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Cena mléka
– a co bude dál?

„Cena mléka v posledních týdnech trhá 
rekordy,“ dočítáme se dnes a denně v novi-
nových titulcích a slýcháme z médií. Nákup-
ní ceny za syrové mléko v některých zemích 
unie překročily již 50 ct za kg, v ČR se dosta-
ly v říjnu v průměru již na rekordních 9,40 
Kč/l, a jak se zdá, tento růst cen u nás ještě 
asi nedosáhl svého vrcholu. Farmáři se radu-
jí, že se jim „konečně vyplácí mléko vyrábět“, 
zpracovatelé nejprve naladěni příznivým vývo-

jem zahraničního obchodu jsou náhle znepokojeni oprávněnými obava-
mi, zda je možné při těchto navýšeních ještě realizovat odbyt výrobků 
na domácím trhu. Mnozí mlékaři se ale také hrozí toho, aby jim snad 
další cisternu mléka nepřetáhla a nepřeplatila konkurenční mlékár-
na v Německu. A co na to spotřebitel? Ten je zděšen úplně – jednak 
z informací dostávajících se mu až v katastrofálních verzích od médií, 
ale především z reality, se kterou je denně konfrontován v obchodě: 
„Ježíšímarjá“, kam až se ta cena mléka, másla či sýrů ještě došplhá? 
A co bude dál, až se k tomu ještě zvýší „dépéháčko“ a zdraží energie.“ 
Na trhu s mlékem tak vládne nervozita, která s sebou přináší další 
a další zdražování. Otázkou zůstává též, co udělá současný vývoj se spo-
třebou této zdraví prospěšné potraviny a jak to také vše ovlivní celkovou 
ekonomiku v odvětví? Ano, taková je realita těchto dnů…

Za současný vývoj jsou často kritizováni analytici i politici, že jej ne-
dokázali předvídat a lépe usměrnit. Je však tato kritika namístě? Těžko 
říci, ale spíše ne. Faktorů, které trh s mlékem ovlivňují, je totiž celá řa-
da a v průběhu letošního roku se naprosto nečekaně zkombinovalo pů-
sobení hned několika z nich současně, což zřejmě nebylo možné předví-
dat ani v těch nejpesimističtějších scénářích. O jednotlivých příčinách 
současného překotného vývoje se média zmiňují každodenně. Ať už je 
to růst spotřeby mléka v rozvíjejících se civilizačních centrech (přede-
vším Čína, Indie a jihozápadní Asie), kterému není schopen plně vy-
hovět světový trh, či nevyzpytatelné počasí v mnoha světových produkč-
ních regionech (např. sucho ve Středozemí, ale i ve střední Evropě, ale 
především pak v mlékařských centrech Austrálie a Nového Zélandu) 
způsobující propad ve výrobě mléka. K tomu se přidává ještě stoupají-
cí spotřeba zemědělských komodit k technickým účelům na biopaliva 
ovlivňující dostupnost a cenový vývoj krmiv s nepřímým dopadem rovněž 
na ceny potravinových surovin. A pak jsou zde samozřejmě vlivy ekono-
micko-politické, rostoucí cena ropy, vývoj vzájemných kurzů hlavních 
světových měn a politická nestabilita v řadě oblastí světa. Doprovodným 
jevem všeho bývá i spekulativní jednání některých podnikatelů. To vše 
je realita, se kterou se musíme vyrovnat, lépe řečeno, se kterou se mu-
sí vyrovnat sám trh, aby se opět dostal do své stability.

Ale na lepší časy se přesto už blýská. Za prvé je zde fakt, že vývoj 
cen komoditních mlékárenských výrobků na světových trzích zazna-
menal již určitý obrat. Ceny sušeného mléka a syrovátky začaly zatím 
jen pozvolna, ale přesto klesat. K poklesu cen se snaží vytvořit prostor 
i Evropská unie, která uvažuje o administrativním navýšení mléčných 
kvót, čímž by umožnila zvýšit zatím ještě regulovanou produkci mlé-
ka v Evropě, a tak zapůsobit minimálně na stagnaci cen. Očekávat 
se snad konečně dá i změna počasí v Oceánii, kdyby se po několika 
abnormálně suchých letech mohlo počasí vrátit do normálu a umož-
nit opět navýšení mléčné produkce. Trh s mlékem se tak pravděpodob-
ně opět navrátí do své rovnováhy, i když z pohledu cen poněkud posu-
nuté. Predikce holandské Rabobank specializující se na agrobusiness 
totiž hovoří jasně: průměrná evropská cena mléka pro příští rok bude 
o 10 centů vyšší než v roce 2006 a bude se pohybovat v rozmezí 38 až 
40 centů. Ale již by to neměla být cenová realita těchto dnů pohybující 
se v řadě případů daleko výše nad uvedenou hladinou. 

Mléko zůstane do budoucna citlivou komoditou a svým způsobem 
určitě i strategickou surovinou. Postupná westernizace životního stylu 
asijské společnosti doprovázená růstem spotřeby této základní potravi-
ny to ještě potvrdí. V Asii se zvýší mléčná produkce, v Americe a Oceá-
nii dojde určitě k jejímu oživení. Evropská unie je připravena přehod-
notit svoji zemědělskou reformu, která měla své opodstatnění v době 
vzniku, současný vývoj však ukazuje, jak se moc nevyplácí zasahovat do 
přirozeně fungujícího trhu a do citlivě vyváženého poměru mezi nabíd-
kou a poptávkou. Na jakékoliv ovlivňování a řízenou regulaci v koneč-
ném efektu doplácíme totiž my spotřebitelé a daňoví poplatníci.

Jen se obávám jednoho. My v Čechách si totiž často tak trochu 
„sedíme na vedení“. To, co zažívá dnešní trh s mlékem u nás, je jenom 
zpoždění toho, co proběhlo v západní Evropě již před několika měsíci, 
kde dnešní vývoj zaznamenává již zvrat. Kéž bychom i my na tento zvrat 
nemuseli čekat zase tak dlouho. Přineslo by to uklidnění, rychlejší sta-
bilizaci trhu a zabránilo by se spekulativním jednáním všech těch, kte-
ří chtějí z takovéhoto vývoje vytěžit co nejvíce a za každou cenu. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský

K dalším zahraničním aktivitám pat-
ří nepochybně účast na podnikatelské mi-
si do Číny v rámci pracovní návštěvy mi-
nistra zemědělství ČR Petra Gandaloviče 
v této zemi. Celá návštěva byla přímo za-
měřená na propagaci českého potravinář-
ského průmyslu a podporu exportu, v prů-
běhu pobytu se zástupci českých potravi-
nářských firem sešli se svými čínskými 
protějšky. Řada tradičních českých výrob-
ků jako pivo, cukrovinky, masné výrobky, 
paštiky a další se představila čínským ob-
chodníkům a spotřebitelům také na veletr-
hu SIAL Šanghaj 2007.

Potravinářská podnikatelská mise směřo-
vala na konci června rovněž k našim tradič-
ním partnerům – do Rumunska a Bulhar-
ska. Ministra Gandaloviče doprovodila na 
této pracovní návštěvě početná skupina re-
prezentantů nejvýznamnějších potravinář-
ských podniků, kteří při setkáních prezen-
tovali své vize vzájemného obchodu a své 
nabídky. Od uskutečněných jednání s na-
šimi bulharskými a rumunskými protějšky 
očekáváme především posílení pozic čes-
kých potravinářů na tamních trzích, na-
vázání nových kontaktů, ale chceme rov-
něž poskytnout našim kolegům v těchto 
zemích zkušenosti ze společného evrop-
ského trhu a zjistit možnosti spolupráce 
ve vzájemném obchodu.

Tyto úspěšné podnikatelské mise rozhod-
ně nebudou patřit do budoucna k ojedině-
lým. Záměrem Potravinářské komory ČR je 
zvýšit svoji aktivitu při mezistátních jedná-
ních s podporou státních orgánů, ale také 
najít nová odbytiště pro české potravinářské 
produkty, zvýšit jejich vývoz a následně také 
výrobu. Jednou z cest k tomto cíli mohou 
být také i jednání WTO, na jejíž půdě pro-
bíhají nyní ostré diskuse o budoucí podobě 
světového obchodu, a to zejména o umožně-
ní přístupu na trh třetím zemím a odbourá-
ní celních bariér. Osobně se domnívám, že 
český potravinářský sektor může na tomto 
otevření trhů jenom vydělat – právě již zmí-
něným nalezením nových odbytišť.

Ale zpět na domácí scénu. Jsem rád, 
že PK zachytila včas sílící trend obliby
biopotravin a stala se spoluvyhlašovatelem 

Slovo prezidenta 
PK ČR

Zvědavě se ptáme, jaký bude ten 
příští vinařský ročník, sotva začnou 
bobule hroznů ve vinicích zaměkat. 
Ale takové předčasné dotazy nemá 
žádný vinař rád, dokud není úroda ve 
sklepě a dokud se první vína nezčis-
tila tak, aby je bylo možné ochutnat 
a doprovodit ochutnání i zvukem pohá-
rů s přáním „Na zdraví“.

Letos se odvážilo značné množství 
vinařů poslat svá mladá vína do světa na 
den svátku svatého Martina 11. 11., kdy 
v 11 hodin dopoledne vyletěly zátky letoš-
ních svatomartinských vín z hrdel lahví 
naplněných mladými víny ročníku 2007. 
Byla to bílá vína odrůd Veltlínské červe-
né rané a Müller-Thurgau a červená vína 
Modrého Portugalu a Svatovavřinecké-
ho, která otevřela vstup do nového roč-
níku. Tím ale jen cudně ukázal ten „letoš-
ní“ svoje vnady a dal nám tušit, že bude 
zcela jiný nežli jeho předchůdci, z nichž 
každý byl napřed stydlivý a v mládí jaksi 
rozkolísaný, ale potom přeci jen vyzrál do 
zajímavé krásy a v posledních létech i do 
opojné bohatosti. Zvykali jsme si v soula-
du s procesem oteplování i na postupnou 
proměnu v charakteru odrůdových vín, 
která vedla ve vyšších kategoriích přívlast-

kových vín mnohé z nás k jejich zvýšené-
mu obdivu. Avšak ty pravidelné uživatele 
našich vín i k vyhledávání vín pitelnějších 
a vhodnějších k doprovázení oblíbených 
pokrmů. Jak se ukazuje již nyní na mla-
dých vínech, budou s nimi ti pravidelní 
uživatelé vína spokojeni.

Při zdařilé akci ochutnávání mladých 
svatomartinských vín se maně vynoří 
i zkušenost s mladými víny z historie na-
šeho vinařství. Jak je známo, rozšířily se 
u nás vinice po nařízeních císaře Karla IV. 
z r. 1358 tak rychle, že to vyvolalo další cí-
sařské nařízení v roce 1370, kterým se za-
kazoval v období od sv. Havla (16. 10.) do 
sv. Jiří (24. 4.) dovoz všech vín zahranič-
ních. Tím byla upřednostněna konzuma-
ce našich českých a moravských vín, která 
se dlouhá léta i po smrti císaře pila hlav-
ně jako vína mladá. Tím vznikla i pověra, 
že se naše vína nehodí k uchování a že 
jsou nejlepší jako mladá, svěží, s příjem-
nou kyselinou, případně se zbytky cukru. 
Teprve v 17. a 18. století se zavádělo ve 
větší míře stárnutí našich vín na velké su-
dovině, v nově zakládaných větších pan-
ských sklepech.

O celkovém projevu vína rozhoduje od-

Jaký bude? Každý je jiný!

Pomalu končící rok 2007 byl pro Potravinářskou komo-
ru ČR ve znamení řady významných aktivit, do kterých se 
zapojila, a to jak na domácím, tak na mezinárodním fóru. 

Za nejzásadnější považuji červnové setkání představite-
lů Potravinářské komory ČR s evropskou komisařkou pro 
zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer-Boel v Bru-
selu. Komora při jednání nadnesla celou řadu problémů. 
V rámci podpory exportu potravinářských produktů do tře-
tích zemí PK navrhla, aby byly do seznamu podporovaných 
výrobků v daleko větší míře zahrnuty finální výrobky s vyš-
ší přidanou hodnotou, nikoli převážně suroviny. K tomuto 

stanovisku se ostatně připojuje také Konfederace potravinářského a nápojového 
průmyslu EU (CIAA), Výboru zemědělských organizací EU (COPA) a Všeobecné kon-
federace zemědělských organizací EU (COGECA), které současnou podobu pod-
pory exportu hodnotí rovněž kriticky. Podle komisařky jsou tyto myšlenky správ-
né, bohužel na jejich realizaci není dostatek financí. Doufejme tedy, že vzhle-
dem k sílícímu tlaku na změnu systému podpor k našim připomínkám komisařka 
Fischer-Boel přihlédne. Je možné, že ji o tom budeme moci znovu přesvědčovat 
v příštím roce na potravinářském veletrhu SALIMA, jehož návštěvu komisařka na 
setkání předběžně přislíbila. (Dokončení na straně 3)

(Dokončení na straně 3)

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2008 přeje čtenářům
vydavatelství AGRAL s. r. o., a Potravinářská komora České republiky.



Je až s podivem, jak se zavádě-
jící medializovaná informace, která 
je však „zavánějící“ nějakou kon-
troverzí, tzv. uchytí. Není pravda, 
že při sezonním stánkovém prode-
ji kaprů by směl rybu usmrcovat na 
přání zákazníků pouze řezník, po-
případě člověk vzdělaný v příbuz-
ném oboru.

Zavádějící informaci zřejmě způso-
bilo nepochopení veterinární legislati-
vy, která říká, že hospodářská zvířata, 
která se porážejí na jatkách, smí porá-

žet jen osoba způsobilá, čímž se ro-
zumí v oboru vyučená, poučená, pro-
školená. To však se netýká sezonního 
prodeje ryb na stáncích, tak jak je usku-
tečňován před Vánoci.

Podmínky pro prodej i usmrcování 
ryb stanoví veterinární legislativa, ze-
jména pak zákon na ochranu zvířat 
proti týrání. A právě jak jsou tato usta-
novení plněna, každoročně v ulicích 
kontrolují inspektoři krajských veteri-
nárních správ, popřípadě Městské ve-
terinární správy v Praze. A lze potvr-
dit, že kultura prodeje ryb a i hygie-

Kapra u stánku vážně nemusí usmrcovat řezník

U všech potravin živočišného pů-
vodu, tudíž i u medu uváděného do 
oběhu platí, že musí být výrobky 
patřičně označené. To stanoví vy-
hláška č. 76/2003 a zákon o potra-
vinách, a to znamená, že podnika-
tel, který uvádí med balený ve vý-
robě, je např. povinen na obalu pro 
spotřebitele uvést obchodní jméno 
výrobce a jeho sídlo, název druhu, 
v tomto případě med, množství, da-
tum použitelnosti nebo minimální 
trvanlivosti a údaj o způsobu skla-
dování. 

Dále pak vyhláška 76/2003 v § 9 
uvádí další požadavky: například zemi 

původu, kde byl med získán, u směsi 
medů uvést, že jde o směs medů ze ze-
mí EU, směs medů ze zemí mimo EU, 
popřípadě směs medů ze zemí EU a ze 
zemí mimo EU. 

Označení může být dále doplně-
no údaji o regionálním, územním ne-
bo místním označení původu, názvem 
jednodruhový nebo smíšený. Dále pak 
druhem rostliny, ze které snůška po-
cházela, přičemž med musí splňovat 
organoleptické, fyzikálně chemické 
a mikroskopické požadavky.

V každém případě musí být z ozna-
čení medu možná dosledovatelnost, jak 
vyplývá z nařízení Evropské komise
č. 852/2004.

Pokud pak jde o přímý prodej od 
včelaře, tzv. „ze dvora“, musí být med 
označen jménem chovatele, bydlištěm, 
množstvím, druhem medu a datem mi-
nimální trvanlivosti. 

Z uvedeného je patrné, že i v přípa-
dě medu má kupující práva a prodáva-
jící své povinnosti. 

Zajisté lze doplnit, že pokud jde 
o med pouze český, měl by si spotřebi-
tel uvědomit, že čeští včelaři spolupra-
cují s naším státním veterinárním dozo-
rem a mají zájem na dodržení odpoví-
dající kvality. Však český med je známý 
svou kvalitou a také je nejen u nás, ale 
i v zahraničí žádaným artiklem.

Jak si kupovat med
Chystat svým blízkým pod stro-

meček živý dárek, tedy zvířátko, je 
velmi problematické. Nejde přece 
o věc, ale o živého tvora, kterého, 
když se obdarovanému omrzí, nelze 
zastrčit do skříně. 

Když už se někdo rozhodne někomu 
darovat rybičky, štěně či kotě, mělo by 
jít o splnění touhy obdarovaného a ni-
koli o překvapení. To v žádném přípa-
dě! Navíc je třeba si uvědomit, že zvíře 
do domácnosti bude novým členem ro-
diny a na jeho příchodu se musejí do-
mluvit všichni a musejí s ním i všich-
ni souhlasit. Jedině tak mohou být oni 
i ono zvíře šťastni.

Po splnění této základní podmínky 
je třeba vzít v potaz, že půjde o velké 
omezení, neboť zvíře musí jíst, pít, mít 
pelíšek nebo pelíšky či akvárium nebo 
terárium. Dále pak většina vyžadu-
je péči a zábavu, snad kromě rybiček, 
ty se zabaví samy, ale o to větší péči 
vyžaduje údržba akvária. A nelze zapo-
mínat, že chovat zvířátko může být 
i dosti nákladné. A nejde jen o stravu, 
veterinární vyšetření či očkování, kte-
rá jsou v některých případech povin-
ná, také něco stojí.

Pořídit někomu zvíře není žádná 
legrace, ale po splnění předchozích
podmínek to potěšení a i legrace pro 
všechny zúčastněné může být.

Darovat zvíře?

Zajisté by se dalo očekávat, že 
Státní veterinární správa ČR stojí 
především o absolventy Veterinární 
a farmaceutické univerzity v Brně,
ze které vycházejí hlavně veteri-
nární lékaři. Ano, samozřejmé je, 
že veterinární lékaři mají místo ve 
státním veterinárním dozoru. Po dle 
Milana Maleny, ústředního ředi-
tele SVS ČR, ale nelze zapomínat 
na střední odborné školy, jejichž 
absolventi mají také své nezane-
dbatelné místo nejen v soukromé 
veterinární praxi, ale i ve struktuře 
státního veterinárního dozoru.

Proto také Milan Malena vyhlásil pro 
vybrané střední veterinární školy sou-
těž „O pohár ústředního ředitele Stát-
ní veterinární správy“. Tato soutěž měla 
jednak prověřit odborné dovednosti stu-
dentů středních veterinárních škol, ale 
i podnítit v nich zájem o práci v dozo-
ru. Studenti měli předvést své znalos-
ti a i praktické dovednosti v oblasti 

jak veterinární péče, tak v oblasti labo-
ratorní diagnostiky, a zejména pak ve 
schopnostech umět vyvodit ze získa-
ných poznatků správné závěry.

Soutěž byla uspořádána ve dnech 29. 
až 31. 10. 2007 ve Státním veterinárním 
ústavu Praha v Lysolajích. Účastnili se 
jí studenti ze tří středních veterinár-
ních škol, z Kroměříže, Hradce Králo-
vé, Českých Budějovic. Státní veterinár-
ní správa o studijních programech těch-
to odborných škol dobře ví a se školami 
již delší dobu spolupracuje. Lze též 
potvrdit, že školy využívají při své výuce 
poznatky získávané jak přímo ze zdro-
jů Státní veterinární správy, tak z jejích 
webových stránek a průběžně samozřej-
mě i z tiskových správ.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. 
Úvodem dva studenti, resp. studentky,
představily region a svou školu formou 
dvojjazyčné prezentace s využitím audio-
vizuálních prostředků. Následoval indi-
viduální znalostní test. Praktické doved-
nosti z oboru laboratorní diagnostiky 

byly prověřeny a porovnány s využi-
tím laboratorního potenciálu školicí-
ho střediska a odborníků Státního vete-
rinárního ústavu Praha. Týmy jednotli-
vých škol byly pětičlenné, pedagogický 
doprovod vedli ředitelé škol. Závěrem se 
soutěžilo v prezentaci ročníkové práce, 
ať už kolektivní, či individuální.

Výsledky jednotlivých disciplin posu-
zovala a průběžné pořadí stanovova-
la odborná pětičlenná porota, složená 
zejména ze zástupců Ústavu pro stát-
ní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv (ÚSKVBL), Státního veterinár-
ního ústavu Praha, středních odborných 
škol – mlékárenské a pro zpracování 
masa a zástupce Společnosti veterinár-
ních techniků. Představitelé dvou posled-
ně jmenovaných škol – ředitelé – zároveň 
plnili funkci pozorovatelů pro případ, že 
by se soutěž „ujala“ a v budoucnu se roz-
šířila o další účastníky. Porota potvrdi-
la vysokou úroveň měřených znalostí 
a dovedností všech soutěžících.

Součástí dvoudenní soutěže byl 
i doprovodný program, který začal prv-
ní večer neformálním přivítáním všech 
účastníků a společnou večeří. Druhý 
den proběhla exkurze ve Státním veteri-
nárním ústavu Praha, kde měli studen-
ti možnost vidět technologickou úro-
veň laboratoří a pracovišť a diskutovat 
s odborníky přímo „za provozu“. Násle-
doval přesun s využitím přívozu přes
Vltavu do ZOO Praha, kde po prohlídce 
pavilonu Indonéské džungle zorganizo-
val hlavní veterinář zoologické zahrady 
přednášku o speciálních veterinárních 
zákrocích, například u slona, žirafy, 
opice a tygra. Pěkný program byl večer 
završen 3D projekcí o podmořském 
životě v multiplexu IMAX.

SVS ČR podporuje i střední odborné vzdělání

nická úroveň prodeje je rok od roku 
znatelně lepší.

Snad lze zopakovat, že usmrcení 
kapra musí předcházet omráčení tu-
pým předmětem na temeno, tj. kousek 
nad očima, a poté musí okamžitě ná-
sledovat vykrvení přetnutím žáber, po-
případě přetnutím míchy a cév těsně za 
hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšu-
pinovávat, vytlačovat mu jikry anebo 
mlíčí, ohrožovat oči či brát ho za skře-
le, to je snad již zbytečné dodávat.

Zásadní povinností prodejce i toho, 
který ryby usmrcuje na přání zákaz-
níka, tj. osoby, která ryby usmrcuje, 
kuchá nebo porcuje, musí mít zdravotní 
průkaz a musí mít ochranné pomůcky 
(omyvatelnou zástěru, gumové holínky
a gumové rukavice), dále patřičné vyba-
vení prodejního místa a musí dodržo-
vat ustanovení veterinárního zákona 
a zákona na ochranu zvířat proti týrá-
ní. To je kromě dokladu o nabytí ryb 
a o jejich předchozím sádkování před-
mětem kontrol orgánů státního veteri-
nárního dozoru. 
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Snímek na památku, kde jsou všichni soutěžící a samozřejmě i ústřední ředitel
SVS ČR MVDr. Milan Malena, Ph.D., uprostřed mezi studentkami v první řadě.

Po vyhodnocení soutěže a po stano-
vení konečného pořadí předal ústřed-
ní ředitel MVDr. Milan Malena, Ph.D., 
účastníkům ceny a upomínkové předmě-
ty. Závěrem poděkoval všem za účast, 
organizátorům a porotě za pečlivý a svě-
domitý přístup a nakonec s ohledem na 
úspěšnost tohoto prvního setkání pře-
destřel možnost uspořádat další ročník 
v roce 2008.

Při pohledu na velmi širokou proble-
matiku státního veterinárního dozoru 
musí být i laikovi jasné, že celou řadu 
činností dozorových orgánů zastávají 
a v budoucnu budou zastávat osoby stře-
doškolsky odborně vzdělané. A to jak 

při kontrolních činnostech v chovech 
hospodářských zvířat, při monitoringu 
v chovech, a při přepravě zvířat, tak při 
kontrole zpracovávání surovin živočiš-
ného původu na jatkách, zpracovatel-
ských závodech, mlékárnách, sýrárnách 
apod. Právě při soutěži O pohár ústřed-
ního ředitele Státní veterinární správy 
ČR bylo hodnoceno, do jaké míry jsou 
střední odborné školy schopny naplnit 
svá kurikula, a prospět tak cílům a úko-
lům státního veterinárního dozoru. Sou-
dě podle slov účastníků se studentům 
uplatnění v dozorových orgánech jeví 
jako zajímavé. A to i mělo být jedním 
z cílů uspořádání zmíněné soutěže.

Krmit nebo nekrmit?
Útlocitnost k živým tvorům vede člo-

věka, zejména městského, k tomu, že 
v nastávajících mrazivých dnech uvažu-
je o tom, jak usnadnit život volně ži-
jícím živočichům. Pokud jde o drobné 
pěvce, určitě je dobře je přikrmovat. Je 
však třeba si uvědomit, že ne všechno 
jim prospívá. V žádném případě není 
vhodné do krmítek předkládat ptákům 
zbytky lidského jídla. Drobným pěv-
cům, kteří v městské aglomeraci nej-
více strádají, prospějí semena, nejlépe 
slunečnice. Lze podat i různé ve speci-
alizovaných obchodech nabízené smě-
si či lojové koule, ve kterých jsou seme-
na obsažena.

Je také dobré popřemýšlet o umístě-
ní krmítek, neměly by do nich mít pří-
stup volně žijící kočky anebo hlodavci. 
Krmítka by měla být menší a se stříš-
kou, aby z nich nevytlačovali drobné 

pěvce větší ptáci, zejména holubi. Ti 
si dovedou potravu dost dobře nalézt 
sami. Ti si dovedou pro potravu zalét-
nout i dále, nejsou vázáni na malé teri-
torium a v periférii si umí vyhledat 
semena všudypřítomných plevelů.

Určitě není vhodné ptákům předklá-
dat staré pečivo, to většinou zvlhne, 
mohou se v něm pomnožit různé plís-
ně, a to opravdu může ptákům způso-
bit zdravotní problémy.

Také je vhodné nekrmit nežádoucí 
živočichy neúmyslně, pozor na přeplně-
né a otevřené popelnice, kde nejraději 
hodují potkani, kteří mohou být šiřiteli 
celé řady i člověku nebezpečných one-
mocnění, například lze zmínit lepto-
spirózu či salmonelózu. 

Takže přikrmovat ano, ale s rozmys-
lem. 

Josef Duben, SVS ČR



soutěže Česká biopotravina roku. Sou-
těž by měla napomoci zvýšení povědo-
mí o kvalitě celého dodavatelského ře-
tězce biopotravin, jejich výhodách 
a zároveň také zvýšit mezi spotřebite-
li popularitu biopotravin českého pů-
vodu.

S propagací českých potravin souvisí 
také další aktivita Potravinářské komo-
ry ČR. Jistě se mnou budete souhlasit, 
že pro výraznější prosazení domácích 
produktů na českém trhu je naprosto 
nezbytné zachovat značku domácích 
kvalitních potravin Klasa. Tato značka 
je již mezi spotřebiteli dostatečně zná-
má, řada kupujících se na výrobky tak-
to označené přímo orientuje. Proto pro 
mne bylo velkým zklamáním, že v roz-
počtu ministerstva zemědělství nebyla 
na tuto aktivitu vyčleněna lidově řečeno 
ani koruna. Po intenzivních jednáních 
s ministerstvem zemědělství, ale pře-
devším poslanci Zemědělského výbo-
ru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se zdá, že se podaří tento nepříz-
nivý stav zvrátit a na podporu Klasy 
získat pro příští rok 200 milionů Kč.

Je ale potřeba, aby ministerstvo země-
dělství i Státní zemědělský intervenční 
fond změnily ke značce Klasa přístup 
a k její propagaci využili opravdu všech 
dostupných možností.

Usilovně rovněž jednáme o navýšení
rozpočtu jediného dotačního titulu pro
zpracovatelské podniky, jehož výše má 
klesnout z letošních více než 300 milio-
nů na 190 milionů Kč. Vzhledem k to-
mu, že poslanci Zemědělského výboru 
velmi dobře chápou problémy českých 
potravinářů, můžeme být snad i v otáz-
ce navýšení tohoto dotačního titulu 
optimističtí. Zároveň se nám také poda-
řilo získat nový dotační titul 10.E pro 
Českou technologickou platformu pro 
potraviny, a to ve výši 10 milionů Kč. 

Je třeba se také zmínit o změnách, 
které v rámci Potravinářské komory ČR 
proběhly. Tou zcela zásadní bylo odstou-
pení Ing. Jaroslava Camplíka z funk-
ce prezidenta Potravinářské komory 
ČR ze zdravotních důvodů v červnu 
tohoto roku. V polovině září pak Val-
ná hromada PK ČR zvolila nového pre-
zidenta. A právě jako nový prezident 
Potravinářské komory ČR bych chtěl 
touto formou poděkovat ex-prezidentu 
Ing. Camplíkovi za jeho činnost a neu-
tuchající úsilí, které vyvíjel ve prospěch 
nejen PK, ale celého zpracovatelského 
průmyslu v České republice. Uskuteč-

nění řady aktivit, které se realizovaly 
v první polovině tohoto roku, bylo pře-
devším jeho zásluhou. Naše práce a úsilí 
o zvýšení prosperity a perspektivy potra-
vinářského sektoru rozhodně nekončí. 
Jak už jsem uvedl, chci se zaměřit na 
rozvoj našich mezistátních aktivit a na 
domácí půdě zejména na otázku pod-
por zpracovatelského průmyslu. 

Další naléhavou otázkou zůstá-
vá také vztah potravinářských firem 
a obchodních řetězců. V žádném pří-
padě nechceme řetězce regulovat nebo 
proti nim bojovat, ale jsem přesvědčen, 
že určitá úprava dodavatelsko-odběra-
telských vztahů založená například na 
přijetí určitého etického kodexu řetězci 
(podobně jako je tomu v Maďarsku) by 
byla namístě. V tomto smyslu jsme také 
po konzultacích s Úřadem na ochranu 
hospodářské soutěže připravili návrh 
zákona a pevně věříme, že ho přísluš-
ní političtí činitelé podpoří.

Chtěl bych vám všem, podnikatelům 
a pracovníkům potravinářského prů-
myslu a vůbec všem čtenářům Potra-
vinářského zpravodaje, popřát krásné 
Vánoce, úspěšný vstup do nového roku 
2008 a především mnoho sil, zdraví 
a pevných nervů do další práce v tom-
to nezastupitelném sektoru.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
prezident Potravinářské komory ČR

růda révy a její přizpůsobení k pod-
mínkám stanoviště. Víno ale musí 
ztvárnit člověk v závislosti na průbě-
hu počasí daného ročníku, jmenovi-
tě v období 2–3 měsíce před sklizní 
hroznů, kdy by hlavně nemělo chybět 
dostatek slunečního svitu. V tomto 
ohledu nás ten „letošní“ trochu zkla-
mal. Výrazně teplé letní počasí by-
lo vystřídáno četnými srážkami, kte-
ré mnohde vydatně promáčely vinič-
ní půdy a tím zpomalily vývoj hroznů 
později zrajících odrůd révy. Snad-
no rozpustné minerální látky sice
rychle naplnily bobule hroznů, ale 
do extraktu vín se plně nezabudo-

valy a v letošních vínech jich mno-
ho vypadlo v podobě vinného kame-
ne již při kvašení a těsně po něm. Je 
to zvláštní ročník. Tak jak hrozny po-
malu dozrávaly, tak se budou i letoš-
ní vína pomalu dostávat do očekáva-
né formy a bude velmi záležet na prá-
ci vinařů při manipulacích s letoš-
ními víny. Ukazuje se, že pomalé 
dozrávání hroznů vytvořilo předpo-
klad pro udržení aromatických látek 
v nich, a proto jsou i vína odrůd s vyš-
ším obsahem těchto látek dříve „hoto-
vá“. Na dostatečný stupeň harmo-
nie složek ve vínech neutrální pova-
hy si budeme muset poněkud počkat 
a nechat je v klidu dozrát na jemných 

kalech, které mohou významně při-
spět k naplnění organického podílu 
extraktu, který byl poněkud ochuzen 
deštivým počasím v závěru vegetace.

Víno je mnohotvárný přírodní ná-
poj a je dobře, když se v jeho mnoho-
vrstevnatém projevu každoročně roz-
vinou osudové ozvěny vyvolané prů-
během počasí ve vegetačním období 
révy, otisknuté nezvratně ve složitých 
procesech životních dějů ovlivňova-
ných způsobem kultury vinných keřů 
na vinici, která svým geniem loci vy-
tvořila základní předpoklad tak pro-
měnlivé kvality vína.

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.    

Slovo prezidenta PK ČR

I to je, bohužel, možné, avšak 
státní veterinární dozor dokáže 
zajistit, aby se do potravního řetěz-
ce nic závadného nedostalo. Pří-
pad zjištěných reziduí chloramfeni-
kolu v mase kuřat na Královéhra-
decku je ujištěním pro spotřebitele 
a varováním pro producenty, že se 
na všechno přijde!

Při kontrolách, které se uskutečňu-
jí podle Plánu monitoringu cizorodých 
látek (přesně podle Plánu pravidelného 
sledování přítomnosti nepovolených lá-
tek, reziduí a látek kontaminujících v po-
travinovém řetězci), byl na jedné farmě 
brojlerů v Královéhradeckém kraji zjiš-
těn obsah reziduí antibiotika chloram-
fenikolu, jehož podávání zvířatům je 
zakázáno. Chloramfenikol je lék pou-
žívaný v humánní medicíně a zvířatům 
se podávat nesmí. A v produktech ži-
vočišného původu nesmí být obsažena 
žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani 
chloramfenikolu.

Proto krajská veterinární správa na-
řídila všechny brojlery utratit a tzv. ne-
škodně odstranit. Do tržní sítě tudíž to-
to maso nesmí být v žádném případě 
uvolněno a nelze je použít ani ke kr-
mení zvířat.

Postup v konkrétním případě sta-

noví vyhláška č. 291/2003 Sb., kde
§ 22 v takovémto případě nařizuje 
neprodlené utracení partie pozitiv-
ních zvířat na místě nebo v určených 
jatkách. Těla takto usmrcených zvířat 
se považují za vysokorizikové konfiská-
ty. V hospodářství, v němž bylo použi-
tí nedovoleného prostředku či léčiva 
prokázáno, provádí krajská veterinár-
ní správa intenzivní sledování pří-
slušných reziduí po dobu nejméně 12 
následujících měsíců. 

V případě zmíněné farmy se jednalo 
o zhruba deset tisíc kusů brojlerů, kte-
ré bylo nutné utratit. Za utracení a li-
kvidaci rizikových kuřat pochopitelně 
chovateli nepřísluší žádná náhrada. To-
to budiž varováním pro ostatní chova-
tele!

Zdroj kontaminace se nyní snaží or-
gány státního veterinárního dozoru do-
hledat. Avšak toto téměř detektivní pá-
trání není jednoduché, nemusí jít o ne-
dovolené použití, nicméně ani tuto 
možnost nelze předem vyloučit. 

Zda ke kontaminaci došlo úmyslně, 
či omylem, je koneckonců spotřebite-
li jedno.

Pro něj je podstatné, že veterinární 
správa dohlíží, aby se k němu nic zá-
vadného nedostalo.

Josef Duben, SVS ČR

Chloramfenikol v kuřatech?

Potravinářská inspekce 
doporučuje spotřebitelům 
opatrnost při nákupu 
sušených datlí

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prokázala v zásilce suše-
ných datlí z Tunisu škůdce. Jedná se o výrobek s názvem „Datle Proslazené ovo-
ce“ od výrobce CDD 8099 Z. JEDIDI TUNESIE, šarže L:035/03, L: 039/03 a L: 
40/03. Datle jsou baleny do malospotřebitelských balení (plastová vanička pře-
tažená fólií), 200g, označených datem minimální trvanlivosti 30. 9. 2008. Zásilka 
byla do České republiky distribuována přes Francii. 

SZPI okamžitě distribuci datlí zakázala a kontaminované šarže se stahují z obě-
hu. Šarže L: 40/03 se do obchodů vůbec nedostala, existuje však pravděpodobnost, 
že část ostatních šarží se ještě může vyskytovat v maloobchodní síti. 

Potravinářská inspekce odeslala informaci o výskytu škůdců v datlích prostřed-
nictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské komisi. 

Pavla Burešová, SZPI

Praha (fk) – Dne 14. listopa-
du 2007 oslavil svoje životní 
jubileum – 50 let – Ing. Oldřich
Reinbergr, předseda představen-
stva a generální ředitel společ-
nosti Cukrovary a lihovary TTD, 
a. s., se sídlem v Dobrovici.

Inženýr Reinbergr pracuje celý 
svůj aktivní život v cukrovarnickém 
průmyslu. Vystudoval sacharidy, a to 
jak na střední průmyslové škole, tak 
na VŠCHT v Praze. Po absoluto-
riu v roce 1982 začínal jako technik 
v tehdejších Kolínských cukrovarech, 
od roku 1989 jako ředitel tohoto zá-

vodu. V roce 1991 začíná pracovat ja-
ko předseda představenstva a generál-
ní ředitel cukrovarnických společnos-
tí TTD v Dobrovici. Od 1. listopadu 
2007, po výstavbě vysokokapacitní-
ho lihovaru na bezvodý líh v Dobro-
vici a předchozích fúzích s akciový-
mi společnostmi Manolis a Lihovary 
Chrudim, se nyní jmenuje tato spo-
lečnost, kterou vede Ing. Reinbergr, 
Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 

Ing. Oldřich Reinbergr je velmi ak-
tivní, úspěšný manažer a vynikající 
cukrovarnický a lihovarský odborník. 
Pod jeho vedením se společnost neu-
stále rozvíjí a nachází i řadu netradič-
ních podnikatelských aktivit velkých 
rozměrů – zejména výrobu bezvodé-
ho lihu do pohonných hmot. Jeho 
zásluhou vzkvétá také region uvnitř 
i kolem města Dobrovice, včetně ko-
munikací a parkových úprav, na něž 
společnost chytře, byť nezištně přispí-
vá. Je nutné se zmínit i o jeho aktivní 
činnosti v Agrární komoře ČR, kde je 
již několik let viceprezidentem.

Přejeme Ing. Oldřichu Reinber-
grovi do jeho dalších let mnoho ne-
zdolné vůle a úspěchů v manažerské 
a podnikatelské činnosti. K tomu 
přejeme mnoho zdraví a štěstí, a to 
jak v práci, tak v rodinném životě.

Ing. Oldřich Reinbergr – 50

(Dokončení ze strany 1)

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách
SVS ČR:

www.svscr.cz 

(Dokončení ze strany 1)

Jaký bude? Každý je jiný!

Soukromé skladování pomůže
vyřešit krizi vepřového 

Vzhledem k současné tíživé si-
tuaci na trhu s vepřovým vyhlási-
la Evropská komise podporu sou-
kromého skladování. Chovatelé, 
respektive fyzické nebo právnické 
osoby, podnikající v odvětví masa 
a živočišné výroby alespoň 12 mě-
síců, mohou prostřednictvím Stát-
ního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF) této podpory vyu-
žít. SZIF přijímá žádosti o uzavření 
smlouvy na soukromé skladování 
vepřového masa od 29. října 2007.

Podnikatelé v živočišné výrobě pak 
mohou skladovat vepřové maso po 
dobu tří až pěti měsíců s možností zís-
kání podpory na pokrytí části nákla-
dů na skladování. Po této době je mož-
né maso prodat na volný trh nebo dále 
skladovat. Za pětiměsíční skladová-
ní např. deseti tun kýty nebo plece lze 
získat 4 210,- eur.

Podpora soukromého skladování 
může být poskytnuta pouze na čers-
tvé vepřové maso řádné a uspokojivé 
obchodní kvality. Zároveň musí pochá-
zet z jatečných prasat, která byla cho-

vána na území Evropské unie po dobu 
alespoň 2 měsíců a která byla poraže-
na v době nepřesahující 10 dnů před 
zmrazením. 

Nejmenší možné množství vepřové-
ho masa, na které lze uzavřít smlouvu 
o soukromém skladování, činí v přípa-
dě nevykostěného vepřového 15 tun, 
v případě vykostěného 10 tun. 

Podmínky pro poskytování podpo-
ry na soukromé skladování vepřového 
masa, příslušný formulář i plné znění 
nařízení Komise (ES) č. 1267/2007 

jsou k dispozici na internetových strán-
kách SZIF www.szif.cz, a to v soubo-
rech ke stažení v sekci SOT/Komodity, 
Živočišná výroba, Vepřové maso, Sou-
kromé skladování vepřového masa.

Jestliže to situace na trhu bude vy-
žadovat, Evropská komise může roz-
hodnout o prodloužení skladovacího 
období, za které bude možné čerpat 
podporu.

Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF
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Ministr zemědělství 
Petr Gandalovič se 
chce aktivně zapojit 
do diskuze o zlepše-
ní tíživé situace v od-
větví chovu prasat. 
Se zástupci chovate-
lů a Agrární komory 
České republiky chce 
o svých návrzích jed-
nat v blízké době.

 
Cílem jednání musí být podle ministra nejen 

najít krátkodobá řešení, která by pomohla ře-
šit aktuální problémy chovatelů prasat vzniklé 

prudkým růstem cen krmného obilí, ale přede-
vším nalézt shodu na koncepčním postupu, kte-
rý pomůže obdobným problémům v budoucnu
předejít.

„Jednou z variant, jak pomoci zlepšit současnou 
tíživou situaci chovatelů prasat, je zvýšit příspěvek 
na likvidaci kadáverů z nynější koruny za kilogram 
na 2,50 Kč na kilogram vepřového masa. Prostřed-
ky na toto opatření by měly být vyčleněny z rezerv 
ministerstva financí a ministerstva zemědělství,“
uvedl Gandalovič.

 Podle ministra je důležité řešit vzniklou situa-
ci s vizí výhledu do příštích let. Chovatelé by mě-
li klást důraz na zlepšení kvality chovů prasat na 
jednotlivých farmách. I v tomto ohledu je podle 

jeho slov ministerstvo zemědělství připraveno po-
dat chovatelům pomocnou ruku.

„Do konce roku chceme zpracovat komplexní pro-
gram podpory chovatelů prasat za účelem ozdrave-
ní chovů. To je cesta, kterou se chceme vydat, aby-
chom podobným situacím v budoucnu předešli,“
řekl ministr.

 Petr Gandalovič situaci v odvětví sleduje kon-
tinuálně, se zástupci chovatelů a významných ag-
rárních, obchodních a potravinářských organiza-
cí se setkává pravidelně. O situaci v odvětví dis-
kutoval s chovateli prasat a představiteli Agrární 
komory také v průběhu návštěvy porodny prasnic 
a výkrmny jatečných prasat, farmy PROMO v Li-
bichově na Mladoboleslavsku.

„Chápu tíživou ekonomickou situaci specializo-
vaných chovů prasat, které nejsou vázány na půdu, 
a znepokojuje mě. Na řešení této situace se ale mu-
sejí podílet hlavně vlastníci těchto podniků,“ upozor-
nil ministr Gandalovič.

 Aktuální problematika reformy společné-
ho trhu s vínem v rámci Evropské unie byla 
stěžejním tématem pracovního jednání minis-
tra zemědělství Petra Gandaloviče s jeho
kyperským protějškem Photisem Photiou.
Při tomto setkání v kyperském hlavním měs-
tě se oba představitelé seznámili s postoji 
svých zemí vůči reformě. 

 

„Nejcitlivějším bodem reformy trhu s vínem 
pro Českou republiku je navrhovaný zákaz uží-
vání řepného cukru, resp. doslazování při výrobě 
vína. Jedná se totiž o tradiční metodu při výro-
bě vína nejen v České republice, ale ve všech 
severněji položených vinných oblastech,“ přib-
lížil postoje ČR ministr Gandalovič. „Zásadní 
je pro nás také spravedlivé rozdělení finančních 
prostředků, bez použití historických alokací jako 

rozhodujícího kritéria. Za nevhodný považu-
jeme i navržený objem financí na propagaci 
na trzích třetích zemí, když naši vinaři nema-
jí problém s odbytem. Raději bychom tyto pení-
ze použili na podporu moderních technologií 
nebo na podporu prodeje našeho vína na unij-
ním trhu,“ doplnil Gandalovič.

 Ministr Gandalovič se na Kypru dále zú-
častnil Semináře o česko-kyperské spolupráci 

v oblasti odpadového hospodářství, na kterém 
pronesl krátký příspěvek hodnotící naše zku-
šenosti. Český ministr zemědělství v rámci své 
pracovní cesty rovněž navštívil několik země-
dělských farem, které se specializují zejména na 
produkci citrusů a oliv. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Podrobné statistické údaje 

 31. 10. 2006 31. 10. 2007
Počet výrobců biopotravin 148 223

Počet ekofarem 912 1 249

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 274 859 306 995

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře 
zemědělské půdy (%)

6,45 7,21

Výměra orné půdy (ha) 23 162 28 008

Výměra trvalých travních porostů (ha) 225 983 253 308

Výměra trvalých kultur (sady, vinice) (ha) 988
1 721 (z toho 
1 506 ha sadů 
a 215 ha vinic)

Ostatní plochy (ha) 24 726 23 958

 Méně než stovce z bezmála 570 zeměděl-
ských a potravinářských podniků v České re-
publice, kterých se týká povinnost daná zá-
konem o integrované prevenci a omezování 
znečištění (IPPC), se nepodařilo včas získat 
integrované povolení (IP). Vystavují se tak 
sankcím, které mohou vést až k zákazu pro-
vozování a ukončení výrob.

 
Závazným termínem pro získání IP, který je 

pro státy EU stanoven zákonem, byl 30. říjen 
2007. Přestože většině zájemců se podařilo zís-
kat integrované povolení včas, v některých jed-
notlivých případech tento termín dodržen nebyl.

Jiná zařízení, kterých se povinnost o integrované 
prevenci a omezování znečištění týká, o IP vůbec 
nepožádala.

 
„Společnosti, kterých se zákon IPPC týká, byly 

o nutnosti podání žádosti o integrované povolení včas 
informovány. Vždy usiluji o to, aby podniky nebyly 
obtěžovány zbytečnou byrokracií, ale v tomto pří-
padě má životní prostředí přednost,“ uvedl ministr
zemědělství Petr Gandalovič s tím, že celkový 
stav integrovaných povolení a celý proces IPPC 
v resortu MZe je monitorován a řešen v úzké spo-
lupráci s hlavním gestorem problematiky, minis-
terstvem životního prostředí. 

 V současné době podle ministra probíhá 
shromažďování dat, bylo zahájeno vyhodnoco-
vání procesu IPPC v rámci resortu Minister-
stva zemědělství, přesná čísla budou k dispozici 
v průběhu měsíce listopadu a prosince 2007. To 
dává určitou možnost podnikům, jejichž žádosti 
byly podány v letošním roce, a které jsou v sou-
časné době v závěrečném stádiu schvalovacího 
procesu, že mohou ještě dokončit administrativ-
ní fázi procesu IPPC v průběhu měsíce listopa-
du nebo i prosince 2007, a těsně po konečném 
termínu tak získat Rozhodnutí o integrovaném 
povolení. 

Žádost o integrované povolení vyřizuje místně 

příslušný krajský úřad. Ve většině případů úřady 
zvládly žádosti o IP vyřídit, ohroženy jsou ale pod-
niky, které podali žádosti neúplné nebo na posled-
ní chvíli.

 „Naším cílem rozhodně není komplikovat ži-
vot podnikům, které nezískali integrované povole-
ní například kvůli nějaké administrativní chybě, 
kterou mohou v krátké době napravit. Na druhou 
stranu všechna zařízení, která nedokáží svým zá-
konným povinnostem dostát, se vystavují pokutám 
a sankcím, které mohou vést až k zákazu jeho provo-
zování a ukončení výroby,“ zdůraznil ministr Gan-
dalovič.

 

Vláda na svém zasedání schválila 
podmínky dotací pro včelaře na obdo-
bí 2008–2010. Ministerstvo zeměděl-
ství si je vědomo problematické situace 
ve včelařství, a proto předložilo návrh 
pokračování stávajících dotací včela-
řům.

 
Navazující program je zaměřen na několik 

hlavních oblastí a problémů, které přináší kle-
sající množství včelstev. Nově navržená úprava 
má za cíl přiblížit dotace i drobným včelařům. 
Včelařství je pro zemědělský sektor zcela zásad-
ní, a proto MZe navazuje na dosavadní dotace, 
které rozšířilo o několik dalších podpor. Celko-
vý objem dotací je zhruba 171 mil. Kč, z čehož 

je 50 % ze zdrojů EU a zbývající prostředky 
jsou z rozpočtu ČR.

 ČR je ve srovnání s okolními zeměmi vel-
mi úspěšná v boji proti varroáze, což je důvod, 
proč je kladen důraz na další opatření proti této 
chorobě a obnovu včelstev. Celý soubor dotací 
směřuje na řešení blízká přírodě a zohledňuje 
nejen ekonomické zájmy, ale i funkci včelstev 
v nezemědělských oblastech. Kočování včelstev 
přispívá k přirozené skladbě planých rostlin.

 Hlavními oblastmi, na které jsou dotace za-
měřeny, jsou:
� boj proti varroáze
� racionalizace kočování včelstev
� úhrada nákladů na rozbory medu
� obnova včelstev

 „Návrh nařízení vlády v rámci systému mléčných 
kvót umožňuje Státnímu zemědělskému intervenč-
nímu fondu (SZIF) zohlednit tzv. dočasné postižení 
výrobní kapacity producentů mléka, například při 
poškození budovy živelnou kalamitou. Dále ruší po-
žadavek na vypracování informace o plnění individu-
álního referenčního množství mléka, kterou dosud 
museli producenti zasílat SZIFu každý měsíc,“ vy-

světluje ministr zemědělství Petr Gandalovič a do-
dává: „Nové nařízení také ruší požadavek na produ-
centy mléka vracet část kvóty do národní rezervy 
v případě darování mezi manželi.“

Návrh nařízení vlády v rámci systému mléč-
ných kvót je v souladu s nařízeními ES č. 1788 
z roku 2003 a č. 595 z roku 2004.

Gandalovič chce řešit situaci v odvětví chovu prasat konkrétními kroky

Většina zájemců získala integrované povolení včas

Vláda schválila dotace pro včelaře Vláda schválila nařízení usnadňující 
život producentům mléka

 Vláda schválila nové nařízení, které pomáhá producentům mléka. Pro systém mléčných 
kvót toto vládní nařízení přináší několik pozitiv, jednak zohledňuje dočasné potíže s výrobní 
kapacitou, dále snižuje administrativní zátěž výrobcům mléka a navíc zachovává mléčné kvóty 
v případě převodu mezi manželi. Nařízení si nevyžádá nároky na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty, naopak ušetří administrativní náklady producentům mléka. 

Roste počet výrobců biopotravin i ekologických zemědělců
Čeští zemědělci se stále více orientují na 

výrobu biopotravin. Podpora jejich produkce 
ze strany ministerstva zemědělství tak přiná-
ší konkrétní výsledky, k 31. říjnu 2007 bylo 
registrováno více než 220 výrobců biopotra-
vin. Za poslední rok přibylo 75 nových výrob-
ců biopotravin, z toho jen za poslední tři mě-
síce se nově zaregistrovalo téměř 30 nových 
výrobců biopotravin. Počet ekologických ze-
mědělců se v porovnání s loňským rokem vý-
razně zvýšil, téměř o 350 farem.

 
„Výrobci vidí produkci biopotravin jako dobrou 

podnikatelskou příležitost. Poptávka po biopotravi-
nách je dlouhodobě vyšší než jejich nabídka,“ ob-
jasnil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „K ná-
růstu počtu výrobců biopotravin přispívá také právě 
vyhlášená podpora investičních projektů v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova,“ dodal. 

 Nově registrovaní výrobci biopotravin jsou 
zaměřeni především na zpracování biomasa a mas-
ných výrobků, produkci biovajec, biovína nebo vý-
robu biopečiva. Mezi nově registrovanými výrob-

ci biopotravin se objevují také výrobci specialit, 
např. knedlíků, baget, müsli tyčinek nebo sladu 
pro produkci biopiva. K 31. říjnu 2007 hospo-

dařilo ekologicky již 1 249 farem. Výměra eko-
logicky obhospodařované plochy dosahuje téměř 
310 000 ha. Podíl ekologicky obhospodařované 
plochy na celkové výměře zemědělské půdy je 
cca 7,2 %. Výměra travních porostů dosahuje více 
než 250 000 ha.  

 „Z hlediska produkce biopotravin je pozitivním 
jevem, že se zvyšuje výměra orné půdy v ekologic-
kém zemědělství, která dosáhla celkové výměry té-
měř 30 000 hektarů. Za poslední rok se výměra or-
né půdy zvýšila o cca 5 000 hektarů,“ uvedl Petr 
Gandalovič.

Ministr Gandalovič jednal se svým kyperským kolegou
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Lihovar v Trmicích je jedním z prvních dokon-
čených lihovarů v ČR. Svou kapacitou 1 milion
hektolitrů ročně je zároveň spolu s lihovarem 
v Dobrovicích největším v České republice. Před-
pokládané spuštění normálního provozu je pláno-
váno na prosinec letošního roku.

„Ministerstvo zemědělství jakožto garant za plně-
ní evropských cílů v oblasti aplikace biopaliv do 
motorových paliv významným způsobem přispě-
lo k vytvoření optimálních podmínek pro výrobu 
a uplatnění bioetanolu a biopaliv,“ uvedl ministr 
Gandalovič.

Jedním z klíčových kroků bylo podle jeho slov 
zavedení povinného nízkoprocentního přimíchá-
vání biopaliv (do 5 procent) již od září tohoto 
roku. Bioetanol, jehož spuštění přimíchávání bylo
opožděno z důvodu obav z možných daňových 
úniků, a tedy nutností zavedení dalších dodateč-
ných opatření na eliminaci těchto rizik, se začne 
přimíchávat od začátku roku 2008 ve výši 2 pro-
cent. Od 1. ledna 2009 to bude již 3,5 procenta 
a v roce 2010 ČR počítá se splněním indikativní-
ho cíle daného evropskou směrnicí ve výši 5,75 
procenta.

„Ministerstvo zemědělství v současné době připra-
vuje pro jednání vlády dokument s názvem Víceletý 
program uplatnění biopaliv v dopravě v ČR, který ote-
vře možnost podpory stoprocentních biopaliv a vyso-
koprocentních směsí biopaliv. V případě bioetano-
lu se jedná především o podporu směsného paliva 
E85 s obsahem bioetanolu ve výši 85 procent a dále 
paliva E95 jakožto alternativy pro vznětové motory.
Tento materiál by tedy měl zvrátit rozhodnutí před-
chozí vlády nepodporovat biopaliva žádným způso-
bem,“ upozornil ministr.

Česká republika využila možnosti zavedení 
dotace z evropských prostředků na podporu ener-
getických plodin s názvem „uhlíkový kredit“. Tato 
podpora byla v letošním prvním roce využita již 
na výměře téměř 60 tis. hektarů. Lze konstatovat, 
že splnila svůj účel motivovat zemědělce k přecho-
du od potravinářské produkce k produkci energe-
tických plodin, převážně pak k produkci biopaliv. 
Tato podpora i přesto, že již v letošním roce byla 
překročena evropská kvóta ve výši 2 mil. hektarů 
a je nutné přikročit ke krácení výše dotace (z 45 
EUR/ha na 31 EUR/ha), bude pokračovat i v příš-
tím roce.

Kvalita biopotravin
je výhodou pro spotřebitele

 Ministr Gandalovič
inicioval jednání zástupců
mlékárenského sektoru

 

Ministr zemědělství zahájil 
Pivovarsko-sladařské dny

Stupeň uvolnění prodeje a zabezpečení 
kontroly využívání veterinárních léčiv se do-
stává do centra zájmu poté, co Poslaneckou 
sněmovnou prošel návrh zákona o léčivech. 
Jde totiž o to, aby byla zachována možná 
účinná kontrola využívání zejména těch lé-
ků, s jejichž používáním jsou spojena rizi-
ka výskytu nepovolených látek v mase a ži-
vočišných produktech určených pro lidskou 

spotřebu. Nyní je na Senátu, jak posoudí 
novelou navržené mechanismy a zda případ-
ně doporučí návrh zákona k dopracování.

 
„Kdyby totiž došlo k přílišnému uvolnění pro-

deje veterinárních léčiv, zejména těch, po kterých 
v mase či vejcích zůstávají rezidua – jde především 
o antibiotika, na stejnou činnost státního veterinár-
ního dozoru by bylo nutno vynaložit mnohem více 

lidských i finančních zdrojů,“ upozorňuje ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

 Samozřejmě chovatelé i nadále mají povin-
nost stanovenou veterinárním zákonem nepodá-
vat zvířatům veterinární léčivé přípravky, jejichž 
používání není povoleno nebo po nichž zůstá-
vají rezidua v živočišných produktech určených 
pro lidskou výživu. Všechny tyto povinnosti 
kontrolují orgány státního veterinárního dozo-

ru. A v podstatě bez ohledu na navržené znění 
zákona o léčivech jsou tyto orgány schopny za-
bezpečit dosavadní úroveň kontroly.

 Pro dosažení souladu s legislativou EU, kte-
rou je ČR vázána, je podle názoru ministerstva 
zemědělství a Státní veterinární správy ČR ještě 
třeba novelu tohoto zákona v některých aspek-
tech dopracovat. Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Novela zákona o léčivech míří do Senátu

Gandalovič zahájil
zkušební provoz lihovaru

v Trmicích na Labskoústecku

Produkty s logem BIO jsou zárukou kvality. Co to ale ve skutečnosti znamená, jaký 
druh kvality může spotřebitel očekávat? Kvalitu hygienickou, senzorickou, nebo nut-
riční? Právě na tyto otázky odpovídá informační kampaň ministerstva zemědělství Žiju 
bio!, která informuje nejširší veřejnost o biopotravinách a ekologickém zemědělství, 
ale také pomáhá producentům biopotravin.

Ministerstvo zemědělství je garantem kon-
trolního systému ekologického zeměděl-
ství a toho, že se logo BIO vyskytuje pouze na 
certifikovaných biopotravinách. „Udělení loga 
BIO předchází důsledná kontrola, která je pro 
spotřebitele zárukou dodržování přísných pravi-
del ekologického zemědělství,“ vysvětluje minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič. Kvalita biopo-
travin je dána především postupy při hospoda-
ření na ekofarmách a zpracování biopotravin. 
„Biopotraviny nesmí obsahovat chemické kon-
zervanty, umělá barviva, stabilizátory a jiná tzv. 
„éčka“. Dále ekozemědělci nesmí používat pes-
ticidy, stimulátory růstu ani geneticky modifi-
kované organismy. Pokud se tyto látky nepouží-
vají, minimalizuje se jejich výskyt v konečném 
produktu, a proto jsou biopotraviny kvalitnější 
a zdravější,“ dodává Martin Leibl z oddělení 
environmentální politiky MZe.

 Výzkumy prokázaly, že biopotraviny mají 
vysokou nutriční hodnotu. Brambory a mrkev 
v biokvalitě mají vyšší obsah vitaminu C než 
běžné produkty. Biozelenina a bioovoce má 

vyšší obsah minerálů a antioxidačních látek, 
biomléko obsahuje větší množství vitaminu 
E a tzv. omega mastných kyselin, které mají 
pozitivní vliv na oběhový systém u člověka. 
Vyšší obsah mastných kyselin prospěšných 
pro lidské zdraví byl zjištěn také u biomasa. 
Důležitá je také hygienická kvalita biopotravin, 
kolem které existuje řada mýtů a předsudků, 
které je potřeba stále vysvětlovat a uvádět na 
pravou míru. Často opakovaným omylem je, že 
biopotraviny trpí větší zaplísněností v porov-
nání s konvenčními potravinami. Výzkumy 
ukázaly, že obsah mykotoxinů je v produktech 
ekologického zemědělství na stejné nebo nižší 
úrovni než u ostatních potravin. 

 Zájemcům o informace týkající se biopo-
travin a ekologického zemědělství jsou k dis-
pozici webové stránky www.ziju-bio.cz, kde na-
jdou aktuální informace o všech probíhajících 
akcích, poradenské telefonní linky pro země-
dělce a spotřebitele (+420 246 060 682 a +420 
246 060 683) nebo e-mail (info@ziju-bio.cz), 
kde se mohou radit s odborníky. 

Současná složitá situace v sektoru je způsobe-
na především výrazným zvýšením zahraničních 
cen mléka. Ta vedla představitele družstva JIH 
k navýšení ceny pro svého největšího odběratele 
Madeta a. s. Všechny strany jednání se shodly, 
že by bylo obecně škodlivé a destabilizující, po-
kud by došlo k narušení existujících vztahů me-
zi producenty mléka a zpracovateli.

  „Udržení vztahů a zajištění dodávek mléka pro 
české mlékárny je prioritou. Ministerstvo zeměděl-
ství bude situaci bedlivě sledovat,“ uvedl po jedná-
ní ministr zemědělství Petr Gandalovič. Všichni 
účastníci setkání zároveň ministrovi přislíbili, že 
budou MZe o dalším vývoji započatých jednání 
včas informovat.  

Reprezentace Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Českomoravského mlékáren-
ského svazu, Mlékařského a hospodářského družstva JIH a mlékáren Madeta a. s. se na po-
zvání ministra zemědělství Petra Gandaloviče 31. 10. 2007 setkali a diskutovali obtížnou si-
tuaci v mlékárenském sektoru. 

 Ministr zemědělství Petr Gandalovič 
zahájil 22. Pivovarsko-sladařské dny, které 
se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu v Pra-
ze. Jednalo se o nejvýznamnější setkání 
expertů v oboru u nás. Na 300 vědeckých 
pracovníků z výzkumných ústavů a vysoko-
školských pracovišť, specialistů z pivovarů 
i sladoven se během této vědecké konfe-
rence seznamovalo s nejnovějšími poznatky 
a výsledky výzkumu o českém pivu a sladu. 
Pivovarsko-sladařské dny se letos konaly 
při příležitosti 120. výročí založení Výzkum-
ného ústavu pivovarského a sladařského.

 
Ministr zemědělství ve svém vystoupení ho-

vořil o důležitých ekonomických ukazatelích, 
které pivovarnický sektor v rámci českého ze-
mědělství zaujímá. Pivo a slad jsou význam-
né pro český agrární obchod i pro ekonomi-
ku celé země. Ministr Gandalovič zdůraznil: 
„Ve statistice vývozu do třetích zemí se umís-

til slad na druhém místě, pivo na čtvrtém mís-
tě. Hodnota vývozu sladu se blíží 2 mld. Kč, vý-
voz piva představuje 4,4 mld. Kč. Pivovarství se
podílí asi z 50 % na tržbách oboru nápojů, který 
je jedním z nejvýznamnějších oborů českého po-
travinářství.“ Celkový výstav průmyslových pivo-
varů se zvyšuje, export dosáhl rekordu 3 535 tis. 
hl piva. Sladu bylo vyrobeno 521 tis. tun a 1/2 
byla vyvezena. Potěšitelný je nárůst spotřeby 
nealkoholického piva. Domácí trh kontrolují 
přibližně ze 75 % velké nadnárodní společnos-
ti. Pivovarský průmysl je možné v současnos-
ti považovat za jedno z nestabilnějších a nejre-
spektovanějších odvětví českého hospodářství. 
Ministr Gandalovič se ve svém příspěvku rov-
něž věnoval tradici a postavení pivovarnického 
oboru. Pivo je v České republice velmi oblíbené 
a tradičně spjaté s národní kuchyní. ČR dlou-
hodobě zaujímá první místo ve spotřebě toho-
to nápoje na světě. 

 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič 6. 11. 2007 symbolickým přestřižením pásky zahájil 
zkušební provoz lihovaru v Trmicích na Labskoústecku. Celková investice do zařízení s osma-
sedmdesáti zaměstnanci dosáhla 1,26 miliardy korun.
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Návrh rozpočtu resortu zemědělství se potravinářům nelíbí
SPOLEČNÁ TISKOVÁ KONFERENCE POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR A VEDENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Na tiskové konferenci prezentoval svůj názor také místopředseda Zemědělského výbo-
ru PS PČR Michal Hašek.

(Tisková zpráva PK ČR z 1. 11. 
2007)

PK ČR (zb) – Ačkoliv Potravi-
nářská komora ČR oceňuje, že 
antimonopolní úřad plní svoji roli 
strážce hospodářské soutěže, 
zásadně nesouhlasí s prohláše-
ním ÚOHS o prověření rostoucích 

cen potravin. Je podivuhodné, že 
ÚOHS nevadí prodej zemědělských 
surovin za stále vyšší ceny, kte-
ré jsou dány přirozeným vývojem 
na evropských trzích, ale rostou-
cí ceny potravin v něm vzbuzu-
jí podezření. Zřetelně populistic-
ké výroky předsedy ÚOHS, které 
jak sám přiznává, nemají ani opo-

ru v zákonech, lze také chápat 
jako zastrašování potravinářských 
výrobců a snahu o regulaci cen. 

 „Potravináři rozhodně nejsou objek-
tem, na které by se měl ÚOHS zamě-
řit,“ říká prezident PK ČR Miroslav 
Toman, „antimonopolní úřad by si 
měl v prvé řadě uvědomit, že potra-

vináři jsou prakticky v rukou dodava-
telů a odběratelů a nemají téměř žád-
ný manévrovací prostor v cenách.“ 
Rostoucí cena potravin tak logic-
ky odráží zvyšující se ceny vstupů 
– energie, práce a samozřejmě také 
surovin, které musí zpracovatel uhra-
dit a přesto musí zůstat cenově kon-
kurenceschopní. Navíc jako součást 

jednotného evropského trhu nemo-
hou čeští potravináři zvyšovat ceny 
nad evropskou úroveň, protože by 
okamžitě svoji konkurenceschop-
nost ztratili. Kritizované předběžné 
oznamování zdražování pak má za 
účel nikoliv informovat konkurenci, 
ale spíše dát avízo celému trhu o neu-
držitelné situaci.

Antimonopolní úřad obviňuje potravináře neprávem

INFORMACE O ČINNOSTI
PREZIDENTA PK ČR 

ING. MIROSLAVA TOMANA, CSc.:

Prezident PK ČR:
�  intenzivně pracoval na úpravě sta-

nov a organizačního řádu PK ČR, 
který byl v listopadu předložen 
Výkonné radě a Představenstvu PK 
ČR

�  vedl jednání Výkonné rady PK ČR 
dne 25. 10.

�  vedl jednání Představenstva PK ČR 
dne 20. 11.

�  jednal s náměstkem ministra MZe 
Ing. Karlem Turečkem o vytvoření 
nového dotačního titulu 10.E pro 
Českou technologickou platformu 
pro potravinářství, a to s prostřed-
ky ve výši 10 milionů Kč

�  jednal s poslanci Zemědělského 
výboru o navýšení dotací do potra-
vinářského sektoru i na propagaci 
kvalitních domácích potravin KLA-
SA. Obě aktivity mají pozitivní 
výsledek, v pozměňovacím návrhu 
Zemědělského výboru je 200 milio-
nů Kč na Klasu a navýšení dotační-
ho titulu pro potravináře o přibližně 
50 milionů Kč

�  dne 2. 11. vystoupil v diskusním 
pořadu ČT24, kde obhajoval právo
potravinářů na to, aby potraviny
zdražovaly úměrně k rostou-
cím cenám zemědělských surovin 
i cenám ostatních vstupů. V pořadu 
dále vystupil Martin Pecina, předse-
da ÚOHS, Martin Mařík, novinář 
HN, a rektor VŠE prof. Ing. Richard 
Hindls, CSc. 

�  jednal s Úřadem na ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) o možnos-
tech založení odbytového družstva 
mlékáren

�  konzultoval s Úřadem pro hospo-
dářskou soutěž návrh zákona, který 
upravuje dodavatelsko-odběratelské 
vztahy mezi zpracovatelským prů-
myslem a obchodními řetězci

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

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR

25. 10. 2007
Výkonná rada:
�  se zabývala informacemi o dotač-

ních programech v resortech minis-
terstev zemědělství a průmyslu 
a obchodu

�  diskutovala o Plnění plánu činnosti 
PK a probíhajících aktivitách

�  projednala aktuální situaci kolem 
rozpočtu PK 

�  zahájila přípravu na jednání Předsta-
venstva PK ČR v termínu 20. 11.

�  jednala o návrhu na změnu stanov 
a organizačního řádu PK.

�  vedla obecnou debatu k cenám 
výrobků a vlivu cen surovin, energií 
a práce na finální výrobky 

SCHŮZKA ŘEDITELŮ 
PROFESNÍCH SVAZŮ 
A SPOLEČENSTEV

31. října proběhlo v pražském sídle 
PK ČR jednání ředitelů členských pro-
fesních svazů a společenstev. Prezident 
PK Miroslav Toman přítomné sezná-

mil s problematikou navrhovaného roz-
počtu resortu zemědělství na rok 2008 
a nastínil připravované změny v prá-
ci PK. Ředitel PK Miroslav Kober-
na zástupce svazů seznámil s aktuální 
situací kolem připravované novelizace 
Koncepce potravinářského průmyslu 
a současně informoval nejen o vzniku 
Pracovní skupiny pro přípravu předsed-
nictví ČR v EU, ale také o výsledcích 
zatím poslední schůzky ohledně znač-
ky kvalitních potravin KLASA, kde se 
hlavní část diskuse dotkla uvažované 
změny loga značky KLASA. Zvláštní 
část svého vystoupení pak věnoval pre-
zentaci činnosti hodnotitelské komise 
pro udělování značky KLASA.

Na schůzce se dále diskutovalo 
o systému připomínkování důležitých 
právních předpisů a rovněž o projek-
tech, ve kterých je PK ČR momentál-
ně aktivně zapojena.

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ 
PLATFORMA PRO POTRAVINY 

(ČTP)
Z 3. jednání Řídicího výboru (ŘV) 

České technologické platformy pro 
potraviny (ĆTP)

Dne 1. 11. 2007 ŘV ČTP projednával 
následující témata:
�  spolupráce v rámci Evropské tech-

nologické platformy (ETP) „Food 
for life“

�  práce odborné skupiny ČTP alko-
hol a společnost a s tím související 
vznik zprávy o účincích alkoholu

�  připravovaný seminář pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR 

P. Sobotky v lednu 2008 ve Vald-
štejnském paláci

�  budoucí možná „institucionaliza-
ce“ ČTP

�  prezentace plnění plánu činnosti 
priorit ČTP

�  stanovení termínu výročního zase-
dání ČTP: 30. 1. 2008

�  informace o projektech, do kterých 
je PK ČR zapojena

Výběr ze závěrů jednání:
�  Prezentace představitelů priorit 

ČTP byly vzaty na vědomí.
�  ŘV schválil jmenování vědeckého 

tajemníka ČTP pro potraviny pro 
odbornou sféru, jenž bude v kontak-
tu s platformami a ostatními institu-
cemi v rámci ČR a především EU.

�  ŘV schválil vznik pracovní skupiny 
pro mléko.

Důležité události
�  23. 10. V Berlíně se za účasti zástup-

ce PK ČR uskutečnila konference 
pod názvem „Nařízení o zdravot-
ních a nutričních tvrzeních v pra-
xi“. Cílem konference bylo přede-
vším vyměnit si zkušenosti a mož-
ná i vyjasnit některé sporné body 
nařízení. Zároveň tato konference 
měla zahájit přípravy na druhý roč-
ník konference na toto téma, který 
se uskuteční příští rok v Amsteroda-
mu. V rámci konference se projed-
návala následující témata: kompe-
tence EFSA podle nařízení o zdra-
votních tvrzeních, vědecký vývoj ve 
zdravotních tvrzeních v EU, vývoj 
zdravotních tvrzení německými 

národními úřady podle článku 13 
odst. 2 nařízení, praktická aplika-
ce nařízení ve vztahu k nutričním 
tvrzením, inovace nutričních pro-
filů, interpretace a dopad nařízení 
z polské perspektivy, právní důvody 
k odmítnutí žádosti, zdravotní tvrze-
ní z perspektivy spotřebitele.

�  Členové Pracovní skupiny alkohol 
a společnost při České technologic-
ké platformě pro potraviny (ČTP) 
se koncem října sešli s vedením 
Zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. V rám-
ci setkání proběhla prezentace stu-
die skupiny lékařských odborníků 
pod vedením prof. MUDr. Bohumi-
la Fišera, CSc., pod názvem „Pre-
vence škodlivých účinků konzuma-
ce alkoholu“.

�  Ředitel PK ČR Miroslav Koberna se 
společně s vrchním ředitelem Sekce 
potravinářských výrob – Úřadu pro 
potraviny Ministerstva zemědělství 
ČR Františkem Sládkem zúčastnil 
pracovního oběda s Christianem 
Patermannem z ředitelství Evrop-
ské komise pro výzkum. Diskuse 
se týkala možností většího zapojení 
českých potravinářských podniků do 
evropských výzkumných programů 
zaměřených především na inovace, 
vědu a výzkum. Hovořilo se také
o důležitosti větší aktivizace českých 
subjektů ve vztahu k Evropské-
mu úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA). 

 PK ČR (zb)

Měsíc v Potravinářské komoře

totiž nárok pouze malé a střední potra-
vinářské firmy. „Ohledně evropských 
programů ještě diskutujeme podmínky, 
ale řada podniků bude mít problém se 
tam dostat,“ uvedl Miroslav Toman.

Podpora potravinářství je podle něj 
nedostatečná, a to hlavně vzhledem 
k požadavkům, které stát na obor kla-
de. Nároky na bezpečnost potravin, ja-
ko jsou přísnější standardy, testování 
BSE, vzorkování v mlékárenství či po-
vinnost veterinárního dozoru v provo-
zech, stojí desítky až stovky milionů ko-
run ročně. „Pokud stát nechce potravi-
náře podporovat, měl by hradit to, co 
si objednává,“ uvedl prezident potravi-
nářů.

Domácí zpracovatelé masa, mlé-
ka či obilí se podle něj dlouhou dobu 
pohybovali často na hraně zisku nebo 
i ve ztrátě. Ze stokoruny vložené do 
podnikání vydělávají řádově koru-
ny. „Jejich ekonomická kondice by se 
měla postupně lepšit, ale nyní zdražují 
vstupy a proti tomu stojí tvrdá konku-
rence obchodních řetězců. Potravináři 
tak jedou přesně na hraně – vyrovnat 
ztráty minulých let a vytvářet peníze na 
investice do budoucna,“ uzavřel Miro-
slav Toman.

Celkové podpory agrárnímu sektoru 
se na příští rok pohybují kolem 40 mi-
liard korun. Z toho pro potravináře je 
určeno asi 1,2 procenta.

Mezi hlavní protagonisty tiskové konference patřili prezident PK ČR Miroslav
Toman (vlevo) a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Jiří Papež.

Za vedení Zemědělského výboru PS PČR na tiskovou konferenci zavítal i jeden
z dalších místopředsedů Pavel Kováčik (vlevo).

Zatímco pro letošek bylo podle pre-
zidenta Tomana v národních dotacích 
na podporu potravinářství něco přes 
300 milionů korun, na rok 2008 je za-

tím vyčleněno 190 milionů korun. „Jde 
přitom o jediné peníze, na které dosáh-
nou i větší firmy,“ podotkl prezident.

Na dotace z evropských zdrojů mají 

Předseda zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Papež v reakci na slova preziden-
ta Tomana řekl, že se výbor v rám-
ci projednávání rozpočtu minister-
stva zemědělství na příští rok poku-
sí na podporu potravinářství získat 
víc peněz. „Určitě při projednávání 
rozpočtu budeme hledat peníze, aby-
chom udrželi při životě systém znač-
ky kvalitních potravin Klasa,“ uvedl 
Papež. Posílit by podle něj potřebova-

ly i národní dotace zpracovatelů, ale 
zda se podaří najít dalších 100 až 110 
milionů korun, Jiří Papež nedokázal 
odhadnout.

S částkou na národní podpory potra-
vinářů a zemědělců není spokojen ani 
místopředseda zemědělského výbo-
ru Michal Hašek. „Budeme se snažit 
pomoci agrárnímu sektoru, aby roz-
počtová kapitola ministerstva země-
dělství vypadala lépe, než jak ji do sně-
movny poslala vláda,“ sdělil.

PK ČR (zb) – S návrhem rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR na rok 
2008 vyjádřila Potravinářská komora ČR 31. října prohlášením svého prezi-
denta Miroslava Tomana velkou nespokojenost, a to především s výší plá-
novaných podpor pro potravinářský sektor. Svůj názor PK vyslovila během 
společné tiskové konference s předsedou Zemědělského výboru Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) Jiřím Papežem a místopředsedy 
výboru Michalem Haškem a Pavlem Kováčikem.
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PK ČR (zb) – Tiskovou mluvčí Potravinářské komory ČR je od
1. listopadu Ing. Dana Večeřová, která je absolventkou Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Do Potravinářské komory 
ČR přišla z Ministerstva zemědělství ČR, kde v uplynulých čtyřech 
letech pracovala mimo jiné v odboru komunikace a sekci vnějších 
vztahů. Dříve působila jako šéfredaktorka odborného časopisu ve 
vydavatelství Profi Press.

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Federace výrobců potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce, je zájmové sdružení právnických 
osob z odvětví potravinářského průmyslu. Plní funkci zájmového nezisko-
vého sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování země-
dělských produktů. Reprezentuje obor potravinářství vůči orgánům stát-
ní správy a obdobným organizacím v EU, včetně organizací se světovou 
působností a všech organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy podnikatelů 
zpracovatelského průmyslu. Poskytuje potravinářské odborné a technolo-
gické poradenství a spolupracuje s ostatními oborovými svazy, které mají
k oboru vztah. PK ČR reprezentuje cca 85 % podnikatelských subjektů 
z oblasti výroby potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce.

„Očekáváme, že Operační program 
Podnikání a inovace bude schválen 
orgány Evropské komise do polovi-
ny prosince a zařadí se tak mezi prv-
ní schválené programy v ČR, které čer-
pají prostředky z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj,“ řekl ředitel sek-
ce strukturálních fondů MPO Ing. Elf-
mark.

Zbývající programy OPPI budou po-
stupně vyhlašovány od počátku ledna 
příštího roku. Vyhlašování je závislé ta-
ké na konečném schválení operačního 

programu a dojednání i pravidel pro ve-
řejnou podporu.

„Žadatelům od data přijetí registrač-
ní žádosti však vznikají způsobilé výda-
je na projekt, a tudíž mohou již zahájit 
realizaci svých podnikatelských zámě-
rů. Ovšem s rizikem, že projekt nemu-
sí vybrat hodnotitelská komise a dopo-
ručit ho k financování,“ upozornil 
JUDr. Ing. Grégr, ředitel odboru koor-
dinace strukturálních fondů.

V současné době Řídicí orgán OPPI 
ve spolupráci s implementační agentu-

Aktuální informace k Operačnímu 
programu Podnikání a inovace (OPPI)

PK ČR (zb) – Letošní ročník 
Národní ceny ČR za jakost vyhrá-
la strojní fakulta Vysoké školy báň-
ské – Technické univerzity Ostra-
va. Ocenění za zlepšení výkonnos-
ti organizace v programu Národní 
ceny ČR za jakost v podnikatel-
ském sektoru získala společnost 
COOP Centrum družstvo a právník 
Bohuslav Švamberk. Ve veřejném 
sektoru v této kategorii uspěly hor-
nicko-geologická fakulta VŠB-TU, 
Úřad městské části Praha 10, stře-
dočeská policejní správa a králové-
hradecký krajský úřad. V kategorii 
Značka CZECHMADE se mezi oce-
něné zařadila i jedna z potravinář-

ských společností – Vinné sklepy 
Valtice, a to za výrobek – Ruland-
ské modré jakostní víno odrůdové. 

Slavnostní předání cen se uskuteč-
nilo 12. listopadu ve Španělském sále 
Pražského hradu. Akce se zúčastni-
li předseda Senátu Parlamentu ČR 
MUDr. Přemysl Sobotka, náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu 
Ing. Luboš Vaněk, předseda Rady ČR 
pro jakost JUDr. Ing. Robert Szur-
man a vedoucí představitelé minister-
stev, orgánů a organizací veřejné sprá-
vy, podnikatelských svazů a sdružení. 
Potravinářskou komoru ČR na pře-
dávání cen zastupoval prezident PK 

Miroslav Toman a ředitel PK Miro-
slav Koberna.

Předseda Sdružení pro Cenu ČR 
za jakost Pavel Ryšánek uvedl, že za-
pojení do národního programu zname-

ná pro firmy především získání silného 
a úspěšného manažerského nástroje, 
takzvaného EFQM modelu. „Výsledky 
z naší země i ze zahraničí ukazují, že 
společnosti, které model využívají, do-
sahují zlepšení hospodářských výsled-
ků o 40 až 60 procent oproti těm, které 
modelu nevyužívají. Výrazná zlepšení 
výsledků můžeme vidět i u organizací 
veřejné správy a dalších nekomerčních 
organizací,“ upozornil Ryšánek.

Národní cena ČR za jakost je nej-
vyšším oceněním, které mohou orga-
nizace získat v oblasti managementu 
kvality. Toto ocenění hodnotí firmu 
či organizaci nejen po stránce kvality 
produkovaných výrobků či služeb, ale 

i podle kvality managementu, vztahu 
k zaměstnancům, k životnímu prostře-
dí a ke společnosti. Obdobná prestižní 
ocenění jsou udělována ve více než 80 
zemích světa. Vítězové národních cen 
v Evropě mohou usilovat o Evropskou 
cenu za kvalitu.

„Péče o kvalitu v různých oblastech 
je v zájmu jak občanů-spotřebitelů, tak 
i komerčních organizací a veřejného 
sektoru. Programy Národní politiky 
podpory jakosti nám přinášejí úspěšněj-
ší firmy, efektivnější organizaci veřejné 
správy a kvalitnější zboží a služby obča-
nům. V tom je jejich přínos nezpochyb-
nitelný,“ podotkl předseda Rady ČR 
pro jakost Robert Szurman.

Začátkem listopadu byly uděleny národní ceny za jakost za rok 2007

PK ČR (zb) – O ocenění odbor-
níků i přízeň veřejnosti se 8. září 
na pardubickém závodišti v prvním 
ročníku soutěže Mls Pardubické-
ho kraje utkalo 64 potravinářských 
výrobků. Lidem nejvíce zachutnalo 
sladké pečivo, ocenili také vepřo-
vou kýtu. Soutěž, která se konala 
v rámci výstavy Koně v akci, má 
spotřebitele upozornit na kvalit-
ní české výrobky, řekl Václav Kob-
lížek, předseda správní rady spo-
lečnosti Agrovenkov, která soutěž 
uspořádala.

Soutěžního klání se zúčastnilo 22 
potravinářských firem. Z 64 výrobků 
dostalo certifikát v kategoriích masné, 
pekárenské, mléčné výrobky a výrobky 
z medu 24 z nich. Porota ocenila napří-
klad smetanový jogurt, kozí sýr, medo-
vinu, svatební koláče, tlačenku, vídeň-
ské párky nebo maďarskou klobásu.

„Naším cílem je pravdivě informo-

vat o potravinářských výrobcích české-
ho původu v našem kraji tak, aby spo-
třebitel sám měl možnost posoudit, že 
výrobky našich potravinářů a země-
dělců obstojí kvalitou a jsou i ceno-
vě dostupné,“ uvedl ředitel Regionál-
ní agrární komory Pardubického kraje 
Václav Kroutil.

Ochutnávka desítek druhů potravin 
přilákala do pavilonu stovky lidí, správ-
ně vyplnilo anketu 1180 dotazovaných, 
dodal Koblížek.

Zatímco odborní porotci zhodnotili 
u každého výrobku 40 prvků, lidé, kteří 
ochutnávali klobásy, šunku, medovinu, 
perník či koláče, se řídili chutí a vzhle-
dem výrobků.

Na vyhodnocení soutěže o nejlepší potravinářský výrobek Pardubického kraje zavítal 
i ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Soutěž o nejlepší 
potravinářský výrobek 
Pardubického kraje

PK ČR (zb) – Středočeský kraj se 
rozhodl prodloužit příjem přihlášek 
do soutěže „Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje“ až do konce 
letošního roku. Uzávěrka přihlášek 
je nově stanovena na datum 31. 
prosince 2007. Vyhlášení soutěže 
schválilo na svém zasedání 17. září 
Zastupitelstvo Středočeského kra-
je. Partnerem soutěže je PK ČR.

„Zemědělství a potravinářství jsou 
ve Středočeském kraji významná hos-
podářská odvětví. Vzhledem k rozdě-
lení kompetencí v oblasti zemědělství 
kraj bohužel nemá mnoho možností, 
jak by tato odvětví podporoval a ovliv-
ňoval. Rádi bychom prostřednictvím 
soutěže na tuto důležitou oblast naše-
ho hospodářství upozornili,“ uvedl
náměstek hejtmana Vilém Žák. 

Soutěž bude pořádána každoroč-

ně a nejlepším potravinářským výrob-
kům bude udělováno ocenění „Potravi-
nářský výrobek Středočeského kraje“. 
Obdobné soutěže jsou připravovány 
nebo již probíhají i v některých ostat-
ních krajích. Do soutěže se bude moci 
přihlásit osoba právnická nebo fyzic-
ká oprávněná k podnikání (s výjimkou 
výrobců medu, kteří nemusejí být pod-
nikatelským subjektem) na území Stře-
dočeského kraje. Přihlašovaný výrobek 
musí splňovat platné právní předpisy. 

Soutěž bude probíhat v sedmi zvlášť 
hodnocených kategorií: mlýnské a peká-
renské výrobky, mléko a mléčné výrob-
ky, lahůdky a cukrářské výrobky, alko-
holické nápoje kromě piva, masné vý-
robky, med a výrobky ze včelího medu, 
ostatní potravinářské výrobky a pivo. 
Každý výrobek, který splní podmínky 
účasti v soutěži, získá pamětní list „Účast-
ník soutěže Potravinářský výrobek Stře-

dočeského kraje“. Trojici nejlépe umís-
těných výrobků v každé kategorii bude 
uděleno hejtmanem Středočeského kra-
je ocenění „Potravinářský výrobek Stře-
dočeského kraje“. „Výrobky přihlášené 
do soutěže bude posuzovat nezávislá 
komise. Hodnotit bude vedle chuti také 
estetický dojem a design obalu,“ přib-
lížil průběh hodnocení soutěže Vilém 
Žák. Pro bližší podrobnosti se mohou 
zástupci středočeských potravinář-
ských společností obracet na Ing. Tomá-
še Macháčka nebo Ing. Zdeňka Petá-
ka z odboru životního prostředí a země-
dělství Krajského úřadu Středočeského 
kraje (tel.: 257 280 346, 257 280 809, 
e-mail: machacek@kr-s.cz, petakz@
kr-s.cz, internet: http://www.stredo-
cech.cz, poštovní adresa: Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
Praha 5, 150 21).

Potravinářské firmy ze středních Čech 
mohou soutěžit o titul „Potravinářský 
výrobek Středočeského kraje“

PK ČR (zb) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) se snaží v rámci 
osvědčených programů, které byly již realizovány v rámci Operačního pro-
gramu Průmysl a podnikání (OPPP), umožnit přístup k finančním zdrojům 
v roce 2007 alespoň podnikatelům z řad malých a středních podniků před 
konečným schválením OPPI. Od března letošního roku bylo již uveřejněno 
6 výzev na dotace a 3 výzvy na úvěrové a záruční programy.

rou připravuje jednání Hodnotitelských 
komisí pro výběr projektů a předpoklá-
dá se, že do konce roku 2007 budou 
již vydána první ROZHODNUTÍ o při-
dělení dotace v programech podpory 
ROZVOJ a MARKETING.

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY OPPI 
V ROCE 2007

od 1. března 2007 – příjem registrač-
ních žádostí v programech ROZVOJ, 
MARKETING
od 1. června 2007 – příjem registrač-
ních žádostí v programech INOVACE, 
EKO-ENERGIE, POTENCIÁL, ICT 
V PODNICÍCH
od 1. července 2007 – příjem žádos-
tí v programech START, PROGRES, 
ZÁRUKA

Bližší podrobnosti o Operačním pro-
gramu Podnikání a inovace najdete na 
internetové stránce http://www.mpo.
cz/cz/podpora-podnikani/oppi/.

Tiskovou mluvčí 
Potravinářské komory ČR

je Dana Večeřová
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FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Fede-
race výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské pro-
dukce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem všech čes-
kých a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory 
denně navštíví více než 5 000 uživatelů Internetu.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. VĚRY MENŠÍKOVÉ,
ředitelky projektu Salima

OTÁZKA PRVNÍ:
Salima 2008 se blíží, vy pořadatelé a vysta-

vovatelé z řad potravinářského odvětví máte 
ještě několik měsíců na přípravu tohoto 
významného potravinářského veletrhu, pořá-
daného každé dva roky v Brně. Každý ročník 
přináší řadu novinek, čím bude obohacena 
Salima 2008 a jak hodnotíte zájem o výstav-
ní plochy? Můžete v této souvislosti uvést
více informací pro naše čtenáře? 

ODPOVĚĎ:
 Salima je do povědomí veřejnosti zapsána ja-

ko svátek potravinářství, dnes už nejen českého, 
ale i středoevropského, a toto očekávání svým 
příštím ročníkem určitě naplní. Zájem o výstav-
ní plochy na veletrhu je srovnatelný s rokem 2006 
a v některých oborech i mírně vyšší. Za tři měsíce 
se v Brně představí nabídka více než tisíce firem 
z celého světa. Větší pozornost bude opět věnová-
na mezinárodní gastronomii. V reakci na rostoucí 
poptávku středoevropských spotřebitelů po kva-
litních exotických potravinách poprvé otevíráme 
tzv. Asian Hall (Asijský pavilon), kde se předsta-
ví firmy z Thajska, Číny, Malajsie, Pákistánu, Sin-
gapuru a dalších asijských zemí. Podobným způ-
sobem chceme zvýraznit potravinářskou nabíd-
ku států Latinské Ameriky. Zájem o veletrh nově 
projevují někteří významní zahraniční producen-
ti, například v oblasti masného průmyslu se zú-
častní polská společnost Animex Sp.z.o.o., která 
je součástí americké skupiny Smithfield Foods – 
největšího zpracovatele vepřového masa na světě, 
a společnost VION International GmbH – nej-

větší zpracovatel masa a masných výrobků v Ně-
mecku. Ale největší plochu samozřejmě opět ob-
sadí domácí výrobci. Z mlékárenské branže bych 
ráda zmínila společnost Inter Lacto Group, jejíž 
součástí jsou mlékárny v Jihlavě, Bohušovicích 
a Olešnici. Stejně jako v minulých letech se na 
veletrhu budou udělovat značky KLASA a takto 
oceněné výrobky zde budou i prezentovány.

 Premiérově se Salima 2008 zaměří na oblast 
biopotravin, které představují nejrychleji rostoucí 
segment světového potravinářského trhu. Zájem 
o produkty ekologického zemědělství a certifiko-
vané biopotraviny stoupá i u nás, i když zatím 
zdaleka nedosahuje úrovně západoevropských 
zemí a většina u nás prodávaných biopotravin 
pochází z dovozu. Proto chceme nejen zvýšit 
povědomí o výhodách biopotravin, ale především 
zviditelnit kvalitní výrobky českého původu. Na 
veletrhu budou vyhlášeny výsledky šestého roční-
ku odborné soutěže „Česká biopotravina roku“, 
jejímž partnerem se spolu s Potravinářskou 
komorou ČR poprvé stala společnost Veletrhy
Brno. Nominované biopotraviny budou prezen-
továny na zvlášť vyhrazeném místě a návštěvní-
ci je budou moci i ochutnat. Další firmy, a to 
i zahraniční, představí svou produkci v rámci pro-
jektu TRENDY 2008. Přehlídka výrobků moder-
ního potravinářství pro zdravý životní styl měla 
při premiéře na minulém ročníku velmi pozitiv-
ní ohlas a věřím, že se do ní tentokrát zapojí ješ-
tě více výrobců. TRENDY 2008 jsou rozšířeny 
o novou kategorii „GO Organic!“, která se věnu-
je právě biopotravinám a produktům ekologické-
ho zemědělství. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Tradiční potravinářské setkání na veletr-

zích Salima s sebou nese, vedle odborných 
akcí, i řadu doprovodných programů, včetně 
společenských. Čím překvapí pořadatelé vy-
stavovatele i návštěvníky? A proč by neměli 
vystavovatelé z řad českých výrobců strojů, 
zařízení, potravinářských aditiv a potravinář-
ských výrobků právě na blížícím se veletrhu 
Salima 2008 chybět?

ODPOVĚĎ:
 Z doprovodného programu musím na prv-

ním místě zmínit Food Forum, které bude v prv-
ní den veletrhu jednat o tématech společné ze-
mědělské politiky Evropské unie. K účasti byli 
přizváni ministři zemědělství a potravinářství 
z Německa, Francie, Portugalska, Slovinska, 
Švédska i představitelé Evropské komise. Zášti-
tu nad konferencí převzali komisaři EU pro ze-
mědělství i zdraví a ochranu spotřebitele. 

 Druhý den veletrhu je tradičně pojat jako 
Český národní den. Kromě oficiální části pro-
gramu se – tak jako v minulých letech – budou 
předávat značky KLASA a takto oceněné výrob-
ky zde budou i prezentovány. Ve večerních hodi-
nách budou vyhlášeny výsledky soutěže Grand 
Prix VINEX.

Středa 5. března bude rovněž dnem biopo-
travin. Na výstavišti proběhne konference 
„Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdra-
ví a udržitelnost na talíři“. Jde o první meziná-
rodní konferenci v České republice a ve střed-
ní Evropě, která se chce primárně věnovat roli

veřejného stravování z pohledu zdravotních 
a ekologických výhod konzumovaných potra-
vin. Přinese příklady nejlepší praxe z několika 
evropských zemí, mezi nimi i z České republi-
ky, a umožní navázat kontakty s profesionály 
z oblasti cateringu, kteří již s biopotravinami pra-
cují. Jde o jedinečnou příležitost a věřím, že si ji 
naše odborná veřejnost nenechá ujít!

Zajímavou novinku jsme připravili pro čes-
ké exportéry potravin. Že si zahraniční odbor-
ná veřejnost na Salimu našla cestu, to dokázal 
už minulý ročník s rekordním podílem 13,4 % 
zahraničních návštěvníků. Nyní chceme proex-
portní charakter veletrhu ještě posílit a ve spo-
lupráci s agenturou CzechTrade připravujeme 
mise nákupčích a dalších odborníků z celé řady 
zemí. Přímo na výstavišti proběhne také setká-
ní s řediteli kanceláří CzechTrade a obchodními 
rady z vybraných zemí celého světa. Čeští výrob-
ci tak budou moci přímo na místě formou indivi-
duálních schůzek konzultovat své exportní zámě-
ry se specialisty v daných teritoriích.

 Všechny důvody, proč nevynechat nadchá-
zející ročník, při nejlepší vůli vyjmenovat nelze. 
Každý si ten svůj důvod musí najít, a opravdu je 
z čeho vybírat. Mluvíme stále jen o Salimě, ale 
ve skutečnosti připravujeme celý komplex čtyř 
veletrhů (Salima, MBK, Inteco, Vinex) a dvou 
speciálních projektů (Trendy 2008 a Biopotra-
viny), které pokrývají celou potravinářskou vý-
robu, zpracování, obchod i gastronomii. Sečte-
no a podtrženo: jde o obchodní příležitost, která 
se opakuje jen jednou za dva roky. Nashledanou 
v Brně od 4. do 7. března 2008!

Více na: www.salima.eu

5. března 2008, 9.00–15.45 hod
Výstaviště Brno, pavilon E,

sál tiskového střediska

S účastí: International Federation of Organic 
Agriculture Movements

Partneři:
Jihomoravský kraj

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Garant odborného programu: Mgr. Tomáš 

Václavík – Green Marketing

�  Konference Biopotraviny ve veřejném stravo-
vání je první mezinárodní konference v České 
republice a ve střední Evropě, která se bude 
primárně věnovat roli veřejného stravování 
z pohledu zdravotních a ekologických výhod 
konzumovaných potravin.

�  Na konferenci Biopotraviny ve veřejném 
stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři 
uslyšíte významné mezinárodní odborníky 
přednést příklady nejlepší praxe z několika 
Evropských zemí v oblasti využití místních 
potravin a biopotravin ve veřejném stravová-
ní. Inspirovat se ale také budete moci pří-
klady prvních podobných iniciativ z České 
republiky. 

�  Konference podtrhne důležitost potra-
vin vyprodukovaných udržitelným způso-
bem, ideálně biopotravin, v jídelníčku škol-

ních jídelen, nemocnic, sociálních zaříze-
ní a jiných zařízení veřejného stravování 
z pohledu výhod, které přinášejí pro zdraví 
veřejnosti, rozvoj udržitelných forem země-
dělství, ochranu krajiny a prosperující míst-
ní ekonomiky. 

�  Konference je určena profesionálům i stát-
ním úředníkům pracujícím v oblasti veřej-
ného zdraví, vzdělávání, produkce a distri-
buce potravin. 

�  Delegáti konference se seznámí s inspirují-
cími lidmi, pro které je poskytování zdra-
vých jídel více než jen zaměstnání. Odejdou 
s kontakty, nápady a, doufáme, s chutí změ-
nit k lepšímu postupy ve veřejné instituci, 
pro kterou pracují. Delegáti budou mít mož-
nost mluvit s kuchaři, učiteli a profesioná-
ly z oblasti cateringu, kteří již biopotravi-
ny používají.

�  Konference Biopotraviny ve veřejném stravo-
vání nabízí také skvělou příležitost potkat se 
s kolegy a odborníky z oboru, ochutnat vyni-
kající biojídla připravená předními šéfkucha-
ři a navštívit mezinárodní potravinářské vele-
trhy SALIMA – největší středoevropské B2B 
setkání odborníků z potravinářské branže.

CÍLE KONFERENCE:
�  Podpořit zavádění a používání místních bio-

potravin v sektoru veřejného stravování s dů-
razem na školní a nemocniční stravování.

�  Zvýšit povědomí o kvalitách a výhodách čes-
kých biopotravin.

� Informovat o bezpečnosti biopotravin.
�  Informovat o původu a způsobu výroby 

biopotravin (principy fungování ekologické-
ho zemědělství).

�  Informovat o odlišnostech biopotravin od 
konvenčních potravin.

�  Z dlouhodobého hlediska zlepšit stravova-
cí návyky populace, zejména dětí a nemoc-
ných.

KONFERENCE
JE URČENA PRO:

�  ředitele a vedoucí jídelen ve školách, nemoc-
nicích, ústavech sociální péče, domovech 
důchodců, dětských domovech

� dietní sestry
�  pracovníky oddělení centrálního nákupu 

potravin (armáda, ČSA, ČD)
�  majitele/provozovatele lázeňských zaří-

zení
� majitele/provozovatele čerpacích stanic
�  zástupce maloobchodních řetězců s jídel-

nami
� zástupce cateringových společností
� poskytovatele závodního stravování
�  představitele státní správy a samosprávy – 

MZ, MŠMT, MZe, krajské úřady
� zástupce potravinářského výzkumu

PROČ BYSTE SE MĚLI ZÚČASTNIT?
�  Uslyšíte příklady úspěšných projektů zavá-

dění biopotravin do veřejného stravování ze 
zahraničí i České republiky.

�  Dozvíte se nejnovější informace z oblasti 
výživy a výhod biopotravin pro zdraví.

�  Získáte inspirativní nápady, které můžete ih-
ned začít realizovat.

�  Dozvíte se, jak úspěšně využít biopotraviny 
ke zvýšení spokojenosti vašich zákazníků.

�  Získáte aktuální informace a vyměníte si 
zkušenosti v rámci neformálních diskusí 
s experty a kolegy.

Organizátor konference: Veletrhy Brno, a. s., 
kontakt: Ing. Eliška Ondráčková,

tel: +420 541 152 530,
email: eondrackova@bvv.cz, www.salima.eu

Biopotraviny ve veřejném stravování
ZDRAVÍ A UDRŽITELNOST NA TALÍŘI 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VYUŽITÍ BIOPOTRAVIN V OBLASTI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ
SOUČÁST DOPROVODNÉHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRHŮ SALIMA 2008 
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Málokdo ví, že Česká republika je v kon-
textu členství ve FAO největším a nejvýznam-
nějším donorem ze států střední a východní 
Evropy. V organizaci máme proto velmi dob-
ré výchozí postavení. Významně s FAO spolu-
pracuje Ministerstvo zemědělství ČR. Proto 
jsem prvnímu náměstkovi ministra zeměděl-
ství ČR Ivo Hlaváčovi položila několik otázek 
k dané tematice.

Mohl byste pro širší veřejnost v krátkosti popsat 
náplň činnosti Organizace spojených národů pro vý-
živu a zemědělství (FAO) a postavení této organiza-
ce OSN v dnešním globálním světě?

FAO byla založena bezprostředně po 2. světo-
vé válce v říjnu 1945 a tehdejší Československo 
bylo jedním ze zakládajících členských států. Pri-
mární úlohou organizace bylo po letech válečných 
útrap vytvořit silnou mezinárodní organizaci, kte-
rá by napomohla obnově zemědělského a potravi-
nářského sektoru. Tento cíl, tj. zajistit především 
dostatek kvalitních a nezávadných potravin, je do 
současné doby jedním z pevných pilířů, na kterém 
organizace po desetiletí stále stojí. Postupem času 
se však mandát organizace rozšiřoval a nyní FAO 
představuje renomovanou globální organizaci ve 
sféře výživy, produktivity zemědělství, lepšího po-
stavení venkovského obyvatelstva, lesnictví, vod-
ního hospodářství a současně napomáhá i růstu 
světové ekonomiky. V poslední době organizace 
věnuje zvýšenou pozornost novým trendům v ze-
mědělství (zejména využití bioenergie) a úzké vaz-
bě na životní prostředí. 

V popředí zájmu však nadále zůstává problema-
tika hladu a chudoby, která v té nejhorší formě su-
žuje více jak 840 mil. obyvatel naší planety. 

Mluvíte o podpoře ČR organizaci; jakým způso-
bem se tedy podílíme na chodu FAO, jaké je naše 
zastoupení v ní?

Ministerstvo zemědělství založilo svůj koncept 
spolupráce s FAO na vyvážené kombinaci finanč-
ní podpory a využití českých odborníků, kteří jsou 
schopni předávat své zkušenosti svým partnerům 
z rozvojových zemí. Osvědčeným modelem je or-
ganizace tematických seminářů v ČR pod záštitou 
FAO. Mimoto financujeme zemědělské a lesnické 
rozvojové projekty FAO např. v Africe a východ-
ní Evropě, a to opět za asistence českých exper-
tů. Obecně platí, že ČR je v kontextu členství ve 
FAO největším a nejvýznamnějším donorem ze 
států střední a východní Evropy, v organizaci má-
me proto velmi dobré výchozí postavení. V do-
hledné době proto zvažujeme vytvořit i mediálně 
viditelnou známku přítomnosti ČR, otevření čes-
ké místnosti v sídle FAO, v Římě.

Zastoupení ČR ve FAO lze chápat v rovině po-
čtu českých občanů, kteří pracují v organizaci ne-
bo optikou kvality diplomatického zastoupení ČR 
při FAO. Momentálně jsme v organizaci zastoupe-

ni třemi pracovníky, což je v porovnání se zastou-
pením v jiných institucích OSN zcela výjimečný 
výsledek. Tento úspěch přikládám nejen kvalitě 
odborníků z ČR, ale též úspěšné realizaci společ-
ných projektů mezi FAO a naší republikou. Co se 
týče diplomatického zastoupení, zájmy ČR hájí 
stálý představitel, který je nedílnou součástí naše-
ho zastupitelského úřadu v Římě. Aspirujeme na 
posílení ve vztahu na angažovanost České repub-
liky v rozvojové spolupráci. 

V 1. pol. roku 2009 čeká na ČR výkon předsed-
nictví v Radě EU, jedním ze stěžejních úkolů bude 
i zajištění koordinace EU na multilaterální úrov-
ni. Bude ČR připravena i na roli předsednické ze-
mě ve FAO?

Dovolím si tvrdit, že ano. Výkon předsednic-
tví na multilaterální úrovni je velmi obtížný a kla-
de na předsednickou zemi velké nároky. ČR ne-
bude v 1. pol. 2009 totiž prezentovat pouze samu 
sebe, jak je tomu při většině jednání v Bruselu, 
nýbrž celou Evropskou unii vůči zbytku světa, 
a v tomto vidím obrovskou výzvu a zodpovědnost. 
Snažíme se proto, aby zastoupení ČR při FAO by-
lo v době předsednictví odpovídající a aby byl vy-
tvořen takový tým pracovníků, který se „hozené 
rukavice“ úspěšné chopí. Z dosavadní analýzy je 
nám však jasné, že i naše zastoupení při FAO bu-
de nutné posílit alespoň o jednoho zkušeného pra-
covníka Ministerstva zemědělství.

A co další mezinárodní organizace, jejímiž jsme 
členy a jejíž činnost je pro světovou ekonomiku veli-
ce závažná? Jaký je současný stav jednání o libera-
lizaci agrárního obchodu ve WTO a jaké jsou am-
bice této mezinárodní organizace ve srovnání s je-
jím předchůdcem GATT ?

 Světová obchodní organizace (WTO) vznik-
la jako nástupce Všeobecné dohody o obchodu 
a clech (GATT) v roce 1995. ČR jako zakládají-
cí člen GATT, která byla založena v roce 1947, se 
samozřejmě stala i členem WTO. Cílem činnosti 
WTO je obhospodařování pravidel mezinárodní-
ho obchodu a hlavně liberalizace resp. uvolňová-
ní světového obchodu, především formou redukce 
cel. Dnes má tato organizace 151 členů a její ak-
tivity byly doplněny o rozvojovou dimenzi v sou-
vislosti s řešením celosvětového problému výživy 
v rozvojových zemí. 

Kdy se na této úrovni poprvé jednalo o liberaliza-
ci agrárního obchodu?

Liberalizace obchodu v rámci GATT/WTO se 
odehrává v jednotlivých kolech multilaterálních 
negociací. O liberalizaci agrárního obchodu bylo 
poprvé jednáno v tzv. Uruguayském kole GATT 
(UK GATT), které probíhalo od roku 1986 do 
roku 1994. V tomto kole se členové dohodli, že se 
zredukují cla a sníží přímé vývozní subvence zhru-
ba o třetinu a že se rovněž omezí úroveň domá-

cích podpor, které narušují obchod. Na základě 
toho byla také podepsána tzv. Zemědělská doho-
da GATT. Současné kolo jednání WTO, které 
bylo započato v roce 2001, se nazývá Rozvojo-
vá agenda z Doha (DDA) a zabývá se v oblasti 
zemědělství rovněž těmito třemi okruhy činnos-
tí, které nejvíce ovlivňují mezinárodní obchod 
zemědělskými a potravinářskými výrobky, tj. pří-
stupem na trh a v jeho rámci redukcí cel, redukcí 
domácích podpor negativně ovlivňujících obchod 
a redukcí přímých vývozních subvencí. Ambice 
tohoto kola (DDA) jsou však téměř dvojnásob-
né oproti předchozímu kolu jednání (UK GATT) 
co do úrovně požadovaných redukcí. Cla by se 
měla snížit nejméně o 50 %, domácí podpory by 
měly být sníženy nejméně o 70 % a vývozní sub-
vence by měly být zcela zrušeny. Nezanedbatel-
ným aspektem všech současných jednání je roz-
vojová dimenze, v jejímž rámci je poskytováno 
rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím 
zcela zvláštní nakládání spočívající v daleko mír-
nějších požadavcích na režimy a závazky, které by 
po ukončení kola měly na sebe všechny členské 
země WTO přijmout. 

Dá se v těchto souvislostech mluvit o prvních 
konkrétních výsledcích jednání?

Pro tyto vysoké ambice a pro velký počet roz-
vojových zemí, které se v současných jednáních 
silně angažují, se jen velmi těžko rodí výsledky 
negociací. Ty by přitom měly vyústit v oblasti ze-
mědělství v přijetí nové zemědělské dohody. Prv-
ní konkrétní výsledky přinesla ministerská konfe-
rence v Hongkongu v roce 2005, která potvrdila 
podstatnou redukci cel a domácích podpor a de-
klarovala, že vývozní subvence musí být do konce 
roku 2013 zcela zrušeny, že nejméně rozvinutým 
zemím musí rozvinuté země zcela uvolnit svůj trh 
pro 97 % zboží a že u bavlny, která je pro mnoho 
rozvojových zemí hlavní exportní komoditou, mu-
sí být trh rozvinutých zemí rovněž uvolněn. 

A co letošní jednání v Ženevě?
Letošní červencová jednání v Ženevě však ne-

dospěla k dořešení potřebných technických pa-
rametrů liberalizace, nicméně všechny země se 
shodly na tom, že je utvořen dobrý základ pro po-
kračování jednání hned od počátku září tohoto 
roku. Lze předpokládat, že skutečně dojde k po-
sunu a že se blíží ukončení tohoto velmi složité-
ho kola jednání. 

A jak je to s postavením ČR ve WTO po vstupu 
do EU a jaké pozice zaujímá EU a potažmo ČR 
v tomto novém kole jednání? Má Evropa zájem na 
brzkém ukončení současného vyjednávacího kola?

ČR se po vstupu do EU stává součástí silně pro-
vázaného regionálního uskupení čítajícího dnes 
již 27 zemí. ČR je také stále, tak jako všechny 
ostatní členské země EU, samostatným členem 

Světové obchodní organizace, ale v jejím rámci 
již nevystupuje samostatně. Všechny členské ze-
mě EU respektují společnou obchodní a společ-
nou zemědělskou politiku, a proto jejich společ-
nou pozici prezentuje ve WTO Evropská komise, 
podle mandátu, který odsouhlasí Rada EU. Kaž-
dému multilaterálnímu jednání WTO předchází 
koordinační jednání členských zemí EU.

Jak se projevuje snaha EU odstranit dotace 
a další podpůrné procesy v zemědělské výrobě?

Česká republika, stejně tak jako EU a její člen-
ské země, má zájem na co nejrychlejším ukonče-
ní tohoto vyjednávacího kola. Důvodem je sku-
tečnost, že reformní proces, který probíhá v EU 
pokud jde o společnou zemědělskou politiku již 
od roku 2000, anticipoval požadavky nadcházejí-
cího vyjednávacího kola WTO – DDA a začal usi-
lovat o posílení konkurenceschopnosti zeměděl-
ství v EU, resp. o odstraňování cenových podpor, 
intervencí, účelových vazeb podpor na zvyšování 
produkce apod. Tyto poměrně bolestivé reform-
ní kroky pro země zvyklé na silný protekcionis-
mus by byly ztraceny, pokud by DDA nedospělo 
k celosvětově požadovaným výsledkům liberaliza-
ce v co nejbližší době. 

Kam se řadí názorově Česká republika na způ-
sob snižování dotací v EU?

ČR patří spolu s Velkou Británií, Švédskem, 
Dánskem, Nizozemím, Estonskem k liberálnímu 
křídlu v EU, které připouští vyšší míru liberalizmu 
než jižní země v čele s Francií, podporované z no-
vých zemí hlavně Polskem. Ty naopak zastávají 
spíše konzervativnější postoj a usilují o co nejmen-
ší míru navrhovaných redukcí, zejména pak v ob-
lasti přístupu na trh. Liberální křídlo zastává ná-
zor, že uvolnění obchodu by měly členské země 
EU posuzovat zejména z pohledu ofenzivních zá-
jmů (exportních) a nikoli pouze z pohledu ochra-
ny trhu (před dovozy). Takovýto postoj nepřispí-
vá ke zvýšení konkurenceschopnosti, což je nutný 
krok pro udržení evropského zemědělství a pro-
dukce potravin na životaschopné úrovni. Kromě 
toho tlak světového společenství na odstranění ev-
ropského protekcionizmu je silný a bez určitých 
ústupků v oblasti liberalizace agrárního obchodu 
není řešitelné uvolnění trhu pro průmyslové výrob-
ky ze strany rozvojových zemí, což je zase požada-
vek rozvinutých zemí. Zemědělství je stále pova-
žováno za klíčovou oblast vyjednávání a optikou 
úrovně stavu jeho liberalizace se nahlíží i na úro-
veň negociací v ostatních oblastech vyjednávání, 
jako je průmyslový obchod, služby, duševní vlast-
nictví a další. 

Nezanedbatelný je samozřejmě i fakt, že krach 
prvního vyjednávacího kola WTO by nepochyb-
ně znamenal velkou ránu pro Světovou obchodní 
organizaci a velmi negativně by ovlivnil její další 
fungování.  Eugenie Línková

Chudoba sužuje více než 840 milionů 
obyvatel planety Země

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

pořádá ve dnech 23. a 24. ledna 2008

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

M L É K O  A  S Ý R Y
Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce http://www.vscht.cz/tmt/prehlidky

nebo je možné získat informace telefonicky na č. 220 443 831 
(přehlídky – doc. Ing. L. Čurda, CSc.) a 220 443 271 (konference – Ing. J. Štětina, CSc.).

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání
na 12. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.
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Vánoční svátky jsou období, kdy 
k sobě mají lidé blíž a více než kdy 
jindy spolu tráví čas u dobrého jíd-
la a pití. Ať už pro chvíle sváteč-
ní pohody, nebo jen pro každodenní 
radost z dobrého jídla je tu značka 
kvalitních potravin KLASA. 

Před vánočními svátky bude propa-
gace těchto výrobků mnohem výraz-
nější. Pro úspěch v předešlých kam-
paních se budou opakovat propagační 
akce v hypermarketech. Ve vybraných 
obchodech budou působit vyškolení 
pracovníci, kteří nakupujícím vysvětlí, 
v čem spočívá přínos značky KLASA, 
co toto označení znamená, jaký je sor-
timent a kde tyto výrobky najdou. Sou-
částí propagačních akcí bude také atrak-
tivní soutěž na podporu prodeje výrob-

ků se značkou KLASA. Soutěž „Kup 
výrobek se značkou KLASA a vyhraješ 
dárek“ motivuje nakupující, aby prefero-
vali výrobky se značkou KLASA a ku-
povali je. U speciálního stánku pak spo-
třebitelé dostanou za nákup výrobků se 
značkou KLASA pěkný dárek. „Podob-
né akce jsme realizovali už v minulých 
letech a vždy se nám osvědčily,“ říká 
Klára Bolečková ze Samostatného od-
dělení pro marketing SZIF, jež značku 
KLASA spravuje a dodává: „Spotřebi-
telé již značku KLASA dobře znají, na-
ším zájmem je, aby ji více kupovali.“

Značka KLASA však nemá své mís-
to jen v hypermarketech, proto se pro-
pagace zaměří i na menší prodejny. 
Příkladem je prodejní síť COOP, kde 
poskytne informace o značce přímo 
personál. Zboží bude označeno v regá-

lech, ať už regálovými lištami s cenov-
kou, nebo tzv. woblery, které navíc zasa-
hují do prostoru, tudíž je nakupující ne-
mohou přehlédnout. Součástí výzdoby 
prodejen budou rovněž plakáty.

Oblibu mezi spotřebiteli si získaly 
tzv. Road Show – novodobé prodejní tr-
hy, kde se pod „jednou střechou“ sejde 
hned několik výrobců kvalitních potra-
vin a nabízejí své výrobky za zvýhodně-
nou cenu. Stany s označením KLASA
se objeví jak na různých vánočních tr-
zích, tak v hypermarketech. Road Show 
jsou oblíbené zejména proto, že je zde 
možné výrobky se značkou KLASA
ochutnat, spotřebitelé si tak mohou vy-
brat, co jejich chuti lahodí nejvíce. 

Do okolí hypermarketů je situována 
také reklama na billboardech a plaká-
tech. Reklama na značku KLASA se 

koncem roku dočká své vánoční verze, 
původní vizuál bude doplněn o vánoč-
ní motivy a základní zelená barva se 
promění v zamrzlou strukturu. Plaká-
ty s reklamou značky KLASA najdou 
spotřebitelé i na telefonních budkách 
a to z toho důvodu, že do provozu 
bude uvedena informační telefonní lin-
ka. Každý všední den od 9.00 do 17.00 
na ní budou školení operátoři zodpoví-
dat dotazy spotřebitelů ohledně výrob-
ků se značkou KLASA a probíhajících 
propagačních kampaní.

Značka KLASA neujde ani pozor-
nosti turistů, kteří se před Vánocemi 
přijedou do Prahy podívat. Na letiš-
ti na ně čekají dvě prodejny s výhrad-
ně českým sortimentem, jež ze značné 
části tvoří výrobky se značkou KLASA. 
Prodejna Bohemia-Deli se nachází na 

Terminálu Sever 1 a Terminálu Sever 2. 
Značka KLASA nebude chybět na pla-
kátech a nálepkách na chladicích vitrí-
nách. Reklamní spoty poběží na velké 
plazmové obrazovce a několika menších 
LCD monitorech v prodejnách a v bez-
celní zóně. Turisty jistě potěší ochut-
návky výrobků se značkou KLASA,
jež se budou konat rovněž v obchodech 
Bohemia-Deli.

Podpora výrobků se značkou KLASA
bude v období Vánoc masivní. Potravi-
ny KLASA by neměly na vánoční tabu-
li chybět. Výrobky se značkou KLASA 
procházejí náročným systémem kontro-
ly jejich kvality, a proto se na ni spo-
třebitelé mohou spolehnout. Pokud 
tedy chcete „to nejlepší pro své nej-
bližší“, pak kupujte výrobky se značkou
KLASA. SZIF

Potraviny se značkou KLASA nesmí o Vánocích chybět 

Prezentace ručně vyráběných těstovin Latini
pro šéfkuchaře špičkových restaurací v Makru 

Praha – Carla Latini, majitelka 
společnosti Latini, výrobce ital-
ských exkluzivních ručně vyrábě-
ných těstovin, spolu se šéfkucha-
řem Fabiem Baldassarrem předsta-
vili čtyři produktové řady těstovin 
Latini při ochutnávce pro nejvý-
znamnější zákazníky společnosti 
Makro. Makro tím navázalo na ak-
ce, které představují velmi kvalit-
ní sortiment vybraným zákazníkům. 
Tyto akce také souvisí s rostoucím 
zájmem mezi významnými restaura-

cemi a hotely o kvalitní a čerstvé 
produkty, které Makro nabízí. 

Setkání špičkových šéfkuchařů s maji-
telkou společnosti Latini paní Carlou
Latini, kterou doprovázel šéfkuchař 
Fabio Baldassarre z restaurace L‘Altro 
Mastai, držitel prestižní michelinské 
hvězdy, proběhlo na centrále velkoob-
chodu Makro v Praze Stodůlkách. Spo-
lečnost Latini se již 18 let zabývá ruční 
výrobou těstovin nejvyšší kvality, která 
se vyznačuje především pomalým suše-

ním při nízkých teplotách a použitím 
speciálních bronzových lisů. Výsled-
kem jsou těstoviny s výraznou chutí 
i vůní a drsným povrchem. 

V průběhu odpoledne se hosté do-
zvěděli nejen, jaké jsou rozdíly me-
zi průmyslově vyráběnými těstovina-
mi a produkty z ruční výroby, ale také 
zhlédli přípravu a ochutnali čtyři pokr-
my připravené z těstovin Latini. Jako 
první se podával studený salát ze špa-
get, hříbků a kalamárů. Pak Fabio Bal-
dassarre, který s firmou Latini dlouho-
době spolupracuje především na růz-
ných prezentacích, připravil před zraky 
hostů fusilli Senatore Cappelli s ropuš-
nicí (mořská ryba), cuketami a feferon-
kou a fusilli Latini s hlávkovým salá-
tem, králičím masem a kapary. Ochut-
návku uzavřely špaldové Farro Mezzi 
Rigatoni s brokolicí, vepřovou slani-
nou a ovčím sýrem pecorino. Každý 
chod doplnilo víno dle výběru hlavní-
ho sommeliera společnosti Makro Ivo 
Dvořáka.

„Prezentace se mi líbila,“ hodnotil Ji-
ří Král, šéfkuchař Francouzské restau-
race Obecního domu v Praze. „Vždy se 
rád podívám na dobrou práci kolegů, 
obzvlášť pokud představují další novou 
surovinu na trhu, která je vhodná pro 
špičkovou gastronomii. Těstoviny Lati-
ni v mnohém předčí i čerstvé těstovi-
ny, které si některé top restaurace při-
pravují samy.“

„Jsem velmi rád, že se nám podaři-
lo toto setkání zorganizovat, protože 
to je podle mého vhodný způsob, jak 
profesionálním zákazníkům předsta-
vit novinky v našem sortimentu,“ uve-
dl Andrea Colombo. „Zamýšlíme pořá-

dat podobné akce i v budoucnu, neboť 
sortiment našich velkoobchodů neustá-
le rozšiřujeme o další zajímavé a velmi 
kvalitní produkty určené různým zá-
kaznickým skupinám.“ Svým zákazní-
kům nabízí Makro tři produktové řady 
těstovin Latini: Latini Classica, Senato-
re Cappelli a Farro (těstoviny ze špal-
dové mouky).

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí 
nadnárodní skupiny Metro Cash & Car-
ry International, jež má zastoupení ve 28 
zemích světa ve více než 580 lokacích. Po 
celém světě zaměstnává přes 100 000 lidí 
a v roce 2006 dosáhla tržeb ve výši 29,9 
mld. EUR. METRO Cash & Carry je pro-
dejní divizí METRO Group, jedné z nej-
významnějších mezinárodních maloob-

chodních a obchodních společností. V ro-
ce 2006 skupina dosáhla tržeb přibližně 
ve výši 60 mld. EUR. Tato společnost čítá 
na 270 000 zaměstnanců a provozuje při-
bližně 2400 center ve 30 zemích.

 V České republice patří do sítě Mak-
ro Cash & Carry ČR dvanáct velkoob-
chodních center pro podnikatele. Vyso-
ká obrátka zboží, provozní výkonnost, 
omezený počet prodejen, vyspělá logisti-
ka a přímé nákupy ve velkých objemech 
umožňují Makru prodávat zboží za nej-
výhodnější velkoobchodní ceny. V roce 
2006 zaměstnávalo Makro Cash & Car-
ry ČR téměř 3400 zaměstnanců a výše je-
ho tržeb dosáhla 38,3 miliard Kč.

Markéta Světlíková
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

M A K R O  Z A Z N A M E N Á V Á  R Ů S T  Z Á J M U  O  K V A L I T U  A  I N O V A C I 

Cash & Carry ČR
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Herink u Prahy –  Společnost PENAM,
a. s., patřící do skupiny Agrofert Holding, 
20. listopadu  2007 slavnostně otevřela 
první automatizovanou pekárnu v České 
republice. Náklady na výstavbu velkoka-
pacitního pekárenského provozu s názvem 
Zelená louka dosáhly 169 milionů korun, 
dalších 305 milionů Penam investoval do  
špičkových výrobních technologií. Provoz 
zaměstná 120 lidí a bude zásobovat Prahu 
chlebem a nebaleným pečivem.

Zahájení provozu pekárny v těsné blízkosti Pra-
hy představuje další významný krok Penamu stát 
se jedničkou na českém a slovenském pekáren-
ském trhu. „Nedávno proběhla akvizice pekárny 
KLS Klimentov u Mariánských lázní a koupi dal-
ších dvou až tří pekáren plánujeme,“ představil nej-
bližší plány Penamu v Čechách generální ředitel 
společnosti Jaroslav Kurčík.

Zelená louka, která byla během necelých dvou 
let vybudována v Herinku u Prahy,  je u nás první 
nově postavenou pekárnou od roku 1989 a sou-
časně jedinou, která využívá při výrobě plně auto-
matizovaných procesů. Ty umožňují výrazné 
zrychlení výroby, nejvyšší hygienické standardy 
a prodloužení trvanlivosti výrobků. „Počítač auto-
maticky řídí celý proces přípravy těsta přes hněte-
ní a odpočinutí až po vyklopení připraveného těsta 
do děličky a jeho dopravu,“ popsal moderní proces 
výroby pečiva Jaroslav Kurčík. „Hodinová produk-

ce celkem čtyř linek je dva tisíce kusů chleba, pade-
sát tisíc kusů rohlíků a kolem dvou a půl tisíc vek,“ 
dodal Kurčík.

Kromě pečiva denní potřeby nabídne Zelená 
louka také špičkové technologicky náročné pro-
dukty, jakými jsou například chleby se sedmiden-
ní trvanlivostí. „Sledujeme trendy na trhu, přede-
vším v oblasti zdravé výživy. V budoucnu plánujeme 
rozšířit výrobní portfolio Zelené louky právě o ten-
to typ produktů,“ uvedla  marketingová ředitelka 
Penamu Hana Kamińska. 

TECHNICKÉ UNIKÁTY
PEKÁRNY ZELENÁ LOUKA:

SILA: 
–  jedna z největších trevírových sil v potravinář-

ském průmyslu v Evropě
–  celkem 8 sil 9 metrů vysokých o obsahu cca 60 t,

které pojmou 480 tun suroviny
–  předností trevírové textilie je přirozené okysli-

čování suroviny
–  nevzniká problém srážení vnitřních par a ulpí-

vání mouky na stěnách sil, rovnoměrné vy-
prazdňování – lepší a jednodušší  hygiena 
a údržba

AROMA SYSTÉM: 
– zlepšuje kvalitu výrobků
–  Aroma systém zpracovává různé druhy obilo-

vin a olejnin a vyrábí z nich tzv. záparu. Je to 
proces založený na vaření a následné fermen-
taci. Přidání tohoto produktu do těst má za 
následek:
o zlepšení nutriční hodnot
o vyšší vláčnost
o delší trvanlivost
o prodlužuje čerstvost
o lepší chuť a aroma
o ochranu výrobku před plísněmi

–  Umožňuje výrobu bez použití emulgátorů.

ROBOTIZOVANÉ HNĚTENÍ:
–  první robotizované hnětací centrum v České 

republice
–  hnětací centrum tvoří hnětače a odpovídající 

počet díží 
–  Do díží se automaticky dle receptur nadávkují 

suroviny a zpracují se na těsto. Automatizova-
né pojezdové dráhy odsunou díži s těstem do 
volné pozice, kde těsto zraje. Po vyzrání se těs-
to opět automatizovaně překlopí z díže do dě-
ličky. Do hnětače se přisune prázdná díže a ce-
lý proces se opakuje.

LINKY NA CHLEBA: 
–  Vaničky v kynárnách jsou z plastu – lepší sani-

tace než u pedigových, stačí je vymýt.
–  Instalované linky umí vyrábět plně automatic-

ky oválný i kulatý chléb průmyslového i řeme-
slného typu s možností nařezávání a ražení.

TERMOOLEJOVÉ PEČENÍ:
–  termoolej je ohříván mimo výrobní prosto-

ry a následně je rozveden do radiátorů uvnitř 
pecí. 

–  radiátory jsou pod i nad výrobky, takže prope-
čení výrobku je rovnoměrnější a dochází k díl-
čímu zkrácení doby pečení a k úsporám. 

AUTOMATIZOVANÁ
LOGISTIKA OBALŮ:
–  v pekárnách ojedinělý projekt cca dvoukilomet-

rových automatizovaných dopravníků! 
–  trasa začíná příjmem špinavých přepravek, kte-

ré prochází myčkou do automatizovaného skla-
du. Odtud jsou opět automaticky distribuovány 
k plnícím místům. Na těchto pracovištích jsou 
do přepravek vkládány produkty a odeslány do 
expedice. V expedici probíhá paletizace po jed-
notlivých druzích výrobků. 

–  vše probíhá pouze za technického dozoru 
obsluhy

SPECIÁLNÍ PŘEPRAVKY:
–  v přepravce zatavený čip umí rozpoznat druhy 

výrobků a do posledního detailu sledovat tok 
výroby. 

–  Čip umí dosledovat i detailní drobnosti, napří-
klad zda se přepravky vrátily, nebo zda a kde 
si je někdo ponechal. 

–  Přepravky vyvinuté speciálně pro PENAM 
jsou díky svému tvaru nestohovatelné s cizími 
přepravkami. 
 

VYSOKÁ TRVANLIVOST CHLEBŮ:
  je dána díky tomu, že výroba probíhá automatizo-

vaně při eliminaci kritických míst
–  delší trvanlivost balených chlebů zvyšuje také 

speciální ochranná atmosféra s filtrací vzdu-
chu a ultrafialovými germicidními lampa-
mi. Tato atmosféra ničí všechny potencionál-
ní mikroby. Chleba jí prochází při vstupu do 
chladící spirály a opouští ji až po automatizo-
vaném nakrájení a zabalení.

Společnost PENAM, a. s., se sídlem v Brně je dru-
hým největším výrobcem pekárenských, mlýnských 
a těstárenských produktů s tradicí od roku 1992. 
V deseti pekárenských provozech, třech mlýnech 
a jedné těstárně zaměstnává přes dva tisíce zaměst-
nanců a vyrábí více než tisíc druhů produktů. Své 
výrobky exportuje zejména na Slovensko a do Polska. 
PENAM, a. s., podniká i na Slovensku, kde je se 17 
procenty druhou největší pekárenskou společností.

Redakce

Penam otevřel první automatizovaný pekárenský provoz v ČR
P E K Á R N A  Z E L E N Á  L O U K A  Z A M Ě S T N Á  1 2 0  L I D Í

Budova pekárny Zelená louka a ředitelství PENAM, a. s. Ing. Jaroslav Kurčík, generální ředitel PENAM, a. s.

Hosté slavnostního otevření Tisková konference 
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Připravený více než půlmetrový chléb na slavnostní překrojení Dopravní cesta chleba z pece do přepravek

Slavnostní otevření pekárny Naplněná a „přečtená“ nová přepravka

Nové typy vaniček na multifunkční chlebové lince Odběr vzorků pro sledování kvality

Výstup klonků z předkynárny Počítačka rohlíků
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děkuje všem svým obchodním partnerům
za spolupráci v roce 2007

a přeje klidné prožití vánočních svátků
a hodně úspěchů v roce 2008

www.eligo.eu              PARDUBICE             BRNO            KOLÍN

Eligo a. s.
Bláhova 308

530 02 Pardubice - Ostřešany
Tel.: 466 415 633
Fax: 466 430 942

E-mail: eligo@eligo.eu

TRADIČNÍ  VÝROBCE
SUŠENÝCH MLÉČNÝCH PRODUKTŮ

� sušená sladká syrovátka nekrystalizovaná
� sušená sladká syrovátka krystalizovaná
� sušený jogurt
� sušené odtučněné mléko

CZ 05
E S

CZ 09
E S
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Vánoce
s českým kaprem

Pokud by se vůbec dalo mluvit o nějakém 
klidu, potom je to klid před bouřkou, protože 
ta pravá honička bude ještě mít své pokračo-
vání. Vánoční distribuce prověří akceschop-
nost všech zainteresovaných. Noční naklád-
ky ryb, často za mrazivého počasí, kdy kesery 
po vytažení z vody mění své „měkké“ tva-
ry v tuhou konstrukci a oděvy se pokrývají 
ledem, jsou průvodním jevem. Loňská mírná 
zima byla pro rybáře, z tohoto hlediska, tou 
nejlepší vánoční nadílkou. Prodejci ryb na 
ulicích, ve městech i vesnicích musí neustále 
obsah kádí doplňovat nejen rybami a vodou, 
ale zároveň i kontrolovat kvalitu vody. K dis-
pozici je ve městech pouze voda z blízkého 
vodovodu, to je chlorovaná. Naštěstí chlór 
vodu rychle opouští, ale včasná její výměna 
nebo trvalý průtok zajišťuje přežívání ryb na 
potřebnou dobu.

POHLEDY NA KAPRA
JSOU VE SVĚTĚ ODLIŠNÉ

Zákazníci si vybírají mezi kapry různých 
hmotností a velikostí. Tradiční hmotnos-
ti vánočních kaprů v Čechách se pohybu-
jí obvykle mezi 2 až 3 kg, což nás řadí mezi 
konzumenty pojídající asi největší ryby toho-
to druhu na světě. V blízkém Bavorsku jsou 
to kapři obvykle jen 1,2–1,5 kg těžcí, kteří 
se s oblibou připravují celí (vysmažení nebo 
vaření). Kapr je tam tak oblíben, že jsou pořá-
dány dokonce kapří festivaly (bohatě zapíje-
né domácím pivem a rýnským vínem). Kap-
ra v Bavorsku, ale i ve vzdálenějším okolí, 
naleznete často během celého roku, na jídel-
ních lístcích ve všech restauracích. Podobně 
je tomu v příhraniční části Francie s Němec-
kem, v okolí Lyonu i jinde. V subtropické 
a tropické části světa v Asii, Africe, na Jávě 
aj. jsou v oblibě kapříci o hmotnosti podstat-
ně menší (již od 150 g do 500 g), a to se už 
ovšem netýká pouze Vánoc, ale celého roční-
ho období.

Zatímco u nás je kapr tradiční vánoční 
rybou, leckde v Evropě s chutí konzumova-
nou během celého roku, jinde (Austrálie) je 
pokládán za rybu nežádoucí a trvale proná-
sledovanou. V Austrálii ovšem není rybou 
původní a v místních podmínkách, se schop-
ností se přemnožovat, vytlačil některé původ-
ní domácí a tradičně pojídané druhy ryb. Zce-

la odlišně, ale výhradně k velkým kaprům při-
stupují například ve Španělsku, Anglii i jinde, 
kde se stali v druhé polovině minulého stole-
tí velcí kapři významným sportovním rybím 
druhem pro rekreační rybáře (kapři o hmot-
nosti 15–20 kg se ovšem nekonzumují, ale 
vracejí zpět do vody). Jsou na ně dokonce 
organizovány velké mezinárodní rybářské 
závody (ve Francii aj.) dotované nákladný-
mi cenami.

Ještě v 60. letech minulého století toho 
o kapru (například v Anglii) věděli tak málo, 
že si zvali německé i naše znalce, aby jim 
o kaprech přednášeli na různých seminářích 
a školeních. Kapra tehdy občas znali snad jen 
někteří Londýňané, kteří v době „šábesu“ se 
s nimi mohli setkat ve vybraných prodejnách 
(byli určeni pro tamější židovskou obec). 
Oblíbenou rybou se stal kapr v Izraeli, kde po 
2. světové válce díky imigrantům z východ-
ních zemí vyrostly desítky rybničních hos-
podářství, na kterých byl chován právě kapr 
jako hlavní druh ryby. Není vyloučeno, že lec-
kde tam měli kapři i český původ, i když se 
sem dostali třeba přes druhou zemi.

JAKÝ BYL V ČECHÁCH
LETOŠNÍ CHOVATELSKÝ ROK?

Letošní produkční období českým rybníká-
řům příliš nepřálo. Nikoliv z hlediska průměr-
ných teplot. Ty měly často spíše subtropický 
nebo dokonce tropický charakter. Katastro-
fální byl ovšem obecný nedostatek vláhy, kte-
rý zapříčinil, že hladiny rybníků začaly kle-
sat nebo se rybníky vůbec nenaplnily. Na té-
to skutečnosti se podepsala minulá zima, kdy 
nenapadl dostatek sněhu a rybníky dokonce 
ani nezamrzly. Vysoké teploty, nedostatek 
dešťů, silné odpařování z hladiny, téměř žád-
né přítoky začaly být koncem léta pro rybní-
káře noční můrou. Nejhůře na tom byly přiro-
zeně rybníky nebeské, které jsou zcela závislé 
na dešťových srážkách. Ale i rybníky průtoč-
né nebyly na tom nejlépe. Deficit vody byl 
značný a mnohé rybníky se nepodařilo (po 
zimě bez sněhu) v produkčním období napl-
nit ani z poloviny. Jen tam, kudy prošla bouř-
ka provázená přívalovým deštěm, byla situace 
o něco lepší. Navíc nezamrzlé hladiny rybní-
ků přilákaly z daleka hejna kormoránů, kteří 
plenili vše, co se ve vodě hýbalo.

U nákupních center jdou v předvánočním čase kapři vždy dobře na odbyt.

Při výlovech menších rybníků je spoustu ruční práce. Ryby se po „vyjádření“ sítě vybírají kesery do kádí.

Zákazníci si mohou vybrat kapra „šupináče“, hladkého, lysce nebo řádkového na sádkách nebo přímo
u výlovu.

Na hrázi většiny rybníků lze ryby ihned zakoupit. Základem všech těchto výrobků je maso našich sladkovodních ryb.

Skončily výlovy, ryby na Vánoce jsou na sádkách. Zdálo by se, 
že rybáři nyní mohou konečně odpočívat. To však není zdaleka prav-
dou. Tuny ryb stěsnané na malém prostoru sádek potřebují stálý, kva-
litní přítok vody, bohatý kyslíkem. Nahuštěná rybí obsádka v sádkách
vyžaduje od rybářů neustálou 24hodinovou pozornost. Součástí ochra-
ny zasádkovaných ryb je nejen stálý monitoring kvality vodního prostře-
dí, ale také ochrana před predátory, okřídlenými, čtyřnohými a bohužel 
i dvounohými...



Letošní přípravy chutných výrobků z masa u nás chovaných ryb se na letošním Dnu produkčního rybářství 
ujala Střední hotelová škola v Mariánských Lázních v čele s ředitelem Ing. Jiřím Chumem.

Studenti Střední hotelové školy v Mariánských lázních dokážou z kapřího masa připravit různá velmi chut-
ná jídla.

Předpoklady rybářů o produkci ryb v roce 
2007 se celkem vyplnily. Ztráty v kusech 
způsobené predátory a suchem se někde 
kompenzovaly vyššími přírůstky zbylých 
obsádek. Celoroční výlov ryb v rámci České 
republiky za rok 2007 bude činit 19 tisíc tun, 
což je objem, který stačí pokrýt jak domá-
cí potřebu, tak splnit i nasmlouvané dodáv-
ky do zahraničí. Podobná situace se zimou 
a nedostatkem vláhy jako byla u nás, byla 
ovšem také v okolních zemích. Dalo se oče-
kávat, že by zájem o českého kapra mohl být 
tentokrát i zajímavý z hlediska vývozu. Trva-
lým problémem zůstávají možnosti domácí-
ho odbytu. Přesto, že na jednoho obyvatele 
spotřebujeme 1,4 kg sladkovodních ryb roč-
ně (s vysokou převahou kapra), je žádoucí 
spotřebu u nás dále zvyšovat. Konkurence na 
trhu (při dovozu mořských i sladkovodních 
ryb) je sice vysoká, ale někdy nepochopitel-
ná. Některé sladkovodní druhy dovážené až 
z dalekého zahraničí nejsou v konečné kva-

litě srovnatelné s masem kapra. Dokonce je 
možné tvrdit, že maso našeho kapra (s ohle-
dem na vysoký podíl přirozené potravy a při-
krmování pouze domácími obilovinami) je 
kvalitou předčí. Dovezené ryby mohou kon-
kurovat jedině nízkou cenou, ale laik-spotře-
bitel o nich ví velmi málo (tj. i z hlediska pro-
středí, ve kterém byly odchovány).

CO VŠECHNO SE DÁ
Z KAPŘÍHO MASA PŘIPRAVIT

Na letošním „Dnu českého produkčního 
rybářství“, který pořádá každoročně Rybář-
ské sdružení České republiky, prokázali čeští 
kuchaři své dovednosti. Škoda, že veřejnost 
neviděla, co dokázali mistři kuchaři a stu-
denti Hotelové školy v Mariánských Lázních 
z našich kaprů chutného připravit. Podob-
ně vyznělo i soutěžní klání kuchařů v hote-
lu Zvíkov na údolní nádrži Orlík, které bylo 
věnováno přípravě chutných teplých pokr-
mů pouze z kaprů. Akce v prosinci 2006, 

pod názvem „Český kapr v netradiční úpra-
vě na vánočním stole“, byla názornou ukáz-
kou širokých možností kuchyňského zpraco-
vání i pro nerybářskou veřejnost. Není bez 
zajímavosti, že na prvých místech skonči-
ly mladé kuchařky, které jistě nebyly pouze 
specialistkami na rybí jídla. U ryb je velkou 
výhodou a snad i obecně známo, že fanta-
zii a nápaditosti jejich úprav se meze nekla-
dou. Spojení kapra s různou zeleninou, koře-
ním, s použitím cuket, špenátu i třeba masa 
z lososa (mimochodem v soutěžní úpravě 
bylo maso z kapra stejně nebo ještě chutněj-
ší, než bylo maso lososí použité v kombinaci) 
bylo běžnou součástí přípravy kapřích pokr-
mů. Ukázalo se, jak velmi záleží i na celko-
vé úpravě (vzhledu na talíři) hotového rybí-
ho pokrmu. V České republice je tradicí si 
o Vánocích usmažit pěkný řízek z kapra ve 
spojení s chutným bramborovým salátem. 
Tou správnou inspirací může být skutečnost, 
že na trhu je dostatek nejrůznějších ingredi-

encí, nemluvě už o specializovaných knižních 
rybích kuchařkách, zaměřených na přípravu 
pokrmů z kapřího masa v průběhu celého 
roku při nejrůznějších příležitostech.

CO BUDE S KAPRY
V PŘÍŠTÍCH LETECH?

Kaprů bylo a hlavně bude pro český trh 
dostatek. V příštích letech se neočekávají 
žádné výrazné změny. I nadále bude k dis-
pozici zdravý a chutný kapr. Producenty 
začínají logicky zajímat ve větší míře přede-
vším narůstající ceny obilovin a dalších vstu-
pů. K určitému posunu dojde i v ceně kap-
ra. Důvod je prostý a spočívá v tom, že nel-
ze zásadně narušit rentabilitu chovu kapra 
v našich podmínkách. Každopádně je mož-
no počítat s tím, že český kapr zůstane i do 
budoucna kvalitním a plnohodnotným repre-
zentantem rybníkářství jako specifického 
odvětví českého podnikání.

Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

MILCOM a. s.,

& 

Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 354 551–2, e-mail: milcom@milcom-as.cz 

Dodává
mlékařské kultury, mikrobitesty, fosfatesty, živné půdy, 

laboratorní chemikálie, syřidla

Zajišťuje
 mikrobiologické a chemické rozbory mléčných výrobků, vody 
a vybraných potravin, organizování mezilaboratorních testů, 

certifi káty pro export a import z akreditované laboratoře.

Poskytuje
vývoj nových výrobků, konzultační a poradenskou činnost

školení pracovníků laboratoří, sýrařů, senzorického hodnocení

❄ ❄ ❄

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

A DO CELÉHO ROKU 2008
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ 
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Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2008 Vám přejeme

hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

www.lacnea.com

Lacnea, a. s., Španělská 6, 120 00 Praha 2, tel.: 224 223 493, 222 212 427, 222 212 419
pobočka Nový Bydžov: Na Valech 10, 504 01 Nový Bydžov, tel.: 495 496 085, 495 496 086

Lacnea USA LLC, 240 Old Federal Highway, Suite 210, Hallandale, Florida 33009, tel.: +1 954 458 7800

E-mail: info@lacnea.cz,  trade@lacnea.cz

PFPF 2008 2008

Děkujeme členům ČSZM za spolupráci v uplynulém roce

a Vám všem, čtenářům Potravinářského zpravodaje,

přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,

pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2008.

Libušská 319, 142 00 Praha - Písnice, tel./fax +420 244 092 405
E-mail: sekretariat@cszm.cz



1.  Kdysi jsme si povídali o malé schopnosti potravinář-
ských firem být rovnocenným partnerem vůči obchod-
ním řetězcům. Již tehdy bylo zřejmé, že Vaší snahou, 
pokud se jedná o Vaše společnosti Delta Pekárny, Od-
kolek, Delta Frozen, Emka a další, je nutné tento han-
dicap eliminovat součtem kapitálových a kapacitních 
sil. Jak se Vám podařilo tento úkol zabezpečit?

Naším cílem bylo vytvoření ekonomicky silného sub-
jektu, který má pochopitelně i silnější vyjednávací pozi-
ci. My ale nevnímáme obchodní řetězce jako nějaké sou-
peře, ale jako obchodní partnery. Vyjednávání o cenách 
jsou samozřejmě tvrdá, ale my se snažíme, aby byla 
korektní, postavená na věcné přesné argumentaci, vedená 
s oboustranným respektem v rámci fair play. Vyjednává-
ní z pozice síly nikdy nevedou k dobrému partnerskému 
vztahu. Pekárenský byznys je navíc specifický v tom, že 
významnou část pekárenské produkce tvoří zboží neba-
lené, anonymní rohlík nebo nebalený chléb lze snadno 
nahradit dodávkami od jiného výrobce. Zmíněná anony-
mita je naší nevýhodou, protože podle nezávislých prů-
zkumů naše dvě značky Delta a Odkolek vnímají spotře-
bitelé jako nejdůvěryhodnější pekárenské značky v Čes-
ké republice. Na rohlíku ale spotřebitelé nepoznají, zda 
jsme je vyrobili v našich pekárnách, nebo jsou od kon-
kurence. 

2.  Ano, takže vznikla nová společnost United Bakeries 
a stala se jedním z největších seskupení v pekárenském 
průmyslu na našem území. Mohl byste ji představit 
a vysvětlit, jak dnes jednotlivé výrobní jednotky vystu-
pují navenek (výrobní značky), kde jsou umístěny a ja-
ký je nyní celkově vyráběný sortiment Vašeho celého se-
skupení? A k tomu máte i aktivity v zahraničí. Mohl 
byste nám je představit? 

Společnost United Bakeries je nejsilnější pekárenskou 
skupinou ve středoevropském regionu. V Česku zásobu-
jeme trh ze čtrnácti pekáren, které nám umožňují celo-
plošnou rychlou a operativní distribuci čerstvého pečiva 
k našim zákazníkům. Právě prvotřídní servis je pro nás, 
vedle stoprocentní kvality našich výrobků, alfou i ome-
gou našeho snažení.

Naší klíčovou značkou je Delta, reprezentující moder-
ní, dynamické a mezinárodní produkty s konstantně vy-
sokou kvalitou. Odkolek představuje to nejlepší z české 
pekárenské tradice, je to jedna z nejcennějších českých 
obchodních značek s tradicí od roku 1850. Cerea je znač-
ka pro vyznavače zdravého životního stylu, pod logem 
Toasttip nabízíme stále oblíbenější řadu toustových chle-
bů. Ben je naše značka pro perníkové výrobky. 

Zatímco v Česku jsme s dvaceti procenty tržního po-
dílu jedničkou na trhu, ve Slovenské republice se dělí-
me o pozici lídra s Penamem, obě skupiny tam mají asi 
po dvanácti procentech trhu. Se závěrem letošního roku 
končí na Slovensku náročná restrukturalizace našich pe-
káren a první výsledky naznačují, že jsme zvolili správ-
nou strategii. 

V obdobné situaci jako na Slovensku jsme i v Ma-
ďarsku, kde restrukturalizační práce také spějí k závě-
ru a projevují se v pozitivních výsledcích. Jsme jasnou 
jedničkou v nejlidnatějším regionu Budapešti s populací 
přes 2,5 milionu lidí, kde ovládáme 60 procent trhu, prav-
děpodobně jsme i jedničkou v celém Maďarsku.

3.  Cena pekařských surovin u nás, zejména obilovin, 
vzrostla v posledním období na zhruba dvojnásobek 
a spotřebitelské ceny pekařských výrobků se zvýši-
ly také. Nicméně pekaři žehrají na stále nízkou dosa-
hovanou marži. Jaký je podle Vás účinný recept na 
to, aby rentabilita potravinářských výrobců odpovída-
la „rozumné“ míře zisku? A ještě i jinak, měla by být 
u pekařských výrobků výše zisku rozdělována jedna ku 

Na 5 otázek odpovídá:

Marko P a ř í k,
předseda představenstva a generální ředitel

United Bakeries a. s. 

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

Marko Pařík
Narodil se 14. srpna 1945 v Napajedlech v tradiční 

podnikatelské rodině, která byla v roce 1948 donuce-
na k emigraci. Vystudoval v Paříži souběžně Ekono-
mickou fakultu a Institut politických věd. V roce 1970 
se stal nejmladším ředitelem pobočky banky Paribas 
v Bruselu, ale bankovní kariéra jej nebavila, probu-
dily se v něm rodinné podnikatelské geny. Spojil síly 
s bratrem a od té doby jsou jejich podnikatelské cesty 
nerozlučné. V roce 1971 založili firmu na recyklaci 
kovů. V roce 1980 vybudovali v Belgii potravinářskou 
společnost Avieta, která dodnes prosperuje.

 
Počátkem 90. let po návratu do republiky se po-

koušeli obnovit výrobu zemědělských strojů ve znovu 
zakoupeném rodinném podniku, ale vzhledem k jeho 
zdevastovanému stavu tento záměr nebylo možné na-
plnit. V roce 1991 privatizovali první pekárnu, a po-
ložili tak základní kámen k vytvoření nejsilnější české 
pekárenské společnosti Delta. Fúzí s firmou Odkolek 
iniciovali vznik společnosti United Bakeries, která je 
největší pekárenskou skupinou v regionu střední Ev-
ropy. Byli také zakladateli a spolumajiteli supermar-
ketů Delvita. 

Marko Pařík je otcem tří dcer. Jeho koníčkem jsou 
vedle zakládání firem historie a antikvariáty. Působí 
i ve funkci oficiálního poradce pro zahraniční obchod 
Lucemburského velkovévodství. Hovoří česky, fran-
couzsky, anglicky, německy a vlámsky.

jedné s prodejci potravin, nebo „musí“ stačit výrobci
ta nižší nebo pejotrativně řečeno ta „uhádaná“? A při-
tom i uspokojit cenou dodavatele obilí a dalších suro-
vin.

Cena vždy vychází z konkrétních tržních podmínek. 
Všichni víme, že ceny pečiva v okolních západních stá-
tech jsou řádově mnohem výš, ale je zřejmé, že naše ce-
ny musí kopírovat kupní sílu obyvatel této země. To ale 
neznamená, že chléb a pečivo musí být nutně extrémně 
levné, aby přispívaly k udržení sociálního smíru ve spo-
lečnosti. Udržovat sociální smír je úkolem vlády, a niko-
liv starostí soukromých pekárenských subjektů. A pokud 
by mělo pečivo hrát tuto roli, pak by pekaři měli dostávat 
od vlády dotace – což si absolutně nepřejeme. 

Pokud jde o vztahy výrobců a obchodníků, pak je nut-
né, aby obě strany přistupovaly k vyjednáváním o cenách 
konstruktivně, s citlivým vnímáním reálných podmínek 
na trhu. Je logické, že na počátku jednání se jejich před-
stavy o ceně liší, ale vždy by měl zvítězit rozumný konsen-
sus. V České republice dnes nakupujeme vstupy – ať již 
se jedná o suroviny, energie, náklady na distribuci a mohl 
bych pokračovat dál – za mezinárodní ceny, ale prodává-
me chléb a pečivo za ceny na úrovni české. Tady je zřejmá 
disproporce, kterou se snaží alespoň částečně elimino-
vat poslední zdražení. Nelze nakupovat za světové ceny 
a vyrábět a prodávat za speciální české ceny. To nemůže 
fungovat a je třeba si uvědomit, že potravinářský průmysl, 
teď nehovořím pouze o pekařích, živí v zemi spousty lidí 
– proto se nemůže toto odvětví zhroutit. Pečivo není zbyt-
né zboží a není dotováno, proto si lidé musí přehodnotit 
priority svého osobního rozpočtu. Pokud zdraží potravi-
ny, je nutné omezit náklady na oblečení, zábavu, návštěvy 
restaurací, auta… Průzkumy struktury rozpočtů v západ-
ních zemích ukazují, že náklady na nákup potravin před-
stavují největší položku u většiny lidí. A položce za potra-
viny se podřizují všechny ostatní náklady.

4.  Z této odpovědi se pak nabízí otázka regulace tržních 
podmínek, skloňovaná ve všech pádech už několik let. 
Přesto ji pokládám, protože mě zajímá Váš názor, tedy 
názor osobnosti, která se raději vždy spoléhá na sílu 
vlastní. Měl by však stát řešit legislativními normami 
vztahy mezi výrobci potravin a obchodními řetězci tak, 
aby byla eliminována nerovnost obou těchto obchod-
ních stran? A lze, podle Vašeho názoru, určitý systém 
zasahování státu do nerovných podmínek nalézt a pak 
je prakticky provozovat? A pokud ano, jak na to?

V některých zemích už platí legislativní regulace, že 
obchodníci nesmějí prodávat zboží za cenu pod výrobní-
mi náklady. To je rozumné řešení a podporoval bych po-
dobnou legislativní úpravu i zde. 

Také bych si vzal příklad z Francie, kde je legislativ-
ně dáno, že faktury dodavatelů se platí maximálně do 
30 dnů. 

Nedokáži si ale představit, aby stát legislativně upravo-
val vztahy mezi výrobci potravin a obchodními řetězci. 
To bychom se asi vrátili do totality a v každém případě 
by to nefungovalo.

5.  Jste v naší zemi už několik let a za tu dobu jste se 
podílel na řadě podnikatelských projektů. Vaše pracov-
ní zapojení je velké a je na Vás vidět, že Vás tato práce 
velmi baví. Máte však čas i na osobní relaxaci? A jaký-
mi formami se ubírá? Je tedy při takovémto vysokém 
nasazení čas i na odpočinek?
Volný čas se snažím věnovat svým dětem, zejména 

své nejmladší dcerce. Baví mě stále cestování, čtu kni-
hy o historii a nikdy mě neomrzí objevovat krásné věci 
v antikvariátech a aukčních síních.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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SALIMA – Mezinárodní potravi-
nářské veletrhy jsou nejvýznamněj-
ším výstavním projektem zaměře-
ným na potraviny a potravinářské 
technologie v regionu střední Ev-
ropy. Od roku 2002 se konají ja-
ko bienále, což lépe odpovídá je-
jich odbornému a kontraktačnímu 
charakteru a zároveň inovačnímu 
cyklu prezentovaných technologií. 
Příští ročník se uskuteční od 4. do 
7. března 2008 ve složení: SALIMA 
– 26. mezinárodní potravinářský 
veletrh, MBK – 4. mezinárodní ve-
letrh mlynářství, pekařství a cuk-
rářství, INTECO – 23. mezinárodní 
veletrh technologií a zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravová-
ní a VINEX – 13. mezinárodní vinař-
ský veletrh. 

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM 
ROČNÍKEM

V roce 2006 se na Mezinárodních 
potravinářských veletrzích prezentova-
lo 1089 firem z 39 států. Zahraniční 
oficiální účast mělo 14 zemí. Expozi-
ce si prohlédlo téměř 40 000 návštěvní-
ků z 60 států. Organizované zahraniční 
mise odborníků dorazily z Maďarska, 
Pobaltí, Polska, Rakouska, Slovenska 
a Slovinska. Celkový podíl odborných 
návštěvníků ze zahraničí dosáhl 13,4 %.
Na veletrzích se akreditovalo 420 novi-
nářů z 9 zemí a mezi návštěvníky byla 

řada VIP osobností, vládních delega-
cí v čele s komisařem EK pro zdraví 
a ochranu spotřebitele Markosem Kyp-
rianou a delegací zastupujících resorty 
zemědělství a potravinářství osmi člen-
ských zemí EU. 

BIO POTRAVINY – TOP 
TÉMA POTRAVINÁŘSKÝCH 

VELETRHŮ SALIMA 2008
V průběhu potravinářských vele-

trhů SALIMA bude zvláštní pozor-
nost věnována segmentu biopotravin 
a ekologického zemědělství. Trendem 
posledních let je postupná změna stra-
vovacích návyků populace, která souvi-
sí zejména se snahou o zdravý životní 
styl a samozřejmě i se zvyšováním život-
ní úrovně českých spotřebitelů. Naku-
pující se při výběru potravin zaměřují 
více než v minulosti na kvalitu, nutriční 
hodnoty a ekologické aspekty nabíze-
ných potravin. Biopotraviny se stávají 
čím dál více součástí spotřebitelských 
nákupů a řadí se k nejrychleji rostoucím 
kategoriím v prodeji potravin. Meziná-
rodní potravinářské veletrhy SALIMA
2008 nabídnou ekozemědělcům, zpra-
covatelům a prodejcům biopotravin 
možnost zviditelnit se a prezentovat své 
produkty a služby před mezinárodním 
odborným publikem. SALIMA podpo-
ruje biopotraviny domácího původu 
a prostřednictvím doprovodných akti-
vit zaměřených na segment BIO chce 

přispět ke zvýšení povědomí o jejich 
kvalitě a výhodách.

TRENDY 2008 – POKRAČOVÁNÍ 
ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU

Na minulé SALIMě si odbyl svoji 
premiéru projekt TRENDY. Jeho cílem 
je představení nejnovějších výrobků pro 
zdraví, nových tendencí v potravinář-
ské výrobě a ve výrobě nápojů, moder-
ních trendů ve stravování a jejich úzké 
spojení se zdravým životním stylem 
a s moderním stravováním. Celý pro-
jekt bude rozčleněn do šesti kategorií, 
o jednu více než v roce 2006. V katego-
rii „GO Future!“ se představí potraviny 
budoucnosti. „GO Trends!“ je zaměře-
ný na potraviny pro aktivní život. „GO 
Travel!“ prezentuje národní speciality, 
mezinárodní kuchyně. Stravování pro 
děti a mládež je věnována kategorie 
„GO Kids!“. Speciální a dietní potra-
viny naleznou návštěvníci v kategorii 
„GO Speciál!“ Nová – šestá kategorie 
– je „GO Organic!“, ve které se před-
staví certifikované BIO potraviny. Kaž-
dá z těchto kategorií ve finále představí 
nejlepší výrobek či koncepci, jež vybe-
re odborná porota. Účast na projektu 
nezávisí na veletržní účasti.

Chcete-li získat další informa-
ce o Mezinárodních potravinářských 
veletrzích SALIMA, napište nám na:
salima@bvv.cz

Na mezinárodních potravinář-
ských veletrzích SALIMA (4.–7. 
března 2008) budou oficiálně vy-
hlášeny výsledky soutěže „Čes-
ká biopotravina roku 2007“. Pro-
jekt zviditelňující nejkvalitnější bi-
opotraviny české výroby se koná 
již pošesté, ale letos se k vyhla-
šovatelům soutěže poprvé připoji-
la Potravinářská komora ČR a no-
vým partnerem se stala společnost 
Veletrhy Brno, a. s. 

Tuzemským výrobcům biopotravin 
tak účast v letošní soutěži přinese dal-
ší bonus – bezplatnou prezentaci no-
minovaných produktů na největším 
odborném potravinářském veletrhu ve 
střední Evropě. Soutěžícím biopotravi-
nám bude vyhrazena vitrína v pavilo-

nu D a také prostor k ochutnávkám. 
To vše v sousedství expozice Svazu eko-
logických zemědělců PRO-BIO, který 
soutěž vyhlašuje již šestým rokem. 

O titul „Česká biopotravina roku 
2007“ mohou bojovat pouze certifi-
kované biopotraviny vyrobené v Čes-
ké republice za použití převážně čes-
kých biosurovin. Možnost nominovat 
zajímavé produkty, především letošní 
novinky, mají čeští výrobci a distribu-
toři do 30. listopadu 2007. Potom už 
bude rozhodování v rukou odborné po-
roty vedené Pavlem Maurerem, vyda-
vatelem prestižního výběru nejlepších 
restaurací „Maurerův výběr Grand re-
staurant“. Kritéria hodnocení odrážejí 
nejen chuť, způsob zpracování a výro-
by a použité suroviny, ale také inovativ-
nost výrobku, jeho přínos pro spotřebi-

tele, atraktivitu vzhledu i obalu a použi-
tý marketingový mix. Rozhoduje totiž 
především potenciál uplatnění výrobku 
na českém trhu. Protože konkurence 
bývá náročná, porota vedle hlavní ce-
ny spojené s finanční prémií zpravidla 
uděluje také několik Čestných uzná-
ní. Výsledky letošního ročníku budou 
slavnostně vyhlášeny první den vele-
trhu SALIMA, 4. března 2008, spolu 
s výsledky prestižních soutěží ZLATÁ 
SALIMA a TRENDY. Úspěšné firmy 
převezmou ocenění z rukou ministra 
zemědělství Petra Gandaloviče a prezi-
denta Potravinářské komory ČR Miro-
slava Tomana. 

Udělení titulu „Česká biopotravina 
roku 2007“ je v rukou odborníků, ale 
soutěž má také laickou rovinu. Všech-
ny nominované výrobky se automa-

ticky účastní ankety „Nejlepší česká 
biopotravina“, v níž rozhodují hlasy 
spotřebitelů. Hlasování bude probíhat 
i na veletrhu SALIMA, kde návštěv-
níci mohou kandidující biopotraviny 
nejen vidět, ale také ochutnat. Vše pro-
běhne v tzv. BIO sekci pavilonu D, kde 
vedle vitríny s nominovanými výrobky 
návštěvníci naleznou také společnou 
expozici tuzemských výrobců a distri-
butorů biopotravin. Další firmy, a to 
i zahraniční, představí svou bio pro-
dukci v rámci soutěžení přehlídky 
TRENDY 2008 a její nové kategorie 
GO Organic! věnované právě certifi-
kovaným biopotravinám a produktům 
ekologického zemědělství ve světě. 
Přehlídka výrobků pro zdravý život-
ní styl TRENDY 2008 bude umístě-
na rovněž v pavilonu D, takže zájemci 

o biopotraviny naleznou vše pod jed-
nou střechou. 

Zaměření 26. mezinárodního potra-
vinářského veletrhu SALIMA 2008 
na biopotraviny vychází z dlouhodo-
bých vývojových trendů na světovém 
i českém trhu. Poptávka po biopotravi-
nách u nás roste, i když zatím zdaleka 
nedosahuje úrovně západoevropských 
zemí a většina prodávaných biopotra-
vin pochází z dovozu. Smyslem soutěže 
„Česká biopotravina roku“ proto není 
jen zvýšit povědomí o výhodách biopo-
travin, ale i zviditelnit kvalitní výrobky 
českého původu. Druhý den veletrhu – 
středa 5. března – bude vyhlášen dnem 
biopotravin a zároveň se v rámci odbor-
ného doprovodného programu usku-
teční mezinárodní konference „Bio-
potraviny ve veřejném stravování“.

Disponujete vynikajícím potra-
vinářským produktem, uvádíte na 
trh novinku za novinkou, vezou se 
Vaše výrobky na trendové vlně???  
Vybrali jste už správnou cestu k je-
jich propagaci???

Snahou mnoha potravinářských spo-
lečností je přicházet s vlastními nápady, 
neokoukanými výrobky i originálními 
obaly, kdy toto vše směřuje k jedinému 
cíli – úspěšně svůj produkt nabídnout 
spotřebiteli. Dnes se nabízí mnoho 
možností, jak ke svým odběratelům 
nalézt tu „správnou, vlastní a originální 
cestu“. Jsem přesvědčen, že v příštím 
roce v březnu se Vám naskytne ta nej-
lepší příležitost v místě, kde se střetáva-
jí tradiční marketingové postupy s neo-
třelými propagačními nápady, odborné 
semináře s akčními soutěžemi a hlav-
ně prostředí ideální k jednání s mnoha 
partnery v jednom jediném místě. Tím-
to místem bude bezesporu 26. ročník 
mezinárodních potravinářských veletr-
hů SALIMA 2008, konaných 4.–7. 3. 
2008 na brněnském výstavišti.

Již dnes registrujeme velký zájem 
společností téměř z celého spektra 
potravinářské výroby, od drobných 

technologií přes sofistikované výrob-
ní celky až ke kvalitním potravinám 
a nápojům.

V rámci veletrhů SALIMA 2008 
můžete očekávat i mnoho novinek 
souvisejících s vývojem potravinářské-
ho sektoru v posledních dvou letech. 
Organizátoři pro Vás připravují spolu 
s tradičními prezentacemi i řadu pře-
kvapení.

Poprvé se budou na veletrhu samo-
statně prezentovat producenti certifi-
kovaných BIOpotravin. Snahou bude 
představit ideální marketingový kon-
cept prodeje biopotravin, zvýšit pově-
domí o kvalitách a výhodách biopotra-
vin v ČR a v neposlední řadě představit 
i vývozní potenciál našich producentů. 
Důkazem, že je tato část potravinářské 
produkce zajímavá i z pohledu globál-
ního je i zaměření částí expozic na ve-
letrhu ANUGA v Kolíně n. Rýnem, na 
problematiku organic food a vše souvi-
sející se zdravým životním stylem.

Pod pojmem zdravý životní styl lze 
zahrnovat řadu oblastí počínaje zdra-
vými stravovacími návyky přes péči 
o duševní zdraví až po prospěšné pohy-
bové aktivity. K jeho zlepšování dochá-
zí zejména v posledních letech, a to 

především zásluhou zvyšování životní 
úrovně a intenzivní osvěty. Na mezi-
národních potravinářských veletrzích
SALIMA 2008 bude možné navštívit 
již druhý ročník přehlídky produktů 
a výrobků moderního stravování zahr-
nutou v projektu TRENDY 2008. I zde 
je novinkou část zaměřená na certifi-
kované BIO potraviny s názvem GO 
Organic.

V žádném případě ovšem nelze kon-
statovat, že se jeden z největších potra-
vinářských veletrhů ve střední Evropě 
bude točit pouze a jen kolem potravin. 
S potravinářstvím jsou spjaty neméně 
zajímavé prezentace vyspělých techno-
logií, moderních obalů, hygienického 
vybavení, softwaru, mobiliáře restaura-
cí a maloobchodu a mnoho dalších za-
jímavých oblastí.

Odborný návštěvník v příštím roční-
ku zcela jistě ocení i změny v koncepci 
veletrhu VINEX, který reaguje na zvy-
šující se potřebu kompletně představit 
domácí producenty kvalitních vín a na-
bídnou transparentní srovnání s dovoz-
ci zahraničních produktů. Po dohodě 
s Vinařským fondem se pro příští roč-
ník veletrhu VINEX připravuje zajíma-
vá a odborná prezentace, která svým 

zaměřením jistě zaujme řadu obchod-
níků z oblasti pohostinství malo a vel-
koobchodu.

Potravinářské veletrhy SALIMA 
2008 Vám na bídnou dokonalý přehled 
o všech novinkách, trendech a nabíd-

nou účinné srovnání s konkurenční-
mi společnostmi z celé střední Evro-
py. Na veletrh Vám přivedeme správné 
návštěvníky, nenechte je využít nabí-
dek konkurence.  Martin Střítecký

Veletrhy Brno, a. s.

Ministr zemědělství ocení nejlepší biopotraviny

Začíná příprava Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008

Velký zájem o účast na veletrhu SALIMA 2008 
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Olomouc – Už v květnu tohoto roku splni-
la mlékárna Olma svůj úkol daný zákonem 
o integrované prevenci, který stanovil po-
vinnost provozovatelů zařízení podat žádost 
o vydání integrovaného povolení do 30. října 
2007. Integrované povolení nahrazuje jednot-
livá povolení, kterými se doposud stanovova-
ly podmínky k provozu zařízení podle zvlášt-
ních složkových právních předpisů v oblasti 
ochrany životního prostředí, ochrany veřej-
ného zdraví a v oblasti zemědělství. Provozo-
vatel nesmí bez platného integrovaného po-
volení zařízení provozovat. 

„V Olmě tento proces probíhal jako pilotní celore-
publikový projekt již od prosince 2004, kdy byla po-
dána první žádost o vydání integrovaného povolení,“ 
řekla Ing. Vlasta Dirbáková, ekoložka olomoucké 
mlékárny. Po vyjádření příslušných orgánů a úst-
ním projednávání žádosti následovalo doplnění 
podkladů a v květnu 2005 bylo vydáno integro-
vané povolení s podmínkou provedení protihlu-
kových opatření na bytových domech v blízkosti 
olomouckého závodu. Ta byla realizována v roce 
2006. Po odkoupení sušárny mléka v Zábřehu na 
Moravě a zvýšení kapacity nad 200 tun zpracová-

vaného mléka denně vyvstala nutnost získat inte-
grované povolení i pro tento provoz. Toto rozhod-
nutí bylo vydáno v květnu 2007, s časovým ome-
zením z důvodu překročení hlukových limitů pro 
chráněný venkovní prostor staveb. Zpracovaný ná-
vrh protihlukových opatření s termínem realizace 
do konce roku 2008 byl předložen příslušnému or-
gánu v září 2007, a Olma tak splnila závazek, kte-
rý jí zákon o integrované prevenci ukládá. 

OLMA, a. s. je druhým nejvýznamnějším výrob-
cem mléčných výrobků v ČR. Byla založena v roce 
1970 a v roce 1994 se stala akciovou společností. 
Majoritním vlastníkem společnosti je Milkagro, a. s., 
Olomouc (sdružení prvovýrobců a dodavatelů mlé-
ka). Dalším významným akcionářem je firma Eligo 
a. s., která vlastní 40% podíl. Mlékárna OLMA, a. s.,
je ryze českou společností, splňující ty nejnáročnější 
kritéria výrobní i ekologické kvality, jejíž sortiment 
je na světové úrovni a garantuje svým zákazníkům 
výrobky a služby, které jsou plně srovnatelné s mezi-
národní konkurencí. Převážnou část produkce tvoří 
čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, jogurtové nápoje, 
dezerty, másla a ostatní zakysané výrobky. Ročně 
OLMA, a. s., zpracovává více jak 260 mil. litrů mlé-
ka a zaměstnává 545 lidí. Lubomír Románek 

OLMA, a. s.

OLMA splnila před termínem

Praha/Bílovec – Mimořádná valná hroma-
da akciové společnosti Mlékárna Kunín se 
uskutečnila za účasti zástupců francouzské 
nadnárodní skupiny Lactalis, kteří po nedáv-
ném odkoupení majority v Moravskoslez-
ských mlékárnách zastupovali práva největ-

šího akcionáře. Mimořádná valná hromada 
tak dokončila proces, který už dříve schvá-
lil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
a potvrdila přesun majority Moravskoslez-
ských mlékáren do rukou Francouzů. Největ-
ší akcionáři Mlékárny Kunín na základě toho 
pozměnili na valné hromadě složení statutár-
ních orgánů. 

Představenstvo Mlékárny Kunín, a. s., nyní tvo-
ří Zbyněk Gebauer, Eliška Bršťáková, André Har-
dy. V dozorčí radě budou zasedat Hervé Massot, 
Kateřina Severová a třetí člen bude zástupcem 
zaměstnanců. V čele představenstva stojí Zbyněk 

Gebauer. Dozorčí radu z pozice jejího předsedy 
povede Hervé Massot.

 Volba nových členů orgánů kunínské mlékár-
ny odráží změny ve složení akcionářů majoritního 
vlastníka společnosti, kterým jsou stále Moravs-
koslezské mlékárny, a. s. Podíl této společnosti 
v Mlékárně Kunín dlouhodobě činí přes 70 pro-
cent.

Mlékárenská skupina LACTALIS před několi-
ka týdny získala kontrolu nad společností Mlékár-
na Klatovy a rovněž převzala také většinový podíl 
ve společnosti Moravskoslezské mlékárny, a. s.
Nabytí kontroly nad oběma mlékárnami podléha-
lo schválení Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže, který s oběma akvizicemi vyslovil sou-
hlas.

LACTALIS je francouzská rodinná společnost, 
specializovaná na mlékárenskou výrobu. Její dvě 
hlavní značky PRESIDENT a GALBANI jsou 
zastoupeny ve více než 100 zemích světa. Před-
pokládaná výše obratu skupiny v roce 2007 činí 9 
miliard eur. Dvě nové české akvizice umožní sku-
pině LACTALIS zaujmout významné postavení 
na českém trhu a posílit pozici ve střední Evropě. 

Ing. Zbyněk Gebauer
předseda představenstva společnosti

Mlékárna Kunín, a. s.

Lactalis na valné hromadě Mlékárny Kunín 
hlasoval jako většinový vlastník a pozměnil orgány

Kontakty tel: +420 566 501 611
 fax:+420 566 522 772
 e-mail: lacrum@lacrumvm.cz 
 http: www.lacrumvm.cz

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
tradiční ruční výroba polotvrdých sýrů 

NOVINKA

�  držitel certifi kátu systému managementu jakosti
podle ČSN EN ISO 9001:2001 

� držitel certifi kátu systému kritických bodů HACCP 

�  držitel schválení a registrace výrobního závodu
v Evropské unii s číslem CZ 6601 ES 

Gouda uzená
48% t.v.s.

Partner
45% t.v.s.
Sýr s oky
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ES



Za místo pro letošní světový sum-
mit mlékařů vybrala Mezinárod-
ní mlékařská federace (IDF) irské 
hlavní město Dublin. Ve dnech
30. 9.– 4. 10. se sem sjelo více než 
900 delegátů z nejméně 53 zemí 
světa, aby jako každoročně disku-
tovali o dalším vývoji v tomto obo-
ru, nových trendech a využívání 
vědeckých poznatků. Současná glo-
bální mlékárenská situace prochází 
významnými změnami, a tak i hlav-
ní téma letošního zasedání bylo 
navozeno otázkou „Lze mlékáren-
ství měnit?“. České republika byla 
tentokrát na summitu zastoupe-
na početně. ČMSM a Český komi-
tét IDF reprezentoval ing. Kopá-
ček, VÚM delegoval ing. Šalakovou 
a Ústav technologie mléka a tuků 
VŠCHT Praha vyslal na tuto odbor-
nou akci doc. Plockovou. Kromě 
toho zde byli přítomni i další češ-
tí zástupci: ing. Hadrová z VÚ cho-
vu skotu, čeští studenti působí-
cí v Irsku, ale také náš krajan pan 
prof. Jelen z kanadské univerzity 
v Albertě. 

Summitu předcházely nejprve celé 
3 dny jednání řady pracovních sku-
pin a výborů federace. Na výroční Val-
né hromadě IDF v Dublinu pak došlo 
také k rozšíření členské základny. Nový-
mi státy, které podaly přihlášku a valná 
hromada je přivítala do „světové mlé-
kařské rodiny“, jsou Filipíny, Mongol-
sko a Kazachstán. Všechny tyto země se 
staly asociovanými členy, a IDF tak sou-
středí již rekordních 53 států, představu-
jících přibližně 75 % světového mléka.

Vlastní výroční zasedání pak zahá-
jil impozantní slavnostní ceremoniál za 
účasti charismatické prezidentky Irské 
republiky paní Mary McAleese, která 
zaujala svojí otevřeností, skromností 
a jasnou vizí na další směřování oboru. 
Následovaly projevy zástupců federace, 
především prezidenta IDF Jim Begga 
a zástupce hostitelské země dr. Caw-
leyho. Ten ve svém příspěvku zdůraz-
nil především strategický význam mlé-
kárenství v jeho zemi, které tvoří nejvý-
znamnější část zemědělského sektoru, 
podílí se podstatnou měrou na zahra-
ničním obchodu Irska a rovněž zaměst-
nává významný počet obyvatel. Proto 
se také současné probíhající změny 
v odvětví tolik dotýkají irského mléká-
renského sektoru.

Součástí slavnostního zahájení byla 
i ukázka tradiční irské kultury ovlivně-
né překrásnou keltskou hudbou.

Již tradičním odborným začátkem 
summitu se stalo setkání světových mlé-
kárenských lídrů, tentokrát zastoupe-
nými generálními řediteli nizozemské 
společnosti Campina (Justi Sanders), 
novozélandského kolosu Fonterra (An-
drew Ferrier), americké mlékárenské 
skupiny Dairy Farmers of Amerika (Ri-
chard Smith) a reprezentantem irské 
Irish Dairy Board (Noel Coakley). Toto 
fórum však zahájila irská ministryně ze-
mědělství Mary Caughlan, která se za-
měřila na rekapitulaci stavu mléčného 
trhu, hovořila podrobně o předpokláda-
ném vývoji reformy evropské zeměděl-
ské politiky a řešení systému mléčných 
kvót, zmínila se o rostoucí globální po-
ptávce po mléku, ale také o bezpečnos-
ti a kvalitě potravin, klimatických změ-
nách, záležitostech bioenergetiky a ta-
ké o dalším posunu jednání ve WTO, 
jako o zásadních faktorech zasahujících 
dnešní vývoj mlékárenství. Jednotliví 
panelisté nejprve představili své spo-
lečnosti a na konkrétních příkladech 
z nich dokumentovali skutečnost, že 
mlékárenství je připraveno na změny, 
trvale jimi prochází a i nadále se bude 
vyvíjet a měnit, i když pro některé čas-
to méně žádaným směrem. V každém 
případě však bude i nadále globalizová-
no, což je trend, kterému není a nebude 
možné zabránit. Mlékárenské výrobky 
však budou i nadále perspektivní a již 
dnes se stávají součástí životního stylu 
širokých vrstev světové populace.

Letošní summit pak zahrnoval dal-
ších devět specializovaných sympozií:
�  Mlékárenská politika a ekonomika
�  Fórum o funkčních potravinách
�  Prvovýroba mléka a farmaření
�  Výživa a zdraví
�  Marketing
�  Nutrimarketing
�  Mlékárenská věda a technologie
�  Fórum pro životní prostředí a kva-

litu potravin
�  Vývoj v mlékárenském výzkumu

Na fóru funkčních potravin bylo 
například konstatováno, že obezita 
a s ní spojené nemoci představují pro 
Evropskou unii významnou hrozbu, 
která by mohla ovlivnit miliony lidí. 
Zvyšující se nárůst obezity mezi dět-
mi a adolescenty je alarmující. Nadvá-
ha hrozí nejen Evropě, ale podle WHO 
(Světová zdravotnická organizace) 
je v současnosti na světě již 1,6 mili-
ardy dospělých lidí s nadváhou. Obe-
zita a s ní spojené nemoci mají mul-
tifaktoriální původ zahrnující genetic-
kou predispozici, stravování, sedavý 
způsob života a sociálně ekonomické 

Světový mlékárenský summit IDF v irském Dublinu

Prezidentka Irska paní Mary McAleese při zahájení summitu 

faktory. Navíc ceny za léky a lékařskou 
péči intenzivně rostou. Proto je potře-
ba se orientovat na prevenci onemoc-
nění. Jedním z účinných nástrojů by 
v tomto směru mohly být právě funkč-
ní potraviny. Pro jejich výrobu je tře-
ba vybírat takové suroviny, které mají 
plně ověřené účinky a jsou samozřejmě 
zcela bezpečné. Mléko díky svému uni-
kátnímu složení (významný zdroj pro-
teinů a jejich štěpů – peptidů a ami-
nokyselin, minerálních látek, zejména 
vápníku, vitaminů a dalších bioaktiv-
ních látek) patří k vynikajícím funkč-
ním potravinám.

Spotřebitelé v některých státech si 
již plně uvědomují potřebu prevence. 
Chtějí se dobře a zdravě cítit, nechtě-
jí vydávat peníze za léky, ale současně 
nehodlají ustoupit ze svého hektického 
a nezdravého životního stylu. Řešením 
pro ně pak mohou být tzv. „wellness 
potraviny“. Trh s těmito potravinami 
roste a světovými lídry jsou Japonsko, 
Španělsko, Jižní Korea a další. Za uve-
dené typy potravin bylo v Japonsku za 
rok vydáno již 4,8 miliardy USD. 

Dalším zajímavým světovým tren-
dem je orientace na tzv. „beauty food“.
Pro mnohé spotřebitele je pro jejich 
profesi důležité nejen dobré zdraví, ale 
i jejich udržitelný mladistvý vzhled. Do 
těchto potravin se proto přidává kola-
gen, kyselina hyaluronová a koenzym 
Q10. Výrobci se se svými produkty ori-
entují na jednotlivé skupiny spotřebite-
lů, protože každá věková skupina má 
jinou představu a konkrétní požadavek 
na potravinu. Potraviny pro děti by např. 
měly být takové, aby po nich děti dob-
ře prospívaly, rychle rostly a aby potra-
viny pro ně měly i funkci ochrannou, 
a tak se předcházelo vzniku onemocně-
ní. Teenageři žádají potraviny energe-
tické pro zvyšování síly a svalový růst, 
ale také pro zdravou pokožku. Mladší 
dospělí si potrpí na dobrý vzhled, star-
ší dospělí požadují vyrovnanou dietu, 
potravinu, která bude mít schopnost 
prevence a udržení dobrého zdraví. 
Senioři se zajímají o výrobky prodlužu-
jící život a pečující o zdraví. Mlékáren-
ská společnost „Glanbia“ uvažuje uvést 
na trh „kombinovaný produkt pro sed-
midenní spotřebu“ s tím, aby pro kaž-
dý den byl připraven výrobek s jiným 
vlivem na lidské zdraví, např. výrobek 
na zvýšení imunity, snižování váhy, lep-
ší trávení, snižování cholesterolu atd. 
Švédský výrobce „Skanemejerier“ nabí-
zí výrobek „ProViva“ s probiotikým 
kmenem Lbc. plantarum s účinkem na 
udržení hladiny krevního cukru po jíd-
le. Výrobky „ProViva“ nakupuje podle 
průzkumů ve Švédsku již 9 mil. spotře-
bitelů a prodá se jich na 21 mil. litrů za 
rok. Další výrobci informovali účastní-
ky sympozia ještě o výrobcích s účinky 
na pěkný vzhled, prodloužení střední-
ho věku, pro zdraví mozkové činnosti 
dětí a pěknou pokožku.

Vznik civilizačních onemocně-
ní, jako je obezita, kardiovaskulární 
nemoci, diabetes, rakovina, osteropo-
róza a další, jsou zahrnovány pod tzv. 
metabolickým syndromem. Podle sta-
tistik se metabolický syndrom vyskytu-
je u více než 20 % čtyřicetiletých, více 
než 35 % padesátiletých a více než 45 % 
šedesátiletých osob. Diagnostika toho-
to syndromu, jak bylo referováno Eri-
cem Bastienem od firmy „Glanbia“, 
spočívá ve výskytu tří nebo více z násle-
dujících fyziologických parametrů:
�  Obvod pasu u žen vyšší než 88 cm 

a u mužů vyšší než 102 cm,
�  sérové triglyceridy rovné nebo vyš-

ší 150 mg/dL
�  HDL cholesterol nižší u mužů než 

40 mg/dL a u žen než 50 mg/dL
�  krevní tlak rovný nebo vyšší než 

130/85 mm/Hg
�  zvýšená hladina glukózy nalačno 

rovna nebo vyšší než 100 mg/dL. 
Je třeba se zaměřit zejména na ome-

zení výskytu kardiovaskulárních one-
mocnění a diabetu. Terapie v první linii 
spočívá ve snížení hmotnosti a snížení 
hladiny LDL cholesterolu. Další rizi-
kové faktory jako krevní tlak a hladinu 
krevní glukózy udržovat na doporuče-

Čeští účastníci na Výročním zasedání IDF v Dublinu (zleva J. Kopáček, S. Jelenová, 
prof. P. Jelen, M. Plocková, A. Šalaková)

Prezident IDF Jim Begg při svém úvodním vystoupení

Řečníci na sympoziu o mlékárenské politice a ekonomice

Panelisté „Dairy Leaders Forum“ zamýšlející se nad otázkou, zda lze mlékárenství 
měnit

ných hodnotách. Mléko opět obsahuje 
celou řadu látek, které mají vliv na výše 
zmíněné fyziologické parametry. Krev-
ní tlak je ovlivňován příjmem vápníku 
a ACE peptidů. Na základě klinických 
studií, které byly prezentovány, vyšší 
denní příjem vápníku (1 300 mg) sig-
nifikantně snižuje systolický tlak. Dieta 
obsahující syrovátkové proteiny, peptidy 
a minerální látky (Ca) snížila tělesnou 
hmotnost, a to nejvíce v podobě tělesné-
ho tuku. Velký význam pro lidské zdra-
ví mají probiotika. Byly provedeny stu-
die, na základě kterých bylo konstatová-
no, že některé probiotické bakterie mají 
vliv na inhibici Helicobacter pilori jako 
původce žaludečních vředů, a snižují 
počty C. difficile, původce zánětlivých 
onemocnění střev. V popředí zájmu 
jsou studie zaměřené na probiotika ke 
zmírnění projevů Crohnovy nemoci 
a ulcerativní kolitidy, jak bylo referová-
no představitelem „Yakult Central Insti-
tute“ panem Yoshinori Umesaki. Jiná 
studie dokumentovala schopnost kme-
ne Lbc. casei snižovat hladinu krevního 
cholesterolu. Sledování účinků a násled-
né využívání probiotických kmenů do 
potravin je z hlediska výrobců nezbytné 
pro prevenci a udržování dobrého zdra-
votního stavu spotřebitelů. 

Obsah transmastných kyselin je 
v potravinách ze zdravotního hlediska 
nevhodný. Transmastné kyseliny způso-
bují kardiovaskulární nemoci, zánětlivá 
střevní onemocnění, diabetes a rakovi-

nu. Průmyslově vznikají hydrogena-
cí a pro negativní vliv je nutno jejich 
množství snižovat. Ruminální činností 
přežvýkavců, tzv. biohydrogenací, vzni-
kají také přírodní transmastné kyseli-
ny. Závěry prezentovaných vědeckých 
studií ale jasně prokázaly, že transmast-
né kyseliny přirozeně obsažené v mlé-
ce negativní vliv na kardiovaskulární 
zdraví nemají. 

Peter Parodi z Austrálie se zabýval 
studiem mléčných lipidů a jejich rolí ja-
ko antikarcinogenního agens a podrob-
ně sledoval a informoval o vlivu CLA 
(konjugovaná linolenová kyselina) na 
snížení proliferace epiteliálních buněk.

Ze sympozií věnovaných funkčním 
potravinám a výživě a zdraví vyply-
nul jednoznačný závěr, že se výzkumu 
mléka a jeho složek věnuje celosvětově 
trvale značná pozornost, a to nejen ve 
výzkumných ústavech, ale zejména ve 
vývojových centrech výrobců potravin.

Výzkumy bioaktivních látek v mléce 
přinášejí celou škálu unikátních poznat-
ků, kterých bude potřebné využívat při 
moderní výrobě potravin, funkčních 
potravin, výživových doplňků, a není 
vyloučeno, že mléko se stane surovinou 
i pro výrobu léčebných preparátů. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Doc. Ing. Milada Plocková, CSc., 
VŠCHT Praha

Ing. Alexandra Šalaková, CSc.,
Výzkumný ústav mlékárenský
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Křesťanská tradice Kristova narození 

Vánoce mají své nenapodobitelné kouzlo 
a v jejich motivaci dnes převládá křesťan-
ská tradice Kristova zrození. Právě k ní 
se váže i stavění betlémů. Původně se ale 
oslavoval v tomto ročním čase slunovrat. 

Veselým oslavám počátku opětného prodlužování 
dne se říkalo saturnálie.

Křesťanství se neprosadilo s oslavou Kristova 
narození proti saturnáliím ze dne na den. Ještě na 
počátku třetího století byl zaveden oficiální svátek 
Nepřemožitelného slunce. Vánoce se poprvé ob-
jevují jako závazný svátek v Justiniánově kodexu 
v roce 529. Tehdy se ovšem stalo důvodem oslav 
připomenutí Ježíšova křtu v řece Jordánu. Naro-
zení a zjevení Páně se slavilo 6. ledna.

Teprve roku 313 Konstantinem I. vydaný edikt 
milánský vyprovokoval o čtyřicet let později přelo-
žení data Kristova narození na 25. prosinec. 

Jen postupně a zvolna byli zapomenuti slovan-
ští bohové a pohanské obyčeje loučení s nejkrat-
ším dnem v roce (Kračun = krátký den) či svátek 
počátku roku (Koleda = z lat. calandae) s opětný-
mi maškarními průvody znázorňujícími četné po-
hanské bohy. Před setím – jako akt agrární magie 
– byla dodržována na venkově oblíbená slavnost 
vzájemného posypávání zrním (Ovseň). Všechny 
obřady však – zejména u prostého lidu – sjedno-
covalo pevné propojení s přírodou a jejími úka-
zy. Většina tradičních lidových obřadů směřova-
la k zabezpečení zdaru v hospodářském konání 
a rodinném životě.

Betlémy
jako součást Vánoc
Hlavním typickým průvodním znakem novodo-

bých křesťanských Vánoc v každé domácnosti byl 
rukodělný betlém – podobenství chléva v městě 
Betlému, kde se údajně Ježíš narodil.

První betlém postavil sv. František z Assisi již 
v roce 1223. Po návratu ze Svaté země, kde navští-
vil také Betlém, přišel na myšlenku zprostředkovat 
tento zážitek i ostatním věřícím. Postavil v jeskyni 
na hoře Alverno, nedaleko obce Greccio v dneš-
ní Itálii, první jesličky a sloužil tam štědrovečerní 
půlnoční mši svatou.

V Čechách poprvé postavili jesličky jezuité 
v Týnském chrámu v Praze v roce 1562. Stavě-
ní jesliček se pak rychle rozšířilo do východních 
Čech, na Moravu a do Slezska. Josefínská osví-
cenecká doba vytlačila betlémy z kostelů, ovšem 
jesličky brzy našly své místo v domácnostech pro-
stých lidí. Betlémářství se stalo zálibou pro řadu 
lidových umělců. Obliba jesliček vrcholila v dru-
hé polovině devatenáctého století, kdy se začaly 
uplatňovat i sériově vyráběné papírové betlémy.

Betlém se stavěl na Štědrý den dopoledne. 
Některé betlémy byly poměrně rozsáhlé a nároč-
né, vyřezávané a mohutné. Jinde naopak – za 
oknem v horské chaloupce – miniaturní. Hlavní 
scénu tvořily jesličky s Ježíškem, Marií, Josefem 
a četnými zvířátky. Nad jeslemi či chlévem, pří-
padně jeskyňkou zářila padající hvězda – kometa. 
Nedaleko jesliček a chléva bývali klanící se pastý-

Vánoce

ři a znázorněná krajina podle místního životního 
prostředí. Zajímavé je, že se betlém dotvářel i po 
Štědrém dnu. Nejvýraznější změny doznal na Tři 
krále, kdy pastýře vystřídaly postavičky tří králů 
s jejich doprovody, přinášejícími četné dary. Bet-
lémy se ponechávaly na podívanou a k opatrnému 
hraní dětem až do dne Hromnic, 2. února, kdy se 
zase skládaly do truhly k ročnímu odležení...

Kam za betlémy...
*  TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ 

(Třebechovice pod Orebem) – má ve svých 
sbírkách více než 400 betlémů, nejznámější je 
unikátní mechanický Proboštův betlém složený 
z více než 2000 vyřezávaných dílů – http://
www.betlem.cz

*  STÁLÁ EXPOZICE BETLÉMU V ČESKÉ 
TŘEBOVÉ – kromě mnoha dalších je zde k vi-
dění Unzeitigův betlém, třetí největší v ČR –  
http://ct.upce.cz/ctb99

*  MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA (Jindři-
chův Hradec) – Krýzovy jesličky: největší lidový 
mechanický betlém na světě (přes tisíc figurek, 
z toho 133 pohyblivých; vyráběl ho asi 60 let 
punčochářský mistr Tomáš Krýza, který žil v le-
tech 1838–1918; vymyslel i mechanismus pohá-
něný klikou; ve 30. letech 20. stol. jeho syn Jan 
předělal pohon na elektromotor a později věno-
val jesličky muzeu) –  www.muzeum.esnet.cz

*  MUZEUM MÁSLOVICE – každoroční expo-
zice betlému vyrobeného z másla – www.maslo-
vice.cz

*  MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN – sou-
kromá sbírka asi 50 starých českých betlémů, 
umístěná v interiérech bývalé karlštejnské fary, 
největší je pohyblivý Královský betlém na ploše 
asi 100 m2 s loutkami o velikosti asi 60 cm z dí-
len předních současných výtvarníků, v němž se 
přichází Ježíškovi poklonit kromě tří králů ta-

ní jsou betlémy, zpívající sbory a akce pro dě-
ti. Všude to voní punčem, klobásami, pečený-
mi kaštany a svařeným vínem. Na dveřích jsou 
adventní věnce.

SVĚTLO NA CESTU
SVATÉ RODINĚ

A jak je tomu v zemích vzdálenějších? Pro 
Francii je typický bíle oblečený Papa Noël. Ne-
jen v Paříži se stále zachovává zvyk, že po roz-
dání dárků rodiny spěchají na večeři (mívá až 12 
chodů) do dobrých restaurací. O Vánocích nena-
vštěvuje děti ve Velké Británii Ježíšek, ale sv. Mi-
kuláš. Znají ho tu pod jménem Santa Claus a dů-
kladně se na jeho příchod připravují. Na krb ne-
bo za okno zavěsí punčochu, aby jim do ní mohl 
v noci z 24. na 25. prosince nadělit drobné dár-
ky a cukroví.

Irové na Štědrý večer dávají do oken svíčky, aby 
posvítili na cestu svaté rodině a třeba i chudým 
poutníkům. Po štědrovečerní večeři lidé na stůl 
umísťují chléb a mléko pro Josefa, Marii a malé-
ho Ježíška a dveře domu zůstávají nedovřené. To 
vše jako symbol pohostinnosti.

URBI ET ORBI 
V italských městech nepanuje štědrovečerní 

nálada, jakou známe od nás, ulice kypí zdánlivě 
běžným životem. Hlubokým zážitkem je však půl-
noční mše ve Vatikánu v proslulém chrámu sv. 
Petra. Svátky začínají až obědem (pečené jehně 
nebo krocan) na Boží hod po slavném papežově 
požehnání Urbi et Orbi. Ze sladkostí nechybí dat-
le či fíky s různými náplněmi a také místní podoba 
vánočky nazvaná panettone. Sympatický vánoční 
zvyk mají v Belgii, kde si všichni mladí i starší od-
cházejí po rodinné oslavě 25. prosince zabruslit 
na zamrzlé kanály.

V některých oblastech Dánska se dodržuje zvyk 
„vítání vánočního posla“. Posel zaklepe na dveře 
a každému dá speciální dárek: velikou kytici sla-
měnek, otep sena, obrovskou krabici nebo poštov-
ní balíček zabalený alespoň ve dvaceti vrstvách vá-
nočního papíru. Překvapení je skryto uvnitř a ob-
darovaní se často zapotí, než dárek najdou. Vtipný 
dárek se řídí vlastnostmi a zvyky příjemce.

V Řecku na Štědrý večer obchází děti na vesni-
ci všechny domy a zpívají vánoční koledy – tzv. ka-
landa. Za to dostávají malé sladké odměny. Dárky 
se rozdávají až 1. ledna, na den sv. Basileje, který 
je obdobou Santa Clause.

 VELKÝ UKKO
A STAŘEČEK JULTOMTEN

Ve Finsku rozdává radost bělovousý dědeček 
Velký Ukko, ve Švédsku zase obchází domy sta-
řeček Jultomten v doprovodu skřítků a trpaslíků. 
Ve Spojených státech amerických se Vánoce slaví 
velmi okázale, ale jenom jeden den – 25. prosin-
ce. Symbolem amerických Vánoc je obří stromek 
a krocan nadívaný kaštanovou nádivkou. Možná 
nejzáviděníhodnější Vánoce slaví u protinožců 
v Austrálii a na Novém Zélandu. Slaví je pikni-
kem uprostřed léta, nejlépe na pláži, na vyhřátém 
písku! Měnili byste za české vánoční plýskanice? 
Mějte krásné Vánoce...

Tipy 
a zajímavosti:

*  Odkud je Santa Claus? Podobu Santa Clau-
se vymyslel Clement C. Moor, profesor epi-
skopálního semináře v New Yorku. Ten v ro-
ce 1822 napsal báseň Návštěva sv. Nicholase 
a v ní popsal pohádkového muže, který obda-
rovává lidi. Báseň se stala inspirací pro malí-
ře Thomase Nasta, který Santa Clause nama-
loval, podoba už mu zůstala dodnes.

*  Kdo výš? Dva největší vánoční stromy v Ev-
ropě stály ve Varšavě a Lisabonu. Byly vyso-
ké 72 metrů, ozdobeny 2 miliony světel.

*  Vznik vánoční pohlednice? Anglický ob-
chodník Henry Cole, unaven každoročním 
vypisováním blahopřejných vánočních dopi-
sů, v roce 1843 navštívil malíře Johna Caiico-
ta Horsleye, jehož ručně kolorovaný obrázek 
natištěný na papíře se stal hitem anglických 
Vánoc roku 1843. Rozeslal jich 400 a zbytek 
ještě úspěšně prodal.

Martin Bouška

ké 9 nejslavnějších českých panovníků, od sva-
tého Václava přes Karla IV. až po T. G. Masa-
ryka s legionáři

*  KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ – expozice více než 20 
betlémů v hostinci „U Kryštofa“. Nejstarší po-
chází z roku 1846. Velice zajímavý je Jírův ven-
kovní betlém měřící 16 m na délku. Vytvořil jej 
v roce 1999 světoznámý malíř Josef Jíra. Nej-
vyšší postavy měří přes dva metry, všechny jsou 
nahrubo vyřezávané z dřevěných desek –  www.
krystofovoudoli.cz

*  FRÝDLANT V ČECHÁCH – mechanický bet-
lém Gustava Simona, jehož stavba trvala déle 
než 60 let. Přes 100 figur lidí a zvířat se pohybu-
je prostřednictvím provazových šňůr a hodino-
vého stroje – http://betlem.frydlantvc.cz

Vánoce
ve světě

Svátky, při kterých se na sebe usmívají rodiče 
i sousedé, schází se všichni ti, kteří se třeba celý 
rok neviděli, celé rodiny, to jsou Vánoce. Ale nej-
víc se z nich radují děti! A je asi jedno, na jakém 
kontinentu žijí a obdarovává-li je Santa Klaus, dě-
da Mráz nebo Ježíšek.

KDO PŘINÁŠÍ DÁRKY
Začněme hned za hranicemi... V Německu po-

važují za tradiční jídlo pečené vinné klobásy a spe-
ciální cukroví. Stejně tak si potrpí na ryby, nejen 
na kapra. A kdo přináší dárky? Je rezatý, vousa-
tý, v plášti dlouhém až na zem a říká se mu Chris-
tikind.

Kupříkladu v Polsku se rozdávají dárky ještě 
před večeří. Hostina vypukne, jakmile někdo 
zahlédne první vánoční hvězdu. Vánoce zde 
začínají již adventem, časem klidu a míru, kdy 
děti vyrábí slaměné a papírové ozdoby na stro-
meček, a rodiče se snaží být střídmější v kou-
ření cigaret a pití alkoholu. Rakousko miluje 
Vánoce ne nepodobné těm našim, města se za-
čínají brzy plnit vánočními ozdobami, k vidě-
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Čokoládovo ořechové 
hvězdičky

Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na obilniny, celiakie, alergie na sóju

Suroviny pro přípravu jídla: 
1 vejce, 1 žloutek, 125 g cukru moučka, 1 bal. vanil-
kového cukru, špetka soli, 1vrch. lžička inst. kávy, 
60 g čokolády na vaření, 225 g mleté lískových oře-
chů, na špičku nože kypřícího prášku. Poleva: 50 g 
cukru moučka, 1 bílek, popř. 2–3 kapky vody
 

POSTUP
PŘÍPRAVY JÍDLA:

ČOKOLÁDOVO OŘECHOVÉ
HVĚZDIČKY

Vejce, žloutek, cukry, sůl, káva – vyšleháme. 
Čokoládu ve vodní lázni rozpustíme a vlažnou 
přidáme do vaječné hmoty, ořechy promícha-
né s kypřícím práškem – zpracujeme a 4 hodi-
ny necháme odležet v chladu. Poleva: z bílku 
ušleháme tuhý sníh a postupně přidáme mouč. 
cukr – hmota musí být roztíratelná. Vychladlé
těsto vyválíme na moučkovém cukru na asi 1 cm 
– vykrajujeme hvězdičky, potřeme je silnou vrst-
vou polevy, kterou necháme vsáknout do těsta 
10 min. Pak dáme péct do předehřáté trouby
při 140 °C.

Kokosové
rohlíčky

Typ diety: alergie na obilniny, celiakie

Suroviny pro přípravu jídla: 
600 g pohankové mouky, 250 g tuku, 200 g cukru,
2 vejce, 250 g kokosu, mléko, rum
 

 POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
KOKOSOVÉ ROHLÍČKY

Těsto zpracujeme na vále. Vytvarujeme rohlíčky
a pečeme na vymazaném plechu. Po upečení 
pocukrujeme.

Mrkvánky
Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na ořechy, alergie na ovoce

Suroviny pro přípravu jídla: 
450 g hrubé mouky, 250 g Flory, 200 g strouhané 
syrové mrkve, 1 prdopeč

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
MRKVÁNKY

Vypracujeme těsto, vyválíme, nakrájíme obdélníč-
ky a plníme marmeládou. Pečeme dozlatova.

Vánoční štola
Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na sóju

C U K R O V Í  P R O  R Ů Z N É  T Y P Y  D I E T
Co běžně v kuchařkách nenajdete
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Suroviny pro přípravu jídla: 
240 g rozinek, po 50 g citrón. a pomer. kůry nebo 
150 g kandovaného ovoce, 3 lžíce rumu, kostka drož-
dí, 130 g krupicového cukru, 150 ml mléka nebo rostl.
mléka, 500 g polohrubé mouky, 1 vejce, 2 žloutky, 
200 g másla nebo rostl. tuku, 1 lžička citrónové ků-
ry, špetka soli, 200 g sekaných mandlí, 150 g pravého 
marcipánu, 3 lžíce griotky, moučkový cukr na posyp
 

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
VÁNOČNÍ ŠTOLA

Rozinky a kandované ovoce zalijeme rumem 
a necháme dvě hodiny odležet. Droždí, lžíci cuk-
ru, vlažné mléko – kvásek. Vykynutý kvásek, zby-
tek cukru, mouku, vejce, žloutky, 100 g másla, 
citrónovou kůru a sůl zpracujeme v těsto a na 
závěr přidáme směs s rumem – asi 40 min. nechá-
me kynout. Marcipán prohněteme s griotkou. Těs-
to vyválíme do obdélníku, ale jednu stranu nechá-
me silnější (tu horní) a doprostřed položíme kous-
ky marcipánu a mandle a přeložíme, uprostřed 
uděláme dlaní žlábek. Dáme do předehřáté trou-
by – 180 °C – pečeme asi hodinu. Po upečení ješ-
tě horkou potřeme zbylým máslem a hned hod-
ně pocukrovat (recept na jednu velkou nebo dvě 
menší štoly).

Ježci  vánoční cukroví
Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na další potraviny

Suroviny pro přípravu jídla: 
350 g hladké mouky, 100 g másla a 100 g sádla (ne-
bo 200 g tuku), 50 g cukru krupice, 1 vejce, 80 půlek 
vlašských ořechů, 50 g čokolády na vaření, kokos na 
obalení

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
JEŽCI – VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Z mouky, tuku, cukru a vejce vypracujeme těsto. 
Rozdělíme je na 80 kousků, do každého zabalí-

me půlku vlašského ořechu a tvarujeme ježky, při-
čemž v místě očí uděláme špejlí důlky. Pečeme 
přibližně 10–15 minut při nízké teplotě a nechá-
me vychladnout. V horké vodní lázni rozpustí-
me čokoládu. Ježky v ní do poloviny namáčíme 
a obalujeme v kokosu. Polevou uděláme také oči 
a čumáček. Doba přípravy: asi 1 hodina.

Nafouklá kolečka
Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy 
alergie na ovoce a zeleninu

Suroviny pro přípravu jídla: 
150 g hladké mouky, 150 g Flory light, 1 žloutek,
2 lžíce rumu

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
NAFOUKLÁ KOLEČKA

Vypracujeme těsto, dáme do lednice, vykrájíme 
(v troubě hodně nabydou!)

Mrkvové vánoční 
cukroví

Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na sóju, alergie na ořechy, alergie na vejce

Suroviny pro přípravu jídla: 
400 g hladké mouky, 250 g Flora light, 200 g syrové 
strouhané mrkve, 1 prdopeč, popř. 2 lžíce vody

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
MRKVOVÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Vyválíme na silnější plát, těsto se celkem lepí. Ješ-
tě teplé obalujeme v moučkovém cukru.

Vánoční trubičky 
s krémem

Typ diety: alergie na sóju

Suroviny pro přípravu jídla: 
420 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 
200 g hery, 3 vejce, 3–4 lžíce kakaa, čokoládovou 
polevu, kokos na posypání. Náplň: 3/8 l mléka,
1 hera, 1 sáček vanilkového pudinku, 2 lžíce krys-
talového cukru, 100–150 g moučkového cukru 
(množství je přibližně na 70 kousků).
Postup přípravy jídla: Vánoční trubičky s kré-
mem
1. Z mouky, cukru, hery, vejce a kakaa vypracuje-
me těsto, z kterého vyválíme placku. Nakrájeme ji 
na obdélníčky a pečeme navinuté na malých kovo-
vých trubičkách, necháme vychladnout.
2. Uvaříme pudink a necháme jej vychladnout. 
Moučkový cukr vyšleháme s herou a postup-
ně přimícháváme do pudinku. Plněné trubičky 
namáčíme v polevě a hned obalujeme ve strouha-
ném kokosu. Doba připravy: přibližně 1 hodina.

Vánoční placičky 
s medovými  říšky

Typ diety: alergie na mléko, intolerance laktózy, 
alergie na sóju

Suroviny pro přípravu jídla: 
250 g hladké mouky, na špičku nože kypř. prášku, 
1 žloutek, 150 g rostl. tuku, 1 bal. vanilkového cuk-
ru. Oříšková směs: 100 g medu smíchat s 100 g seka-
ných lískových oříšků.
 

 POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA:
VÁNOČNÍ PLACIČKY

S MEDOVÝMI OŘÍŠKY
Suroviny smíchat – z těsta vyválíme dva válečky 
v prům. asi 3–4cm – a dáme ztuhnout do ledni-
ce. Válečky nakrájíme na kolečka a dáme na ně 
oříškovou směs a upečeme (dáme do předehřáté 
trouby, 180 °C).

Martin Bouška



NÁKUP MLÉKA
Mlékárenský průmysl nakoupil a zpracoval v 1.–3. čtvrtletí 2007 podle resortního statistického vý-

kazu ministerstva zemědělství 1 811,4 mil. l mléka, což představuje v porovnání se stejným obdobím 
minulého roku zvýšení o 39,7 mil. l, tj. o 2,2 %. V hodnoceném období se obsah tuku v mléce meziroč-
ně mírně snížil o 0,02 % na 3,85 %. Obsah bílkovin se mírně zvýšil o 0,01 % na 3,34 %. Z celkového ob-
jemu nákupu bylo zařazeno do I. a vyšší třídy jakosti 98,5 % dodaného mléka, o 2,7 % více ve srovnání 
s předcházejícím rokem.

CENY
Průměrná realizační cena mléka se za 1.–3. čtvrtletí meziročně zvýšila ze 7,84 Kč/l v roce 2006 na 

7,91 Kč/l v letošním roce. Zvýšení o 0,07 Kč/l představuje 1 %.

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

Výrobek Září
2006

Září
2007 Rozdíl  Index

2007/2006

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 9,53 11,52 1,99 120,9

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 9,28 10,49 1,21 113,9

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,84 10,31 0,47 104,8

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,78 12,06 1,28 111,9

Máslo čerstvé – 250 g, Al folie, 16 % 
vody –1 kg

75,04 102,49 27,45 136,6

Tvaroh měkký 250 g – Al folie, 25 %
sušiny –1 kg

40,40 42,64 2,24 105,5

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 80,89 98,87 17,98 122,2

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 86,43 103,87 17,44 120,2

Porovnání zářijových cen sledovaných výrobků mezi loňským a letošním rokem svědčí o celkovém 
výrazném zvýšení jejich hladiny v důsledku nebývalého zvýšení cen základních mlékárenských výrobků 
sušeného mlék a a másla na zahraničních trzích, které pokračovalo i v dalším období.

Nejvyšší meziroční zvýšení zářijových obchodních cen na tuzemském trhu bylo docíleno u másla 
o 36,6 %, dále u sýra eidamský cihla 30 % o 22,2 %, polotučného trvanlivého mléka v kartonu o 20,9 % 
a eidamské cihly 45 % o 20,2 %.

Cena trvanlivého odtučněného mléka v kartonu se zvýšila o 13 % a čerstvého polotučného mléka
 v kartonu o 11,9 %.

K nejnižšímu vzestupu ceny u konzumního mléka došlo u polotučného mléka v sáčcích o 4,8 %. 
Vliv rapidního zvýšení cen komodit na zahraničních trzích se podle resortní statistiky projevil vze-

stupem meziročních zářijových cen u másla v blocích o 63,4 % ze 66,93 Kč/kg na 109,35 Kč/kg (včet-
ně subvencí). Obdobně se zvýšila i cena sušeného odtučněného mléka v pytlích z 65,07 Kč/kg v září 
2006 na 97,70 Kč/kg v září letošního roku – o 56,9 % a sušeného plnotučného mléka v pytlích o 50,1 % 
na 97,70 Kč/kg.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se v 1.–3. čtvrtletí meziročně zvýšila o 3,1 % ze 428 062 tis. l v roce 2006 

na 441 505 tis. l v letošním roce. 
Tab. č. 2                         Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007
Konzumní mléko celkem 428 062 441 505 100,0 100,0 103,1

Z toho – pasterované 87 914 83 999 20,5 19,0 95,5

 – trvanlivé 340 148 357 506 79,5 81,0 105,1

K velmi výraznému zvýšení došlo u trvanlivého konzumního mléka – o 5,1 %, jehož podíl na celko-
vé výrobě konzumního mléka dosahuje 81 % (+1,5 %). Naopak podíl čerstvého pasterovaného mléka se 
meziročně snížil na 19 % (-4,5 %).

Tab. č. 3                               Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2007/20062006 2007 2006 2007
odstředěné/nízkotučné 42 740 44 983 10,0 10,2 105,2

polotučné 358 396 351 922 83,7 79,7 98,2

plnotučné 26 926 44 600 6,3 10,1 165,6

Celkem 428 062 441 506 100,0 100,0 103,1

Z celkového objemu výroby se meziročně snížil podíl polotučného mléka o 4 %, zatímco se pozitiv-
ně zvýšil podíl plnotučného mléka o 3,8 %.

Tab. č. 4                           Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

kartony trvanlivé 340 148 357 506 79,5 81,0 105,1

kartony pasterované 31 334 27 653 7,3 6,3 88,6

ostatní 56 580 56 346 13,2 12,7 99,6

celkem 428 062 441 505 100,0 100,0 103,1

Celkový podíl mléka plněného do kartonových obalů, a to jak trvanlivého mléka (81,0 %), tak u čer-
stvého pasterovaného mléka (-6,3 %) dosáhl 87,3 % a na ostatní obaly (PE sáčky, PET lahve připadá 
pouze zbývajících 12,7 % (-0,5 %).

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

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Konz. smetany, 
včetně kysaných

32 492 33 197 100,0 100,0 102,2

Z toho – kysané 10 424 9 995 32,1 30,1 95,9

– s obs. tuku 
 nad 30 %

13 633 14 180 42,0 42,7 104,0

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných smetan, se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku zvýšila 
v porovnání se stejným obdobím minulého roku 2006 o 2,2 % na 33 197 tis. l, zatímco se výroba kysa-
ných smetan snížila o 2 % na 9 995 tis. l. Výroba smetan s minimálním obsahem tuku 30 % se zvýšila 
o 0,7 % na 14 180 tis. l.

V průběhu 1.–3. čtvrtletí letošního roku se meziročně zvýšil celkový objem vývozu tekutých výrob-

Výroba mlékárenských výrobků v 1.–3. čtvrtletí 2007
ků – CN 0401 (mléka a smetany) o 38,6 mil. kg na 434,6 mil. kg (9,7 %). Na tomto celkovém vývozu 
se podílí 274,3 mil. kg mléka v cisternách, 150,8 mil. kg konzumního mléka a 9,5 mil. kg smetan. Podíl 
vývozu mléka v cisternách dosáhl 15 % z celkového objemu mléka nakoupeného mlékárnami v ČR
v 1.–3. čtvrtletí letošního roku.

Celkový protisměrný objem dovozu tekutých výrobků CN 0401 dosáhl 97,2 mil. kg, ze kterých připa-
dá na mléko v cisternách 62,4 mil. kg, konzumní mléko 26,9 mil. kg a 6,9 mil. kg na smetany.

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY
Tab. č. 6                                                          Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Jogurty celkem 92 300 109 603 100,0 100,0 118,6

Z toho – ochucené 70 762 85 561 76,7 78,1 120,9

nízkotučné do 0,5 % 109 99 13 685 11,9 12,5 124,4

Výroba jogurtů vykazuje velmi progresivní nárůst, zvýšila se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku ve srov-
nání se stejným obdobím minulého roku o 18,6 % na 109 503 tun. Podíl nízkotučných jogurtů z jejich 
celkové výroby se meziročně zvýšil z 11,9 % na 12,5 %.

Z dalších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních zakysaných výrobků (bez pod-
máslí) zvýšení výroby o 13,6 % z 24 340 tun na 27 654 tun. Výroba neochuceného podmáslí se mírně 
snížila o 0,8 % na 7 587 tis. l.

Dovoz výrobků CN 0403 (jogurty a další tekutého zakysané výrobky) se meziročně v 1.–3. čtvrtletí 
letošního roku zvýšil o 4 516 tun na 29 996 tun (+17,7 %). Reciproční objem vývozu této skupiny výrob-
ků dosáhl mimořádně vysoký nárůst o 15 105 tun na 52 049 tun (+40,9 %).

VÝROBA MÁSLA
Celková výroba másla dosáhla v 1.–3. čtvrtletí letošního roku podle údajů statistického bilančního 

výkazu MZe 6-12, oddíl III zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového más-
la a másla s rostlinným tukem 37 897 tun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulého 
roku snížení o 754 tun (-2 %).

Tab. č. 7                                               Vývoj výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 828 1 039 -759 58,5

Výroba 38 651 37 897 -754 98,0

Prodej na vnitřním trhu 31 432 31 614 182 100,6

Vývoz 6 049 4 865 -1 184 80,4

Konečná zásoba k 30. 9. 1 167 1 584 417 135,7

Úroveň počátečních zásob másla se snížila meziročně o 759 tun z 1 828 tun na 1 069 tun, zatímco 
konečná zásoba vzrostla k 30. 9. t. r. o 417 tun z 1 167 tun na 1 584 tun (+35,7 %).

Prodej másla na vnitřním trhu se mírně zvýšil o 182 tun (+0,6 %) z 31 432 tun na 31 914 tun.
Vývoz másla se podle resortního výkazu meziročně snížil o 1 184 tun na 4 876 tun (-19,6 %).
Dovoz másla podle údajů ČSU (CN 040510) dosáhl v 1.–3. čtvrtletí letošního roku 6 999 tun.

Tab. č. 8                          Skladba sortimentu hotových výrobků v 1. čtvrtletí 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Máslo čerstvé 19 263 20 205 942 104,9

Máslo s vyšším obs. vody, solené máslo x 606 x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) 6 992 x x x

Máslo celkem 27 135 23 806 -3 329 87,7

Pomazánkové máslo 7 562 6 825 -737 90,3

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

x
859

x
1 022

x
1 63

x
119

 Kolonky označené x neuvádějí z důvodu utajení konkrétní údaje individuálních výrobců.
Celková výroba tradičního sortimentu másla s obs. 16 % vody (včetně nevýznamného podílu stol-

ního másla a másla v blocích dosáhla v 1.–3. čtvrtletí letošního roku 23 806 tun a byla ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku o 3 329 tun nižší (-12,3 %). Meziroční pokles o 737 tun na 6 825 tun
(-9,7 %) vykázala i výroba pomazánkového másla. Výroba směsných emulgovaných tuků dosáhla
v 1.–3. čtvrtletí letošního roku rovněž významné zvýšení.

TVAROHY
Tab. č. 9                                          Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Tvarohy 22 192 23 176 984 104,4

Smetanové krémy 8 756 9 052 296 103,4

Tvarohové dezerty 2 944 2 635 -309 89,5

Celkem 33 892 34 863 971 102,9

Uvedená skupina výrobků dosáhla mírný vzestup produkce o 2,9 % na 34 863 tun. Na tomto pozitiv-
ním vývoji se podílí zvýšení výroby tvarohů o 4,4 % na 23 176 a rovněž i zvýšení výroby smetanových 
krémů o 3,4 % na 9 052 tun.

Výroba tvarohových dezertů se snížila o 10,5 % na 2 635 tun. Na celkové výrobě tvarohů se podílel 
měkký tvaroh 15 739 tunami (+3,9 %), jemný tučný tvaroh 4 363 tunami (+5,6 %), tvrdý tvaroh 983 
tunami (-19,2 %) a průmyslový tvaroh 2 092 tunami (+21 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 2 205 tun (3,3 %) ze 

66 976 tun na 64 771 tun.
Výroba tavených sýrů se zvýšila o 634 tun (+4,6 %) z 13 926 tun na 14 560 tun.

Tab. č. 10                                               Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Sýry přírodní 66976 54771 -2205 96,7

Sýry tavené 13926 14560 534 109,6

Sýry celkem 80902 79331 -1571 98,1
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 Celková výroba přírodních a tavených sýrů se snížila o 1,9 % (1571 tun) na 79 331 tun.
V následující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního čle-

nění. 

Tab. č. 11                                       Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

(tuny)
Index

2007/20062006 2007

čerstvé nezrající 5673 6538 915 116,3

měkké zrající x x x x

bílé v solném nálevu 6069 6508 439 107,2

plísňové 1000,9 9163 -646 91,5

vybrané polotvrdé 34338 33967 -371 98,9

tvrdé a extra tvrdé 6781 x x x

ostatní x x x x

Nejvyšší podíl 52,4 % z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných 
polotvrdých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a sýr Madeland. Objem jejich výroby se mezi-
ročně snížil o 1,1 % (-371 tun) na 33 967 tun. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenaly plísňové sýry 
o 8,5 % (646 tun).

Významné zvýšení výroby o 16,3 % (915 tun) na 6 538 tun zaznamenaly čerstvé sýry a dále i bílé sý-
ry v solném nálevu o 7,2 % (439 tun) na 6 508 tun směrované především na export do „třetích“ zemí. 
Celkový prodej tuzemských přírodních sýrů na tuzemském trhu se meziročně nepatrně zvýšil o 0,6 % 
(182 tun) na 31 614 tun.

Sortiment sýrů a tvarohů vykazuje v zahraničním obchodě velmi nepříznivý trend. V rámci této CN 
0406 se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil dovoz o 13 561 tun na 54 311 tun.

Objem vývozu uvedené nomenklatury výrobků se naopak snížil o 1 105 tun na 16 190 tun (-6,4 %).

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

(tuny)
Index

2007/20062006 2007

Poč. zásoba k 1. 1.
z toho SOM
 SMT

3 099
1 905
1 194

1 861
1 100

761

-1 238
-805
-433

60,1
57,7
63,7

Výroba celkem
z toho SOM
 SMT

29 366
15 517
13 849

30 300
18 762
11 538

934
3 245
-2 311

103,2
120,9
83,3

Vývoz celkem
z toho SOM
 SMT

18 028
8 366
9 662

14 760
8 491
6 269

-3 268
125

-3 393

81,9
101,5
64,9

Konečná zásoba 
k 30. 9.
z toho SOM
 SMT

1 389
813
576

3 014
2 052

962

1 616
1 239

386

217,0
252,4
167,0

Celková výroba sušených mlék se meziročně v průběhu 1.–3. čtvrtletí zvýšila o 3,2 % (934 tun) 
z 29 366 tun na 30 300 tun.

Z tohoto celkového objemu se zvýšila výroba SOM o 20,9 % ( 3 245 tun) na 18 762 tun. Zatím co se 
výroba sušeného plnotučného mléka snížila o 16,7 % (2311 tun) na 11 538 tun. Celkový vývoz sušených 
mlék se dle údajů resortní statistiky MZe ČR za 1.–3. čtvrtletí meziročně snížil o 18,1 % (-3 268 tun) na 
14 760 tun. Na snížení o 35,1 % (3 393 tun) na 6 269 tun se podílelo sušené plnotučné mléko, zatím-
co se vývoz SOM mírně zvýšil o 1,5 % (125 tun) na 8 491 tun. Konečná zásoba sušených mlék se k 30. 
září letošního roku výrazně zvýšila o 117 % (1616 tun) na 3 014 tun, a to především zásluhou SOM, kte-
rá dosáhla ke konci letošního 3. čtvrtletí 2 052 tun (+152,4 %).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

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

Ukazatel/rok 2006 2007 Rozdíl Index
2007/2006

Vývoz mléka a výrobků 8 589 456 10 661 027 2 071 571 124,1

Dovoz mléka a výrobků 5 444 858 6 764 763 1 918 905 124,2

Bilance (saldo) 3 144 598 3 896 264 751 666 123,9

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziroční vzestup 

hodnoty vývozu o 24,1 % na 10 661 027 tis. Kč.
Hodnota dovozu se zvýšila o 24,2 % na 6 764 763 tis. Kč. Na celkové hodnotě vývozu se nejvýznam-

něji podílejí výrobky CN 0401 mléko a smetany částkou 4 218 724 tis. Kč (39,6 %), ze které připadá 
2 286 922 tis. Kč (21,5 %) na mléko v cisternách a 1 540 287 tis. Kč (14,4 %) na konzumní mléko.

Na celkové hodnotě dovozu se nejvýznamněji podílí CN 0406 – sýry a tvarohy částkou 3 474 300 
tis. Kč (51,4 %).

Celkové saldo bilance zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky se za 1.–3. čtvrtletí letošního 
roku meziročně zvýšilo o 23,9 % z 3 144 598 tis. Kč v roce 2006 na 3 896 264 tis. Kč v roce 2007.

Výroba mlékárenských výrobků v 1.-3. čtvrtletí 2007

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

Nákup mléka mil. l 1 771 760 1 811 447 102,2

prům. obsah tuku % 3,87 3,85 -0,02

prům. obsah bílkovin % 3,33 3,34 0,01

prům. nák. cena mléka 1 l  Kč/l 7,84 7,91 +0,07

konz. mléko celkem tis. l 428 062 441 505 103,1

konz. smetany vč. kysaných tis. l 32 492 33 197 102,2

jogurty celkem tuny 92 300 109 503 118,6

konz. tvarohy tuny 22 192 23 176 104,4

smet. krémy tuny 8 757 9 052 103,4

tvaroh. dezerty tuny 2 944 2 635 89,5

máslo celkem tuny 27 135 23 806 87,7

sýry přírodní tuny 66 976 64 771 96,7

sýry tavené tuny 13 926 14 560 104,6

suš. mléko celkem bez KDV tuny 29 366 30 300 103,2

z toho – odtučněné tuny 15 517 18 762 120,9

* bez pomaz. másla a směsných emulgovaných tuků Pramen: Statistický výkaz  MZe ČR

Ing. Milan Křivánek, ČMSM
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DĚKUJEME VÁM

ZA SPOLUPRÁCI

V UPLYNULÉM ROCE

A PŘEJEME

MNOHO OSOBNÍCH

A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

DO NOVÉHO ROKU!

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

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.
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K pekařům přiletí Vlaštovka!
Novinky ze společnosti Lesaff-

re Česko, a. s., zajímavé informa-
ce z pekařského oboru, receptu-
ry, rozhovory s pekárnami, výzku-
my, ekonomické informace... to 
vše a ještě mnohem více přináší 
českým pekařům časopis Vlaštov-
ka. První číslo vychází už začát-
kem prosince!

Společnost Lesaffre Česko, a. s., vydává 
v prosinci první číslo svého časopisu Vlaš-
tovka. Časopis, který je určen zaměstnan-
cům a partnerům společnosti, ale nejenom 
jim, bude vycházet čtvrtletně v rozsahu 22 

barevných stran a bude pro české peka-
ře a cukráře zdarma. Obsah byl zvolen 
tak, aby oslovil jak zaměstnance společ-
nosti, tak i obchodní a jiné partnery. Čte-
náři časopisu budou mít příležitost sezná-
mit se s aktualitami ze života společnosti, 
dočtou se o nových výrobcích a techno-
logiích. Nezanedbatelný prostor je věno-
ván také samotným pekařům, ... pravidel-
nou rubrikou budou rozhovory s pekárna-
mi v České republice.

„Časopis Vlaštovka spadá do interní
a externí komunikace naší společnosti. 
Uvědomili jsme si, že disponujeme vel-

kým množství informací, které mohou 
být zajímavé a přínosné nejen pro naše 
zaměstnance, ale také pro naše partne-
ry. Obě cílové skupiny chceme informo-
vat o aktuálním dění uvnitř firmy, ale také 
v pekařském oboru.“ sdělil Ondřej Cedi-
dla, člen redakční rady a marketingový 
manažer společnosti. 

První číslo se mimo jiné věnuje také 
BIO pečivu. Z exkluzivního výzkumu rea-
lizovaného pro společnost Lesaffre Čes-
ko, a. s., se čtenáři dozvědí nemálo infor-
mací o spotřebitelských preferencích při 
nákupu BIO pečiva, o názorech na jejich 

cenu a mnohé další. Atraktivní může být 
také recept na Vánoční vídeňskou štolu 
s fotografiemi výrobního postupu nebo 
komentář k letošní úrodě obilí. A kromě 
profesních článků nabídne časopis pro 
pobavení také pár zcela nepracovních 
témat. 

Případní zájemci, kterým se první číslo 
časopisu Vlaštovka nedostane do rukou, 
mohou o zařazení do seznamu adresátů 
zažádat na adrese info@lesaffre.cz

DOKUMENT TCO/247/07E
–  s ohledem na článek 33 Smlouvy 

o Evropském společenství,
–  s ohledem na usnesení z 26. září 

2007 o ponechání půdy ladem v ro-
ce 2008

–  s ohledem na ustanovení 108 (5) 
jednacího řádu 

A/  Ceny obilovin v posledních měsí-
cích výrazně vzrostly a jejich zá-
soby v soukromých i státních skla-
dech poklesly na nejnižší úroveň za 
posledních 40 let.

B/  Nejnovější odhady udávají, že v roce
2007 bude sklizeň obilovin v zemích 
EU-27 přibližně o 8 milionů tun 
nižší než v roce 2006. 

C/  Sklizeň v roce 2006 byla pouze 
265,5 milionů tun, takže intervenč-
ní množství pro rok 2007 činilo 
pouze 1 milion tun.

D/  Světová produkce obilovin byla 
negativně ovlivněna nepříznivým 
počasím, hlavně obdobím sucha 
a záplavami, které jsou pravděpo-
dobně spojeny s klimatickými změ-
nami. 

E/  Ve většině členských států není 
možné rozlišit přímou a dlouho-
dobou spojitost mezi růstem cen 
některých výrobků a poptávkou po 
biopalivech, nicméně je třeba zdů-
raznit, že v zemích jako jsou USA, 
má aktivní politika podpory pěsto-
vání kukuřice pro výrobu bioetano-
lu přímý vliv na ceny krmiv a potra-
vin, což připouští i Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD). 

F/  Studie OECD ze září 2007 o dopa-
du výroby biopaliv na globální záso-
bování potravinami a biologickou 
rozmanitost upozorňuje, že konku-
rence ve vztahu k půdě a zdrojům 
mezi výrobou potravin a krmiv na 
jedné straně a paliv na straně dru-
hé by mohlo vést ke zvýšení cen 
potravin do takové míry, že by byly 
nejchudší země a regiony ohroženy 
jejich nedostatkem. 

G/  Světová poptávka po potravinách 
roste rychleji než jejich nabídka. 
Rostoucí příjmy v rychle se rozvíje-
jících ekonomikách, jaké jsou v Čí-
ně a v Indii, ve spojitosti s narůs-
tajícím počtem obyvatel jsou hna-
cí silou této poptávky, a to zvláště 
po masných a mléčných výrobcích, 
a tudíž také po krmivech. 

H/  I nadále zůstává skutečností, že více 

než 854 milionů lidí, z toho přib-
ližně 820 milionů v rozvojových 
zemích, trpí nedostatkem potra-
vin.

I/  Maloobchodní ceny nedrží krok 
s životními náklady a výrobní ceny 
zemědělských produktů nejsou 
v souladu s těmito maloobchodní-
mi cenami. 

J/  Významné velkoobchodní společnos-
ti a malý počet významných subjek-
tů v oblasti maloobchodu působících 
v EU mají značný vliv na stanovení 
cen potravin a jejich koncentrace je 
taková, že to vede k jejich dominant-
nímu postavení vůči spotřebitelům. 

K/  Rostoucí náklady na produkci krm-
ných směsí zvyšují výrobní náklady 
v živočišné výrobě.

L/  V uplynulých 15 letech prošla Spo-
lečná zemědělská politika drama-
tickými změnami v reakci na tlak 
evropské společnosti a její stále 
se rozvíjející ekonomiky. Jednot-
ná platba na zemědělský podnik, 
nezávislá na výrobě (decoupling), 
poskytuje zemědělcům možnost 
reagovat na vývoj na trhu. 

M/  Článek 33 Smlouvy o Evropském 
společenství konstatuje, že cílem 
Společné zemědělské politiky EU 
je zajištění dostupnosti potravin 
a jejich přijatelné ceny pro spotře-
bitele. 

PONECHÁNÍ PŮDY LADEM 
(SET-ASIDE) 

Evropský parlament, 
1.  vítá nedávné rozhodnutí Rady mi-

nistrů zemědělství, které přijímá ná-
vrh Evropské komise zrušit závazky 
na rok 2008 týkající se ponechání 
půdy ladem; 

2.  bere na vědomí odhad Komise, že 
toto opatření uvolní přibližně 2,9 
milionu ha pro produkci obilovin 
a zvýší jejich sklizeň v roce 2008 
přibližně o 10 milionů tun; 

3.  lituje skutečnosti, že Rada nepřija-
la dodatky Evropského parlamen-
tu, které měly toto opatření apliko-
vat i v roce 2009, a očekává, že tato 
záležitost bude řešena při nejbližší 
revizi Společné zemědělské politi-
ky; 

VÝROBA POTRAVIN 
A MALOOBCHOD

4.  bere na vědomí nedávné sděle-
ní komisařky Fischer-Boelové, že 
ceny masa a masných výrobků by 

mohly v roce 2008 vzrůst až o 30 %
v důsledku zvýšených nákladů na 
krmiva; 

5.  bere na vědomí, že zvýšené ceny 
mléka v roce 2007 představují 
malé, ale naléhavě potřebné zvý-
šení příjmů výrobců mléka, jsou 
ale problematické pro spotřebitele 
a ještě ztěžují požadované zásobo-
vání mléčnými výrobky, např. pro 
školy a nemocnice;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby navrh-
la dočasné zvýšení mléčných kvót 
za účelem stabilizace cen na vnitř-
ním trhu; 

7.  bere na vědomí se znepokojením, že 
evropští producenti drůbeže musí 
zaplatit o 40–60 % více za krmivo 
než před rokem, zvláště když výdaje 
za krmivo představují přibližně 60 %
jejich celkových nákladů; 

8.  upozorňuje co nejdůrazněji, že 
náklady na suroviny jsou poměr-
ně málo významnou složkou celko-
vých nákladů u mnoha potravinář-
ských výrobků, zvláště pak zpraco-
vaných, a že dokonce po nedávném 
zvýšení cen pšenice představují 
náklady na ní méně než 10 % malo-
obchodní ceny bochníku chleba 
v Británii a méně než 5 % bagety ve 
Francii; 

9.  vyzývá Komisi a členské státy k ana-
lýze rozporů mezi cenou výrob-
ků za kterou je prodáván zeměděl-
ským podnikem a cenami účtova-
nými velkoobchodníky; zdůrazňuje 
zvláště, že by Komise měla zjistit 
vliv koncentrace v maloobchodním 
sektoru, která znevýhodňuje hlavně 
malé výrobce, malé podniky a spo-
třebitele, a použít všechny dostup-
né právní prostředky ke zjištění 
zneužívání dominantního postave-
ní na trhu; 

10.  vybízí Komisi, aby schválila záloho-
vé přímé platby chovatelům hospo-
dářských zvířat, zvláště těm, kteří 
byli postiženi chorobami těchto zví-
řat, protože tito chovatelé mohou 
mít vážné f inanční problémy 
v důsledku zvýšených cen krmiv; 

BIOPALIVA
11.  zdůrazňuje, že pouze velmi ma-

lá část produkce obilovin v EU je 
v současné době používána k vý-
robě biopaliv a že splnění cílů EU 
v jejich výrobě do roku 2020 bude 
vyžadovat pouze 15 % orné půdy 
v EU; 

12.  bere na vědomí, že se plocha ener-
getických plodin v EU od roku 
2004 zvýšila desetkrát, a to na 2,84 
milionů ha. 

13.  zdůrazňuje, že biopaliva jsou v sou-
časné době jediným náhradním 
zdrojem za fosilní paliva, který je 
dostupný na trhu ve velkém množ-
ství a který je, na rozdíl od fosilních 
paliv, obnovitelný a může význam-
ně snížit množství emisí skleníko-
vých plynů; 

14.  bere na vědomí, že pokud je v EU 
použita 1 tuna obilovin k produkci 
bioetanolu, vrátí se 40 % z tohoto 
množství zpět do sektoru krmiv ve 
formě vedlejších produktů; 

15.  vyzývá nicméně Komisi a členské 
státy, aby více podporovaly použí-
vání a výrobu energie získané z bio-
masy, což zahrnuje zpracování 
organických hnojiv a odpadových 
materiálů ze zemědělství, než výro-
bu a použití primárních zeměděl-
ských produktů; 

16.  vyzývá Komisi, aby provedla hod-
nocení dopadů z hlediska životní-
ho prostředí a bezpečnosti potra-
vin, které vezme v úvahu součas-
nou konkurenci v oblastech půdy 
a zdrojů mezi produkcí potravin 
a biopaliv a která zjistí dopad kli-
matických změn a možná opatře-
ní k zabránění další ztráty zdrojů 
potravinářské výroby; 

DOVOZY A VÝVOZY
17.  bere na vědomí s vážným znepoko-

jením, že náklady na vícesložková 
krmiva vzrostly o 75 EUR na tunu 
a nadále rostou v důsledku akutní-
ho nedostatku krmných obilovin 
a že tato skutečnost představuje 
v oblasti chovu hospodářských zví-
řat v EU dodatečné náklady ve výši 
10 miliard EUR; 

18.  připomíná oznámení Komise na za-
sedání Rady ministrů zemědělství 
v září 2007 o svém záměru podat 
návrh na zrušení dovozních cel na 
obiloviny na rok 2008 jako prostřed-
ku k řešení obtížné situace v EU 
v chovu hospodářských zvířat, zvláš-
tě pak ve výrobě vepřového masa; 

19.  zdůrazňuje, že takové rozhodnu-
tí může oslabit vyjednávací pozici 
EU týkající se přístupu na trh ve 
WTO; 

20.  zdůrazňuje, že toto rozhodnutí by 
nemělo sloužit jako precedens pro 
jiné sektory, jako je např. rýže; 

21.  odmítá jakýkoliv posun znamenají-
cí stanovení vývozních kvót a cel na 
zemědělské výrobky EU; 

22.  požaduje, aby operátoři z třetích ze-
mí museli respektovat stejně přísné 
kontroly jako výrobci z EU; 

23.  vyzývá Komisi, aby provedla pře-
zkoumání možných opatření týka-
jících se zásobování potravinami 
a jejich bezpečnosti, která by moh-
la zabránit dalším velkým výkyvům 
cen krmiv a potravin a trvale neu-
držitelné konkurenci mezi výrobou 
potravin a paliv; 

CELOSVĚTOVÁ
NEJISTOTA V OBLASTI 

POTRAVIN
24.  bere v úvahu, že omezené svě-

tové zásoby potravin mají vážný 
a významný dopad na země s níz-
kými příjmy a nedostatkem potra-
vin v rozvojovém světě. Předpo-
kládá se značné zvýšení celkových 
dovozů obilovin do těchto zemí, 
které dosáhnou v roce 2007/2008 
hodnoty 28 miliard dolarů, což je 
o 14 % více než v minulém roce; 

25.  bere v úvahu, že celkově všech-
ny rozvojové země dohromady 
vydají za dovozy obilovin v roce 
2007/2008 rekordních 52 miliard 
dolarů; 

26.  vyzývá Komisi, aby pečlivě analy-
zovala dopad nedostatečného záso-
bování obilovinami a olejninami na 
nejzranitelnější výrobce a spotřebi-
tele potravin v EU a třetích zemích 
včetně návrhů na nástroje a opat-
ření, které by zabránily narušová-
ní zásobování potravinami a inflač-
ním tendencím vyvolaným dalším 
zvýšením cen; 

27.  vyzývá Komisi, aby podnikla hloub-
kovou analýzu vývoje na světových 
trzích včetně zvýšené poptávky po 
potravinách v rozvojových zemích 
a zvážila, jako součást revize CAP, 
vytvoření stálého mechanismu, kte-
rý by zaručoval přiměřené zásobo-
vání trhu v budoucnosti; 

28.  vyzývá Komisi, aby podnikla nezbyt-
ná opatření zajišťující udržitelné 
zemědělství, které bude schopno 
přispívat k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů a zaručí 
členským státům nezávislost v pro-
dukci potravin;

29.  pověřuje svého předsedu, aby pře-
dal toto usnesení Radě a Komisi. 

Usnesení Evropského parlamentu
z 25. října 2007 o růstu cen krmiv a potravin



12. ročník významného potravinářského veletrhu v Rumunsku Indagra se 
uskutečnil od 7–11. listopadu v Bukurešti. Své produkty zde vystavovalo 
přes 850 společností z 26 zemí světa na 44 tisících metrech čtverečních. 
Českou republiku na výstavě reprezentovala česká potravinářská jednička 
na rumunském trhu – společnost Hamé. 

Mezinárodní veletrh INDAGRA 2007
Na rozloze 100 m2 představilo Hamé 

na veletrhu, jenž byl v letošním roce za-
měřen na nemasovou produkci, rumun-
ským návštěvníkům zejména svou zele-
ninovou, sladkou produkci či kojenec-
kou stravu, kterou nabízí na tamějším 
trhu. Významného zájmu se dostávalo 
také výrobkům, které Hamé vyrábí ve 
vlastním výrobním závodě v Rumunsku 
ve městě Caracal, tzn. paštiky, masové 
konzervy, kečupy a hotová jídla. Veletrh 
Indagra je pro Hamé významný nejen 
pro získání nových kontaktů v Rumun-
sku, ale i pro rozšíření potencionálních 
partnerů z přilehlých států EU. 

V rámci veletrhu společnost Hamé 
Romania získala ocenění od realizáto-
rů veletrhu za kvalitní prezentovaný vý-
stavní stánek a za šíři prezentovaného 
portfolia. Hamé však v rámci Indagry 
vyhodnotila i své nejlepší distributory 
v Rumunsku. 

Společnost Hamé působí na ru-
munském trhu od poloviny devadesá-
tých let minulého století, kdy dodávala 
na tamější trh zejména masovou pro-
dukci. V letošním roce zmodernizova-

la svůj zahraniční výrobní závod v Ru-
munsku, a to částkou 8 milionů eur, 
a byl slavnostně otevřen v první polo-
vině letošního roku za účasti ministra 
zemědělství České republiky pana Pet-

ra Gandaloviče a ministra zemědělství 
Rumunska pana Remeše a dalších vý-
znamných politických činitelů.

Marcela Mitáčková
ředitelka marketingu, Hamé, a. s.

Společnost Hamé přichystala na 
listopad a prosinec další řadu pod-
půrných aktivit na zvýšení povědo-
mí značky baget a sendvičů Hamé 
life style. V tomto období přichá-
zí Hamé zejména se soutěží o mo-
toristické ceny a 3 skútry značky 
mpKorado VIA 50. Soutěž s názvem 
„Zakousni se a jeď“ je dále pod-
pořena celou řadou ochutnávek na 
čerpacích stanicích. 

Soutěž „Zakousni se a jeď“ probíhá 
od 1. 11 do 14. 12. letošního roku. Prin-
cipem soutěže je: po zaslání hesla umís-
těného na spodní straně etiketky ozna-
čené „SOUTĚŽ“ na bagetách Hamé 
Life Style řady Power a Fresh na telefon-
ní číslo 602 226 006, budou SMS obsa-
hující správné heslo zařazeny do sloso-

vání, které proběhne 17. 12. 2007 a bude 
v něm vylosováno celkem 307 cen. 
Ceny v soutěži „Zakousni se a jeď“
1.–3. cena 
Skútr MP KORADO VIA 50
4. cena 
1x moto bunda V Can 
5. cena
1x moto přilba V Can
6.–106. cena 
1 x kšiltovka V Can
107.–307. cena
1 x Energit TIR – vitamínové bonbony

Hamé soutěž podpoří vedle POS 
materiálů, internetu (woblery, postery 
atd.) i masivní inzercí v Denících Bo-
hemia a Moravia v listopadu. Soutěž 
zapadá do marketingové komunikace 
Hamé pro podporu prémiové řady Ha-
mé Life Style. 

Soutěž – Zakousni se a jeď aneb soutěž o 307 motoristických cen

V letošním roce HAMÉ investuje do 
marketingových aktivit na podporu ob-
loženého pečiva cca 20 mil. Kč.

Přemysl Vícha
HAMÉ, a. s.

V červnu loňského školního ro-
ku se sedm studentek 2. ročníku 
Střední průmyslové školy mléká-
renské v Kroměříži zúčastnilo 3tý-
denní stáže v maďarském Cser-
majoru. Jednalo se o projekt ev-
ropského programu ‚‚Leonardo da 
Vinci‘‘, jehož cílem bylo seznámit 
se s novými technologiemi výro-
by sýrů, porovnat tamější a české 
technologické postupy a hygienic-
ké normy.

Větší část praxe jsme pobývaly v cser-
majorské mlékárně, kde jsme se nauči-
ly vyrábět sýry zrající pod mazem: Il-
mizer, Delikatkäse, Lajta, Teekäse
a Palpusztaj, které se ošetřovaly syro-
vátkou, v níž byla rozpuštěná určitá kul-
tura. Csermajorské hygienické normy 
ovšem neodpovídají požadavkům na 
provoz v českých mlékárnách, což nás 
poněkud zaskočilo. Navštívili jsme také 
okolní mlékárenské podniky, Cseépes 
v Kapuváru, Mizo v Czorně, kozí far-
mu Podor v Tét a mlékárnu Pannó-
nia v Repcalaku. Tato provozovna má 
pobočky po celém světě, např. na Slo-
vensku, v Egyptě a Německu. Zde nám 
všem velmi zachutnal místní sýr Medve 
a jahodový sýr pro děti, který se u nás 
vyrábí také, a to pod názvem Kidiboo. 

Zahraniční praxe v Csermajoru
Ve volném čase jsme navštívily ter-

mální koupaliště, města Györ, Sopron
a Budapešť, kde jsme byly ve staroby-
lém benediktinském klášteře Panonhal-
ma a v největším zábavním parku 
v Maďarsku. Jeden z víkendů jsme strá-
vily také u jezera Balaton. 

Tento studijní program nám přinesl
poznání nových technologií výroby, 
možnost srovnání, spoustu skvělých 
zážitků a nových přátel. Projekt bude 
zakončen prezentací, na které předá-

me nově nabyté poznatky našim spo-
lužákům. Při této příležitosti obdržíme 
od ředitele školy Ing. Milana Zemana 
Europassy, které jsou prvním evrop-
ským souborným dokladem o vzdě-
lání a pracovních zkušenostech, a ty 
nám také mohou pomoci při přijetí na 
vysokou školu, popř. do zaměstnání. 
Viszontlátásra! 

Vendula Trunkátová, Běla Zapletalová 
a Katka Podmolíková 

studentky 3. ročníku SPŠM Kroměříž

Výroba sýrů zrajících pod mazemU Balatonu

Naše skupinka
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V průběhu června a července se 
pět studentů ze Střední průmyslové 
školy mlékárenské a jedna student-
ka z Vyšší odborné školy potravi-
nářské v Kroměříži zúčastnili dvou-
měsíční odborné stáže v Nizozemí.

Byli jsme jednotlivě rozmístěni na 
farmy, kde jsme se učili tradiční výro-
bu holandských sýrů a seznámili se 
s holandskou kulturou. Stáž nám zajisti-
la naše škola prostřednictvím evropské-

Holandská stáž 2007
ho programu Leonardo da Vinci ve spo-
lupráci s nizozemskou agenturou Stich-
ting Uitwisseling. V průběhu praxe jsme 
se zaměřili především na výrobu sýrů 
z nepasterovaného mléka a také jsme se 
účastnili každodenních aktivit jako doje-
ní krav a starání se o dobytek. Někteří 
z nás vyráběli i jogurty, máslo či biolo-
gické sýry. Jednotlivé farmy se od sebe
lišily – od klasických mléčných farem
přes farmy biologické až k ekofarmám 
s agroturistikou. Součástí našeho poby-
tu bylo setkání se zástupci agentury 
v Amsterdamu – ujasnili nám nizozemský 
právní řád, poznali jsme také jiné stážis-
ty, např. z Ruska, Ukrajiny a Rakouska,
a vyměnili jsme si s nimi své poznatky. Po 
meetingu jsme se projeli lodí po amster-
damských kanálech a prohlédli si město.

Stáž pro nás byla bezesporu význam-
ným přínosem – poznali jsme novou zemi 
a kulturu, osvojili si technologii výroby 
tamějších sýrů, ale také jsme se procviči-
li v angličtině, získali si zde nové přátele 
a dokázali jsme, že umíme být soběstač-
ní a vypořádáme se s různými problémy. 
Domů jsme si přivezli nejen zkušenosti, 
ale také mnoho nových zážitků. Vůbec 
nejzajímavější měl Zdeněk, který viděl 
z bezprostřední blízkosti nizozemskou 
královnu a dokonce ji i pozdravil; Rena-
ta prodávala sýry v kroji na tradičním 
holandském trhu a my ostatní jsme ces-
tovali, navštívili muzea a pokusili jsme se 
přiblížit českou kulturu a naše sýrařské 
technologie svým hostitelům. Po vyko-
nané stáži jsme obdrželi certifikát od 
Stichting Uitwisseling a Europass mobi-
lity, což je profesní doklad o provede-
né praxi, který nám v budoucnu bude 
nápomocný při hledání zaměstnání 
v celé Evropské unii.

Jana Michálková, studentka
2. ročníku VOŠP a SPŠM Kroměříž

STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU:

1) Denní forma vzdělávání – čtyřletá:
 78-42-M/006 Přírodovědné lyceum
 29-42-M/001 Analýza potravin
 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky
 29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie

PODSKALSKÁ 10, 128 46  PRAHA 2

Telefonní kontakty:

Ředitel školy:  224 921 948

Sekretariát:  224 919 990

Studijní oddělení:  221 595 444

Internetové stránky: www.podskalska.cz

Emailová adresa: info@podskalska.cz

Vyšší odborná škola ekonomických studií
a Střední průmyslová škola potravinářských technologií

částí naší školy, nebo na vysokých školách, především s pří-
rodovědným zaměřením.

  V provozech a laboratořích potravinářských, biotechnologic-
kých a příbuzných oborů, v kontrolních orgánech, ve výzkum-
ných ústavech, v institucích životního prostředí aj.
    

ŠKOLNÍ AKTIVITY:
 Lyžařské kurzy (2. ročníky)
 Rozšířená výuka cizích jazyků (konverzace)
 Sportovní kurzy (1. ročníky)
 Tuzemské i zahraniční odborné exkurze
 Sportovní soutěže
  Úzká spolupráce s výrobními podniky a dalšími sociální-
mi partnery (Český svaz pivovarů a sladoven, Svaz pekařů
a cukrářů, vysoké školy, výzkumné ústavy aj.) 

 Spolupráce se zahraničními školami (Francie, Dánsko)

Vyučované cizí jazyky: angličtina, němčina.

Ubytování: pro mimopražské žáky denní formy studia je zajišťo-
váno v partnerských domovech mládeže v Praze.

Vybavení školy: chemické a mikrobiologické laboratoře, učebny 
výpočetní techniky, odborné technologické učebny, tělocvična, 
posilovna, venkovní víceúčelové hřiště, knihovna a studovna, 
školní pekárna, školní pivovar, dílna na masné výrobky aj.

VÝUKA PROBÍHÁ
VE TŘECH BUDOVÁCH ŠKOLY:

 Podskalská 10, Praha 2
 Navrátilova 15, Praha 1
 Pštrosova 15, Praha 1 

  29-47-M/001 Technologie potravin - technologie tuků
                       (kosmetika, parfumerie aj.)

 29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa
 16-02-M/001 Průmyslová ekologie (obor budoucnosti)
  16-01-M/001  Ochrana a tvorba životního prostředí 

(obor budoucnosti)

2) Dálková forma vzdělávání – pětiletá:
 29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie
 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky
 63-41-M/004 Obchodní akademie, pětileté (dobíhající)

3) Nástavbové studium (po vyučení v oboru)
  29-44-L/502  Potravinářská technologie - zpracování masa,

denní, dvouleté
  29-44-L/502  Technologie potravin - zpracování masa, dálkové, 

tříleté

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:
  Absolventi školy mohou dále studovat na vyšší odborné škole 
(obor Potravinářská technologie a biotechnologie), která je sou-

školní pekárna                                                         školní pivovárek                                                         masné výrobky žáků                                                   učebna výpočetní techniky

Skupinka našich stážistů

Výroba holandské goudy
Výroba holandské goudy

Dny otevřených dveří – v budově Podskalská 10 vždy od 17:00 hodin ve dnech 4. 12.  2007, 8. 1. 2008 a 14. 1. 2008
– v budově Navrátilova 15 vždy od 13:00 do 17:00 hodin ve dnech 11. 12. 2007 a 8. 1. 2008
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VÝROBCE: Pejskar & Spol., spol. s r.o., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1   
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DISTRIBUTOR: Made Group, a.s., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, www.madegroup.cz

PROVOZOVNA PRAHA: Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9 – Čakovice, 
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Praha – Nejnovější závěry Centra
pro výzkum veřejného mínění potvr-
dily trendy posledních let, pod-
le kterých se názory české popu-
lace na pivo a jeho roli ve spo-
lečnosti stabilizovaly. Pivo je u 
99 % respondentů považováno za 
významnou součást české kultury, 
95 % Čechů (94 % v roce 2004) je 
považuje za národní nápoj, 92 % lidí
(ve srovnání s 90 % v roce 2004) 
za jednu z věcí, kterou se můžeme 
chlubit v zahraničí, a 78 % považu-
je naše pivo za nejlepší na světě. 
Na druhé straně si 67 % populace 
myslí, že pití velkého množství piva 
je špatnou vlastností obyvatel ČR. 
Výsledky také potvrdily, že pivo je 
chápáno jako nápoj téměř univer-
zální, vhodný pro všechny situace 

– od posezení s přáteli či na večír-
cích přes oslavy narozenin až po 
sváteční večeři v rodinném kruhu. 

Nejčastěji zmiňovaným kritériem 
výběru piva ke konzumaci je mezi muži 
i ženami chuť a významnou roli hraje 
i značka. Naopak cena a reklama hrají 
dle respondentů méně významnou roli.
Výzkumy rovněž potvrdily, že čes-
ký konzument je spíše konzervativní, 
upřednostňuje piva domácí proveni-
ence. Muž vypije v průměru 9 půllit-
rů týdně, žena 2 půllitry. Trvá popula-
rita světlých piv, především výčepních, 
upevňuje se však pozice ležáků, a to 
především u příjmově silnějších sku-
pin obyvatel. Naopak, konzumace tma-
vých piv zůstává spíše doménou dám-
ské populace. 

„Výzkumy opět potvrdily dlouhodo-
bý trend profilu českého konzumenta 
piva, který trvale upřednostňuje piva
českého typu a jen málo zkouší piva 
zahraniční,“ uvedl Ing. Jan Veselý, 
výkonný ředitel Českého svazu pivova-
rů a sladoven. „Ukazuje se také, že ros-
te podíl těch, kteří pivo pijí sice méně, 

jedno až dvě denně, ale zato pravidel-
ně, což koresponduje s našimi zámě-
ry prosazovat umírněnou konzumaci 
piva,“ dodal Jan Veselý.

„Výzkumy nepotvrdily úvahy o tom, 
že se dále rozšiřují nůžky mezi příjmem 
domácností a konzumací piva. Byť dlou-
hodobě v tomto ohledu rozdíly jsou, 
s růstem příjmů klesá množství konzu-
mace piva a mění se i vzorce jeho výbě-
ru, v letošním roce se dále neprohloubi-
ly,“ uvedl Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D., vědec-
ký pracovník Sociologického ústavu AV 
ČR. „Ukazuje se také, že nelze vystopo-
vat další prohlubování jevu, o kterém js-
me se domnívali, že by mohl být trvalejší, 
nárůst tzv. regionálního patriotismu kon-
zumentů piv,“ dodal Jiří Vinopal. 

Centrum pro výzkum veřejného mí-
nění Sociologického ústavu Akademie 

věd ČR zkoumá v rámci projektu konti-
nuálního sledování českého veřejného 
mínění Naše společnost od roku 2004
dílčí úkol Pivo v české společnosti. Te-
rénní šetření se uskutečnilo na vzorku 
1126 dotazovaných mezi obyvateli ČR 
od 15 let formou osobních rozhovorů
v průběhu září letošního roku. Výzkum-
né projekty nazvané Image piva v české 
společnosti, Konzumace piva v české 
společnosti a Některé aspekty výběru 
piva českými konzumenty srovnávaly 
dnešní situaci s předchozími třemi lety. 
Výzkumné zprávy s podrobnějšími 
výsledky lze nalézt na www.cvvm.cas.cz.
   Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu 
pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

„Pivo bylo vařeno z dlouho odleže-
ných sladů, ještě z minulé sklizně. 
V ležáckém sklepě dobře „táhlo“, to 
znamená, že si vytvořilo dobrý tlak kys-
ličníku uhličitého pro přirozené nasy-
cení a říz,“ pochvaloval si sládek litovel-
ského pivovaru Ing. Petr Kostelecký. 

Vánoční třináctka je uvařena klasic-
kým varným technologickým postu-
pem, tak jak je v Litovli vždy zvykem. 
Hlavní kvašení proběhlo na spilce letos 
velmi intenzivně a dávalo předpoklad 
k velmi dobrému průběhu vlastního 
zrání – dokvašování v ležáckém sklepě. 
Zde si speciál z Litovle poleží přes 100 
dnů, než ho stočí a vyexpedují v lah-
vích i sudech k nedočkavým zákazní-
kům.

Ti už se na něj těší jako každé Váno-
ce během posledních tří let. Oblíbený 
13° speciál se v litovelském pivovaru 
totiž vaří od roku 2004. Poprvé byl uva-
řen u příležitosti 111. let založení pivo-
varu. Od té doby ho pivovar vaří pravi-
delně každým rokem na Vánoce a pro 
jeho velkou oblíbenost u pivních labuž-
níků ho začal vařit i o Velikonocích.

Speciální piva jsou jedinečnými ori-

Pivaři a pivařky se opět 
mohou těšit na lahůdku

S V Á T E Č N Í  S P E C I Á L  1 3 °  N A  V Á N O Č N Í  S T Ů L

Litovel (red) – Pro vánoční trh a následující zimní měsíce uvařili v lito-
velském pivovaru téměř 900 hl světlého speciálního piva, které obsahu-
je 6 % alkoholu. Litovelský 13° speciál právě „prožívá“ poslední chví-
le v klidu v ležáckém sklepě. První várky byly uvařeny již 8. srpna 2007, 
tedy o letních prázdninách, aby speciální třináctka do Vánoc stihla pocti-
vě prokvasit a uzrát. 

L I T O V E L S K Ý
P I V O V A R
O S L A V I L

1 1 4 .  V Ý R O Č Í
S V É H O  Z A L O Ž E N Í 

V E L K O L E P Ý M 
K O N C E R T E M

Litovel (red) – Ve čtvrtek 15. listo-
padu večer se přímo v srdci litovel-
ského pivovaru rozezněla vznešená 
klasická hudba. Přesně sto čtrnáct 
let poté, co byl pivovar založen, se 
v nádherné historické litovelské 
varně uskutečnil slavnostní kon-
cert Flétna a harfa v impresionis-
mu. Mezi naleštěnými měděnými 
kotli, které jsou uloženy do kardi-
nálského mramoru, vystoupilo před 
zraky mnoha diváků světově uzná-
vané duo Kateřina Englichová (har-
fa) a Žofie Vokálková (flétna). Sál 
litovelské varny byl opět beznaděj-
ně vyprodán do posledního místa
a nadšené publikum aplaudovalo.

„Bylo pro nás inspirující hrát v tak 
krásném a zvláštním prostředí, jakým 
bezesporu litovelská varna je, celou 
atmosféru zvýraznili i vnímaví diváci,“ 
prohlásila Kateřina Englichová.

„Z nápojů jednoznačně upřednost-
ňuji pivo, tak jako většina hráčů na de-
chové nástroje. Na litovelské pivo a olo-
moucké tvarůžky budeme určitě vzpo-
mínat ještě dlouho. Příští týden totiž 
odlétáme do USA a Japonska, kde ta-
kové dobroty nenajdeme,“ řekla Žofie 
Vokálková. 

Po koncertě se obě tato křehká stvo-
ření velmi těšila na litovelské pivo.

Koncerty klasické hudby ve zce-
la jedinečném a originálním prostředí 
litovelského pivovaru se již staly tradi-
cí. Letošní velkolepý koncert k výročí 
založení pivovaru se konal na varně již 
popáté v řadě. Své umění zde v uplynu-

lých letech už předvedli takoví umělci 
jako např. Štěpán Rak, Bořivoj Navrá-
til či Miloslav Klaus, loni světově uzná-
vané mužské vokální kvarteto Q VOX. 
Letošní slavnostní koncert se uskuteč-
nil za podpory Nadace Bohuslava Mar-
tinů a Nadace Českého hudebního fon-
du.

Na programu čtvrtečního slavnost-
ního koncertu byly skladby pro flétnu 
a harfu od Josepha Laubera, Gabriela 
Faurého, Claude Debussyho, Bohusla-
va Martinů, Carlose Salzedoa a Mar-
guerite Rösgen-Championa.  

„Klasicky vařené české pivo a kla-
sická hudba mají světový věhlas. Člo-
věk z těchto dvou fenoménů přímo cítí 
historii a tradici,“ říká ředitel pivova-
ru Litovel Miroslav Koutek a dodává: 
„Klasická hudba zůstane touto hud-
bou i nadále. Otazníkem však zůstává, 
kolik nám a světu zůstane kvalitního 
klasicky vařeného českého piva, neboť 
pod tlakem světové globalizace mno-
hé z českých pivovarů odstoupily od 
klasických technologických postupů. 
Naši štamgasti se však nemusí obávat. 
Klasice je v litovelském pivovaru pod-

řízeno vše a je jí zde dostatek ve všech 
směrech.“

Obě umělkyně spolu vystupují po ce-
lém světě již řadu let. Kateřina Engli-
chová je absolventkou Curtisova insti-
tutu ve Philadelphii. Debutovala v roce 
1998 v Carnegie Hall v New Yorku. Vy-
hrála Pro Musicis International Award 
v New Yorku a Il Torneo Internazio-
nale di Musica v Itálii. Hostuje ve Phi-
ladelphia Orchestra, Komorním or-
chestru San Francisko, City Chamber 
Orchestra of Hong-Kong, Concerto So-
loist of Philadelphia, Pražské komorní 
filharmonii, Sukově komorním orches-
tru, Salzburg Chamber Orchestra aj. Je 
držitelkou ceny Českého spolku pro ko-
morní hudbu za rok 2000. Spolupraco-
vala s M. Rostropovičem a E. Zucker-
mannem. Vyučuje na New York Uni-
versity Prague. 

Žofie Vokálková vyhrála 1. cenu 
Concertino Praga a 3. cenu v meziná-
rodní soutěži Pacem in terris a Cenu 
hlavního města Prahy na Pražském ja-
ru. Od roku 2000 je profesorkou Kon-
zervatoře v Praze a vede mistrovské 
kurzy v USA a v Evropě.

ginály. Pivovary je vaří v limitovaných 
sériích vždy pouze několikrát do roka. 
Oblíbené jsou především u znalců piva,
kteří si je vychutnávají při svátečních 
příležitostech. Také etikety speciálů 
jsou vyhledávaným sběratelským arti-
klem.

Flétna a harfa zazněly přímo v srdci pivovaru
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Češi a pivo ve světle nejnovějších výzkumů
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„Řečeno dnešními slovy, pivovarští 
odborníci měli před více než 120 lety 
jasnou vizi – aby bylo pivo ještě kvalit-
nější, musí být vytvořena instituce, kte-
rá bude odborně a vědecky zkoumat 
vše kolem sladu a piva a tím pomáhat 
těm, kteří ho vyrábějí, a samozřejmě
i pivu samotnému,“ uvedl RNDr. Karel 
Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústa-
vu pivovarského a sladařského v Pra-

ze. „A není proto náhodou, že si toto 
významné výročí připomínáme právě 
v těchto dnech formou, která nejvíce 
pivu napomáhá – odbornou konferen-
cí, která odborníky seznamuje s výsled-
ky nejnovějších výzkumů kolem piva, 
ale i komponentů k jeho výrobě nezbyt-
ných, jako je slad, kvasinky a chmel,“ 
dodal Karel Kosař.

Mezi nejdůležitější úkoly ústavu pa-

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský slouží českému pivu již 120 let

Budova Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského ve 30. letech

Výzkumný pivovárek

Výzkumná laboratoř

Praha – Dokonalou chuť pré-
miového ležáku Stella Artois, 
osvěžující Hoegaarden White 
s vůní po pomerančích a kori-
andru, temnou barvu klášter-
ního piva Leffe Bruin a pikant-
ní chuť macerovaných třešní 
v Belle-Vue Kriek. 

To vše si můžete vychutnat díky 
nové Gurmánské kolekci, kterou 
pouze pro vánoční období uvádě-
jí na trh Pivovary Staropramen. 
Průvodce gurmánskou kolekcí, 
který je součástí dárkového bale-
ní, Vám krom charakteru a histo-

Dárkový 
multipack 

Staropramen 
přináší 
splnění 

klukovských 
snů!

Praha – Staropramen uvádí na 
trh dárkový multipack Staropra-
men, který spotřebitelům přináší 
možnost splnit si klukovský sen. 
V novém balení, které obsahuje 
čtyři piva Staropramen Ležák, čty-
ři piva Staropramen Granát a ori-
ginální půllitrovou sklenici, se 

Praha – Připomínáme si 120 let od založení výzkumné a vědecké insti-
tuce, bez které bychom si nedovedli představit české pivo – Výzkum-
ného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. Jeho historie se datu-
je od období, kdy se na našem území začíná prudce rozvíjet průmyslové 
pivovarství a do obliby se dostává před nedávnem vytvořený specific-
ky český typ spodně kvašeného piva, plzeňského typu. V současnosti se 
jeho odborný tým, který působí na pracovištích v Brně (sladařská sekce)
a v Praze (sekce pivovarská), zabývá řešením řady výzkumných úkolů jak 
v rámci grantových projektů zadávaných státem, tak i úlohami zadaný-
mi odběrateli, jako jsou pivovary, sladovny a další instituce v pivovar-
ském průmyslu. 

tří rozvoj moderních analytických me-
tod, výzkum vlivu surovin (různých 
odrůd ječmene, klonů chmele atp.) na 
kvalitu piva a dále zkoumání a ověřová-
ní senzorického charakteru piva české-
ho typu. VÚPS, a. s., se také významně 
podílel na přípravě podkladů a žádosti 
o uznání zeměpisného označení české-
ho piva, která je v současné době prově-
řována v Bruselu. Významným projek-
tem je i Pivovarská škola, která slouží 
ke zvyšování kvalifikace profesionál-
ních i soukromých zájemců v oblas-
ti nových trendů ve výzkumu a zejmé-
na senzorickém hodnocení piva. VÚPS 
organizuje a je odborným garantem řa-
dy pivovarských soutěží, včetně soutě-
že odbornosti České pivo roku, kterou 
každoročně pořádá Český svaz pivova-
rů a sladoven.

Myšlenka založit ústav, který by 
umožnil pomáhat pivovarům s jejich 
problémy, se zrodila již v roce 1873. 
V té době pivovarští a sladařští odbor-
níci založili odborný časopis Kvas, na 
který dnes svým 53. ročníkem nava-
zuje měsíčník Kvasný průmysl. Ofi-
ciálně byl Výzkumný ústav pro prů-
mysl pivovarský založen 1. října 1887 
a plně začal fungovat v následujícím 
roce. Za svou vědeckou i pedagogic-
kou činnost byl několikrát vyzname-
nán. Původně státní instituce byla
v roce 1994 privatizována do dnešní 
podoby akciové společnosti. V roce 
2005 byl schválen výzkumný záměr 
Výzkum sladařských a pivovarských 
surovin a technologií se státní účas-
tí, který umožňuje komplexně studo-
vat problematiku českého piva a suro-
vin české provenience pro toto pivo 
vhodných.

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský

a sladařský, a. s.

Praha – Ve dnech 1. a 2. listopa-
du 2007 na 22. Pivovarsko sladař-
ských dnech jednalo v Praze téměř 
300 vědeckých a výzkumných pra-
covníků z Výzkumného ústavu pivo-
varského a sladařského, a. s., 
spolupořadatelské Vysoké ško-
ly chemicko-technologické Pra-
ha i dalších škol, z pivovarů a sla-
doven a ze společností, které půso-
bí v oblasti pivovarského průmyslu. 
Ústředním tématem nejvýznamněj-
šího národního odborného kongre-
su byla problematika piva českého 
typu. Účastníci konference v osmi 
sekcích jednali o fenoménu čes-
kého piva, analytice piva, nejno-
vějších pivovarských technologi-
ích, o surovinách potřebných k vý-
robě piva, problematice mikrobio-

logických procesů a dalších oblas-
tech pivovarství a sladařství a již 
podruhé také o marketingu naše-
ho piva. Záštitu nad akcí pře-
vzal Mgr. Petr Gandalovič, ministr
zemědělství ČR.

Vědecká konference se koná jednou 
za dva roky, je příležitostí, na níž se 
setkávají pivovarští, sladařští i chmelař-
ští odborníci z celé republiky a Sloven-
ska. Na letošním kongresu bylo předne-
seno 41 přednášek a prezentováno 12 
plakátových sdělení – posterů o nejno-
vějších poznatcích a výsledcích výzku-
mu o českém pivu a sladu. Letošní kon-
ference byla rovněž ve znamení oslav 
120 let existence Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského, který vznikl
1. října 1887. 

„České pivo není zdaleka jen pojem 
vyjadřující historickou tradici. Je 
to typ piva, které je v mnoha aspek-
tech chuťových i chemických odliš-
né od běžně vyráběných ležáků ve 
světě v tom nejlepším smyslu slova,“ 
uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc., ředi-
tel Výzkumného ústavu pivovarské-
ho a sladařského v Praze. „S tím bez-
prostředně souvisejí otázky spojené se 
surovinami pro český typ piva, neboť 
jsou použitelné pouze a právě jen něk-
teré odrůdy pivovarského ječmene, 
odlišné kmeny kvasinek a neodmys-
litelnou součástí toho, co české pivo 
činí jedinečným, je i světově proslulý 
chmel české provenience,“ dodal Karel
Kosař.

Myšlenka uspořádat odborný kon-
gres s pivovarsko-sladařskou tématikou 

se ve VÚPS zrodila na počátku šedesá-
tých let. První konference se uskuteč-
nila v roce 1963 a postupně se Pivovar-
sko-sladařské dny staly nejvýznamnější 
oborovou konferencí, která se pravidel-
ně koná každé dva roky. V posledních 
letech akci pořádají každý lichý rok
Výzkumný ústav pivovarský a sladař-
ský, a. s., Ústav kvasné chemie a bio-
inženýrství VŠCHT Praha a vybraný 
pivovar. Dvoudenní vědecká konfe-
rence je nejen přehlídkou nejnovějších 
poznatků, ale i společenským setkáním 
řady pracovníků z pivovarství a sladař-
ství a také oborů, které se problemati-
kou piva zabývají.

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský

a sladařský, a. s.

Pivovarsko sladařské dny pomáhají zachovat charakter českého piva

Inspirace 
pro znalce

rie představí i recepty vhodné ke každé-
mu typu piva. K dostání ve vybraných 
hypermarketech a supermarketech. 

nachází rovněž stírací los. Ten 
je klíčem ke splnění nevšedních 
zážitků.

„Dárkový multipack přináší
kombinaci dvou ležáků Staro-
pramen, světlého a polotmavé-
ho, a jako dárek originální skle-
nici. Chtěli jsme pro spotřebitele 
v době Vánoc připravit navíc něco 
výjimečného, proto jim dává nový 
multipack možnost splnit si své
dávné přání – ať už je to cesta 
kolem světa, let ve stíhačce, VIP ná-
vštěva Formule 1 nebo třeba kaska-
dérský kurs,“ říká Daniel Musia-
lek, manažer značky Staropra-
men.

Stačí setřít soutěžní los, který 

se nachází uvnitř každého balení, 
a odeslat kód pomocí SMS. Soutěží-
cí obdrží obratem zprávu s informací 
o aktuálním pořadí dané SMS. Kaž-
dá 10 000. soutěžní SMS vyhrává
100 000 Kč na splnění snu.

Pravidla soutěže jsou uveřejněna 
na www.staropramen.cz.

Dárkový multipack Staropramen 
bude v prodeji počátkem listopadu, 
a to především v hypermarketech 
po celé České republice. Samotná 
soutěž bude probíhat do 31. břez-
na 2008.

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s. 
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Plzeň – Před půl rokem byl 
v Česku představen světově jedi-
nečný způsob prodeje plechov-
kového piva – pivomat. Unikátní 
systém ověření věku kupujícího 
pomocí čtečky kontrolující zle-
tilost z osobního dokladu potvr-
dil svoji funkčnost a spolehlivost. 
Za půl roku se prodalo v prvních 
zkušebních automatech v Praze 
a v jejím blízkém okolí téměř 150 
hektolitrů piva. Nakupující v pivo-
matech mají největší zájem o Vel-
kopopovický Kozel světlý. Nejvy-
tíženější jsou automaty na vyso-
koškolských kolejích, které se na 
prodeji podílely více než polovi-
nou. 

Automaty jsou zatím nejčastěji
umístěny v ubytovacích zařízeních – na 
kolejích, hostelech, ubytovnách, kde je 

jejich prostřednictvím zajištěn 24hodi-
nový prodej nápojů. Několik jich 
je také v nákupních centrech. Během 
půl roku se prodalo 30 902 plechovek 
piva. Největší úspěch zaznamenaly 
přístroje na vysokoškolských kolejích, 
kde se prodalo 54 % všech „pivomato-
vých“ piv, ale je zde jen čtvrtina z cel-
kového množství pivomatů. Měsíčně 
se v takto umístěných automatech pro-
dá i přes tisíc plechovek piva.

„V současné době u všech automa-
tů provádíme aktualizaci softwaru, aby 
uměly mimo zahraničních pasů rozpo-
znat věk nakupujícího také ze zahranič-
ních občanských průkazů a identifikač-
ních karet se strojově čitelnou zónou. 
Nezaznamenali jsme kupodivu žádné po-
ruchy ani projevy vandalismu. I na uby-
tovnách se podle vrátných chovají k pivo-
matu ohleduplně, údajně kvůli tomu, že 
bychom jim ho mohli jinak odvézt,“ říká 
s úsměvem David Polnar, zástupce fir-
my Future Art, která pivomaty Plzeň-
skému Prazdroji dodává. 

Plzeňský Prazdroj, který má s fir-
mou Future Art exkluzivní smlouvu 
na dodávky automatů na prodej pi-
va, v přístrojích prodává všechny své 
značky. Nabídka piv na konkrétních 

Praha – Příznivci kvalitního če-
povaného piva si budou nyní mo-
ci vychutnat svůj oblíbený nápoj 
i v pohodlí domova. Společnost 
ETA a značka Pilsner Urquell spo-
lečně uvádějí na trh „domácí vý-
čep“ – elektrické výčepní zařízení 
ETA 0637 Minipub. Spotřebitelé si 
mohou sami nastavit požadovanou 
teplotu i tlak. Vedle toho techno-

logie přístroje zaručuje standard-
ní, vysokou kvalitu čepovaného pi-
va až po dobu sedmi dní.

Elektrické výčepní zařízení ETA 
0637 Minipub umožňuje čepovat
a správně chladit pivní mok z pětilit-
rového soudku s jednoduchou obslu-
hou a minimálními provozními nákla-
dy. Pohodlně jej můžete využít doma, 

„Domácí výčep“: vysoce kvalitní, vlastnoručně čepované pivo

Praha (bo) – Milovníci mladé-
ho vína zamířili v třetím listopa-
dovém týdnu do vinoték, vináren, 
kaváren a restaurací, které svou 
nabídku oživily francouzským no-
vým beaujolais. K ochutnání je 
v Praze široký výběr z různých vi-
nařství země galského kohouta. 
Češi podle prodejců a restaura-
térů vnímají tuto degustaci jako 
tradici. 

 „Zájem je velký. To víno má jakýsi 
spojující motiv. Pije se ve skupinách. 
Přisuzuje se mu veselost a svěžest.
Na lidi působí pozitivně,“ řekl Vladi-

mír Jáchym z pražské vinotéky Cella-
rius. 

Lidé podle něj chodí ochutnávat 
a zpravidla si domů odnesou více lah-
ví. „Je to komerční tah. Pro vinaře je 
to příjemný finanční základ pro další 
sezonu. Nabízíme devět druhů beau-
jolais z renomovaných vinařství. Zá-
jem je spíše o dražší vína,“ uvedl Já-
chym. 

Zájem o mladé víno mají Češi 
i cizinci. Podle obsluhy pražské restau-
race Václavka ovšem Francouzi chtě-
jí ochutnat mnohdy spíš česká vína 
a ptají se po Svatomartinském. Nápis 
„le Beaujolais nouveau est arrivé“ 

(nové beaujolais dorazilo) ale na dve-
řích provozovny upozorňuje, že aktu-
ální nabídka je z Francie. Za 78 korun 
si zájemci mohou dopřát dvě deci pro-
duktu z vinařství Domaine Noël Bulliat
z města Morgon. Jde prý o víno vysoké 
kvality temné rubínové barvy s výraz-
nou chutí. 

Reklamní letáky popisují beaujo-
lais jako „víno něžné, ovocné a pruž-
né“. Podle sommeliéra Milana Gojdy 
je ovšem oblíbené spíše pro tradici než 
pro kvalitu nápoje. „Lidé se někdy sna-
ží hodnotit víno, ne událost. Jde tam 
ale spíš o to, že si zahrají na francouz-
skou atmosféru, vypijí mladé víno. Na 

stejném základě se v Česku pije Svato-
martinské,“ řekl. Podle odborníka by 
se do nového beaujolais neměly vkládat 
„zbytečné naděje“. „Musí se brát jen ja-
ko svátek. Člověk by si jej měl užít a nic 
víc,“ míní. 

Upozornil, že u mladého vína je dů-
ležité, aby dozrálo k určitému datu. „Je 
z odrůdy Gamay. Nejde jej dělat z Ca-
bernetu nebo Sauvignonu,“ vysvětlil. 
Beaujolais se již tradičně poprvé pije 
třetí čtvrtek v listopadu. 

Vypít by se mladé víno mělo do půl 
roku. „Pít se sice může i potom, avšak 
začne ztrácet svou svěžest. Není dělané 
pro archivaci, delší dobu ležení. Je pak 

takové fádní,“ vysvětlil Jáchym. Podle 
Zuzany Houbové z pražského bistra 
Paris oceňují zákazníci na beaujolais 
zejména jeho ovocnou chuť. „Jsou tam 
cítit maliny, hrušky nebo rybíz. Je leh-
ké a svěží,“ uvedla. Vybrat si mohou 
z pěti značek. Zájem je zejména o rů-
žové, uvedla. 

Beaujolais prý může výborně dopro-
vázet více pokrmů. K ochutnávce vino-
téky nabízejí sýr a pečivo. Hodí se ale 
také k uzeninám, grilované rybě, bílé-
mu masu nebo k ovoci. „Žádné regule 
tam ale nejsou. Je to víno na poseze-
ní. Vnímat se má jako svátek,“ řekl
Gojda. 

O nové beaujolais byl v Praze tradičně zájem 

místech se liší podle povahy lokality, 
ve všech je nabízen nealkoholický Ra-
degast Birell. Prodejní výsledky zna-
ček se hodně liší podle umístění. V ho-
telech bývá zájem o prémiový Pilsner 
Urquell, v ubytovnách zase o Velkopo-
povický Kozel nebo Gambrinus. V ná-
kupních centrech jde pochopitelně na 
odbyt nealkoholický Birell.

Do budoucna se počítá s rozšiřo-
váním sítě v Praze a okolí, například 
v Kladně, kde je zatím jeden přístroj, 
přibudou další dva. Z dalších měst je 
jako první na řadě Plzeň, kde byly prv-
ní dva pivomaty představeny začátkem 
října během Pilsner Festu, a celkem 
zde bude v blízké době zprovozněno 
10 pivomatů. 

Způsob ověření věku přes čtečku 
strojového kódu na dokladech zaruču-
je 100  % právní jistotu prodeje pouze 
osobám starších 18 let. Pokud ověře-
ní neproběhne nebo věk neodpovídá, 
mince vhozené do automatu vypadáva-
jí zpět. Jedná se tak o mnohem spo-
lehlivější ověření věku, než je vizuál-
ní kontrola personálem obchodu nebo 
restaurace.

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Za půl roku prodaly pivomaty 31 tisíc plechovek
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pro oslavy, dovolené a jiné příležitosti 
– chod přístroje umožňuje napojení na 
elektrickou síťovou zásuvku i na auto-
zásuvku. 

Prodej zařízení Minipub bude zahá-
jen koncem listopadu společnou pro-
moční akcí společností ETA a Plzeň-
ský Prazdroj. Současně s výčepním 
zařízením přinesl Plzeňský Prazdroj 
na trh nový pětilitrový soudek pro pré-
miovou značku piva Pilsner Urquell. 
Ten dostane od společnosti ETA jako 
bonus každý, kdo si Minipub zakou-
pí. „Cílem tohoto společného projektu 
bylo zprostředkovat našim spotřebite-
lům možnost vychutnat si nejvyšší kva-
litu čepovaného piva Pilsner Urquell při 
jakékoli příležitosti. Minipub zaručí, že 
pivo bude čepováno s optimální teplotou 
a s vysokou kvalitou. Celý zážitek vychut-
nání si čepovaného piva je nyní obohacen 
o moment vlastnoruční přípravy oblíbe-
ného nápoje – a s ním i chvíle, na kte-
rou se spotřebitel těší,“ říká Petr Polák, 
manažer značky Pilsner Urquell.

 Elektrická výčepní pípa s příkonem 
pouhých 70 W je velmi jednoduchá, 
s napájením na střídavý proud (230 V) 
nebo na stejnosměrný proud (12 V). 
Dobře čitelný displej ukazuje skuteč-

nou teplotu chlazeného piva, která je 
variabilně nastavitelná. Provoz na bom-
bičky CO

2
 zaručí vysokou kvalitu piva 

až sedm dní po naražení soudku. Bom-
bičky na CO

2
 jsou k dispozici v tro-

jím provedení: doporučovaném s 300g 
bombičkou, která umožňuje čepovat až 
18 soudků, klasickém (tzv. sifonovém) 
s potřebou dvou bombiček na soudek a 
v dvojnásobném se 16g bombičkou po-
stačující na jeden soudek. 

„Konstruktivní spoluprací dvou tra-
dičních českých značek – ETA a Plzeň-
ský Prazdroj – mají od nynějška milovní-

ci prémiové značky Pilsner Urquell k dis-
pozici čepované pivo, a to bez ohledu na 
otvírací hodiny v restauracích. Díky vý-
čepnímu zařízení ETA i v pohodlí domo-
va a kdykoli si to budou přát,“ prohlá-
sil obchodní ředitel ETA Luboš Bureš. 
Elektrické výčepní zařízení ETA 0637 
Minipub se bude od konce listopadu 
prodávat v síti MAKRO, Electroworld, 
Datart, Globus, v nezávislých maloob-
chodních prodejnách a samozřejmě ta-
ké ve značkových prodejnách ETA. 

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.
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SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, ČR 
tel.: +420-283 891 149-51
fax: +420-283 893 108
office.prag@schalleraustria.com

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA

HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECT STAR®

REX® | SCHALLER MEATSTAR® | DOLESCHAL | NAPIAG

SUPERVAC | ZIEGRA | SEALPAC® | AMB | VORAN®

Udělejme z nápadu Váš úspěch.

Společnost SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

Vám přeje k nejhezčím svátkům v roce hodně
radosti, pohody a odpočinku v kruhu Vašich
milých. Zároveň se těšíme na naši vzájemnou 
spolupráci v roce 2008 a doufáme, že nový rok
Vám přinese mnoho štěstí a úspěchů. 

Veselé Vánoce 
a hezké 
sváteční dny!

Mlékárna Olešnice, RMD
člen InterLacto Group

www.ole.cz

Moravia Lacto a. s.
člen InterLacto Group
www.moravialacto.cz 

pf 2008

DĚKUJEME VŠEM
NAŠIM PŘÁTELŮM A PARTNERŮM

ZA JEJICH DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI
A PŘEJEME JIM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A DO NOVÉHO ROKU

PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ
A ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM

I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ.

IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 257, 619 00 Brno
tel.: +420 543 250 155
fax: +420 543 250 159
e-mail: info@ireks-enzyma.cz
www.ireks-enzyma.cz
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Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2008.

EK KLIMENT - výroba uzenin s. r. o.
Sokolovská 284
190 00 Praha 9
Tel.: 284 817 001, 800 100 826

Firma Brenntag CR s.r.o.
působí na českém trhu již více než 11 let

a ve spolupráci s předními světovými výrobci
potravinářských aditiv a ingrediencí Vám můžeme nabídnout zejména:

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

(izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy s obsahem

fruktózy do 9% - F9
 �   Škrobové sirupy
 �   Tekutá dextrosa
� Karamel – tekutý, krystalický,
 aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza
� Krystalická fruktóza
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
 �   slunečnicový
� Maltodextriny
� Modifikované kukuřičné škroby
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
� Nativní kukuřičný
 a pšeničný škrob
�  Sušené glukózové sirupy

� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�   Speciální mouky tepelně 

upravené zahušťující za studena
 (pšeničná, kukuřičná, rýžová)
� Vitamíny, minerální látky
 (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny
 �   rozpustné (inulín, polydextróza)
 �    nerozpustné (hrachová,

tomatová, pohanková, Fava)
� Vonné látky- vanilin, ethylvanilin,
 sušený kokosový creamer
� Zahušťovadla
 a stabilizátory – směsi
 �   Želatina
 �   guarová guma
 �   xanthan
 �   karagenany
 �   arabská guma
 �    moučka ze svatojánského

chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma –

karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL

Kontakt: Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283096111, fax.: 281920589

e-mail: food@brenntag.cz

Všem našim zákazníkům přejeme 

příjemně prožité Vánoční svátky

a hodně úspěchů

v roce 2008.
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1/2 kg hladké mouky, 1/4 kg tuku Stella nebo Hera, 1 bílý jogurt  MAX, 
 prášek do pečiva, 1 vejce, cukr krupice

Na vále vypracujeme ze surovin těsto, necháme 30 minut v chladničce odležet. Potom rozdělíme
na 3 díly, rozválíme a lehce posypeme strouhankou, poklademe nastrouhanými jablky, rozinkami, 
sekanými ořechy, posypeme cukrem, vanilkovým cukrem, lehce skořicí. Uděláme šišku s přehnu-
tím na vrchu. Dáme péci do středně vyhřáté trouby. 

PŘEJEME VÁM POHODU PŘI VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

A SPOKOJENÝ, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

Jablkový  závinJablkový  závin
z choceňského jogurtu

z choceňského jogurtu

PF 2008
Hodně pracovních
i osobních úspěchů

Vám přeje
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... a máte napečeno

Pečivo čajové - 
kolekce 
850 g

Sváteční 
věnec
300 g

Vánočka máslová sypaná
s rozinkami a mandlemi

400 g, 600 g

Pečivo čajové kolekce -  
osmihran

500 g

Pečivo sněhové 
sypané 
100 g

Sváteční pečivo z Penamu Vám přinese 
bezstarostné svátky plné příjemně a chutně 
prožitých okamžiků. 

Přejeme Vám šťastné a pohodové Vánoce! 

Bez křehkého, voňavého pečiva a lahodné 
vánočky by žádné Vánoce nebyly ty pravé. 
Penam pro Vás tradičně peče chutné a kvalitní 
vánoční výrobky z vybraných surovin. 

WWW.PENAM.CZ
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VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ 

V PRACOVNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2008

 PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM A SPOTŘEBITELŮM.

DĚKUJEME ZA PŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2007. 

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478, email: info@povltavskemlekarny.cz, www.povltavskemlekarny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 225 641,  fax: 585 222 394
e-mail: svuolomouc@svuol.cz   www.svuolomouc.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

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

� průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny
�   vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)
�   mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření pitné vody,

aqua purificata dle platné legislativy ČR a EU
�   laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě
�   posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu

a importu
�  monitoring cizorodých látek v potravinách
�   poradenskou a konzultační činnost v oblasti značení 

potravinářských výrobků
�  poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

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

DěkujemeDěkujeme
všem obchodním partnerůmvšem obchodním partnerům

za spolupráci a v novém roce 2008 za spolupráci a v novém roce 2008 
přejeme hodně zdraví a pohody.přejeme hodně zdraví a pohody.

provádí

Hezké prožití vánočních svátků,
poděkování za dosavadní spolupráci
a pevné zdraví do roku 2008 přeje
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Váš dodavatel potravinářských surovin
již od roku 1992

Barentz spol. s r.o.,
Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, tel.: +420 376 321 612, fax: +420 376 321 510

info.desk@barentz.cz www.barentz.cz

Zajišťujeme dodávky potravinářských surovin,
technologické poradenství a servis s tímto spojený.

Děkujeme našim zákazníkům
a obchodním partnerům

za projevenou důvěru v roce 2007
a přejeme všem hodně zdraví, štěstí 

a podnikatelských úspěchů v roce 2008.

� Modifikované a nativní škroby
� Pektiny a karagenany
� Želatina
� Xanthanová a guarová guma
�  Potravinářská barviva

včetně karamelového kuleru
� Aromata
�  Sladidla – Aspartam, Acesulfam K, 

Sacharin
� Maltitol, Sorbitol, Xylitol, Mannitol
� Fruktóza krystalická „GMO free“
� Maltodextriny
� Glukózové sirupy a krystalická glukóza
� Vitamíny, minerální látky a premixy
� Sušená zelenina a ovoce
� Glutaman sodný a nukleotidy
� Sojové koncentráty a izoláty
� Hrachová bílkovina – Nutralys

� Živočišné proteiny
�  Náhrada fosfátů na bázi amino kyselin 

– Amidin
�  Povrchové barvivo pro masné výrobky 

– Rotasil
� Antimykotikum – Nisin, Natamycin
� Syřidla – živočišná, mikrobiální
� Deriváty mléka a syrovátky
� Bezvodý mléčný tuk
� Rozpustná vláknina – Nutriose
� Benzoan sodný a Sorban draselný
� Kyselina vinná
� Kyselina askorbová a Askorban sodný
�  Kyselina citronová, citran sodný

a vápenatý
� Kyselina mléčná a mléčnan sodný
� Kyselina jablečná a fumarová
�  Nutraceutická aditiva a mnoho dalších.
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Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4, tel.: 241 008 100, fax: 241 008 140
E-mail: info.cz@messergroup.com
Odborné dotazy: ata.cz@messergroup.com
www.messer.cz

S přáním příjemného prožití vánočních svátků

a mnoha úspěchů v novém roce 2008

připojujeme poděkování za Vaši důvěru

a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. 

pf 2008

www.agral.cz

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

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi,
když v něm naleznete

pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,
jež s problematikou potravin souvisejí.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu 
vyšlo 27. listopadu 2007.

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

jejich dodavatelům a obchodu s masem
a masnými výrobky. Také službám pro obor 

a všem dalším podnikatelským oblastem, 
které se zpracováním masa souvisejí.

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

firmy, včetně malých živnostenských provozoven, 
jichž je u nás poměrně vysoký počet. 

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

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

tak i významných skutečností v oboru zpracovatelů masa. 

Vycházejí
každé

dva
měsíce 

www.agral.cz

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

2007

ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU,  VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

SPECIÁ
L

SPECIÁ
L

SRPEN
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2008

Akciová společnost, Chotěboř

 přeje všem čtenářům
Potravinářského  zpravodaje

 Veselé prožití Vánočních svátků,
 štěstí, zdraví a mnoho

 osobních i pracovních úspěchů
 v novém roce 2008. 

 
 Děkujeme

 všem partnerům za úspěšnou spolupráci 
 v uplynulém roce

a   do nového roku přejeme
hojnost  klidu a pohody

pro splnění všech plánů… 
    

www.tenez.cz

®



Peking – Olympiáda se den po dni 
blíží. Naše republika se v Pekingu 
představí tzv. Českým olympijským 
domem, který je situován do hotelu 
Gloria Plaza u jedné z pekingských 
dopravních tepen. V tomto hotelu 

bude zároveň ubytována česká po-
litická reprezentace a čeští hosté 
LOH. Z naší strany je snaha vzbudit 
především u čínských potenciál-
ních turistů zájem o ČR. V hale ho-
telu Gloria Plaza bude příchozí hos-

České potraviny na čínský stůl

Na snímku jsou záběry z Českého domu v Pekingu a propagačních akcí. Pivo z Náchoda Číňanům chutná.

ROČNÍK 2007:
OVOCE A ELEGANCE

Kdybychom chtěli jedním slo-
vem vyjádřit charakter letošního 
ročníku, tím slovem by bylo OVO-
CE. Jakoby si odrůda beaujola-
is, gamay noir, letos vybrala plně 
vyjádřit svůj ovocný charakter, 
a dala tak vzniknout vínům výraz-
ným, svěžím a lahodným.

POZITIVNÍ FAKTORY ROKU 
2007:

Ideální počasí v průběhu září – stří-
dání teplých a relativně chladných nocí 

napomohlo dlouhému zrání vinné révy, 
stejně jako vzniku základních prvků 
pro barvu a aroma vína, tzv. polyfenů 
a antocyaninů.

Výsledkem jsou vína chutná a aro-
matická.

Nízká úroda: o 10 až 15 % než před-
chozí ročníky. Ať už se jedná o jakou-
koliv část vinice, povolené výnosy ne-
jsou dosaženy. Což značí záruku kvali-
ty, ke které přibyla ještě letošní brzká 
sklizeň: nejdříve uspíšená horkým 
a suchým měsícem dubna, vinobraní 
začalo 25. srpna, stejně jako v předcho-
zích ročnících 1997, 2000 nebo 2003.

Pohledem: Barva vína je granátová 
s fialkovým nádechem, velmi příznač-
ná pro mladá vína.

Přivoněním: Výrazné aroma drobné-
ho červeného ovoce s libou vůni malin.

Ochutnáním: Pro letošní ročník 
je charakteristické spojení elegance 
a hebkosti s lahodnou a jemnou chu-
tí. Dobré zakončení. Výrazná příchuť 
ovoce.

Hesla prvních degustací ročníku 
2007: elegantní, ovocná, lahodná...

JAK OSLAVIT PŘÍCHOD 
BEAUJOLAIS NOUVEAU?

Beaujolais nouveau je rituálem a vel-
kým světským a lidovým svátkem. Má 
univerzální povahu, a proto se přizpů-
sobuje všem zemím bez ohledu na je-
jich kulturu. Beaujolais nouveau mů-
že jednoduše a neokázale doprovázet 
většinu jídel. Nejlépe je vychutnáme 
v kroužku přátel. Jeho spotřebu nepře-
háníme, což ostatně platí pro všechna 
vína. 

Oslava příchodu Beaujolais nouveau 
nemá žádný předepsaný průběh, přes-
to se však bez jistých pravidel neobe-
jdeme:
–  Je třeba dodržovat zákon a vyčkat až 

do půlnoci. To platí pro všechna ča-
sová pásma. Před stanovenou hodi-
nou v den D se Beaujolais nouveau 

totiž nesmí servírovat. Večer může-
me zahájit třeba ochutnávkou jiných 
apelací z oblasti Beaujolais: napří-
klad Beaujolais-villages nebo někte-
rých z 10 vysoce jakostních crus… 
Beaujolais, to rozhodně není jen 
Beaujolais nouveau. 

–  Beaujolais nouveau je autentickým 
vínem. Nejlépe je vychutnáme me-
zi přáteli, tak jako se s nimi dělíme 
o dobrou náladu. Podáváme je chla-
zené o teplotě 10 až 11 °C. A hlavně: 
s ničím si nelamme hlavu. Víno se to-
tiž výborně hodí k aperitivům, před-
krmům, uzeninám, plodům moře či 

rybím salátům. Každý se však mů-
že nechat inspirovat vlastními kuli-
nářskými nápady, aniž by kterákoli 
z chutí přišla zkrátka. 

–  Vyberte si místo, které máte rádi: 
vinný sklípek přímo v Beaujolais, 
pokud chcete blíže poznat úchvatné 
povolání vinařů a využít jejich při-
rozené pohostinnosti, nebo nejbližší 
vinárnu u vás doma, v níž majitel ne-
chodí nikdy pro dobrou náladu dale-
ko, nebo luxusnější místo, pokud se 
rádi účastníte společenských večírků 
… Výběr záleží jen na vás. 

Redakce 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU

ty vítat propagační panel se sloga-
nem: Česká republika – symfonie 
zážitků. Promítání spotů na několi-
ka velkoplošných obrazovkách bu-
de pozvánkou k návštěvě českých 
a moravských regionů. K dispozi-
ci budou turistické brožury a le-
táky, informace budou poskytovat 
i hostesky znající ČR. Několikrát 
za den představí zástupce Czech-
Tourism naši zemi jako atraktivní 
turistickou destinaci a v této do-
bě bude podáváno pivo a tradiční 
české speciality. Uprostřed měsíce 
listopadu v Českém domě probíha-
la velmi působivá propagace piva 
českého pivovaru Náchod. Čepo-
val se lahodný mok a návštěvníci 
ochutnávali.

V jednání je profesně zaměřené se-
tkání pro čínské cestovní kanceláře 
a agentury, které by mohly Českou re-
publiku propagovat a nabízet ji jako tu-
ristický produkt.

A jak vypadá současná situace 
v Pekingu? Přípravy jsou v plném 
proudu. Ve městě je rozestavěno něko-
lik desítek nových hotelů, řada stávají-

cích hotelů je v rekonstrukci, díky níž 
se zvýší jejich kapacita, a dostane se 
tak na všechny přijíždějící zájemce. 
Sportoviště jsou prozatím rozestavě-
ná, ale některá již působí impozantně, 
jako např. hlavní olympijský stadion

tzv. „hnízdo“, kde se mj. odehraje úvod-
ní ceremoniál LOH. Po městě je umís-
těno prozatím jen několik billboardů 
se slogany, kterými se LOH budou pre-
zentovat: „Jeden svět, jeden sen“. 

Text a foto: Martin Bouška
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EVROPA ZŮSTÁVÁ 
V OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN 

OPATRNÁ
Evropa zůstává v použití ozařování potravin 

opatrná. Podle nejnovější zprávy Evropské komi-
se zveřejněné začátkem června pouze 10 člen-
ských zemí schválilo ozařovací zařízení ke zpra-
cování potravin. 

Zatímco v USA a některých jiných mimoevrop-
ských zemích získalo ozařování potravin u spotře-
bitelů důvěru, v řadě evropských zemí se spotře-
bitelé k této technologii staví rezervovaně. Tento 
spotřebitelský postoj byl důvodem neochoty ev-
ropských vlád schvalovat v EU další zařízení na 
ozařování potravin. Belgie, Česká republika, Ma-
ďarsko, Itálie a Velká Británie mají po jednom za-
řízení, Španělsko, Nizozemsko a Polsko mají kaž-
dé zařízení dvě, Německo čtyři a Francie jich má 
šest.

Podle zprávy EK v roce 2005 provedlo se-
dmnáct členských států kontroly potravin umís-
těných na trhu. Kontrolní instituce těchto zemí 
otestovaly 7011 vzorků potravin a zjistily, že oko-
lo 4 procent z nich bylo ozařováno nelegálně ane-
bo nebylo náležitě označeno. Nejčastěji nevyho-
vujícími vzorky byly potraviny a přísady pocháze-
jící z Asie. Pouze šest z 287 vzorků bylo ozářeno 
shodně s předpisy EU.

Podle předpisů EU mají členské státy každo-
ročně informovat o výsledcích kontrol provede-
ných v ozařovacích zařízeních. Součástí infor-
mace musí být kategorie a množství ošetřených 
produktů a použité ozařovací dávky. Rozdíly me-
zi členskými státy z hlediska výsledků kontrol lze 
vysvětlit výběrem vzorků a výkonností použitých 
analytických metod, říká se ve zprávě.

Při ozařování se potraviny vystaví působení ioni-
zujícího záření, které ničí bakterie, plísně a hmyz.
Technologie, která zabíjí až 99 procent patogenů, 
je průmyslem považována za prostředek zajišťují-
cí bezpečnost potravin a prodlužující trvanlivost 
výrobků. Ošetření lze též použít k prevenci klí-
čení brambor, cibule a česneku a k prodloužení 
dozrávání skladovaného ovoce a zeleniny. Nic-
méně obavy veřejnosti ze zdravotních účinků této 
technologie znamenaly, že nadnárodní potravinář-
ské společnosti se musely při výrobě a marketová-
ní svých produktů vypořádat s národními legisla-
tivami a různými restrikcemi.

Evropské antiradiační organizace zahájily kam-
paň za zmrazení dalších schvalovacích řízení tý-
kajících se ozařování a u již existujících schválení 
požadují snížení množství ozařovaných potravin. 
Jednou z těchto aktivistických skupin je Fran-
couzská koalice proti ozařování potravin. Jedná 
se o seskupení potravinářských, environmentál-
ních, protijaderných a jiných spotřebitelských or-
ganizací. Francouzská koalice v současnosti píše 
zprávu o situaci v celosvětovém ozařování potra-
vin, která má být publikována ke konci letošní-
ho roku. Zpráva by měla posloužit jako platforma 
k obnovení debaty o ozařování potravin ve Fran-
cii a v Evropě. Francouzské potravinářské společ-
nosti mají v současnosti povoleno ozařovat zmra-
zené byliny, česnek, šalotku, kasein, vaječné bílky, 
zmrazené krevety, zmrazená žabí stehýnka, drů-
bež a některé další potraviny.

Kontrolní instituce Evropské unie monitorují si-
tuaci v ozařování potravin a nedeklarované přípa-
dy zveřejňují, což může u veřejnosti vyvolat ještě 
větší nedůvěru k této technologii. Například brit-
ská i irská vláda zveřejnily informaci o případech 
zjištění nelegálně ozářených potravinářských vý-
robků, které byly odhaleny v roce 2006.

MONITOROVÁNÍ 
MNOŽSTVÍ AKRYLAMIDU 

V POTRAVINÁCH
Evropské komise vyzvala všechny členské státy, 

aby kontrolovaly, zda klesá množství akrylamidu 
v potravinách. Tato výzva představuje další tlak na 
zpracovatele, aby snižovali koncentraci této látky 
ve svých produktech.

V oficiálním oznámení Komise konstatova-
la, že od roku 2002, kdy se objevila první zprá-
va o akrylamidu v potravinách, potravinářský prů-
mysl dobrovolně přijal a provedl řadu opatření na 
snížení hladiny tohoto potenciálního karcinoge-
nu. Nyní by se měly shromáždit věrohodné údaje 
o množství akrylamidu v potravinách, a získat tak 
jasný obraz o současné situaci. Údaje se budou 
shromažďovat zejména u potravin, o nichž je zná-
mo, že obsahují vysoké koncentrace akrylamidu 
a že významně přispívají k potravnímu příjmu této 
látky u celé populace včetně specificky citlivých 
skupin, tj. batolat a malých dětí. Výsledky moni-
torování v tříletém období 2007–2009 by měly 
být jednou ročně všemi členskými zeměmi zasí-

lány Evropskému úřadu pro potraviny (EFSA), 
který bude získané údaje kompilovat do databá-
ze. Vyhodnocením dat se zjistí účinnost dobrovol-
ně přijatých opatření. 

V roce 2005 EFSA podpořila analýzu rizi-
ka akrylamidu v potravinách, kterou provádě-
ly FAO a WHO. Na základě této analýzy obě 
organizace dospěly k závěru, že míra vystavení 
působení této látky, která je genotoxická a kar-
cinogenní, je u průměrných i intenzivních spo-
třebitelů nízká, nicméně může vyvolávat obavy 
o zdraví. Proto by podle názoru Komise mělo 
přiměřené úsilí o snížení její hladiny v potravi-
nách pokračovat. 

Akrylamid je látka, která se vytváří v průbě-
hu Maillardovy reakce při pečení, pražení, sma-
žení nebo toastování na škrob bohatých potra-
vin. První zmínka o ní se objevila v roce 2002, 
kdy švédský úřad pro potraviny informoval o ne-
čekaně vysokých koncentracích akrylamidu v po-
travinách bohatých na sacharidy. Od této doby 
se v EU zkoumá, jakým mechanismem se akry-
lamid vytváří. Byl též vytvořen dokument popi-
sující systém opatření, něco na způsob balíku ná-
strojů, který poskytuje výrobcům a zpracovatelům 
návod, jakým způsobem dospět ke snížení úrov-
ně akrylamidu ve výrobcích. Na vývoji způsobů 
spolupracuje s Evropskou komisí a regulátory též 
Konfederace potravinářského a nápojového prů-
myslu (CIAA).

DEVĚT MATERIÁLŮ 
PRO KONTAKT 

S POTRAVINAMI
ZÍSKALO KLADNÉ 
HODNOCENÍ EFSA 

Legislativa EU vyžaduje, aby všechny mate-
riály, které přijdou do kontaktu s potravinami, 
byly v souladu s požadavky zdravotních norem. 
Hlavní problém tkví v chemických látkách, kte-
ré migrují z obalů do potravin. Předtím, než 
je látka autorizována k použití do materiálu
pro kontakt s potravinami a zařazena na seznam 
povolených látek, musí obdržet kladné vyjádře-
ní od Evropského úřadu pro bezpečnost potra-
vin (EFSA).

EFSA na základě žádostí nově stanovil a v říj-
nu zveřejnil migrační limity pro alkyl (C12–C20) 
dimethylaminy (0.5 mg/kg potraviny); 1,2–ben-
zisothiazolin-3-on (0.5 mg/kg potraviny), 9,9-bis
(methoxymethyl)fluoren (0.05 mg/kg potravi-
ny); cis-1,2-cyklohexanedikarboxylovou kyselinu, 
vápenatou sůl (5 mg/kg potraviny); 2-methyl-4-
isothiazolin-3-on (0.5 mg/kg potraviny); a chlo-
rid stříbrný (20% obj/obj.) pokrývající oxid tita-
ničitý (0.05 mg Ag/kg potraviny ).

Žádné migrační limity nebyly stanoveny pro 
další tři sloučeniny schválené pro obalové mate-
riály pro potraviny: kyselinu polyakrylovou, sod-
nou sůl; polydimethylsiloxan, ukončený 3-amino-
propylem, polymer s dicyklohexylmethan- 4,4‘-
diisocyanatem; a polydimethylsiloxan, ukončený 
3-aminopropylem, polymer s 1-isocyanato-3-iso-
cyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanem.
Alkylované (lineární, se sudým počtem ato-
mů uhlíku C12-C20) dimethylaminy jsou určeny 
k použití jako detergenty, pigmentační pomocné 
látky, zvlhčující činidla a látky s antistatickým 
účinkem pro plasty schválené pro kontakt se vše-
mi druhy potravin. EFSA též schválil 1,2-benzi-
sothiazolin-3-on jako biocidní látku určenou 
k použití jako konzervační činidlo pro polymer-
disperze na vodní bázi používané k výrobě povla-
ků obalů. V této aplikaci se používá v kombinaci 
s 2-methyl-4-isothiazolin-3-onem. Tato chemiká-
lie se též používá jako protislizový prostředek při 
výrobě papíru. EFSA však zdůraznil, že 1,2-ben-
zisothiazolin-3-on není stabilní v olivovém oleji 
a vyzval žadatele o schválení k provedení doda-
tečného testu v náhradním mediu – 95% etano-
lu nebo izooktanu – aby materiál byl v souladu 
s legislativními požadavky EU. Materiál je auto-
rizován pouze pro použití ve vodních polyme-
rizačních disperzích a emulzích a v koncentra-
cích, které nebudou vykazovat antimikrobiálního 
účinek na povrchu vzniklého polymeru či se ten-
to účinek neprojeví u balené potraviny.

EFSA též schválil 9,9-bis(methoxymethyl)flu-
or jako aditivum při výrobě polypropylenových 
homo/kopolymerů používaných pro výrobu fó-
lií a tepelně tvarovaných předmětů vyfukovaných 
do forem.

K aplikacím pro kontakt s potravinami patří 
fólie a nádoby o tloušťce stěny do 1,5 mm. Tyto 
mohou přijít do kontaktu se všemi typy poživa-
tin po neomezeně dlouhou dobu a neomezený 
rozsah teplot a jsou určeny pro použití v do-
mácnostech a k mikrovlnnému ohřevu. Použití 

chemikálie pro obaly potravin vařených v oba-
lu v konvenčních troubách je zakázáno. Migra-
ce mastných kyselin by totiž mohla přesáhnout 
limit 0,05 mg/kg potraviny, uvádí ve svém stano-
visku EFSA.

Cis-1,2-cyklohexandikarboxylová kyselina ve 
formě vápenaté soli má být použita jako nukle-
ační či klarifikační agens pro všechny druhy po-
lyolefinů. Maximální limit je 1,25% v polyme-
ru. Finální produkt smí být v kontaktu se všemi 
druhy poživatin, a to bez časového a teplotního 
omezení. 

2-methyl-4-isothiazolin-3-on má být použit ja-
ko látka s biocidními účinky ke konzervaci poly-
merních vodních disperzí určených k vytváření 
potahů. V této aplikace se používá v kombinaci 
s 1,2-benzisothiazolin-3-onem.

Kyselina polyakrylová ve formě sodné soli smí 
být užívána jako disperzní činidlo pro minerální 
látky a jako látka pomocná při inkorporaci mi-
nerálního plniče do plastů.

Polydimethylsiloxan, ukončený 3-aminopropy-
lem, polymer s dicyklohexylmethan- 4,4‘-diisocy-
anatem se bude používat jako pomocná látka při 
extruzi a jako látka přídatná do olefinů. Stejné 
použití smí mít i polydimethylsiloxan, ukončený 
3-aminopropylem, polymer s 1-isocyanato-3-iso-
cyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanem.

Chlorid stříbrný jako povlak oxidu titaničitého 
v poměru 20:80 má plnit funkci konzervačního 
činidla v polymerních emulzích na bázi vody. Po-
vlak z chloridu stříbrného lze též použít jako po-
vrchový boicid u polymerních materiálů k ochra-
ně povrchu hotového výrobku před mikrobiální 
kontaminací v průběhu skladování a následného 
použití. Tato aplikace se týká řady materiálů za-
mýšlených k jenorázovému či opakovanému po-
užití v kontaktu se všemi typy poživatin.

DATABÁZE
SANITÁRNÍCH 

A FYTOSANITÁRNÍCH 
OPATŘENÍ WTO – 

POHOTOVÝ REFEREČNÍ 
INFORMAČNÍ

ZDROJ
Světová obchodní organizace zpřístupnila

15. října veřejnou verzi systému Sanitary and Phy-
tosanitary Information Management System, aby 
pomohla vládám a jiným subjektům nalézt infor-
mace podle jejich specifických potřeb. Tento sys-
tém (databáze) je zdrojem informací o opatře-
ních uplatňovaných vládami členských zemí 
k zajištění bezpečnosti potravin, zvířat a rostlin. 
V systému lze tedy nalézt informace, které vlá-
dy členských zemí předaly WTO. V systému lze 
vyhledávat podle řady kritérií, kupříkladu geogra-
fických či ekonomických skupin, výrobkových kó-
dů, časových období, klíčových slov a či názvů 
potravin.

Veřejné zpřístupnění tohoto informačního sys-
tému je výrazem snahy WTO o odstranění obchod-
ních bariér týkajících se potravin. Nařízení týka-
jící se bezpečnosti potravin a vývozních omezení 
mohou často sloužit jako neoprávněné překážky 
konkurenčního vývozu z jiných zemí. Cílem WTO 
je pomáhat mezinárodnímu obchodu potravina-
mi tím, že se zasadí o odstranění problémů nazý-
vaných UN „neospravedlnitelnými technickými 
bariérami“.

SPS Information Management Systém Světové 
obchodní organizace je uživatelům k dispizici na 
adrese http://spsims.wto.org.

REXAM VYBUDUJE
NOVÝ ZÁVOD

V DÁNSKU
Začátkem října společnost Rexam oznámila, 

že v Dánsku vybuduje nový závod na výrobu ná-
pojových plechovek. Závod v hodnotě 112 mili-
onů eur, jehož roční kapacita bude okolo 1,2 mi-
liardy plechovek o objemu 3,3 a 5 dcl, bude dal-
ším dodavatelem tohoto typu nápojových obalů 
na zatím nenasycený evropský trh. Bude se jed-
nat o první závod svého druhu v Dánsku. Má 
být postaven ve Fredericii a očekává se, že výro-
ba začne v první polovině roku 2009. Nápojové 
plechovky z tohoto závodu mají být dodávány 
především na skandinávský trh. 

Vzhledem k vysoké poptávce po tomto typu 
obalů zažil evropský trh nápojových plechovek 
s výjimkou Německa v průběhu několika posled-
ních let roční růst o 8 procent a očekává se, že 
toto tempo se v následujících třech letech udrží. 

Výroba je podněcována silným růstem poptávky 
zejména v severských zemích.

Agentura Wachovia Capital Markets v zá-
ří předpovídala pokračující nedostatek v záso-
bování trhu tímto typem obalů a nevyloučila 
možnost dalšího zvyšování jejich cen v Evropě. 
Agentura poukázala na to, že výrobní kapacita 
pro nápojové plechovky se v Evropě po započe-
tí výroby v novém závodě v roce 2009 zvýší o 16 
procent. Trhu dominují tři společnosti – Ball 
Corporation, Crown Holdings a Rexam, které 
analytici popisují jako globální oligopol. V závě-
ru své zprávy Wachovia konstatuje, že i při vel-
mi konzervativních odhadech výše poptávky bu-
de oznámené zvýšení výrobní kapacity plecho-
vek s největší pravděpodobností snadno trhem 
vstřebáno. Oligopolie dává těmto třem společ-
nostem možnost spekulovat. Výsledkem součas-
né situace na trhu je podle analytiků to, že ope-
rační marže pro výrobce nápojových plechovek 
v Evropě může být o 300 a 500 bodů vyšší než 
v USA.

Rexam kontroluje 40 procent evropského tr-
hu, Bell 23 procent a Crown dalších 20 procent. 
Evropský trh nápojových plechovek zaznamenal 
v roce 2006 rychlost růstu 10 procent a stejné 
meziroční zvýšení objemu produkce v prvním 
čtvrtletí 2007. Letos v létě byla výrobní kapa-
cita 2 miliardy kusů. Bell spustil výrobu v no-
vém závodu v Hermsdorfu a vyrábět se opět za-
čalo i v dalším německém závodu v Hassochu. 
Rexam buduje nové závody v Rusku v Čeljabin-
sku a v Rakousku v Nuzidersu. Očekává se, že 
po spuštění výroby v Čeljabinsku se zvýší celko-
vá roční produkce nápojových plechovek o 800 
milionů. Rexam nejdříve oznámil, že v Rakous-
ku vybuduje dvě linky na výrobu obalů pro Red 
Bull, nedávno však potvrdil výstavbu třetí linky. 
Celková výrobní kapacita závodu v Nuzidersu 
by měla být 1,8 miliardy plechovek ročně.

NÁPOJOVÉ INOVACE: 
SAMOCHLADICÍ OBALY 

A ZELNÁ ŠŤÁVA 
Podle průzkumu Datamonitoru jsou samochla-

dicí obaly a neobvyklé zeleninové šťávy nejnovější-
mi inovacemi, kterými chce nápojový průmysl za-
ujmout spotřebitele a podpořit růst prodeje svých 
produktů.

Analytik chování spotřebitelů tvrdí, že ti již ne-
hledají jen značku, ale chtějí nové typy nápojů 
spolu s inovativními metodami servírovaní a kon-
zumace. Ve snaze vyhovět spotřebitelským prefe-
rencím se rostoucí počet výrobců nápojů snaží na-
bízet své inovované produkty na trhu.

Jedním z příkladů je Coca-Cola. Doufá že na 
britském trhu nápojů zaujme novým obalem, 
pomocí kterého se chladí nápoje typu Sprite 
„zevnitř“, tj. led se bude tvořit přímo z nápoje vev-
nitř obalu. Značka Sprite Super Chilled je urče-
na pro rozšiřující se trh extra chlazených nápojů 
v sektoru nealkoholických nápojů, cílovou skupi-
nou jsou mladí spotřebitelé.

Na téma uchování v chlazeném stavu se zamě-
řil i německý výrobce piva Gaffel Becker & Com-
pany. Nabízí pivo ve speciálním pětilitrovém keg 
sudu, v němž nápoj vydrží vychlazený po dobu tří 
hodin. Pivo v tomto obalu je vhodné zejména pro 
párty pořádané na zahradě či v přírodě. 

PepsiCola se zase soustředila na drinky pro 
sportovce. Její G2 drink je nízkokalorickou alter-
nativou značky Gatorade. Energetická hodnota 
G2 je pouhých 25 kalorií. Tento nápoj se řadí me-
zi izotonické drinky a má být zajímavý nejenom 
pro profesionální či amatérské sportovce, ale i pro 
běžné nesportující spotřebitele.

Heineken se též pokouší diverzifikovat své vý-
robky. Ženské spotřebitele chce zaujmout svým 
šumivým cidrem, který má být na trhu nabízen ja-
ko alternativa vína. 

Výrobková inovace se neomezuje jenom na vel-
ké americké a evropské výrobce. Kupříkladu v Sin-
gapuru sídlící firma Wild Bunch & Company dodá-
vá na trh mimo 100procentní pomerančové šťávy 
i nápoj založený na zelné šťávě, který obsahuje též 
šťávu z celeru a fenyklu, či nápoj na bázi mrkvové, 
hrachové a pastiňákové šťávy. Výrobce doufá, že 
tyto neobvyklé nápoje by mohly k jeho značkám 
přilákat zdraví dbalé spotřebitele.

Datamonitor uvádí, že i Unilever se prostřed-
nictvím své značky Knorr snaží expandovat do 
sektoru ovocných a zeleninových šťáv. V létě uve-
dl na trh nápoj prodávaný jako jeden z výrobkové 
linie Knorr Vie, Drink je vyráběn z broskví, mrk-
ve a kokosu a jeden litr je údajně ekvivalentem 
50 procent z doporučeného denního příjmu ovo-
ce a zeleniny.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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GARANCE

MVDr. Jan Šotola
Akreditované laboratoře

pro vyšetřování potravin č. 1086
Havlíčkova 2787, Kroměříž 767 14

tel./fax: 573 330 281, mobil: +42 0602 716 658
e-mail: jan_sotola@volny.cz, 

PROVÁDÍME:

Přejeme všem
hodně zdraví, štěstí 
a podnikatelských

úspěchů
v roce 2008.

PF 2008

Akreditace Českého institutu pro akreditaci č. 1086

Povolení SVS ČR dle Zák. 166/99 Sb. O veterinární péči ....

Zapojení do mezinárodního systému testování způsobilosti

laboratoří

� ANALYTIKA
Senzorické zkoušení potravin

Mikrobiologické rozbory potravin, surovin, vod a prostředí

Chemické vyšetření potravin, surovin, vod aj. včetně stanovení kontaminant

Laboratorní kontrola hygieny prostředí

Klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma

� PORADENSTVÍ
Tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP a systému jakosti 

dle ISO 9001:2000, včetně vypracování dokumentace

Konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře přímo v místě firmy žadatele

Činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních a normovaných předpisů

Konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další

odborné konzultace a školení zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy

� EKONOMIKA
Laboratoř je plátcem DPH

Možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří

Stabilitu cen laboratorních vyšetření

Možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky

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

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

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

Provozní areál v Nezamyslicích, okr. Prostějov

DRAŽBA DOBROVOLNÁ 17. 12. 2007 v 15:30 hodin

Provozní areál k lehké výrobě nebo skla-
dování, dříve masná výroba a mlékár-
na. Cca 1.500 m2 provozních ploch, cca 
300 m2 administrativy, soc.  zázemí, jídel-
na. Pozemky 2003 m2. Poslední přístavba 
v roce 2002. Prodej vč. vybavení kanceláří
a šaten. Dálnice D1 cca 1,5 km. Cena dle zna-
leckého posudku:  5.527.500,- Kč bez DPH

Nejnižší podání:  2 250 000 Kč vč. DPH Minimální příhoz : 50 000 Kč

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

Lidická 26,  Brno,  ☎ 541 213 390,  www.gaute.cz

Dražební den 17. 12. 2007
v sídle dražebníka – budova Gaute Centrum,  Lidická 26,  Brno

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2008
přejeme mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El.  infak@infak.cz,  www.infak.cz

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

Ing. František Kruntorád, CSc.


