů a následných faktur. Koncem roku změnou 
prochází i design našich výrobků. Poupravili
jsme logo, zásadně změnili balení výrobků. Celé 
portfolio výrobků jsme rozdělili do třech pod-
skupin prezentujících různé zaměření. Klasic-
ké výrobky (konzumní chléb, veky apod.) najde 
spotřebitel pod etiketou PENAM Dobrý den. 
Výrobky, které mají proti klasickým něco navíc, 
např. slunečnicová semínka atd., jsou ve skupině 
PENAM Lepší den. Pro zdravou výživu použí-
váme PENAM Fit den. Do skupiny PENAM 
Sladký den jsme zařadili naše jemné a trvanli-
vé pečivo. Vše je doprovázeno snahou o lepší 
orientaci v obrovském množství pekárenského 
sortimentu a o jasně srozumitelnou propagaci 
značky PENAM.

Redakce – F. K.
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Znečisťovatele čekají v budoucnosti velké pokuty

KOLIK FIREM 
POVOLENÍ MÁ:

–  z 15 kafilérií a bioplynových stanic – 5 
podniků

–  ze 130 jatek, výrobců krmiv a mlékáren – 
86 zpracovatelů 

–  ze 420 velkochovů drůbeže a prasat – 309 
z nich 

Praha – Bezmála třetina potravinářských 
podniků má problém. Nemá totiž potřebné 
povolení k další činnosti, které vyplývá ze 
zákona o integrované prevenci a omezová-
ní znečištění (IPPC) (termín 30. října). Po-
dle ministra zemědělství ČR Petra Ganda-
loviče o tomto riziku agrární sektor věděl. 
„Ministerstvo na to prostřednictvím krajů 
opakovaně upozorňovalo,“ uvedl pro Dení-
ky Bohemia Gandalovič. Totéž říká tajemník 
Agrární komory ČR Jan Záhorka.

O POVOLENÍ NEŽÁDAJÍ FIRMY, KTERÉ 
CHTĚJÍ

UKONČIT ČINNOST
Těch, co by měli svou činnost s koncem října 

ukončit, přitom není málo a podle údajů oddě-
lení enviromentálního a technologického rozvoje 
ministerstva zemědělství to má být dokonce cel-
kem 140 zemědělských a potravinářských podni-
ků v Česku z celkových 560, co spadají pod zákon 
o integrované prevenci a omezování znečištění. 
„V případě zemědělských firem jde většinou o ty 
farmy nebo společnosti, které chtějí z ekonomic-

kých důvodů ukončit činnost. Proto již o přísluš-
né povolení nežádaly,“ uvedl Záhorka. Potvrdil, 
že termín 30. října je pro státy EU závazně stano-
ven v zákoně o IPPC a České republiky se samo-
zřejmě týká také. „Naši dodavatelé drůbeže o tom 
dlouhodobě dopředu vědí a žádosti již mají poda-
né. Platí to jak pro dodavatele jatečné drůbeže, tak 
chovy jednodenních kuřat z firmy Xavergen,“ uve-
dl ředitel jedné z největších porážek drůbeže v ČR 
z firmy Xaverov se sídlem v Praze Písnici Zdeněk 
Štěpánek. „Naše líhně kuřat navíc patří mezi nej-
modernější v Evropě a při výstavbě a technologic-
kém vybavení provozů v Habrech s celkovou kapa-
citou líhní 90 milionů jednodenních kuřat ročně 
s tím firma automaticky počítala,“ dodal. „Pro-
to investovala do výstavby a rekonstrukce v minu-
lém a letošním roce přes 200 milionů korun,“ uza-
vřel Štěpánek.

NEŽÁDAJÍ TI, CO DO PŮSOBNOSTI 
ZÁKONA NESPADAJÍ

„Závazné normy berou potravináři vážně,“ uve-
dl prezident Potravinářské komory ČR Miroslav 
Toman. „Dlouhodobě jsme na tuto povinnost fir-

my upozorňovali a proběhla na dané téma i řa-
da seminářů. Dnes je stav takový, že většina člen-
ských firem dané povolení má a nemají je z valné 
části jen společnosti, které do působnosti záko-
na nespadají,“ uvedl Toman. Podle něj u potra-
vinářských firem není situace z hlediska žádos-
tí o povolení tak černá, jak uvádějí některé údaje 
jak z ministerstva zemědělství, tak z České inspek-
ce životního prostředí. Vyjádřil i přání odborní-
ků z tohoto sektoru ještě s příslušným zákonem 
a danými paragrafy pracovat a zpřesnit je.

POKUTY AŽ 7 MILIONŮ KORUN
Nicméně platí, že kdo tyto normy a potřebné 

povolení nebude mít v budoucnosti v pořádku, 
může čekat větší pokuty. „Pakliže nějaký podnik 
bude ohrožovat životní prostředí jak znečisťová-
ním vody nebo ovzduší, můžeme dát pokutu až 
7 milionů korun. K těmto sankcím nepřistoupíme 
samozřejmě okamžitě po daném termínu,“ uvedla 
mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 
Ivana Awwadová. Řekla, že pokuty se budou udílet 
zvlášť jak za znečistění ovzduší, tak vody a inspek-
toři povedou společné kontroly a využijí i podnětů 

od občanů nebo různých hnutí. „Je to skutečnost, 
kterou nechceme strašit a zároveň říkáme, že chá-
peme i určitá prodlení z administrativních důvo-
dů na krajích i u samotných podniků, kde se musí 
určité části žádosti vyprecizovat,“ řekla Awwado-
vá a připustila, že ve starých evropských zemích 
je zhruba deset procent podniků, které s tím mají 
určité problémy. 

Integrovaná povolení lze získat na místně pří-
slušném krajském úřadu, na tento proces měly 
přitom podniky podle Awwadové více než čtyři 
roky.

Eugenie Línková

Praha (bo) – V Poslanecké sně-
movně by se vedle biopotra-
vin mohly v budoucnu prodávat 
i potraviny označené značkou Kla-
sa. Navrhuje to Komunistická stra-
na Čech a Moravy, která to poklá-
dá jako jednu z cest, jak podpořit 
české zemědělce a výrobce potra-
vin. Biopotraviny jsou poslancům 
k dispozici od prvního října, ny-
ní by k nim mohly přibýt i potravi-
ny se značkou Klasa. Ta je určena 
mimořádně kvalitním potravinář-
ským výrobkům.

„Budeme v tomto směru aktivní smě-
rem ke kanceláři Poslanecké sněmov-
ny už proto, že je zaručeno, že výrobek 
značky Klasa je česká potravina a trou-
fám si tvrdit: v převážné většině přípa-
dů je to česká biopotravina,“ řekl na tis-
kové konferenci KSČM předseda poslan-
ců této strany Pavel Kováčik. Podle něj 
všechny výrobky vyrobené tuzemskými 
zemědělci snesou označení „bio“ Před-
sedkyně poslanců Strany zelených Kate-
řina Jacques řekla, že od komunistů je 
to výborný nápad, který zelení podpo-
ří. „České potraviny jsou dobré, je dob-
ré podporovat české zemědělce,“ uved-
la. Právě zeleným se podařilo prosadit ve 
sněmovně prodej biopotravin.

Značku Klasa už nosí více než 1400 
výrobků. „Kancelář Poslanecké sněmov-
ny samozřejmě reaguje na požadavky sor-
timentu v gastronomických provozech 
ve sněmovně a zváží i tento zájem,“ řekl 
Roman Žamboch z tiskového oddělení 
Poslanecké sněmovny.

KSČM bude s kanceláří sněmovny jed-
nat i o tom, aby v prostorách, které jsou 
zvenčí volně přístupné veřejnosti, byla 
umístěna propagační prodejna výrobků 
Klasa.

Klasu uděluje kvalitním českým potra-
vinářským a zemědělským výrobkům 
ministr zemědělství od roku 2003. Ozna-
čení, které má napomoci tuzemským 
potravinám, výrobek získává na tři roky, 
pokud splní přísné požadavky.

KSČM
chce ve 

sněmovně
zavést prodej 

potravin
s označením 

Klasa 
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Příklad oznámení 
znečisťovatele

Praha (li) – Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) zahájí v nejbližší době správní 
řízení s Agrodružstvem Jevišovice na základě 
podnětu Dětí Země. Podle nich porušil země-
dělský podnik zákon, protože nenahlásil do 
integrovaného registru znečistění řádné úda-
je. Uvedl to Vladimír Pásek z ČIŽP. Inspek-
ce může uložit v tomto případě pokutu až do 
půl milionu korun. Podle předsedy družstva 
Bohumíra Rady jde o marginální problém.

V registru chybějí údaje o produkci amoni-
aku drůbežárny v Hrádku za rok 2005. Podle 
Dětí Země vyprodukoval v uvedeném roce vel-
kochov brojlerů kolem 43 tun amoniaku. „Povin-
nost nahlašovat znečištění je přitom stanovena už 
od hranice deset tun ročně,“ řekl Martin Hyťha 
z Dětí Země. 

„Opět se dělá z komára velbloud. Máme přes 
30 farem, z toho šestnáct velkokapacitních jako 
v Hrádku a jen o jedné z nich chybí v registru 
údaje,“ řekl Rada. Agrodružstvo Jevišovice je nej-
větším chovatelem kuřat v Česku. V sedmi kuře-

cích farmách ročně vyprodukuje dvanáct milio-
nů brojlerů. 

Pokuta za nenahlášený údaj o produkci čpavku 
hrozí i drůbežárně v Bitozevsi na Lounsku. Firma 
pochybení uznala a už ho prý napravila. Inspekce 
životního prostředí ale s podnikem zahájí správ-
ní řízení.  

Kostelecké uzeniny 
převzaly hodonínský 

masokombinát
Kostelec u Jihlavy (Jihlavsko) (bo) – Kos-

telecké uzeniny ze skupiny Agrofert Holding 
podnikatele Andreje Babiše převezmou fir-
mu Akrman Hodonín, která vlastní poloviční 
podíl ve společnosti Maso Hodonín. Kostelec-
ké uzeniny se tak staly stoprocentním vlastní-
kem Masa Hodonín, padesát procent už vlast-
nily. Roční tržby Agrofertu v masné divizi pře-
sáhnou převzetím firmy deset miliard korun.

Maso Hodonín vlastní moderní závod na zpra-
cování masa, který byl otevřen před necelými 
třemi lety. Denní kapacita dosahuje čtyřicet tun 

vepřového a pět tun hovězího masa. Společnost 
Akrman Hodonín dosud vlastnily rovným dílem 
pětačtyřicetiletý Rostislav Keňo a dvaačtyřiceti-
letý Adrián Majer. Podle posledních dostupných 
informací firma v roce 2004 dosáhla obratu ve 
výši 427 milionů korun a zisk po zdanění se blížil 
jedenácti milionům. 

Kromě Kosteleckých uzenin vlastní Agrofert 
Maso Planá, které letos pohltilo Masnu Studená, 
a slovenské masokombináty Hyza, THP a Hydi-
na Cífer. Slovenské společnosti fúzují, nástupcem 
bude Hyza. 

Agrofert Holding působí v zemědělství, potra-
vinářství a chemii. Do skupiny patří přes 150 plně 
či částečně ovládaných firem. Aktivity má v Čes-
ké republice i v dalších zemích. Skupina měla 
loni čistý konsolidovaný zisk 3,8 miliardy korun, 
o rok dříve vydělala 3,63 miliardy korun. Konso-
lidované tržby Agrofertu v uplynulém roce činily 
72 miliard korun. 

Kostelecké uzeniny loni za prodej zboží, vlast-
ních výrobků a služeb utržily 3,68 miliardy korun 
a roční hospodaření ukončila se ztrátou 169 mili-
onů korun. Podle firmy ke ztrátě přispěla hlavně 
obava spotřebitelů drůbežího masa z výskytu ptačí 
chřipky. V roce 2005 měl podnik tržby 3,9 miliar-
dy korun a vykázal zisk 41,9 milionu korun. 

Zkrachovalý Adex, 
největší producent 

krůtího masa, 
je na prodej 

Lom u Tachova (Tachovsko) (bo) – Konkurz-
ní správce v polovině října vyhlásil prodej 
největšího českého zpracovatele krůt Ade-
xu Agro, který koncem července zkracho-
val. Zájemci se musí přihlásit do 15. listopa-
du. Podnik s dluhy kolem 120 milionů korun, 
kde byla před dvěma měsíci přerušena výro-
ba, bude prodán nejvyšší nabídce. 

Kupec, který má možnost si firmu prohlédnout 
6. a 18. listopadu dopoledne, musí složit zálohu 
800 000 korun. Verdikt se dozví do 30. listopa-
du, do 15. ledna 2008 musí zaplatit a uzavřít kup-
ní smlouvu. „Ve firmě je nyní pouze jeden údržbář 
a účetní,“ řekl zdroj z Adexu. Před prohlášením kon-
kurzu tam pracovalo 112 lidí. „Pouze osm z nich se 
u nás přihlásilo o dlužné mzdy,“ řekl ředitel tachov-
ského úřadu práce Jaroslav Stehlík. Zaměstnanci 
Adexu dostávali výpovědi do 31. srpna. 

Správce už dříve uvedl, že od září zůstane 
v podniku pouze šest lidí na správu a provoz čis-
tírny pro obec. Firma zbankrotovala 27. červen-
ce kvůli kritickému nedostatku suroviny. Správce 
doplatil mzdy za červen, jejich červencové a srp-
nové platy se stanou pohledávkami za podstatou. 
Od začátku roku neodváděl Adex zdravotní a soci-
ální pojištění. Aurel Ardeleanu, starosta Lomu, 
uvedl, že žádný zpracovatelský závod na živočišné 
komodity v okrese není. Zájem o skladníky a mon-
tážní dělníky mají nové továrny v Nové Hospodě 
u Boru, Vysočanech a Tachově. Jde o práci na dvě 
až tři směny. Většina lidí ale nemá auta. 

Starosta věří, že Adex opět začne vyrábět. Kup-
ci už se hlásí. Podle správce by podnik musel zís-
kat finančně silný investor, který by obnovil vztahy 
s dodavateli krůt. Ještě loni v lednu jich Adex zpra-
covával 578 tun, letos v lednu desetinu. K renta-
bilnímu fungování jich musí mít 400 tun měsíčně. 
Farmáři ale upřednostňují Německo a Polsko. 

Majitelem firmy, která začala fungovat v roce 
1994, je od července 2004 odbytové družstvo 
Agrokrocan, sdružení chovatelů krůt. 

Firma Hruška fúzuje
Praha/Brno (li) – Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže vydal rozhodnutí, kterým 
povolil spojení na maloobchodním trhu zboží 
denní spotřeby mezi soutěžiteli HRUŠKA, 
spol. s r. o., a částí podniku PRAMEN Olo-
mouc s. r. o. Společnost HRUŠKA tak může 
koupit síť maloobchodních prodejen provozo-
vaných pod obchodní značkou SANA potravi-
ny. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost HRUŠKA je činná zejména v oblas-
ti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, 
tedy potravin, alkoholických nápojů, ovoce, zele-
niny a nepotravinářského sortimentu konečným 
spotřebitelům. Přebíraná část podniku společ-
nosti PRAMEN Olomouc rovněž působí v oblas-
ti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, 
tj. potravin, ovoce, zeleniny a nepotravinářského 
sortimentu (drogistického zboží). Maloobchod-
ní prodejny, které jsou součástí nabývaného sou-
těžitele, jsou provozovány na území Moravy.

Úřad spojení povolil, neboť na relevantním trhu 
maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby 
v České republice nebude tržní podíl subjektu vznik-
lého spojením přesahovat pětiprocentní hranici. 
Na daném trhu rovněž existuje vysoce konkurenč-
ní prostředí a současně neexistují žádné významné 
ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující 
vstup potenciálních konkurentů. Vzhledem k těm-
to skutečnostem není pravděpodobné, že by spoje-
ní zvýšilo tržní sílu spojujících se soutěžitelů nato-
lik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantní-
ho postavení, které by mělo za následek podstatné 
narušení hospodářské soutěže. Jde v krátké době 
již o druhé rozhodnutí Úřadu, které se týká řetěz-
ce HRUŠKA, neboť na konci července letošního 
roku byla povolena jeho fúze se společností KON-
ZUM. Zajímalo nás, zda je i v tomto případě a do 
jaké míry limitovaná fúze podílem na trhu. „U spo-
jování soutěžitelů není zákonem určen žádný pro-
centuální limit tržních podílů, po jehož překroče-
ní by neměla být fúze povolena. Záleží pouze na 
tom, zda nedojde k narušení hospodářské soutěže 
na relevantním trhu, přičemž tržní podíl je pouze 
jedním ze zohledňovaných faktorů,“ uvedl Kristián 
Chalupa, tiskový mluvčí ÚOHS. A do jaké míry se 
fúze týkala celé ČR nebo zda šlo pouze o regionál-
ní záležitost, přišla další odpověď: „Právě oznáme-
ná fúze se týkala prodejen SANA vlastněných Pra-
menem Olomouc, předcházející fúze se týkala pře-
vzetí části Konzumu Olomouc. Transakce se týkala 
prodejen těchto podniků, i když jsou mimo region 
Olomoucka,“ dodal Kristián Chalupa.
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Řada pekařských směsí Inventis
rozšířena – aktuální nové směsi pro pekaře!

Olomouc (red) – Počátkem toho-
to roku uvedla společnost Lesa-
ff re Česko, a. s., produktovou řa-
du směsí určených pro pekárny 
Inventis®. V současné době dopl-
ňuje sortiment o další dvě aktu-
ální novinky, směs pro výrobu 
koblih a směs pro výrobu jem-
ného pečiva s mléčnou chutí. Řa-
da Inventis® je tak opět bohat-
ší a nabízí pekařům variabili-
tu, kreativitu a nové nápady při 
výrobě pekařských výrobků. 

Produktová řada směsí Inventis®, 
již etablována a oblíbena mezi 
českými výrobci chleba a peči-
va, opět přináší možnost výro-
by zajímavého a spotřebitelsky 
atraktivního pečiva. V současné 
době jsou jako novinky uvádě-
ny tyto dvě směsi: Koblihová směs 

a Mléčná směs. Obě dvě směsi byly 
před uvedením na trh otestovány 
pro použití technologiemi užíva-
ných v českých pekárnách. Hoto-
vé výrobky ze směsí vyhovují 
požadavkům spotřebitelů, testo-
vala se chuť, vzhled a vůně hoto-
vých výrobků.

Koblihová směs vyniká svým jedno-
duchým použitím a vysokou kvali-
tou hotových koblih. Technologic-
ké aspekty směsi popisuje pekař 
- technolog společnosti Lesaff re 
Česko, a. s., pan Jan Pavlů: „Dávko-
vání směsi je 30%, přidává se pou-
ze pšeničná mouka, voda, droždí 

a vejce. Při smažení koblihy nesa-
jí olej. Celá výroba koblih je rych-
lá a jednoduchá. Směs doporučuji 
řemeslným a průmyslových pekár-
nám.“

Mléčná směs je určena pro výrobu 
jemného pečiva s mléčnou chu-
tí a vanilkovým aroma. Jedná se 
o unikátní směs, která umožňuje 
vyrobit lahodné delikatesní jemné 
pečivo. Svou chutí, vůní a čerstvos-
tí si hotové pečivo získá pozornost 
konečných spotřebitelů. Pečivo 
je vhodné např. ke snídaním, sva-
činám, ke kávě či čaji. Je opravdu 
skvělé a navíc, jeho výroba je veli-
ce jednoduchá. 

Nové pekařské směsi či již stá-
vající směsi z řady Inventis® Vám 
ochotně představí pekaři - tech-
nologové společnosti Lesaffre
Česko, a. s. Více informací, kontak-
ty a novinky najdete na

www.lesaff re.cz



Na 5 otázek odpovídá:

 Patrick B è l e,
Food Portfolio Manager, BUREAU VERITAS,

se sídlem v Paříži

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

1.  Pane Bèle, jste významný manažer francouzské certifikační mezi-
národní organizace Bureau Veritas. Tato organizace má také svo-
je zastoupení několika firmami v České republice, z nichž nejstar-
ší – od roku 1991 – je společnost BUREAU VERITAS CZECH 
REPUBLIC, spol. s r. o., se sídlem v Praze. Ve kterých zemích 
v současné době Vaše organizace působí a jaký je její hlavní pracov-
ní a komoditní záběr? Konkrétně mě zajímá, jaký podíl na Vaší prá-
ci mají certifikace firem potravinářského průmyslu a potravinář-
ského obchodu, a to jak ve světě, tak zejména v České republice.

Na jedné straně těží Bureau Veritas ze své dlouhé historie, která 
začala v roce 1828 technickými inspekcemi u novostaveb lodí. Na 
druhé straně společnost dosáhla v posledních 10 letech velkého 
skoku, co se týče růstu a efektivity. Mezi lety 1996 a 2006 zvýšila 
svůj obrat čtyřnásobně a zisky sedminásobně. Jádrem naší čin-
nosti jsou nezávislá hodnocení firem, osob a majetku. Díky tomu, 
že jsme stále velmi aktivní v lodním průmyslu, máme pobočky 
ve více než 140 zemích. Pokud jde o certifikaci, představuje asi 
11 % našich aktivit a poskytujeme ji v 60 zemích. Silné zastoupe-
ní máme zejména v Evropě, Asii, na Blízkém východě a v Jižní 
Americe. Našimi největšími klienty jsou mnohé obchodní řetěz-
ce, které využívají našich analýz potravin nebo spotřebního zboží, 
provádíme hodnocení dodavatelů z více hledisek, jako jsou soci-
ální odpovědnost, kvalita, bezpečnost potravin… a samozřejmě 
systémová certifikace (ISO 22000, 9001, 14001…) a certifikace 
potravinářských výrobků z hlediska označení bio nebo jiných 
specifických požadavků konkrétního klienta. V České republice 
poskytujeme široké spektrum služeb obchodním řetězcům, jako je 
Tesco, Makro, Ahold nebo Globus. Těmto společnostem a jejich 
dodavatelům poskytujeme certifikaci dle standardů BRC (British 
Retail Consortium) a IFS (International Food Standard), chemic-
ké a mikrobiologické analýzy potravin nebo monitoring správné 
výrobní a hygienické praxe v provozech. 

2.  Zůstaňme tedy u potravin a to je Vaše odborná pozice. Certifika-
ce potravinářských firem má obvykle širší rozsah, než je stanove-
no zákony. Co je podle Vás příčinou touhy podnikatelských celků 
„býti certifikován“ na další a vyšší stupně standardů, když potom 
v tom rutinním obchodním styku obvykle převažují – ve snaze pro-
dat – jiné argumenty, zejména cenové? A ještě takový „rouhačský 
dotaz“: je firma s vyšší mírou certifikace ve skutečnosti lepší? 

Prodejci potravin jsou vlastně nejbližším článkem k zákaz-
níkovi. Díky tomu musí neustále předvídat a ovlivňovat potřeby 
konečných zákazníků a trendy vývoje na trhu. Je pravda, že cena je 
důležitým rozhodujícím prvkem jak pro prodejce, tak pro zákazní-
ky. Ale naštěstí to není jediný důvod při rozhodování. Koupili byste 
si jídlo v prodejně, kde jsou špinavé podlahy, kde musíte sledovat 
datum spotřeby u každého produktu, kde nemůžete věřit čerstvos-
ti a bezpečnosti nabízených potravin, kde musíte stát v řadě půl 
hodiny, než se dostanete zase ven z obchodu? To je právě důvod, 
proč obchodníci potřebují jít i dále než jen k cenovému srovná-
ní, aby ujistili a uspokojili jejich klienty. Výrobci potravin se také 
potřebují odlišit. Někteří se specializují na minimální cenu, někteří 
chtějí mít co nejširší nabídku za malou cenu až po vysoce kvalitní 
řady potravin. Pro tuto kategorii klientů je Bureau Veritas schopna 
zabezpečit celý dodavatelský řetězec a ohodnotit jejich produkty 
od farmy až na pulty prodejen. Například pro francouzský řetězec 
Carrefour provádíme v řadě evropských zemí inspekce na krmiva 
farmářů, sledování hygieny farem nebo jatek, posuzujeme čerst-
vost masa, kvalitu balení a na konec i zařízení prodejen, abychom 
zajistili splnění stanovených limitů bezpečnosti potravin a kvalita-
tivních standardů. 

Neřekl bych, že certifikovaná společnost je vždy lepší než 
ta necertifikovaná. Certifikace znamená potvrzení a evidenci 
o dodržování stanovených standardů kvality, bezpečnosti a ochra-
ně životního prostředí. Neznamená to, že pokud nejste certifiko-
váni, pak nedosahujete takového standardu, pouze to znamená, že 
nemáte k tomu tu správnou evidenci. Pro potravinářské výrobce, 
rozhodnutí a zavedení normy ISO 22000, IFS v logistice nebo BRC 
ke skladování a distribuci znamená, že opravdu pečují a investují 
do bezpečnosti potravin. Tato informace je pak velmi důležitá pro 
jejich zákazníky i dodavatele.

3.  Rád bych i trochu odbočil do Vašich začátků. Vaše původní pro-
fesní zaměření bylo na nealkoholické nápoje. Jak hodnotíte evrop-
skou úroveň nealkoholických nápojů, jednak z pohledu technické 
a technologické vybavenosti výrobců, tak i z pohledu kvality měře-
né, resp. využitelné, spotřebitelem? A jak je na tom – v tomto ohle-
du – Česká republika?

Stejně jako v mnoha jiných odvětvích jsme i v oblasti výroby 
nápojů svědky slučování největších společností. Tento vývoj umož-
ňuje nákup nových a výkonnějších zařízení. Technologický pokrok, 
který zaznamenala výroba piva, je přínosem i pro sektor nealko-
holických nápojů. Na trhu s nealkoholickými nápoji proběhla 
v posledních 20 letech skutečná revoluce. Ve vyspělých státech, 
jako jsou státy západní Evropy, je inovace klíčem k úspěchu. Inova-
ce se týká produktů, obalů a v poslední době také nutriční hodnoty 

Patrick Bèle
Po získání inženýrského titulu v potravinářském průmyslu
a absolvování magisterského studia v oboru řízení kvality 
v Paříži pracoval Patrick Bèle jako manažer kvality v meziná-
rodním oddělení společnosti nealkoholických nápojů Orangina. 
Do firmy Bureau Veritas – Food Industry Department nastoupil 
v roce 1998 na pozici auditora a provozního ředitele. Vedl tým 
16 konzultantů, auditorů a inspektorů zaměřených především 
na produktové a systémové certifikace v potravinářství v jihový-
chodní Francii. Je kvalifikovaným vedoucím auditorem na cer-
tifikace ISO 9001 a také na řadu specifických potravinářských 
standardů (ISO 22000, BRC, IFS, FAMI-QS, produktové spe-
cializace...). Vedle bohatých auditorských zkušeností rozvíjel 
také tamní byznys a trénoval francouzské auditory na specific-
ké standardy jako BRC a ISO 22000. V současné době pracu-
je v certifikační divizi jako manažer potravinářských produk-
tů, stará se o technické zkoušky a komerční rozvoj potravinář-
ských služeb prostřednictvím globální sítě Bureau Veritas. Na 
této pozici zajišťuje, aby audity měly na celém světě stejnou úro-
veň a aby byla daná certifikace pro zákazníky zárukou co nej-
vyšší kvality potravin.

nápojů. Západní země se stále více zabývají zdravotními aspekty 
a pití nealkoholických nápojů plných cukru už není zdaleka tak 
moderní jako v minulosti. Stále častěji jsou v prodeji nápoje neob-
sahující cukr, kofein, konzervační látky a příchutě. Myslím, že od 
vstupu do EU před několika lety se Česká republika snaží o zlep-
šení technologií i spokojenosti zákazníků. Pro výrobce nealkoho-
lických nápojů představuje Česká republika vznikající trh. Coca-
Cola zde zaznamenala dvouciferný růst. Na mezinárodní úrovni si 
světová jednička ve výrobě nealkoholických nápojů vybrala Bureau 

Veritas k vypracování auditu svých dodavatelů a stáčíren. Ve Fran-
cii Bureau Veritas úzce spolupracuje s národní asociací výrobců 
ovocných džusů (IPJF) a dohlíží na to, aby označení 100% ovocný 
džus bylo skutečně hodnověrné.

4.  A nyní ke standardům. ISO 9001 je velmi známý standard a v pod-
statě se s ním certifikovat u nás začalo. Mohl byste nás seznámit 
i s dalšími specifickými standardy pro potraviny, jako jsou ISO 
22000, BEC, IFS, FAMI-QS a dalšími? Co tyto standardy vlast-
ně jsou, co přinášejí jejím nositelům? A je v České republice o tyto 
standardy mnoho zájemců?

Ačkoliv je ISO 9001 stále dobrým standardem k uspokojení kli-
enta, není adresný k jednomu z hlavních požadavků potravinářské-
ho sektoru: k bezpečnosti potravin. To je důvod, proč si obchodníci 
na konci 20. století vytvořili svůj vlastní standard, který zohledňo-
val tři hlavní body: kvalitu, bezpečnost potravin a jejich legálnost. 
Právě takto vznikla BRC Food ve Velké Británii a IFS v Němec-
ku. Tyto standardy maloobchodu jsou odpovědí na požadovanou 
hloubkovou kontrolu, kterou by měl splňovat každý obchodník 
s potravinami, a to především v segmentu svých privátních zna-
ček. Takováto soukromá schémata vyžadují samozřejmě zavedení 
systému HACCP stejně jako systému kvality a také správnou úro-
veň hygieny, standardů životního prostředí… I když BRC Food byl 
vytvořen pro britské maloobchodníky, přijaly ho i ostatní evropské 
společnosti. IFS je nyní skutečnou evropskou iniciativou, neboť 
se Francie, Itálie, Španělsko a Polsko připojilo k prvnímu Němec-
ku. Pro potravinářský průmysl mohou být tyto certifikáty povinné, 
pokud vezmeme v úvahu výrobu pod privátními značkami. Je to 
klíč k získání přístupu na tento trh. A jelikož tento segment stále 
roste, pro malé a střední podniky je stále těžší a těžší vyhnout se 
takové certifikaci. 

Toto omezení může být marketingovou výhodou stejně jako vniř-
ní příležitostí pro firmu, jak provést změny k lepšímu, zvýšit bez-
pečnost potravin či uspokojení klientů… ISO 22000 je poměrně 
nový standard (ze září 2005) a není věnován výrobcům produk-
tů s privátními značkami, ale celému potravinovému řetěžci. Byl 
vytvořen pracovní skupinou ISO pod vedením dánského manažera 
Bureau Veritas. Je plně kompatibilní s ostatními manažerský-
mi systémy a je zaměřen na potravinovou bezpečnost. Standard 
ISO 22000 je zaváděn velkými korporacemi (jako Nestlé, Dano-
ne, Kraft…) stejně jako i u jejich dodavatelů. Někteří obchodníci 
používají ISO 22000 pro své obchody a logistické zázemí. Největ-
ší benefit ISO 22000 je v zajištění a vylepšení bezpečnosti potra-
vin. Je velmi náročný, pokud jde o analýzu hazardu. Mezinárodní 
asociace obchodníků (GFSI) momentálně uznává GFSI certifika-
ce podle: BRC, IFS, EurepGap a holandského HACCP (CCVD). 
Nyní zvažuje uznávání i normy ISO 22000. Pro farmářskou část 
EurepGap (nyní se nazývá GlobalGap) je standardem prokázat 
své povinnosti v oblastech životního prostředí, kvality, bezpečnosti 
potravin a společenské odpovědnosti. Bureau Veritas Certificati-
on je akreditována k tomu, aby prováděla všechny tyto certifikace 
a díky své celosvětové síti auditorů je schopna nabízet kombinova-
né certifikace, které šetří peníze a jsou efektivnější pro naše klienty. 
FAMI-QS je například jedním z řady z privátních schémat, které 
jsou určeny pro potravinářství a zároveň nejsou příliš spjaty s potra-
vinářskými obchody. 

5.  Od roku 2006 pracujete na podpoře technického a obchodního roz-
voje certifikace potravin prostřednictvím celosvětové sítě Bureau 
Veritas. Můžete vysvětlit, co tento systém je, co přináší v současné 
době a jaký bude jeho další vývoj? 

Kvůli globalizaci světových trhů vyžadují obchodní řetězce vel-
mi silné zajištění dodavatelského řetězce, co se týká kvality, bezpe-
čí potravin, společenské odpovědnosti… Proto chtějí mít spolehli-
vého partnera s celosvětovým dosahem. Pokud jde o spolehlivost, 
Bureau Veritas Certification má velmi silnou image a byla jí uděle-
na celá řada akreditací a oficiálních povolení. Naše potravinářská 
divize roste velmi rychle a momentálně investujeme do několika 
klíčových oblastí (jako je Severní Amerika a Čína), abychom zvý-
šili svou celosvětovou působnost. Z obchodního hlediska Bureau 
Veritas disponuje klíčovými manažery pro obchodní řetězce, kteří 
chápou očekávání obchodníků a vytváří k nim nejlepší řešení, jako 
jsou webové nástroje reportování, velmi včasné systémy varování, 
na zakázku vyrobené auditorské a informační řešení... Pro klienty, 
kteří jsou ochotni jít ještě dál než za klasickou certifikaci, jsme 
vyvinuli speciální řešení nazvané Vericert. Slouží ke zhodnocení 
a ke srovnání výkonů z různých úhlů. Z technického pohledu je kri-
tické zajištění stálosti auditu. K tomuto účelu pořádáme pravidel-
né kalibrační setkání, kurzy o specifických potravinových rizicích 
a konferenční hovory věnované zvláštním kontraktům. Budoucí 
vývoj vidím v zesílení celosvětových expertíz v některých strategic-
kých sektorech, jako jsou mořské plody, ovoce a zelenina. Tento 
projekt zaměstnává všechna oddělení Bureau Veritas, která se zabý-
vají potravinami: tj. certifikace, inspekce a testování.

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Nejvíce piv bylo přihlášeno již tra-
dičně v kategorii světlých ležáků, kte-
rou mezi 29 značkami vyhrálo Staro-
brno Medium, jehož výrobcem je pivo-
var Starobrno, a. s. Na druhém místě se 
umístil Kozel Medium z pivovaru Velké 

Popovice patřící do skupiny Plzeňský 
Prazdroj, a. s., a třetí byl Hostan Hrad-
ní, produkt pivovaru Hostan ze skupi-
ny Starobrno, a. s. Do kategorie světlá 
výčepní piva bylo přihlášeno 20 značek 
a vyhrál Braník světlý z Pivovarů Sta-

Pivovarští odborníci vybrali nejlepší česká piva,
novináři zvolili nejpopulárnější značky našich piv

Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany, a. s., s diplomem za třetí místo v kategorii 
nealkoholická piva pro pivo Svijanský Vozka

nilo novinářské ankety popularity piv 
Naše pivo 2007. Nominovali 66 zna-
ček, což je nejvyšší počet v dosavadní 
historii ankety. Nejpopulárnějším čes-
kým pivem mezi žurnalisty je, podob-
ně jako již tradičně v posledních letech, 
Pilsner Urquell z Plzeňského Prazdro-
je, a. s., následované pivem značky 
Gambrinus ze stejné pivovarské sku-
piny. Na třetím místě se umístilo pivo 
značky Bernard z Rodinného pivovaru 
Bernard, a. s.

„Výsledky ankety popularity piv 
sice na prvních místech potvrdily 
pozice dlouhodobě populárních zna-
ček, zároveň však ukázaly, že novináři 
výrazně častěji než v předchozích roč-
nících jmenovali mnohem více značek 
piv,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný 
ředitel Českého svazu pivovarů a sla-
doven. „A to svědčí o tom, že si vší-

mají značek méně známých, což je do-
brý signál pro jejich výrobce,“ doplnil 
Jan Veselý. 

Soutěž České pivo roku i anke-
ta popularity piv Naše pivo jsou sou-
částí dlouhodobého projektu České-
ho svazu pivovarů a sladoven České 
pivo naše pivo. Jeho základním smys-
lem a úkolem je seznamovat nejširší 
veřejnost s historií i současností výro-
by piva v českých zemích a s tím, co 
pivo obsahuje a jakým způsobem ovliv-
ňuje lidský organismus, a rovněž zlep-
šovat image piva. 

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu 
pivovarů a sladoven www.cspas.cz. 

   
Ing. Jan Veselý

Český svaz pivovarů a sladoven

JUDr. Ing. Zdeněk Radil, místopředseda představenstva a. s. Pivovar Černá Hora, 
při převzetí diplomu od Ing. Františka Krakeše, předsedy Českého svazu pivovarů
a sladoven

ropramen, a. s. Druhé místo z loňské-
ho ročníku obhájil Zubr Gold, produkt 
Pivovaru Zubr, a. s., ze skupiny PMS, 
a. s., a na třetím místě skončil Kozel 
světlé výčepní, který produkuje pivo-
var Velké Popovice patřící do skupiny 
Plzeňský Prazdroj, a. s. Vítězství z loň-
ského roku v kategorii tmavých ležáků 
obhájil Primátor Premium Dark z Pivo-
varu Náchod, a. s., před Postřižinským 
pivem tmavým z Pivovaru Nymburk,
s. r. o. Na třetím místě se umístil Gra-
nát tmavý ležák, který vaří Pivovar Čer-
ná Hora, a. s.

Soutěž tmavých výčepních piv, kte-
rá byla vyhlášena poprvé, vyhrál Pivo-
var Janáček, a. s., s pivem Janáček tma-
vé, druhé skončilo Dark výčepní tmavé 
pivo z Pivovaru Litovel, a. s., a na tře-
tí pozici se umístilo pivo značky Kru-
šovice Černé z produkce Královské-
ho pivovaru Krušovice, a. s. Rovněž 
poprvé v historii se soutěžilo v kate-
gorii nealkoholických piv. Vyhrál Ber-
nard Free, který vyrábí Rodinný pivo-
var Bernard, a. s., na druhém místě byl 
Platan Alkohol Free z Městského pivo-
varu Platan, s. r. o., a na třetím místě 
se umístil Svijanský vozka z Pivovaru 
Svijany, a. s.

„Výsledky soutěže potvrdily známou 
skutečnost – kvalitní pivo v České repub-
lice vaří ty největší i nejmenší pivova-
ry,“ řekl Ing. František Krakeš, předse-
da ČSPS. „Zájem pivovarů o všechny 
kategorie soutěže včetně nově otevře-
ných a zvláště nealkoholických piv uka-
zuje, že pivovary vítají možnost porov-
nat své produkty, a navíc spotřebitelé 
dostávají informaci, jak jejich oblíbená 
piva posuzují odborníci,“ dodal Fran-
tišek Krakeš.

Více než 100 zástupců tištěných 
a elektronických médií a televizních 
i rozhlasových stanic se letos zúčast-

Praha – Nejlepší i nejpopulárnější piva vyrá-
běná v České republice byla vyhlášena na Sva-
továclavské slavnosti českého piva v Praze. 
Pivovarští odborníci z 24 pivovarů, sladoven 
i škol připravujících budoucí pivovarsko-sladař-
ské experty rozhodli ve dvoukolovém testování 
o nejlepších pivech z produkce pivovarů v České 
republice. Zkoumali senzorické vlastnosti piv, 
kontroloval se původní extrakt – stupňovitost 
(tedy zda pivo odpovídá přihlášené kategorii) 
a dále se hodnotila chuť piv. O vítězství v pěti 
kategoriích soutěžil rekordní počet 77 piv. Ceny 

nejlepším předával spolu s představiteli Českého svazu pivovarů a slado-
ven MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu České republiky.
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Více na: www.salima.eu

SALIMA – Mezinárodní potravinářské veletrhy jsou nejvý-
znamnějším výstavním projektem na poli potravinářství a gas-
tronomie v zemích střední a východní Evropy. Příští ročník se 
uskuteční od 4. do 7. března 2008 ve složení: SALIMA – 26. 
mezinárodní potravinářský veletrh, MBK – 4. mezinárodní vele-
trh mlynářství, pekařství a cukrářství, INTECO – 23. meziná-
rodní veletrh technologií a zařízení pro obchod, hotely a veřejné 
stravování a VINEX – 13. mezinárodní vinařský veletrh. 

Mezinárodní veletrh technologií 
a zařízení pro obchod, hotely a veřejné 
stravování INTECO budou opět mís-
tem prezentace nových trendů a tech-
nologií také pro odborníky z řad gastro-
nomie a hotelnictví. Příležitost sezná-
mit se s unikátním stabilním pokladním 
systémem a jeho moderními aplikace-
mi budou mít přímo na stánku společ-
nosti Vectron Systems CZ s. r. o.

Vectron Systems patří mezi nejvýznamnější výrobce 
pokladních systémů určených pro hotelové a restaurační pro-
vozy v Evropě. Vectron nabízí komplexní poradenské služ-
by od dodávky až po pozáruční servis a individuální přístup 
k zákazníkům. Pokladny Vectron nejsou bázované na PC plat-
formě to však neznamená, že s počítači nekomunikují. Díky 
otevřenému rozhraní jsou plně kompatibilní nejen s počítači, 
ale i standardními periferiemi. Vstupní i výstupní data jsou 
jednoduše použitelná pro další zpracování v účetních, sklado-
vých aplikacích, hotelových systémech, stejně tak pro účely 
interních i externích statistik a analýz. Data mohou být pře-
dávány libovolnou formou od modemu až po internet a GSM 
komunikaci.

RYCHLÁ A STABILNÍ
Moderní 64-bitová technologie je základem pro rychlý 

a stabilní výkon pokladny. Pro pokladní program se tím nabí-
zí značná výkonnostní rezerva a prostor pro vývoj. Tímto spo-
jením lze i v budoucnu zabezpečit měnící se požadavky a vyjít 

vstříc novým konceptům (např. objednávky a rezervace přímo 
od zákazníků prostřednictvím Internetu apod.).

KOMPATIBILNÍ VÝBAVA
Rozšířená výbava připojova-

cích rozhraní zabezpečuje inteli-
gentní komunikaci POS Vectron 
s tiskárnami, scannery, čtečka-
mi magnetických karet, zásuv-
kami a výčepními systémy.

SNADNÉ ZÁLOHOVÁNÍ
Naprosto revoluční je mož-

nost použití USB Flash disku. 
Tento běžně dostupný paměťo-
vý modul, připojený na USB 
port pokladny, je využíván jako záložní paměť, na kterou lze 
kdykoliv uložit nastavení pokladny. Každou minutu se pak 
automaticky zálohují veškerá data o prodeji. V případě potře-
by je pak otázkou několika sekund, aby zálohovaná data byla 
použita do jiné pokladny, která je okamžitě připravena k prá-
ci bez ztráty předešlých obratů a operací.

SPOLEČNOST VECTRON SYSTEMS CZ s. r. o., 
MIMO JINÉ PŘEDVEDE

I ZAPOJENÍ NOVÉHO NÁSTROJE
KE ZLEPŠENÍ KVALITY OBSLUHY

– SERVICECALL. 
Zlepšením komunikace a rychlostí obsluhy se zvyšuje obrat 

na hosta. Integrací systému Vectron ServiceCall do poklad-
ních systémů Vectron – v optimálním případě do mobilních 
pokladních systémů Vectron – dosáhnete efektivního řešení, 
které se ve velmi krátkém čase amortizuje.

Pokud obsluha přehlédne hostovo přání o další objednáv-
ku nebo účet, nemusí již host volat nebo gestikulovat: sta-
čí stisknout tlačítko bezdrátového stolní-
ho vysílače a na obrazovce pokladny se 
zobrazí zpráva o hostově volání a ve sto-
lovém plánu může začít konkrétní ikona 
stolu blikat.

Systém Vectron ServiceCall je použitel-
ný zároveň jako volání z kuchyně na obslu-
hu v okamžiku, kdy pokrmy jsou připrave-
ny k servírování.

Představujeme vystavovatele
mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA



Praha (red) – Moravská piva Zubr 
a Litovel získala další ocenění za svou 
znamenitou chuť a výbornou kvalitu. 
Stříbrnou medaili v prestižní degus-
tační soutěži České pivo 2007 udě-
lili čeští sládci a pivovarští odbor-
níci oblíbeným moravským znač-
kám – světlému výčepnímu pivu Zubr 
Gold a tmavému pivu Litovel Dark. 

„Získaných ocenění si velice vážíme. 
O to více, že je získáváme s železnou pra-
videlností. Je to pro nás a pro všechny 
spotřebitele skutečný důkaz toho, že na-
še piva jsou špičkou co do chuti tak i kva-
lity,“ sdělil k čerstvým oceněním Ing.
Antonín Chytil, obchodní ředitel pivo-
varnické skupiny Zubr, Holba, Litovel.

Zubr i Litovel se vyrábí klasickou 
technologií. I když je tradiční způsob 
výroby finančně a energeticky nároč-
nější, výsledek se vyplatí. Právě díky 
němu totiž získává pivo svoji plnou 

vyváženou chuť a dobrý říz a tím i kon-
kurenční výhodu mezi chuťově unifi-
kovanými europivy. Na rozdíl od tech-
nologií používaných v pivovarnických 
gigantech je tradiční způsob výroby 
postaven na přirozených procesech 
kvašení a delší době zrání, které ovliv-
ňují výslednou chuť i kvalitu piva. Roz-
díl je i v samotném vaření. „Pivo od 
počátku vaříme na předem danou stup-
ňovitost a předem tak vyloučíme mož-
nost jeho ředění vodou. Je to zásadní 
rozdíl ve srovnání s dnes běžně použí-
vanými technologiemi světových pivo-
varnických gigantů, kde se z úsporných 
důvodů vaří většinou jeden druh piva 
na mnohdy až dvojnásobnou stupňovi-
tost a následně se před stáčením ředí 
vodou, uměle dobarvuje a dosycuje. 
Výsledkem toho je identická chuť piva 
u různých značek jednoho velkovýrob-
ce,“ vysvětluje Petr Kostelecký, sládek 
pivovaru Litovel.

Klasická moravská piva opět patří mezi nejlepší v celé zemi
D A L Š Í  D V Ě  M E D A I L E  P R O  K L A S I C K Y  V A Ř E N É  S V Ě T L É  I  T M A V É  V Ý Č E P N Í  P I V O  Z  M O R A V S K Ý C H  P I V O V A R Ů  Z U B R  A  L I T O V E L

Ředitel a. s. Pivovar Litovel Miroslav Koutek přebírá ocenění za tmavé výčepní pivo 
Litovel Dark.

Sládková a. s. Pivovar ZUBR Nataša Rousková přebírá ocenění za světlé výčepní pivo 
Zubr Gold z rukou předsedy ČSPS Ing. Františka Krakeše.

Právě díky poctivé tradiční technolo-
gii výroby vyhrávají tradiční moravská 
piva Zubr, Litovel a Holba v degustač-
ních soutěžích jak doma, tak ve světě. 
Minulý rok jim v soutěži České pivo pat-
řily dokonce 4 medaile z celkového po-
čtu šesti udělovaných a 4 ocenění v le-
tošní soutěži Pivex – Pivo roku 2007.

Jen Zubr Classic získal v posled-
ních letech již sedmou medaili. Oblí-
bená desítka slaví letos 135 let a tra-
dičně patří k nosným produktům pře-
rovského pivovaru. Dnes ji Zubr prodá 
více než 155 tisíc hl ročně, což je zhru-
ba polovina celkové produkce.

Tmavé pivo Litovel Dark vyhrálo již 
deset medailí. Je doplňkovým produk-
tem litovelského pivovaru, ale jeho pří-
jemná, středně karamelová vůně, cha-
rakteristická hořkost a barva a střední 
plnost oslovuje všechny milovníky kla-
sických tmavých piv.

Pivovarnická skupina Zubr, Hol-

ba, Litovel je ryze českým podnikem. 
Většinu své produkce, která dosahu-
je téměř 1 milion hektolitrů piva roč-
ně, prodá na tuzemském trhu a zhruba 
desetinu vyveze do zahraničí. 

SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO 
V soutěži České pivo 2007, kte-

rou každoročně vyhlašuje Český svaz 
pivovarů a sladoven ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem pivovarnic-
kým a sladařským, probíhá hodnoce-
ní jednotlivých vzorků ve dvou kolech, 
což je ve srovnání se světem ojedinělé. 
Odborní degustátoři posuzují senzo-
rické a analytické vlastnosti a rozho-
dují, která piva chutnají nejlépe, aniž 
by věděli, jaké pivo zrovna hodnotí. 
Odborné rozbory soutěžících piv dělá 
ve svých laboratořích Výzkumný ústav 
pivovarnický a sladařský. Každým 
rokem se této soutěže účastní na sedm 
desítek nejrůznějších piv.
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Praha – Český svaz pivovarů 
a sladoven udělil značce Braník 
titul České pivo roku 2007 v kate-
gorii světlé výčepní pivo. Jedná 
se o první prestižní ocenění, kte-
ré Braník získal po přechodu výro-
by do smíchovského pivovaru Sta-
ropramen. 

Braník, typicky české pivo s tradicí 
od roku 1899, je dlouhodobě druhým 
nejprodávanějších lahvovým pivem na 
českém trhu, jehož prodeje stále ros-
tou. „Lidé mají rádi jeho osvěžující 
chuť, přirozený říz a čistou chmelovou 
vůni,” vysvětluje Zdeněk Lux, vrchní 
sládek pivovaru Staropramen. Podle 
sládka představuje Braník pro milovní-
ky zlatavého moku kvalitní pivo za dob-

rou cenu. Jeho slova o kvalitě potvrdily 
i nejnovější výsledky pivovarníky uzná-
vané degustační soutěže, které se celko-
vě zúčastnilo 77 piv v pěti kategoriích.

„Sládci a další pivovarští experti 
vybírají v anketě Českého svazu pivo-
varů a sladoven a Výzkumného ústa-
vu pivovarského a sladařského nejlep-
ší česká piva ve dvoukolové degustační 
soutěži. Vzhledem ke způsobu výběru 
těch nejlepších má právě soutěž Čes-
ké pivo roku mezi pivovarníky velkou 
váhu,” tvrdí vrchní sládek. „Proto si 
tohoto ocenění velmi vážíme”.

Titulem České pivo roku 2007 Bra-
ník navázal na svá předchozí tři vítěz-
ství v různých degustačních soutěžích 
v letech 2005 a 2006 konaných v Tábo-
ře, Brně a Českých Budějovicích. 

Značka Braník patří do portfolia piv 
společnosti Pivovary Staropramen a. s., 
která je s 15,1% podílem na domácím 
trhu druhým největším producentem 
piva v České republice. Svým zákazní-
kům a spotřebitelům nabízejí Pivovary 
Staropramen vůbec nejširší portfolio 
pivních značek. Společnost je zároveň 
druhým největším českým exportérem 
piva a její vlajková loď – značka Staro-
pramen – se vyváží do 30 zemí světa. 
Společnost je členem skupiny InBev, 
přední pivovarnické společnosti světa.

Více informací na www.pivovary-
staropramen.cz

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s.

Braník vyhrál prestižní degustační soutěž

Praha – Český svaz pivovarů 
a sladoven se připojil k signatářům 
Evropské charty bezpečnosti silnič-
ního provozu, která byla podepsá-
na v Praze. Charta, která je inici-
ativou Evropské komise, si projek-
tem „25 000 životů lze zachránit“ 
klade za cíl do roku 2010 snížit 
roční počet obětí silničních nehod 
o 25 000. Čeští pivovarníci tak roz-
šiřují řady těch, kterým není lhos-
tejný alarmující vývoj na evrop-
ských komunikacích a množství 
lidí, kteří se zraní nebo dokonce 
na silnicích každoročně zahynou. 
Počet institucí, které Evropskou 
chartu bezpečnosti silničního pro-
vozu podepsaly a konkrétními pro-

jekty ji naplňují, každoročně ros-
te. Charta byla vyhlášena v lednu 
2004 a podporuje všechny inicia-
tivy zaměřené na prevenci nehodo-
vosti na silnicích.

„V době, kdy dramaticky roste počet 
nehod i zmařených životů na našich sil-
nicích, považujeme za nezbytné přihlá-
sit se ke každé činnosti, která povede ke 
snížení počtu zraněných a mrtvých na 
našich a samozřejmě i evropských sil-
nicích,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný 
ředitel Českého svazu pivovarů a sla-
doven. „Nejde však jen o proklamace 
a podpisy, a proto se konkrétním pro-
jektem snažíme apelovat především na 
mladé, aby nikdy neřídili vozidlo pod 

vlivem alkoholu,“ dodal Jan Veselý.
Čeští pivovarníci sdružení do Čes-

kého svazu pivovarů a sladoven pro-
střednictvím aktivit v rámci Iniciativy 
zodpovědných pivovarů (www.inici-
ativapivivaru.cz) od roku 2003 spo-
luvytvářejí a podporují projekty, které 
jsou zaměřeny na boj proti řízení pod 
vlivem alkoholu. Patří k nim preventiv-
ní kampaň DOMLUVME SE, která je 
orientována na mladé lidi ve věku 17–
35 let. Podstatou je, že jedna osoba na 
sebe dobrovolně vezme roli abstinující-
ho, který zajistí bezpečný odvoz svých 
přátel ze společenských akcí především 
o sobotních večerech a nocích. Dlou-
hodobá kampaň oslovuje cílovou sku-
pinu formami a jazykem, které rozumí 

a jež jsou pro ně přijatelné a po úspě-
ších v minulých letech pokračuje také 
letos. Dlouhodobými partnery toho-
to projektu jsou kromě ČSPS i Minis-
terstvo dopravy ČR (BESIP) a Fórum 
PSP. Vyhodnocení tohoto druhu akti-
vit za letošní rok a informace o pro-
jektech připravovaných na rok 2008 
obdrží veřejnost v prosinci 2007.

Reakcí českých pivovarů na nesluči-
telnost alkoholu a řízení je mj. i výrazně 
se rozšiřující nabídka nealkoholického 
piva na našem trhu. V současnosti nabí-
zí 21 pivovarů celkem 23 značek nealko-
holických piv a jejich spotřeba vykazu-
je výrazný vzestup v oblibě a především 
v konzumaci. Zatímco před šesti lety se 
vypilo 117 000 hl nealkoholického piva 

a podíl na celkovém výstavu nepřesáhl 
0,65 %, v loňském roce to bylo 328 tisíc 
hl, což je 1,65 % celkové výroby a mezi-
ročně nárůst činil 37 %. A za prvních 
šest měsíců 2007, ve srovnání s rokem 
2006, vzrostla spotřeba ještě dynamič-
těji, o 90 %. Pivovarští odborníci se 
domnívají, že za vysokým růstem spo-
třeby nealkoholických piv jsou dva 
důvody – jednak byl uveden v platnost 
nový zákon o silničním provozu, jednak 
se výrazně zvýšila kvalita tohoto druhu 
piva i jeho chuťových vlastností. 

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu 
pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Čeští pivovarníci podporují projekt bezpečných silnic

Češi považují své pivo za nejlepší na světě. V drtivé vět-
šině ale mají zkušenosti pouze s jedním druhem piva: pils, 
pilsner neboli pivo plzeňského typu. Zrodilo se v Plzni před 
165 lety, 5. října 1842. Díky své kvalitě a výrazné odlišnosti 
od jiných tehdejších piv se brzy rozšířilo a dalo název celé-
mu celosvětově uznávanému druhu. Na světové produkci se 
dnes piva typu „pils“ podílí 70 procenty. Ze všech piv uva-
řených v ČR tvoří piva plzeňského typu dokonce 99 procent! 
Ať už tedy pijete české pivo jakékoli značky, tak jako tak 
vychází z plzeňského předka. Stout, ale, bock, dortmunder, 
weissbier, kölsch, altbier, lambiky, březňáky a další druhy 
piva jsou pojmy Čechům prakticky neznámé.

„Plzeňské (pils, pilsener)“: Velmi často mylně používaný či 
dokonce zneužívaný termín. Plzeňský typ je více než jen pouhý 
zlatý ležák s obsahem alkoholu 4,25–5,25 obj. %. Mělo by být 
samosladové, se zřetelným chmelovým aroma a hořkostí, typicky 
chmelené žateckým chmelem. Archetypem je Plzeňský Prazdroj 
(Pilsner Urquell)“ Michael Jackson, Encyklopedie piva (Fortu-
na Print, Praha 2001).

STAROVĚKÉ KOŘENY PIVA
Pivo je nejstarším a nejpopulárnějším alkoholickým nápojem na 

světě. I když historie piva sahá až do dob starověké Mezopotámie, 
dnešním pivařům i příležitostným gurmetům by tehdejší pivo nechut-
nalo. Dnes zlatavý nápoj měl podobu hnědé a kalné tekutiny či spí-
še kaše a i o mnoho tisíc let později mělo pivo jinou podobu, než jak
jsme dnes zvyklí. To se týká zejména obyvatel české kotliny.

PIVO PŘED ROKEM 1842
Po celá staletí se používalo při výrobě piva svrchní kvašení mla-

diny, což s sebou neslo výrazné zhoršení kvality piva vyráběného 
při horkém počasí. Ani plzeňské pivo nebylo v dávné historii zdale-
ka tak proslulé, jako je tomu dnes. Historické zprávy přinášejí spí-
še hanlivé výroky na adresu trpkého a hořkého, svrchně kvašené-
ho plzeňského piva, které nemělo šanci obstát v konkurenci tehdy 
vyhlášeného českého piva ze Žatce, Domažlic nebo Rakovníka, kte-
ré se např. během 16. století dováželo k císařskému dvoru Ferdinan-
da I. do německého Norimberku a jinam. Pivo se vařilo tzv. svrch-
ně kvašené (podle druhu použitých kvasnic, vynášených po skon-
čení fermentace do pěny na hladině), bílé – pšeničné nebo červené 
– z ječmenného sladu. Pivo bylo ještě na počátku 19. století vzdále-
né naší dnešní představě piva. Zpravidla šlo o kalnou žlutohnědou 
tekutinu hustší konzistence. Pro „zlepšení kvality“, ale především 
pro „ochranu“ piva někteří pivovarníci přidávali podle „babských 
receptur“ třísky ze šibenice, provaz z oběšence, mech či lišejník 
a jiné zaručené přísady.

Vznikly pivovarnické cechy, které předávaly znalosti vaření piva 

z generace na generaci s tím, jak se pivovarníci i jejich spotřebitelé 
stávali stále více náročnými. Standardy kontroly kvality byly ale stá-
le ještě v plenkách a kvalita piva nestálá!

Například při jednom z „testů“ kvality polili lavici pivem, sedli si na 
ni a po chvíli vstali. Pokud se lavice přilepila na kožené kalhoty, pivo 
bylo považováno za dostatečně kvalitní a pitelné.

VELKÁ PIVNÍ REVOLUCE V ROCE 1842
 Základy moderního vaření piva se napříč střední Evropou roz-

šířily v devatenáctém století. Bod zlomu nastal v roce 1838 v Plz-
ni. Rozzlobení obyvatelé Plzně na protest proti kvalitě piva rozhod-
li vylít celých 36 sudů nepitelné břečky na náměstí. Tato příhoda 
přiměla místní právovárečníky k tomu, aby se sdružili s cílem na-
jít takový způsob vaření piva, který by zajistil stálejší kvalitu pro-

dukce. Tak byl učiněn první krok 
ke změnám, které ovlivnily celý 
pivovarnický průmysl a nastavi-
ly standardy pro všechny pozděj-
ší ležáky.

VZNIK FENOMÉNU 
PILSNER URQUELL 

– PRAPIVA 70 % PIV NA 
SVĚTĚ

Plzeňští právovárečníci uči-
nili klíčové rozhodnutí: najali si 
mladého architekta Martina Stelzera, aby pro ně postavil co mož-
ná nejmodernější pivovar. Stelzer se rozjel po světě, aby si prohlédl 
to nejlepší a nejúčelnější z pivovarnické architektury. Nejdůležitěj-
ší však bylo, že při svých cestách objevil sládka, který měl změnit 
celý dosavadní způsob vaření piva: rázného a výjimečného mladého 
Bavora jménem Josef Groll.

5. ŘÍJNA 1842
zkombinoval Josef Groll bavorský způsob spodního kvašení s míst-
ními vybranými ingrediencemi: speciálním druhem ječmene a zde 
pěstovaným žateckým chmelem, který je považován za nejlepší na 
světě. V novém, technologicky vyspělém pivovaru je doplnil místní 
měkkou vodou a výsledkem byl průzračný, zlatý nápoj s unikátní chu-
tí, jaký předtím svět nespatřil.

ROZŠÍŘENÍ SPODNĚ KVAŠENÉHO PIVA
Zprávy o výjimečném pivu brzy zvýraznily město jeho původu 

na mapě. Netrvalo dlouho a pivo se už prodávalo nejen doma, ale 
také v zahraničí. Dá se říct, že Pilsner Urquell je prvním z celosvěto-
vě prodávaných piv. Například v USA se prodává už od roku 1873.

Měšťanský pivovar v Plzni se modernizoval a rostl společně se 
stoupající poptávkou po pivu. 
S úspěchem nevyhnutelně při-
šla konkurence, zlaté pivo Jose-
fa Grolla se pokusily napodobit 
jiné značky, které prohlašovaly, 
že jsou plzeňským pivem, bez 
ohledu na to, zda z Plzně sku-
tečně pocházely, nebo ne. Jako 
„plzeň“ se dnes druhově označu-
je jakékoli spodně kvašené zlaté 
pivo, přibližně dvě třetiny světo-
vé produkce piv se prodává pod 
označením ,pils‘ nebo ,pilsner‘. 

Jiří Hána
Pivovarské muzeum v Plzni

5. říjen: 165 let od zrodu dnešního českého piva
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Klíčovou značkou pro tento region 
je Pilsner Urquell, kterého se letos pod 
jadranským sluncem vypilo více než 
4 100 hl, o 42 % více než od ledna do 
srpna 2006. Podpůrnou značkou je Vel-

kopopovický Kozel Tmavý s letošním 
objemem 640 hl (meziročně + 65 %).

„Chorvatsko jako největší země regio-
nu a oblíbený letní cíl českých turistů 
je hlavní destinací plzeňského exportu 

PRAZDROJ ZVYŠUJE export piva na Jadran o 45 %
Č E Š I  V O Z Í  M É N Ě  P L E C H O V E K  A  P I J Í  Č E S K É  P I V O  V  R E S T A U R A C Í C H

Plzeň – Plzeňský Pra-
zdroj, největší exportér čes-
kého piva, zvyšuje vývoz 
svých značek i popularitu 
českého piva v balkánských 

zemích na jadranském pobřeží. Za prvních 8 měsíců roku 2007 vyve-
zl do Chorvatska, Slovinska a Černé Hory takřka 4 800 hl piva, tj. mezi-
ročně o 45 % více. Roste počet míst, kde se v Chorvatsku čepuje české
pivo, proto si čeští turisté vozí k Jadranu méně piva v plechovkách než 
dříve.

v zemích bývalé Jugoslávie. Plzeňský Pra-
zdroj se zde soustřeďuje jak na budová-
ní celoročního lokálního trhu v hlavních 
centrech regionu jako např. Záhřeb, tak 
na využití sezonního prodeje na pobřeží,“ 
říká Michal Rába, manažer zahraniční-
ho obchodu Plzeňského Prazdroje pro 
jižní Evropu.

Důraz je kladen na čepované pivo, 
které tvoří 90 % prodejů. Celkový 
počet výčepních míst (restaurace, bary, 
plážové bary) již dosáhl 123. Největší 
„hustota“ Pilsner Urquell na celoroč-
ním čepu je v přirozených centrech 
(Záhřeb, Split, Rijeka). V sezonních 
oblastech střední a jižní Dalmácie a na 

jadranských ostrovech je čepovaný Pils-
ner Urquell k mání na 54 místech.

Podle aktuálního výzkumu mezi 
řidiči, delegáty a průvodci CK Vítko-
vice Tours, největšího českého speci-
alisty na zájezdy k Jadranu, si prů-
měrný domácí milovník piva putující 
k Jadranu s cestovní kanceláří s sebou 
veze sedm plechovek českého piva, 
nejčastěji značek Gambrinus, Velko-
popovický Kozel a Radegast. Zásoby 
piva z domoviny si takto bere k moři 
necelých 60 % těchto turistů. „Dříve si 
Češi vozili na Jadran výrazně více piva. 
V posledních letech toto množství klesá, 
zřejmě i díky tomu, že se rozšiřuje počet 

míst, kde si Češi mohou dát v Chorvat-
sku české pivo v hospodě,“ říká Libor 
Šugárek, výkonný ředitel CK Vítkovi-
ce Tours.

Ale i ti, kteří nechtějí sedět v restau-
raci, si mohou dopřát Pilsner Urquell 
nebo tmavého Kozla – obě značky se 
s jedinou výjimkou prodávají ve všech 
rozhodujících chorvatských řetězcích.

Největší objemy značek Plzeňského 
Prazdroje se v Chorvatsku zkonzumu-
jí od května do srpna, za vydatné pod-
pory českých turistů. V letošním čer-
venci dokonce Pilsner Urquell zazna-
menal historický měsíční rekord 1260 
prodaných hl.

Porotu mezinárodní soutěže Pils-
ner Urquell Master Bartender 2007 
přesvědčil svými znalostmi a profe-
sionálním vystupováním.

New York – Když na jaře tohoto 
roku vyhlašovala nadnárodní společ-
nost SAB Miller druhý ročník meziná-
rodní soutěže Pilsner Urquell Master 
Bartender, nikdo netušil, že se „mis-
trem světa v čepování piva“ stane 
reprezentant Norska. Připomeňme, 
že loni nejlépe čepoval Pilsner Urquell 
zástupce Jihoafrické republiky. České 
barvy letos v soutěži hájil a mezi velké 
favority patřil pan Jan Koreis z plzeň-
ské restaurace Na Spilce, který vyhrál 
národní kolo soutěže, a postoupil tak 
do finále do New Yorku.

Erik Jönsson však zvítězil naprosto 
zaslouženě a díky svému profesionál-
nímu vystupování a znalostem nechal 
ostatní soutěžící za sebou.

Vítěz získal prestižní titul Pilsner 
Urquell Master Bartender 2007 a bude 
uveden do síně slávy plzeňského pivo-
varu společnosti Plzeňský Prazdroj. 

„Je to pro mne velká čest, vítězství 
mne překvapilo, i když jsem se pečlivě 

připravoval. Favoritem byl jednoznač-
ně český reprezentant. Teoretická část 
byla velmi náročná a musel jsem vel-
mi dobře zvládnout, jak porotě vysvětlit, 
v čem je Pilsner Urquell tak jedinečný 
a odlišný od ostatních piv,“ řekl Erik 
Jönsson z Norska a doplnil „Už se 
těším, až vystavím trofej do svého výče-
pu a oslavíme to s přáteli. Čím bude-
me slavit? Samozřejmě plzeňským ležá-
kem.“

Erik pracuje v pohostinství pouze 
5 let, ale již získal značné zkušenosti 
jako číšník, vedoucí a samozřejmě jako 
výčepní. Jeho praxe z Austrálie, Kana-
dy, Velké Británie, jeho rodného Švéd-
ska a z Norska z něj dělají skutečně 
mezinárodního vítěze.

Členem mezinárodní poroty byl 
i pan Václav Berka, starší obchodní 
sládek Plzeňského Prazdroje.

„Letošní ročník soutěže potvrdil vzrůs-
tající kvalitu soutěže. Více účastníků, 
více zemí, ale hlavně více znalostí o čes-
kém pivu, o značce Pilsner Urquell,“ 
komentuje průběh soutěže Václav Ber-
ka, starší obchodní sládek Plzeňské-
ho Prazdroje a člen poroty a dodá-
vá: „Nadšení a entusiasmus účastníků 

z celého světa dokládá, že tato soutěž 
jednoznačně přispívá k věhlasu českého 
piva a pivovarnictví.“

Český zástupce v soutěži Jan Koreis 

komentoval výsledky takto: „Samozřej-
mě, že jsem pomýšlel na vítězství. Vždyť 
pivo čepuji v Plzni, Na Spilce, a pivo-
var mám přímo před nosem, ale musím 
uznat, že mě velmi překvapila znalost 
a dovednost všech soutěžících, nejen 
vítěze. Až teprve tady v New Yorku, na 
finále soutěže, jsem si uvědomil, že čes-
ké pivo, plzeňský ležák Pilsner Urquell, 
je kvalita, kterou obdivují a uznávají na 
celém světě.“

Dvoudenní soutěž se skládala z teo-
retické části, ve které účastníci proka-
zovali svoje znalosti z historie pivovar-
nictví a výroby piva, a části praktické, 
ve které soutěžící předvedli „perfektně 
načepované“ pivo Pilsner Urquell. 

Celkem se do soutěže zapojilo více 
než 1000 účastníků z 15 zemí (Belgie, 
Česko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, 
Německo, Řecko, Izrael, Itálie, Nor-
sko, Polsko, Rusko, Švédsko, Jižní Afri-
ka, Velká Británie). Jedinou podmín-
kou bylo mít značku Pilsner Urquell na 
čepu. Vítězové národních kol postoupi-
li do finále, které se konalo ve dnech 
13.–14. 10. v New Yorku.

Cílem Plzeňského Prazdroje je zajis-
tit hostům všech gastro zařízení záži-

tek z piva, které chutná tak, jak má. 
Cílem programu Master Bartender je 
zvýšit znalosti o správném ošetřová-
ní, servírování, historii i současnosti 
unikátní značky Pilsner Urquell mezi 
výčepními. Přáním je, aby výčepní sdí-
leli pro značku Pilsner Urquell velké 
nadšení a aby byl Pilsner Urquell podá-
ván vždy optimálním způsobem. Hlav-
ním garantem soutěže je starší obchod-
ní sládek Plzeňského Prazdroje pan 
Václav Berka.

Soutěž vyhlásila globální pivovarnic-
ká skupina SAB Miller, do které patří 
i Plzeňský Prazdroj.

S celkovým prodejem více než 10,7 
milionu hektolitrů v kalendářním roce 
2006 a s exportem do více než 50 zemí 
celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., 
předním výrobcem piva v Česku a nej-
větším exportérem českého piva. 

Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem 
globální skupiny SABMiller plc, dru-
hého největšího výrobce piva na světě, 
s pivovarnickými aktivitami či distribu-
cí ve více než 60 zemích světa napříč 
5 kontinenty. Pilsner Urquell je mezi-
národní vlajkovou lodí portfolia značek 
SABMiller. 

Nejlépe čepuje plzeňský ležák Pilsner Urquell Erik Jönsson z Norska

Bednářství, dubové ležácké sudy, 
kvasné kádě a část původních skle-
pů, kde se dříve vyrábělo pivo, před-
stavuje významnou součást prezenta-
ce plzeňského pivovaru pro širokou 
veřejnost, důkaz trvalé péče o tra-
dice a historické kořeny unikátního 
piva Pilsner Urquell. Bednáři vyrábějí 
sudy klasickým náročným postupem, 
jehož jednotlivé části nejsou zazname-
nány v žádném návodu a předávají se 
bezprostředně v praxi, z generace na 
generaci. 

Na rozdíl od minulosti, kdy výcho-
va nových učňů probíhala za aktiv-
ního provozu, je dnes tento proces 

náročnější a složitější, vyžaduje více 
času a soustředění. Plzeňský Prazdroj 
proto vyhledává adepty bednářské-
ho řemesla mezi zkušenými truhláři. 

I Michal Řehořek po vyučení truhlá-
řem pracoval v tomto oboru přes 13 
let, než nastoupil do tříletého bednář-
ského zácviku v Plzeňském Prazdro-
ji.

Řemeslo bednářské a bečvářské 
patřilo k pivovarům zcela neodmysli-
telně. Začátkem 20. století se v pivo-
varských sklepích v Plzni používalo 
na 6 000 dřevěných sudů a kádí. Bed-
nářství se jako tvořivý obor rozvíje-
lo zhruba do 60. let 20. století, kdy
jeho postupný útlum přivodilo užívá-
ní kovových nádob v domácnostech 
i průmyslové výrobě. V době největ-
ší slávy řemesla pracovalo v plzeň-
ském pivovaru na 150 bednářů, dnes 
je jich 9.

Díky bednářům, kteří se stále stara-
jí o sudy a kádě, může pivovar ve svých 
sklepích udržovat v malém objemu tra-
diční výrobu nefiltrovaného a nepas-
terizovaného piva Pilsner Urquell. 
Pivo, zrající v dubových sudech, není 
jen součástí nabídky pro návštěvní-

ky, ale slouží též jako podklad k trva-
lému vyhodnocování chuťového pro-
filu, kvality a dalších vlastností piva 
Pilsner Urquell – pro porovnání s prů-
myslovou výrobou. Proto jsou bedná-

ři pro pivovar důležití i dnes, v době 
cylindro-kónických tanků, KEG sudů 
a plechovek. 

Vladimír Jurina 
Plzeňský prazdroj, a. s.

Nový bednářský tovaryš v plzeňském pivovaru

Chodová Planá (Tachovsko) (bo) 
– Malý rodinný pivovar Chodovar 
začíná nabízet hostům, údajně jako 
jediná firma v Česku, léčivé zábaly 
v pivním mlátě. Fungují jako raše-
lina a léčivá bahna, ale kromě pro-
hřívání těla zajistí výživu pokožky 
minerály, vitaminy B a sachari-
dy. „Originální procedura, kte-
rá se provádí pod dohledem lékařů 
a balneologů, zvláčňuje a zpevňuje 
kůži a podkoží,“ řekl ředitel hote-
lu, restaurace i pivních lázní Moj-
mír Prokeš. 

„Testy i chemické rozbory dopad-
ly velmi dobře,“ dodal. Podle něj se dá 
očekávat, že zábaly budou stejně popu-
lární jako masáže v čokoládě, za nimiž 
jezdí do nedalekých Karlových Varů 
stovky hostů. Podobně atraktivní jsou 
masáže horkými kameny. 

V Pravých pivních lázních v Chodo-
vé Plané se už půldruhým rokem kou-
pou hosté ve vanách s pivem. Od říj-
na se tam navíc mohou nechat poma-
zat mlátem a zabalit na 30 až 40 minut 
do termonosiče. Následné masáže jsou 
pak účinnější. Cena zábalu bude kolem 

200 korun. Mláto, které půjde do piv-
ních lázní výhradně z Chodovaru, obsa-
huje hodně živin. 

Firma dále zahájila nové masáže 
– sportovní, antistresové a lymfatic-
ké a jako jejich doplněk inhalaci vlast-
ní minerální vody Ilsano proti nemo-
cem dýchacích cest. Novinkou jsou pit-
né kúry z kašny na zahradě hotelu, kde 
hosté popíjejí Ilsano. „Půllitr této vel-
mi silné minerální vody denně předepi-
sovali lékaři do roku 1992 proti infark-
tu a mozkové mrtvici,“ uvedl Prokeš. 
Obsahuje jako jediná dvojmocné železo, 

které tělo snadněji odbourává. Vylepšu-
je srážlivost krve a pomáhá krvetvorbě. 

V Chodovaru vznikne v lednu 
z bývalé sladovny druhá stylová restau-
race se 152 místy. Sedmým rokem fun-
gující restaurace Ve skále s 260 židle-
mi v bývalých sklepích pivovaru je trva-
le obsazená. Za červen až srpen tam 
měli 110 000 hostů, což bylo téměř 
shodně jako za celý loňský rok. V pro-
storách bývalé sladovny budou rozšíře-
ny suché procedury lázní. Pivovar příš-
tí rok plánuje stavbu bazénu šest krát 
osm metrů. 

Pivovarskému hotelu U sládka se 
117 lůžky, fungujícímu 2,5 roku, letos 
vzrostla obsazenost na 65 procent, 
meziročně o pětinu. Pivovar s roční 
výrobou 80 000 hektolitrů, letos zave-
dl nealkoholické pivo. Populární je piv-
ní džem. Hosté si tak zvykají na naše 
pivo, dodal Prokeš. 

Všemi podobnými aktivitami chce 
Chodovar zvýšit průměrný pobyt hos-
ta z 2,2 na čtyři noci. Aktivity zaměře-
né na pivní turistiku mu loni zajistily 
třetinu ze 150 milionů Kč tržeb a jejich 
podíl roste. 

Pivovar Chodovar zahajuje originální zábaly ve svém pivním mlátě 

Plzeň – Plzeňský pivovar je jedním z posledních míst v Evropě, kde se 
zachovává tradiční bednářské řemeslo. Po více než třicetileté přestávce 
se zdejší parta bednářů rozrůstá o nové tovaryše. Vloni byl do bednářské-
ho „cechu“ přijat Martin Sládek a novým bednářským tovaryšem se stal 
dosavadní učeň Michal Řehořek (33). Plzeňský Prazdroj podporuje bednář-
ské řemeslo s cílem uchovat kulturní dědictví, spojené s historií pivovar-
nictví, a 11. září 2007 otevřel novou dílnu bednářů v budově bývalé říč-
ní vodárny.



Valtice – Moravští a čeští vinaři 
se zúčastní mezinárodního vinař-
ského veletrhu v Krakově, jehož 
5. ročník se koná ve dnech 22.– 
24. listopadu 2007. ENOEXPO pro-
bíhá souběžně s veletrhem hotel-
nictví a hotelového a cateringo-
vého vybavení HORECA, Hotel and 
Catering Equipment a společně 
jsou významnou událostí hotel-
nictví a gastronomie v Polsku. 
Tuzemští vinaři navštíví veletrh
již podruhé. V loňském roce se 
Česká republika s velkým úspě-
chem prezentovala největším 
národním stánkem a největší 
paletou vín. 

Mezinárodní veletrh ENOEX-
PO konající se v Krakově je v popře-
dí zájmu nejen vystavovatelů, ale také 
návštěvníků. V loňském roce proto byla 
zdvojnásobena výstavní plocha na více 
než 900 m2 a vystavovalo na ní více 
než 150 účastníků z celého světa včet-
ně našich vinařů. 

Letošní prezentace tuzemských vín 
naváže na velmi úspěšnou loňskou. 
Moravští vinaři představili v roce 2006 
na 133 vín a tento počet bude podob-
ný i letos. Návštěvníci z celého světa se 
mohou těšit na skvělá moravská vína 
ročníku 2006 a na obrovskou národ-
ní prezentaci velkou 99 m2, jež bude 
vévodit krakovskému výstavišti. Cílem 

je, aby se moravská vína stala stálým 
doplňkem polské gastronomie. Cha-
rakteristická kyselinka suchých bílých 

moravských vín a široká škála ovoc-
ných chutí vín červených jsou ideál-
ním partnerem polské kuchyně, pro 
kterou je typická vedle oblíbeného 
dušeného hovězího a všudypřítomné-
ho vepřového široká škála mořských 
i sladkovodních ryb. To potvrdil pol-
ský sommelier S. J. Majcherczyk, kte-
rý v letošním roce vybíral v Salonu vín 
ve Valticích vína pro slavnostní tabuli 
setkání českého a polského preziden-
ta ve Varšavě. 

ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT 
NÁSLEDUJÍCÍ ZASTOUPENÍ:

BOHEMIA SEKT, a. s.
MORAVSKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY 

BZENEC s. r. o.
Nové vinařství, a. s.

PATRIA Kobylí, a. s.
Reisten s. r. o.

SPIELBERG CZ spol. s r. o.
SONBERK a. s.

Vinařství Ing. Jiří Hort
Vinařství Kovacs s. r. o.

Vinné sklepy Valtice, a. s.
VÍNO BLATEL, a. s.

Víno Marcinčák
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s.

ZNOVÍN ZNOJMO a. s.

Jana Skeletová
Omnimedia Public Relations, s. r. o. 

Valtice (red) – Moravská a čes-
ká vína opět triumfují v zahraniční 
konkurenci. Četná ocenění získa-
la na 4. ročníku mezinárodním kon-
kurzu vín AWC Vienna v Rakous-
ku a výborného umístění dosáhla 
také na 7. ročníku mezinárodního 
konkurzu vín MUNDUSvini Neustadt 
v Německu.

Druhá největší mezinárodní pře-
hlídka vín na světě AWC Vienna se 
uskutečnila ve dnech 13.–21. srpna 

2007. Z České republiky se konkurzu 
zúčastnilo 25 vinařských firem se 130 
vzorky. Celkem Česká republika zís-
kala 10 zlatých, 68 stříbrných a 35 
pečetí kvality, maximálně bylo uděle-
no 30 % medailí z celkového počtu při-
hlášených vín do soutěže. Dohroma-
dy bylo přihlášeno cca 6 200 vzorků 
z celého světa.

Další z prestižních přehlídek 
MUNDUSvini Neustadt se konala 
ve dnech 24. 8. – 3. 9. 2007. Z Čes-

ké republiky se konkurzu zúčastni-
lo osm vinařských firem s 26 vzor-
ky. Celkem Česká republika získa-
la 2 zlaté, 8 stříbrných a 8 ocenění 
„Certifikát kvality“ za dobrou kvalitu, 
maximálně bylo uděleno 30 % medai-
lí z celkového počtu přihlášených vín 
do soutěže. Celkem bylo přihlášeno 
4925 vzorků z 35 zemí celého světa
Bylo uděleno 1535 medailí, z toho 
18 vín získalo velkou zlatou medaili, 
426 zlatou a 1091 stříbrnou medai-
li. Všechny firmy z České republiky, 

které se soutěže zúčastnili, tak zís-
kali medaili nebo certifikát. Souhrn-
nou účast moravských a českých vín 
na obou akcích zajišťovalo Národní 
vinařské centrum za podpory Vinař-
ského fondu ČR.

Stále více konzumentů zjišťuje, že 
naše vína jsou kvalitou minimálně na 
úrovni zahraničních vín, a proto stále 
více preferují domácí produkci. Mno-
ho z nich navštíví některou z bezpoč-
tu vinařských akcí a slavností, najde 

si svého favorita a pak se stále vrací 
pro osvědčené víno. „Četnými zlatý-
mi a stříbrnými medailemi z prestiž-
ních zahraničních soutěží moravská 
a česká vína dokazují, že jarní úspě-
chy na věhlasných evropských i svě-
tových soutěžích nebyly náhodné. 
Za poslední léta došlo naše vinař-
ství a vinohradnictví mnoha změn, 
které se pozitivně zrcadlí v mnoha
prestižních oceněních,“ říká ředi-
tel Národního vinařského centra 
Ing. Pavel Krška.

Moravská a česká vína upevňují svou pozici v celosvětové konkurenci

Moravští vinaři představí své skvosty na veletrhu ENOEXPO 2007

Brno (bo) – Pěstitelské páleni-
ce na jižní Moravě očekávají letos 
podprůměrnou sezonu. Největší 
zájem je teď o pálenku z meruněk, 
jejichž úroda byla letos u malopěs-
titelů nižší než vloni, přesto se jich 
urodilo víc než ostatního ovoce. 
Také podzimního ovoce bude kvů-
li jarním mrazíkům a letnímu suchu 
méně. Nejpopulárnější kořalkou je 
stále slivovice ze švestek, která se 
obvykle pálí od října do března dal-
šího roku, ani švestky se ale v Čes-
ku neurodily. 

Cena stoprocentního alkoholu 
se pohybuje stejně jako vloni v roz-
mezí 210 až 240 korun za litr. Vět-
šinou se ale alkohol rovnou ředí na
padesátiprocentní, který vyjde na 
něco přes 100 korun za litr. V jed-
nom kotli na 250 kilogramů ovoce 
se vypálí od 20 do 25 litrů čistého 
alkoholu. 

„Většina pálenic se snaží držet 
ceny na loňské úrovni, zdražit muse-
li jen ti, kteří při pálení používají 
plyn. Pokud se ale zvedne spotřební 
daň z alkoholu, nevyhne se zdražení 

nikdo,“ řekl Drahoslav Havránek 
z palírny v Kyjovicích na Znojemsku. 
Litr stoprocentního lihu prodává za 
cenu 230 korun, ve které je již zapo-
čítána 133 korunová spotřební daň 
a náklady na likvidaci výpalků. 

Palírna v Kyjovicích vypálí v ročně 
v průměru kolem 15 000 až 20 000 
litrů stoprocentního lihu. Letos oče-
kává produkci poloviční. „Meruněk 
bylo na Znojemsku dost, ale přesto 
méně než vloni. Zato jablka, hruš-
ky a švestky poničily mrazíky nebo 
dlouhotrvající sucho. Lidé proto cho-

dili pálit třeba taky nektarinky nebo 
jahody,“ řekl Havránek. 

Na malou úrodu ovoce si stěžu-
je také Jan Šebek, který provozuje 
palírnu v Úsuší na Brněnsku. „Hod-
ně ovoce opadalo kvůli suchu ješ-
tě před dozráním. Minulý rok jsem 
vypálil kolem 24 000 litrů stopro-
centního alkoholu, letos to bude jen 
mírně přes polovinu,“ řekl Šebek, 
který prodává litr čistého alkoholu 
za 190 korun. 

Jiří Vít z Tuřanské pálenice v Brně 
si naopak pochvaluje letošní nadúro-

du meruněk. „Letního ovoce je letos 
na rozdíl od toho podzimního pěk-
ná úroda. Nejvíc se urodilo meru-
něk, které u nás tvoří více než polo-
vinu všechno ovoce, které vypálíme,“ 
řekl Vít. 

Sezona pálenic začíná v červenci, 
kdy dozrávají třešně a višně. V čer-
venci a srpnu je nahradí špendlíky 
a později meruňky a broskve. Od 
září se začínají pálit švestky, jablka 
a hrušky. Největší nával je před Váno-
ci, ale sezona končí až koncem břez-
na, dodal Šebek.

Na jihu Moravy se v palírnách zpracovává méně ovoce než vloni 

Olomouc (bo) – Nejlepší domá-
cí výrobci ovocných destilátů ne-
jsou na Valašsku, nýbrž ve Stře-
dočeském kraji. Alespoň tak zní 
výrok odborné poroty, která be-
dlivě otestovala bezmála 200 vzor-
ků pálenek v rámci soutěže Flora 
košt. Titul absolutního šampiona 
klání degustátoři udělili padesá-
tiprocentní vínovici z produkce 

palírny Radlík z obce Jílové u Pra-
hy. Soutěž uspořádalo olomouc-
ké Výstaviště Flora při příležitos-
ti festivalu gastronomie a nápojů 
Olima.

„Vítězná vínovice není jen mým 
dílem. Vyrobil jsem ji se spolumajite-
lem palírny, mým spolužákem Zden-
kem Musilem. Pálenku jsme vypálili 

ze stolní odrůdy vína,“ uvedl spoluma-
jitel palírny Libor Lacina. 

Výrobcům vínovice doporučuje to, 
aby révu zbavili před zkvašením sto-
pek. Recept na vypálení dobré pálen-
ky z jakékoliv ovoce spočívá podle 
Laciny v tom, že plody nesmějí být 
nahnilé a plesnivé a kvas musí vznikat 
bez přístupu vzduchu. „Je také dobré 
kvas infikovat ušlechtilými kvasinka-

mi, které dokážou vytáhnout do desti-
látu aroma ovoce a maximální obsah 
alkoholu,“ upřesnil Lacina. 

Doplnil, že se pálení ovocných 
destilátů profesionálně věnuje asi 
deset let. „Doslal jsem se k tomu díky 
rodinné tradici. Co se týče mého vzta-
hu k alkoholu, samozřejmě ho mám 
povinnost testovat, nedělám to ale 
tak, že bych všechny vzorky pil. V tom 

případě by to bylo vražedné,“ usmál 
se spolumajitel palírny Radlík. 

V soutěži Flora košt se letos sešlo 
187 pálenek. Degustace a hodnocení 
přihlášených vzorků se konalo již 21. 
září. Slavnostní vyhlášení výsledků 
bylo součástí programu gastronomic-
ké výstavy Olima, která se koná spo-
lu s výstavou ovoce a zeleniny Flora 
Olomouc.

Nejlepší domácí výrobci alkoholu jsou z obce Jílové u Prahy 
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�  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 



Velká péče je věnována jak nákupu suroviny, tak mezioperační kontrole v průběhu technologického 
procesu a výstupní kontrole expedovaných výrobků. Ve firmě je zaveden a udržován systém ISO 
9001:2000 a systém HACCP. UNIMILLS a. s. je také držitelem mezinárodního certifikátu v oblasti 
hygieny a správné výrobní praxe (AIB).

Již v prvním roce přidělování národní značky KLASA obdržely toto prestižní ocenění tyto značkové 
mouky RAMILL – Pšeničná mouka hladká světlá, Pšeničná mouka hladká polosvětlá KLASIK, 
Pšeničná mouka hrubá, Pšeničná mouka polohrubá, Pšeničná krupice hrubá a Pšeničná mouka hladká 
vysokolepková PIZZA.

Od roku 2006 bylo doplněno nové pravidlo ke splnění podmínek pro přidělení národní značky 
KLASA, kdy výrobek musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, 
které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným 
na trhu. V důsledku toho byla prodloužena platnost certifikátu jen pro mouku hladkou polosvětlou 
KLASIK a pro pšeničnou mouku hladkou vysokolepkovou PIZZA a dále společnost UNIMILLS a. s. 
úspěšně zažádala o přidělení národní značky KLASA pro další druh mouky – LIVA pšeničná mouka 
hladká se zvýšeným obsahem vlákniny. Mouka LIVA je pšeničná mouka se zvýšeným obsahem přírodní 
obilné vlákniny. Vláknina má příznivé účinky na regulaci správné činnosti střev. Mouka LIVA si uchovává 
vlastnosti bílé mouky, ale její výživová hodnota se blíží mouce celozrnné. Ostatní typy mouk, jimž nebyla 
prodloužena platnost národní značky KLASA, i nadále splňují všechny kvalitativní parametry stanovené 
zákonem o potravinách.

Národní značkou KLASA jsou oceněny i výrobky dceřiné společnosti DELTA MLÝNY s. r. o., a to: 
Pšeničná mouka hladká světlá, Pšeničná mouka hladká polosvětlá KLASIK, Pšeničná mouka hrubá, 
Pšeničná mouka polohrubá, Pšeničná krupice hrubá.

Společnost UNIMILLS a. s.
pro Vás vyrábí mouky značky RAMILL
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Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.,
Na Lánech 764, 570 01 Litomyšl, tel: 461 612 405, e-mail: pfahnl@pfahnl.cz

Čisté plechy na pečení
�  chcete snížit spotřebu

elektrické energie při pečení?

� chcete péct rychleji?

� chcete mít lehčí pečící plechy?

�  chcete prodloužit životnost
pekařských plechů?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ 

Nový servis v péči 
o pekařské plechy

Zavolejte a vyzkoušejte nás
Čistíme plechy a formy z hliníkových slitin



„Ceny zemědělských komodit rostou 
tak jako nyní poprvé za 20 let,“ uvedl 
na tiskové konferenci prezident evrop-
ské nevládní agrární organizace COPA 
Jean-Michel Lemétayer. Vzestup při-
tom považuje za oprávněný. Napří-
klad zdražení obilí podle něj odpoví-
dá vývoji na mezinárodním trhu a ros-
toucí poptávce a nelze ho přičítat jen 
programům biopaliv, na něž se spo-
třebovává část rostlinných komodit. 
 V krátkém období zůstanou ceny obilo-
vin zřejmě na vysoké úrovni, dlouhodo-
bě lze ale vývoj těžko odhadovat, uvedl 
dále Lemétayer. Na jedné straně pěstitelé 
na vyšší ceny zřejmě zareagují zvýšením 

produkce. Farmáři ve starých členských 
zemích EU budou například moci příš-
tí rok osít veškerou svou půdu, zatímco 
dosud museli ponechat desetinu ladem. 
Na druhé straně mohou s objemem 
úrody zamíchat klimatické podmínky. 
 Ve Spojených státech a Kanadě je 
podle prezidenta Americké farmář-
ské federace Boba Stallmana situa-
ce podobná jako v Evropě. Ceny řady 
rostlinných komodit jsou vysoké, což je 
dáno z velké části odbytem na výrobu 
biopaliv. Zbytky z produkce biosložek 
do benzinů se ale využijí zpět v země-
dělství na výrobu krmiv, která pak 
tolik nezdražují kvůli drahému obilí. 

Přestávky během konference vyplnily ochutnávky. Novinky ve svých programech ma-
jí jak Masna Příbram, tak Alima. Delegátům velmi chutnala vaječná pomazánka 
a nové omáčky z Alimy a ocenili příbramské klobásy a salámy s ušlechtilou plísní.

Američtí a evropští farmáři rokovali v Praze
 Globální trh zasahuje i do peněženek 
českých spotřebitelů. Ačkoli letošní 
domácí úroda obilí byla průměrná, ceny 
jsou v některých případech až dvoj-
násobné. Podle pekařů tak poměrně 
výrazně zdraží pečivo. Podobně převis 
poptávky po mléčných produktech na 
světovém trhu vede ke zdražování syro-
vého mléka a produktů v tuzemsku. 

Na konferenci se hovořilo i o gene-
ticky modifikovaných organismech 
a Američané potvrdili, že jejich podíl 
na trhu bude prudce vzrůstat. „Nejsme 
spokojeni s tím, jak se dosud Evropa 
stavěla zády ke GMO plodinám a bude-
me chtít legislativní změny,“ uvedl 
Jean-Michel Lemétayer. Uvítal, že Čes-
ká republika má již řadu pozemků, kde 
se GMO plodiny pěstují. To demon-
stroval na tiskové konferenci zástupce 
jedné z firem, kde se již po několik let 
pěstuje GMO kukuřice. Je to v akcio-
vé společnosti Rostěnice a její předse-
da Vítězslav Navrátil uvedl, že se jim 
to velmi osvědčilo a plochy kukuřice 
budou rozšiřovat. Ekonomický výsle-
dek není sice tak citelně vyšší proti pěs-
tování konvenční kukuřice, ale zdravot-
ní hledisko je mnohem lepší. U kuku-
řic GMO se nevyskytují plísně a tím se 
do krmiv nedostávají aflatoxiny.

Kanadští delegáti na konferenci 
požadovali větší otevřenost evropské-
ho trhu pro některé své komodity. Jak 
jejich zástupci uvedli, chtěli by evrop-
ský trh z 5 % zásobit kanadským vepřo-
vým masem, zatím mají vývozní kvótu 
jen na 0,5 % a to se jim nelíbí. Evropská 
unie se ale dosud bránila větším dovo-
zům potravin jak z USA, tak Kanady. 
Obává se, že prostor pro tuzemské far-
máře by se zúžil a navíc více dotované 
americké zemědělství je víc konkuren-
ceschopné a levnější surovina ze zámoří 
by rozkývala ceny na evropském trhu.

Jelikož se den před kongresem v Pra-
ze sešli i zástupci V čtyřky, chtěl se 
ukrajinský prezident Agrární komo-
ry Mikailo Gladii zúčastnit se svým 
doprovodem konference. Američtí far-
máři důrazně ale protestovali, Ukraji-
na je jen v roli pozorovatele při jedná-
ní V-4, není ale členem EU, proto na 
konferenci nemají její farmáři co dělat, 
striktně rozhodli zástupci amerických 
farmářů. Amerika má bez kukuřice 
produkci obilovin na úrovni 40 milionů 
tun, Ukrajina podle prezidenta Gladii-
je taky tolik, ale chce v krátké budouc-
nosti trh s obilím zvýšit na 100 milionů 
tun. „Jsme pro americké farmáře váž-
nou konkurencí, chápeme jejich oba-
vy,“ uvedl Gladii. Vyjádřil přesvědčení, 
že se jejich politická sféra nyní konso-
liduje a to bude mít jistě vliv i na hos-
podářství země, tedy i na zemědělství. 
Ukrajina byla vždy brána jako obilni-
ce Evropy, a pokud se do tohoto sek-
toru vrátí podnikatelský duch a konso-
liduje se, může právě Ukrajina změnit 
v budoucnu evropský trh s obilím.

Konference Severní Amerika – EU 
se poprvé za dobu své existence kona-
la v nové zemi EU. Zatím se jedním 

rokem delegáti sešli v Americe a dal-
ším v některé ze starých členských 
zemí EU. Podle účastníků se Česká 
republika průběhem konference a její 
vysokou úrovní vyznamenala a i dopro-
vodný program s prohlídkou farem pří-
tomní ocenili. Jedinou vadou na kráse 
byla skutečnost, že všech zhruba 300 

delegátů se prostě na Pražský magistrát 
na přijetí primátorem nedostalo a sto 
muselo tuto návštěvu oželet. „Příště 
se jednoduše u nás prostřídáte,“ slíbil 
Jan Veleba na závěr konference, na níž 
nechyběl jak vicepremiér Saša Vondra, 
tak ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič. Text a fota Eugenie Línková

V Praze se po dva dny 15. a 16. října konal světový zemědělský kon-
gres Severní Amerika – EU, jehož se účastnili i zástupci farmářů z Mexi-
ka a Kanady. Hovořilo se o především o tom, že růst spotřeby biopaliv 
zcela změnil přístup jednotlivých států k produkci obilovin, a jejich záso-
by se tak letos ztenčily na minimum. Tím v celém světě prudce vzrost-
la jejich cena.

Na snímku je vedle ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče (vpravo) pre-
zident evropské nevládní agrární organizace COPA Jean-Michel Lemétayer.

Konference se zúčastnil i vicepremiér ČR Saša Vondra. Na snímku je s prezi-
dentem AK ČR Janem Velebou. 
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Téma zdravého životního stylu se začle-
nilo do našeho povědomí. Je tématem TV 
reklam, častým obsahem článků novin, 
časopisů a odborných bulletinů. Jaro 
a léto byly ve znamení inzerátů a PR člán-
ků o funkčních potravinách a wellne-
ss stylu. Na podzim, zejména v září, si 
snad všechna česká periodika předsevzala 
informovat veřejnost o BIO potravinách. To 
je jistě velmi chvályhodné. Potom se však 
všechno změnilo diskuzemi o zdražení 
chleba a rohlíků.

 Vraťme se ale ke zdravé výživě, boji dietolo-
gů proti rostoucí obezitě a radám lékařů a odbor-
níků na výživu jak jíst, abychom se chránili před 
civilizačními chorobami. Je všeobecně známo, že 
„bílé pečivo“ není nic víc, než prostý zdroj ener-
gie. Rohlík vyrobený z pšeničné mouky a vody 
nepřináší žádný zdravotní benefit. Každý spo-
třebitel, který přemýšlí nad skladbou svého jídel-
níčku a v obchodě si vybírá pro sebe prospěšné 
potraviny, nakupuje s vědomím, že budou stát 
více než zmíněný rohlík.

Mezi námi spotřebiteli je vysoké procento těch, 
kteří tuto holou pravdu znají a „bílému“ pečivu 
se většinou vyhýbají. Ne náhodou jsou články 
o zdravé stravě v časopisech i na internetu převáž-
ně doprovázeny ilustrativními fotografiemi celo-
zrnného pečiva, zeleniny a ovoce. Pro konečného 
zákazníka, často dezorientovaného luštěním mini-
aturních písmen o složení výrobku a hledajícího 
množství „Éček“ na obalech výrobků, je však tře-

Pečivo a zdravý životní styl

ma veškeré nutriční a energetické hodnoty změ-
řené akreditovanou laboratoří. Mnohem více dal-
ších informací pak veřejnost najde na stránkách 
www.vitalfit.cz. 

Stejný servis je poskytován v případě výroby 
chleba a pečiva v bio kvalitě. Certifikované základ-
ní suroviny a směsi pro jejich výrobu jsou zákla-
dem pekařské BIO produkce. 

Společnost IREKS ENZYMA je veřejnosti skry-
ta jako typický B2B dodavatel surovin a polotova-
rů pro pekařskou výrobu pokrývající celou ČR. 
Pekaři, ale i obchodníci, nákupčí řetězců či maji-
telé malých prodejen s potravinami, se mohou se 
širokou nabídkou surovin programu VitalFit a BIO 
produkce seznámit také na www.ireks-enzyma.cz. 
Potom je to pouze na nich, co se bude v českých 
obchodech prodávat. Zda se budou prodejci před-
hánět halířovými slevami z ceny obyčejného rohlí-
ku nebo nabídnou pekařský sortiment odpovídají-
cí zdravému životnímu stylu. 

Ing. Eva Nováková

Marketing Manager

IREKS ENZYMA s. r. o.

www.ireks-enzyma.cz

www.vitalfit.cz

ba přinést něco navíc. Srozumitelně a jasně defi-
novat zdravotní výhodnost výrobku, za kterou si 
samozřejmě musí připlatit. 

Takový je program VitalFit – chléb a pečivo 
s vysokým obsahem vlákniny. O vláknině, hrubé 
i jemné, ve vodě nerozpustné a prebiotické, má již 
většina z nás povědomí. Nyní jsou na řadě peka-
ři, aby svým zákazníkům a odběratelům nabídli 
výrobky, které mají více jak 6 g vlákniny ve 100 g 
výrobku, což je opravdu hodně. Denní doporu-

čená dávka vlákniny je 25 g, a to zejména z pří-
rodních zdrojů. Věru není nic přirozenějšího než 
vláknina obsažená v ovoci, zelenině, luštěninách, 
olejnatých semenech a obilném zrnu. Poslední 
3 skupiny surovin jsou použity v chlebu a peči-
vu VitalFit. 

Jako podporu prodeje pekaři dostávají od 
dodavatele surovin papírové obaly s informacemi 
o vláknině, v rámci technologického servisu cen-
né rady k samotné technologii výroby i zcela zdar-



1.  Konzervárenská výroba u nás má velkou tradici, přesto v porevo-
lučním období zůstal v této komoditní potravinářské skupině, až 
na malé výjimky, jediný silný subjekt. V posledních letech však 
v konzervárenskému oboru začíná něco znamenat společnost PT 
servis konzervárna spol. s r. o., se sídlem v Táboře, jíž jste jedna-
telem a jediným vlastníkem. Nezanedbatelnou aktivitou v obchodu 
potravinami je však také Vaše další obchodní firma, která zabez-
pečuje nákup a prodej konzervárenských, ale i dalších potravinář-
ských výrobků. Mohl byste nám Vaši táborskou firmu představit? 
A sdělit nám, není-li to obchodní tajemství, jak obě Vaše firmy 
kooperují? 

Jako fyzická osoba podnikám od roku 1992 v oboru nákupu 
a prodeje potravin. Tato moje firma má sídlo v Praze 9 a je mož-
né říci, že její činnost je úspěšná. Proto jsem se snažil hledat akti-
vity, jak docílit dalšího rozvoje a jak optimálně využít postavení 
firmy na trhu s potravinami. V roce 2000 jsem získal nemovitosti 
v Táboře, které souvisely s výrobou sterilované zeleniny a konzer-
vovaných masových výrobků. Jednalo se o bývalou Frutu – závod 
Rekord Tábor. Vzhledem k tomu, že obchodem se sterilovanou zele-
ninou a konzervovanými masovými výrobky jsem se zabýval i ve 
své obchodní činnosti jako fyzická osoba, cítil jsem potřebu uplat-
nit se na trhu s těmito komoditami nejen jako obchodník, ale i jako 
výrobce. Situace v konzervárně v Táboře nebyla jednoduchá. Chy-
bělo stěžejní výrobní zařízení a bylo nutné výrazně opravit i objekt 
tak, aby po létech, kdy toto zařízení nebylo v provozu, bylo možné 
provoz znovu obnovit a hlavně rozšířit. To se postupně dařilo, také 
díky nesmírné obětavosti a pracovitosti zaměstnanců a technických 
pracovníků firmy. Dalo by se říci, že zhruba od roku 2002 se výrob-
ní program konzervárny stabilizoval a došlo k úspěšnému zařazení 
výrobků firmy PT servis konzervárna do trhu s potravinami. Zhru-
ba od tohoto roku docházelo každoročně k nárůstu objemu výro-
by a sortimentu výrobků. Výrobní program zaměřený na zelenino-
vou a masovou výrobu umožňoval optimalizaci rozložení kapacit-
ních možností konzervárny, kdy sezonní výrobu sterilované zeleniny 
doplňoval masový program v mimosezonních měsících. Postupně 
se konzervárna osamostatnila i obchodně a její obchodní činnost je 
zaměřena na obchodní řetězce. 

Ke druhé části otázky, jak kooperují obě firmy, je zapotřebí uvést, 
že obě firmy jsou samostatnými subjekty. V období počátků fir-
my PT servis konzervárna byla samozřejmě nutná podpora ze stra-
ny obchodní společnosti Ing. Pavel Tomáš PT-SERVIS. Ta podpora 
spočívala v nákupu surovin a následné realizaci hotových výrobků. 
Postupně konzervárna získala důvěryhodné postavení u dodavatel-
ských firem – jednalo se hlavně o dodavatele obalů – a tím, jak se 
rozvíjel výrobní program a byla schopna sortimentně a objemově 
naplnit požadavky obchodních řetězců, stala se zcela soběstačnou 
i v oblasti realizace svých výrobků.

Samozřejmě zlomovým obdobím pro firmu byl vstup České 
republiky do EU v roce 2004 a s tím spojené náročné úkoly v oblas-
ti technologie a hygieny výroby potravin. Ale i to se nám podařilo 
úspěšně zvládnout a získali jsme veškerá oprávnění a povolení vete-
rinárních a hygienických orgánů. V současné době jsme druhý nej-
větší výrobce konzervovaných potravin v ČR a v roce 2006 činil 
objem výroby 24 000 tun. Myslím si, že cíle, který jsem sledoval 
tím, že jsem se snažil o výrobní činnost v oblasti konzervárenství, 
jsem dosáhl a nyní nastává období, kdy je třeba vynaložit veškeré 
úsilí k udržení a rozvoji této činnosti.

2.  Takže na našem trhu vznikl nový „hráč“, který z české konzer-
várenské tradice vychází. Předpokládám, že i personálně, neboť 
vysoce zdatných odborníků není nikdy dost a odborná znalost je 
jednou z podmínek úspěšného marketingu a pak i celkové prospe-
rity. Můžete nám sdělit svůj názor k této personální problematice? 
Současně bych byl rád za představení komplexní obchodní činnos-
ti a představení celého nabízeného sortimentu končícího na našem 
trhu. A kdo jsou Vaši odběratelé?

Děkuji za označení „nový hráč“, protože mám pocit, že mnoho 
těch „nových hráčů“ v posledních letech nevzniklo. Naopak je mož-
né sledovat stále trend postupné likvidace tradičních českých výrob-
ců ať už v potravinářství nebo i v jiných průmyslových odvětvích. Je 
to velká škoda pro tento stát. Bohužel s tím souvisí i odpověď na tu 
část otázky, týkající se personálního zabezpečení a tím i prosperi-
ty firmy. V době zhruba před čtyřmi roky naše firma zaměstnávala 
odborníky na výrobu konzervovaných potravin, kteří v tomto oboru 
pracovali celý život, měli mnoho zkušeností a byli odborně na výši. 
Záhy jsme se ale začínali porozhlížet i po jejich nástupcích, protože 
postupně tito odborníci dosahovali důchodového věku. Bohužel 
musím konstatovat, že nová generace odborně vyškolených lidí chy-
bí a potřebnou praxi v oboru splňuje jen malé procento uchazečů 
o manažerská místa, především ve výrobě a technickém zabezpeče-
ní činnosti závodu na zpracování potravin. Pokud se týká výrobních 
dělnických profesí, jen málo absolventů potravinářských učilišť hle-
dá možnost zaměstnání v potravinářském výrobním závodě. Chyba 
bude nepochybně i v malém počtu škol a učilišť, které by připravo-
valy mladé lidi na budoucí zaměstnání v potravinářství. 

Pokud mám představit komplexní obchodní činnost a sortiment 
výrobků, je třeba znovu připomenout, že se zabýváme výrobou nejen 
sterilované zeleniny, jako jsou tradiční sterilované okurky, zelí, čer-
vená paprika, feferony, kořenová zelenina, salátové směsi a rajčato-
vý protlak, které produkujeme v různém balení od spotřebitelské-

Na 5 otázek odpovídá:

 Ing. Pavel T o m á š,
jednatel společnosti PT servis konzervárna spol. s r. o., se sídlem v Táboře

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

Ing. Pavel Tomáš

ho po tzv. gastro balení, jež dodáváme do výrobních zařízení, jíde-
len a k dalšímu zpracování v pohostinství. Současně naším dalším 
výrobním programem je výroba masových konzerv a hotových jí-
del. Jedná se především o známé masové konzervy, jako je vepřové 
a hovězí maso ve vlastní šťávě, lečo s moravskou klobásou, fazole 
s párkem a celá řada gulášů – maďarský, zabíjačkový, vepřový, hově-
zí apod. Také tyto výrobky jsou uváděny na trh v různých gramážích 
od 180 g do 420 g hmotnosti. Do výrobního programu patří rovněž 
paštiky, a to v klasickém plechovém obalu a rovněž v obalu alu-pack 
se snadným otevíráním pomocí trhacího víčka. Vyrábíme tradiční 
játrovou, vepřovou, drůbeží paštiku a rovněž oblíbené paštiky s pří-
davkem speciálního koření, zeleného pepře a pikantní papriky a také 
cestovní občerstvení. Vyrábíme i tzv. vaječný program, což je krů-
tí maso s vejci, šunka s vejci a tuňák s vejci – vše v balení alu-pack. 
V neposlední řadě si neodpustím připomenout novinku, kterou jsme 
uvedli na trh, a tou jsou hotová masová jídla dodávaná ve spotřebi-
telském balení plastových vaniček určených k ohřevu v mikrovlnné 
troubě. Jedná se o spotřebitelsky velmi žádaný výrobek a podařilo se 
nám nákupem technologického zařízení na výrobu tohoto produktu 
dosáhnout velmi dobré kvality a produktivity v této nové technologii 
zpracování potravin. V současné době dodáváme v plastovém oba-
lu tři druhy gulášů, tři druhy masové směsi na těstoviny, trenčanský 
párek s fazolí a hlavně velmi oblíbené lečo s klobásou. Minimální 
trvanlivost je dva roky od data výroby.

Lze říci, že všechny tyto výrobky najdete v obchodních řetězcích, 
jako je Penny market, Plus discount, Kaufland, Tesco, Billa, Makro, 
Globus, Norma a Spar. Gastro balení dodáváme do výroben salátů 
a do jídelen a pohostinských podniků.

3.  Masné výrobky, včetně konzervovaných, se v posledních letech 
dostávají dost často pod palbu kritiky, neboť postrádají chuťovou 
dispozici. Důvody jsou v odborné sféře notoricky známé, nicméně 
není to i pro výrobce pohodlnější, nestarat se o spotřebitelovu chuť 
a vyrobit vždy jen to, co si odběratel objedná? Jaký je Váš názor na 
tento problém? A dá se předpokládat zlepšení v této oblasti někdy 
v budoucnu, a to i včetně přispění Vaší společnosti PT servis kon-
zervárna spol. s r. o.?

Nabídka je podmíněna poptávkou. Jestliže konečný spotřebi-
tel upřednostňuje nižší cenu výrobku, musí se výrobce podřídit 
a vyrábět tak, aby byl produkt chuťově dobrý, kvalitativně odpoví-
dající normám a předpisům platným pro výrobu potravin. Není to 
jednoduché a takové výrobky se vyvíjejí poměrně náročně, zvláště 
když ceny vstupních surovin a energií, bez kterých se výroba neo-
bejde, stále rostou a tlak obchodních řetězců na cenu výrobku je 
takový, že už většinou není cesta, kde uspořit. Navíc je požadována 
od řetězců ještě další podpora prodeje formou příspěvků na rekla-
mu, propagaci, a stále se navyšují procenta různých bonusů. Naší 
snahou je maximálně snižovat výrobní a režijní náklady tak, aby-
chom zachovali kvalitu a udrželi stoupající oblibu našich konzerv. 
Musím říci, že ty jsou ve srovnávacích testech, které uveřejňují růz-
ná periodika, velmi vysoce hodnoceny a právě v chuťovém hod-
nocení získáváme nejvyšší ocenění. Přesto se snažíme nabídnout 
zákazníkům výběr mezi výrobky s vyšším i nižším podílem masné 
suroviny, kterou pak odráží i cena výrobku. V této souvislosti bych 
rád připomněl naši prémiovou řadu masových konzerv a hlavně 
masové konzervy vyráběné pod značkou Mei Ning, kde se jedná 
o vepřové, kuřecí, krůtí a hovězí maso ve vlastní šťávě a luncheon 
meat. Jsou to sice výrobky na cenově vyšší úrovni, ale mohu říci, 
že technologickými postupy a výběrem vstupních surovin se nám 
podařilo dosáhnout výborné jakosti výrobků. Jsme závislí na spo-
třebiteli, takže záleží na tom, co on do budoucna bude požadovat, 
zda opravdu kvalitní a chuťově bohatou konzervu nebo jen rychlé 
nasycení za co nejnižší cenu. 

4.  Jsme sice součástí Evropské unie a jednoho trhu, ale žijeme v naší 
zemi, o jejíž blaho bychom se měli všichni starat. Nám občanům 
se zdá, že na tento fakt nejvíce zapomínají naši politici svými činy. 
A to se dotýká pak i situace v surovinovém zabezpečení naší potra-
vinářské produkce. V drobných masných výrobcích se konzumu-
je více jak třicet procent výrobků nevyrobených u nás, surovinová 
základna našeho zemědělství se pod dojmem kvót a „inertní poli-
tiky“ dostala k neúnosným závislostem, což je nejmarkantnější 
právě u masné suroviny a např. i cukru. Jste ryze česká firma. 
Z jakých surovin z hlediska jejich původu vyrábíte? A jak to vidíte 
Vy? Daří se Vám také prosazovat se ve vývozu mimo naše území?

I když základním principem EU je volný pohyb zboží, surovin 
a pracovní síly, neplatí to u České republiky v plné míře. Trhy zaklá-
dajících členů EU jsou pro české výrobce v potravinářské výrobě 
uzavřeny a bojkotovány. Při totální devastaci a nesoběstačnosti 
zemědělské prvovýroby je nucen tuzemský výrobce dovážet základ-
ní druhy masa. Realizovanou výrobu z těchto dovozových surovin 
však musí uplatnit na tuzemském trhu. Český zemědělec při nedo-
statku pracovních sil nemá vytvořeny podmínky k pěstování základ-
ních konzervárenských surovin, jako jsou okurky, zelí, červená řepa, 
kořenová zelenina. Ty však potravinářský průmysl pro svou výrobu 
potřebuje, a tak jsou potom konzervárenské závody v ČR odkázány 
na dovoz hlavně z Polska, Slovenska a Maďarska. Skutečností je, že 
v současné době již Česká republika není v produkci masa a zeleni-
ny soběstačná. A to je velmi smutné, neboť potenciál naší země je 
schopen tuto produkci zabezpečovat, o ztrátě tradice nemluvě.

Nedílnou součástí konzervárenské výroby je rovněž zpracování 
cukru – do nálevů, kečupů, rajčatového protlaku. Nechápu a nero-
zumím pravidlům EU, kdy cukrovary jsou buď ve francouzských 
nebo anglických rukou, a směrnicí EU mají zabezpečenou garanto-
vanou minimální prodejní cenu – co na to volná ruka trhu? Ve srov-
nání s rokem 1990 spočítáme konzervárny v ČR na prstech jedné 
ruky a z těchto zbylých závodů se mnohé pohybují na hranici přeži-
tí. My jsme ryze česká firma a přesto zhruba 50 % námi zpracova-
ných surovin je dovezeno ze zemí EU. Náš vývoz – Polsko, Sloven-
sko, Maďarsko – nepřesahuje 10 % realizovaného obratu. A to není 
příliš radostná bilance!

5.  Osobnost ve Vaší profesní pozici je velmi časově zaneprázdněná. 
Jak se dá – dle Vašeho receptu – vše stihnout, aby Vaše společ-
nost PT servis konzervárna spol. s r. o. prosperovala a Vaše dal-
ší obchodní aktivity byly úspěšné a k tomu se našel čas na relaxa-
ci osobních sil? Pomáhá více pasivní odpočinek, či spíše koníčky? 
A které to jsou? Mohl byste nám v těchto souvislostech prozradit 
i svoje osobní krédo?

Trochu jsem se v duchu pousmál, protože máte pravdu, že volný 
čas je veličina v mém případě opravdu proměnná. V průběhu pra-
covního týdne jsem vytížen maximálně. Během víkendů se snažím 
také něco nového poznávat, číst a také se docela intenzivně věnuji 
pěší turistice. Mohu vám prozradit, že to je obrovský „relax“, když 
ujdete tak 20–30 kilometrů a putujete po krajině, která v různých 
ročních obdobích skýtá tolik pohledů na krásná místa České repub-
liky. Snažím se k turistice vést i svého syna, protože během našich 
výletů máme čas spolu komunikovat a být si vzájemně na blízku. Ten 
vztah k přírodě myslím pramení z toho, že cítím své kořeny v kraji-
ně Orlických hor, odkud pochází naše rodina a kde jsem v dětství 
a později i v dospělejším věku trávil hodně času u prarodičů. 

A mé osobní krédo? Zaskočil jste mě, protože jsem o tom moc 
nepřemýšlel, ale asi bych je shrnul tak, že když chce člověk něčeho 
dosáhnout, musí především intenzivně pracovat a zdokonalovat se. 

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Datum narození: 23. 10. 1963
Rodinný stav: svobodný
Národnost: česká
Místo narození: Praha
Bydliště: Kpt. Stránského 959, Praha 9

Vzdělání:
1978–1982 Strojní průmyslová škola 
1982–1984  ČVUT Praha, Strojní fakulta, obor 

ekonomika průmyslu
1985–1989 VŠE Praha, obor finance, úvěry

Praxe:
1989–1991 Restaurace a jídelny
1992 – dosud  Fyzická osoba podnikající v oboru nákupu 

a prodeje potravin, podnikající pod názvem 
Ing. Pavel Tomáš PT-SERVIS

2000 – dosud  Majitel a jednatel společnosti PT servis 
konzervárna spol. s r. o.
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Brno (li) – České republice hro-
zí podle Agrární komory ČR krize 
chovatelů prasat a přidruženého 
zpracovatelského průmyslu. Dlou-
hodobý trend snižování stavů pra-
sat a počtu jejich chovatelů v zemi 
letos ještě prohloubil strmý růst cen 
obilovin. Česko je již teď ve výro-
bě vepřového masa nesoběstač-
né, a pokud bude propad nadále 
pokračovat, ztratíme vliv na domá-
cím trhu a ceny masa v obchodech 
prudce porostou, řekl novinářům 
prezident Agrární komory ČR Jan 
Veleba. Ministerstvo zemědělství 
situaci tak černě nevidí.

V zemi každoročně končí s podni-
káním zhruba každý desátý chovatel 
prasat. Počet chovaných zvířat se za 
posledních sedm let zmenšil o 870 000 
na 2,816.000 kusů. Vyplývá to z údajů 
Českého statistického úřadu. „Nejvyšší 
nákladovou položkou při chovu prasat 
jsou krmiva, z nichž velkou část tvoří 
obiloviny, u kterých se cena meziročně 
zdvojnásobila. Náklady na výrobu kilo-
gramu vepřového masa už tak asi o pět 

korun překročily následný zisk z prode-
je,“ řekl Veleba.

Další omezování chovů prasat by 
mělo dopady také na navazující zpraco-
vatelský průmysl. Týkalo by se to pře-
devším 117 jatek s certifikátem Evrop-
ské unie, v nichž pracuje kolem 3000 
lidí, řekl předseda Českého svazu zpra-
covatelů masa Jaromír Kloud. Velká 
část především z těch větších firem by 
podle něj musela omezit nebo ukončit 
výrobu, protože by se ocitly bez výcho-
zí suroviny. Živá prasata se do České 
republiky totiž téměř nedováží. 

Pokud bude chovatelů prasat v zemi 
i nadále ubývat, hrozí podle Vele-
by prudké zdražení vepřového masa 
v obchodech. Stejně se choval vývoj 
cen u brambor, kdy vloni pěstitelé 
snížili množství zasázených brambor 
a letos došlo vlivem dovozu k výraz-
nému zvýšení cen. V okamžiku, kdy 
domácí výroba nepokryje ani dvě tře-
tiny trhu, ztratí naši chovatelé vliv na 
vývoj cen, které budou ve velké míře 
určovat dovozci ze zahraničí, dodal 
Veleba.

Zemědělci požadují aktivnější pří-

stup ministerstva zemědělství k pro-
blému tuzemských chovatelů prasat. 
Vláda by se podle nich měla inspirovat 
v okolních zemích, kde stát chovatele 
hospodářských zvířat podporuje uta-
jenými dotacemi a získáváním grantů 
z Evropské unie. „Na trhu v žádném 
případě nepanují rovné podmínky, jak 
nás upozorňuje ministerstvo zeměděl-
ství, které nás označuje za věčné stěžo-
vatele. Řada zemí své zemědělce taj-
ně podporuje nejrůznějšími dotacemi 
a úlevami,“ řekl ředitel Centroodbytu 
– národního odbytového centra Pavel 
Krejčík. 

„Žádné skryté ani utajené dota-
ce neexistují, alespoň já o nich nic 
nevím. Nic takového proto samozřej-
mě nebudeme zavádět ani my,“ reago-
val náměstek ministra zemědělství Sta-
nislav Kozák. 

Podle Krejčíka ale například Fran-
cie dotuje chovatelům přepravu a mytí 
prasat před porážkou částkou několika 
korun za kilogram masa. Polsko zase 
zemědělcům platí 100 procent sociální-
ho pojištění. V Rakousku nemusejí cho-
vatelé prasat platit poplatky za likvida-

ci uhynulých zvířat, které za ně zaplatí 
obec, což v českých podmínkách zna-
mená úsporu kolem 600 korun za uhy-
nulý kus. 

Agrární komora ministerstvu země-
dělství vytýká především nezájem 
o problematice chovů prasat vůbec 
jednat. Připravila proto seznam opat-
ření, která by mohla situaci chovate-
lů prasat v zemi do budoucna zlepšit. 
Kromě větší inspirace náměty ze sou-
sedních zemí požadují především větší 
aktivitu státu při získávání investičních 
prostředků z evropských fondů. „Po dle 
našeho výzkumu by bylo potřeba do 
českého chovu prasat investovat do 

roku 2013 celkem 1,9 miliardy korun, 
aby byl vůbec konkurenceschopný. 
Na Slovensku už mají nějaké dohody 
o programu vyjednány a čekají na noti-
fikaci, u nás se ještě na toto téma ani 
nerozběhla debata,“ řekl Veleba. 

Chov prasat je v ČR tradicí, tvoří 
kolem čtvrtiny živočišné a kolem dese-
ti procent veškeré zemědělské produk-
ce. Češi každoročně sní kolem 41 kilo-
gramů vepřového masa na hlavu. Před 
vstupem do EU byla ČR v produkci 
vepřového masa soběstačná, vloni pro-
dukce pokryla jen 80 procent poptáv-
ky, letos se očekává soběstačnost 75 
procent. 

České Budějovice (bo) – V Jiho-
českém kraji v posledních letech 
výrazně ubývá drůbeže. V regionu 
se jí k poslednímu červnu chovalo 
přes 3,4 milionu kusů, ještě před 
čtyřmi lety to ale bylo o 800 000 
více. Za poklesem stojí hlavně 
konkurence levnějšího drůbeží-
ho masa ze zahraničí. Nejvíce se 

jej loni do ČR dovezlo z Polska 
a Nizozemska. 

Stavy veškeré drůbeže klesly na 
jihu Čech meziročně o 12,5 procen-
ta. Nijak výrazně se nemění počty 
slepic, kterých měli v pololetí 2004 
velkochovatelé přes 600 000, nyní 
jich je asi o 24 000 kusů více. Tvoří 

tak zhruba dvě desetiny veškerých 
chovů v kraji. 

Příznivá situace je přitom i s vejci, 
díky nimž se kraj řadí mezi tři největ-
ší producenty v tuzemsku. Do konce 
června krajští farmáři sesbírali přes 
103 milionů vajec, bezmála o šest 
milionů kusů více než loni. Lepší 
byli už jen výrobci ze Středočeského 

kraje s Prahou a Pardubického kra-
je. Prodat se drůbežářům z regionu 
podařilo zhruba 100 milionů vajec. 
Loni to bylo něco málo přes 93 mili-
onů kusů. Odvětví podle odborníků 
již dlouhodobě zápolí s rentabilitou. 
Zatímco spotřeba drůbežího masa 
roste, ceny jdou naopak kvůli levné-
mu importu spíše dolů, což se odra-

zilo u zákazníků, kteří drůbeží maso 
kupují velmi levně. 

Za posledních 13 let se tuzemská 
spotřeba drůbeže zdvojnásobila na 
současných 26 kilogramů na osobu. 
Chovatelům se přesto nedaří vyrov-
návat se s nízkými výkupními cena-
mi od zpracovatelů, které nepokrý-
vají zvýšené náklady.   

V Česku hrozí krize chovatelů prasat, ceny masa porostou 

VÝVOJ STAVU CHOVŮ PRASAT V ČR OD ROKU 1990

Rok Stavy prasat (ks) Procentuální vyjádření (%)

1990 4,790.000 100

2000 3,688.000 77

2005 2,877.000 60

2006 2,840.000 59

2007 2,816.000 59

V Jihočeském kraji výrazně ubývá drůbeže 

Z podzimních výlovů očekává 
České rybářství výnosy přibližně 
500 tun ryb, převážně kaprů. Dopl-
ní je v omezené míře i štiky, candá-
ti nebo amuři. Objem vylovených 
ryb by měl odpovídat loňské úrovni. 
Firma již lovila některé menší ryb-
níky v Karlovarském kraji. Rybáři
odtud stěhují plůdek a násady. „Prv-
ní velký výlov již proběhl na největ-

ším západočeském rybníku Amerika 
u Františkových Lázní s asi 60 hek-
tary.

Právě Amerika, kde už před výlo-
vem ubylo vody, čelí náletům kormo-
ránů. Těch tady během týdne napočí-
tali rybáři přibližně šest desítek. Den 
co den z vody vyloví kilogramy ryb. 
Amerika by měla letos vydat kolem 
40 tun tržních ryb. Nakolik koneč-

ný výsledek ovlivní právě kormorá-
ni, není zatím jasné. „Obdobná situ-
ace je také na některých rybnících na 
Tachovsku. Jsme proti kormoránům 
bezmocní. Můžeme je pouze pla-
šit, ale moc to nepomáhá. Od vody 
se nenechají vyhnat. A navíc na to 
nemáme lidi,“ uvedl Mašek. 

Výlov Ameriky je svátek nejen 
pro rybáře, ale tradičně i pro veřej-
nost. Navíc je letos součástí výlovu 
i Den českého produkčního rybář-
ství, určený zejména pro odborníky. 
Rybáři by měli debatovat o budouc-
nosti svého oboru a řada přijde 
zcela jistě i na kormorány, kteří
se stávají závažným problémem. 

„Mezi největší rybníky Českého 
rybářství patří ještě Betlém u Teplé. 
Lenešický rybník v Ústeckém kraji se 
lovil 5. až 9. listopadu,“ poznamenal 
Mašek. 

Rybáři jsou tradičně zdrženliví, 
pokud mají hovořit o cenách kaprů na 
trhu. To je zatím předčasné, uvedl Ma-
šek. Očekávat ale lze mírné zdražení. 
To by se mohlo pohybovat podle něk-
terých zdrojů mezi pěti až deseti pro-
centy. Podle rybářů ceny ryb několik 
let stagnovaly a ceny vstupů se přitom 
stále zvyšují. Jisté však údajně je, že 
kvalitních kaprů z produkce Českého 
rybářství bude v předvánočním pro-
deji dostatek. Část ryb z podzimních 

bude určena i na export, například do 
Německa. 

České rybářství hospodařilo loni 
na 283 rybnících o celkové výměře 
zhruba 1609 hektarů v několika kra-
jích. Na jeden hektar dosáhla firma 
produkce téměř 429 kilogramů trž-
ních ryb. Celkem v loňském roce 
rybáři vylovili asi 690 tun ryb. To byl 
meziroční nárůst kolem 30 tun. Z cel-
kové produkce bylo skoro 641 tun 
kaprů, a to znamenalo meziroční ná-
růst o zhruba 17 tun. České rybářství 
vykázalo za rok 2006 zisk po zdaně-
ní zhruba 4,6 milionu korun. V před-
chozím roce přitom skončila firma ve 
ztrátě asi sedm milionů korun. 

České rybářství Mariánské Lázně
loví rybníky, čelí náletům kormoránů

 Mariánské Lázně (Chebsko) (bo) – Společnost České rybářství Marián-
ské Lázně loví rybníky v Karlovarském kraji. I přes značné sucho a nedo-
statek vody v některých regionech očekávají rybáři letos slušné úlovky 
v těžší váhové kategorii. Výlovy ovšem komplikují nálety desítek kormo-
ránů, proti nimž jsou rybáři v podstatě bezmocní. Uvedl to jednatel spo-
lečnosti Zdeněk Mašek.

(zdroj: Český statistický úřad) 
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Radešínská Svratka (Žďársko) 
(li) – Farmáři na Žďársku skli-
dili svoji první úrodu genetic-
ky upravených brambor. Odrů-
du, která by v budoucnu měla 
sloužit k výrobě škrobu pro prů-
myslové účely, testovala spo-
lečnost Proagro Radešínská 
Svratka na šesti hektarech polí. 
Prokurista společnosti Jaro-
slav Michal řekl, že další po-
stup v příštím roce bude závi-
set na tom, zda pro pěstování 
a následné zpracování takových 
brambor podnik získá potřebná 
povolení. 

První pokusy s geneticky uprave-
nými brambory již v zemi prováděla 
firma BASF spolu s humpoleckým 
pracovištěm Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby. 

Pole s geneticky modifikovanými 
(GM) bramborami na Žďársku by-
lo sklizeno pod dohledem odborní-
ků. Sklízecí stroje musely být dobře 
vyčištěny, aby se nesmíchaly s klasic-
kými odrůdami brambor. Nyní jsou 
GM brambory uloženy ve skladu. 
Hektarový výnos se podle Michala 
zatím nedá hodnotit. GM brambo-
ry byly z půdy vybrány asi o měsíc 
dříve, protože v dalším roce by měly 
sloužit jako sadba. 

GM brambory mají na rozdíl od 
klasických odrůd jinou kvalitu škro-
bu, která je výhodnější pro výrobce 
papíru či lepidel. Ve výrobě potravin 
se nebudou vůbec používat. Farmá-
ři na Žďársku by chtěli na zpracová-
ní GM brambor zcela převést svoji 
malou škobárnu v Hodíškově, která 
má přidělenou evropskou kvótu na 
1400 tun bramborového škrobu roč-

ně. Vede je k tomu zájem zpracova-
telů. 

Geneticky upravené plodiny se
začaly prosazovat hlavně kvůli je-
jich zvýšené odolnosti vůči škůd-
cům. V Česku se pro komerční úče-
ly pěstuje GM kukuřice, používá 
se jako krmivo pro zvířata. Loni 
jí bylo oseto asi 1 290 hektarů
z celkových 80 000 hektarů všech 
druhů kukuřice, v tomto roce to 
už bylo asi 5 000 až 6 000 hekta-
rů. Zkušebně se nyní kromě bram-
bor mohl pěstovat i geneticky upra-
vený len. 

Podle dostupných informací unie 
se zřejmě zavedení GM brambor brá-
nit nebude. Proti pěstování uprave-
ných plodin v Česku se staví ekolo-
gická organizace Greenpeace. Podle 
ní představují riziko pro zdraví lidí 
i zvířat. 

Praha (zb) – Letošní domácí pro-
dukce medu bude asi mírně nad-
průměrná – mezi 7000 až 8000 tun. 
Odhaduje to tajemník Českého svazu 
včelařů Miloslav Peroutka. Jaro bylo 
podle něj vydařené, ale sucho v dal-
ším období omezilo pozdější snůšku 
tmavého medovicového medu. Loni 
se domácí výnos medu zvedl na 9080 
tun, nejvíce od roku 1993. 

V produkci jsou letos podle Perout-
ky regionální rozdíly – někde jsou vče-
laři vcelku spokojeni, někde si stěžu-
jí. Jaro bylo obecně pěkné, ale pro 
včely poněkud rychlé, protože kvetlo 
všechno najednou. „Včely měly velkou 
nabídku a některá včelstva ji nedoká-
zala plně využít,“ vysvětlil Peroutka. V 
dalším období bylo problémem sucho. 
Tam, kde napršelo, byla ještě medovi-
cová snůška a výnos medu byl vyšší, ale 
tam, kde nedostatek srážek pokračoval, 
si prý chovatelé stýskali. 

Ceny medu zůstávají podle svazu sta-
bilní, v obchodech kolem 100 až 120 

korun za kilogramové balení. Včelaři 
letos dostávali od obchodníků ve výku-
pech v průměru do 35 korun za kilo-
gram, s čímž nemohou být spokojeni, 
uvedl Peroutka. Taková částka je podle 
něj vzhledem k nákladům likvidační. 

Vedle toho nyní chovatele trápí para-
zitní onemocnění včel zvané varoáza. 
„Bohužel nám na ni letos v tuhle dobu 
hyne dost včelstev,“ uvedl Peroutka. 
Jak velké nakonec ztráty budou, lze prý 
těžko odhadovat, protože problém zřej-
mě bude trvat, dokud se neochladí. 

Důvodem je mimo jiné loňská mír-
ná zima, během níž včely nepřestaly 
plodovat. Jelikož roztoč způsobující 
varoázu se množí na plodu, namnožil 
se také. Svůj vliv může mít i to, že asi 
trochu polevila disciplína v tlumení 
nemoci, uvedl Peroutka. 

Na letošní produkci medu už úhyny 
kvůli varoáze nebudou mít vliv, ale zřej-
mě se projeví v příštím roce. Vedle ny-
nějších aktuálních ztrát pravděpodob-
ně víc včelstev pomře během zimy kvů-
li oslabení, uzavřel.

Praha – Nesmírné kotrmelce a peri-
petie provázel začátek pěstování kono-
pí v ČR. I když jde o prastarou plodi-
nu, která po staletí dominovala našim 
polím, po roce 1990 došla takřka k úpl-
nému vymýcení. Na Příbramsku, kde je 
jeden z jejich propagátorů se jménem 
Václav Říha, se dnes pěstuje na bezmá-
la 200 hektarech. V roce 2003 bývalý 
mechanizátor Václav Říha začínal s 60 
hektary. Měl výhodu, technice rozu-
měl, a tak si postupně pořídil jeden ze 
tří kombajnů, co jsou v Evropě a jejich 
prostřednictvím se dá semínko rychle 
a bezproblémově sklidit. Zpočátku bylo 
nutné před pole dávat cedulky oznamu-
jící, že je na pozemku technické kono-
pí bez THC, protože úroda přitahova-
la nejen feťáky a dealery drog, kteří do 
indického konopí přidávali technické, 
byla středem pozornosti i policie. Uká-
zalo se, že tato plodina byla právem 
předky tak ceněna a má dnes uplatně-
ní v mnoha oborech. Dá se z ní nejen 
vyrábět velmi kvalitní kosmetika, mno-
ho druhů potravin, topivo v podobě bri-
ket, ale jsou z ní krásné konopné látky 
a má velký význam i v automobilovém 
průmyslu. Existují například konopné 
díly do aut a správně upravenou palub-
ní desku v osobním autě by málokdo 
rozeznal od kovové. Přitom výhodou je 
snadná rozkladatelnost na skládce.

KONOPÍ ZAZNAMENÁVÁ 
V EVROPĚ BOOM

 Není proto divu, že v Evropě zazna-
menává konopí boom a v České repub-
lice za poslední dva roky prudce při-
bylo míst, kde zemědělci pěstují tech-
nické konopí. Desítky let zakázaná 
plodina, která obsahuje naprosté mini-
mum psychotropní látky THC, je pře-
sto i dnes terčem nájezdů uživatelů 
marihuany.

„Párkrát to zkusí a pak toho ale 

nechají, protože to žádné účinky nemá,“ 
říká Václav Říha. Podle něj se občas 
mezi zloději zřejmě objevují i dealeři, 
kteří pak technické konopí přisypou do 
marihuany z indického konopí.

Technické konopí má maximál-
ně 0,2 % THC, u konopí pěstované-
ho na výrobu drog se podíl pohybuje 
i přes deset procent. K tomu, aby se 
někdo „zhulil“ technickou variantou, 
by bylo potřeba vykouřit několik kilo-
gramů najednou. Taková plodina má 
také vysoký obsah látky, která blokuje 
působení psychoaktivní složky, takže 
je označována jako „antimarihuana“.

Pěstování technického konopí u nás 
bylo desítky let zakázáno, teď zažívá 
renesanci. Každý pěstitel, který oseje 
více než sto metrů čtverečních, to musí 
nahlásit celníkům.

KONOPÍ SE NESMĚLO 
PĚSTOVAT

I tak je plodina, kterou běžně pěs-
tovali lidé v první polovině minulého 
století, zahalena spoustou předsudků. 
„Lidé nejsou informovaní, první rok 
pěstování u mě byla stále policie. Při-
tom je to naprosto neškodné,“ dodal 
Říha.

Letos se podle odhadů Konopářské-
ho svazu České republiky sklidí kono-
pí na zhruba šestnácti stech hektarech. 
„Myslím, že v Česku jsou pěstitelské 
kapacity až do výše čtyřiceti tisíc hek-
tarů,“ uvedla během tiskové konferece 
uspořádané agrární komorou v polovi-
ně října předsedkyně Konopářského 
svazu Marie Široká. 

Podle ní by se do pár let mohla Čes-
ká republika stát největším zpracovate-
lem konopí v Evropě. Nyní jsou největ-
šími producenty a zpracovateli rostliny 
Francie, Velká Británie a Německo. 

Právě posledně jmenovaná země má 
značný zájem o rozšíření pěstitelských 

kapacit konopí na českém území. 
„Němci v konopí vidí velký potenciál. 
Problém je, že chtějí od našich země-
dělců vykoupit relativně levnou suro-
vinu s tím, že ji po zpracování budou 
zpětně prodávat v Česku už s několi-
kanásobně vyšší přidanou hodnotou,“ 
konstatuje Široká. 

Kvůli skoro třicetiletému ignoro-
vání této plodiny v Česku nyní chybí 
stroje na zpracování konopí a moder-
ní technologické postupy pro maxi-
mální využití konopí. To se však rych-
le mění. 

PRŮKOPNÍK PĚSTOVÁNÍ 
KONOPÍ ŘÍHA

MÁ KOMBAJN I LIS
„V Evropě existují pouze tři stroje, 

které dokážou konopí sklidit na pro-
fesionální úrovni. Jeden z nich patří 
nám,“ řekl Václav Říha, majitel firmy 
Hemp Production, která se na orientuje 
na zpracování a distribuci konopných 
výrobků. Na tiskovou konferenci přivezl 
konopný chléb a olej, do něhož si novi-
náři kostky vynikajícího tmavého chle-
ba namáčeli. „Obojí chutná výborně,“ 
upozornila na lahodnost oleje a vybra-
nou chuť jedna z novinářek. Všichni 
měli možnost ochutnat i konopné limo-
nády a pivo, které jako jediný v zemi 
vyrábí pivovar Nová Paka.

S tímto nápojem se mohli již spo-
třebitelé podle předsedkyně Konopář-
ského svazu ČR Marie Široké v minu-
losti setkat při některých prezentač-
ních akcích svazu, v Budějovicích ale 
na Zemi živitelce mělo letos konopné 
pivo premiéru.

KONOPNÉ PIVO JE HITEM
V Evropě se přitom podle ní vyrá-

bějí různé druhy konopných piv napří-
klad v Rakousku, vesnice Reingers má 
dokonce svou vlastní značku.

Na špičce evropské produkce je ale 
hlavně Švýcarsko a Německo. Jednot-
livá piva se liší především v obsahu 
konopí, které se buď do piva přidává 
jako aroma, nebo se z něj pivo přímo 
vaří. Má to svou logiku, konopí totiž 
botanicky patří společně s chmelem 
do dvou rodů bylin z čeledi konopo-
vitých. Podle producentů konopných 
piv se tento produkt liší od klasické-
ho piva především tím, že konzumenty 
energeticky povzbuzuje, zatímco kon-
zumace normálního piva aktivitu spí-
še utlumuje.

Vyrábět konopné pivo, pochopitelně 
z technického, ne indického konopí, 
není zakázáno. „Legislativa EU pou-
ze stanovuje maximální obsah THC 
látek v pěstovaných rostlinách,“ kon-
statuje Široká. Na rozdíl od mýtů spo-
jujících pojem konopí s marihuanou je 
konzumace potravin s obsahem tech-
nického konopí pro lidský organismus 
prospěšná. Jeho semena totiž obsahují 
všech osm esenciálních aminokyselin, 
které si tělo člověka nedokáže vyrobit 
a které jsou důležité pro imunitní sys-
tém člověka.

ZÁSOBÁRNA PROTEINŮ
„Jedna hrst konopných semen kry-

je potřebu proteinů a mastných kyse-
lin dospělého člověka na jeden den,“ 
tvrdí Široká. 

Z konopných semen se v součas-
nosti vyrábí množství potravin, napří-
klad mouka, pečivo, pomazánky, müsli 
tyčinky, těstoviny, ingredience do salá-
tů, jedlý olej či margarín, kromě piva 
také čaj, víno i destiláty, ne však v Čes-
ké republice. „U nás začínáme a prv-
ními vlaštovkami jsou chleba, těstovi-
ny, olej a záhy přibudou další dobroty,“ 
říká Říha. Na tiskové konferenci pro-
zradil, že s jednou pražskou restaurací 
nyní tvoří kuchařku jídel, jejichž zákla-

dem bude konopí. Slíbil novinářům, že 
vše bude brzy na světě, jako v případě 
čokolády, kterou již vyrábí jedna česká 
firma a novináři mohli také ochutnat.

Zatím jak se zástupci producentů 
konopí na tom shodli, stojí i před dal-
ším problémem, že totiž odpovědní 
úředníci na ministerstvech bohužel vět-
šinou nemají dostatek znalostí o kono-
pářské problematice. Problém je rov-
něž v podílu látky THC. V Česku je 
přípustná norma 0,2 procenta. Rolníci 
by ale rádi tento podíl zvedli na jedno 
procento. Přitom například ve Švýcar-
sku je limit stanoven na čtyři procenta, 
v Kanadě na pět, a v Holandsku dokon-
ce na patnáct procent. 

 „V současné době jednáme se dvě-
ma nadnárodními potravinářskými 
řetězci, které mají o distribuci konop-
ných výrobků velký zájem,“ dodala 
Široká. 

NECHTĚJÍ VYVÁŽET SUROVINU, 
ALE HOTOVOU PRODUKCI

Z jednoho hektaru se dá sklidit na 
600–800 kilogramů konopného semen 
a 6–12 tun konopných stonků. Semínka 
Václav Říha lisuje na svém lisu a z tuny 
semen vylisuje na 210 kilogramů oleje. 
„Konopí bych chtěl mít na 2 000 hek-
tarech,“ říká. Podle dietologů lžička 
konopných loupaných semen, což je 
tak 20 gramů, dodá lidskému organis-
mu potřebné živiny na celý den. V sou-
časné době, kdy ceny obilí vylétly tak 
nahoru, se pěstování konopí a výnosy 
z jednoho hektaru nedávají ekonomic-
ky srovnávat s efektem obilnin. „Vše má 
ale svůj čas, zvláště když chceme vyrá-
bět mnoho druhů konopného zboží,“ 
říká Říha a upozorňuje na velmi zajíma-
vé ceny u většiny konopných produktů. 
I z tohoto důvodu nehodlají konopáři 
vyvážet surovinu, ale jen hotové pro-
dukty. Text a fota Eugenie Línková

Farmáři na Žďársku
sklidili první geneticky upravené brambory 

Produkce medu bude letos
asi mírně nadprůměrná 

Konopí se vrací na česká a moravská pole
Konopí je výjimečná rostlina, říká jeden ze zpracovatelů a pěstitelů Václav Říha z fir-
my Hemp Production. Na snímku je na pozemku ve vzrostlém konopí.

Z technického konopí se dnes ve světě vyrábí na 25 000 nejrůznějších produktů, od 
potravin, kosmetiky, oděvů až po technické výrobky je škála nesmírně pestrá. Na 
snímku jsou granule, tzv. Pelety, určené k topení.

Konopářský svaz chce podle předsedky-
ně Marie Široké plochy s touto plodinou 
zvýšit nejméně na deset tisíc hektarů.



30 / z domova Potravinářský zpravodaj 11 / 2007

Její zákazníci se rekrutují nejen ze segmen-
tu průmyslových výrobních podniků, obchod-
ních a administrativních center, ale jsou jimi 
rovněž i veřejní dopravci, banky, státní insti-
tuce a školy. 

Základní fi losofi í a zároveň i hlavním cílem, 
který si společnost TEST stanovila již na počát-
ku svého fungování, je „poskytovat vyso-
ce kvalitní služby, napomáhat svým zákazní-
kům řešit jejich každodenní provozní problé-
my a navazovat s nimi dlouhodobou, solidní 
a oboustranně prospěšnou spolupráci“.

Dostát tomuto cíli a být stále o krok napřed 
oproti konkurenci znamená neustále sledo-
vat, udržovat a kontinuálně zvyšovat spokoje-
nost svých zákazníků. Hledat nová řešení jejich 
potřeb v oblasti úklidu, přistupovat individu-
álně k jednotlivým požadavkům a přicházet 
s ekonomicky a technicky vhodným řešením 
šitým přímo na míru. 

Právě z těchto důvodů se společnost TEST 
v maximální míře zaměřuje nejen na neustá-
lý rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců 
v oblasti používání nových technologií, ale 
rovněž rozsáhle investuje do svého strojového 
vybavení, technického zázemí i nových tech-
nologií úklidu (např. technologie kryo-čiště-
ní, apod.). 

Jako součást aktivit vedoucích ke zvyšo-
vání a stálému udržování spokojenosti svých 
zákazníků společnost TEST jako jedna z prv-

ních ve svém oboru implementovala, a dnes 
již úspěšně i re-certifi kovala, systém manage-
mentu kvality dle norem ISO 9001 společně se 
systémem environmentálního managemen-
tu ISO 14001 a systémem bezpečnosti práce 
OHSAS 18001. 

Společnost TEST je dnes, díky svým dlouho-
letým zkušenostem v oblasti úklidu a spoluprá-
ci s dalšími sesterskými společnostmi nadná-
rodního seskupení Veolia Environnement v ČR, 
ještě více než kdy dříve připravena řešit potře-
by a požadavky svých současných i budoucích 
zákazníků, a to zejména v oblastech:

–  komplexní úklidové práce
pro průmyslové podniky 

–  komplexní úklidové práce
pro administrativní a obchodní centra 

–  komplexní úklidové práce
pro skladovací a logistická centra 

–  komplexní služby likvidace odpadů 
včetně odpadů nebezpečných

–  komplexní správu objektů

Mezi významné klienty společnosti TEST 
mimo jiných patří: Zentiva a. s., Mafra a. s., 
Lasselsberger a. s., Obchodní tiskárny a. s., 
Obchodně zábavní centrum OCL Letňany, 
Tesco Stores a. s., Komerční banka a. s., Česká 
spořitelna a. s., Středočeská plynárenská a. s.,
Odkolek, Delta Pekárny, Teplárna Ústí nad 
Labem, Elektrárna Třebovice, Filozofi cká fakul-
ta Univerzity Karlovy, městské části Praha 3, 5, 
14 a další. 

TEST, spol. s r. o.
– partner environmentálních služeb

Společnost TEST, spol. s r. o., patřící do mezinárodní skupiny Veolia Environnement, je 
jedním z leaderů v segmentu fi rem zabývajících se průmyslovým úklidem v České republi-
ce. Na trhu působí a svým klientům úspěšně pomáhá řešit otázku čistoty a kvalitního úkli-
du již od roku 1991.

Mlýn Perner Svijany spol. s r. o.
Svijany 17, 463 46 Příšovice

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

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

Téměř ke všem pšeničným moukám dodáváme na přání zákazníka
certifikáty jakosti, včetně reologických hodnot dohodnutých smluvně. 

  
Mouky žitné: 

T960, chlebová, celozrnná
Mouky jsou dodávány cisternami nebo pytlované. 

Ceny jsou sjednávány individuálně.
   

Zlepšující pekařské přípravky a směsi: 

Tyto výrobky vyrábíme a prodáváme již 12 let. Na jejich výrobě spolupracujeme 
se společností Deutsche Bake a Mühlen Chemie.  Prodej a aplikaci v pekárnách 
zajišťuje zkušený pekařský technolog.  Současný sortiment představuje 30 výrob-
ků. Zlepšující přípravky i moučné směsi jsou pro větší odběratele přizpůsobovány 
individuálně k dané technologii a také s ohledem na vlastnosti mouk, které závisí 
od úrovně sklizně obilí v tom kterém roce. 

www.mlynperner.cz

�  Rok 2007 přinesl řadu změn pro společ-
nost KåKå. Můžete nám ty nejdůležitější 
přiblížit?

Tento rok byl pro nás opravdu plný zásadních 
změn. Naše mateřská společnost KåKå Sweden 
se stala vlastníkem prémiových značek margarínů 
a ztužených tuků (dříve patřící společnosti Setuza) 
a my jejich výhradním distributorem.

�  To ale není jediná zásadní změna?
Ano, máte pravdu. Doposud byly značky mar-
garínů a ztužených tuků vyráběny ve spoluprá-
ci se společností Setuza, ta ale k 31. říjnu 2007 
ukončuje výrobu margarínů a tuků. Pro naše dal-
ší výrobní aktivity jsme našli nového strategic-
kého partnera.

�  Můžete být konkrétnější?
Na základě mezinárodního výběrového řízení 
byla vybrána fi rma s globálním zázemím. Naším 
novým strategickým výrobním partnerem se sta-
la společnost Royal Brinkers.

�  Co si od budoucí spolupráce slibujete? 
Výrobní zázemí našeho nového strategického part-
nera je opravdu na světové úrovni. Nejmodernější 

technologie a vývojové centrum nám zajistí stan-
dardizaci kvality našich margarínů a ztužených 
tuků značky Favorit a zároveň se nám otevírá 
možnost pro vývoj nových trendů a výrobků pří-
mo na míru dle požadavků našich zákazníků.

�  Často diskutované téma podzimu je razant-
ní nárůst cen rostlinných olejů a tuků. Jaké 
důsledky to přináší pro Vaši společnost?

Meziročně vzrostly vstupní ceny palmového 
tuku přibližně o 40 % a u ostatních druhů rost-
linných olejů je velmi podobný trend. Logicky se 
tedy tento nárůst cen promítne i do cen fi nálních 
produktů. Zdražování margarínů a tuků probíhá 
v celé Evropě. Tomuto nepopulárnímu kroku se 
ani my nemůžeme vyhnout.

�  Co je cílem společnosti KåKå v roce 
2008?

Naším cílem pro rok 2008 je především upevnit 
naší pozici na trhu, dále se zaměříme na zkvalit-
nění a rozvoj zákaznického servisu a distribuce. 
A v neposlední řadě si klademe za cíl přinášet 
komplexní nabídku základních surovin pro peka-
ře a cukráře, kterou chceme rozšířit o novinky 
z oblasti mixů, premixů a kvalitních náplní.

KåKå má nového strategického 
partnera pro výrobu svých značek

margarínů a tuků

O rozhovor jsme požádali 
paní JAROSLAVU HEJLOVOU

– vedoucí prodeje
průmyslového zboží

ve společnosti
KåKå CZ.

KåKå CZ s. r. o., Zahradní 360, 252 61 Jeneč u Prahy
Telefon: 210 082 630, 800 173 322, fax: 210 082 635

E-mail: info@kaka-cz.cz,  ww.kaka-cz.cz,



EXTRAKT Z LISTÍ 
OŘEŠÁKU 

PŘÍRODNÍM 
ANTIOXIDANTEM
Ve studii publikované v časopise Food 

Chemistry píše autorka Isabel Almeido-
vá z farmaceutické fakulty univerzity 
v Portu, že extrakt z listů ořešáku krá-
lovského (Juglans regia) má schopnost 
neutralizovat reaktivní formy kyslíku 
a dusíku zodpovědné za kažení potra-
vin. Tato snadno dostupná surovina se 
tak může stát levným zdrojem přírodní-
ho antioxidantu. Extrakt by byl vhodným 
přípravkem bránícím peroxidaci lipidů 
a tím chránícím potraviny, léčivé mas-
ti či léky před oxidativním poškozením. 
Před začleněním přípravku do seznamu 
přírodních alternativ syntetických anti-
oxidantů zpomalujících kažení potravin 
však musí být extrakt z listí ořešáku ještě 
podroben toxikologickým studiím. 

V článku Almeidová a spolupra-
covníci uvádějí, že etanolový a vod-
ní extrakt z listů J. regia byl aktivní ve 
vychytávání reaktivních forem kyslíku 
a dusíku při koncentracích v řádu mik-
rogramů. Hodnota IC50 pro látky pohl-
cující reaktivní formy kyslíku (ROS), 
což je koncentrace, při které je inak-
tivováno 50 procent volných radikálů, 
byla 47,6 mikrogramů na mililitr. Pro 
srovnání hodnota Troloxu je 452 mg 
na mililitr. IC50 pro pohlcování reak-
tivních forem dusíku (RNS) byla 1,80 
mikrogramů na mililitr.

Výzkumníci měřili absorpční kapa-
citu pro kyslíkové radikály (ORAC) 
a zjistili, že činí 2,17 mikromolů ekviva-
lentů Troloxu/na mikrogram extraktu, 
což bylo 55 procent hodnoty samotné-
ho Troloxu a téměř dvojnásobek hod-
noty ORAC uváděné pro vitamín C 
(kyselina askorbová, 1,24 mikromolů 
ekvivalentů Troloxu/mg extraktu). Při 
kvantifikaci celkového obsahu fenolo-
vých látek extraktu byla zjištěna hodno-
ta 270 mg ekvivalentů kyseliny gallové 
na gram extraktu. Tyto výsledky vedly 
autory studie k závěru, že listy ořešáku 
jsou vhodnou, levnou a snadno dostup-
nou surovinou pro získání přírodního 
přípravku s antioxidační aktivitou.

Podle odhadů agentury Frost and 
Sullivan hodnota trhu přírodních anti-
oxidantů se od roku 2004 do roku 2008 
zvýší z 46 milionů eur na 58 milionů 
eur.

CARGILL A COCA 
COLA VYVÍJEJÍ 

PŘÍRODNÍ 
SLADIDLO

Společnost Cargill spolu s Coca 
Colou vyvinuly nové nekalorické sladi-
dlo z jihoamerické byliny Stevia rebau-
diana (sladká tráva) a chtějí je také spo-
lečně uplatnit ve svých potravinářských 
výriobcích. Podle zpráv z deníku Wall 
Street Journal si již Coca Cola poda-
la přihlášky na 24 patentů souvisejí-
cích s produktem, který byl pojmeno-
ván Rebiana. Coca Cola plánuje použít 
toto sladidlo v některých svých nápojích 
a předpokládá se, že tak učiní i Cargill.

Produkty ze stevie jsou ve Spoje-
ných státech zatím schváleny pouze 
jako doplnky stravy, nikoliv jako látky 
přídatné, proto trhy pro nově vyvinuté 
sladidlo budou zatím muset být mimo 
území USA. Nebude to problém, pro-
tože v Japonsku, Brazílii, Číně a v deví-
ti dalších zemích Stevia jako aditivum 
již schválena je. Předpokládá se, že Car-
gill bude se sladidlem provádět klinické 
testy a jejich výsledky použije ve zdů-
vodnění své žádosti o schválení Rebia-
ny jako látky přídatné i v USA. 

Stevia rebaudiana je víceletá bylina 
z čeledě hvězdnicovitých, dorůstá výš-
ky až půl metru. Její drobné sytě zelené 
lístky jsou vstřícné, kopinaté. Extrakt 
z celé rostliny, nejvíce však z lístků, 
obsahuje glykosid steviosid, který má 
sladivost asi 300krát vyšší než řep-
ný cukr, přitom je to látka nekaloric-
ká a s nulovým glykemickým indexem. 
Chuť tohoto přírodního sladidla má 
pomalejší nástup a trvalejší trvání než 
u cukru, některé extrakty mohou být 
lehce nahořklé nebo zanechávat při 
vysokých koncentracích v ústech léko-
řicovou pachuť.

Američtí indiáni používali lístky sté-
vie nejen k oslazení nápojů a pokrmů, 
ale znali i jejich léčebné účinky. Věd-
ci zjistili, že populace z kmene indi-
ánů Guarani téměř netrpí kazivos-
tí zubů, takže předpokládají, že stévie 
dokáže i ničit celou řadu z hlediska 
zubního kazu nebezpečných bakterií 
ústní mikroflóry. Při žvýkání i malé-
ho lístku vydrží sladká chuť v ústech 
velmi dlouho a člověk pak nemá chuť 
na jiná, energeticky vydatnější pokr-
mech a netrpí pocitem hladu. Je to vel-
mi vhodné zejména pro lidi, kteří chtě-
jí shodit nějaké to kilo dolů. 

Většina nealkoholických nápojů 
v USA je v současnosti slazena kuku-
řičným vysokofruktózovým sirupem. 
Tento sirup se však stal terčem kriti-
ky, protože je údajně jedním z hlavních 
příčin šíření epidemie obezity v USA. 
V nízkoenergetických nápojích se použí-
vají syntetická sladidla sacharin, aspar-
tam a cukralóza a jejich směsi. Britský 
deník The Times spekuloval, že vývoj 
nového sladidla může být náznakem, že 
oblíbenost cukralózy od firmy Tate & 
Lyle klesá. Podle výsledků zveřejněných 
v měsíci září zaznamenala značka cuk-
ralózy Splenda pouze velmi malý růst, 
což je pro Tate & Lyle zklamání.

Nedávná zpráva agentury Freedo-
nie zabývající se analýzou trhu doklá-
dá, že trh se sladidly v USA je připra-
vený na 4procentní roční růst a v roce 
2010 by měl dosáhnout hodnoty 1 mili-
ardy USD. Společnost, která by mohla 
nabídnout přírodní alternativu k umě-
lým sladidlům by se na tomto rostou-
cím trhu mohla se svými produkty vel-
mi dobře uplatnit.

SÝROVÁ KULTURA 
PŘINÁŠÍ OVOCNÉ 

AROMA
Společnost Cargill Texturizing Solu-

tions představila novou mikrobiální 
kulturu, po které získá uzrálý sýr jem-
né ovocné aroma. Gilles Arpaillanges, 
který zodpovídá za technickou podpo-
ru vývoje povrchových a zracích kultur 
uvádí, že trh sýrů je tažený poptávkou 
po sýrech se specifičtější a silnější vůní. 
V současnosti jsou prý mezi spotřebite-
li oblíbené kombinace nasládlého ovoc-
ného a květinového aroma s krémovou 
texturou.

Kultura Geotrichum fragrans byla 
vyvinuta na základě počítačového 
modelovacího procesu, který umož-
ňuje R&D týmu studovat aromatic-
ký profil kultury pomocí chromato-
grafiých a olfaktometrických metod. 
Geotrichum fragrans je plíseň, kte-
rá se přirozeně vyskytuje na povr-
chu některých druhů sýrů. Je součás-
tí normální mikroflóry kupříkladu
sýru Saint Nectaire AOC. Kultura je
buď přímo inokulovaná do mléka ane-
bo aplikovaná na povrch zrajících sý-
rů. Nejlépe se jí daří při teplotách nad 
12 oC. Metabolizuje a rychle hydrolyzu-
je mléčný tuk a při tom vytváří těkavé 
aromatické sloučeniny – estery a alko-

holy. Mimoto degraduje kyselinu mléč-
nou, čímž stoupá hodnota pH. Je-li 
použita v kombinaci s jinými cargil-
lovskými mikrobiálními kulturami, je 
vhodná pro všechny hlavní druhy sýrů 
– měkké i tvrdé.

Není to poprvé, co výrobci sýrových 
kultur nabízejí ovocný flavor. V roce 
2005 rozšířilo Danisco svoji linii Cho-
ozit o kulturu Geotrichum candidum 
s tutti-fruity aromatem. Tato kultura je 
určena pro všechny měkké sýry – od 
kozích po camembert. Cargill uvádí, 
že rozdíl mezi jeho kmenem a Geot-
richum candidum Danisca tkví v tom, 
že jeho kmen vytváří flavor se silněj-
ším ovocným tónem akcentujícím jabl-
ko a banán a čersvou, měkkou, krémo-
vou texturu. 

G. fragrans byl vyvinutý na praco-
višti ve Francii. Primárním trhem pro 
novou sýrovou kulturu bude Evropa.

Cargill Texturizing Solutions je glo-
bální společnost se sídlem v Belgii spe-
cializující se na vývoj přísad ovlivňují-
cích texturu potravin a nápojů – hydro-
koloidů, emulgátorů, lecitinů, škrobů, 
sójové mouky, mikrobiálních kultur 
a funkčních systémů.

NOVÝ POSTUP 
VÝROBY KAKAA 

BOHATÉHO 
NA FLAVONOIDY

Španělští vědci vynalezli nový 
postup přípravy kakaového prášku, 
který obsahuje osmkrát vyšší množství 
určitých druhů flavonoidů, jimž je při-
pisováno zdraví prospěšné působení 
čokolády. Výsledky své práce zveřejnili 
v časopise Journal of Agricultural and 
Food Chemistry.

Juan Carlos Espin de Gea s kolegy 
vynechali v postupu zpracování kaka-
ových bobů tradiční kvašení a pražení 
a tím dosáhli vyšší koncentrace flavo-
noidů (zejména flavanolových mono-
merů a dimerů) ve zpracovaných 
bobech. Ve spolupráci s vědci ze spo-
lečnosti Natraceutical group též testo-
vali biologickou dostupnost těchto fla-
vonoidů pro lidský organismus a zjisti-
li, že je pětkrát vyšší než z konvenčního 
kakaového prášku. Všechny tyto stu-
die prokázaly, že nová metoda výroby 
kakaového prášku znamená z hlediska 
obsahu flavonoidů a jejich biologické 
dostupnosti významné zlepšení, neboť 
v krevní plazmě testovaných dobrovol-

níků i v jejich moči bylo nalezeno vyšší 
množství metabolitů flavonoidů.

Zdravotním benefitům na antioxi-
danty bohaté čokolády byla v posled-
ních letech věnována značná pozor-
nost. Výrobci čokolády začali použí-
vat vysoký obsah kakaa (70 procent 
a více) jako prostředek diferenciace 
mezi čokoládami a na kakao se zača-
lo pohlížet jako na funkční přísadu pro 
potravinářské aplikace.

Na flavonoidy bohatý kakaový prá-
šek se připravuje blanšírováním čers-
tvých kakaových bobů v horké vodě, 
kterým se inaktivuje enzym polyfenol 
oxidáza zodpovědná za oxidaci poly-
fenolů v bobech. Boby se poté usu-
ší, zbaví slupky, rozemelou, prášek se 
následně částečně zbaví tuku a nako-
nec se vakuově vysuší.

Srovnání s konvenčně připraveným 
kakaovým práškem ukázalo, že na fla-
vonidy bohaté kakao obsahovalo čtyři-
krát více prokyanidinů a osmkrát více 
epikatechinů a prokyanidinu B2 než 
konvenční prášek. V testu na biologickou 
dostupnost těchto flavonoidů šest zdra-
vých probandů konzumovalo mléčný 
nápoj připravený s flavonoidy bohatým 
kakaem. V druhé fázi testu konzumova-
li titíž účastníci totožný nápoj, tentokrát 
připravený s tradičním kakaem. Krev 
a moč probandů prokázala vyšší biolo-
gickou dostupnost flavonoidů z boha-
tého kakaového prášku, neboť po kon-
zumaci jím obohaceného mléka v krvi 
i moči probandů bylo pětkrát více gluko-
ronidu epikatechinu, což je hlavní pro-
dukt metabolismu flavonoidů. 

Společnost Natraceutical přesunula 
svoji pozornost z kofeinu na flavonidy 
v roce 2003 a začala pro výrobce potra-
vin snažící se zlepšit zdraví prospěšnou 
účinnost svých výrobků vyvíjet řadu pří-
sad s různě vysokou koncentrací přírod-
ních antioxidantů pocházejících z kakaa. 
Tyto přísady jsou v současnosti na trhu 
pod značkou CocoanOX.

Čokoládový gigant MARS nedávno 
výše uvedenou španělskou společnost, 
která začala v USA prodávat Cocoa-
nOX, obvinil z neoprávněného používá-
ní patentů na polyfenol bohaté kakaové 
extrakty. Natraceutical se však ohradila 
v tom smyslu, že postup přípravy těch-
to extraktů si nechala patentovat a že 
nový postup zveřejněný v časopise Jour-
nal of Agricultural and Food Chemist-
ry je odlišný od postupu patentovaného 
MARSem.

 Tatiana Oldřichová, ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Vídeň (dra) – Každý Rakušan 
vypil za poslední rok 162 litrů 
kávy. Je to zhruba stejné množství 
litrů v přepočtu na českou kon-
zumaci piva. Když se ale vrátí-
me ke konzumu kávy, potom to 
pro rakouského občana předsta-
vuje denně 2,6 šálku na každé-
ho obyvatele země. Rakousko se 
tak ve spotřebě kávy řadí na páté 
místo na světě hned za skandi-
návské země Švédsko, Norsko, 

Dánsko a Finsko. Káva je dokon-
ce v Rakousku mezi všemi nápoji 
na prvním místě – vypije se jí víc 
než piva i víc než balené stolní vo-
dy.

Všechny tyto a mnohé další úda-
je je možné se dozvědět z rakouských 
médií v rámci příprav na takzvaný Den 
kávy, který se v zemi koná vždy 1. říj-
na. Letos již posedmé a počtvrté celo-
státně; první tři ročníky se soustředi-

ly jen na Vídeň. Dny pořádá rakouský 
Svaz kávy a čaje, který tak chce nejen 
propagovat kávu obecně, ale chce 
přispět i k oživení poněkud vybled-
lé slávy tradičních rakouských kavá-
ren. 

Den kávy každoročně provází celá 
řada akcí od ochutnávek až po kon-
certy. Nejzajímavější pro návštěvníky 
je asi obří šálek kávy, který byl letos 
vystaven před kavárnou Korb v centru 
města. Jeho výška je 2,20 metru a prů-

měr 2,50 metru a návštěvníci mohli 
hádat, kolik kávy v kilogramech se do 
něj vejde. Vítěze čeká cesta do Brazí-
lie, největšího producenta kávy na svě-
tě. 

V Česku sice spotřeba kávy v posled-
ních letech roste, ale zatím je zhruba 
dvaapůlkrát nižší než v Rakousku. 
Káva je po ropě druhou nejvýznam-
nější surovinou ve světovém obchodě. 
Druhým největším producentem po 
Brazílii je Vietnam.

Krasnodar (dra) – Bordeaux, Chi-
anti... Kubáň. Andrej Piltakjan, 
malý vinař v předhůří Kavkazu, 
nemá nejmenších pochyb: Rusko 
se může zařadit na seznam oblas-
tí produkujících prvotřídní světo-
vé víno.

„Je to tady lepší než ve Francii nebo 
v Itálii. Potřebujeme ale investice,“ sou-
dí třiatřicetiletý Piltakjan, zatímco pil-
ní sběrači hroznů pracují na 11 hekta-
rech u obce Gaikadzor v Krasnodar-
ském kraji. 

Piltakjanovy vinice, které jsou sou-
částí velké vinařské společnosti, jsou ve 
špatném stavu, působí dost neduživě. 
Majitel prodává téměř všechno hroz-
nové víno, které se tu vypěstuje, míst-

ním „továrnám na víno“ ještě ze sovět-
ských dob. 

Do této malé vinařské oblasti nazva-
né podle místní řeky Kubáň, jejíž vini-
ce jsou rozsety na svazích kolem lázeň-
ského střediska Anapa na břehu Čer-
ného moře, ale už začaly postupně 
přitékat investice.

Kolem celé Anapy, bývalé kolonie 
antického Řecka, jsou stovky hektarů 
osázeny novými vinicemi a podnikatelé 
z Moskvy již tady začali investovat. 

Výrobci místního vína připomínají, 
že v minulých několika desetiletích za 
sovětského režimu byla kvalita oběto-
vána v zájmu kvantity. Ani dnes není 
z hlediska světového trhu pohled na 
kubáňské vinice příliš pěkný. 

„Bude to trvat ještě dvacet let... 

Zatím se orientujeme na vína na nižší 
hranici hodnocení,“ řekl francouzský 
podnikatel Frank Duseigneur, který ří-
dí vinařské závody Château Le Grand 
Vostok. Ty zahájily provoz v roce 
2003. 

Duseigneura, který se naučil své-
mu řemeslu ve Francii, si najali ruští 
investoři. Usadil se v roce 2003 v malé 
kozácké obci Sadovy v oblasti Kubá-
ně. 

Château Le Grand Vostok, což je 
nová značka, která nahradila znač-
ku z dob bývalé sovětské společnos-
ti Aurora, produkuje na 600 000 lah-
ví vína ročně. Ta se prodávají v Rusku 
z přepočtu 126 Kč za lahev. 

Další podnikatelé v oblasti tvrdí, že 
kvalita vína je vynikající, ale připomí-

nají, že je nutná lepší propagace v Rus-
ku i v zahraničí. 

Víno se začalo v oblasti produkovat 
před tisíci lety, v době, kdy tady žily 
kmeny Čerkesů a Adygejců a po nich 
pontští Řekové. Po dobytí Kavkazu 
Ruskem v 19. století bylo hodně oby-
vatel vyhnáno a úrodnou půdu osídlili 
Kozáci a Arméni. 

V době Sovětského svazu se prů-
mysl rozvíjel pod heslem „Udělejme 
z Kubáně sovětskou Champagne“. Ale 
po kampani proti alkoholismu, kterou 
v 80. letech zahájil sovětský předák 
Michail Gorbačov, většina vinic zmi-
zela. 

Další regionální producent, kte-
rý by se rád vyšplhal nahoru a usadil
se na světových příčkách, je Abrau-

Durso, který od roku 1870 produku-
je šumivá vína na zelených svazích 
u Anapy. 

„Jsou lidé, kteří sem přijedou, nasa-
jí vzduch a řeknou, že v zahraničí jsou 
lepší vinice. Ale přesto se sem stále vra-
cejí,“ říká průvodkyně Elena Petrová 
a ukazuje velké sklepy z 19. století. 

Zdejší šumivá vína se dodávají do 
Kremlu, stejně jako se dříve posíla-
la carovi. Ve sklepích mohou návštěv-
níci vidět i lahev podepsanou součas-
ným ruským prezidentem Vladimirem 
Putinem. 

„Chceme vrátit popularitu a kvali-
tu našemu šampaňskému, které mělo 
před revolucí 1917,“ řekl Boris Titov, 
který z Moskvy řídí výrobu 2,5 milio-
nu lahví šumivého vína ročně.

Rusko se chce stát producentem prvotřídního vína 

Každý Rakušan vypije ročně 162 litrů kávy 
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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
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·   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.

PRODÁME   SOUPRAVU
pro přepravu 200 ks jat. prasat, 34 ks jatečného skotu

Auto:  SCANIA R124LA4X2NA-Topline r. v. 2003
Návěs:  PEZZAIOLLI r. v. 1999 (nebo návěs samostatně)

Velmi dobrý stav !  Kontakt: 602 309 846

Provozní areál mrazíren ve Zlíně
DRAŽBA DOBROVOLNÁ 3. 12. 2007 v 15.45 hodin

Prodej areálu původních mrazíren ve Zlíně 
na konci ul. Jateční, nedaleko  centra v prů-
myslové zóně o výměře 5.627 m2. Areál tvo-
ří administrativní  budova se soc. zázemím 
o výměře cca 2.783 m2, škvařírna o výmě-
ře cca 1.208 m2 a sklad o výměře cca 255 m2, 
nakládací rampa, IS: voda,  el.220/380V, kana-

lizace, tuková splašková kanalizace. Prodej včetně  movitých věcí a techno-
logie. Cena dle znaleckého posudku:  14 470 500 Kč.
Nejnižší podání:  9 500 000 Kč Minimální příhoz : 100 000 Kč

Více info vč. dražební vyhlášky na www.gaute.cz nebo na tel.: 541 213 390.

Lidická26, Brno, ☎ 541 213 390, www.gaute.cz

Dražební den 3. 12. 2007
v sídle dražebníka – budova Gaute Centrum, Lidická 26, Brno


