
Byrokracie štve 
i některé komisaře
Evropské instituce bývají často kritizovány za údajnou ne-

bo opravdovou byrokratičnost zvenčí, ale zřídka zevnitř. Ny-
ní bruselskou byrokracii napadl jeden z jejích šéfů, komi-
sař pro průmysl Günter Verheugen, který si stěžuje, že mu-
sí bojovat se svými podřízenými, protože si přisvojují stále 
více pravomocí. 

Spor, který je jako většina bruselských kauz kompliko-
vaný a malicherný a přitom má potenciální dalekosáhlé dů-
sledky, začal rozhovorem s německým deníkem Süddeutsche 
Zeitung. Verheugen v něm řekl, že „nejdůležitějším politic-
kým úkolem každého z 25 komisařů je kontrolovat vlastní 
aparát“, protože za posledních deset let získali úředníci ne-
bývalou moc. „Mezi komisaři a byrokraty ve vysokých funk-
cích je neustálý boj. Někteří z nich si myslí, že komisař za 
pět let odejde, ale já tu zůstanu,“ vyjádřil se Verheugen. Po-
dle něj jednají někteří mocní šéfové generálních ředitelství 
příliš arogantně a technokraticky. 

Jeho prohlášení vyvolalo v bruselském mikrosvětě bouři 
a šéf zaměstnaneckých odborů v komisi ho vyzval, aby rezig-
noval. Kolega komisař pro správu a audit Siim Kallas zase 
chtěl, aby Verheugen jmenoval konkrétní lidi, nebo aby si 
kritiku nechal. „Jestli má problémy s omezováním byrokra-
cie, chtěl bych vědět, kde je odpor. Nemám rád nepodlože-
ná tvrzení,“ řekl Estonec. Také komisařka pro informační 
společnost a média Viviane Redingová veřejně nesouhlasi-
la a vzkázala mu, že každý komisař by měl být s to své úřed-
níky zvládnout. Verheugen ale v sérii dalších interview po-
tvrdil, že mu kritika byrokratů v Komisi „neujela“. Jestli-
že jsem se rozhodl nedržet se diplomacie a shodit rukavice, 
věřte mi, že k tomu mám důvod, řekl serveru EUobserver. 
Připomněl, že pět let byl komisařem pro rozšíření a za tu 
dobu jednání s politiky kandidátských zemí musel vědět, jak 
se diplomacie dělá. 

Důvodem pro jeho bitvu s větrnými mlýny bruselské byro-
kracie je prý totiž její odpor vůči jeho iniciativě na zjedno-
dušení 54 unijních zákonů. Verheugen tvrdí, že administra-
tivní náklady spojené s evropskou legislativou stojí firmy po 
celé EU až 600 miliard eur ročně. Dal si za cíl omezit regule 
EU o 25 procent během pěti let, což by podle něj mělo při-
nést zisky na lepší produktivitě až 150 miliard eur za rok.

 Mnoho lidí je ale toho názoru, že čím víc předpisů máte, 
tím víc máte i Evropy, prohlásil. „Já si to nemyslím.“ 

Mnozí v Bruselu se domnívají, že záležitost není tak jed-
noduchá. Verheugenova ofenziva vypadá jako načasovaný 
protiútok poté, co byl doma v Německu v tisku kritizován 
jako slabý komisař. Také se hodně mluví o jeho ambici na-
hradit ve funkci zahraničněpolitického šéfa unie Javiera 
Solanu, který podle všeobecného přesvědčení nedoslouží do 
konce svého mandátu v roce 2009. 

Stejně tak není nic překvapivého na tom, že se proti ně-
mu ozvala Redingová, která usiluje o snížení poplatků za 
roaming přes odpor právě i Verheugena, který se snaží je-
jí návrhy zmírnit. Jeho odpůrcům se také nelíbí, že napadl 
vysoké úředníky Komise, kteří se nemohou veřejně bránit. 
Odbory i média využily aféry k tvrzení, že si Verheugen ne-
vybírá spolupracovníky jen podle schopností a zásluh, když 
jmenoval šéfkou svého kabinetu Petru Erlerovou. List Fi-
nancial Times o ní diplomaticky napsal, že je jeho „dlou-
holetou spolupracovnicí a přítelkyní, s níž strávil letní do-
volenou v Litvě“. 

Verheugen má ale na každý pád dva silné spojence – šé-
fa komise Josého Barrosa a německou kancléřku Angelu 
Merkelovou. Barroso Verheugenovy opakované výpady pro-
ti byrokracii neodmítl a jeho mluvčí jen hovořil o „kreativ-
ním napětí v dobách velkých změn“. Barroso i Merkelo-
vá považují zjednodušení unijních regulací za klíčové úkoly 
a kancléřka dokonce chce, aby to byla jedna z priorit ně-
meckého předsednictví EU v první polovině příštího roku. 
 Jak se zdá, blýská se na lepší časy, protože o byrokracii 
v EU si už dnes cvrlikají vrabci i na českých střechách a ze-
mědělci s potravináři i se starosty měst a obcí moc dobře 
vědí, co tento pojem obnáší. Chtějí-li totiž nějaký projekt 
nastartovat, musí sehnat nejen určitou část peněz, ale pře-
devším jsou nuceni „porvat“ se s tunami papírů při sestavo-
vání a vyřizování žádostí a následně samotného projektu.

Komisař Verheugen si proto zaslouží pochvalu a podporu, 
které jak vidno se mu dostává tak napůl. 

Eugenie Línková

Netřeba připomínat již mno-
hokrát vyhodnocený průběh le-
tošních žní a jeho dopad jak na 
kvalitu, tak i na množství základ-
ní suroviny pro pekárenský a cuk-
rárenský obor – mouky. Po prvot-
ních náznacích vysoké kvality po-
travinářské pšenice následkem 
horkého a suchého počasí přišla 
sprcha v podobě prudkých dešťů 
a totální obrat v odhadech. Jedno-
dušší situace byla u žita, kde by-
lo již dlouho jasné, že jeho pro-
dukce nebude dostačující, neboť 
zemědělci oseli necelou polovinu 
ploch proti minulým letům, kdy 
jsme byli v produkci žita soběstač-
ní. Nyní ho však musíme dovézt. 
Připočteme-li k tomu fakt, že ze-
mědělci si podstatně zlepšili skla-
dovací možnosti, nemůžeme být 
překvapeni, že neproběhly tradič-
ní výprodeje obilí za nízké ceny 
tzv. „přímo od kombajnu“, ale pr-

vovýroba se začala chovat oprav-
du tržně. A hned ústy svých před-
stavitelů dává výzvy, aby neprodá-
vali okamžitě a počkali na lepší 
ceny. Jejich navýšení je avizová-
no v desítkách procent a skuteč-
ně k němu postupně dochází. To 
je nesporný fakt. Po dlouhé době 
volání po vyšších cenách za obilí 
poprvé dokonce tito představite-
lé avizují, že nárůsty cen se pro-
mítnou i do cen konečných výrob-
ků. Začínáme se chovat jako zpra-
covatelský komplex. Až potud je 
všechno v pořádku, zemědělec 
dostává od mlynáře více za obilí 
a mlynář zvedá cenu mouky.

S určitým časovým odstupem, 
tak, jak to vždycky po žních býva-

lo, vstupuje do hry i pekař. Kromě 
prakticky rostoucí ceny mouky se 
na něho valí i informace o schvá-
leném růstu ceny elektrické ener-
gie, návrh dalšího zvýšení mini-
mální mzdy, které však v oboru 
s nejnižší průměrnou mzdou má 
charakter plošného růstu mezd, 
a nevím, jaké ještě další strašáky. 
A tak pouští informaci, že bude 
muset upravit ceny také. Na to ve-
lice dobře slyší sdělovací prostřed-
ky, které ihned monitorují situaci 
a už jen slyšíme nářky, jak ti peka-
ři chtějí zase zdražovat.

A tady jsme u jádra problému. 
Pekaři chtějí zase zdražovat. Ale 
byli to pekaři, kteří nedávno zvedli 
spotřebitelské ceny chleba a peči-
va? Pekaři provedli kampaň, v níž 
dávali najevo, že ceny vstupů pře-
kračují možnosti utlumení ve výro-
bě a volali po zvýšení svých odby-
tových cen. Opticky to po 1. čer-
venci vypadalo, že dosáhli svého. 
Většina obchodních řetězců od 
tohoto termínu zavedla nové ceny 
chleba i pečiva. Jejich nárůst od-
povídal i představám pekařů, ale 

Vážení čtenáři,
toto vydání listu věnujeme v mnoha
jeho částech zlepšujícím přípravkům

pro pekaře a cukráře
a pekařské problematice.
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jenom oni vědí, že z pekáren bylo 
navýšení v průměru do 10 % a nej-
nižší právě u rohlíků a chleba. To-
to navýšení sotva pokrylo ztráty 
vzniklé od počátku roku, a proto 
nezbývá jiná možnost než na dal-
ší skutečné i avizované cenové ná-
růsty vstupů reagovat opět poku-
sem o zvýšení odbytových cen.

Ale narážíme na silnou překáž-
ku. Obchodní řetězce ústy svých 
mluvčí odmítají slyšet o jakémko-
liv zvýšení cen od pekařů. Mají 
svou sílu (odhadem dvě třetiny 
pekařských a cukrářských výrob-
ků projde jejich branami). Žijí 
zřejmě v jiném světě než v Čes-
ké republice. Navíc nový lídr 
trhu s pekařskými a cukrářskými 
výrobky, zfúzované Delta pekárny 
a Odkolek, deklamuje v tisku, že 
část finančních prostředků ušetře-
ných fúzí hodlá použít na udržení 
konkurenceschopných cen. Síla 
řetězců tak ještě roste. Nemůžeme 
však svalovat všechnu vinu jenom 
na ně. Objem dodávek je vysoký 
a kdekdo má chuť si ukrojit co 
největší krajíc. Někdy, bohužel, 
i nefér způsobem. Ke cti silnější-
ho obchodního partnera neslouží 
především to, že přes uzavřené 
celoroční smlouvy se jimi neřídí 
a přijímáním momentálně výhod-
ných nabídek od konkurence tla-
čí smluvní dodavatele mnohdy až 
za hranu únosnosti.

Na závěr se vrátím do minulé-
ho čísla Potravinářského zpravo-
daje, k odpovědím manažerů mas-
ného a drůbežářského průmyslu 
na otázku, zda nám řetězce po-
máhají, nebo ne. Stejně jako oni 
nemohu dát jednoznačnou odpo-
věď. Jednoznačně jsou to největ-
ší obchodní partneři, bez kterých 
se neobejdeme a stejně tak se oni 
neobejdou bez nás (možná, že za-
tím). Síla je však větší na jejich 
straně a neexistují zde dostateč-
né legislativní kroky ke zrovno-
právnění vzájemného postavení. 
A proto musím na závěr konstato-
vat, že o spotřebitelských cenách 
pekárenských a cukrárenských vý-
robků již dávno nerozhodují jejich 
výrobci, ale jejich největší prodej-
ci. Byl bych rád, kdyby tuto sku-
tečnost vzaly na vědomí i sdělova-
cí prostředky a správně popisova-
ly situaci kolem vývoje cen.

Ing. Stanislav Musil
předseda Podnikatelského

svazu pekařů a cukrářů v ČR

Bezpochyby nejdiskutovanějšími otázkami, které v současné 
době hýbou oborem, jsou a budou otázky cenového vývoje hlavní 
suroviny, tj. mouky, v závislosti na cenách pšenice a žita a je-
jich promítnutí do odbytových cen a konečných cen výrobků.

Co nového mezi
pekaři a cukráři?

Současná situace v mlýnském průmyslu
Máme-li bilancovat 

uplynulou část roku 2006 
v českém mlýnském prů-
myslu, můžeme ji obec-
ně považovat za stabilní. 
České mlýny se nacházejí 
v prostředí, které má své 
specifické podmínky. Jsou 
jimi relativně koncentro-

vaná výroba (počet funkčních mlýnských jed-
notek – cca 50 – je v porovnání se sousední-
mi zeměmi nízký), dále poměrně vysoký podíl 
středních a větších průmyslových pekáren, kte-
ré umožňují většinu mouk distribuovat ve vol-
né formě – pytlované mouky tvoří jen menší 
podíl mlýnské výroby a dalším českým specifi-
kem je vysoká koncentrace obchodních řetěz-

ců, do kterých mlýny prodávají balené mouky. 
Stabilní je i sortiment mouk, pšeničné mou-
ky tvoří zhruba 85 % produkce, zbytek převáž-
ně mouky žitné. Z těchto základních podmí-
nek vycházejí ceny mouk, které na jedné stra-
ně musí odrážet cenu suroviny – pšenice a žita 
(surovinové náklady tvoří až 80 % celkových 
nákladů mlýnské výroby), na druhé straně jsou 
limitovány možnostmi odběratelů. Nízké ceny 
pečiva, které se průmyslovým pekárnám proza-
tím nepodařilo výrazněji změnit, limitují ceny 
pekařských mouk, konkurenční boj obchod-
ních řetězců limituje ceny balených mouk. 
V tomto segmentu mlýnského sortimentu jsou 
ceny vzhledem k nákladům, bohužel, stále nej-
nižší. Mlýny si však v tomto prostředí v převáž-
né míře dokázaly nalézt a udržet své postavení 

a potenciál hospodářských výsledků.
Situace se však mění v posledních měsících, 

po letošní sklizni. Vlivem nižší úrody v EU 
i u nás došlo v září a říjnu k prudkému nárůs-
tu cen, který u pšenice je navíc do značné míry 
potencován spekulací, u žita je dán skutečným 
výpadkem sklizně, a tudíž jeho faktickým ne-
dostatkem na trhu. Nemám v úmyslu se pouš-
tět do hlubší analýzy příčin tohoto stavu, spíš 
bych rád poukázal na jeho důsledky.

Obilí je komodita a cena komodity není lokál-
ně příliš ovlivnitelná a jak již bylo řečeno, surovi-
nové náklady jsou v mlýnském průmyslu zcela do-
minantní. Z toho vyplývá, že mlýny jsou a budou 
i nadále nuceny zvyšovat ceny svých produktů.
Nárůst ceny obilí se prozatím nezastavil a kdy 

(Dokončení na straně 3)
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Detektory kovů výrazně snižují možnost kontaminace výrobků kovovými nečistotami. 
Výrobcům potravin všech druhů přinášejí výrazné snížení rizika možných reklamací, 
finančních pokut, poškození zdraví konzumentů a v neposlední řadě pomáhají udržet 
dobré jméno výrobce jak u prodejců, tak i spotřebitelů. Formáty dokladů o prověření 
produkce jsou v souladu se směrnicemi IFS, BRC, HACCP a ISO, a jsou tedy 
mezinárodně akceptovány. Společnost ASTON ABORA s. r. o. nabízí široký sortiment 
detektorů kovu pro aplikace nejen v potravinářském průmyslu, v naší nabídce 
nicméně naleznete i kompletní řešení v oblasti označování a vážení baleného zboží.

Evropská komise 
uvádí ve svém Roz-
hodnutí č. 2006/668/
ES ze dne 29. zá-
ří 2006, že přispěje 
všem členským stá-
tům na základní prů-
zkum výskytu salmo-
nel u jatečných pra-
sat. 

Tento krok navazuje na předchozí kroky Komi-
se proti výskytu salmonel v chovech drůbeže. Na-
še republika již od příštího roku – s ročním před-
stihem – jak schválilo Ministerstvo zemědělství, 
startuje Národní program k tlumení výskytu sal-
monel v chovech nosnic, o rok dříve, než to všem 
členským zemím EU ukládá Komise.

A nyní, již od počátku října, započala Státní 
veterinární správa ČR uskutečňovat rozhodnutí 
Komise 2006/668 – sledování výskytu salmonel 
u výkrmových prasat. Účelem tohoto sledování je 
vypracovat přehled o výskytu salmonel v chovech 
prasat, a to až po 30. září 2007. Časový rámec zá-
kladní studie je stanoven na dobu jednoho roku.

Výsledky průzkumu v jednotlivých členských 

zemích se podle článku 4 Nařízení č. 2160/2003 
použijí ke stanovení cílů Společenství a ke zvážení 
dalšího postupu pro budoucí programy tlumení.

Státní veterinární správa ČR o těchto skuteč-
nostech informovala krajské veterinární správy 
s tím, že stanovila, jak postupovat při odebírání 
vzorků na jatkách. Vzhledem k počtu chovaných 
prasat v ČR bude odebráno zhruba 600 vzorků 
z mízních uzlin porážených prasat a okolo 400 
vzorků stěrů z povrchu „jatečně opracovaného tě-
la prasat“, to znamená z povrchu již poražených 
a vyvržených těl. 

Podle stanoveného počtu vyšetření předpoklá-
dáme, že příspěvek z unijních prostředků může či-
nit něco mezi půl milionem až milionem korun.

Naši zpracovatelé, ale i chovatelé by si měli uvě-
domit, že nejde o pouhou studii, ale že od jejích 
výsledků se bude odvíjet jednotný evropský po-
stup při tlumení salmonel v chovech prasat. Pro-
to je určitě namístě věnovat patřičnou pozornost 
hygieně chovů a provádění odpovídající dezinfek-
ce prostor, ve kterých jsou zvířata chována, i pro-
stor, kde jsou porážena a zpracovávána. Jde ve 
svém důsledku přece o zvýšení bezpečnosti potra-
vin a ochranu zdraví lidí.

V naší republice s infekční anémií koní 
(infekční chudokrevností koní) nemáme zatím 
praktické zkušenosti. Ale při pohledu na si-
tuaci v některých zemích EU je třeba i s tím-
to rizikem počítat.

Letos bylo toto v podstatě neléčitelné onemoc-
nění koní zjištěno v Irsku a Německu, loni ve 
Francii. A s rostoucím mezinárodním pohybem 
koní se zvyšuje i možnost zavlečení tohoto one-
mocnění do naší země.

Původcem infekční anémie koní je lentivirus, 
který je příbuzný lidskému HIV, stejně jako on 
vyvolává snížení imunity, přičemž mohou posti-
žení koně podlehnout i jinak „banálním“ nemo-
cem. Inkubační doba je 1–3 týdny, ale může se 
protáhnout až na 3 měsíce. Pokud se kůň jednou 
nakazí, je nositelem tohoto viru až do konce živo-
ta a představuje nebezpečí pro další lichokopytní-
ky. Virus je přenášen bodavým hmyzem, ale i ne-
sterilními injekčními jehlami, nosojícnovými son-
dami, pokud dojde k poranění sliznice apod. Od 
svých matek se nakazí i hříbata, a to ještě v dělo-
ze. Veterinární lékař při podezření odebere krev 
k vyšetření na přítomnost protilátek nebo na prů-
kaz původce. 

Koňskou chudokrevnost nelze účinně léčit. Ko-
ně podezřelého z nakažení nebo z nákazy je nutné 
izolovat od ostatních, vše, co s ním přišlo do sty-

ku, důkladně vydezinfikovat nebo zničit. Podezře-
ní je třeba nahlásit na veterinární správu a řídit se 
jejími pokyny. Pokud chceme koně převážet mimo 
kraj nebo se s ním účastnit hromadných akcí, mu-
sí mít negativní výsledek sérologického vyšetření, 
který se zapisuje do průkazu koně.

Hlavní příčinou přenosu je kontaminovaná 
plazma, kontaminované nástroje (injekční jehla), 
krev sající hmyz (ovád a jiný bodavý hmyz). Me-
zi další příčiny, které jsou ojedinělé, patří přímý 
kontakt, hlavně mezi klisnou a hříbětem (oděrky, 
sekrety) a v místech s vyšší koncentrací oslabe-
ných a vnímavých zvířat, například ve veterinární 
nemocnici. Onemocnění se obvykle projevuje ma-
látností, kolísavou teplotou (až přes 40 °C), puls 
je vyšší, až přes 80/min, možné jsou otoky v ob-
lasti hrudníku a břicha, nejistá chůze a mírné kr-
vácení z nozder.

Infekční anémie koní patří mezi nebezpečné 
nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen Komisi 
a členským státům.

O těchto skutečnostech a možném riziku zavle-
čení infekční anémie koní do České republiky již 
SVS ČR informovala všechny krajské veterinární 
správy a je namístě, aby o něm věděli i chovatelé 
koní.                                    Josef Duben, SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární sprá-
vy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: 
www.svscr.cz 

Tak už i exotická chudokrevnost koní?

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) zakázala prodej 70 200 ks vajec do-
vezených do České republiky z Polska. 

Čerstvá slepičí vejce značky Best Farm (balení 
po 30 kusech, hmotnostní skupina M a datum mi-
nimální trvanlivosti 17. 10. 2006) byla dodána do 
prodejny Kaufland v Praze 4 polským výrobcem 
Ovotek Sp. z o. o. z Malomic. 

Vejce neodpovídala jakostním předpisům ES – 
skořápky vajec byly znečištěny trusem nebo vaječ-
ným obsahem, část z nich byla popraskaná. 

Inspekce prodej nevyhovujících vajec zakázala. 
SZPI bude v průběžných kontrolách vajec v ob-
chodní síti i nadále pokračovat. 

Daniela Kolejková 
SZPI

Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce 
zakázala prodej
více než 70 000 vajec 

Institut profesní přípravy, Státní veterinární správa ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

pořádají odborný seminář

STÁTNÍ  DOZOR NAD POTRAVINAMI
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁ�KA

na dopolední blok (9.30-12.00 hod.) 
semináře Státní dozor nad potravinami

Systém kontroly SZPI
Zakrou�kujte, laskavě, termín semináře, 

kterého se zúčastníte:

1.            22. listopadu  2006 v Brně
2.            13. prosince  2006 v Praze

Účastník (příjmení, jméno, titul) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizace (název, adresa vč. PSČ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ . . . . . . . . . . . DIČ  . . . . . . . . . . . . .
kontaktní tel./fax: . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

účastnický poplatek (480 Kč â 1 účastník) 
byl uhrazen z účtu (číslo účtu/kód banky): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
datum, razítko a podpis

Vyplněnou přihlá�ku za�lete co nejdříve na 
adresu:

Institut profesní přípravy
Slezská 7, 120 56 Praha 2

e-mail: institutpp@volny.cz
tel.: 227 010 509

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁ�KA
na odpolední blok (12.00-14.30 hod.) 
semináře Státní dozor nad potravinami

Systém státního veterinárního 
hygienického dozoru

Zakrou�kujte, laskavě, termín semináře, 
kterého se zúčastníte:

1.            22. listopadu  2006 v Brně
2.            13. prosince  2006 v Praze

Účastník (příjmení, jméno, titul) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizace (název, adresa vč. PSČ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ . . . . . . . . . . . DIČ  . . . . . . . . . . . . .
kontaktní tel./fax: . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

účastnický poplatek (480 Kč â 1 účastník) 
byl uhrazen z účtu (číslo účtu/kód banky): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
datum, razítko a podpis

Vyplněnou přihlá�ku za�lete co nejdříve na 
adresu:

Institut profesní přípravy
Slezská 7, 120 56 Praha 2

e-mail: institutpp@volny.cz
tel.: 227 010 509

I u nás si posvítíme na prasata



Zářijový státní svátek sv. Václava slavila i česká 
zastupitelství v zahraničí. Den před státním svátkem
se ve Vídni uskutečnilo Svatováclavské posvícení
a 28. září byla v Bratislavě Václavská pouť. V obou pří-
padech propagovaly Českou republiku také potraviny 
oceněné značkou KLASA.

Svatováclavské posvícení ve Vídni je každoročním setkáním čes-
kých potravinářů, držitelů značky KLASA, a rakouských obchodní-
ků. Letos se slavnost konala již 27. září, a to přímo v budově Velvy-
slanectví ČR ve Vídni. 

Součástí programu byla rovněž konference o potravinářském trhu 
v ČR a v Rakousku. Hosté hovořili zejména o integraci středoevrop-
ských trhů. „Noví členové EU jsou díky svým specialitám na trzích 
unie stále úspěšnější,“ konstatoval Dr. Robert Kastner z Getbusiness
International. Rakouské podniky v českých firmách nemusí nutně 
vidět konkurenci, naopak je zde šance pro vzájemnou spoluprá-
ci. „Vedle piva nabízí Česká republika například dobré masné spe-
ciality, těstoviny či pečivo. Tak dobré knedlíky, jaké lze najít v čes-
kých supermarketech, jsem u nás ještě neobjevil,“ dodal Kast-
ner. 

Úspěch českých potravin na rakouském trhu může souviset se 
společným kulturním prostorem, dalším důvodem je ale to, že čeští 
potravináři vyvážejí především vysoce kvalitní výrobky. „Česká re-
publika se pro rakouský trh stává stále důležitějším partnerem. Do 
Rakouska byly v prvním pololetí letošního roku exportovány z Čes-
ké republiky potraviny v hodnotě 43 milionů eur,“ uvedl Dr. Walter 
Resl, regionální ředitel Hospodářské komory Rakouska pro střední 
a východní Evropu. 

V rámci Svatováclavského posvícení se uskutečnilo také kontrak-
tační setkání pro držitele značky KLASA a rakouské distributory 
potravin. Cíl byl jasný – navázat kontakty a spolupráci. Své výrobky 
přijelo prezentovat celkem 12 výrobců. Každý z nich měl k dispozi-
ci vlastní prostor, kde mohl představit svou produkci. 

O den později, 28. září 2006, se ve Staroměstském kulturním stře-
disku v Bratislavě uskutečnila Václavská pouť. Oficiální části na am-
basádě se účastnili primátor Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský a vel-
vyslanec ČR na Slovensku JUDr. Vladimír Galuška. Po slavnostním 
rautu, na kterém nemohly chybět potraviny se značkou KLASA, od-
startovala pouť pro veřejnost. Návštěvníci shlédli vystoupení něko-
lika kapel, mohli se podívat na tradiční řemesla a samozřejmě ta-
ké ochutnávat potraviny se značkou KLASA. Lidé se zajímali, jaké 
podmínky musí výrobky splňovat, aby získaly ocenění KLASA. Uví-
tali, že potraviny se značkou KLASA nejenže splňují všechny platné 
evropské normy, ale v mnoha ohledech je i překračují. 

K L A S A  N A  V E L E T R Z Í C H

Potraviny oceněné národní značkou kvality KLASA ve dnech 22.–
26. října 2006 reprezentovaly českou potravinářskou produkci na 
prestižním mezinárodním veletrhu SIAL v Paříži. Společnou expo-
zici Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Minister-
stva zemědělství (MZe) našli návštěvníci v hale 1B. 

Ve stánku se představilo celkem 20 výrobců. Návštěvníci ochut-
návali uzeniny, nakládanou zeleninu, paštiky, drůbeží maso, majo-
nézy, hořčice, pomazánky, nejrůznější mléčné výrobky, přesnídáv-
ky, müsli, med, džusy, minerální vody, instantní nápoje a samozřej-
mě také pivo nebo slivovici.

Expozice značky KLASA o rozloze 120 m2 byla oproti předešlým 
výstavám patrová. Ve spodní části stánku byly vitríny a ochutnávko-
vé pulty k prezentaci výrobků. Pro jednání s obchodními partnery 
bylo určeno první patro, kde měli výrobci k dispozici 8 stolů. Ve 
stánku byli přítomni zástupci Mze a SZIF, stánek navštívil také ob-
chodní rada ČR v Paříži Vladimír Bärtl. 

P R O P A G A C E  Z N A Č K Y  K L A S A
V  H Y P E R M A R K E T E C H

Cena nebo kvalita? Nejlépe obojí. Spotřebitelé mají nyní o jeden 
důvod víc, proč dávat přednost kvalitě. Při koupi výrobků oceněných 
národní značkou kvality KLASA totiž získají ve vybraných hyper-
marketech různé dárky. Princip je jednoduchý – stačí nakoupit po-
traviny označené logem značky KLASA a u stánku přímo v prodej-
ně si vyzvednout jeden z dárkových předmětů.

Propagační akce se uskuteční ve třech obchodních řetězcích – 
Hypernova, Interspar a Tesco. Celkově bude národní značka kva-

lity KLASA v těchto řetězcích propagována 60 dnů až do konce 
listopadu. Konkrétní hypermarkety jsou pečlivě vybrány tak, aby 
se se značkou KLASA setkali spotřebitelé ve většině regionů Čes-
ké republiky. 

Akce v obchodních řetězcích mají zákazníky na značku KLASA
nejen upozornit, ale také je přímo motivovat k nákupu takto 
označených potravin. Po obchodní ploše se pohybují čtyři vy-
školení průvodci, kteří zákazníky informují o značce KLASA a
také o spotřebitelské soutěži Stolujte celý rok zdarma. K dispo-
zici mají kompletní seznam výrobků se značkou KLASA, které 
mohou v daném supermarketu zakoupit. Samotné výrobky jsou 
v regálech zřetelně označeny letáky, vlaječkami či jinými upou-
távkami. 

Spotřebitelé, kteří v hypermarketu nakoupí potraviny označené 
logem značky KLASA, mohou získat různé dárky – propisovací 
tužky, klíčenky, zástěry, dárky od výrobců nebo DVD s recepty. Sta-
čí, když u stánku za pokladnami předloží účtenku, kterou hosteska 
označí razítkem KLASA. 

Podobné propagační akce se uskutečnily již vloni na podzim 
a letos na jaře, pokaždé oslovily desítky tisíc spotřebitelů. Nyní 
jsou propagační akce doplněny o ochutnávky před hypermarke-
ty. Spotřebitelé se mohou ještě před nákupem zastavit u stánku 
a ochutnat prvotřídní potraviny oceněné značkou kvality KLASA. 
Když jim zachutnají, mohou si je rovnou koupit a ještě za ně do-
stat odměnu.

 Ve vybraných hypermarketech jsou do konce listopadu k vidě-
ní také tzv. KLASA ostrovy, kde jsou soustředěny všechny výrob-
ky se značkou KLASA, které jsou zařazeny v sortimentu dané pro-
dejny. Na jednom místě je možné zakoupit jak zboží z regálů, tak 
z lednic a mrazících boxů – a všechny na sobě budou mít logo znač-
ky KLASA.

S O U T Ě Ž
„ S T O L U J T E  C E LÝ  R O K  Z D A R M A ! “
Prvotřídní potraviny teď můžete mít na stole celý rok! Sta-

čí nasbírat co nejvíc obalů od výrobků se značkou KLASA 
a poslat je se svým jménem, příjmením, adresou a podpisem 
na adresu KLASA, P. O. BOX 6, 503 11 Hradec Králové.
Prkénko s nožem KlasA získá prvních 60 000 soutěžících, 
kteří pošlou alespoň 10 obalů. 2 soutěžící, kteří nasbírají nej-
více obalů, získají kompletní sortiment výrobků se značkou 
KLASA, který v současné době čítá více než 1300 výrobků. 
Soutěž končí 31. 12. 2006. SZIF

KLASA oslavila svátek sv. Václava 

Novým 
ředitelem SZIF 

jmenován 
Vladimír Eck
Vláda na svém jednání na návrh 

ministryně zemědělství Mileny Vi-
cenové jmenovala novým ředitelem 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF) Ing. Vladimíra
Ecka. Z výběrového řízení, které by-
lo vyhlášeno v září a mělo čtyři ko-
la, vzešel jednoznačně jako nejvhod-
nější kandidát.

Vladimír Eck byl výkonem funkce 
ředitele SZIF pověřen od letošního 
14. září, když vláda den předtím od-
volala z této funkce Jana Höcka. Na 
SZIF Eck pracuje od 1. února 2004, 
nejprve jako zástupce ředitele a ná-
městek pro programový útvar. Od 
loňského dubna se stal prvním ná-
městkem a zástupcem ředitele. Před-
tím působil na ministerstvu zeměděl-
ství (od roku 1999), kde mimo jiné 
vedl sekci pro platební agentury. Vla-
dimír Eck vystudoval Českou země-
dělskou univerzitu v Praze a Univer-
zitu Hohenheim v německém Stutt-
gartu. Hovoří plynně německy, dále 
ovládá angličtinu a ruštinu.

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe ČR

O ročníku 2006 se 
mluví a jistě bude i v ná-
sledujících létech mluvit 
v superlativech. Byl to 
ročník, který se vymyká 
rozptylu kolem průmě-
ru. Zopakujme si nezvyk-
lý průběh počasí. Zima 
nás všechny potrápila, 
nejen vinaře a jejich vi-
nice. Byla dlouhá a mís-
ty krutá. Rtuť teploměru 

poklesla místy až pod - 24°C. Nejhorší to bylo tam, 
kde se k poklesům přidal prudký a ledový severový-
chodní vítr, jako tomu bylo na východě jižní Moravy. 
Tam došlo nejen k poškození plodných oček na ré-
ví, ale mnohde i ke škodám mrazem na stařině keřů. 
Tím žalostnější a bolestnější jsou takové škody právě 
letos, kdy se všechny útrapy zimy nakonec obrátily 
v nadměrně příznivý průběh. Zpoždění vegetace asi 
o 14 dní, které způsobila dlouhá zima, dohonila réva 
v následující velmi teplé vlně přílivu horkého vzdu-

chu, kterou mohla využít vzhledem k dostatečné záso-
bě zimní vláhy. Objevil se extrémně bujný růst a v je-
ho důsledku jsme mohli zaznamenat mírné sprchnu-
tí květenství u některých nadměrně rychle rostoucích 
vinic. Sprchnutí bylo větší u prvních květenství na le-
torostech, výše postavená květenství odkvetla dobře. 
Po odkvětu a nasazování bobulí se objevilo chladnější 
počasí s vydatnými dešti. Voda po nasazení bobulí, to 
je ten správný moment pro rychlý vývin bobulí a pro 
jejich pravý růst dělením buněk oplodí. Vznikají bo-
bule větších rozměrů, které se dodatečně, v době za-
měkání, mohou více nalít vodou, a tak zaplnit i mír-
ně sprchlé hrozny. Že potom následoval jeden z nej-
krásnějších a nejteplejších podzimů, o tom není třeba 
psát. To jsme všichni s chutí prožívali. Teplo a sucho 
znamená dokonalé vyzrání hroznů, tedy nejen vyso-
ký obsah cukrů v bobulích, ale i snížení obsahu kyse-
lin, hlavně kyseliny jablečné. Bohužel to může přinést 
i nadměrný pokles kyselosti, ale to je záležitost odbor-
ných znalostí vinaře, aby stanovil pro každou odrů-
du a polohu nejsprávnější termín sběru hroznů a za-
jistil harmonické působení všech obsahových látek 

v doušku vína. Nejen cukry a kyseliny rozhodují, ale 
je tu i velká škála fenolických látek, zejména u mod-
rých hroznů. Těm se v poslední době věnuje zvýšená 
pozornost v souvislosti s nutností dále rozvíjet kvali-
tu našich červených vín, která se již podstatně zlepši-
la, a ukazuje se, že odpovídající zákroky nových tech-
nologií vytvoří v našich červených vínech nejen kýže-
nou hebkost, ale zároveň i příjemnou pitelnost. A na 
naše červená vína ročníku 2006 se opravdu můžeme 
těšit. S určitou dávkou jistoty hovoříme o kvalitě na-
šich bílých vín a jsme zvědavi, jakou paletu aromatic-
kých látek může přinést rok 2006. Je pravděpodob-
né, že to bude aroma plné hutnějších a širších tónů 
a mnohde se ztratí prvoplánové tóny úzkého, citruso-
vého aroma. Někteří vinaři nechtějí ve svých vínech 
o takové vůně přijít, a proto sbírají hrozny z téže vini-
ce ve dvou termínech. To může přinést rozšíření bo-
hatosti projevu vína. Ale nedočkavost není u vína na-
místě. Jeho optimální vývoj nelze uspěchat. Zatím do-
zrál do plné harmonie ročník 2005, užívejme střídmě, 
ale pravidelně jeho krásy.

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. 

ke stabilizaci dojde, se v současné době s určitostí říci 
nedá. Vzhledem k tomu, že tato situace postihuje celou 
EU, budou pekárny i obchodní řetězce nuceny na tuto 
situaci reagovat, to jest významně zvýšit ceny pečiva
a v případě obchodních řetězců ceny balených mouk. 

Na podobné výkyvy cen jsme již v minulosti byli
zvyklí, k poslednímu podobnému jevu došlo po sklizni 
roku 2003. Průběh býval takový, že cena obilí po skliz-
ni prudce vzrostla, vyvolala následný nárůst cen mouk 
a posléze i pečiva a v průběhu roku se posléze ustálila 
a před sklizní významně klesla. Mouky a pečivo pak 
s určitým časovým zpožděním tento trend následovaly.
Důvod tohoto průběhu byl v podstatě vždy stejný – v ob-
dobí kulminace cen stát celní regulací podpořil dovoz 
obilí ze zahraničí a v období před sklizní se pak projevil 
přebytek na skladech, kterého bylo třeba se urychleně 
zbavit. Jádro problému spočívalo v tom, že trh reagoval 
na specifické podmínky v ČR, bez většího ohledu na si-
tuaci v zahraničí.

Domnívám se, že tento průběh tentokrát očekávat 
nelze. Základní rozdíl mezi situací dnes a v roce 2003 
je v tom, že jsme se mezitím stali členy Evropské unie 

a situace na našem trhu odráží již ne naši, ale celoevrop-
skou realitu. Zatímco u nás v době „ohraničeného“ trhu 
docházelo k výše popsaným výkyvům, evropský trh byl 
v posledních letech velmi stabilní. Intervenční regulace 
fungovala natolik, že naši němečtí, rakouští a další kole-
gové mohli v době sklizně bez větších rizik prognózovat 
své ceny na celý hospodářský rok. Neobvyklý nárůst ce-
ny v letošním roce, panika, která jej v západoevropských 
zemích zvyklých na stabilní vývoj následovala, a přetrvá-
vající neklid z toho, že kulminace nárůstu ceny se stále 
nedostavuje, jsou signálem širšího problému. 

Ke kulminaci jistě dojde. Otázkou však je, jaký prů-
běh bude mít cena obilí poté. Obávám se, že pokles 
zpět na úroveň cca 100  za tunu pšenice po sklizni již 
očekávat nemůžeme. Když odmyslíme důvody nižší 
úrody v celoevropském měřítku, které mohou být sku-
tečně dány extrémně problematickým vývojem počasí 
(a nechci se pouštět do spekulací o globálních změ-
nách klimatu) – a zdůrazňuji, zejména u potravinář-
ské pšenice šlo o nižší úrodu, nikoli neúrodu, je třeba 
vzít v potaz další důležitý fakt. Evropská unie upustí 
v dohledné době od intervenčních nákupů a naopak 

zahájí masivní provoz výrob obilního etanolu. Výrob-
ny se připravují ke spuštění i u nás. Je zřejmé, že situ-
ace na obilním trhu v EU se mění a měnit bude. Jak 
významný dopad tyto změny budou mít, je otázkou, 
ale pravidelný poklidný vývoj cen regulovaný inter-
venčním nákupem se stává minulostí. 

Nejsem prognostik a obecně jakékoli prognózy v do-
bě nestability jsou vždy problematické. Ale zkusme se za-
myslet nad tím, že ceny obilí budou pravděpodobně dlou-
hodobě vyšší. Budeme si na ně nejspíš muset zvyknout 
my zpracovatelé, ale také odběratelé našich produktů. 
Začněme si zvykat na novou situaci, kdy prodávat mou-
ky a pečivo za stávající ceny prostě nebude možné. Na 
jedné straně je to nepříjemné, na straně druhé ale nás 
všechny mlynáře, pekaře i obchodníky, ale hlavně spo-
třebitele tato situace možná dovede k tomu, že mouka 
má skutečně svou cenu, že chléb a pečivo nebudou kon-
čit v popelnicích a sloužit jako levné krmivo pro zvířata, 
ale že se opět začnou brát vážně a s úctou. 

Ing. Pavel Skřivan, CSc.
předseda představenstva UNIMILLS a. s.

Jaký bude ročník 2006 ?
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Ministryně zemědělství MVDr. Milena 
Vicenová si dobře uvědomuje význam potra-
vinářství pro ekonomiku ČR. Uvedla to ve 
svém vystoupení na zasedání představenstva 
Potravinářské komory ČR. Jak podotkla, bez-
prostředně po svém nástupu do úřadu konzul-
tovala body týkající se potravinářství a navr-
hované do programového prohlášení vlády 
s prezidentem Potravinářské komory Jarosla-
vem Camplíkem. 

„Zemědělství nechápu jen jako vlastní země-
dělskou produkci, ale také jako podporu venko-
va a výrobu kvalitních, lahodných a bezpečných 
potravin, pokud možno z domácích zdrojů,“ pro-
hlásila. 

Do hlavních priorit zařadila přípravu co nej-
lepšího využívání prostředků ze strukturálních 
fondů EU – nejenom z fondu EAFRD, ale ta-
ké z Evropského sociálního fondu a z Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje. Zmínila se i o ne-
gativní zkušenosti potravinářů s využíváním pe-
něz z operačního programu Průmysl. „Opravdu 
mě tehdy mrzelo, že se nepodařilo dosáhnout 

takového využívání prostředků z Operačního 
programu Průmysl, jak by si potravinářství za-
sluhovalo,“ řekla. Ministryně připomněla, že se 
Ministerstvu zemědělství podařilo posléze pro 
potravináře, jako malou náhradu, prosadit do-
tační titul 13 – národní podpory. V roce 2005 
stát na národní podpory vyčlenil 210 milionů ko-
run, podporu obdrželo 135 projektů a podíl fi-
nancování činil 36 %, což podle ministryně není 
špatný výsledek. V roce 2006 na národní podpo-
ry půjde ze státního rozpočtu opět 210 milionů. 
Ministerstvo v září evidovalo 144 žádostí. „To čís-
lo úspěšnosti nemohu předjímat, ale zatím to vy-
padá, že by podíl financování mohl činit 30 % 
a já doufám, že to stoupne trochu výš,“ řekla 
ministryně. Současně informovala o své žádos-
ti ministrům vlády, aby resort zemědělství mohl 
eventuálně využít nevyčerpané finanční prostřed-
ky z operačních programů 2004–2006, které zby-
ly v ostatních resortech.

Ve věci vývozu ministryně označila za tradič-
ního obchodního partnera Rusko. Povolení vývo-
zu do Ruska obdrželo 23 podniků. Vrcholí pří-
pravy čtvrté etapy, která by se měla rozběhnout 

v posledním letošním čtvrtletí. Do čtvrté etapy se 
přihlásilo přibližně 26 podniků. „Budeme nadá-
le usilovat, abychom si vývozní oblasti udrželi,“ 
zdůraznila.

Ministryně upozornila, že ČR čeká v prvním 
pololetí roku 2009 předsednictví v Evropské unii. 
V této souvislosti zdůraznila nutnost včasné sho-
dy na společných prioritách zemědělců, potravi-
nářů, obyvatel venkova a celé ČR. „Pokud se sku-
tečně shodneme, co chceme prosadit, věřím, že 
se nám podaří soustředěným úsilím něčeho do-
sáhnout,“ uvedla.

Společně s Potravinářskou komorou se minis-
tryně Vicenová shoduje na důležitosti dobrého 
využití prostoru a prostředků na propagaci potra-
vinářských produktů z ČR na evropském trhu. 
„Naše průzkumy veřejného mínění prokázaly vel-
kou důvěru obyvatel ČR v naše potraviny. Čeští 
konzumenti považují potraviny domácího původu 
za bezpečné, lahodné a věří v ně. Je důležité, aby 
je také vyhledávali na pultech obchodů. Podstatný 
v dané věci je i společný postup všech potravinářů 
při jednáních s jednotlivými odběrateli a obchod-
ními řetězci. Já sama budu se zástupci obchod-

ních řetězců hovořit, a to z pozice zájmu zeměděl-
ců a potravinářů,“ prohlásila. Potravinářská komo-
ra podle ministryně dobře pochopila, že cesta 
k odbytu vede přes trvalé a trpělivé přesvědčová-
ní zákazníků. Ocenila akci Potravinářské komory 
pod názvem Najdi si svého výrobce a pochválila 
práci Státního zemědělského a intervenčního fon-
du na projektu národní značky kvalitních potravin 
KLASA. „Pokud se nám podaří spotřebitele pře-
svědčit, že je dobré koupit si domácí produkt, kte-
rému věří, tak potravináři budou mít kus problé-
mu za sebou,“ podotkla.

V závěru svého vystoupení paní ministryně při-
pomněla nutnost novely zákona číslo 110 o potra-
vinách, kterou je potřebné zvládnout co nejdříve. 
„Nutí nás k tomu aplikace hygienického balíčku. 
Na tomto poli Potravinářská komora udělala vel-
ký kus práce, navíc jsme se na seminářích snaži-
li problematiku vyjasnit a vysvětlit. Pokud by pře-
sto potravináři potřebovali dodatečná vysvětle-
ní a konzultace, pracovníci Úřadu pro potraviny 
Ministerstva zemědělství vám budou nápomoc-
ni,“ uzavřela své vystoupení ministryně zeměděl-
ství MVDr. Milena Vicenová. 

Potravinářství je důležité
pro ekonomiku celé České republiky

Změny podmínek 
pro žadatele o ev-
ropské podpory, kte-
ré od doby vstu-
pu nových zemí při-
jala nebo se chystá 
přijmout Evropská 
unie, nováčky jed-
noznačně znevýhod-
ňují. Konstatoval to 
na říjnové snídani 
představitelů Potra-

vinářské komory ČR (PK) s novináři prezident 
Komory Jaroslav Camplík.

Jedním z příkladů je podle jeho slov součas-
né pojetí malého a středního podniku, které prak-
ticky brání podporovat tuzemský potravinářský 
průmysl. Do kritérií malých podniků totiž podle 
Camplíka nespadají domácí výrobci potravin, kte-
ří jsou nejvíce perspektivní, jako jsou Kostelecké 
uzeniny nebo jihočeská Madeta. „Naši potraviná-

ři by sice měli od příštího roku dostat více peněz, 
je ale otázkou, kdo na ně bude mít vůbec nárok,“ 
tvrdí prezident. 

Tuzemští potravináři mají také podle Camplíka 
problémy s marketingovou podporou v případě ex-
portu potravin mimo Evropskou unii. „Podmínky 
se neustále mění, Evropská komise již několikrát 
potvrdila, že „toto je ta správná komodita“, a když 
uděláme projekty a zaplatíme za to peníze, dozví-
me se, že příslušné výrobky předmětem podpory 
být nemohou,“ popisuje situaci prezident.

Podle ředitele PK Miroslava Koberny navíc Ko-
mise znovu oživila diskuse o takzvaném primár-
ním a sekundárním zpracování výrobků, přičemž 
v současné době je několik možných výkladů, což 
umožňuje rozhodování podle libovůle bruselských 
úředníků. To pak souvisí s marketingovou podpo-
rou odbytu. „Každopádně cítíme, že EK v řadě 
případů nastavuje pravidla tak, aby byly nové ze-
mě znevýhodněny, protože v nich cítí konkuren-
ci,“ myslí si Camplík.

Klasickým problémem je podle něj avizovaná 

změna podmínek pro podpory tuzemské potravi-
nářské produkce v rámci projektu KLASA. Pod-
le signálů z Bruselu by mělo od května příštího 
roku dojít ke zpřísnění podmínek propagace této 
značky. „Například by nesměla být reklama v te-
levizi, nesměly by být billboardy či podpora od-
bytu na obchodních místech, takže by vlastně ne-
smělo být nic. Maximálně by mohly být povoleny 
prezentace mimo obchodní místa,“ uvádí prezi-
dent. To je podle potravinářů pro nové země zce-
la diskriminující. ČR, ale nejen ona, se totiž na-
chází teprve na samém počátku propagace národ-
ní potravinářské produkce, zatímco země EU-15 
investovaly do ní v předchozích letech několika-
násobně vyšší prostředky, které celý proces na-
startovaly. 

Podle Koberny se avizované zpřísnění podmí-
nek podpory marketingu týká sice všech zemí, ne-
jen nových, jenže „staré země to už tolik nepo-
třebují“. Naopak pro ČR je systémová propagace 
domácí produkce, zejména pod tlakem společné-
ho evropského trhu, naprosto nezbytná. „Ukon-

čení projektu KLASA by byla pro nás velká rána. 
Řada firem má na tuto značku připravené projek-
ty a chtějí je v nejbližší době spustit. U nás ne-
ní pro omezení podpor vhodný čas, my jsme stá-
le v té startovací fázi a také naše podniky nejsou 
v té ekonomické situaci jako třeba německé,“ tvr-
dí Camplík. 

Komora přitom není podle prezidenta proti to-
mu, aby prezentaci domácí produkce platili, stej-
ně jako v jiných zemí EU, alespoň částečně samy 
podniky. „Spoluúčast by ale měla být časově od-
stupňovaná, rozhodně by neměla být na začátku 
na nějakých 50 procentech. My jsme od počátku 
říkali, že v budoucnosti počítáme se spoluúčastí 
výrobců, ale musí to být v okamžiku, kdy opravdu 
podnikatelé uznají, že jim ta značka něco přináší 
a že je již na trhu zavedena. Nyní jsme doslova ve 
zlomové fázi, kdy je naděje, že během dalšího ro-
ku či dvou bude mít tato značka své jméno, zača-
ly v tom být aktivní velké firmy, je o to skutečný 
zájem. Proto je nutné v projektu KLASA pokra-
čovat,“ uzavírá Camplík.

Camplík: Unie mění pravidla v neprospěch nových zemí

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší potravinářský 
výrobek Zlínského kraje Perla Zlínska 2006 se za účasti 
hejtmana Libora Lukáše a dalších představitelů kraje usku-
tečnilo 23. září v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. 
Perla Zlínska je společný projekt krajské Agrární komory 
a Zlínského kraje. Soutěž podpořila i Potravinářská komora 
ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů ze-
mědělské produkce.

„Každá aktivita, která přispívá ke zviditelnění dobrých výrobků 
a tím i k podpoře jejich prodeje, je pro kraj a firmy zde působící dů-

ležitá. Proto považuji tuto soutěž za velmi dobrý prostředek podpo-
ry místních podnikatelů,“ uvedl hejtman Libor Lukáš. 

Nová soutěž si již při svém prvním ročníku získala poměrně vel-
kou pozornost výrobců, kteří ocenění mohou naprosto prakticky vy-
užít. „Cílem je upozornit především na ty místní výrobce, kteří pro-
dukují kvalitní mlékárenské, pekárenské a masné výrobky, ale nemo-
hou si dovolit investovat prostředky do nákladné reklamy. Ocenění 
výrobci mohou známku použít například na obalech svého zboží,“ 
uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jur-
čík, který byl slavnostnímu zahájení také přítomen. „Jakost jednot-
livých výrobků přihlášených do soutěže posuzovala hodnotitelská 

porota sestavená ze dvanácti potravinářských odborníků. Ti objek-
tivně hodnotili nejen chuť, vůni a barvu jednotlivých výrobků, ale 
také plejádu dalších vlastností, které u potravinářského zboží sehrá-
vají významnou roli, včetně obalu. Věřím, že tento projekt pomůže 
popularizovat regionální potravinářství, které ostatně vždy v našem 
regionu mělo dobrou tradici,“ dodal Jurčík.

Hodnotitelský tým posuzoval celkem 130 výrobků od třiatřiceti 
producentů. Perlu Zlínska nakonec získalo 12 výrobků v kategorii 
„Pečivo“ a „Masné výrobky“ a 6 produktů v mléčné kategorii. Ce-
nu hejtmana Zlínského kraje si odnesla Mlékárna Valašské Meziří-
čí za Bio kysaný nápoj.

Soutěž Perla Zlínska 2006 poukázala na pozoruhodné potravinářské výrobky

V KATEGORII PEČIVO
Javorník – CZ: Chléb špaldový – jablečný
Ludmila Šerá: Štědrovnica
Ondřej Hladký: Ondrákův valašský trdelník
Agrodružstvo Roštění: Trubička sněhová
Pekařství Valašské Frgály: Valašský frgál makový
Cyrilovo pekařství: Frgál makový
Topek: Rohlík finský
Varmužova pekárna: Špaldova kostka

Marie Kašná: Svatební koláček
Vlastimil Javor: Chléb slunko
ZVD Fryšták: Krajový chléb domácí
Pekařství Kolář: Chléb kmínový

V KATEGORII MLÉČNÉ VÝROBKY
Kromilk: Kromík – minigouda
Laksyma: Laksymáček vanilkový
Mlékárna Valašské Meziříčí: Bio kysaný nápoj

Mlékárna Valašské Meziříčí: Dueta broskev/
maracuja
Net Plasy: Jadel uzený
Yoplait Czech: Yoplait Dobré ráno jahoda

V KATEGORII MASNÉ VÝROBKY
Carnex: Uheráček
Kmotr – Masna Kroměříž: Hádés
Miroslav Chýla: Uzená kýta s kostí

Drumas: Myslivecká klobása
Řeznictví Ritter: Valašské uzené
Voma: Lopenická slanina
Idema Foods: Vepřový jazyk uzený
Raciola-Jehlička: Kuřecí šunka výběrová
Karel Zbořil: Bůčkový závin
Josef Pospíšil: Vídeňské párky
Petr Soško: Selská tlačenka
Ivo Tydlačka: Jehněčí maso na zelenině 
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Vítězství na celé čáře. Tak by se dal cha-
rakterizovat úspěch společnosti Beas, pe-
kárny Lično, v soutěži Potravina a potravinář 
roku Královéhradeckého kraje 2006. Firma, 
která patří mezi členy Potravinářské komo-
ry ČR, Federace výrobců potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce, se 
stala nejen absolutním vítězem soutěže a te-
dy Potravinářem roku, ale navíc i držitelem 
hlavní produktové části soutěže o Potravinu 
roku. Její Ličenský chléb obdržel jako samo-
statná potravina v celkovém srovnání napříč 
jednotlivými kategoriemi nejvíce hlasů oby-
vatel kraje, mety nejvyšší současně Ličenský 
chléb dosáhnul v kategorii mlýnské a peká-
renské výrobky.

SPOTŘEBITELÉ
SI MOHOU POCHUTNAT

NA 350 DRUZÍCH VÝROBKŮ
Svými výrobky pekárna Lično zásobuje dvě 

třetiny bývalého Východočeského kraje a v regi-
onu patří co do objemu a rozsahu výroby mezi 
pět největších pekáren. Podle ředitele Bedřicha 
Syrovátky tvoří největší sortiment pekárny právě 
„Ličenský chléb“, který je vyráběn ze stoprocent-
ně prokvašené žitné mouky, bez použití zlepšují-
cích přípravků či konzervačních látek. „Ličenský 
chléb“ a „Ličenský rohlík“ jsou chráněny ochran-
nými známkami u Úřadu průmyslového vlast-
nictví (chléb nese ochrannou známku čtyřlístku 
a rohlíky typické mřížkování). Výrobky z pekár-
ny Lično obsahují výhradně vysoce kvalitní vodu 
s parametry kojenecké z vlastních podzemních 
pramenišť v oblasti orlického podhůří. Navíc fir-
ma provozuje také cukrářskou výrobnu v Letohra-
dě. V pekárně Lično v současnosti vyrábějí na 350 
druhů pekařských a cukrářských výrobků včetně 
ruční výroby svatebních koláčů nebo tradičního 
krajového pečiva. Kromě specifické chuti mají 
ličenské výrobky svou typickou povrchovou úpra-
vu spočívající v rastrovém povrchu v podobě cih-
lové, čtvercové, pruhové, trojúhelníkové, plástové 
nebo kosodélníkové sítě. Výrobky jsou tak již na 

první pohled nezaměnitelné, takže spotřebitelé 
nemohou být šizeni. „Jsme potěšeni zájmem spo-
třebitelů o naše výrobky,“ zdůraznil Bedřich Syro-
vátko a doplnil, že o Ličenský chléb stoupá zájem 
v celém východočeském regionu od Orlických 
hor až po Krkonoše a navíc obstojí v tvrdé kon-
kurenci ostatních pekáren. „Snažíme se zajišťo-
vat maximální kvalitu všech našich výrobků, aby 
spotřebitel mohl být vždy spokojen,“ uvedl. Důka-
zem předchozích slov je fakt, že 13 výrobků pekár-
ny splňuje 7 nadstandardních kritérií, a získalo 
tak ocenění národní značky kvalitních potravin 
KLASA, která se od roku 2003 uděluje kvalitním 
domácím potravinářům.

NĚCO Z HISTORIE
Ličenskou pekárnu uvedla do provozu počát-

kem roku 1961 Jednota v Kostelci nad Orlicí jako 
typovou pekárnu s jednou sázecí pecí. V roce 
1962 provozovnu převzal tehdejší národní pod-
nik Východočeské pekárny a cukrárny – závod 
Dobruška. Firma BEAS, a. s., vydražila v rám-
ci privatizace tuto provozovnu v roce 1991. V té 
době se zde vyráběl pouze konzumní chléb a pra-
covalo zde 21 zaměstnanců. 

V letech 1996 a 1997 prošel objekt pekárny čás-
tečnou rekonstrukcí a byla instalována nová chle-
bová linka a následně i pečivová linka. Tím se sor-
timent výrobků zvýšil na 70.

K velkému rozvoji firmy došlo v roce 2002, a si-
ce výstavbou nové haly s linkou na výrobu běžné-
ho pečiva o dvojnásnobné kapacitě a zárověň vý-
stavbou expedičních prostor a sociálního zázemí 
pro zaměstnance. Následovala celá řada technic-
kých zlepšení včetně plynofikace, výstavby haly 
na výrobu řemeslného chleba a v roce 2005 i haly 
na výrobu jemného pečiva.

NA INVESTICE PŘISPĚLA
I EVROPSKÁ UNIE

Největší investice v pekárně Lično dokončili 
v roce 2002, kdy se původní areál pekárny poda-
řilo rozšířit o zhruba dvě třetiny výrobních ploch 
a zázemí. Loni zkolaudovali poslední přístav-

bu haly jemného pečiva, čímž se završila investi-
ce do výrobních prostor a technologií v hodnotě 
zhruba 150 milionů korun. „Ke spolufinancová-
ní jsme využili i strukturálních fondů EU. Pokud 
vím, tak jsme byli pouze jednou ze dvou pekáren 
v republice, která dotace z fondů obdržela.“ podo-
tkl Bedřich Syrovátko a doplnil: „Každá filozofie 
podnikání musí být postavena na tom, že projekt 
neděláte kvůli dotaci, ale že rozvíjíte firmu a mu-
síte k tomu mít v prvopočátku především finanč-
ní zdroje – ať vlastní nebo z úvěru. Až po úspěš-
né realizaci můžete s určitým časovým odstupem 
čekat na dotační peníze. Nám přišly v podstatě 
až za rok ode dne realizace projektu. Získat zdro-
je z evropských fondů je i nemalý závazek do bu-
doucna, neboť po dobu pěti let budete plnit všech-
ny požadované parametry. Jinak vám hrozí vrá-
cení peněz.“ Dokončení výstavby haly na jemné 
pečivo umožnilo pekárně zavést také žádanou vý-
robu baget. „Všechny investice směřovaly tak, aby 
se bezpečnost a kvalita výrobků dala jasně kon-
trolovat. Stejnou péči jsme věnovali zavedení no-
vého hygienicko-sanitárního řádu,“ řekl Bedřich 
Syrovátko. 

MODERNÍ PEKÁRNA
NEZAPOMÍNÁ ANI NA EKOLOGII

Moderní pekárna Lično je v současnosti vyba-
vena jedenácti průmyslovými a řemeslnými linka-
mi. Provozy jsou plně automatizované a výrobní 
zařízení z nerezu. Díky novým technologiím pat-
ří pekárna k nejmodernějším provozům ve střed-
ní Evropě. Pouhé dvě výrobní linky tu dokáží za 
hodinu bez zásahu lidské ruky vyrobit 1 600 chle-
bů o hmotnosti 1,2 kilogramu a 23 tisíc kusů peči-
va. Pracovníci pekárny do styku s těstem přichá-
zejí jen minimálně. „Dávkování surovin, míchá-
ní, zpracování, tvarování, kynutí i pečení je plně 
automatizováno a většina technologických proce-
sů je řízena výpočetní technikou. To vše umožňuje 
dodržovat všechna náročná hygienická pravidla,“ 
vysvětlil vedoucí pekárny Josef Marek. „Máme 
zaveden systém kritických bodů při výrobě potra-
vin (HACCP) a jsme držiteli certifikátu HACCP,“ 

dodal Marek. Neméně zásadním problémem, kte-
rý se v Ličně řešil, byla ekologie, tedy odstranění 
všeho, co by mohlo uškodit životnímu prostředí. 
„Pekárna je plně plynofikovaná, přistoupili jsme 
ke komplexnímu řešení otázky vytápění i ohřevu 
teplé vody, výroby technologické páry a chlazení, 
resp. klimatizování prostor pekárny, kdy využívá-
me odpadního tepla,“ upřesnil Bedřich Syrovátko. 
„Z pekařských pecí byly odstraněny komíny a spa-
liny z pecí jsou odváděny do dvou ekobloků. Tato 
ekologická zařízení vyrábí pomocí odpadních spa-
lin teplou vodu. Ta se odvádí do akumulačních 
kotlů, které ji pouze dohřejí a přemění v páru. Ta 
se zase využije v kynárnách a do kontinuální myč-
ky na mytí přepravek. Přebytečnou vodu odvádí-
me do absorpčního chladiče, kde se rekuperuje 
z tepla do chladna a pouští se do klimatizačního 
systému pekárny,“ dodal. Celé zařízení by moh-
lo být uvedeno jednou větou – z pekárny zmizely 
komíny a z ekobloků už vychází pouze bílá pára. 

NA VAVŘÍNECH
SE NEUSÍNÁ…

V pekárně Lično se i přes dosažené úspěchy 
stále dívají do budoucnosti: „Jsme svým způso-
bem specifičtí a jdeme svou vlastní cestou s tro-
chu jinou výrobní náplní i systémem, než jdou prů-
myslové pekárny,“ řekl Bedřich Syrovátko a dodal: 
„A pokud jde o konkurenci, je-li dobrá, je pro nás 
inspirací, ať již jde o kvalitu, sortiment či specifi-
ku výroby. Nutnou součástí naší práce je inovace 
– každý rok přicházíme na trh s novými výrob-
ky. Současně zvažujeme nové záměry, například 
vybudování zcela nové supermoderní pekárny na 
zelené louce v regionu Královéhradeckého nebo 
Pardubického kraje, již jsou vytipovány tři vhodné 
lokality.“ Společnost Beas, pekárna Lično, která si 
v letošním roce připomíná 15 let svého trvání a 45 
let od dokončení výstavby budovy pekárny, vyrá-
bí 362 dnů v roce, současné dvě stovky zaměst-
nanců se starají o to, aby pekárna Lično své dob-
ré jméno nadále šířila nejen v regionu východ-
ních Čech, ale také v ostatních krajích České 
republiky.                                                   

Beas, a. s., Pekárna Lično: absolutní vítěz soutěže
Potravinář a potravina roku 2006 Královéhradeckého kraje
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Předseda představenstva a ředitel akciové společnosti Beas Ing. Bedřich Syrovátko přebírá, společně 
s obchodní ředitelkou Miroslavou Valovičovou, z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bra-
díka, ocenění za absolutní vítězství v soutěži Potravina a potravinář roku 2006 Královéhradeckého kraje.

PK ČR



Zásadní výhrady mají potravinářské pod-
niky vůči současnému znění zákona o inte-
grované prevenci a omezování znečiště-
ní (IPPC), který ukládá podnikům od určité 
velikosti zajistit si do 30. října příštího roku 
integrované povolení nezbytné k jejich další 
existenci na trhu.

Podle Josefa Sajdla, vedoucího legislativní-
ho oddělení sekretariátu Potravinářské komory 
ČR, jsou přitom podmínky IPPC velmi nejasné. 
Ministerstvo zemědělství například podle něj 
zveřejnilo počty potravinářských podniků, kte-
rých se povinnost zažádat o integrované povolení 
týká. „My si ale vůbec nejsme ani jisti tím číslem 
(počtem podniků), protože není jasné, zdali ty 

podniky pod zákon skutečně spadají či nespadají. 
V zákonu vidíme především dva zásadní problé-
my. Hovoří se v něm například o tom, že rozho-
dujícím kritériem pro povinnost podání žádosti 
o integrované povolení je projektovaná kapaci-
ta, ale směrnice EU hovoří jak o projektované, 
tak i skutečné kapacitě. Dle našeho názoru pod-
nik nemůže být sankcionován na základě toho, 
co vlastně nedělal. Druhým velkým problémem 
jsou takzvané směsné výrobky, kdy je příslušný 
výrobek z části živočišného a z části rostlinného 
původu, a není jasné, jak bude postupovat Čes-
ká inspekce životního prostředí. Snažili jsme se 
s Ministerstvem životního prostředí domluvit, 
že pokud výrobce používá již zpracovanou suro-
vinu živočišného původu, třeba šunku, měl by 

být výrobek posuzován jako neživočišná výroba. 
Žádná z našich připomínek ale dosud vyslyšena 
nebyla,“ konstatuje Sajdl. 

Zákon navíc podle něj naprosto opomíjí prin-
cip vyjednávání, který je jasně zakotven ve směr-
nici, podle níž by měl být s výrobcem veden
dialog, a dává také nepřiměřenou volnost kraj-
ským úřadům v jeho výkladu. To v praxi zna-
mená, že při posuzování žádostí o integrované 
povolení postupují jednotlivé krajské úřady roz-
dílně. 

Podle prezidenta PK Jaroslava Camplíka PK 
požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí 
vydalo nějakou zcela jasnou výkladovou vyhláš-
ku, jak bude při posuzování žádostí postupová-
no. „My chceme jasná pravidla. Jak je to s kapa-

citou, jak je to se zařazením výrobků a jaké jsou 
termíny pro krajské úřady, do kdy se musí vyjád-
řit, a zdali, pokud se nevyjádří, se má žádost za 
schválenou,“ shrnuje prezident. Právě stanovení 
termínů je podle Sajdla další důležitou připomín-
kou Komory. „Když podnik zažádá o integrova-
né povolení a úřad po něm bude chtít další a dal-
ší dokumenty, může se v krajním případě proces 
protáhnout i na více než rok,“ upozorňuje na mož-
ná rizika. 

Pokud tedy v říjnu příštího roku dojde k uzaví-
rání některých potravinářských provozů, bude si 
za to podle Camplíka moci ČR sama. „Protože si 
nestanovila jasná pravidla,“ zdůrazňuje prezident 
Potravinářské komory.

PK ČR

Potravináři chtějí jasná pravidla IPPC
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Potravinářská komora ČR je proti zvýše-
ní spotřebních daní u piva a lihovin tak, jak 
to předpokládá Evropská komise. Ještě větší 
problém ale Komora vidí v krocích, které by 
měly v souvislosti se zvýšením spotřebních 
daní následovat.

Potravinářskou komoru podle prezidenta 
Jaroslava Camplíka „nejvíce děsí“ návrhy, pod-

le nichž by se měly například na lahve od piva 
psát varovné nápisy obdobně jako na cigarety, 
a že by byly zavedeny zvláštní obchody na pro-
dej alkoholu. „Trváme na tom, že alkohol jako 
takový je potravina, není to droga a má se s ním 
zacházet jako s potravinou. Řada studií navíc 
prokázala, že alkohol konzumovaný v rozumné 
míře je pro organismus prospěšný. A kromě toho 
víme ze zkušeností Norska či Finska, kde je urči-

tá forma prohibice, že jejím praktickým důsled-
kem není snížení konzumace alkoholu. Vede to 
naopak k černé výrobě lihovin velmi pochybné 
kvality ohrožující zdraví,“ zdůraznil Camplík.
Prezident si podle svých slov „nedokáže před-
stavit, že by si spotřebitel v ČR kvůli konzuma-
ci piva jezdil z vesnice do okresního města, kde 
bude jeden obchod ještě s limitovanou otevíra-
cí dobou a tam si bude kupovat pivo a veškerý 

alkohol“. Svůj postoj hodlá PK vysvětlit poslan-
cům i senátorům, chystá také seminář o prezen-
taci zkušeností s prohibičními trendy ve Finsku. 
Camplík hodlá do boje proti zdražení a praný-
řování piva a lihovin zapojit i Evropskou konfe-
deraci výrobců potravin a nápojového průmyslu 
(CIAA) a navíc věří, že návrh Evropské komi-
se kromě ČR zablokují i další země, například 
Německo.

Čeští potravináři by mohli v následujících 
letech čerpat z evropských fondů každo-
ročně až  480 milionů korun, jak vyplynu-
lo z vystoupení Ing. Pavla Sekáče, ředite-
le odboru Řídící orgán EAFRD Ministerstva 
zemědělství, na zářijovém zasedání před-
stavenstva Potravinářské komory ČR. Ředi-
tel Sekáč ovšem upozornil, že sílící koru-
na může uvedenou sumu změnit. Prezident 
Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík 
považuje výši přidělených peněz z evrop-
ských zdrojů za velký úspěch. 

V současném návrhu Programu rozvoje ven-
kova na období 2007–2013 jsou potravinářům 
věnována celkem dvě podopatření:  Přidávání 
hodnoty zemědělským, potravinářským výrob-
kům a druhé, určené na podporu inovací a ino-
vativních přístupů. „Podpořili jsme žádost Po-
travinářské komory, aby inovativní přístupy 
a inovace jako takové byly v samostatném podo-
patření se svojí samostatnou alokací,“ uvedl ře-
ditel Sekáč, podle něhož bude úzká spolupráce 
s Potravinářskou komorou důležitá také vzhle-
dem k nutnosti jednoznačně definovat, co se 

inovativními přístupy myslí. „Výkladů je něko-
lik. Ten přístup a definice inovací by měla být 
učiněna po vzájemné dohodě s Potravinářskou 
komorou, protože Komora bude členem monito-
rovacího výboru, se kterým některé věci budou 
úzce konzultovány,“ řekl.

Určitý problém v čerpání peněz z evropských 
fondů  může přinést  Evropou přijatá definice 
malého a středního podniku, podle které je za 
střední považována firma s maximálně 250 za-
městnanci, do celkového počtu zaměstnanců se 
navíc počítají i dceřiné společnosti jednotlivých 
firem. Současně se velikost podniku posuzuje 
podle dosažených obratů. Větším podnikům si-
ce Evropská komise možnost  získání podpory 
úplně neznemožnila, nicméně její výši podle ře-
ditele Sekáče výrazně snížila.

Z evropských fondů bude možné podporo-
vat pouze výrobky uvedené v příloze 1, tzv. an-
nex výrobky, kde je jednoznačně definováno, co  
jsou zemědělské výrobky. Jak ředitel Sekáč in-
formoval, Ministerstvo zemědělství již nebude 
prioritně podporovat určité skupiny výrobků ob-
sažených v annexu jako v minulosti. „I po kon-
zultacích s Potravinářskou komorou  jsme došli 

k závěru, že přes určitou vzájemnou konkuren-
ci jednotlivých kapitol nikoho limitovat nebude-
me.“ Vzhledem k předešlým negativním zkuše-
nostem potravinářů s možnostmi čerpání peněz 
z Operačního programu Průmysl ředitel Sekáč 
očekává mnohem silnější kampaň na propagaci 
předkládání co největšího množství kvalitních 
projektů pro čerpání podpor, neboť je v této zá-
ležitosti vytvořen dostatečný časový prostor pro 
přípravy projektů. Předpokládá se, že by celý 
proces příjmu žádostí mohl začít v druhé polo-
vině roku 2007. Prezident Jaroslav Camplík po-
tvrdil, že sama Potravinářská komora ČR bude 
potravinářské firmy v předkládání projektů pod-
porovat tak, aby evropskou podporu mohlo vyu-
žít co nejvíce podniků.

Národní podpory pro potravináře by podle 
informací, které má ředitel Sekáč k dispozici, 
mohly v budoucnosti také pokračovat za předpo-
kladu vytvoření potřebného prostoru a nalezení 
žádaného množství finančních prostředků. „Na 
základě předběžných úvah by národní podpory 
byly určeny naopak těm subjektům, které nebu-
deme schopni podpořit z evropského Programu 
rozvoje venkova,“ dodal ředitel Sekáč. 

Čeští potravináři by mohli ročně čerpat
z evropských fondů až 480 milionů korun

Změny veterinárních poplatků

Ing. Pavel Sekáč, (uprostřed) ředitel odboru Řídí-
cí orgán EAFRD Ministerstva zemědělství ČR, 
seznámil představenstvo Potravinářské komory ČR 
s novinkami v oblasti možného čerpání peněz z evrop-
ských fondů.

Od 1. ledna 2007 dojde ve všech zemích 
Evropské unie ke sjednocení minimální 
výše veterinárních poplatků za inspekci těl 
jatečných zvířat na jatkách a za inspek-
ci masa na bourárnách. Vyplývá to z pří-
slušných ustanovení a přílohy č. IV Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004, o úředních kontrolách za úče-
lem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních podmín-
kách zvířat.

Nová právní úprava již nerozlišuje dvojí náhrady 
nákladů – tedy náhrady za veterinární prohlídku ja-
tečných zvířat a masa a náhrady za sledování přítom-
nosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v je-
jich produktech. V jedné sazbě tak budou zahrnuty 
náklady na veškeré tyto druhy úředních kontrol.

Zavedení těchto poplatků ve stanovené mini-
mální výši bude mít v ČR hlavní dopad na zpo-
platnění inspekce těl jatečného skotu a jatečných 
prasat. Například v případě jatečného skotu dojde 
k navýšení poplatku za vyšetření každého jednoho 
kusu dospělého skotu ze současných 83 na 141 Kč 
za kus. Zrušen bude pouze poplatek za sledová-
ní reziduí v mase, a to ve výši 1,25 Kč za každou 
započatou tunu JUT získanou na jatkách. Vzhle-
dem k počtu kusů těchto druhů jatečných zvířat, 
která jsou v ČR ročně poražena, se dá předpoklá-
dat, že se náklady na inspekci těl jatečného sko-
tu a prasat na jatkách v roce 2007 zvýší přibližně
o 30 milionů korun, ze současných cca 120 na 
možných 150 milionů korun.

Srovnání příkladů stávající a nově navrhované 

úpravy doplňuje pro lepší orientaci následující tabul-
ka (přepočty na CZK z EURO jsou provedeny pod-
le referenčního směnného kursu Evropské ústřední 
banky ke dni 31. 8. 2006):

V současné době však Ministerstvo zemědělství 
ČR připravuje změny vyhlášky č. 374/2003 Sb., 
o náhradě nákladů spojených s výkonem veteri-
nární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšet-
řením a posouzením živočišných produktů, v plat-

ném znění. Návrh této vyhlášky přitom předpo-
kládá zvýšení uvedených minimálních sazeb na 
dvojnásobek, bude-li veterinární prohlídka jateč-
ných zvířat a masa prováděna v pracovní dny v do-

bě mezi 18. až 6. hodinou, v sobotu, neděli nebo 
ve svátek, anebo v jiné době než v provozní době 
jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řá-
dem, popřípadě (jde-li o jatky s malou kapacitou) 
v jiné době než ve stanovených porážecích dnech 

a hodinách. Navrhovatel vyhlášky (MZe ČR, resp. 
SVS ČR) zdůvodňuje zvýšení výše náhrady na dvoj-
násobek v uvedených případech tím, že chce docílit, 
aby tyto případy byly výjimečné a podnikatelé toho-
to způsobu úředních kontrol příliš nevyužívali, neboť 
při něm vznikají vícenáklady orgánům veterinární 
správy za přesčasovou práci, práci o sobotách, nedě-
lích a ve svátek na platy jejich pracovníků, pojištění, 
daň a cestovné.

Potravinářská komora ČR a Český svaz zpra-
covatelů masa se ovšem domnívají, že je nutné 
udržet výši veterinárních poplatků na úrovni mini-
málních sazeb stanovených Nařízením Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Jedi-
ně tak bude možné zajistit konkurenceschop-
nost jatečného a zpracovatelského sektoru v ČR 
a minimalizovat dopady těchto legislativních 
úprav na realizační cenu hovězího a vepřového 
masa. Návrh změn vyhlášky č. 374/2003 Sb. totiž 
nevychází z požadavků předpisů ES, a proto by 
v případě uvedení v platnost nadměrně zatěžo-
val pouze provozovatele jatek a bouráren na úze-
mí ČR. Tato úprava by navíc odrazovala provozo-
vatele jatek a bouráren od činnosti, která vyplývá 
z požadavků obchodu (spotřebitelů) na maximál-
ní čerstvost masa. Zajišťování dodávek čerstvého 
masa do tržní sítě je ze strany ČSZM pokládá-
no za pozitivní činnost, pro kterou by ze strany 
kontrolních orgánů měly být vytvořeny potřebné 
předpoklady, nikoliv překážky. Přitom k zajiště-
ní dodávek čerstvého masa do tržní sítě (zejmé-
na v sezonním nebo jinak exponovaném období) 
je provoz jatek či bouráren ve dnech pracovního 
klidu a mimo obvyklou pracovní dobu často jedi-
ným východiskem.

DRUH MASA PODMÍNKA
ÚPRAVA

Stávající Navrhovaná

Dospělý skot 83,00 Kč 141,00 Kč

Mladý skot 47,00 Kč 56,42 Kč

Prasata
méně než 25 kg 10,00 Kč 14,10 Kč

25 kg nebo vyšší 25,00 Kč 28,21 Kč

Skopové a kozí maso
méně než 12 kg 4,00 Kč 4,20 Kč

12 kg nebo vyšší 7,00 Kč 7,00 Kč

Drůbeží maso

do 10 000 ks 0,33 Kč

od 10 000 do 150 000 ks 0,25 Kč

nad 150 000 ks 0,22 Kč

0,141 Kč

Komora: Alkohol není žádná droga



Rada pro reklamu má nové členy
Mezi nové členy Rady pro reklamu (RPR) se nově řadí Česká asociace venkovní reklamy, Český svaz pivovarů a sladoven a Pivovary Staropramen. Spolu s Potravinářskou komorou ČR, která se sta-

la členem Rady pro reklamu v roce 2005, se tyto společnosti zavázaly dobrovolně dodržovat etická pravidla reklamní činnosti daná Kodexem reklamy, čímž vyjadřují svůj odpovědný přístup k veřejnosti. 

O aktuálních problémech českého potra-
vinářství s ministryní zemědělství Milenou 
Vicenovou jednali v úterý 3. října zástupci 
potravinářského sektoru v čele s preziden-
tem Potravinářské komory ČR Jaroslavem 
Camplíkem.

V záležitosti zákona o integrované prevenci 
a omezování znečišťování (IPPC) zůstává pro 
PK, podle ředitele Miroslava Koberny, největším 
problémem definice kapacit, rozdílný přístup 
k aplikaci zákona v jednotlivých krajích a nejas-
ný termín pro vyřízení žádosti. Přítomní zástup-

ci Svazu výrobců krmiv navíc ministryni sezná-
mili se svými obavami, zda české podniky dokáží 
obstát v evropském konkurenčním prostředí. 
V některých zemích EU totiž existuje až do roku 
2010 přechodné období na implementaci směr-
nice do praxe, zatímco čeští výrobci jsou nuceni 
požadavky směrnice dodržovat již počínaje říj-
nem 2007. 

Diskuse s ministryní se dotkla také varianty 
prodloužení národních podpor pro potravináře 
i v dalším období a vytvoření maximálního přístu-
pu podniků k dotacím z operačního programu EU. 
„Zájmem PK je dosáhnout vypsání ještě jednoho 

kola na projekty v opatření 1.2, v rámci operačního 
programu Zemědělství,“ uvedl Miroslav Koberna.

Potravinářská komora současně nesouhlasí 
s úvahami Evropské komise zvýšit spotřební daň 
na alkohol a omezit spotřebu alkoholu pomo-
cí například označování lahví varovnými nápisy 
nebo omezení nákupu alkoholu na vybranou síť 
licencovaných prodejen. Podle názoru PK alko-
hol není droga, ale potravina a navíc politika pří-
kazů, zákazů a restrikce nebere v úvahu právo spo-
třebitele se odpovědně a samostatně rozhodovat. 
Lepší cestou je výchova a co největší informova-
nost veřejnosti.

PK se obává i přístupu Evropské komise k mar-
ketingové propagaci výroby a spotřeby domácích 
potravinářských výrobků, ať už jde o národní 
značku kvalitních potravin KLASA nebo podpo-
ru vývozu českých potravin do třetích zemí. Nové 
členské země EU jsou podle názoru PK v těchto 
záležitostech diskriminovány.

PK by také ráda pokračovala v jednáních 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu o podpoře 
non-annexových výrobců. 

Paní ministryně vyslovila ochotu a zájem se 
jednotlivými nastíněnými problémy dále zabý-
vat. 

Potravinářská komora na jednání u ministryně zemědělství ČR
MVDr. Mileny Vicenové

PRVNÍ OTÁZKA: 
Probíhá cukrovarnická kampaň 

2006. Jaký je její průběh a jak lze 
v současné době odhadovat její 
výsledek? Mám na mysli zhodnoce-
ní úrody cukrovky a následnou výro-
bu cukru. 

ODPOVĚĎ:
Řepná kampaň 2006/07 byla zahájena ve všech cukrovarech ČR 

na přelomu září a října 2006/07. V provozu je v této kampani cel-
kem 10 cukrovarů: 

Cukrovary TTD Dobrovice 12 000 t ř./den

České Meziříčí 5 000 t ř./den

Eastern Sugar ČR Hrochův Týnec 5 000 t ř./den

Kojetín 2 500 t ř./den

Němčice n. Hanou 3 000 t ř./den

Moravskoslezské 
cukrovary

Hrušovany n. 
Jevišovkou

5 000 t ř./den

Opava 3 300 t ř./den

Cukrovar Vrbátky Vrbátky 1 800 t ř./den

Litovelská 
cukrovarna

Litovel 2 000 t ř./den

Hanácká 
potravinářská 

společnost
Prosenice 2 000 t ř./den

Celkem: 6 
společností 10 cukrovarů

41 600 t ř./den
prům. 4 160 t 

ř./den

Pozn.: odhad – údaje nemusí být přesné, ale zhruba odpovídají sku-
tečnosti.

Oproti předloňskému roku 2005/06 byla kontraktace řepy pro 
výrobu cukru ponížena o 10 %, a to v důsledku rozhodnutí EK o pre-
ventivním stažení cukru z trhu. Zároveň však došlo ke kontraktaci 
tzv. technické řepy, ze které bude cukr použit výhradně k nepotravi-

nářskému využití, tzn. k výrobě biopaliv nebo k chemickému zpra-
cování na výrobu kyseliny citrónové anebo šťavelové atd.

řepa pro cukr
/ha

řepa pro nepotr. 
využití/ha výroba celkem

rok 2005/06 63 000 0 63 000 ha

rok 2006/07 52 000 8 000 60 000 ha

rozdíl  - 11 000  + 8 000 - 3 000 ha

 - 17 %

Z tabulky vyplývá, že pro výrobu cukru bylo kontrahováno o 11 000
ha řepy méně, což je o 17 % méně v porovnání s kontraktací roku 
2005/06.
 Kvóta pro ČR celkem: 453 000 t
 Kvóta pro ČR po krácení: 412 000 t
 Předpokl. výroba cukru: 415 000 t

Přibližně 400 000 t cukrovky bude použito pro nepotravinářské 
využití. Lze tedy říci, že se producenti cukru i pěstitelé cukrovky 
museli přizpůsobit a respektovat nařízení EU o snížení výroby. Na 
druhou stranu je velmi pozitivní, že výrobci i pěstitelé udělali spo-
lečně první krok k pěstování řepy pro technické účely. Je nutné 
dodat, že k tomu máme vhodné podmínky, kterých bychom měli 
v blízké budoucnosti využívat stále více. Totiž dobré řepařské výsled-
ky a efektivní průmysl. Výborné je, že v ČR byla zahájena výroba 
biopaliv z řepy.

DRUHÁ OTÁZKA: 
Výroba cukru je stanovena přesnou kvótou pro naši repub-

liku. Z ní vyplývá následná bilance cukru. Je tato bilance pro 
období 2006-7 obchodně vyvážená? A jak hodnotíte tuto naši 
kvótu návazně na kvóty v ostatních zemích EU? 

ODPOVĚĎ:
Kvóta, kterou jsme obdrželi při vstupu do EU v roce 2004, pokrý-

vá přibližně naši spotřebu. Kvótu „B“, tzn. mít možnosti vyrábět cu-
kr navíc pro export, jsme dostali na rozdíl od starých členských zemí 
minimální. Proto lze nyní konstatovat, že při použití jakéhokoliv 
nástroje EK vedoucího ke snížení produkčních kvót či přechodným 
snížením výroby vede okamžitě k nesoběstačnosti v zásobení české-
ho trhu s cukrem. Cukr se musí dovážet. Bohužel se i v tomto smys-
lu negativně promítne avizované ukončení činnosti společnosti ES 

ČR, která disponuje produkční kvótou cukru ve výši asi 100 000 tun. 
To znamená, že se v ČR bude již od příštího roku pěstovat o přib-
ližně 700 000 t řepy méně a o 100 000 t cukru méně. Celková kvóta 
potom klesne na 350 000 t. Český trh se tak s jistotou stane deficit-
ním v zásobování cukrem a ten bude nutno dovážet ze států, které 
i přes různá krácení a snižování výroby stále disponují kvótou, kte-
rá je výrazně vyšší než jejich vlastní spotřeba! Po rekapitulaci těchto 
tvrzení lze tedy odpovědět na Vaši otázku jedinou větou. Po 175leté 
historické tradici, kdy ČR byla jedním z nejvýznamnějších expor-
térů cukru na světě, se stává zemí s nutností cukr dovážet. Po dlou-
hé době, kdy řepa i cukr přispívaly k tvorbě naší obchodní bilance 
kladně, se zařazují k dalším komoditám a potravinám, které je nutné 
dovážet. Smutné na tom je však to, že na rozdíl od jiných potravin 
nejde o důvody ekonomické, ale o rozhodnutí politické.

TŘETÍ OTÁZKA: 
Jak vidíte hrozící nebezpečí avizované některými skepti-

ky, že se v České republice cukr v budoucnu vyrábět nebu-
de? Tedy i cukrovka, jako v osevním postupu, nenahraditel-
ná plodina?

ODPOVĚĎ:
Na tuto otázku se dá odpovědět otázkou: „Jaká rozhodnutí nako-

nec zvítězí, ekonomická, nebo politická?“
Jedno však vím určitě. Řepu a cukr umíme! Při zvýšené moti-

vovanosti zemědělců, pěstitelů řepy, můžeme být na stejné úrov-
ni s nejlepšími pěstiteli řepy v Evropě (Francie, Německo, Rakous-
ko atd.). Při těchto výsledcích bude cukrovka pro zemědělce vel-
mi zajímavá i při nižších cenách, které v budoucnosti očekáváme. 
Ekonomických problémů se tedy v převážné většině obávat nemusí-
me. Obávat se musíme rozhodnutí politických. A to nemyslím pou-
ze rozhodnutí evropských orgánů nebo rozhodnutí nadnárodních 
společností vlastnících v ČR nemalý kapitál, ale hlavně rozhodnutí 
vlastního státu, ministerstev a vlády. Mám konkrétně na mysli roz-
hodnutí, v důsledku kterých jsou v ČR zaváděny zcela jiné podmín-
ky pro podnikání než ve všech ostatních zemích, např. výše odděle-
ných cukerních plateb, které byly pro české pěstitele sníženy o 30 %,
nebo rozhodnutí o nepodpoře bioetanolu, chybějící legislativa atd. 
A to mě moc bolí. Stát by neměl bránit výrobcům a podnikání, kte-
ré se umí! 

Redakce F. K.

Cukrovarnická kampaň a cukr
R O Z H O V O R  N A Š Í  R E D A K C E  S  G E N E R Á L N Í M  Ř E D I T E L E M  S P O L E Č N O S T I  C U K R O V A R Y  T T D ,  a .  s . ,

 Ing. Oldřichem Reinbergrem 

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice

tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 190-3, 296 411 189
e-mail: foodnet@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz

Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce,
je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Plní funkci zájmového 
neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produk-
tů. Je reprezentantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím 
v zemích Evropské unie, včetně organizací se světovou působností.

FOODNET.CZ:
web českých potravinářů

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, 
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz, má za cíl být we-
bem všech českých potravinářů. Internetovou stránku komory denně navštíví kolem 
1500 uživatelů internetu.

NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
–  odborné informace o potravinách a potravinářství

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

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

ternetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské komo-
ry ČR.                 PK ČR
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Skupina tří morav-
ských pivovarů Holba, 
Zubr a Litovel vaří nej-
lepší česká piva. Roz-
hodli tak čeští sládci 
a pivovarští odborníci 
v prestižní degustač-
ní soutěži České pivo 

2006. Všechny tři značky bodovaly ve dvou 
nejsilněji zastoupených kategoriích. Ze šes-
ti udělovaných medailí si moravské pivovary 
domů přivezly hned čtyři – jednu zlatou, jed-
nu stříbrnou a dvě bronzové. 

To, že nejlepší české pivo se vaří na Moravě, 
potvrzuje absolutní vítězství piva Litovel Premi-
um a současně bronz pro Zubr Premium v katego-
rii světlých ležáků, kde spolu soupeřilo celkem 35 
piv nejznámějších značek. Síla chuti přinesla Zub-
ru úspěch také v  kategorii světlých výčepních piv, 
v níž získala jedenáctka Zubr Gold stříbro a hned 
za ní se umístila oblíbená Holba Šerák. 

„Nyní můžeme bez nadsázky říci, že nejlepší pi-
vo nejen na Moravě, ale v celé republice vaří naše 
pivovary. Neříkám to já, rozhodli tak čeští sládci 
a pivovarští odborníci,“ prohlásil Vilém Nohel, vý-
robně technický ředitel pivovarů Holba, Zubr, Li-
tovel, a dodal: „Získaných ocenění v prestižní sou-
těži s vysokým odborným kreditem, který České 
pivo má, si velice vážíme, je to obrovský úspěch. 
Co je pro nás ale možná ještě důležitější, je přízeň 
našich konzumentů.“

Pivo z Litovle, které se nyní stalo Českým pi-
vem roku 2006, přitom již na počátku letošního 
roku vyhrálo v soutěži Česká pivní pečeť 2006. 
Litovelská jedenáctka získala tehdy právo uží-
vat uznávaný titul a známku „Česká pivní pečeť 
2006“ po celý letošní rok. Kromě toho vyhrálo li-
tovelské nealko pivo Free letošní ročník soutěže 
Pivo České republiky 2006. Pro litovelský pivovar 
to znamená tedy již třetí zlatou medaili na nejpres-
tižnějších degustačních soutěžích v tomto roce. 

Litovel, ale také Zubr a Holba se vyrábí klasic-
kou technologií. I když tradiční způsob výroby je 

finančně náročnější, výsledek se vyplatí. Přiroze-
né kvašení na otevřené spilce a dlouhá doba zrá-
ní přináší pivu plnou, vyváženou chuť a dobrý říz, 
což oceňují nejen odborníci, ale především konzu-
menti. V době, kdy je trh saturován eurobeery uni-
fikované chuti, se tradiční výroba stává význam-
nou konkurenční výhodou. 

Dle vyjádření ředitele pivovaru Zubr Pavla Svo-
body to potvrzují i prodeje: „Odbyt jedenáctky Zu-
br Gold v posledních 4 letech narostl na dvojná-
sobek a dlouhodobě držíme mírný nárůst celkové 
produkce.“ Zubr Gold se loni stal výrobkem Olo-
mouckého kraje a letos Pivem 2006, když získal 
zlato na PIVEXu. Radost z úspěchu mohou mít 
také v Holbě. Jejich vlajková loď Holba Šerák se 
dlouhodobě těší přízni konzumentů a zdobí ji řa-
da medailí. „Tou nejdůležitější je loňských 183 ti-
síc hektolitrů Šeráku, které jsme prodali přede-
vším na domácím trhu. Díky rostoucí poptávce 
zvyšujeme jeho produkci zhruba o 10 procent roč-
ně,“ k úspěchu se vyjadřuje Zdeněk Mareš, ob-
chodní ředitel pivovaru Holba. 

Pivovarnická skupina, k níž Holba, Zubr a Lito-
vel patří, je ryze českým podnikem s produkcí 916 
tisíc hl piva ročně. Největším, co do výstavu, je pi-
vovar Holba, následuje Zubr a Litovel. 

V soutěži České pivo 2006, kterou každoročně 
vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven ve spo-
lupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sla-
dařským, probíhá hodnocení jednotlivých vzor-
ků ve dvou kolech, což je ve srovnání se světem 
ojedinělé. Odborní degustátoři posuzují senzoric-
ké a analytické vlastnosti a rozhodují, která piva 
chutnají nejlépe. Letos se v soutěži utkalo celkem 
66 českých piv. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ČESKÉ PIVO 2006

Kategorie světlý ležák Kategorie světlé výčepní
1. Litovel Premium 1. Starobrno Tradiční
2. Staropramen Ležák 2. Zubr Gold
3. Zubr Premium 3. Holba Šerák

Redakce

Nejlepší mezi českými pivy jsou Litovel, Zubr a Holba
P O C T I V Á  P R Á C E  M O R A V S K Ý C H  P I V O V A R N Í K Ů  S K L Í Z Í  Ú S P Ě C H  I  O B D I V  P I V O V A R S K Ý C H  O D B O R N Í K Ů

Pivovarští odborníci vyhodnotili nejlepší piva,
novináři zvolili nejpopulárnější značky mezi našimi pivy

Praha – Dvacet čtyři sládků a pivovarských od-
borníků degustovalo a poté vybralo nejlepší pi-
va ve dvoukolové degustační soutěži České pivo 
2006. Letošní rok zaznamenal rekordní počet při-
hlášených světlých ležáků. České pivovary jich do 
soutěže přihlásily 35. Vítězem se stal Litovel Pre-
mium, světlý ležák z produkce Pivovaru Litovel a. s.
ze skupiny PMS Přerov a. s. Na druhém místě se 
umístil Staropramen ležák, vyrobený Pivovary Sta-
ropramen a. s. a třetí skončil Zubr Premium z pi-
vovaru Zubr, který je rovněž ze skupiny PMS Pře-
rov a. s. Soutěže v kategorii světlá výčepní piva 
se zúčastnilo celkem 23 značek. Vítězem se sta-
lo Starobrno Tradiční, jehož výrobcem je pivovar 
Starobrno, a. s. Druhý skončil Zubr Gold, produkt 
Pivovaru Zubr a. s. a třetí světlé výčepní Holba Še-
rák z Pivovaru Holba, a. s. Oba pivovary patří do 
skupiny PMS Přerov a. s. Po časové odmlce se 

uskutečnila i soutěž v kategorii tmavých ležáků. 
Z osmi přihlášených piv zvítězil Primátor Pre-
mium Dark, který byl uvařen v Pivovaru Náchod 
a. s. před pivem Lobkowicz Baron vyrobený Lob-
kowiczkým pivovarem Vysoký Chlumec, s. r. o. Na 
třetím místě se umístil Staropramen černý, výro-
bek Pivovarů Staropramen a. s. V letošním roce, 
poprvé v dosavadní historii soutěže, předával ce-
ny představitelům vítězných pivovarů MUDr. Pře -
mysl Sobotka, předseda Senátu České republiky.

„Jako většina Čechů mám k pivu vřelý vztah 
a jen obtížně bych hledal pro něj jiná slova než 
slova chvály. Existuje u nás přece celá řada vyhlá-
šených i méně známých značek a každá je trochu 
jiná a jistě nebylo snadné vybrat vítěze této soutě-
že,“ komentoval výsledky soutěže MUDr. Přemysl 
Sobotka, předseda Senátu České republiky. „His-
torie a tradice tohoto nápoje u nás i jeho význam 

pro hospodářství země jen podtrhují fakt, že čeští 
pivovarníci i sladovníci mají být na co hrdí,“ do-
dal Přemysl Sobotka.

Při soutěži byly zkoumány senzorické vlastnos-
ti piva, kontrolován byl původní extrakt (stupňovi-
tost), tedy zda pivo odpovídá přihlášené kategorii, 
a dále se vyhodnocovalo, která piva nejlépe chut-
nají. Tuto nejprestižnější soutěž u nás jako jedinou 
akci mezi soutěžemi piv vyhlašuje a garantuje Čes-
ký svaz pivovarů a sladoven. Za chod, organizaci, 
technickou část soutěže a vyhodnocení výsledků 
odpovídal již tradičně Výzkumný ústav pivovar-
ský a sladařský, a. s. (VÚPS), v Praze. Oběma ko-
lům degustací byl přítomen notář, což podtrhuje 
již tradiční nezávislost a nestrannost vyhodnoco-
vacího procesu. Právě dvoukolovost soutěže posi-
luje objektivitu hodnocení.

Každoroční ankety popularity piv pořádanou 

mezi médii se zúčastnilo 75 redakcí zastupující 
tištěná, rozhlasová, televizní a internetová média 
a také nezávislí novináři. Podobně jako v před-
chozích letech, v letošní anketě zvítězilo Pilsner 
Urquell z Plzeňského Prazdroje, a. s. následované 
pivem značky Bernard, který vyrábí Rodinný pi-
vovar Bernard a. s. Na třetím místě skončil Gam-
brinus, jehož výrobcem je Plzeňský Prazdroj, a. s. 
Letošní ročník potvrdil trendy z předchozích roč-
níků. Mezi nominacemi bylo celkem 55 piv a by-
ly to produkty velkých a malých pivovarů, znač-
ky nealkoholických piv, jejichž popularita roste, 
a v neposlední řadě i výrobky minipivovarů.

Další informace naleznete na internetových 
stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven 
www.cspas.cz

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Pivovar HOLBA, a. s.: Ing. Vilém Nohel – výrobně technický ředitel skupiny pivovarů ZUBR,
LITOVEL, HOLBA (zleva); PhDr. Zdeněk Konečný – předseda představenstva Pivovaru HOLBA, a. s.

Pivovar ZUBR a. s.: Ing. Vilém Nohel – výrobně technický ředitel skupiny pivovarů ZUBR, LITOVEL, 
HOLBA; Ing. Nataša Rousková – sládek Pivovaru ZUBR a. s.

Pivovar LITOVEL a. s.: Miroslav Koutek – ředitel Pivovaru Litovel a. s. (zleva); Ing. Vilém Nohel – výrobně
technický ředitel skupiny pivovarů ZUBR, LITOVEL, HOLBA; MUDr. Přemysl Sobotka – předseda Senátu ČR

PMS Přerov a. s. – představitelé pivovarů Holba, Litovel a Zubr 



Potravinářský zpravodaj 11 / 2006  rozhovor / 9 

Na 5 otázek odpovídá:

 Ing. Jaroslav Kurčík,
generální ředitel společnosti PENAM, a. s., se sídlem v Brně

1.  Náš minulý rozhovor se uskutečnil téměř přesně před dvěma lety, 
krátce po Vašem nástupu do funkce generálního ředitele společ-
nosti PENAM spol. s r. o. Za tu dobu se odehrálo mnoho událostí 
a změn. Z vnějšího pohledu na PENAM je zřejmé, že společnost 
posílila svoje postavení na trhu a svoji firemní image, ale tomu-
to výsledku předcházelo mnoho úsilí a vykonané práce. Od srp-
na 2005 je také PENAM akciovou společností. Jak hodnotíte toto 
uplynulé období Vy? 

Období předešlých dvou let mohu hodnotit jako úspěšné pro 
celou společnost i mě osobně. Podařilo se nastartovat a realizovat 
projekt restrukturalizace společnosti, změnit vizuální styl, komuni-
kaci a prezentaci společnosti, posílit postavení u našich klíčových 
zákazníků a akvizičně se rozšířit na území Slovenské republiky. Na 
Slovensku jsme v období roku 2006 koupili několik společností, 
Veľkopek a. s., Piešťany, PMD-UNION, akciová společnost, Bratisla-
va, DANIPEK, spol. s r. o., Trnava, Pekáreň Novohrad, s. r. o., Luče-
nec, BELAMO a. s., Banská Bystrica a Zvolenská veľkopekáreň a. s.,
Zvolen. Prostřednictvím společnosti PMD-UNION dále Nipek, a. s.,
Nitra, Priemyselná pekáreň Ilava a. s., SATES-PMD, spol. s r. o., 
Považská Bystrica. Dnes tak na Slovensku provozujeme 8 pekáren 
a 3 mlýny. Jsme hlavním hráčem na slovenském mlýnsko-pekáren-
ském trhu. Abych byl však objektivní, minulé roky přinesly i neúspě-
chy jako například neúspěšnou akvizici jedné z pekáren v Čechách. 
Tyto neúspěchy nás však motivují k ještě většímu úsilí. Stále je naším 
hlavním strategickým cílem stát se jedním ze dvou hlavních mlýn-
sko-pekárenských subjektů bývalého Československa. 

 
2.  A teď konkrétně, restrukturalizace byl jeden z hlavních cílů

PENAMu při Vašem nástupu do funkce. Jak se povedla a jak hod-
notíte její efekt pro Vaše současné postavení na trhu, a to jak v mly-
nářské, pekařské, ale i těstárenské výrobě? Na tuto restrukturali-
zaci navazovaly i další formy rozvoje a tento rozvojový trend neustá-
vá. Mohl byste nás i s Vaší další strategií společnosti seznámit? 

Po představení a odsouhlasení projektu restrukturalizace v Agro-
fertu jsme počátkem roku 2005 započali s jeho realizací. Nastínili 
jsme si hlavní oblasti, kterých se restrukturalizace bude týkat, urči-
li hlavní cíle a vyčíslili očekávané pozitivní finanční dopady. Pro-
jekt jsme představili všem řídícím manažerům do pozice střední-
ho managementu. Dnes, téměř po dvou letech realizace, můžeme 
říci, že projekt v hlavních rysech včetně pozitivních finančních 
dopadů naplňujeme. Uzavřeli jsme neproduktivní pekárny (pekár-
ny Štíty, Bruntál, Kyjov), z pekárny Prostějov vybudovali jednu 
z nejmodernějších výrob jemného pečiva, koncentrovali a specia-
lizovali výrobu na pekárnách a zavedli redistribuci výrobků. Dále 
jsme provedli redukci sortimentu, z původních 1500 pekařských 
produktů na necelých 900. Museli jsme uskutečnit i nepopulár-
ní, ale nezbytné kroky provázející projekty restrukturalizace, a to 
snížení počtu zaměstnanců. Dnes v PENAMu pracuje o 350 li-
dí méně, než tomu bylo začátkem roku 2005. Co je pozitivní pro 
zaměstnance, kteří dále zůstali v pracovním poměru, je nárůst prů-
měrné mzdy, a to o 15 % v období dvou let. Z čeho mám největší 
radost já jako manažer, je změna myšlení. Troufám si říci, že vět-
šina stávajících zaměstnanců chápe, že je platí zákazník a snaží se 
to aplikovat při své dennodenní práci. V roce 2006 jsme rozhodli 
o dalším fungování systému dopravy v rámci společnosti PENAM. 
V období následujících třech let stoprocentně obnovíme náš zasta-
ralý vozový park. V mlýnské a těstárenské divizi v rámci procesu 
restrukturalizace nedocházelo k tak zásadním změnám. Jednalo se 
řekněme o vylepšení stávajícího systému. Proces restrukturaliza-
ce bude pokračovat dál i v následujícím roce. Čeká nás odpověď, 
jak dále s cukrárnami. Kromě projektu restrukturalizace, která se 
týkala původní, moravské, části PENAMu, jsme započali s akvi-
zicemi. O těch slovenských jsem se zmínil v odpovědi na první 
otázku. Rádi bychom na ně navázali i v Čechách. Naším cílem je 
mít v Čechách čtyři až pět pekáren a do budoucna možná i jeden 
mlýn. V počátcích akvizic v Čechách jsme moc úspěšní nebyli, 
protože představy majitelů o ceně pekáren byly diametrálně rozdíl-
né od těch našich. Každou akvizici důkladně zvažujeme po všech 
stránkách a každá se musí v určitém časovém horizontu zaplatit. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat v České republice oje-
dinělý projekt, stavbu pekárny na zelené louce. Naše propočty nám 
ukazují, že sice vstupní investice budou vyšší než akvizice starší 
pekárny, ale provozní náklady v pár následujících letech provozu 
nové pekárny tyto rozdíly smažou, a to nemluvím o nutnosti do 
starších pekáren investovat nemalé prostředky. 

3.  PENAM bude mít novou pekárnu v Praze. V současné době se 
jeví nabídka pekařských výrobků jako dost převyšující nad poptáv-
kou a Vaše společnost bude budovat novou pekařskou kapacitu? 
Můžete nás s tímto záměrem seznámit blíže a v jakém časovém 
horizontu bude tato nová kapacita vyrábět a jaký sortiment? A pak 
přidávám jednu velmi závažnou myšlenku, na kterou bych rád od 
Vás slyšel odpověď: jak bude podle Vás vypadat do deseti let výrob-
ní základna pekárenského průmyslu u nás? Vydrží i malé pekař-
ské celky?

Stavba pekárny na zelené louce vyplynula z dané situace a plně 
zapadá do naší strategie být celoplošným dodavatelem pekáren-

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

Ing. Jaroslav Kurčík
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ských výrobků. Nebylo moc možností a vhodných subjektů k rea-
lizaci akvizice pekárny v Praze nebo poblíž Prahy. Oblast Prahy 
a Středočeského kraje skýtá mnoho odbytových příležitostí. Je zde 
nejvyšší kupní síla, počet obyvatel, prodejních míst atd. Samotný 
projekt připravujeme již několik měsíců. V současné době finišují 
výběrová řízení na dodavatele technologií, probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele stavby. Se stavbou pekárny chceme započít v pro-
sinci tohoto roku a stavba včetně montáže technologií by neměla 
trvat déle než devět měsíců. Pak spustíme zkušební provoz a ost-
rým provozem bychom rádi zasáhli do předvánočního trhu. Co se 
týče kapacity a výrobního sortimentu, to bych si rád ponechal jako 
překvapení pro konkurenci a naše stávající a budoucí zákazníky. 
Co můžu prozradit, je, že pekárna bude kapacitně patřit k největ-
ším v České republice, bude vybavena špičkovou technologií, kte-
rá nám umožní produktivně a efektivně vyrábět sortiment běžného 
pečiva a různých druhů chlebů. Balený sortiment jemného peči-
va budeme pro zákazníky zavážené z této pekárny v noci dovážet 
z pekárny Prostějov. V pekárně chceme vyrábět kvalitní sortiment 
výrobků, který osloví zákazníky a uspokojí i toho nejnáročnějšího 

zákazníka. Souhlasím s Vaším názorem, že nabídka dnes převyšu-
je poptávku, ale my vidíme volné místo v určitém segmentu trhu 
a ten chceme zaplnit. Asi pochopíte, že tuto myšlenku dále nebu-
du chtít rozvíjet. 

A jak bude vypadat do deseti let základna pekárenského průmys-
lu? Mám dost vyhraněný a jasný názor, který určitě nebude moc 
dobře znít většině majitelů pekáren. Myslím si, že za deset let budou 
v Čechách působit dvě velké pekárenské firmy, ne volná sdružení, 
která budou rovnocenným partnerem nadnárodních řetězců, budou 
vyrábět úzký, vysoce produktivní sortiment, budou umět nabídnout 
řetězcům sjednocený sortiment, centrální fakturaci, celoplošné 
zásobování. Kromě toho bude na trhu působit mnoho malých peká-
ren zaměřených na výrobu speciálního sortimentu s vyšší přidanou 
hodnotou. Budou to většinou rodinné firmy, výhodou bude, když 
budou provozovat síť vlastních prodejen. Jestli toto současní majite-
lé včas nepochopí a nevytvoří velké celky, nebo nepřetvoří svůj sor-
timent na speciální výrobu, budou mít problémy. Většina pekáren je 
dnes investičně poddimenzována. Realizovaly se jenom nejnutnější 
investice k udržení chodu pekárny. A v malé pekárně nejde investo-
vat do všeho, do plného sortimentu, a pak soutěžit v cenách s nej-
většími výrobci. Nemám patent na rozum, a tak se mohu mýlit, ale 
deset let není v podnikání tak dlouhá doba a čas ukáže, jestli moje 
slova byla pravdivá. 

4.  Jakost a užitná hodnota pekařských výrobků, to je téma, které 
se vede jak v odborných kruzích, tak ve spotřebitelské veřejnosti. 
Problematickým hlediskem zejména u běžného pečiva a chleba se 
jeví čerstvost, která dost koliduje s požadavky odběratelů, zejmé-
na obchodních řetězců, na trvanlivost. Jak vidíte tento problémy 
Vy? A jsme u hodnocení trhu jako takového u nás. Jak se Vaší spo-
lečnosti daří „být rovnocenným partnerem“ s obchodními řetězci? 
A také jsem se dozvěděl od Vás jedno velmi zajímavé obchodní hes-
lo: „Zvítězí ten, kdo vnutí svoji myšlenku zákazníkovi“. Jak snad-
né, či nesnadné je aplikovat tuto myšlenku do praxe?

Jakost a užitná hodnota pekařských výrobků je dána jejich prodej-
ní cenou. Jestli je dnes rohlík prodáván za 1,90 Kč, tak tomu odpo-
vídá i kvalita tohoto produktu. Neznám moc jiných výrobků, které 
by byly prodávány v této ceně. Dobré pro spotřebitele je, že se na 
trhu objevuje řada kvalitních výrobků ve vyšších cenových relacích. 
Se stoupající kupní silou obyvatelstva bude určitě růst i podíl spo-
třeby kvalitnějších výrobků. Čerstvost výrobků je fenoménem samot-
ným. Kolik z nás je schopno a ochotno si koupit voňavý, teplý boch-
ník chleba, i když jste původně chtěl koupit jenom půlku? Lze toto 
realizovat, když pekárna není vzdálená několik málo kilometrů od 
obchodu? I toto je na západ od nás již dnes vyřešeno. Pekárny vyrá-
bějí předpečený sortiment, který se dopeče přímo v prodejně. Ne 
však všechny obchody jsou a v budoucnu budou vybaveny rozpéka-
cí pecí. Zde je možné toto nahradit kvalitním baleným sortimentem. 
V našich zákaznících pořád panuje myšlenka, že co je balené, není 
čerstvé. Naším cílem je tento názor změnit. Naše vývojové odděle-
ní, společně s odbornými externími firmami, pracuje na vývoji bale-
ných chlebů s delší trvanlivostí bez chemických konzervantů. Chce-
me, aby balený chléb byl stejně vláčný a chutný první i poslední den 
trvanlivosti. Tímto budeme moci vyjít vstříc i požadavkům obchod-
ních řetězců. O vztahu řetězců a dodavatelů bylo již napsáno mnoho 
článků. Naše zkušenost s řetězci není zase tak špatná. Jejich nákup-
čí jsou sice velmi tvrdí ve vyjednávání, ale je jenom na vás, jaké pro-
tiargumenty jste schopni předložit, a tak uspět v jednání. Naší výho-
dou je, že jsme komplexním dodavatelem pekárenského, mlýnské-
ho a těstárenského sortimentu. Z toho pramení i naše určitá výhoda 
ve vyjednávání. Dále se snažíme v každodenní praxi být solidním 
dodavatelem, jezdit včas, vždy přivést objednané zboží, mít kvalitní 
a ochotné obchodní zástupce, řidiče. A k tomu heslu. Kdysi nás ve 
škole učili, že zákazník je náš pán, že určuje, co se bude vyrábět. Já 
si tuto poučku přetvořil a říkám: „Uměním výrobce je vnutit svoji 
myšlenku zákazníkovi, aby ji vzal za svojí a požadoval vámi nabízené 
zboží“. Musíte umět vysvětlit zákazníkovi, proč je celozrnný rohlík 
pro něj to správné zboží, proč by ho měl prodávat a jak prodávat. 

5.  Společnost PENAM, a. s., dosahuje výrazného dobývání tuzem-
ských trhů u nás a na Slovensku. Jste svým původem Slovák 
z nevelkého města Detva ve Slovenském rudohoří, který si vydobyl 
pozici vrcholového manažera pekařského a mlynářského řemesla 
v tak významné firmě, kterých není v Evropě zase tolik. Jak hod-
notíte Vy osobně tento úspěch a co Vaše rodina a přátelé na Slo-
vensku? 

Vždy jsem se snažil a snažím svoji práci dělat dobře a naplno, ale 
nejsem sólovým hráčem a za mnou stojí tým lidí, v který mám vel-
kou důvěru. Důležitá pro mě je i podpora akcionáře a v neposlední 
řadě i rodinné zázemí. Bez plné podpory a tolerance nejbližších by 
asi nebylo možné takovýto post zastávat. 

A jak to vnímá má slovenská rodina? Myslím, že jsou rádi, že 
se mi daří. Pro mě je důležité, abych zůstal pořád stejný, protože 
post manažera je věc nejistá a pomíjivá. Dnes jím být můžete a zít-
ra již ne. 

Za odpovědi děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.



 Tradice je krásná a stojí za to ji udržovat 
a rozšiřovat. Mezi tradiční cukrářské polotova-
ry bezesporu patří i marcipán a výrobky z něj. 
Škála jeho využití je limitována jen naší fanta-
zií. Nejčastěji je marcipán spojován s ozdoba-
mi slavnostních výrobků a dortů, s potahova-
nými řezy, roládami a dorty, i s modelovanými 
figurkami, u kterých se rozzáří dětská očíčka. 
Stále však cítíme, že využití není kompletní.

 Firma Sedba-Baking přichází na náš trh, 
ve spolupráci se svojí sesterskou firmou 
Oden se z Dánska (největší světový výrob-
ce marcipánu), s širokou nabídkou marci-
pánů určených k přímému pečení. Nabízí 
je ve dvou řadách – jako pasty nebo vyva-
lovací hmoty a jsou připraveny k okamžité-
mu použití.

 Konzistence past je dána již v jejich názvu. 

Špička mezi marcipány 
Stačí nabrat do sáčku a stříkat žádané tva-
ry (pusinky, rohlíčky aj.) na kvalitní pečící 
papír a upéct (popř. na lin. těsto, jako mar-
garetky). Korpusy je možno naplnit, pota-
hovat čokoládou, nebo rovnou nabídnout 
zákazníkovi. Pastu lze dle potřeby zředit bíl-

atd. Při kombinaci těst doporučujeme místo 
žloutků používat marmelády na pečení, kte-
ré podstatně prodlouží vláčnost výrobků.

 Výrobky se pečou při teplotě 150–180 °C
podle velikosti a síly. Mají velmi dobrou
trvanlivost a výraznou chuť i po upečení. 

 Nové výrobky rozhodně zpestří nabídku 
na našem trhu. Zákazník ocení jiné trvanlivé 
výrobky než jen tradiční linecká kolečka.

Jan Puna
 Dotazy a žádosti o demonstraci výrobku 

směřujte prosím na
jan.puna@sedba-baking.cz

www.sedba-baking.cz
tel.: +420 777 024 117

ky (hmota obsahuje pasterované bílky) do 
10 % hmotnosti. Hmota se lépe stříká i roz-
tírá na jiný korpus. Vynikající jsou pekařské 
výrobky plněné těmito pastami i třené hmo-
ty (bábovky apod.).

 Marcipány určené na vyvalování jsou elas-
tické a dají se kombinovat s lineckým těs-
tem, lze je použít při výrobě čajového peči-
va, kde jimi nahradíme světlé linecké těsto 

PROČ JÍME TO,
CO JÍME

Výběr nakupovaných potravin záleží – po-
dobně jako každá část lidského chování – na 
mnoha okolnostech. První místo zaujímá sa-
mozřejmě příjem potravy z důvodu nasyce-
ní. Naštěstí nám však strava nepřináší pou-
ze „prázdnou energii“, ale i nutriční a fyzi-
ologické hodnoty. Dalšími faktory při výběru 
potravin jsou jejich senzorické vlastnosti – 
chuť, vůně a vzhled.

 Obecně lze tedy shrnout důvody selekce 
příjmu potravy na faktory kulturní, náboženské 
a ekonomické, které jsou doplněny vlivy výchovy, 
národnosti a v neposlední řadě šíří nabídky a vi-
ditelným označením ceny výrobků.

EVROPSKÝ VÝZKUM NÁZORŮ
NA POTRAVINY

 V členských zemích EU jsou faktory ovlivňu-
jící výběr potravin v průměru kvantifikovány ná-
sledovně:

– 74 % kvalita a čerstvost
– 43 % cena
– 38 % chutnost
– 32 % snaha stravovat se zdravě
– 29 % požadavky rodiny

Při jiném pohledu na stejnou problematiku zjis-
tíme, že:
–  zdravotní aspekty potravin považují za zvláště 

důležité zejména ženy, starší lidé a osoby s vyš-
ším vzděláním

–  „chuť a zvyk“ ovlivňují nejvíce muže
–  cena potravin je rozhodujícím ukazatelem ná-

kupu u osob s nižším příjmem, především u dů-
chodců a nezaměstnaných osob

(Zdroj: FOOD TODAY – EUROPAN FOOD 
INFORMATION COUNCIL NEWSLETTER,
Nº 43/1, 2004)

JAK JSOU NA TOM ČEŠI
 Přes velkou četnost průzkumů trhu a spotřebi-

telských zvyklostí různými agenturami se ukazuje, 
že jejich výsledky nejsou často porovnatelné. Ze-
jména, pokud jsou dotazy zaměřeny na zdravý ži-
votní styl a zdravou stravu versus cena potravin.

 Obecně se Češi shodují s názory responden-
tů z původních členských zemí EU. Také u nás 
zejména ženy, vysokoškolsky vzdělaní lidé a oso-
by s vyššími příjmy více respektují moderní výživo-
vá doporučení. Na druhou stranu podle agentury 
FOCUS celých 49 % spotřebitelů vůbec nevěnuje 
pozornost informacím na obalech potravin. 

CO ZMOHOU VÝROBCI
Přestože čeští výrobci mohou nabídnout dosta-

tečné množství zdravých potravin, často nejsou 
z důvodu lukrativnosti výroby úspěšní. Současná 
honba prodejců (zejména řetězců) za co nejnižší-
mi cenami přímo vylučuje prosperitu mnoha vý-
robců zdravých potravin. A tak vidíme ohromnou 
disproporci mezi úrovní moderních vědeckých 

znalostí o účincích zdraví prospěšných ingredien-
cí v potravinářství a mezi finální nabídkou potra-
vin v maloobchodu.

Dovolím si tvrdit, že přes nepříznivou situaci 
cenových válek zaznamenávají odborníci v oblas-
ti výživy pokrok v nabídce tzv. funkčních potravin. 
Zejména výrobcům mléčných potravin se daří roz-
šiřovat sortiment svých produktů, a to především 
díky vhodné mediální propagaci. Díky reklamám 
si mnoho spotřebitelů zařadilo do svého slovníku 
výrazy probiotika, prebiotika, vláknina atd.

PEKAŘSKÝ SORTIMENT
Celozrnné pekařské výrobky jsou pro lidské 

tělo velmi důležité, a proto se většinou objevují 
v seznamu tzv. wellness stravy. Uspokojivou denní 
spotřebu vlákniny, jejíž DDD je stanovena na 25–
30 g, však u nás dle průzkumů dosahují pouze 2 %
populace. 78 % lidí nesní ani polovinu této den-
ní doporučené dávky. Pekaři namítají, že na celo-
zrnné nebalené pečivo prostě nelze přilepit etike-
tu a informovat zákazníky o jeho zdravotních pří-
nosech. To je samozřejmě pravda, a proto pouze 
osvěta a obecná znalost problematiky mohou při-
nést ovoce ve formě zvyšující se konzumace celo-
zrnných výrobků. A samozřejmě také šíře nabíd-
ky, chutnost a čerstvost pečiva. Dobrá spolupráce 
mezi pekaři a dodavateli cereálních směsí je pod-
mínkou pro splnění těchto požadavků.

IREKS ENZYMA s. r. o.
V současné době dosahuje nabídkový ceník 

společnosti IREKS ENZYMA v části Cereální 

směsi hodnoty 38 položek. Takovouto šíři sorti-
mentu, v naší zemi zcela ojedinělou, si společnost 
IREKS ENZYMA s. r. o. buduje od roku 1993. 
Některé cereální směsi se již staly „klasiky“. Přes -
to neusínáme na vavřínech a neustále vyvíjíme, 
inovujeme, informujeme a školíme odběratele, 
tiskneme letáčky a informační bulletiny pro finál-
ní zákazníky o zdravotních přínosech použitých 
složek uvnitř výrobku. 

Letošní podzimní série odborných seminářů 
pořádaných po dobu několika týdnů v předvádě-
cím centru v sídle společnosti je zaměřena na pro-
pagaci nové generace cereálního pečiva. S důra-
zem na obsažené suroviny a unikátní know-how 
vedoucí k výrobě tzv. soft pečiva jsou na těchto 
seminářích prezentovány moderní výrobky, které 
mají své technologické vlastnosti upraveny i pro 
průmyslové racionální zpracování. Zájem pekařů 
o spolupráci ve společné propagaci a snaze obo-
hacení trhu s pečivem o nové výrobky nás velmi 
těší, protože se naskýtá velká příležitost pro pe-
kárenský obor spoluúčastnit se na zvyšování spo-
třeby zdraví prospěšných potravin. Ať už je nazý-
váme jakkoli, např. funkčními nebo wellness po-
travinami.

Ing. Eva Nováková
IREKS ENZYMA s. r. o.

Kšírova 257
619 00 Brno

Tel.: 543 250 155
E-mail: info@ireks-enzyma.cz

www.ireks-enzyma.cz

Mohou výrobci ovlivnit spotřebu zdravých potravin?

Bulky ze směsi Královský Graham

Chléb Lupikorn s vysokým obsahem lupinové mouky

Pečivo RedCorn Ražené hvězdičky ze směsi Cereal Korn tmavý Sladový žitný chléb s vlašskými ořechy

Celozrnné housky ze směsi Cereal HIT s tvarohem Cereální sladový chléb se semeny slunečnice a tykve Chléb a pečivo ze směsi Cereal 2006
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Předkynutá zmrazená a nenakynutá 
zmrazená těsta jsou náchylná na 
výkyvy kvality při výrobě, na skladování 
a na následné rozmrazení a pečení. 
Zlep�ující přípravky Mro� a Krystal jsou 
optimálním a spolehlivým ře�ením pro 
jejich přípravu a následnou výrobu 
Þ nálního pečiva.

Creaplus – volnost a kreativita

Creaplus je nová řada koncentrovaných mixů, které může-
te použít v jakékoli receptuře a v libovolném dávkování bez 
toho, abyste museli na původní receptuře cokoli měnit.

S těmito mixy nemůžete udělat chybu – jednoduše navaž-
te všechny ingredience včetně zlepšujícího přípravku tak ja-
ko obvykle, na hmotnost mouky přidejte 5–50 % směsi Cre-
aplus a dobře vymíchejte. S rostoucím podílem Creaplus bu-
de pochopitelně nutné přidat do díže i více vody, popřípadě 
i droždí.

Creaplus Mexicano – pestrá směs mexických papriček, su-
šených rajčat, jemné cibulky a vybraného koření je jako kar-
neval chutí a barev, nefalšovaná mexická fiesta. Pro ještě lep-
ší chuť obsahuje přírodní žitný kvas.

Koncentráty Creaplus můžete použít do pšeničného i žit-
ného pečiva, v kombinaci s grahamovou a celozrnnou mou-
kou, do toustových i speciálních chlebů, do jemného pečiva 
i do plundrového nebo listového těsta. Dokonce můžete kom-
binovat oba mixy Creaplus v různých poměrech i mezi sebou 
navzájem a výsledek bude vždy perfektní.

Creaplus Provence – představte si procházku po zahrádce 
zalité teplým jižním sluncem, kde vzduch je plný vůní bylinek. 
Lístky tymiánu, majoránky, rozmarýnu, bazalky a levandule, to 
všechno spolu s žitným kvasem najdete v tomto originálním 
provensálském mixu.

PROVENSÁLSKÉ BAGETY 
Vynikající k přípravě obložených chlebů na všechny způsoby ne-
bo jako příloha k zeleninovým salátům. Překvapivě dobrá s českým
gulášem.

Pšeničná mouka 100 % 
Creaplus Provence 5 %
Easy Viva 10 % 
Droždí 3,5 % 
Voda 65 % 

Technologický postup: 
Míchání: 3 + 6 minut 
Teplota těsta: 22–25°C
Doba zrání:  20–30 minut

Z těsta vytvořit placky, svinout, rozválet a zašpičatit konce. Po-
moučit žitnou moukou a nařezat ostrou žiletkou.
Doba kynutí:  40–45 minut
Možno nechat kynout i volně pod plachtou – cca 90 minut
Teplota pece: 220–230°C
Doba pečení: 15–20 minut s počáteční párou 

CHLEBOVÉ TYČINKY GRISSINI
Pikantní snack k pivu nebo vínu. Na posyp použijte sezam, mák,
drcený pepř nebo papriku.
Pšeničná mouka 100 %
Creaplus Mexicano 10 % 
Easy Viva 10 % 
Droždí 3 % 
Voda 80 %
Mák, sezam 

Technologický postup:
Míchání: 2 + 9 minut 
Doba zrání: 30 minut volně pod plachtou
Těsto rozdělte na kusy o hmotnosti 1 kg (cca 60 tyčinek).
Teplota těsta: cca 25°C
Kusy těsta vyválejte na pláty a vyřízněte proužky o velikosti
20 x 2 cm – tyto dále válejte a vytáhněte do délky, obalte v má-
ku nebo sezamu.
Doba kynutí: 28°C, rel. vlhkost 80-85 %, 30 minut
Teplota pece: 220°C
Doba pečení: 15 minut s počáteční párou 

Více informací
vám rádi poskytnou
naši obchodní zástupci a technologové.

Puratos CZ, a. s. Modřická 63, 664 48 Moravany u Brna
 tel./fax: 547 244 165, 547 244 180, e-mail: info@puratos.cz
 www.puratos.cz



www.pekariaspol.cz

PEKAŘI a spol., spol. s r. o. 
Porubská 6132/19, 708 00 Ostrava - Poruba

Tel.: 596 913 451, 599 527 611, fax: 596 913 452
e-mail: info@pekariaspol.cz 

 P E K Á R N A N A P O R U B S K É  U L I C I
– PEČIVO VŽDY ČERSTVÉ A VONÍCÍ

LET

Společnost Delta Pekárny posílila svoji pozici na slovenském pekárenském trhu odku-
pem tří průmyslových pekáren v Žilině, Bratislavě a Levici. Doposud zásobovala místní 
trh z pekáren v Bratislavě-Petržalce, Komárně, Hliníku nad Hronom a v Košicích, které 
hrají důležitou roli pro pokrytí celé východní části Slovenska.

Delta Pekárny
posílily
na Slovensku

„Nová strategická akvizice nám pomůže op-
timalizovat výrobu a obchod a přispívá ke kon-
solidaci naší pozice na slovenském trhu. Na-
ším cílem je zdokonalení celoplošného servisu 
pro slovenské zákazníky,“ uvedl Marko Pařík, 
generální ředitel společnosti Ramill, která ří-
dí aktivity pekárenských skupin Delta Pekár-
ny a Odkolek ve čtyřech středoevropských ze-
mích.

Značka Delta vstoupila na slovenský trh již 
koncem roku 1997 a neustále posiluje díky 
kvalitě svých výrobků a servisu pozici na trhu. 
Dnes patří mezi největší pekárenské subjekty 
na Slovensku. Loni zaznamenaly Delta Pekár-

ny na Slovensku tržby ve výši 1,012 miliardy slo-
venských korun. Skupiny Delta Pekárny a Od-
kolek, jejichž fúzi povolil 28. února 2006 Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže, se v lednu 
2007 přetransformují v novou společnost Uni-
ted Bakeries s působností v České republice, 
Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. Loň-
ské tržby celého společenství, které je středoev-
ropským lídrem v oboru, přesáhly 8 miliard ko-
run. Stoprocentním majitelem je lucemburská 
společnost European United Bakeries. 

Jaroslav Pomp
ředitel pro vztahy s veřejností

RAMILL Group

CARLA spol. s  r. o.
Krkonošská 2850 

544 01 Dvůr Králové n. L.
Tel.: 499 329 113–5 

fax 499 329 118 

Rostoucí znalost obchodníků i zákazníků portfolia 
firmy Carla je jednak výsledkem podpory prodeje, 
ale také trvalé péče o jakost (společnost je držitelem 
certikátů ISO 9001 a ISO 14001). Odměnou za toto úsilí 
bylo také získání značky Klasa pro stěžejní výrobky. 

Jedná se o dnes již velmi známé ČOKOLÁDOVÉ
POLEVY v sáčcích. Spotřebitelé dokázali rychle rozeznat kva-
litu polev nabízených ve čtyřech verzích (tmavá, bílá, mléčná 
a lískooříšková). Polevy se v souadu s trendem convenien-
ce vyznačují snadnou a rychlou přípravou. Již po pěti minu-
tách ohřevu v horké vodě může hospodyňka i profesionál-
ní kuchař polévat či zdobit produkty své kulinářské fantazie. 

Také program LAGUNA získal toto oceně-
ní a přináší zákazníkům mořské plody plněné nugá-
tooříškovou náplní. Kartónový displej obsahuje deset 
kusů bonboniér o hmotnosti 200 g. Stoupající obli-
ba a též prodej dezertu Laguna nás motivoval k jeho 
dalším modifikacím, a to Lagunu mini 100 g a poslé-
ze praktickou dárkovou taštičku o hmotnosti 108 g.

Dalším z řady výrobků se značkou Klasa jsou klasické 
DEZERTNÍ BONBONIÉRY, které se na pulty dodáva-
jí ve třech variantách. Kávová náplň připomene chuť kla-
sického českého “turka”, pro příznivce italského sty-
lu je připravena verze cappuccino. Lískooříšková náplň 
pak patří k tradičně nejoblíbenějším příchutím plněných 
bonbonů. Také dezertní bonboniéry se dodávají v kar-
tonových displejích (opět po deseti kusech o hmot-
nosti 160 g). Tato řada produktů společnosti Carla by-
la doplněna o tzv. “mini dezerty“ o hmotnosti 100 g, 
které jsou hojně nakupovány pro chvilky mlsání. 

Dalšími výrobky uvedenými v nedávné době
na trh, které mohou nést tuto značku, jsou TYČINKY
z pravého kokosu v mléčné polevě, reprezentu-
jí novou řadu CARLA COCO obsahující tři typy zmí-
něných tyčinek: 100 g tyčinka v tradičním tvaru, 40 g 
pro nejmenší a extra balení v sáčku 20 ks po 20 g. 

Za poslední rok si získala velkou přízeň u zákazníků 
kakaooříšková pomazánka CARLA CREAM 400 g dodávaná 
v unikátním kelímku K3 s odnímatelným papírovým obalem. 
Pro oblast HORECA vyrábíme tento produkt v 35g kelímku. 

GRANDCHOCO SNACK je chuťově zajímavá kombi-
nace cereálních tyčinek a kakaooříškového krému oboha-
ceného o mléčný vápník se dodává v praktickém balení po 
50 g nebo 35 g, které je vhodné např. jako dětská svačina.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Zlepšující přípravky a další aditiva pro pekařskou a cuk-

rářskou výrobu je významný technologický fenomén po-
sledních 15 let. Má své příznivce, ale i odpůrce z řad za-
stánců klasické výroby. Jak hodnotíte tuto problematiku 
Vy a jak Vám zlepšující přípravky pomáhají ve Vaší výro-
bě a obchodu?

ODPOVĚĎ:
Roli zlepšujících přípravků v pekárenské a cukrárenské výrobě 

a názory na jejich přínos je asi nutné posuzovat z pohledu del-
šího časového úseku, než je uplynulých 15 let. Nabídka, rozsah 
využívání a vliv na vlastnosti hotových výrobků totiž od doby je-
jich zavedení do dnešních dnů prošel zajímavým vývojem, který 
měnil i můj pohled na účelnost jejich použití.

První širší uplatnění zlepšujících přípravků se zřejmě dá spo-
jovat s koncentrací výroby pekárenských výrobků do nově budo-
vaných průmyslových kapacit, tedy zhruba s obdobím před 30 
až 40 lety. Charakteristickou strojní technologií, instalovanou 
v těchto objektech, byly kontinuální výrobníky žitných a pšenič-
ných těst a na ně navazující, rovněž kontinuální, linky na tvaro-
vání a zrání chleba a pečiva a pásové cyklotermické pece. Role 
přípravků byla v tomto období zaměřena především na stabilizaci 
technologických parametrů výroby, a to zejména při výrobě běž-
ného a jemného pečiva, a vylepšení senzorických vlastností vý-
robků, které do značné míry ovlivňovalo podřízení technologie 
přípravy a vedení těst možnostem výrobního zařízení. I přes ješ-
tě stále relativně omezený sortiment přispěly zlepšující příprav-
ky k poměrně slušné kvalitativní úrovni zboží produkovaného 
v těchto pekárnách, která však byla ve finále poznamenána způ-
sobem distribuce do maloobchodní sítě. Výrazné rozšíření využí-
vání zlepšujících přípravků v pekárenské a cukrárenské výrobě na-
stalo po roce 1990 a rovněž svou roli v něm hrála strojní techno-
logie, tentokrát pro změnu spojená s rozvojem malých pekáren, 
a vznikající konkurenční prostředí na trhu pekárenských výrob-
ků v důsledku privatizace průmyslových provozoven tehdejších 
státních pekárenských a cukrárenských podniků. Snaha odlišit se 
svou produkcí od ostatních účastníků trhu vedla k zavádění no-
vých druhů výrobků, jejichž charakter a vlastnosti byly jiné než 
u dosavadního tradičního sortimentu. Zvyšování životní úrovně, 
orientace části obyvatelstva na zdravý způsob života a s tím spoje-
ná změna stravovacích návyků vedla výrobce k čím dále většímu 
podílu produkce pekárenských výrobků, které tyto parametry spl-
ňují, tzv. funkčním potravinám. Společně s tím se objevuje i no-
vý fenomén v konzumaci pekárenských výrobků – stále větší část 
čerstvého chleba a pečiva sní lidé mimo své domovy a doma pak 
využívají zamražené či předpečené pečivo z důvodu jeho pohoto-
vosti k případné spotřebě. Výrobci zlepšujících přípravků a smě-
sí se chopili příležitosti a předhánějí se v nabídce svých produk-

tů a služeb spojených s jejich zavedením do výroby a podporou 
prodeje nových výrobků. Podle potřeby je dnes možné přípravky 
použít k regulaci technologických procesů, ovlivňování senzoric-
kých vlastností výrobků a jejich nutriční hodnoty či k výrobě po-
travin pro vybrané skupiny obyvatelstva. Z tohoto je patrné, že 
prakticky každý pekárenský a cukrárenský subjekt musí ve větší 
či menší míře zlepšující přípravky a směsi používat, a to úměrně 
své velikosti a sortimentu výrobků. Naše společnost, především 
vzhledem ke svému zaměření na výrobu běžného a jemného pe-
čiva, není výjimkou a musí být schopna poptávku svých obchod-
ních partnerů po nových druzích výrobků uspokojit. Je výhodou, 
že u těchto výrobků je obecně akceptována vyšší realizační cena, 
a vytváří se tak větší přidaná hodnota. 

Klasická výroba chleba a pečiva, tedy lépe řečeno tradiční způ-
sob výroby s využitím vedení žitných kvasů a pšeničných omlád-
ků, má samozřejmě své nezastupitelné místo a může být do znač-
né míry prosta použití zlepšujících přípravků a přitom přinášet 
výrobky špičkové kvality. Výrobu ostatních druhů pekárenských 
výrobků si však už nepoužívání těchto přírodních biologicky ak-
tivních látek nedokážu představit. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Je pro Vaši prosperitu dostačující současná cenová hla-

dina cereálních výrobků? Zvláště když na jedné straně se 
ceny téměř všech vstupů, včetně základní suroviny mou-
ky, zvyšují a snahy konečných prodejců tlačí na co nejnižší 
malospotřebitelské ceny. A k tomu jsou známé ceny např. 
chleba a běžného pečiva v sousedním Rakousku a Němec-
ku na nesrovnatelně vyšší úrovni. Zůstane tento současný 
stav odkázaný na neřízený vývoj, anebo je podle Vás ne-
zbytné udělat něco pro to, aby i pekařské řemeslo bylo 
„v Evropě“? A co by to mělo být?

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení cenové úrovně cereálních výrobků a možností 

jejího vývoje v nejbližších letech je třeba realisticky vidět součas-
ný stav na trhu s potravinářským zbožím, především pak se zá-
kladními potravinami.

Ceny potravinářských výrobků nepatří mezi státem regulo-
vané a ten tedy, přes naše nářky a stížnosti na současnou úro-
veň cen a dodavatelsko-odběratelských vztahů, nemá pravomoc, 
a přiznejme si otevřeně, ani zájem do nich vstupovat. Možná je 
to tak i dobře, po představení, které státní úředníci předvedli při 
organizování snídaní či večeří pro naše velké obchodní partnery, 
by tento zásah mohl být i kontraproduktivní. Vyhlásit, respekti-
ve doporučit svým členům minimální odbytové ceny základních 
druhů potravin, v našem případě třeba konzumního chleba a roh-
líků, nemohou ani naše profesní svazy či společenstva, naopak 
okamžitě by se staly předmětem zájmu jednoho známého brněn-
ského úřadu. Za této situace mohou pouze medializovat důvody, 

proč je cenová hladina výrobků neudržitelná, a podporovat tak-
to snahu svých členů o dosažení vyšších cen. Obecně tedy jde 
o umění každého z nás, jak dobré si dokáže vyjednat podmínky 
při uzavírání obchodních smluv se svými odběrateli. Za situace, 
kdy na jedné straně dominuje síla obchodních řetězců a na dru-
hé je často existenční závislost jejich dodavatelů, však rovnocen-
né šance nejsou. Velký počet soutěžících účastníků na obou stra-
nách trhu tento stav jenom akcentuje. 

Ceny základních druhů potravin se také staly účinným mar-
ketingovým nástrojem a etalonem cenové úrovně potravinář-
ských prodejen, předmětem dokazování, které z nich jsou ,,nej“. 
A z tohoto důvodu musí být snaha výrobců o zvyšování cen – na 
rozdíl od naprosté většiny jiných druhů zboží a služeb – dlouho 
předem detailně rozebírána, propočítáván její dopad na českou 
rodinu, ale hlavně obecně potlačována. Přestože se jedná o vel-
mi vážné téma, dovolím si jedno přirovnání – pokoušet se za této 
situace o projednání zvýšení cen připomíná pohádku o slepičce 
a kohoutkovi. Naše důvody pro zdražení výrobků jsou chápány, 
dokonce ani větší nárůst by nebyl až takový problém, ale nikdo 
nechce být ten první, kdo zvýšení cen promítne do cen pulto-
vých, ledaže byste to dokázali prosadit i u svých dalších odběra-
telů, nejlépe ke stejnému datu.. A tak nezbývá než se všemi jed-
nat a pak znovu, a dostávat se tak do situací, s jejichž řešením by 
asi měli problémy i autoři slavné akce Kulový blesk.

Co tedy udělat proto, aby pekařské řemeslo bylo „v Evropě“? 
Myslím si, že pokud se týká sortimentu a kvality našich výrob-
ků, tak tam již dávno je, a určitě na špici pelotonu, a na to, kdy 
se nám podaří dotáhnout i cenově, bohužel odpovědět neumím. 
Jsem ale jednoznačně přesvědčen, že ne do té doby, dokud na 
obou stranách nedojde k výraznému snížení počtu soutěžitelů 
a v našem oboru nevznikne jasný cenový lídr, který by byl scho-
pen rovnat současné podmínky. Podle mého názoru by tento stav 
mohl nastat zhruba do 5 let, během kterých budou ti šikovněj-
ší z nás, kteří to ustojí, rádi, když se obchodní podmínky ještě 
nezhorší. Potom srovnávání nákladů a cen pekárenských výrob-
ků u nás a u našich sousedů ze starých zemí EU a jejich detailní 
porovnávání je určitě poučné, ale z pohledu výše uvedeného mi 
už připadá jako ztráta času a sebetrýznění nad tím, čeho reálně 
nemůžeme v dohledné době dosáhnout.

 
Redakce F. K.

 

od Ing. Vladimíra Dubjáka,
ředitele společnosti PEKAŘI a spol., spol. s r. o.,
se sídlem Ostrava - Poruba

Nové celobarevné vydání jedinečné publika-
ce, která byla poprvé vydána v roce 1997 ja-
ko vůbec první souhrnná publikace o vino-
hradnictví a vinařství České republiky.

Nová encyklopedie českého a moravského ví-
na přináší nejnovější poznatky doplněné množ-
stvím fotografií a kreseb. Autorům se podařilo 
společnými silami nashromáždit tak velké množ-
ství podkladů, že se rozhodli knihu rozdělit do 
dvou dílů.

V 1. díle se kniha věnuje tématům, která čtená-
řům přiblíží vše, co se týká vinic a hroznů. Mi-
lovníci vína i odbornější veřejnost jistě ocení po-
drobné a přehledné informace o všech odrůdách 
révy vinné, které se u nás pěstují. Přehled zahr-
nuje rovněž nejnovější odrůdy, které byly pro pěs-
tování v České republice uznány a schváleny na 
konci roku 2004. U každé odrůdy jsou srozumi-
telně popsány její charakteristiky doplněné foto-
grafiemi hroznů. Pro úplnost je zde popsán také 
typický charakter jednotlivých odrůdových vín, 

tedy barva, vůně a chuť vína. Informace o odrů-
dách uzavírá stručné doporučení k pokrmům.

Kniha se dále věnuje pěstování révy vinné a důle-
žitým faktorům jako půda, podnebí, technologie 
či osobnost vinaře, které výslednou kvalitu vína 
ovlivňují. V souladu s novým vinařským zákonem 
srozumitelně popisuje a názorně fotografiemi do-
plňuje třídění vín, tedy jakostní kategorie vín.

Jako první pak představuje nové vinařské oblas-
ti a podoblasti podle nového vinařského zákona. 
V jednotlivých podoblastech se čtenáři sezná-
mí s drobnými i  většími vinaři. Kniha také in-
formuje o všech vinařských školách působících 
v  České republice, významných vinařských ča-
sopisech, dále pak vinařských organizacích a vy-
braných vinotékách a obchodnících vinařskými 
potřebami. 

Nově se encyklopedie věnuje historii vinařského 
práva. Nejvýznamnější data pak ukazují důležité 
zlomové okamžiky v historii vinohradnictví a vi-

nařství u nás. Čtenáři se v závěru knihy dozví 
o příznivých účincích konzumace hroznů či sou-
vislostech znamení zvěrokruhu s odrůdovými ví-
ny. Pro lepší porozumění problematice je součás-
tí knihy vinařský slovníček. 

Přehlednost knihy podtrhuje její náročné grafic-
ké ztvárnění. Orientaci rovněž usnadňuje něko-
lik rejstříků. 

Kniha je vydána ve spolupráci s Vinařským fon-
dem a Svazem vinařů České republiky. 

304 celobarevných stran
na 1 000 barevných fotografií

křídový papír
pevná šitá vazba s přebalem

Doporučená prodejní cena: 299,- 

Více na

www.pragamystica.cz

Nová encyklopedie českého a moravského vína
A U T O Ř I :  V I L É M  K R A U S ,  Z U Z A N A  F O F F O V Á ,  B O H U M I L  V U R M ,  D Á Š A  K R A U S O V Á
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backaldrin s. r. o.,
Žitná 982, 272 01  Kladno, Czech Republic

Tel.: 420 312 245 526, +420 312 663 320
Fax: +420 326 538 114

E-mail: backaldrin@kornspitz.cz

IBA 2006 ve znamení PurPur fialové barvy

Největší světová pekař-
ská výstava IBA se kona-
la ve dnech 3. – 9. 10. 2006 
v Mnichově. Backaldrin le-
tos zbarvil celou výstavu 
do fialových barev PurPur 
chleba. U obou vstupů na 
výstaviště rozdávaly hos-
tesky papírové tašky s mo-
tivem PurPur chleba, které 
byly vidět na každém kro-
ku v každém pavilonu. 

CO TO VLASTNĚ
PURPUR PŠENICE JE?
Má jinou chuť, jiný obsah 

i vlastnosti. Jde o vzácnou, má-
lo známou pšenici PurPur a prá-
vě její purpurové zbarvení dává 
chlebu typický vzhled a název. 
Originál PurPur chléb je vyrá-
běn z celozrnných mouk z pše-
nice PurPur a žita. Cenné slož-
ky, jako např. vláknina a anto-
kyany, obsažené ve svrchních 
vrstvách pšeničných zrn Pur-

Pur, jsou tak obsaženy i v chle-
bu, který se vyznačuje křupavou 
kůrkou výrazné chuti, obzvláště 
šťavnatou střídou a dlouhou do-
bou čerstvosti.

Antokyany patří ke skupině 
sekundárních rostlinných složek, 
kterým je připisována řada pozi-
tivních účinků pro lidské tělo. Ob-
sah antokyanů je v pšenici Pur-
Pur téměř 10x vyšší než v běž-
ných druzích chlebové pšenice. 
Antokyany mají funkci přirozené 

ochrany buněk, protože půso-
bí jako antioxidanty a zachycují 
škodlivé „volné radikály“.

Stánek backaldrin byl umís-
těn na ploše 2200m2, u stolků 
se mohlo posadit více než 800 
zákazníků, pekařů doslova z ce-
lého světa. Tradiční špek dopl-
ňovalo každý den více než 50 
druhů pečiva, například tyčinky 
LONGFINGER, špaldové jem-
né pečivo, pečivo bez emulgáto-
rů. Mnohé druhy pečiva se pek-

ly i během demonstrací u strojí-
renských firem, jako třeba Riehle 
a König, kde probíhala strojová 
výroba Kornspitz přímo na lin-
ce. 

Celý veletrh se nesl ve zna-
mení konjunktury a pekařského 
optimismu a zejména strojařské 
firmy hlásily zakázky na něko-
lik měsíců dopředu, a to nejen 
díky rozvíjejícímu se ruskému 
nebo asijskému trhu, ale i díky 
českým a slovenským pekařům 
a jejich investicím.



V Y H O D N O C E N Í  –  F R I T O V A C Í  T U K Y  –  B E A S ,  A .  S . ,  P E K Á R N A  L I Č N O

Počet kusů Chuť Barva Vůně Poznámka

nečištěný tuk čištěný tuk nečištěný tuk čištěný tuk nečištěný tuk čištěný tuk nečištěný tuk čištěný tuk

1. Fritovací olej 7 212 18 861
po cca 

4 000 ks
rybí přípach 

po cca
7 000 ks

rybí přípach

tmavě žlutá 
neprůhledná

tmavě žlutá
průhledná
nemění se 

po cca 
4 000 ks
žluknutí

po cca
16 000 ks 
žluknutí

2,6 x více
usmažených kusů

při čištění
2. Palmový fritovací tuk FRIT
 – 10 kg kostka, 
 č. zb. 361

test se nedělal 22 098 test se nedělal
nebyl cítit

po žluknutí
test se nedělal

tmavě žlutá
průhledná
nemění se

test se nedělal
žádný zápach 
po žluknutí

vyšší kvalita tuku 
– více kusů

3. Palmový fritovací tuk FRIT
 – 10 kg kostka, 
 č. zb. 361
FILTROVÁN
KAŽDÝ DRUHÝ DEN

test se nedělal 19 971 test se nedělal
nebyl cítit

po žluknutí
test se nedělal

tmavě žlutá
průhledná
nemění se

test se nedělal
žádný zápach 
po žluknutí

Když se nečistilo 
každý den – menší 

počet kusů

4. Palmový fritovací tuk 
 SUPER  – balení 4 x 2,5 kg, 
 č. zb. 1872
FILTROVÁN
KAŽDÝ DRUHÝ DEN

test se nedělal 39 924 test se nedělal
po 23 000 ks 

zvláštní chuť, ale 
ve výrobku není

test se nedělal

tmavě žlutá
průhledná
nemění se

test se nedělal

po 23 000 ks 
zvláštní 

přípach, ale ve 
výrobku není

vyšší kvalita
– více kusů

Prodloužení životnosti fritovacího tuku – filtrování
I N G .  M I R O S L A V  L I P A V S K Ý ,   I N G .  V Ě R A  B E K O V Á  –  B E A S ,  a .  s .
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Tři firmy (PFAHNL Backmittel, spol. s r. o. 
+ BEAS, a. s. + SVAM Litomyšl spol. s r. o.) 
pro Vás připravili následující informaci, kte-
rá by Vám měla dát odpověď na tyto otázky:

■ Spoříte fritovací tuk? 
■ Šetříte čas při údržbě fritézy? 
■ Zvyšujete Vaši kvalitu?

Výrobu smaženého pečiva známe asi všichni, 
přesto nejdříve několik obecných vět.

V průběhu výroby smaženého pečiva se ve fri-
tovacím tuku usazují různé nečistoty – mouka, 
kousky těsta, škrob apod. Tato znečištění vedou 
k výraznému zhoršování kvality tuku. Přepalují se, 
působí jako katalyzátory – urychlují zkažení frito-
vacího tuku. Fritovací tuk pohlcuje i cizí chutě, 
které se potom přenáší do výrobku. V určitém stá-
diu, v určitém stupni znečištění se tuk již nemůže 
dále používat a musí být vyměněn.

Pokud se nám podaří tyto nečistoty z fritovací-
ho tuku odstranit – zcela jistě prodloužíme život-
nost fritovacího tuku, tj. dobu, po kterou má frito-
vací tuk ve všech ukazatelích výbornou nebo dob-
rou kvalitu a je zdravotně nezávadný.

A to je tématem tohoto článku. 
Předvedeme si, jak za pomoci filtru modelové 

řady FILTER KING německé firmy HAGESA-
NA – dodavatel firma SVAM Litomyšl spol. s r. 
o., jsou tyto nečistoty z fritovacího tuku odstra-
něny.

Tuk je filtrován skrze dvě komory filtračního 
systému.

V prvním filtračním koši jsou odfiltrovány hru-
bé nečistoty o velikosti od 1 mm. Jsou zachyce-
ny v nerezovém filtračním koši. Provádí se před-
filtrování. 

Ve druhém filtračním koši se provádí již jem-
né čištění. Zde se oproti prvnímu stupni použí-
vá navíc filtrační papír. Za pomoci jemného koše 
a filtračního papíru se odstraní všechny nečisto-
ty o velikosti od 20 µ. Odstraní se i velmi jemné 
plovoucí částice, které jsou pouhým okem nevidi-
telné. Speciálně tyto částice způsobují v průběhu 
výroby kažení fritovacího tuku. 

NĚKOLIK ÚDAJŮ:
–   sací výkon – filtr utrhne ze dna veškeré nečisto-

ty za pomocí koncovek, je možno se pohybovat 
s koncovkou mezi spirálami, dostaneme se i do 
rohů fritovací vany

–   podle množství fritovacího tuku rozhodujeme  
o typu filtru 
 – Fritéza do 100 kg fritovacího tuku 
 – Fritéza do 500 kg fritovacího tuku
 – Fritéza nad 500 kg fritovacího tuku

–   tomu je přizpůsoben výkon čerpadla (1 200 lit-
rů za hodinu, 3 000 litrů za hodinu, 6 000 lit-
rů za hodinu) 

–   výkonu čerpadla je přizpůsobena velikost filtrač-
ních komor

–  kdy filtrujeme – filtrování po ukončení smažení 
či kontinuální filtrování během výroby

–   v případě nepřetržitého – kontinuálního filtro-
vání je filtr připojen k fritéze za pomoci rych-
lospojek. Konečné manuální dočištění vany je 
prováděno prostřednictvím nástavce, který se 
jednoduše a spolehlivě připojí na sací stranu 
pomocí rychlospojky.

–   pracovní teplota – 120–180 °C – vzhledem k těs-
nícím materiálům je výhodou teplota 120° C

–  provedení – stolní (na vozíčku)
–  stacionární – s kolečky
–   mytí filtrů – běžným způsobem, doporučujeme 

v myčce
–   filtrační papír – dle znečištění možno použít 

dvakrát až třikrát. Použitý filtrační papír se jen 
očistí a nechá oschnout.

VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY
FRITOVACÍHO TUKU

Datum a místo:
19. 3.–22. 5. 2006 – BEAS, a. s.,

Hradec Králové, Pekárna Lično
Testovaný produkt:
1. Fritovací olej
2.  Palmový fritovací tuk FRIT – 10 kg kostka,

č. zb. 361
3.  Palmový fritovací tuk SUPER
     – balení 4 x 2,5 kg, č. zb. 1872

Zkoušku provedl:
Ing. Věra Beková – BEAS, a. s., pracovník odpo-
vědný za kvalitu
Popis zkoušky:
Strojní vybavení – Stacionární fritéza, velikost 48, 
výrobce SVAM Litomyšl spol. s r. o. – 2 kusy
–  Filtr na fritovací tuk Filter – King, typ F 20 – 

dodavatel SVAM Litomyšl spol. s r. o.
   
Zjišťování stavu tuku bylo prováděno:
1.  Rozborem fritovacího tuku ve Zdravotním 

ústavu v Hradci Králové.
 Zjišťovalo se peroxidové číslo (mmol/kg).
  Pokud peroxidové číslo dosáhlo 10 mmol/kg, 

byl tuk vyměněn. 
2.  Soupravou k posuzování stavu fritovacího tuku 

FRITEST
 –  porovnává se barva fritovacího tuku – spoleh-

livý rychlotest 
3. Senzorickou zkouškou – barva, chuť, vůně

Testovaný fritovací tuk byl ve dvou fritézách, na 
kterých se dělá stejná výroba – stejné množství, 
stejné tvary, náplně atd. V jedné fritéze byl čiš-
těný fritovací tuk (byl filtrován), v druhé fritéze 
byl nečištěný.

Fritovací tuk (běžný stav), smažící teplota – do 
180 °C
Porovnávací jednotka – počet usmažených kusů
Čištění – filtrování bylo prováděno každý den, 
u vyznačených produktů každý druhý den. 
Vybrána jen ta část zkoušky, která se týká vlivu fil-
trování – čištění na stav fritovacího tuku.

Vyhodnocení zkoušky: viz tabulka

Závěr k filtrování:
Filtrováním se podařilo 2,6x prodloužit dobu, 

po kterou měl fritovací  tuk ve všech hodnocených 
ukazatelích výbornou nebo dobrou kvalitu a byl 
zdravotně nezávadný.

Tedy odpověď na otázku:
Spoříte fritovací tuk ? ANO 

– tím, že prodloužíte životnost fritovacího tuku

–  tím, že při čištění zbyde téměř jen tzv. suchý 
odpad – při normálním čištění těchto fritéz se 
vždy ztrácí – s nečistotami se vyhodí i určité 
množství fritovacího tuku.

Doporučujeme začít filtrovat s novým fritovacím 
tukem. 

Vyšší kvalita fritovacího tuku se při prováděném 
čištění vyplatí.

 V našem případě by námi použitý nejkvalitněj-
ší fritovací tuk mohl být 2,1x dražší než použitý 
nejlevnější fritovací tuk (39 924 kusů a 18 861  
kusů). A tak velké cenové rozdíly v nabídce frito-
vacích tuků nejsou.

Čištění musí být prováděno každý den, maxi-
málně jednou za dva dny. 

Odpověď na otázku:
Zvyšujete Vaši kvalitu? ANO

–  při pravidelném filtrování zůstává kvalita frito-
vacího tuku a tím kvalita smažených výrobků 
na konstantní vysoké úrovni. 

Posouzení stavu čištěného fritovacího tuku sou-
pravou FRITEST nešlo použít – barva se neměni-
la. Použijeme smyslové hodnocení a čas od času  
provedeme rozbor.

Pracovní prostředí – významná změna k lepší-
mu.

Odpověď na otázku:
Šetříte čas při údržbě fritézy? ANO

–  šetříte čas v porovnání se stávajícím způsobem 
čištění – pohodlným a čistým způsobem vyčis-
títe do 15 minut fritézu o velikosti do 100 kg fri-
tovacího tuku, opakovaným pravidelným čiště-
ním zkracujete čas čištění.

 Současně jsou tím snižovány pracovní náklady 
na čištění fritovací vany.

Investice do filtru na tuk řady FILTER – KING 
se ve velmi krátkém čase zaplatí – vrátí. Peníze 
jsou vždy na prvním místě, ale nezapomeňte i na 
to, že výrobek má být zdravý – bezpečný. Tedy 
tato investice přispěje i k tomu, že budete vždy 
vyrábět zdravé a bezpečné smažené výrobky.



Česká 
kvalita

D A V I D  K U B L A ,
N Á R O D N Í  I N F O R M A Č N Í 

S T Ř E D I S K O
P R O  P O D P O R U  J A K O S T I 

Orientovat se v bohaté nabídce zboží na pultech 
obchodů a rozsahu nabízených služeb  vyžadu-
je často nemalé úsilí. V tomto střetu nabídky 
a poptávky ne vždy vyhrává spotřebitel,  ač o jeho 
spokojenost by mělo jít především. Jak tedy zajis-
tit, aby si zákazník koupil skutečně kvalitní výro-
bek či službu?

Od roku 2002  existuje v rámci Národní poli-
tiky podpory jakosti Radou České republiky pro 
jakost vyhlášený program podpory prodeje kva-
litních výrobků a služeb Program Česká kvalita. 
Program je garantovaný vládou České republiky 
a zavádí jednotný systém důvěryhodných značek 
kvality. Je vhodný především pro malé a střed-
ní firmy a je bez omezení otevřený pro výrobce 
a poskytovatele služeb. 

Základním principem Programu Česká kva-
lita je skutečnost, že neexistuje jediná podporo-
vaná značka kvality, ale že je vytvořen program, 
který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovol-
né množství značek kvality různých cechů, spole-
čenstev, sdružení apod. Mezi hlavní zásady tohoto 
programu patří především splnění následujících 
požadavků. Kvalitu výrobků nebo služeb ověřu-
je třetí nezávislá strana (akreditovaná zkušeb-
na), výrobek nebo služba musí splňovat všechna 
zákonná ustanovení a předpisy.  Dále organizace, 
která značku uděluje (správce značky), je povin-
na vyhodnocovat spokojenost zákazníků a uživa-
telů s výrobkem nebo se službou a pravidelně pro-
věřovat schopnost výrobce dlouhodobě dodržovat 
kvalitu produkce. 

Výhody, které přináší Program Česká kvalita 
spotřebiteli, jsou jednoznačné: především podá-
vá informace při nákupu, dokládá kvalitu zboží 
a služby, usnadní orientaci při nákupu a hlavně 
garantuje kvalitu nakupovaného zboží. Vzhledem 
k povinnosti vyhodnocovat spokojenost zákazní-
ků se spotřebitel může aktivně zapojit do hodno-
cení kvality zboží a služeb.

Co ale Program Česká kvalita přináší a umož-
ňuje výrobcům a poskytovatelům služeb?

Získáním značky kvality zapojené do Programu 
Česká kvalita výrobce získá možnost lépe prezen-
tovat svoji firmu na veřejnosti, realizovat propaga-
ci výrobků a služeb s minimálními náklady, vstu-
povat s výhodou do veřejných zakázek a tím vším 
dokladuje svoji péči o kvalitu. 

V rámci listopadového Evropského týdne kvali-
ty v České republice je každoročně pořádán slav-
nostní Večer s Českou kvalitou. Na večeru jsou 
předávána ocenění ověřené kvality novým držite-
lům značek zařazených do Programu Česká kva-
lita. Letos jsou mezi 15 oceněnými firmami, které 
dbají na kvalitu své produkce, i dvě z oblasti potra-
vinářství, které obdrží značku Metro Quality zařa-
zenou do Programu Česká kvalita.

Oceněnými společnostmi jsou:
•  PEJSKAR & Spol., s. r. o., obdrží ocenění za 

výrobek Metro Quality  Poličan 

•  MADETA, a. s. obdrží ocenění za výrobek Met-
ro Quality NIVA plísňový sýr

Aktuální informace o programu, přehled zna-
ček kvality a kontakty na správce značek zařaze-
ných do Programu Česká kvalita najdete na
www.ceskakvalita.cz 
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Slýcháváte o standardech EurepGAP od 
svých odběratelů, zejména zástupců ob-
chodních řetězců? Víte, že brzy bude certi-
fikace EurepGAP velkou výhodou či dokon-
ce podmínkou pro udržení současných ob-
chodních vztahů? Nevíte však, co vlastně 
to ten EurepGAP je a kde najdete více in-
formací?

Na tyto a další otázky najdete odpovědi 
v následujícím článku.

CO JE EUREPGAP?
EurepGAP je soubor soukromých, dobrovol-

ných, mezinárodně uznávaných standardů pro ob-
last zemědělské produkce. Vlastníkem standardů 
je společnost FoodPLUS GmbH – německá ne-
zisková organizace, která pracuje prostřednictvím 
svého sekretariátu EurepGAP se sídlem v Kolíně 
nad Rýnem.

U zrodu standardů stála pracovní skupina 
Eurep (Euro-retailer produce working group), 
jejímiž členy byli obchodníci, velké nadnárodní 
společnosti (např. Ahold, Tesco, Delhaize atd.) 
a zástupci zemědělců. V době vzniku této iniciati-
vy (r. 1997) byla široce diskutovaným problémem 
nemoc šílených krav – BSE, která způsobila zin-
tenzivnění péče o zdravotní nezávadnost produk-
tů zemědělské prvovýroby.

Výsledkem snažení pracovní skupiny je jednot-
ný mezinárodně uznávaný soubor standardů, je-
jichž prostřednictvím je zákazníkům garantována 
zdravotní nezávadnost a bezpečnost produktu, dá-
le zajištění dosledovatelnosti, garance původu pro-
duktu, udržování bezpečných pracovních podmínek 
pracovníků, produkční postupy ohleduplné k život-
nímu prostředí a taktéž neméně důležitá je sociální 
odpovědnost organizace.

Standardy EurepGAP jsou v současné době 
přeloženy do 19 světových jazyků, mezi nimiž 
nechybí ani čeština a slovenština, a jsou volně ke 
stažení na stránkách www.eurep.org. 

KDE VŠUDE JIŽ SE STANDARDY 
EUREPGAP PRACUJÍ?

EurepGAP je skutečně globálním standardem, 
který zdaleka není používán pouze v Evropě, jak 
by mohl název napovídat. V současné době je sys-
tém EurepGAP aplikován v téměř 80 zemích svě-
ta a do roku 2006 bylo vydáno více než 50 000 
certifikátů EurepGAP. 

NA CO SE STANDARDY EUREPGAP 
VZTAHUJÍ A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI 

CERTIFIKACE?
Standardy upravují 5 následujících oblastí:

•  Integrované zajištění hospodaření na farmách 
(IFA – Integrated Farm Assurance)

•  Ovoce a zelenina (FV – Fruit and 
Vegetables)

•  Květiny a okrasné dřeviny (Flowers and 
Ornamentals)

•  Integrované zajištění akvakultury (Integrated 
Aquaculture Assurance)

• Zelená káva (Green Cofee)

Pro každou z výše uvedených oblastí existují ty-
to základní dokumenty:
–  Obecné požadavky (udávají pravidla pro certifi-

kaci, certifikační postupy a pravidla pro zacháze-
ní se standardem);

–  Kontrolní body a kritéria shody (vlastní soubor 
požadavků);

–  Checklist (kontrolní seznam) (dokument, kte-
rý obsahuje vlastní soubor požadavků a zároveň 
slouží při auditu k zaznamenávání shody či ne-
shody s danými požadavky).
Požadavky standardu jsou rozděleny do tří 

úrovní důležitosti na klíčové povinnosti, dále po-
vinnosti a doporučení. Pro získání certifikátu je 
nutné splňovat všechny aplikovatelné klíčové po-
vinnosti a 90% všech povinností (pro oblast Ovo-
ce a zelenina platí nutnost splnění 95% všech apli-
kovatelných povinností).

Při certifikaci rostlinné produkce je nutné, aby 
v době auditu byla alespoň jedna plodina posuzo-
vané oblasti na farmě přítomna (ať už na poli ne-
bo ve skladu). V případě živočišné produkce musí 
být v době posuzování na farmě všechna zvířata, 
která spadají do rozsahu certifikace. 

Způsobů certifikace systému managementu 
podle EurepGAP je několik. Jednou z možnos-
tí je certifikace individuální farmy, dále je mož-
né certifikovat skupinu farmářů (v tomto případě 
musí mít skupina zaveden společný systém ma-
nagementu kvality, který je spravován centrálou), 
je také možné nechat certifikovat pouze vybrané 
komodity apod.

Audity provádějí nezávislí auditoři, kteří musí 
splňovat požadavky na vzdělání, praxi, znalost od-
borných termínů atd. 

Platnost certifikátu je maximálně 3 roky.

  POŽADAVKY STANDARDU
PRO INTEGROVANÉ FARMY

– STRUČNÝ VÝTAH
Požadavky nejobsáhlejšího standardu Integro-

vané zajištění hospodaření na farmách jsou roz-
děleny do několika modulů podle oblastí země-
dělské produkce.
1.  Společné základní požadavky (vedení záznamů, 

interní audit, bezpečnost práce, ekologické pří-
stupy, stížnosti, stroje a zařízení..)

2.  Rostlinná produkce – společné požadavky (sle-
dovatelnost, osivo, sadba, půda, substráty, 
užívání hnojiv, zavlažování, ochrana rostlin, 
posklizňové úpravy..)

3.  Polní plodiny
4. Ovoce a zelenina
5.  Živočišná produkce – společné požadavky (nákup, 

identifikace, sledovatelnost, krmení, napájení, 
ustájení a vybavení, zdraví zvířat, léčiva…)

6. Skot a ovce
7. Produkce mléka
8. Prasata 
9. Drůbež

Pro farmu (např. chovatele skotu), která se roz-
hodne pro certifikaci podle této standardu pro 
Integrované farmy, nejsou aplikovatelné všechny 
výše uvedené moduly. Pro takovou farmu budou 
závazné 1. společné základní požadavky, dále 
5. společné požadavky pro živočišnou produkci 
a modul č. 6. skot a ovce. 

Ti, kteří  se pro certifikaci podle EurepGAP 
rozhodnou, se nemusí bát přehnaných požadavků 
normy. Většina požadavků EurepGAP je uprave-
na naší platnou legislativou, která jde často i nad 
rámec standardů EurepGAP.

A JAKÁ JE SITUACE V ČR?
V současné době není možné nechat si svoji 

zemědělskou praxi certifikovat podle české verze 
standardu. Na vytvoření této verze se pracuje od 1. 
února 2006 v rámci projektu výzkumného progra-
mu Ministerstva zemědělství (MZe) ČR. Projekt 
nesoucí oficiální název „Podpora zavádění stan-
dardů EurepGAP do zemědělské praxe ČR“ byl 
přijat v rámci veřejné soutěže Národní agentury 
pro zemědělský výzkum (NAZV) a je financován 
z prostředků MZe ČR. Cílem projektu s dobou 
řešení od roku 2006 do roku 2009 je kromě vytvo-
ření české verze standardu EurepGAP, vytvoření 
výkladu k aplikaci standardu v praxi, také formu-

lace postupů pro certifikaci, postupů pro akreditaci 
certifikačních orgánů a postupů pro personální cer-
tifikaci expertů a v neposlední řadě vytvoření ško-
licích programů.

Členy projektového týmu jsou zástupci České 
zemědělské univerzity v Praze, dále České společ-
nosti pro jakost a Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze. Při realizaci projektu jsou udržo-
vány kontakty se zástupci zemědělské prvovýroby, 
státních orgánů, zájmových sdružení a dalších za-
interesovaných stran, které jsou vzácným zdrojem 
praktických připomínek z praxe. 

Během necelého roku realizace projektu byl 
udělán velký kus práce. Byly přeloženy standardy 
pro Integrované zajištění hospodaření na farmách 
a Ovoce a zeleninu. Bylo také provedeno srovná-
ní požadavků standardů EurepGAP s legislativou 
ČR, proběhla také první pilotní přezkoumání po-
žadavků standardu ve vybraných farmách a nyní 
se chystají podklady pro vytvoření výkladu k zave-
dení standardu do praxe. 

Dalším důležitým krokem bylo založení národ-
ní technické skupiny pro překlad standardu pro In-
tegrované zajištění hospodaření na farmách. Tato 
skupina funguje pod hlavičkou EurepGAP a mezi 
její hlavní činnosti patří zejména zajištění korek-
tur k překladům standardů, tvorba výkladů, dále 
spolupráce se sekretariátem EurepGAP na lokál-
ní úrovni, konzultace a spolupráce se zástupci za-
interesovaných stran atd.

  
CO ŘÍCI ZÁVĚREM?

Tlak na zavádění systémů řízení bezpečnosti 
a kvality, který je v současnosti vyvíjen ze strany 
distribučních řetězců na výrobce potravin, se pro-
jevuje i v obchodních vztazích s producenty země-
dělských surovin. 

Očekávanými přínosy výše uvedeného národ-
ního projektu je zejména vytvoření standardů pro 
správnou zemědělskou praxi, zavedení objektiv-
ního a jednotného hodnocení, usnadnění vstupu
prvovýrobců do distribučních řetězců, zvýšení kon-
kurenceschopnosti zemědělců, vytvoření podmí-
nek pro vzdělávání a školení v této oblasti a zlep-
šení a zefektivnění systémů kvality a bezpečnosti 
potravin v zemědělské prvovýrobě a tím v celém 
řetězci produkce protravin  (od vidlí na vidličku). 

Ing. Kateřina Myšková
Česká společnost pro jakost 

Kontakt: myskova@csq.cz

Dnes patří mezi diskutovaná témata nove-
la vyhlášky upravující požadavky pro provo-
zovatele stravovacích služeb, v médiích se 
objevují výňatky změn vzhledem k původní 
vyhlášce. Každý provozovatel stravovacích 
služeb je vázán evropskými předpisy, a to bez 
ohledu na znění národní vyhlášky, která tyto 
předpisy může upřesňovat, případně zjedno-
dušovat některé požadavky. Mezi nařízení 
stanovující obecné zásady a požadavky pat-
ří nařízení ES č. 178/2002 a další rozvíjející 
nařízení, zejména ES č. 852/2004 o hygieně 
potravin. Provozovatel stravovacích služeb je 
odpovědný za bezpečnost potravin a pokrmů 
a je povinen zavést a dodržovat stálé postupy 

založené na zásadách HACCP. Jako vodítko 
nařízení doporučuje využít pokyny pro správ-
nou praxi. 

Proto byl Radou ČR pro jakost v rámci Národní 
politiky podpory jakosti vypsán projekt podpory 
jakosti, jehož výstupem bylo vydání příručky Zása-
dy správné výrobní a hygienické praxe ve stravova-
cích službách. Projekt řešil Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR ve spolupráci se Sdružením pro 
Cenu ČR za jakost a za úzké spolupráce Minister-
stva zdravotnictví, zastoupeného hlavním hygieni-
kem ČR. Na vypracování se podíleli nejen odbor-
níci v oboru, ale i lidé z provozů a praxe.

Příručka je rozdělena do dvou samostatných 
částí. První, teoretická část, obsahuje věcný pře-

hled s komentářem a vysvětlivkami požadavků 
evropské a české legislativy a modelové příklady 
obvyklých problémů a nedostatků v návaznosti na 
zkušenosti z praxe.

V druhé, uživatelské části, příručka poskytuje 
praktický návod na zavedení a plnění požadavků 
platných předpisů, včetně hodnocení stávající si-
tuace ve stravovacím zařízení, ukazuje cestu mož-
ného postupného zlepšování stavu stravovacího 
zařízení pomocí sebehodnocení. Dále obsahuje 
vzory formulářů pro zavedení systému HACCP 
nebo systémů založených na těchto požadavcích. 

Hlavním smyslem bylo srozumitelnou formou 
vytvořit přehled a výklad požadavků evropské 
a české legislativy, přístupy k hygieně ve stravova-

cích službách v návaznosti na nové evropské před-
pisy shrnuté do tzv. „hygienického balíčku“, pře-
devším tedy nařízení ES č. 852/2004 o hygieně. 
Příručka je určena subjektům působícím ve stra-
vovacích službách, jak v pohostinství soukromém 
(restaurace), tak i příspěvkovém (školní jídelny, 
nemocnice apod.).

Oba díly příručky Zásady správné výrobní 
a hygienické praxe ve stravovacích službách jsou 
v rámci Národní politiky podpory jakosti k dispo-
zici zdarma ke stažení v elektronické podobě na 
internetových stránkách Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu ČR (www.socr.cz) a Národního infor-
mačního střediska pro podporu jakosti
(www.npj.cz). 

EurepGAP – standardy pro správnou zemědělskou praxi.
Významná konkurenční výhoda zemědělců.

Správná výrobní praxe
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Letošní listopad přináší již tradičně v rám-
ci Měsíce kvality v ČR množství nejrůznějších 
akcí. Ty nejvýznamnější z nich se konají v Pra-
ze vždy v rámci Evropského týdne kvality a jsou 
jimi Slavnostní večer v Paláci Žofín, Meziná-
rodní konference v Národním domě na Vinohra-
dech a Večer s Českou kvalitou tamtéž.  

Evropský týden kvality je organizován jmé-
nem Evropské organizace pro jakost Českou spo-
lečností pro jakost, Sdružením pro Cenu ČR za 
jakost a Národním informačním střediskem pro 
podporu jakosti.

Záštitu nad pořádáním Evropského týdne kva-
lity převzali představitelé státu, mimo jiné i před-
seda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl 
Sobotka, Rada ČR pro jakost a zástupci podnika-
telských svazů a sdružení.

Celý Evropský týden kvality se letos nese ve 
všech zúčastněných zemích společně v duchu 
motta „Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu živo-
ta“. Znovu po roce je příležitost se sejít a poho-
vořit o aktuálních tématech, setkat se s předními 
odborníky z oblasti kvality, a hlavně spousta pří-
ležitostí dozvědět se něco užitečného nového. 

Národní cena ČR za jakost byla letos nově vyhlá-
šena ve dvou oddělených kategoriích – zvlášť pro 
veřejný a zvlášť pro podnikatelský sektor. Slav-
nostní předání ceny vítězům proběhne 13. listo-
padu v  reprezentativních prostorech Paláce Žofín 
na Slovanském ostrově. 

Pořadatelé Mezinárodní konference připravili 
pro účastníky zajímavý odborný program za účas-
ti předních domácích odborníků a významných 
hostů ze zahraničí. Ze zahraničních hostů bych 
rád jmenoval pana Bertranda Jouslin de Noray, 

generálního sekretáře Evropské organizace pro 
kvalitu EOQ .

Jednání v sekcích pak nabízí v duchu výše uve-
deného motta aktuální a významná témata Veřejný 
sektor – záruka lepšího života, Bezpečnost potravin 
– teorie a praxe, Robustní procesy dodavatelů auto-
mobilového průmyslu a Lidé: zdroj výkonnosti orga-
nizace. Mezinárodní konference se koná 14. a 15. 
listopadu v Národním domě na Vinohradech.

Zakončením Evropského týdne kvality je pořá-
dání oblíbeného Večera s Českou kvalitou. Tra-
dičně jako v minulých třech úspěšných ročnících 
přináší předávání ocenění ověřené kvality novým 
držitelům značek zařazených do Programu Čes-
ká kvalita. Na večeru každoročně vystupují na-
ši  přední umělci. Letošní večer provázejí jazzové 
melodie. Součástí večera je jako vždy i charitativ-
ní tombola, jejíž výtěžek je tento rok věnován dět-

skému domovu v Tisé v Ústeckém kraji. Slavnost-
ní večer se koná 15. listopadu v Národním domě 
na Vinohradech.

Charakterem akcí je náplň Měsíce kvality 
sestavena tak, aby oslovila velkou část veřejnos-
ti. A proto nesmíme zapomínat ani na žáky a stu-
denty, kteří by si měli do života odnášet kvalitu 
už tak říkajíc v krvi. Národní informační středis-
ko pro podporu jakosti každoročně pořádá pod-
zimní soutěž pro žáky základních škol a studen-
ty středních a vysokých škol Poznej kvalitu, vyhraj 
kvalitu. Cílem soutěže je prohloubit mezi mladou 
generací všeobecné povědomí a vnímání kvality 
jako nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života. 
Letošní motto Evropského týdne kvality naznaču-
je, že kvalita v širším pojetí není jen prázdný nebo 
úzce odborný pojem, ale že se dotýká veškeré naší 
činnosti a vnímání.
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Listopad ve znamení kvality
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Na 5 otázek odpovídá:

Viktor K o r č e k, MBA 
ředitel společnosti SEDBA BAKING spol. s r. o.

se sídlem v Praze
1.  Zlepšující přípravky a další speciální ingredience jsou pro pekař-

skou a cukrářskou výrobu nezbytné a dodává je dnes již vyhraně-
ný a samostatný obor této potravinářské činnosti. V České repub-
lice se této aktivitě věnuje řada firem a také společnost SEDBA
BAKING spol. s r. o., v níž vykonáváte funkci ředitele. Mohl bys-
te nám Vaši společnost představit a charakterizovat její činnost? 
A také sdělit, jak se Vám na českém trhu daří? 

Firma SEDBA BAKING nepůsobí na českém trhu náhodou. Je-
jí existence je strategické rozhodnutí skandinávského mateřského 
koncernu ORKLA. SEDBA BAKING je konkrétně součástí jeho 
divize ORKLA FOOD INGREDIENTS, která má za úkol záso-
bovat evropské výrobní jednotky kvalitními ingrediencemi. Naše fir-
ma zásobuje pekárny a cukrárny téměř vším, co tyto firmy potřebují. 
Dodáváme exkluzivně například vlastní značku droždí BAKER, 
nabízíme pekařské a cukrářské směsi a zlepšovače firmy CREDIN, pré-
miové ovocné náplně PURE FOOD, vynikající fondant FRANKEN
a mnoho dalších, které by se na tuto stránku nevešly. Naše firma 
má ve svém portfoliu cca 500 položek. Firma se v minulosti ori-
entovala spíše obratově a tomu také odpovídala profesní struktura 
týmu. Dnes má firma mnohem více odborníku z oborů pekařského 
a cukrářského, kteří se navzájem výborně doplňují a dohromady tvoří 
velice dobře fungující tým, který dokáže splnit i ta největší přání 
našich klientů. Naše firma se v minulosti potýkala s provozní ztrátou, 
která plynula zejména z rostoucích logistických nákladů. Dnes jsme 
však objevili mnoho efektivnějších cest a konečně míříme k bodu zlo-
mu, který je jakousi „podmínkou“ pro další investice našeho koncer-
nu v České republice. Jsem velice rád, že má naše firma stále stovky 
loajálních zákazníků a že vítají pozitivně jak strukturální, tak i per-
sonální změny, které jsou pro firmu v transformaci nezbytné.

2.  Pekařský a cukrářský sortiment v každé zemi má svoji tradici. 
Nabídka výrobků pro spotřebitelskou veřejnost je u nás velmi širo-
ká a z ní vyplývá i možnost pro dodavatele zlepšujících přípravků 
a služeb pro obor pekař – cukrář. Jakým způsobem funguje systém 
nabídky Vaší společnosti pro Vaše odběratele a čím jste úspěšněj-
ší před konkurencí? A jakého produktu ve Vaší nabídce si nejvíce 
ceníte a čím můžete své odběratele nejvíce zaujmout? 

Nám jde především o to, aby naše spolupráce se zákazníkem 
vedla k jeho prosperitě. Náš hospodářský výsledek musí být spíše 
vedlejší produkt nadšené práce v námi zvoleném oboru. Díky miliar-
dovým obratům, které generuje náš koncern, tak dokážeme na český 
trh přivézt prakticky cokoliv, a to za mimořádně dobrých podmínek. 
Otázkou však zůstává, co je ochoten akceptovat český spotřebitel a 
po čem skutečně touží. Řekl bych, že naší výhodou je v současné 
době nový marketingový pohled na trh a nadšení lidí, kteří jsou 
v naší firmě. Odbornost a nadšení pro práci je snad tou největší 
zbraní, kterou firma může mít. Když si k tomu ještě přidáte oporu 
mateřské skupiny a z toho plynoucí kontakty po celém světě, tak 
je náš úspěch opravdu jen závislý na naší poctivé práci a trošičce 
štěstí, tak jako ve všem. My s našimi klienty v první řadě konzultu-
jeme potřeby jejich zákazníků, ty pak z velké části definují charak-
ter a kvalitu navrženého výrobku. Lákají nás inovace, které jsou ve 
světě již lety prověřené, ale na které si český zákazník musí teprve 
ještě zvykat. To čekání nám nevadí, dobrý obchod přináší jistotu 
existence, ale tu největší radost přináší mimořádné průkopnické 
počiny, pro které je v Čechách prostoru téměř neomezeně. Vidíme 
to v jiných oblastech gastronomie, módy etnických kuchyní atd. 
V našem oboru se dá také tvořit mnohem intenzivněji, než tomu 
bylo dosud. 

3.  A kde se Vaše výrobky vyrábějí? Máte také výrobní základnu na 
našem území? A kde se uskutečňuje Vaše poradenská a servisní 
činnost? Současně bych Vás rád požádal o představení celého sor-
timentu Vámi dodávaných výrobků a také služeb pro pekaře a cuk-
ráře. 

SEDBA BAKING má mnoho exkluzivních kontraktů v mnoha 
evropských zemích. Dovažíme z Norska, Švédska, Dánska, Polska, 
Německa atd. Výrobě v Čechách se nebráníme, ale zatím spolupracu-
jeme jen s některými českými výrobci, jako je např. JH GROUP, 
ASP, HAMÉ atd. Bohužel ne všechny kontrakty jsou exkluzivní. 
Z toho vyplývá, že musíme neustále hledat nové dodavatele, kteří 
splní jak cenové, tak i jakostní požadavky našich zákazníků. My 
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chápeme službu pro zákazníka se stejnou odpovědností jako záso-
bování armády v době války na trhu. Když jim nedodáme to nejlepší 
za nejvhodnější cenu, tak můžeme jeho pozici komplikovat, a to by 
znamenalo naše selhání. Náš sortiment je tvořen mnoha skupinami, 
z nichž bych rád zmínil nejprve naši novou a průkopnickou skupinu 
MARCIPÁN. My už totiž nepřinášíme pouze exkluzivní modelovací 
marcipán a surovou marcipánovou hmotu, ale také marcipánové 
pasty, které jsou již jakýmsi marcipánovým těstem k okamžitému 
použití v mnoha konečných výrobcích. Nabízíme také kompletní 
know-how přípravy marcipánových výrobků za „české“ ceny ve spo-
lupráci se sestřinou výrobnou v Odense, Dánsko. Je to „Pohádkový 
marcipán z města H. CH. Andersena – Odense“. Z dalších sku-
pin bych rád jmenoval například pekařské a cukrářské směsi včetně 
zlepšujících přípravků, které dovažíme ze sestřiné firmy CREDIN. 
Naše firma je velmi aktivní v cukrářských polevách a fondánu. Jsme 
exkluzivní dodavatel firmy Suedzucker pro český a slovenský trh a 
jeden z mála dodavatelů čokolád např. firmy Barry Callebaut. 

Naše firma samozřejmě také dodává základní tuky SETUZA a 

inovační margarínové výrobky ze sestřiné firmy DRAGSBAEK. 
Za zmínku stojí zejména výrobek Flyt-X, který dokáže prodloužit 
trvanlivost výrobků až o několik dní za nesnížené kvality. Je to 
skutečně špičkový výrobek. Měl bych také určitě zmínit mléčné a 
ovocné náplně zejména od dodavatelských firem PURE FOOD a 
JH GROUP, s kterými spolupracujeme již dlouhá léta. Mouku a 
další mlynářské výrobky doporučujeme z Mlýnu Čistá u Rakovní-
ka. Sedba Baking samozřejmě dodává také základní suroviny, jako 
je cukr, sůl, koření atd. V tomto roce zahajujeme také prodej hoto-
vých cukrářských výrobků a nápojů, abychom naše zákazníky moh-
li zásobit i v jejich přidružených prodejnách. 

4.  Ekonomika a prosperita potravinářských společností je velmi závis-
lá na schopnosti „dobře“ prodat. V současné době se stává dost 
obecným limitujícím faktorem úspěšnosti nejen konkurence, ale 
především silný tlak obchodních řetězců na co nejnižší dodava-
telské ceny finálních potravin. Tento tlak pak logicky působí na 
potravinářské výrobce a jejich úsilí stlačovat i ceny vstupů má vliv 
i na obchodní pozici Vás, jejich dodavatelů. Jak vidíte tento pro-
blém Vy? 

Řetězce skutečně často narušují tržní rovnováhu. Dalo by se 
říct, že mnohým výrobcům neurčuje prodejní cenu trh, ale řetězec. 
Tlak na cenu způsobuje to, že naše nejlepší přípravky a suroviny 
nemůžeme z cenových důvodů většinou prodávat. Tento jev nás 
mrzí zejména kvůli domácnostem, které jsou nakonec rády, že rohlík 
přežije poživatelný do rána a šlehačka nespadne z dortu už cestou 
domů. Na druhou stranu tlak na cenu a nízkou kvalitu výrobků ze 
strany velkých prodejců vytváří prostor pro opravdové „domácí“ 
cukrárny a pekárny. Osobně znám mnoho lidí, kterým je jedno, jestli 
rohlík stojí korunu nebo tři, ale zda vydrží ještě na druhý den a jakou 
má chuť. Výše zmiňovaný margarínový zlepšovač Flyt-X je důkazem 
toho, že při halířových investicích na kus výrobku může zákazník 
obdržet až několikanásobně vyšší užitkovou hodnotu. Další prostor 
vzniká pro „malé“ výrobce v doprovodných službách a kvalitě prode-
je. Koneckonců i provoněná pekárnička může být výborným místem 
pro setkání, a dává tak mnoho dalších výzev podnikatelům. Je přece 
samozřejmé, že člověk raději nakupuje v příjemném prostředí 
s výborným personálem než v anonymním prostředí přesýpaného 
pečiva a mačkaných dortů s ubohou obsluhou špatně placeného per-
sonálu. Musíme se holt na každou hrozbu dívat jako na příležitost. 
Tím však nechci nijak snižovat drastické chování řetězců, které je 
cítit na každém kroku!

5.  Úspěch každé firmy je závislý na řadě faktorů, ale nezbytné je pře-
devším osobní nasazení celého managementu. Vrcholový manažer, 
jímž ve firmě SEDBA BAKING spol. s r. o. jste, je pak odpovědný 
za všechno. Jak se cítíte v této pozici a jaké firemní i osobní ambi-
ce před sebou vidíte? A zbývá Vám při plném pracovním nasazení 
ještě čas na svoje záliby?

Úspěch firmy je podmíněn spokojeností zákazníků a spokojen-
ostí zaměstnanců. Jen tak firma plní svou společenskou roli. Pro 
mne je úspěch firmy SEDBA BAKING projektem, na kterém bu-
du pracovat tak dlouho, dokud mu budu mít co dát. Sbližujeme 
se teď s naší mateřskou firmou KåKå, a tak se bude i naše firma 
počátkem příštího roku přejmenovávat na K K -Sedba tak, aby-
chom mohli marketingově využít synergie spojení a abychom da-
li i nový formální rámec přetransformované firmě. Po Novém roce 
budeme také otevírat naši první demonstrační pekárnu a cukrárnu, 
takže nás všechny čeká hodně příjemné a nové práce, kterou však 
nakonec nejlépe ocení naši zákazníci, kteří nebudou muset spoléhat 
na pravdomluvnost našich odborníků, ale také si budou moci vše 
sami dobře vyzkoušet.

Mé koníčky jsou složité, protože k nim potřebujete celkem dost 
lidí. Není tak zábavné hrát si melodie bez doprovodu na trumpetu či 
předčítat divadelní hry v prázdné místnosti. Myslím, že je však nut-
né vnutit osobnímu životu rovnováhu, protože někdy méně znamená 
více. Osobně jsem si zase našel čas na tréninky karate a návštěvy fit-
ness centra. Je to velice milé, dělat občas něco, na čemž až zas tak 
nezáleží a kde může člověk vypnout své obvyklé matematicko-eko-
nomické myšlení a „proflákat“ v tělocvičně pár hodin.

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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Strašení před žněmi, že bude 
řepky citelně málo, naštěstí 
vyznělo naprázdno. Úroda byla 
slušná a předpověď, že se skli-
dí jen 650 tisíc tun řepky, se 
nesplnila. „Stačilo zajet v před-
stihu obhlédnout porosty a zjis-
tit, kolik má řepka pater a jed-
noduše odhadovat,“ říká Franti-
šek Janů, generální ředitel firmy 
Setuza. „Většina zástupců pěsti-
telů tvrdila, že bude řepky málo 
a o nízké kvalitě. Sklidilo se při-
tom kolem 900 tisíc tun řep-
ky,“ dodal Janů. Mýlit se o 40 % 
v odhadech je ostudou odbor-
níků. Napříště by se měli proto 
podle zástupce jednoho z největ-
ších zpracovatelů mírnit ve špat-
ných prognózách. Až příliš okatě 
z takovýchto zpráv vyčnívá sna-
ha tlačit na cenu, té lepší se dá 
docílit i jinak, seriózním vyjed-
náváním a nabídkou kvality. „Je 
potřeba vždy realisticky informo-
vat pěstitele, při špatných odha-
dech se také může stát, že cena 
spadne během 2 měsíců a far-
mář na to jen doplatí,“ varuje 
zpracovatel. 

OLEJNINY JSOU
PERSPEKTIVNÍ PLODINOU
V současné době se s řepkou ob-

choduje na úrovni ceny 6 800–7 000 
korun za tunu. Sklízelo se v průmě-
ru 3,2–3,3 tuny z hektaru. „Získat až 
27–28 tisíc korun (přepočet včetně 
dotace) z jednoho hektaru je slušný 
výdělek při rentabilitě 70–80 %, což 
je také slušný výsledek,“ konstatu-
je Janů a dodává: „Kdybych byl far-
mář, vyseji řepku a budu nejen dodr-
žovat agrotechnické podmínky dob-
rého využití půdy s dobrým osevním 
postupem, ale velmi dobře zpeně-
žím i úrodu.“ Ví se, že olejniny jsou 
perspektivní plodinou. Zatím se řep-
ka vysévá na 300 tisících hektarech, 
je spočítáno, že se dá pěstovat až na 

370 tisících hektarech, pro takovou 
úrodu je prý zaručený dobrý odbyt. 

Jen Setuza chce ročně zpracovat 
550 tisíc tun řepky, z toho 160 tisíc 
tun na metylester. Celkem by mělo 
jít na nepotravinářské využití v bu-
doucnu v Setuze 300 tisíc tun řepky 
a 250 tisíc na potravinářské využití.

ANI SETUZA NÁVRHU
VLÁDY NETLESKÁ

Víc řepky půjde na nepotravinář-
ské využití. Setuza také v posledních 
letech investičně vsadila na biopali-
va a ani ona nepřivítala návrh vlády 
nepodporovat výrobu biopaliv s já-
sotem. „Setuza má víc než 50 % trhu 
s metylesterem, potažmo s biopali-
vy. Chceme dodávat především na 
český trh, a proto říkáme vládě, dej-
te ze zákona povinnost, ať se přimí-
chává plošně do fosilních paliv,“ ří-
ká generální ředitel Janů. „Hlavně 
ať se metylester a biolíh prodává do-
ma a ne abychom byli nuceni jen vy-
vážet, protože doma stále chybí po-
třebná pravidla. Němci na nás dělají 
dlouhý nos, protože oni si na rozdíl 
od nás plní nařízení EU pro používá-
ní biopaliv. S nástupem nové vlády 
jsem předpokládal, že převládne ro-
zum a pragmatismus a i v ČR začne-
me uplatňovat taková pravidla, jaká 
jsou užívána v jiných zemích EU. Je 
jednoduché zjistit, jak je tomu v Ně-
mecku, Rakousku, co se tam osvěd-
čilo, a nejít svou, prazvláštní cestou. 
Nechtěli jsme nikdy dotaci, ale po-
kud se odbourala i vratka spotřební 
daně, doplatí na to jen stát, nevidím 
v tom žádnou výhodu pro společ-
nost,“ vypočítává zápory rozhod-
nutí nové vlády v případě biopaliv 
František Janů. 

BRUSEL PODPOŘÍ 
PĚSTOVÁNÍ PLODIN 
K VÝROBĚ BIOPALIV

Pokud se biopaliva, jak říká minis-
tryně zemědělství Vicenová, budou 
přimíchávat procentuálně od polovi-
ny příštího roku, počítá se s růstem 

ceny benzinu a nafty v řádu deseti-
háléřů, zhruba až o 40 haléřů. To 
není nic tak hrozného, co by řidiče 
odradilo od jezdění. František Janů 
ale upozorňuje na jinou skutečnost. 
Jistě je potěšitelné, že podle posled-
ního rozhodnutí EK bude i 8 nových 
států mít možnost dotovat pěstová-
ní plodin s nepotravinářským využi-
tím. To se samozřejmě týká i řepky. 

Zemědělci v České republice a
dalších sedmi nových členských ze-
mích budou moci dostávat na pěsto-
vání plodin používaných k výrobě bi-
opaliv dotace, které byly dosud k dis-
pozici pouze pěstitelům ostatních 
států Evropské unie, říká se ve zprá-
vě z Bruselu. Rozšíření této dotace 
45 eur (asi 1280 Kč) na hektar navrh-
la 21. září 2006 Evropská komise. 

 „Všichni potřebujeme podpo-
řit produkci surovin pro biopali-
va,“ řekla komisařka pro zeměděl-
ství Mariann Fischerová-Boelová. 
„Je spravedlivé, aby tuto podporu
mohli využít zemědělci ve všech 
členských státech,“ dodala. Změ-
na se vztahuje na osm nových zemí 
(ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyš-
sko, Maďarsko, Polsko a Slovensko), 
pro které platí v rámci společné ze-
mědělské politiky Unie jednodušší 
přechodný systém zemědělských do-
tací SAPS. Tak pro úplnost zní bru-
selské konstatování.

KONTROLA 
NEPOTRAVINÁŘSKÉHO 

VYUŽITÍ PLODIN
SE ZPŘÍSNÍ

Co to ve svém důsledku zname-
ná? Generální ředitel Setuzy upozor-
ňuje na tak zvanou popelní daň. Bu-
de se velmi přísně posuzovat využi-
tí řepky k nepotravinářským účelům, 
a to včetně šrotů, které nesmí jít do 
krmiv, ale spálí se. Využijí se ener-
geticky. „Nic se z takto vypěstované 
a dotované plodiny nesmí potravi-
nářsky využít,“ dodává Janů. A buď-
me si jisti, že pokud EU něco vydá, 
velmi přísně si zkontroluje, zda se 
dodržují předpisy. Tyto peníze totiž 
nepůjdou z domácích rozpočtů, ale 
jako dotace z EU.

Dojde ke zpřísnění kontrol me-
zi prvovýrobcem a zpracovatelem. 
Smluvní vztahy budou totiž do bu-
doucna výhradně přímé mezi těmito 
subjekty bez dalších prostředníků. 

Zatím vláda řekla producentům 
a zpracovatelům jednu zprávu, že ni-
komu z biopaliv nepůjde nic. „Niko-
mu nic a nenastavit pravidla, to je 
neuvěřitelné a pro investora to zna-
mená jediné. Byl by v současné do-
bě šílenec, aby vynaložil zhruba 1,8 
miliardy do výstavby nové kapacity 
na biopaliva a šel dobrovolně do to-
hoto rizika. Navíc je jisté, že banky 
budou velice zdrženlivé při podpo-
ře takovýchto investic, které jsou na-
víc během 10 let nesplatitelné,“ řekl
Janů.                      Eugenie Línková

Řepka se na českých polích rozšíří

Ne, domů jí neponesu – tam by mi nikdo nevěřil, že jsem jí 
chytil.                                                                                      (sch)

Závod
a. s. SETUZA

v Olomouci
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Prvním cukrovarem 
v českých zemích 
v období obnovy cuk-
rovarnictví v Evropě 
byl v r. 1829 cukro-
var v Kostelním Vyd-
ří u Dačic na Jihlav-
sku. V roce 1831 po-
čaly pracovat další 
čtyři cukrovary. Ten-
to rok je pokládán 
za počátek cukrovar-

nického průmyslu v Čechách. Jak je patrné, 
Česká republika má v pěstování cukrové řepy 
a ve výrobě cukru dlouholetou tradici a vel-
mi vhodné přírodní podmínky pro pěstování 
cukrové řepy.

FAKTA O SOUČASNOSTI
V roce 2005/06 byla sklizena cukrová řepa 

z celkové plochy 63,17 tis. ha, což znamená 
meziroční pokles o 5 800 ha. Průměrný výnos 
kořene byl 54,31 t/ha. Celková produkce cukrové 
řepy se pouze mírně snížila na 3 431 tis. t. Cuk-
rová řepa byla v ČR opět zpracovávána v 11 cuk-
rovarech a průměrná cukernatost řepy dosáhla 
hodnoty 18,69 %. V roce 2005/06 bylo vyrobe-
no celkem 558,4 tis. t cukru z řepy při výtěžnosti 
16,28 %. Dále bylo vyrobeno 140 tis. t melasy. Vý-
nos bílého cukru dosáhl hodnoty 8,84 t/ha. Tato 
čísla názorně ukazují, že pěstování cukrové řepy 
a výroba cukru v České republice je absolutně 
konkurenceschopná.

RŮST SPOTŘEBY
Podle odhadů se v roce 2005/2006 produkce cuk-

ru ve světě zvýší meziročně o cca 5,5 mil. t na 147,7 
mil. t. Nejvyšší nárůst produkce o téměř 5 mil. t je 
odhadován v regionu Asie, zejména v Indii. V EU se 
produkce cukru zvýší pouze mírně. Spotřeba cukru 
se meziročně zvýší odhadem o 4,5 mil. t na 148,9 
mil. t a konečné světové zásoby by měly být dokonce 
o cca 1 mil. t nižší. Tím by se mělo docílit žádoucího 
snižování zásob k poměru ke spotřebě.

REFORMA CUKERNÍHO POŘÁDKU
V ČR jsou platná ustanovení Společné orga-

nizace trhu s cukrem v EU podle nařízení Rady 
č. 1260/2001 pouze do konce hospodářského 
roku 2005/06. Změny a ustanovení oproti období 
před vstupem do EU se dotýkaly těchto oblastí: 

kvóty cukru A + B, zavedení intervenční ceny 
cukru, vývozní náhrady, intervenční nákupy a 
prodej, platba finančních dávek atd. Od počátku 
hospodářského roku 2006/2007 nabude v EU 
účinnosti již schválená reforma SOT s cukrem 
v EU podle nařízení Rady č. 318/2006. Reformy 
trhu s cukrem se dále dotýkají i nařízení Rady č. 
319/2006 a 320/2006. V těchto dvou nařízeních 
jsou především řešeny oblasti restrukturalizace 
cukrovarnického průmyslu a kompenzační platby 
pro pěstitele cukrové řepy a třtiny.

Podle Nařízení Komise ES č. 1609/2005 se pro 
hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cuk-
ru zaručené množství cukru v rámci produkčních 
kvót. Pro ČR se snížila celková kvóta o 18 771,2 t 
(kvóta A + B) na 436 090,8 t. EK byly již stano-
veny produkční kvóty i pro rok 2006/07. ČR by-
la celková kvóta oproti roku 2004/2005 zkrácena 
o 43 526 t na hodnotu 411 336 t. Pro hospodářský 
rok 2006/07 budou již dříve stanovované kvóty 
A a B sloučeny v jedinou kvótu.

LIKVIDAČNÍ DOPAD
Reforma cukerného pořádku dopadne pouze 

na nové členské země, ve kterých likviduje napro-

sto rentabilní výrobu. Dne 10. října 2006 oznámil 
v médiích generální ředitel společnosti Eastern 
Sugar Matthew Trilling záměr společnosti uzavřít 
svých pět závodů ve střední Evropě – v České re-
publice, v Maďarsku a na Slovensku. Společnost 
ES ČR provozuje v České republice tři cukrovary 
a celková kvóta přidělená společnosti ES ČR, a. s., 
je 102 473 t cukru, z celkové kvóty České repub-
liky 454 862 t cukru to je 22,5 %.

VZROSTE POČET
NEZAMĚSTNANÝCH

Přidělené kvóty se cukrovarnická společnost 
v rámci dočasného režimu restrukturalizace cuk-
rovarnického průmyslu ve Společenství vzdá za 
restrukturalizační podporu, která pro hospodář-
ský rok 2007/2008 činí 730 eur za 1 t kvóty cukru. 
Cílem reformy společné organizace trhů v odvět-
ví cukru bylo snížení nerentabilní výrobní kapa-
city ve Společenství a zachování konkurence-
schopnosti pěstitelů cukrovky a cukrovarnických 
společností. Reforma důsledně na bázi konku-
renceschopnosti mohla být šancí pro české pěs-
titele cukrovky za předpokladu nastavení korekt-
ních, srovnatelných podmínek ve vztahu k pěstite-
lům cukrovky v původní EU-15 i řepařům z nově 

přistoupivších členských států. V návrhu plánu 
restrukturalizace společnost ES ČR předjímá 
nejistotu ve vývoji trhu s cukrem v EU v důsledku 
kroků činěných v EU a předpovídá pravděpodob-
nost vytvoření a udržování nestabilního prostředí 
a rizik pro výrobce cukru v EU. Toto rozhodnu-
tí bude mít za následek nejenom snížení pěstová-
ní cukrovky v ČR a úbytek cca 15 tis. ha cukro-
vé řepy, ale i ztrátu 400 pracovních míst přímo ve 
třech cukrova-rech společnosti Easteren Sugar, ale 
i dalších cca 1000 pracovních míst v souvisejících 
odvětvích, jako je doprava, chemie atd. Tato pra-
covní místa navíc ubudou ve venkovských oblas-
tech, kde je i jinak vysoká nezaměstnanost. Pouze 
pro informaci podotýkám, že pokud by společnost 
ES prodala kvótu v ČR, získala by téměř stejný 
objem financí jako při zrušení výroby podle Naří-
zení Rady č. 319/2006 a 320/2006 a navíc by jí 
odpadly další náklady spojené právě s tímto naří-
zením, jako jsou náklady na ekologickou likvidaci 
provozů nebo náklady v oblasti sociální.

Z těchto informací mi vyplývá jediné – jedná se 
o tlak na likvidaci pěstování cukrové řepy a výro-
by cukru v ČR. Ptám se, proč by se ČR, v minu-
losti tradiční a úspěšný exportér kvalitního cuk-
ru, „bílého zlata“ měla stát dovozcem cukru i pro 
vlastní spotřebu? Proč by z jedné z nejúrodnějších 
oblastí v Evropě, z Hané, měla zmizet její charak-
teristická a nejvýkonnější plodina, nenahraditelná 
v osevním postupu, mj. i jako předplodina pro sla-
dovnický ječmen?

PRODUKCE
V TRADIČNÍCH OBLASTECH 

COPA/COGECA má za cíl hájit zájmy všech 
svých členů, tj. i nových členských zemí. Tento 
vývoj přímo ohrožuje zemědělce v České repub-
lice. Proto žádáme tyto organizace, aby se touto 
otázkou vážně zabývaly. Neměli bychom dopustit, 
aby EU opouštěla své pozice a vzdávala se své 
tradiční produkce v tradičních oblastech a regio-
nech, když celosvětová produkce i spotřeba cuk-
ru stále roste.

Jan Veleba, prezident AK ČR

(Na jednání nevládních zemědělských organizací 
15. října 2006 ve Štrasburku informoval Jan Vele-
ba zemědělskou komisařku EU Marianne Fischer 
Boel o zamýšleném prodeji cukerní kvóty společností 
Eastern Sugar).

Cukrovarnictví v Čechách dostane na frak

Praha – Cukrovarnická skupina 
Eastern Sugar zvažuje kvůli ome-
zení výroby cukru v EU uzavření 
svých pěti závodů ve střední Ev-
ropě včetně České republiky. Jen 
ve třech cukrovarech, které v Če-
chách a na Moravě vlastní, v Něm-
čicích na Hané, Kojetíně a Hrocho-
vě Týnci, by tak přišlo o místo asi 
400 lidí a dalších zhruba stejně to-
lik by přišlo o práci v navazujících 
odvětvích, která poskytují cukrova-
rům služby. Dohromady tyto tři cu-
krovary drží kvótu na výrobu zhruba 
102 000 tun cukru.

Pokud Eastern Sugar české závo-
dy zavře a kvótu odprodá EU za sta-
novenou kompenzaci, bude to zname-
nat propad domácí produkce cukru ví-
ce než o pětinu. Česko by totiž přišlo 
o 100 000 tun z celkové národní kvó-
ty 454 000 tun. „Přitom o tuto kvótu 
velmi stojíme a rádi bychom ji od Eas-
tern Sugar odkoupili,“ uvedl generální 
ředitel TTD Dobrovice Oldřich Rein-
bergr. Tento cukrovar vlastní jiná, ang-
lická společnost Tate´Lyle a německá 
Süd Zucker. „Cukrovou řepu bychom 
zpracovali nejen na cukr, ale i pro no-
vou kapacitu lihovaru na biolíh, ale i na 
líh pro konzum,“ dodal Reinbergr. Vy-
světlil i strategii zahraničního vlastní-
ka tří zmiňovaných cukrovarů. „Pokud 
by francouzští vlastníci cukerní kvó-
tu těchto tří českých cukrovarů nabíd-
li Bruselu, nemuseli by platit uvedení 
cukrovarů do klidu a jejich celkovou 
likvidaci. Stát navíc přijde o možnost 
pěstování cukrové řepy na více než 20 
procentech současné její výměry. K to-
mu se státu výrazně zhorší obchodní bi-

lance, protože začne dovážet ve velkém 
cukr,“ uvedl Reinbergr. Po 175 letech 
by se Česká republika stala dovozcem 
cukru z Rakouska, Německa a Polska, 
kde jsou nižší výnosy a horší kvalita 
s nižší cukernatostí.

Úměrně produkci cukru by pokles-
la i plocha cukrovky, která zaujímá 
asi 60 000 hektarů. „Znamenalo by 
to těžkou ránu pěstitelům,“ uvedl pre-
zident Agrární komory Jan Veleba, 
která zvažuje stížnost ve Štrasburku.
 EU musí export cukru výrazně ome-
zovat pod tlakem Světové obchodní 
organizace. Od července proto platí 
v EU reforma cukerního pořádku, kte-
rá počítá s tím, že zaručené ceny cukru 
v Unii klesnou od sezony 2006/07 bě-
hem čtyř let o 36 procent a cukrové ře-
py o dvě pětiny. Snížit se má podstatně 
celková produkce cukru a export z Ev-
ropské unie. 

Pokles cen má pěstitelům vynahradit 
příspěvek z rozpočtu EU, kompenzují-
cí téměř ze dvou třetin ztrátu příjmů. 
Současně má usnadnit odchod slabších 
cukrovarníků z trhu restrukturalizační 
fond, samofinancovaný průmyslem. 

„Vzhledem ke snížení cen cukru ze 
strany Evropské unie a plánů na sníže-
ní výroby cukru o čtyři miliony tun ne-
vidíme pro tyto (středoevropské) zá-
vody žádnou ekonomickou budouc-
nost,“ uvedl generální ředitel Eastern 
Sugar Matthew Trilling. Na Slovensku 
a v Maďarsku firma má asi 400 pra-
covníků. 

„Eastern Sugar zahájila konzultace 
se zaměstnanci svých pěti závodů s cí-
lem požádat o peníze restrukturalizač-
ního fondu EU,“ uvedl Trilling. O uza-
vření závodů zatím není podle mediální 

agentury, která společnost zastupuje, 
rozhodnuto. V případě, že by se tak sta-
lo, Eastern Sugar nabídne zaměstnan-
cům sociální program. Společnost by 
například zřídila v závodech zprostřed-
kovatelny práce a poradenská středis-
ka. Podle mediální agentury by zřejmě 
pracovníkům poskytla sociální kom-
penzaci vyšší, než ukládá zákon. 

 Společnosti Eastern Sugar patří 
v Česku cukrovary v Němčicích na Ha-
né, Kojetíně a Hrochově Týnci. Nyněj-
ší kampaně cukrové řepy v závodech 
prý nejsou ohroženy. 

Cukrovar Hrochův Týnec na Chru-
dimsku zaměstnává kolem 170 lidí 
a v kampani nabírá dalších asi 50 li-
dí. „Pokud by tito lidé přišli o práci, 
sehnat pro ně nové zaměstnání pří-
mo v regionu by bylo obtížné. V okolí 
Hrochova Týnce je míra nezaměstna-
nosti kolem deseti procent,“ řekl Miro-
slav Panák z chrudimského úřadu prá-
ce. Dodal, že by šlo o největší propouš-
tění v okrese za poslední léta. V celém 
okrese Chrudim činí nezaměstnanost 
6,6 procenta a bez práce je 3 615 lidí.

Olomoucká okresní agrární komo-
ra (AK) nesouhlasí s tím, aby po pří-
padném uzavření cukrovarů společ-
nosti Eastern Sugar skončila její kvóta 
na výrobu cukru mimo Česko. Komo-
ra se obrátila na ministerstvo zeměděl-
ství (MZe), vedení sněmovny a někte-
ré politiky s žádostí, aby prodeji kvó-
ty zabránili. Případný výpadek kvóty 
by měl negativní dopad na pěstitele cu-
krové řepy, řekl ředitel olomoucké AK 
Miloš Porč. 

Ukončením výroby v cukrovarech 
v Němčicích na Hané, Kojetíně a Hro-
chově Týnci by se tuzemská výroba 
snížila o 102 500 tun cukru. Kvótu by 
společnost odprodala EU za stanove-
nou kompenzaci. „Pokud se to stane, 
dojde k propadu domácí produkce cuk-
ru o více než pětinu a ČR bude nuce-
na pro zajištění vlastní spotřeby 30 000 
až 50 000 tun cukru ročně dovážet,“ 
uvedl Porč. Podle dřívějšího vyjádře-
ní MZe by pro uspokojení domácí spo-

třeby bylo nutné ročně dovážet 28 000 
tun cukru. 

Kvóta Eastern Sugar představuje 
podle olomoucké AK výměru zhruba 
7 000 hektarů cukrové řepy, což je při-
bližně polovina plochy cukrovky ce-
lého Olomouckého kraje. „Pro pěsti-
tele řepy by výpadek znamenal velký 
problém. Dodavatelé společnosti Eas-
tern Sugar by těžko hledali jiné odby-
tiště. Žádáme proto kompetentní orgá-
ny, aby dojednaly to, aby alespoň část 
kvóty přešla na jiné české cukrovary,“ 
řekl Porč. 

Cukrovarnická skupina Eastern Su-
gar zvažuje odchod kvůli omezení vý-
roby cukru v EU. „Domníváme se, že 
důvodem tohoto kroku je záměrné a cí-
lené omezení výroby cukru a cukrovky 
v nově přistoupivších zemích a tím po-
sílení této oblasti v EU-15, hledání od-
bytiště pro cukr vyrobený v západní Ev-
ropě, zejména ve Francii a Německu, 
a celkově poškození českého zeměděl-
ství,“ podotkl Porč. 

Kromě České republiky hodlá Eas-
tern Sugar opustit výrobu také na Slo-
vensku, kde její podíl na národní cu-
kerní kvótě představuje 34 procent, 
a v Maďarsku, kde se tak produkce 
cukru sníží zhruba o 100 000 tun, což 
znamená čtvrtinu tamní národní kvó-
ty. Skupina zaměstnává v ČR asi 400 
lidí. Na tuto skutečnost upozornil na 
2. Kongresu evropských farmářů dne 
17. října 2006 ve Štrasburku zeměděl-
skou komisařku Mariane Fischer Boel 
prezident Agrární komory ČR Jan Ve-
leba. Komisařka sdělení vyslechla a bě-
hem diskuse ani poté se k tématu ne-
vyjádřila.

Eugenie Línková

Než cukr zhořkne jeho dnešním výrobcům
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MORApack a MORAplast na FACHPACKu 2006
Tř. Osvobození 949, 742 35 Odry, tel.: 00420 556 715 020

Společnosti MORApack s. r. o. a MORAplast
s. r. o. se poprvé ve své historii zúčastnily
výstavy výrobců obalů FACHPACK v Norimber-
ku (Německo) ve dnech 26.–28. 9. 2006.

Vystavovaly na společném stánku s mateřský-
mi společnostmi Delkeskamp Verpackungswer-
ke GmbH a Ruch Novoplast GmbH & Co.. Fi-
remní skupina společným vystupováním vel-
mi výrazně projevila svou ekonomickou sílu 
a globální, především ale evropské usměr-
ňování obchodních aktivit, které v dnešní do-
bě jsou garantem úspěšného obchodování. 
Hlavní pozornost kladou společnosti na in-
dividuální a konkrétní požadavky zákazníků,
orientování se na vývoj obalů s vysokou kvali-
tou a za akceptovatelné ceny. Tuto úspěšnou fi-
lozofii, doloženou více než 100-letým úspěšným 
fungováním obou mateřských společností na
trhu, převzaly i dceřinné společnosti MORApack 
s. r. o. a MORAplast s. r. o. pro své zákazníky 
v České Republice. Prudký růst a vývoj společ-
ností dokazuje správnost této filozofie. O tom 
svědčí i počet zájemců na společném stánku 
FACHPACKu, který převýšil 200 návštěvníků za 
tři dny konání veletrhu. 

MORApack s. r. o. a MORAplast s. r. o. moh-
ly navázat mnoho nových obchodních kontak-
tů, které snad ještě více urychlí vývoj a růst spo-
lečností. FACHPACK byl jednoznačným ukaza-
telem, že zákazníci mají stále vyšší nároky na 
obaly a společnosti zabývající se jejich výro-
bou, která se dnes již neomezuje jen na prosté 
obaly, ale i na výkonnost výrobců v oblastech 
kreativity, individuálního vývoje obalů a servi-
su. Všechny tyto požadavky dokážou splnit MO-
RApack a MORAplast, co si váží stávajících zá-
kazníků společností a tvoří základ jejich dalšího 
úspěšného vývoje.       
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Maršovský salám

®

FILEX s. r. o.
Tatarkova 729/10, 149 00 Praha 4, Háje

Středisko: Předbranská 508, 688 01 Uherský Brod

Kontakt na obchodní oddělení:
Tel./fax: 572 637 061

nebo 572 632 661
zelená linka 800 100 557
e-mail: filex@seznam.cz 

– certifikát s mezinárodní plat ností 
– možnost využití značky
– oktagonu k Vaší propagaci
–  informace o Vaší firmě

na našich internetových stránkách

–  využití zkušeností
našich od borníků z praxe

– možnosti další spolupráce
–  nabídka vyškolení

Vašich zaměstnanců

Volba jistoty. Více hodnoty.

po završení certifikace 
Vás čeká:

přídavkem je pro Vás:

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE

Třebízského ul.

s bytem 3+1 (80 m2)
a dalšími prostory (cca 130 m2)

– celé využitelné
jako kanceláře

popř. skladové prostory

VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ

TEL: 381 253 796
Mobil: 607 512 909
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„V závislosti na postupné snižová-
ní intervenčních cen, klesají i farmář-
ské ceny mléka“ uvedl Michal Němec, 
předseda Českomoravského mlékařské-
ho svazu. To má vliv i na ceny do bu-
doucna. Je to v rámci jedné společné 

zemědělské politiky EU a s tím je nutné 
počítat, míní mlékaři. „Intervenční ce-
na másla postupně klesne až o 25 pro-
cent, u sušeného odtučněného mléka 
toto snížení dosáhlo 15 procent. To jsou 
velké poklesy cen a to se promítá i do 

S růstem ceny mléka to bude jen opatrné

Na snímku u jednacího stolu v sídle AK ČR v Praze je zleva Michal Němec, předseda 
Českomoravského mlékařského svazu, Milan Domáček, jednatel Mlékárna Hlin-
sko, s. r. o., a Milan Teplý, generální ředitel společnosti Madeta, a. s. 

Celosvětová výroba mléka se 
podle nejnovější analýzy americ-
kého ministerstva zemědělství, 
uveřejněné v německém zpra-
vodaji „Deutsche Molkerei Zei-
tung“, výrazně zvyšuje přesto, že 
se v řadě regionů projevily vel-
mi nepříznivé povětrnostní pod-
mínky. V této souvislosti se ani 
v rámci Evropské unie neočeká-
vá v důsledku dlouhodobého ob-
dobí sucha a zhoršení krmné zá-
kladny pokles produkce farmář-
ského mléka.

NÁRŮST CELOSVĚTOVÉ 
PRODUKCE

Z podkladů zahrnujících údaje 
nejvýznamnějších producentských 
zemí světa se v letošním roce 2006 
očekává celková produkce mléka ve 
výši 425,9 mil. tun, která představuje 
v porovnání s předcházejícím rokem 
vzestup o 2,7 %. Nesplnil se předpo-
kládaný pokles stavu dojnic, který se
v roce 2005 naopak v porovná-
ní s předcházejícím rokem zvýšil 
o 0,5 % a dosáhl 125,2 mil. ks. Oče-
kává se, že se i v letošním roce ve 
sledovaných regionech počet dojnic 
dále zvýši o 0,6 % na 126 mil. Podle 
expertů se v letošním roce 2006 zvý-
ší i průměrná dojivost na krávu v po-
rovnání s minulým rokem o 2,1 % na 
3 380 kg.

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
Výroba konzumního mléka se pod-

le washingtonské studie ve sledova-
ných zemích zvýší o 2,4 % na 167 mil. 
tun. Meziroční nárůst výroby másla se 
odhaduje o 6,5 % vyšší na 7,3 mil tun. 
Rovněž produkce sýrů by se v těchto 
zemích měla zvýšit o 1,6 %, těsně na 
hranici 14,1 mil. tun.

U produkce sušeného odstředěné-
ho mléka se očekává zvýšení o 2,4 % 
na 3,5 mil. tun.

Analýza předpokládá u vyráběné 
produkce rozdílný cenový vývoj. Za-
tímco cena sýrů a sušeného odtučně-
ného mléka by se měla po částečném 
poklesu celkově zvýšit, u másla se ve 
druhém pololetí počítá s jejím výraz-
ným snížením. Tlak na pokles ceny 
ovlivní především Evropská unie, která 
bude podporovat export svých přebyt-
ků vysokými subvencemi. S touto situ-
ací souvisí úsilí komise EU, která se již 
v prvním pololetí bránila nárůstům ná-
kupů másla do intervenčních skladů.

EVROPSKÁ UNIE
Experti Ministerstva zemědělství 

USA odhadují výrobu mléka v roz-
šířené Evropské unii na 132,3 mil. 
tun, což by představovalo v porovná-
ní s předcházejícím rokem 2005 zvý-
šení o 273 000 tun (+0,2 %) V sou-
vislosti s vypracovanou prognózou 
američtí experti poukazují na zvýšení 

mléčné kvóty v zemích evropské pat-
náctky pro rok 2006/07 o 0,5 %. Přes-
to by se měl v EU urychlit proces sni-
žování počtu stád. Očekává se mezi-
roční pokles stavu dojnic o 3,6 % na 
22,7 mil. kusů. Uvažuje se s nárůstem 
průměrné užitkovosti o 4 % na dojnici 
na 5 834 kg. V minulém roce 2005 se 
v rámci EU meziročně zvýšila užitko-
vost dojnic o téměř 3 %.

I když se stav dojnic v roce 2005 
snížil o 1,8 %, výroba mléka se v EU-25
zvýšila na 132 mil. tun.

Experti z Washingtonu se domní-
vají, že ne všechny země EU-15 vyu-
žijí možnost zvýšení přídavné kvóty 
o +0,5 %, a to hlavně v důsledku sníže-
ní ceny mléka a mléčných výrobků ří-
zené reformou trhu mléka a dále i pro 
zvýšení zásob másla.

Přesto by ale mohlo v některých 
zemích EU-10 dojít k mírnému zvý-
šení dodávek mléka způsobených ná-
růstem podílu vyrobeného farmářské-
ho mléka dodaného k průmyslovému 
zpracování.

VÝROBA SÝRŮ SE ZVYŠUJE
Největší podíl zvýšených dodávek 

by měl být zpracován na sýry, jejichž 
objem výroby by se podle předpokla-
du meziročně zvýšil o 1,2 % na 6,58 
mil. tun.

Na druhé straně by se měla výro-
ba másla stejným podílem meziročně 

snížit na 2,13 mil. tun. Předpokládá 
se nerovnoměrný vývoj výroby suše-
ných mlék. Zatímco se očekává sníže-
ní výroby SOM o 3,1 % na 1,06 mil. 
tun, měla by se výroba sušeného plno-
tučného mléka udržet na nezměněné 
úrovni 840 tis. tun.

Američtí experti uvádějí, že predik-
ce letošních výsledků může být ovliv-
něna situací v krmné základně v dů-
sledku letních nepříznivých klimatic-
kých podmínek.

Vzhledem k prognózovanému vý-
raznému snížení stavu dojnic bude 
žádoucí, aby očekávané objemy mlé-
ka určeného ve zpracování byly zajiš-
těny v následujících měsících zlepše-
nou krmnou základnou podmíněnou 
vydatnými dešti.

AUSTRÁLIE
Ještě významněji než země EU by-

ly suchem postiženy země Oceánie. 
V západní Austrálii byl v letošním ro-
ce nejsušší červen za posledních 100 
let. Agrární resort USA očekává po-
kles produkce mléka v zemi o 1,7 % na 
10,2 mil. tun.

K napjaté otázce zajištění dosta-
tečné krmné základny se přidružil 
problém posílení australského dola-
ru k americkému dolaru. Tato skuteč-
nost oslabila zisky australských ob-
chodních společností a zvýšil se tlak 
na snížení ceny farmářského mléka.

NOVÝ ZÉLAND
Jiná je situace na Novém Zélandu, 

kde se očekává meziroční zvýšení pro-
dukce mléka o 2,8 % na 14,9 mil. tun. 
Tím se dostává země na úroveň re-
kordní produkce docílené v roce 2004. 
Rozšíření výroby mléka se nedociluje 
zvýšením produkce mléka na dojnici, 
ale zvyšováním jejich počtu ve stádě.

RUSKO
Příznivý vývoj zaznamenává mléč-

né hospodářství i v Rusku, kde se má 
podle prognózy washingtonského mi-
nisterstva zemědělství poprvé lehce 
zvýšit produkce mléka po mnohých le-
tech, a to o 0,2 % na 32,2 mil. tun. To-
hoto výsledku má být dosaženo při po-
klesu celkového počtu dojnic mírným 
zlepšením managementu chovaných 
stád. Experti USA vycházejí z před-
pokladu, že by se v ruských farmách 
v roce 2006 mohla meziročně zvýšit 
průměrná produkce mléka na dojnici 
o 7,1 % na 3 295 kg.

SPOJENÉ STÁTY
Ve Spojených státech by se měla 

v letošním roce zvýšit produkce mlé-
ka o 2,9 % na 82,6 mil. tun, a to přede-
vším zvýšením užitkovosti dojnic. Dal-
ší expanze produkce mléka by mohla 
být utlumena vyššími cenami obilí.

Ing. Milan Křivánek, ČMSM

Celosvětová výroba mléka se zvyšuje

Brusel (bo) – Česká republika bu-
de muset zaplatit pokutu téměř 150 
milionů korun (5,13 milionu eur) za 
překročení kvót Evropské unie na 
výrobu mléka. Informovala o tom 
Evropská komise. Česko loni vypro-
dukovalo téměř o 17 000 tun mléka 
více, než povolují kvóty. 

Sankci by měli hradit zemědělci, kteří 
přidělené limity překročili. V minulosti 
však již varovali, že pokuta může způ-
sobit některým farmám vážné problémy 
a vést k dalšímu snížení stavů krav. 

Ministerstvo zemědělství ČR soudí, 
že sankce by neměla mít na chov sko-
tu větší negativní důsledky, protože jed-

notliví farmáři kvótu vesměs nepřekro-
čili zásadním způsobem. Navíc se při 
přepočtu na producenty bere v úvahu 
i to, o kolik jiní chovatelé svůj limit ne-
naplnili, takže postih vychází v průmě-
ru mezi dvěma až čtyřmi korunami za 
litr, ačkoli Brusel účtuje zhruba devět 
korun za litr. 

V letošním roce by se již sankce pod-
le Hugo Roldána z odboru komunikace 
MZe opakovat neměla, protože EU po-
volila Česku rozdělit mezi farmáře kvó-
tovou rezervu a dosavadní národní limit 
produkce navýšit z 2,68 miliardy kilo-
gramů mléka o dalších 56 milionů kilo-
gramů. Prezident Agrární komory ČR 
Jan Veleba soudí, že navýšení bude sta-

čit i v dalších letech. Sankce ale podle 
něj svědčí o tom, že mléčná kvóta byla 
před vstupem do EU špatně vyjednána. 
Zemědělci již dříve žádali, aby stát ales-
poň část sumy uhradil, ale neuspěli. 

ČR není jediným státem, který bude 
muset pokutu platit. Jde celkem o de-
vět členských států Evropské unie (ČR, 
Německo, Španělsko, Itálie, Kypr, Lu-
cembursko, Rakousko, Polsko a Portu-
galsko). Všechny postižené státy zaplatí 
dohromady 377 milionů eur (deset mili-
ard korun). Itálie, Polsko a Německo se 
na pokutě podílejí z 90 procent. Nejví-
ce zaplatí Itálie (188 milionů eur). Kvó-
tami se Brusel snaží snížit nadproduk-
ci mléka. 

ČR bude muset EU zaplatit pokutu
150 milionů Kč za mléko 

cen nákupních,“ dodal Němec. Podle 
jeho slov je v současné době bilanční 
přebytek u mléka na úrovni 800 milionů 
litrů,  a tak celkový vývoz do Německa, 
který byl vloni 150–160 milonu litrů, 
nehraje pro pokrytí potřeb tuzemského 
trhu až tak velou roli. Přesto se místní 
zpracovatelé snaží udržet surovinu do-
ma. Dodržují 30denní splatnost. „Platí-
me do 30 dnů od nákupu mléka země-
dělci, a to je určitá výhoda. Za jinou su-
rovinu dostávají zaplaceno třeba až po 
půl roce, někdy i za delší dobu. Mléko 
je pro ně jistý příjem peněz, které se po-
tom použijí na výplaty zaměstnanců ne-
bo na nákup nutných surovin pro výro-
bu,“ uvedl Milan Domáček, majoritní 
akcionář Mlékárny Hlinsko, s. r. o. Po-
tvrdil, že tato mlékárna má již ve velmi 
krátké době splacenou investiční pře-
stavbu a modernizaci hal a o tuzemské 
producenty velmi stojí. „Nepočítáme 
ale ani my s tím, že by se v dohledné 
době mohla cena za mléko přiblížit os-
mi korunám nebo se přes tuto hranici 
přehoupnout,“ řekl. Dodal, že i on mu-
sel dát do modernizace mlékárny velké 
peníze a jen na úrocích proinvestoval 
na 79 milionů korun. „Cena je bolesti-
vá jak pro nás, tak pro zemědělce, pro-
tože nám stejnou měrou rostou nákla-
dy. Jen cena energie a její růst má velký 
vliv na výrobu a tím, že EU sáhla na in-
tervenční ceny, se příjmy ztenčily,“ do-
dal Domáček.

ÚMĚRA
MEZI SPOTŘEBOU BIOMASY 

A POČTEM KRAV
Agrární komora má samozřejmě 

zájem na tom, aby se cena stabilizova-
la a neměla vliv na další pokles stavů 
dojných krav. K němu došlo po roce 
1990 výrazně. Stavy dojných krav 
se snížily o 700 tisíc kusů, což je 
v přepočtu pokles na 40 % původního 
stavu. „Je třeba si uvědomit, že tak 
prudké snížení počtu krav mělo velmi 
nepříjemný dopad na využití travních 
porostů. Pod tímto vlivem došlo i 
ke snížení jejich využití. V současné 
době právě z těchto důvodů výměra 
travních porostů a současné stavy 
skotu neumožňují plně využít bioma-
su. Té by u nás mohlo být mnohem 
víc,“ uvedl Pavel Novotný, viceprezi-
dent Agrární komory ČR. A jelikož 
je současně i předsedou ZD Bernar-
tice u Milevska a ve výrobě je tato fir-
ma specializovaná v živočišné produk-
ci na mléčnou užitkovost krav, věcně 
dokázal u kulatého stolu oponovat 
mlékařům. „Agrární komora odmí-
tá přeceňování dopadu intervenčních 
cen na cenotvorbu. Je pravda, že 
intervenční a potažmo tržní cena 
másla výrazně poklesla, ale u ostat-
ních složek (to je zejména u bílko-
viny) se dopad poklesu intervenční ce-
ny neprojevil,“ dodal. Pavel Novotný 
právě v těchto souvislostech pouka-

zoval na odlišnost cen u mléka v ČR 
a okolních státech. „To je také hlavní 
důvod, proč se cena mléka v ČR 
výrazně v posledním období odlišuje 
od ceny mléka v okolních zemích. 
Tam prakticky neklesla, u nás naopak 
dost výrazně,“ řekl. 

NIKDO NECHCE,
ANI NEMŮŽE PRODĚLÁVAT
„Cílem českých zemědělců není 

v žádném případě vývoz, ale produ-
centi mléka musí hledat všechny ces-
ty k tomu, aby se zastavil zbytečný po-
kles ceny. Jednou z možností je vý-
voz,“ konstatoval Novotný. Vyjádřil 
přesvědčení, že jedině za jednacím sto-
lem jsou zemědělci schopni společ-
ně s odběrateli mléka situaci vyřešit. 
K tomu představenstvo AK ČR rozhod-
lo o svolání Mlékařského fóra, které se 
uskuteční 16. listopadu 2006 ve Větr-
ném Jeníkově. „Nikdo nechce a nemůže 
prodělávat. V případě neúspěchu nut-
no počítat s pokračujícím vývozem. 
O mléko z Čech je v EU velký zájem
a čeští zemědělci by mohli vyvážet 
mnohem víc, dosud ale dávali před-
nost tuzemským zpracovatelům,“ uza-
vřel Pavel Novotný.

Podle zemědělců by průměrná ce-
na v závislosti na kvalitě v žádném 
případě neměla klesnout pod 7,85 ko-
run za jeden kilogram mléka.

Text a foto Eugenie Línková

Praha – Zatímco zemědělci současnou cenu 7,50  Kč považují za neu-
držitelnou a pro chovatele dlouhodobě neakceptovatelnou, zpracovate-
lé shodně říkají, že nelze počítat s tím, že by se farmářská cena v blízké 
budoucnosti mohla přehoupnout přes 8 korun za litr mléka.



Olomouc – Ab-
solutním vítězem 
testu polotučných 
mlék, který zpraco-
val Výzkumný ústav 
mlékárenský v Pra-
ze, se stalo Čerstvé 
mléko z Olmy Olo-
mouc v kartonovém 
obalu z provozov-
ny Zábřeh. V labo-
ratoři se testovalo 
celkem 22 vzorků 
čerstvého a trvan-
livého mléka, kte-
ré byly podrobeny 
mikrobiologickým, 
chemickým a sen-
zorickým analýzám, 
zkoumal se obsah 
tuku, bílkovin a tu-
kuprosté sušiny. 
Hodnotila se také 
praktičnost obalu 

a na něm uvedené důležité informace pro zá-
kazníka. Mezi prvními se také umístily další 
výrobky z Olmy – Dobré mléko čerstvé v PET 
láhvi s uzávěrem, Mléko polotučné v sáčku 
a Trvanlivé mléko Populár.

VÍTĚZ TESTU
– MLÉKO ČERSTVÉ POLOTUČNÉ 

KARTON 1L
Čerstvé mléko je nenahraditelným zdrojem bíl-

kovin, vitaminů, enzymů, minerálů a dalších zdra-

Praha – Krajský soud v Brně vydal před-
běžné opatření, kterým ukládá společnosti 
BEL Sýry Česko zdržet se užití slovního ozna-
čení Apetitto a Apetito v reklamě a na obale 
taveného sýru Smetanito. Soud zamítl žádost 
společnosti TPK Hodonín zakázat společnos-
ti BEL Sýry Česko používání značky Smetani-
to. BEL Sýry Česko je odpovědná zákonů dba-
lá firma. Jako taková bude toto předběžné 
opatření respektovat s tím, že využije všech 
dostupných opravných prostředků k jeho zru-
šení. Přestože spor o značku Apetito pokra-
čuje už celé roky, ve věci nebylo dosud pra-
vomocně rozhodnuto. 

„Naši zákazníci mají právo vědět, co si kupu-
jí a co konzumují,“ uvedl Philippe Champlong, 
generální ředitel společnosti BEL Sýry Česko. 

„Základem našeho úspěchu je transparentní pří-
stup k zákazníkům a kvalita tradičního receptu. 
Úspěch taveného sýru Smetanito na českém trhu 
je důkazem toho, že zákazníci dokáží takové pří-
mé a otevřené jednání ocenit. Za žádostí o před-
běžná opatření není nic jiného než trapný pokus 
našich konkurentů vzít si české spotřebitele za ru-
kojmí ve sporu, který se jich netýká. Jen tak jsou 
zřejmě schopni držet krok s naší snahou inovo-
vat výrobky a používat při jejich výrobě přede-
vším přírodní ingredience,“ dodal Champlong. 
Soud nám uložil provést malé změny na obalech 
výrobku Smetanito. Tyto změny se netýkají výrob-
ků, které jsou v distribuční síti. Smetanito v pů-
vodním balení zůstává na trhu až do vyprodání 
zásob.                                            Michal Donath

Donath-Burson-Marsteller

Sezona zpracování zelí se naplno rozběh-
la. Do areálu firmy Hamé v Kunovicích prou-
dí desítky tun nejkvalitnějšího hlávkového 
zelí z celé Moravy. Zajímavostí výrobního 
procesu společnosti Hamé je, že konečný 
proces probíhá manuálně, tedy samotným 
„šlapáním“ zelí ve velkoobjemových tan-
cích. 

Na jeden tank plný zelí je zapotřebí, aby čty-
ři osoby „šlapaly“ téměř 22 hodin. Celkem Hamé 
zpracuje v letošní sezoně přes 400 tun kysaného 
zelí, které nabízí pod značkou Hamé a pod prémi-
ovou značkou Znojmia.

Kysané zelí je velmi žádaným artiklem sorti-
mentu Hamé nejen pro svou výbornou chuť, ale 
i pro vysoký obsah vitamínů B, B12, C a K. Obsah 
vitaminu C je v kysaném zelí dokonce vyšší než 
v čerstvém, což je důsledek činnosti bakterií 
mléčného kvašení. Již 200 g kysaného zelí pokry-
je u člověka denní potřebu vitaminu C. 

Způsob uchovávání hlávek zelí nasolením zna-
li již staří Římané. Do Evropy se dostalo kysané 
zelí ve středověku od Tatarů. Nejvíce kysané zelí 
využívali mořeplavci, kteří se díky vysokým dáv-
kám vitamínu C bránili před obávanými kurděje-
mi (nemoc vznikající z nedostatku vitaminů). 

Kvalita kysaného zelí ze společnosti Hamé je 
každoročně testována při největším tradičním 
„Koštu kysaného zelá“, který se koná ve Velké 

Sezona zpracování 
zelí začala

V těchto dnech probíhá v bývalém areálu 
Fruty Znojmo demolice, která je vyústěním 
stávající špatné situace budov. Stavby býva-
lého výrobního závodu, ve kterém se vyráběly 
světově známé okurky Znojmia, byly již v ha-
varijním stavu, a tak se nový vlastník areálu 
rozhodl o stržení nevyhovujících budov. 

Jednou z vytypovaných je i budova, ze které 
ční symbol a zároveň logo tradičních okurek, lo-
go Znojmia. Naštěstí s budovou nezanikne světově 
známá značka „ZNOJMIA“. Nový vlastník znač-
ky a receptury okurek Znojmia, společnost Hamé, 
prověřoval možnost odvozu tohoto loga, a tím i je-

ho záchranu. Vzhledem k významným technickým 
problémům s převezením loga, a tudíž jeho zacho-
váním se rozhodla společnost Hamé vytvořit přes-
nou kopii ve stejném měřítku a toto logo umístit na 
významné místo ve společnosti Hamé. 

Znojmia je synonymem pro kvalitní české okur-
ky se specifickou chutí, tyto okurky jsou pod znač-
kou Znojmia dodávány na trh společností Hamé, 
jež okurky vyrábí podle původní receptury a bě-
hem pár let oprášila kvalitu a zvuk tohoto morav-
ského dědictví, známého nejen u nás, ale i v řadě 
jiných zemí, kam se tyto okurky vyvážejí. 

Marcela Mitáčková
ředitelka marketingu Hamé, a. s. 

Hamé zachrání znak Znojmia

Vítěz testu polotučných mlék
ví prospěšných látek. Mimořádný význam má čer-
stvé mléko pro svůj obsah snadno využitelného 
vápníku, neobsahuje lepek.

Trvanlivost: 10 dní 
Energie: 190 kJ (45 kcal)
Cena: 12,90

OLMA, a. s., je druhým nejvýznamnějším vý-
robcem mléčných výrobků v ČR. Byla založena 
v roce 1970 a v roce 1994 se stala akciovou společ-
ností. Majoritním vlastníkem společnosti je Mil-
kagro a. s., Olomouc (sdružení prvovýrobců a do-
davatelů mléka). Mlékárna OLMA, a. s., je ryze 
českou společností, splňující ty nejnáročnější kri-
téria výrobní i ekologické kvality, jejíž sortiment 
je na světové úrovni a garantuje svým zákazníkům 
výrobky a služby, které jsou plně srovnatelné s me-
zinárodní konkurencí. Převážnou část produkce 
tvoří čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, jogurtové 
nápoje, dezerty, másla a ostatní zakysané výrob-
ky. Ročně OLMA, a. s., zpracovává více jak 300 
mil. litrů mléka. OLMA, a. s., má od roku 1998 
dceřinou společnost na Slovensku a od roku 2004 
pak v Polsku.

V roce 1999 byl v OLMĚ zaveden systém za-
bezpečování jakosti podle ISO 9 001 a v roce 2000 
společnost OLMA, a. s., získala jako jedna z prv-
ních potravinářských firem v ČR certifikát ISO 
14 001, který kodifikuje vztah firmy k ochraně ži-
votního prostředí s cílem zavedení preventivních 
opatření vedoucích ke snižování zátěže a zmírňo-
vání znečištění v souladu s ekonomickými a celo-
společenskými potřebami.

Lubomír Románek, OLMA, a. s.

nad Veličkou na Moravě. Vzorek Hamé obsadil 
mezi stovkou podomácku vyráběných kysaných 
zelí velmi dobré bronzové místo.

Společnost Hamé nabízí svým zákazníkům ky-
sané zelí jak pod značkou Hamé, tak pod prémi-
ovou značkou Znojmia, a to v balení TO 370, TO 
735 nebo je k dostání v gastro balení S4/1 a sáč-
ku 5 kg.

Marcela Mitáčková
ředitelka marketingu Hamé, a. s.

Pokus o zpochybnění úspěchu 
Smetanita právními kličkami 
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Název veletrhu a místo konání Termín konání Zaměření veletrhu

HORECAVA 2007 
Amsterdam, Holandsko 8.–11. 1. 2007 Mezinárodní veletrh hotelnictví a pohostinství

IFOWS – INDIA 
INTERNATIONAL FOOD 

& WINE SHOW
Dillí, Indie

18.–20. 1. 2007 Mezinárodní výstava potravin a vína

GRÜNE WOCHE
Berlín, Německo 19.–28. 1. 2007

Výstava zemědělství
a potravinářského průmyslu

HOSPITALITY
WEEK 2007

Birmingham, Velká Británie
22.–24. 1. 2007 Mezinárodní veletrh pohostinství

MODERN BAKERY 
Moskva, Rusko

v průběhu ledna 
2007

Mezinárodní odborný veletrh
vybavení pekáren a přísad do potravin

DANUBIUS GASTRO 
Incheba Bratislava, 

Slovensko
18.–21. 1. 2007 14. mezinárodní festival gastronomie

SIRHA
Lyon, Francie 20.–24. 1. 2007

Mezinárodní veletrh
gastronomie a hotelnictví

INTERNATIONAL 
CONFECTIONERY FAIR 

(ISM) 2007
Kolín nad Rýnem, Německo

28.–31. 1. 2007 Mezinárodní veletrh cukrářských výrobků

PRODEXPO
Moskva, Rusko 12.–16. 2. 2007

14. mezinárodní veletrh potravinářských 
výrobků a surovin pro jejich výrobu

UkrProdMash 2007
Kyjev, Ukrajina 13.–15. 2. 2007

5. mezinárodní výstava
potravinářského průmyslu

PRODEXPO/WORLD
OF PACKING UKRAINE

Lvov, Ukrajina
13.–16. 2. 2007

Mezinárodní výstava potravin
a obalového průmyslu

ISTANBUL 
INTERNATIONAL 

GASTRONOMY FESTIVAL 
2007

Istanbul, Turecko

14.–18. 2. 2007 Gastronomický festival

APETIT PRAHA 2007 
Výstaviště Praha - Holešovice 15.–18. 2. 2007 1. ročník gastronomického veletrhu

IFE HUNGARY 2007 
Budapešť, Maďarsko 20.–22. 2. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

DUBAI INTERNATIONAL 
WINE & BEVERAGE FAIR 

Dubaj,
Spojené arabské emiráty

21.–22. 2. 2007 Mezinárodní veletrh vína a nápojů 

FOOD EXPO UKRAINE/
PACK FAIR 2007
Kyjev, Ukrajina

27. 2. – 2. 3. 2007
Mezinárodní výstava potravin a nápojů 

a veletrh obalového průmyslu

CHINA DRINKTEC 2007 
Guangzhou, Čína 7.–10. 3. 2007

11. veletrh technologie výroby nápojů,
piva a vína

ALIMENTA 2007
Udine, Itálie 11.–15. 3. 2007

Mezinárodní veletrh potravinářství 
a gastronomie

FOODEX JAPAN 2007 
Mahukari Messe, Japonsko 13.–16. 3. 2007 Potravinářský veletrh

FOOD INGREDIENTS 
ASIA - CHINA 2007 

Šanghaj, Čína
15.–17. 3. 2007 Mezinárodní veletrh potravinářských přísad 

ALLES FÜR DEN GAST 
SPRING

Salzburg, Rakousko
18.–20. 3. 2007

Mezinárodní odborný veletrh gastronomie, 
hotelnictví a potravinářského průmyslu

PROWEIN
Düsseldorf, Německo 18.–20. 3. 2007 Mezinárodní odborný veletrh vína a lihovin

VIN AUSTRIA
Salzburg, Rakousko 18.–20. 3. 2007 Mezinárodní veletrh vína a lihovin

IFE 2007
Londýn, Velká Británie 18.–21. 3. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

UkrMiasoMolPtitseProm 
Kyjev, Ukrajina 20.–23. 3. 2007

10. mezinárodní výstava technologií, obalové 
a chladicí techniky pro masný průmysl

HOTELEXPO MOSCOW 
Moskva, Rusko 21.–23. 3. 2007

Mezinárodní výstava hotelnictví
a veřejného stravování

EUROGASTRO
Varšava, Polsko 22.–24. 3. 2007

11. mezinárodní veletrh pohostinství 
a hotelnictví

G+H
Brno, Výstaviště 27.–29. 3. 2007

3. mezinárodní veletrh gastronomie, 
hotelových služeb a veřejného stravování

Potraviny a zařízení pro potravinářský průmysl

Název veletrhu a místo konání Termín konání Zaměření veletrhu

MDD EXPO
Paříž, Francie 27.–29. 3. 2007 Mezinárodní salon značkových potravin

WORLD FOOD 
UZBEKISTAN 2007 
Taškent, Uzbekistán

27.–29. 3. 2007
7. mezinárodní veletrh potravin, 

potravinářských technologií a zařízení

COBA
Nitra - Agrokomplex, 

Slovensko
27.–30. 3. 2007

Specializovaná výstava pekařství,
cukrářství a technologií

SIAL MONTREAL 
Montreal, Kanada 28.–30. 3. 2007

Mezinárodní konference
potravinářského průmyslu

FOOD HOTEL 
INDONESIA 2007
Jakarta, Indonésie

28.–31. 3. 2007
9. mezinárodní výstava hotelnictví,

veřejného stravování
a potravinářského průmyslu 

VINARIA 2007
Plovdiv, Bulharsko 28.–31. 3. 2007 Mezinárodní výstava vinařství

PRODTECH ST. 
PETERSBURG

St. Peterburg, Rusko
2.–5. 4. 2007

Mezinárodní výstava potravinářského 
zařízení, technologií a balicí techniky

INTERFOOD 2007
St. Peterburg, Rusko 2.–5. 4. 2007

11. mezinárodní výstava
potravinářského průmyslu

ALLES FÜR DEN GAST 
WIEN

Vídeň, Rakousko
15.–18. 4. 2007

Mezinárodní odborný veletrh gastronomie, 
hotelnictví a potravinářského průmyslu

FOOD & BEVERAGE 
FROM CENTRAL

EUROPE
Vídeň, Rakousko

15.–18. 4. 2007 Mezinárodní veletrh potravinářských specialit

VINOVA 2007
Vídeň, Rakousko 15.–18. 4. 2007 Mezinárodní vinařský veletrh

SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CLUB

DE GOURMETS
Madrid, Španělsko

16.–19. 4. 2007
Mezinárodní výstava

potravinářského průmyslu

SEOUL FOOD
& HOTEL 2007

(dříve známá jako
FOOD & HOTEL KOREA) 

Soul, Jižní Korea

24.–27. 4. 2007
Mezinárodní výstava hotelnictví 

a potravinářského průmyslu

BEER, WINES & DRINKS 
Minsk, Bělorusko

v průběhu dubna 
2007

Mezinárodní výstava pivovarnictví,
vinařství a destilátů

SEOUL INTERNATIONAL 
WINE & SPIRITS FAIR 

Soul, Jižní Korea
2.–4. 5. 2007 Mezinárodní výstava vína a destilátů

FOODTEC PAKISTAN 
2007

Karáčí, Pákistán
9.–12. 5. 2007

4. mezinárodní veletrh
potravinářského průmyslu

SIAL CHINA 2007
Šanghaj, Čína 10.–12. 5. 2007

Veletrh potravinářského zboží a technologií 
pro potravinářský průmysl

INTERBAKE CHINA
2007

Guangzhou, Čína
12.–14. 5. 2007 11. výstava pekárenského průmyslu

HOSTEC ASIA 2007 
Hongkong 13.–16. 5. 2007

3. mezinárodní výstava pohostinství 
a potravinářských technologií

HOFEX 2007
Hongkong 13.–16. 5. 2007

12. mezinárodní výstava potravinářského 
průmyslu, hotelnictví, veřejného stravování

WINE & SPIRITS ASIA 
Hongkong 13.–16. 5. 2007 Veletrh vína a lihovin

VÍNO A DESTILÁTY 
Výstaviště Praha - Holešovice 15.–17. 5. 2007

10. mezinárodní nápojový veletrh
pro gastronomii

THE LONDON 
INTERNATIONAL

WINE & SPIRITS FAIR
Londýn, Velká Británie

22.–24. 5. 2007 Mezinárodní veletrh vína a destilátů

INTERFOOD 
AZERBAIJAN 2007
Baku, Azerbajdžán

23.–25. 5. 2007
13. mezinárodní výstava potravinářství 

a zemědělství

DELIKATESY FOOD FAIR 
Gdaňsk, Polsko 24.–26. 5. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

ALIMENTARIA LISBOA 
2007

Lisabon, Portugalsko
27.–30. 5. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

Mezinárodní veletrhy a výstavy v roce 2007
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Název veletrhu a místo konání Termín konání Zaměření veletrhu

INTERFOOD ASTANA 
2007

Astana, Kazachstán
30. 5. – 1. 6. 2007 9. mezinárodní potravinářský veletrh

BREAD/ 
CONFECTIONERY 
PRODUCTS 2007

Kyjev, Ukrajina

5.–8. 6. 2007
Mezinárodní specializovaná výstava 

pekárenského průmyslu

JUNIFEST
Incheba Bratislava, Slovensko 8.–17. 6. 2007 Mezinárodní pivní festival

FHC BEIJING 2007
Peking, Čína 13.–15. 6. 2007

Výstava pohostinství
a potravinářského průmyslu

VINEXPO BORDEAUX 
2007

Bordeaux, Francie
17.–21. 6. 2007 Mezinárodní vinařský veletrh

MIFB 2007
Kuala Lumpur, Malajsie 12.–14. 7. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

COOEXPO
Nitra - Agrokomplex, 

Slovensko
16.–20. 8. 2007

14. mezinárodní družstevní
kontraktačně-prodejní výstava

spotřebního a potravinářského zboží

FHM 2007
Kuala Lumpur, Malajsie 22.–25. 8. 2007

9. mezinárodní výstava hotelnictví,
veřejného stravování

a potravinářského průmyslu 

INPRODMASH & 
UPAKOVKA 2007

Kyjev, Ukrajina
11.–14. 9. 2007

16. mezinárodní specializovaná výstava 
potravinářského průmyslu

a 8. specializovaná výstava balicí techniky

ALCO + SOFT
Kyjev, Ukrajina 11.–14. 9. 2007

12. mezinárodní výstava nápojářského 
průmyslu

POLAGRA – FOOD
Poznaň, Polsko 15.–19. 9. 2007

Mezinárodní odborný veletrh
potravinářského průmyslu

WORLD FOOD MOSCOW 
Moskva, Rusko 18.–21. 9. 2007

Mezinárodní výstava
potravinářského průmyslu

FI ASIA 2007
Bangkok, Thajsko 26.–28. 9. 2007 Mezinárodní veletrh potravinářských přísad 

GASTROSET
Praha - PVA Letňany 4.–6. 10. 2007

3. mezinárodní veletrh
vybavení pro gastronomii

OLIMA
Olomouc - Výstaviště Flora 4.–7. 10. 2007 Festival gastronomie a nápojů

AGROPRODMASH 2007 
Moskva, Rusko 15.–19. 10. 2007

12. mezinárodní veletrh
potravinářské výroby a balení

ALITEC
Casablanca, Maroko 25.–28. 10. 2007

Mezinárodní výstava
potravinářského průmyslu a zemědělství

SACHSEN-BACK
Lipsko, Německo 27.–29. 10. 2007 Odborný veletrh pekařské a cukrářské výroby

BRAU BEVIALE
Norimberk, Německo 14.–16. 11. 2007 Mezinárodní veletrh nápojářského průmyslu

SAUDI FOOD 2007
Rijád, Saúdská Arábie 29. 10.–1. 11. 2007 14. mezinárodní potravinářský veletrh

SAUDI HOTEL & 
RESTAURANT 2007
Rijád, Saúdská Arábie

29. 10.–1. 11. 2007
6. mezinárodní veletrh

pohostinství a hotelnictví

FOOD INGREDIENTS 
EUROPE 2007

Londýn, Velká Británie
30. 10.–1. 11. 2007 Mezinárodní veletrh potravinářských přísad 

WORLD FOOD UKRAINE 
Kyjev, Ukrajina

30. 10.–2. 11. 2007
Mezinárodní výstava

potravinářského průmyslu

WORLD FOOD 
KAZACHSTAN

Almaty, Kazachstán
30. 10.–2. 11. 2007

Mezinárodní výstava
potravinářského průmyslu

WINE FOR ASIA
Singapur 1.–3. 11. 2007 Veletrh vína

GASTROFEST
Výstaviště České Budějovice 8.–10. 11. 2007 Mezinárodní gastronomický festival

ANUGA 2007
Kolín nad Rýnem, Německo 13.–17. 11. 2007 Mezinárodní potravinářský veletrh

FHC CHINA
Šanghaj, Čína 14.–16. 11. 2007

Výstava pohostinství
a potravinářského průmyslu

DIYAFA
QIEC – Doha, Katar 19.–22. 11. 2007

Mezinárodní veletrh
pohostinství a potravin

WORLD FOOD
ALGERIA 2007
Alžír, Alžírsko

v průběhu listopadu 
2007

1. mezinárodní potravinářský veletrh

Název veletrhu a místo konání Termín konání Zaměření veletrhu

AGROMEK 2007
Herning, Dánsko 16.–20. 1. 2007 Výstava zemědělské mechanizace

AGRA 2007
Plovdiv, Bulharsko 20.–24. 2. 2007 Mezinárodní zemědělský veletrh

SIMA - SIMAGENA - 
SIMAVIP

Paříž, Francie
4.–8. 3. 2007

Mezinárodní veletrhy
zemědělských strojů a technologií

EXPOCHACRA
Buenos Aires, Argentina 20.–23. 4. 2007 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

AGRA 2007
Lipsko, Německo 3.–6. 5. 2007 Mezinárodní zemědělský veletrh

BELAGRO
Minsk, Bělorusko 5.–8. 6. 2007

Veletrh zařízení a technologií
pro zemědělskou výrobu

AGROKOMPLEX
Nitra - Agrokomplex, 

Slovensko
16.–20. 8. 2007

34. mezinárodní zemědělský
a potravinářský veletrh

ZEMĚ ŽIVITELKA
Výstaviště České Budějovice 23.–28. 8. 2007 34. mezinárodní agrosalon

AUSTRO AGRAR TULLN 
2007

Tulln, Rakousko
12.–16. 9. 2007 Mezinárodní zemědělská a lesnická výstava

AGRITECHNICA
Hannover, Německo 13.–17. 11. 2007 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Zemědělství

Název veletrhu a místo konání Termín konání Zaměření veletrhu

GASTROPACK
Incheba - Bratislava, 

Slovensko 
18.–21. 1. 2007

6. výstava obalových materiálů
a balicí techniky

UPAKOVKA/UPAK ITALIA 
2007

Moskva - Krasnaja Presnja, 
Rusko

30. 1.–2. 2. 2007
15. mezinárodní veletrh strojů

a vybavení pro obalový průmysl

UkrProdPack 2007
Kyjev, Ukrajina 13.–15. 2. 2007 3. mezinárodní výstava balicí techniky

PRODEXPO/WORLD
OF PACKING UKRAINE

Lvov, Ukrajina
13.–16. 2. 2007

Mezinárodní výstava potravin
a obalového průmyslu

PACK FAIR 2007
Kyjev, Ukrajina 27. 2.–2. 3. 2007 8. mezinárodní veletrh balicí techniky

SINO PACK 2007 
Guangzhou, Čína 7.–10. 3. 2007 14. veletrh balicí techniky

PROPAK VIETNAM 2007 
Hočiminovo Město, Vietnam 7.–10. 3. 2007 Mezinárodní veletrh balicí techniky

FOODPACK 2007
St. Peterburg, Rusko 2.–5. 4. 2007 11. mezinárodní výstava balicí techniky

PRODTECH 2007
St. Peterburg, Rusko 2.–5. 4. 2007

Mezinárodní výstava potravinářského 
zařízení, technologií a balicí techniky

A-PACK 2007 OSAKA
Osaka, Japonsko 18.–21. 4. 2007 Mezinárodní veletrh balicí techniky

FOODTEC PAKISTAN 2007 
Karáčí, Pákistán 9.–12. 5. 2007

4. mezinárodní veletrh potravinářského 
průmyslu

EMBAXPRINT 2007
Brno - Výstaviště 22.–25. 5. 2007

Mezinárodní veletrh obalového, 
papírenského a tiskařského průmyslu

PACKAGING CHINA 2007 
Šanghaj, Čína 12.–14. 6. 2007 Mezinárodní veletrh balicí techniky

PACK - MAT 2007
Bologna, Itálie 13.–15. 6. 2007 Výstava balicí techniky

PROPAK ASIA 2007 
Bangkok, Thajsko 13.–16. 6. 2007 Mezinárodní veletrh balicí techniky

PROPAK CHINA 2007 
(součástí veletrhu je BevTek & 
BrewTek China – mez. veletrh 

pivovarnictví a nápojového 
průmyslu a DairyTek China 

– mezinárodní veletrh
mlékárenské výroby a balení

Šanghaj, Čína

10.–12. 7. 2007
13. mezinárodní výstava

balicí techniky a technologií

WORLD OF PACKING 
Minsk, Bělorusko v průběhu září 2007 Výstava balicí techniky

PROPAK INDONESIA 2007 
Jakarta, Indonésie 5.–8. 12. 2007 Mezinárodní veletrh balicí techniky

Mezinárodní veletrhy a výstavy v roce 2007

Balicí technika
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Litovel (red) – Velká letní promo soutěž na podporu prodeje litovelské-
ho lahvového piva v obchodních řetězcích byla završena slavnostním pře-
dáním cen. Několik šťastných výherců si z pivovaru v Litovli postupně od-
vezlo hlavní ceny v podobě barevných velkoplošných televizorů, digitál-
ních fotoaparátů, mobilních telefonů a MP3 přehrávačů. Z cen se radovali 
i další soutěžící. Po dvanácti výhercích v každém kole soutěže, kteří se 
umístili na dalších místech, získalo 100 půllitrových piv z produkce lito-
velského pivovaru.

Litovelská trefa – velká letní soutěž uzavřena

„Extrémní triatlon Bobr Cup již po 
desetiletí patří neodmyslitelně k litovel-
skému Pomoraví. A dobré tradice by se 
měly udržovat. Stejně, jako je v Litovli
dávnou tradicí vaření klasického české-

ho piva. I proto každoročně podporu-
jeme tuto významnou akci, která dělá 
městu dobré jméno i za hranicemi na-
ší republiky,“ řekla Markéta Hoduláko-
vá, manažerka marketingu litovelského 
pivovaru. 

Na extrémně náročné tratě se letos 
vydaly přes dvě stovky týmů. Mezi pro-
fesionálními a amatérskými závodníky 
nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí ne-
chyběli ani přední čeští reprezentanti či 
olympijští medailisté. Všichni závodní-
ci startovali a absolvovali jednotlivé dis-
ciplíny se štafetovým kolíkem (originál 
bobří ohryz), který si museli vzájemně 
předávat na předávkách a nakonec ho 
dovést do cíle.

Extrémní závod byl i letos zahájen 
v pravé poledne u litovelského koupališ-

Litovel (red) – V sobotu 7. října se v Litovli uskutečnil již dvanáctý roč-
ník extrémního závodu tříčlenných štafet Bobr Cup 2006. Litovelský pivo-
var byl opět v roli jednoho z hlavních sponzorů tohoto největšího evropské-
ho štafetového závodu v extrémních sportech. Extrémní klání probíhající 
pod záštitou České asociace extrémních sportů jako otevřené mistrovství 
ČR bylo zároveň neoficiálním velkolepým ukončením běžecké, cyklistic-
ké a vodácké sezony. 

„Kdo v průběhu uplynulých čtyřech 
měsících potkal litovelský ochut-
návkový tým a koupil si domů klasi-
ku z Litovle v lahvích, okamžitě získal 
dárek. Podle počtu nakoupených lah-
vových piv mohl získat klíčenku nebo 
brýle, pantofle nebo vak, tričko nebo 
ručník a lehátko nebo batoh,“ popisu-
je soutěž Markéta Hoduláková, mar-
ketingová manažerka Pivovaru Litov-
el, a dodává: „Kdo dále poslal během 
období trvání letní soutěže SMS obsa-
hující kód, který nalezl pod akčními 
korunkami na lahvích, postoupil do 

slosování o hlavní ceny v jednotlivých 
kolech.“

První kolo velké letní soutěže pro-
bíhalo od počátku do konce června. 
V červenci hned navázalo druhé a tře-
tí kolo promo akce, která trvala až do 
konce září. Litovelské ochutnávkové tý-
my postupně vyrážely do prodejen ob-
chodních řetězců po celé Moravě, aby 
podpořily prodej lahvové klasiky z Li-
tovle. Během trvání akce navštívily cel-
kem 120 prodejen, kde se zdržely vždy 
2–3 dny.

skončení závodu připraven zdarma bo-
hatý doprovodný program včetně soutě-
že „Ohol si svého bobra“ nebo cyklotri-
alové show. Kromě toho na všechny če-

kalo bohaté občerstvení a samozřejmě 
nechyběla skutečná klasika z litovelské-
ho pivovaru. Vypilo se přes 50 sudů li-
tovelské desítky.

Letní kuriozity
nymburského pivovaru

Končící letošní léto českým pivovarům přálo. Výjim-
kou nebyl ani Pivovar Nymburk, pro který byl červenec 
2006 druhým nejúspěšnějším měsícem z pohledu pro-
deje v novodobé historii.

Nymburk (pn) – Letní kuriozita týkající se Postřižinské-
ho piva se týká exportu. Ten se za posledních pět let zdvojná-
sobil a dosahuje 22 % z celkové produkce. „Určitý limit v ex-
portu vidím na třiceti procentech,“ říká ředitel nymburského 
pivovaru Pavel Benák. Po mnoha letech se exportovalo nym-
burské lahvové pivo vlakem. „Třicet tisíc láhví absolvovalo 
cestu do švédského Stockholmu. Nepamatuji, kdy se naposle-
dy nymburské pivo převáželo vlakem,“ dodal ředitel Benák. 
Švédsko vedle Německa patří k největším odběratelům pivo-
varu. Spolupráce v těchto zemích trvá už sedm let.

Kromě vlakového dobrodružství do Švédska putovalo Po-
střižinské pivo i do Spojených států amerických. Do Kalifor-
nie exportoval pivovar 20 tisíc lahví.

Pivovar Nymburk v letošním létě vyrobil téměř 50 tisíc 
hektolitrů piva, což je navýšení o pět procent oproti roku 
2005. Pomohlo tomu teplé počasí i získání nových zákazní-
ků. Ty získává pivovar nejen v cizině, ale díky nové spoluprá-
ci uzavřené s obchodním řetězcem COOP Centrum družstvo 
Praha ochutnají nymburské pivo i v celých Čechách.

Sladovna Pivovar Nymburk

D R U H É  A  T Ř E T Í  K O L O  P R O M O  A K C E  D O S P Ě L Y  D O  F I N Á L E ,  V Š E C H N Y  V Ý H R Y  S L A V N O S T N Ě  P Ř E D Á N Y

P I V O V A R  L I T O V E L  O P Ě T  J E D N Í M  Z  H L A V N Í C H  P A R T N E R Ů  N E J V Ě T Š Í  Š T A F E T O V É  S O U T Ě Ž E  V  E V R O P Ě

Extrémní závod štafet s litovelským pivem

tě patnáctikilometrovým krosovým bě-
hem především po lesních cestách, bě-
hem kterého se závodníci museli pětkrát 
přebrodit přes řeku Moravu. Následo-
vala pětadvacetikilometrová MTB cross-
country trať na lesních a polních ces-
tách. Závodníci na kolech se během této 
trati přebrodili i s koly přes řeku třikrát. 
Závěrečnou disciplínou štafety byl šes-
tikilometrový sjezd divoké vody v úseku 
řeky nad splavem. Součástí poslední dis-
ciplíny bylo i několik náročných přebě-
hů včetně skoku do bazénu koupaliště. 
Divoká voda měla hodnocení „na hra-
nici sjízdnosti“. 

Adrenalinové klání nejrychleji zvlá-
dl tým OpavaNet v sestavě: běžec Pa-
vel Brýdl, cyklista Martin Horák a ka-
jakář Kamil Mrůzek. Tým donesl šta-
fetový kolík do cíle náročného závodu 
v čase 2:06:56 hodin a nejbližší soupe-
ře porazil o více než minutu. Tým soutě-
žící pod názvem Pivovar Litovel obsadil 
druhé místo. I letos byla dodržena tra-
dice, že nikdo nikdy adrenalinový Bobr 
Cup nevzdal. 

Pro diváky i pro sportovce byl po 

Varna Pivovar Nymburk

Upozorňujeme,
že poslední číslo časopisu

vyšlo 26. září 2006.

více na:   www.agral.cz

Šťastní výherci



Plzeň/Londýn/Johannesburg – MILLER BRANDS (UK) Ltd., 
dceřiná společnost přední světové pivovarnické společnos-
ti SABMiller plc, oznámila, že v příštích 18 měsících inves-
tuje přes 2 miliony liber (84 mil. Kč) do nových marketingo-
vých a prodejních aktivit mezinárodní prémiové značky Pils-
ner Urquell ve Velké Británii.

„Pilsner Urquell je ikona, prestižní pivo, se kterým se žádné 
jiné pivo na světě nemůže srovnávat. Ve Velké Británii je velké 
množství znalců piva uznávajících kvalitní výrobky, proto zde vi-
díme ideální podmínky pro další rozšíření tohoto jedinečného 
piva. Pilsner Urquell chutná přesně tak, jak má chutnat oprav-
dové pivo, a všem Britům teď nabízíme možnost, aby to mohli 
posoudit sami,” říká Gary Whitlie, generální ředitel společnosti
MILLER BRANDS UK.

Mezinárodní společnost SABMiller, jedna z předních společ-
ností na světovém pivním trhu a vlastník Plzeňského Prazdroje, 
si český Pilsner Urquell vybrala jako jednu ze tří klíčových zna-
ček. Díky rozsáhlé marketingové podpoře a vyspělé distribuci ve 
více než 60 zemích světa se legendární plzeňský ležák stane jed-
nou z celosvětově proslulých značek.

Mike Short, generální ředitel Plzeňského Prazdroje, uvedl: 

„Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí skupiny SABMil-
ler a nachází se na špici zvyšujícího se povědomí o českém pivu 
a české pivní kultuře po celém světě. 

Podporujeme nejen mezinárodní kampaně ke zvýšení povědomí 
o značce, ale také významně investujeme v našem pivovaru v Plz-
ni. Tento historický pivovar je originálním zdrojem piva Pilsner 
Urquell, a proto je zcela logické, že právě on bude schopen pokrý-
vat stále se zvyšující poptávku z celého světa.“ 

První várka piva Pilsner Urquell byla uvařena v plzeňském 
pivovaru před více než 160 lety, 5. 10. 1842. Tento jedinečný 
spodně kvašený světlý ležák s vyváženou lahodně hořkou chu-
tí dal název celému jednomu pivnímu druhu – Pilsner. Ačko-
li je napodobován po celém světě, Pilsner Urquell zůstává jedi-
ným originálem.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, 
druhého největšího výrobce piva na světě s pivovarnickými aktivi-
tami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinen-
ty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek 
SABMiller. Skupina značek SABMiller zahrnuje dále významné 
značky jako Miller Genuine Draft a Peroni Nastro Azzurro a mno-
ho dalších úspěšných regionálních značek. Mimo USA je SABMil-
ler plc také jedním z největších výrobců a distributorů produktů 
firmy Coca-Cola na světě.

Nigel Fairbrass
vedoucí tiskového oddělení

SABMiller plc

Pilsner Urquell útočí na Velkou Británii
D O  K A M P A N Ě  L E G E N D Á R N Í H O  N Á P O J E  I N V E S T U J E  S P O L E Č N O S T  S A B M I L L E R  2  M I L I O N Y  L I B E R

Plzeň – Pivovarské muzeum v Plzni rozšiřuje využití ne-
dávno uvedené edice pivních známek. Ke stříbrné, mosazné 
a měděné přibyla ještě hliníková známka, kterou obdrží indi-
viduální návštěvníci Pivovarského muzea a v přilehlém šenku 
Na Parkáně nebo v restauraci Na Spilce ji mohou směnit za 
sklenici ležáku Pilsner Urquell. Zároveň se rozšiřuje nabídka 
pro skupiny o možnost ochutnat pivo přímo v muzeu. Muzeum 
tím vychází vstříc přáním návštěvníků zařadit do trasy pro-
hlídky ochutnávku piva Pilsner Urquell. 

Individuální návštěvníci muzea dostanou ke vstupenkám hliníko-
vou pivní známku. Tu si mohou ponechat jako suvenýr nebo – po-
kud je jim více než 18 let – ji mohou směnit za třetinku nefiltrované-
ho piva Pilsner Urquell v přilehlém šenku Na Parkáně. Pivo mohou 
dostat za pivní známku i v restauraci Na Spilce v areálu plzeňské-
ho pivovaru. Pokud muzeum navštíví početnější skupina, její členo-
vé starší 18 let dostanou pivo z historického výčepu přímo od prů-
vodce v muzeu. Se sklenicí piva pak mohou návštěvníci absolvovat 
zbytek prohlídky.

Návštěvníci Pivovarského muzea doposud neměli příležitost 
ochutnávat pivo přímo při prohlídce muzea. Jedinou možností 
ochutnání pivovarnických produktů bylo zajít do šenku Na Parkáně. 
„Ze spontánních reakcí a výzkumů spokojenosti návštěvníků nám 
dlouhodobě vycházelo, že ochutnávka zde chybí. Proto jsme se roz-

hodli přání hostů vyslyšet a zavést ochutnávku piva Pilsner Urquell 
jako nedílnou součást každé prohlídky,“ říká k zavedení ochutnávek 
Jiří Hána, historik Pivovarského muzea v Plzni, a dodává: „Plánova-
né vydání pivních známek nám přišlo vhod a přidali jsme hliníkovou 
verzi známky. Dostávají ji individuální návštěvníci a je na jejich zvá-
žení, zda ji vymění za pivo, nebo si ji ponechají jako suvenýr. Hliní-
ková verze známky je samostatně neprodejná – lze ji tedy získat jen 
s individuální vstupenkou do Pivovarského muzea v Plzni. Cena vstu-
penek i po zavedení ochutnávek piva zůstává stejná.“

Pivní známky měly svoje místo již v historii pivovarnictví. Za-
městnanci pivovarů je dříve dostávali jako součást odměny za prá-
ci a mohli si za ně vyzvednout tzv. domácí, později deputátní pi-
vo, zpravidla 3 litry na den. Stejně jako dříve zaměstnanci pivova-
rů za práci dostávají dnes pivo návštěvníci muzea jako odměnu za 
to, že přijeli.

(Více k tématu pivních známek a informace o vydání stříbrných, mědě-
ných a mosazných pivních známek Pivovarským muzeem najdete v tis-
kové zprávě „Pivovarské muzeum v Plzni oživuje tradici pivních zná-
mek“ na www.prazdroj.cz/cz/pro_media/aktualne?n1id=114).
�  S celkovým prodejem více než 10,2 milionu hektolitrů v kalendářním 

roce 2005 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský 
Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exporté-
rem českého piva. 

�  Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, 
Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. 

�  Aktivity Plzeňského Prazdroje pro návštěvníky Plzně a plzeňské-
ho pivovaru zahrnují Návštěvnické centrum na nádvoří pivova-
ru, návštěvnickou trasu a také Pivovarské muzeum v centru měs-
ta. Pivovar se stal společenským centrem regionu, místem po-
řádání nejrůznějších kulturních, vzdělávacích i prezentačních 
akcí.                                                                            Lucie Roztočilová

Oddělení firemních vztahů

Pivní známky ožívají – v pivovarském muzeu v Plzni je lze proměnit za pivo 

 Vše bližší najdete na

www.agral.cz

Pravidelný měsíčník
s aktuálními informacemi 

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

�  z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby a prodeje potravin,
�  o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu potravin, značka KLASA,
�  z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství a potravinářský průmysl,
� o nových technologiích a technice využívané při výrobě potravin,
� o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich jakosti,
� z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie, ale i světa,
� o činnosti Potravinářské komory České republiky,
� o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě,
� o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním prostředí,
�  ze života odborně sdružených společenstev a svazů vyrábějících potraviny,
� o významných osobnostech v potravinářském průmyslu a obchodu,
� odborné články a statistické potravinářské informace,
� společenská rubrika,
� inzerce a PR články. 

30 / z domova – informace Potravinářský zpravodaj 11 / 2006



 Praha (egi) – Na domácím trhu by letos mě-
lo být k dostání přes 350 000 lahví mladých 
domácích vín pod společnou národní znám-
kou Svatomartinské. To je více než dvojná-
sobek proti loňsku, kdy známku odkoupil Vi-
nařský fond poprvé pro použití všech vinařů, 
jejichž mladé moky splnily stanovené pod-
mínky. Svatomartinské se bude tak jako lo-
ni poprvé otevírat 11. listopadu, uvedli na 
tiskové konferenci zástupci Národního vinař-
ského centra. 

Vína, která chtějí nést označení Svatomartin-
ské, musejí splňovat předepsané parametry a hod-
notí je nezávislá komise. Hodnocení se uskuteč-
ní na začátku listopadu a podle ředitele vinařské-
ho fondu Jaroslava Machovce se zatím předběžně 
přihlásilo 56 výrobců. 

Loni se o značku ucházelo 28 producentů s cel-
kem 51 vzorky. Požadovanými kritérii prošlo 46 
vín od 27 výrobců. Celková produkce nakonec či-
nila 153 000 lahví a zájem převyšoval nabídku, 
uvedl ředitel vinařského centra Pavel Krška s tím, 
že vína byla ve vinotékách k dostání zhruba od 80 
do 120 korun. 

Vinařský fond koupil autorská práva ke známce 
Svatomartinské od původního majitele Jiřího Ko-
pečka. Dříve producenti platili za její využívání li-
cenční poplatky, nyní hradí jen poplatek spojený 
s náklady na ohodnocení vín před udělením licen-
ce, který činí 500 korun za každý přihlášený druh 
vína. Vinařský fond známku Svatomartinské mar-
ketingově podporuje a propaguje. Letos na tento 

Vinaři letos zdvojnásobí nabídku Svatomartinského 

Plzeň (bo) – Ceny lihovin do Vánoc vzros-
tou přibližně o pět procent. Důvodem je ros-
toucí cena lihu, kterého je v současné době 
na trhu nedostatek. Ceny lihu, který je hlav-
ní surovinou pro výrobu lihovin, za poslední 
čtvrt roku stouply o 15 až 20 procent. Uvedl
to prezident Unie výrobců lihovin Vladimír 
Steiner. 

Příčinou růstu cen lihu je podle něj snižová-
ní pěstování a výroby cukru v ČR, jak nařizuje 
Evropská unie. Při nižší výrobě cukru je pak mé-
ně melasy z cukrové řepy, která slouží lihovarům 
jako základní surovina pro výrobu potravinářské-
ho lihu. 

„Lihovary se chovají tržně a zvedají cenu. Vý-
robcům lihovin nezbývá než zdražení promítnout 
do cen,“ řekl Steiner. Konkrétní růst cen lihovin 
bude podle něj individuální věcí obchodní politi-
ky jednotlivých výrobců.

Situaci na trhu s řepnou melasou by mohl ješ-
tě zhoršit krok společnosti Eastern Sugar, která 
oznámila, že při využití kompenzačního progra-
mu EU zvažuje uzavření tří českých cukrovarů. 
„Je to pro nás šok. EU by měla na trh pustit levný 
třtinový cukr,“ řekl Steiner. 

Největší český výrobce lihovin Stock Plzeň 
oznámil, že kvůli nedostatku potravinářského li-
hu musí odmítat zahraniční zakázky. Ústecká spo-
lečnost KB Likér sdělila, že posune kvůli nedo-
statku lihu termín, kdy chtěla uvést na trh nové 
výrobky.

Lihoviny
zdraží 

Vlajková loď
v zemědělství 

a potravinářství

účel vynaloží čtyři až pět milionů korun. Velkoob-
chodní hodnota předpokládaných 350 000 lahví 
je podle odhadů asi 40 milionů korun. 

Výrobci, jejichž vína úspěšně projdou hodnoce-
ním, mohou na svých etiketách používat jednot-
nou grafickou značku, nebo mají k dispozici pří-
mo vzorovou etiketu Svatomartinského. Dalším 

spojujícím prvkem je používání jednotných smrš-
ťovacích záklopek (kapslí). Podle nich má Vinař-
ský fond přehled o prodaných lahvích. Ti, co ne-
získají licenci, se nemají šanci ke speciálním kap-
slím jinak dostat, Vinařský fond totiž spolupracuje 
se všemi jeho výrobci. 

Pod značkou Svatomartinské se může prodá-

vat bílé víno, odrůdy Müller-Thurgau a Veltlínské 
červené rané; růžové víno, odrůdy Modrý Portu-
gal a Svatovavřinecké; červené víno, odrůdy Mod-
rý Portugal a Svatovavřinecké. Víno má být leh-
čí a svěží. 

Tradice Svatomartinského vína vychází z dáv-
ného zvyku připíjet si na den svatého Martina po-
prvé novým mladým vínem. V tento den hospo-
dáři přijímali do služby nové děvečky a pacholky, 
nebo jim službu prodlužovali. Na stvrzení dobré 
služby si všichni poprvé přiťukli právě mladým 
vínem. 

Na konci 90. let zaujímaly vinice zhruba 11 500 
hektarů. Letos však už kolem 19 000. Čeští vinaři 
totiž před vstupem do EU, která výsadbu nových 
vinic omezuje, s podporou státu rozšířili plochy vi-
nic zhruba o 7 000 hektarů. Domácí produkce ví-
na tak po dozrání nových vinic vzroste ze součas-
ných 570 000 hektolitrů ročně v průběhu několika 
let až na 700 000 až 800 000 hektolitrů ročně. 

Vínu se v Česku daří, jeho spotřeba v posled-
ních letech stoupá. Zatímco v roce 1993 byla prů-
měrně 12 litrů vína na osobu ročně, nyní se po-
hybuje kolem 17 litrů. I tak ale Česko zaostává 
za Evropou, kde se průměr pohybuje od 25 do 
32 litrů. 

Letošní průběh počasí byl podle Kršky pro ví-
no takřka ideální, a ročník by měl být proto mi-
mořádný. Úroda bude sice celkově nižší, ale dosa-
vadní testy ukazují, že velká část vín se bude díky 
vysoké cukernatosti hroznů pohybovat v kategorii 
kvalitních přívlastkových moků.

Pro studené podzimní 
večery recept na:

(sch)

Praha (bo) – Holding Agropol patří k největ-
ším skupinám v českém zemědělství a potravinář-
ství. Loni holding vykázal tržby 13,5 miliardy ko-
run a zisk 702 milionů korun.

Agropol se skládá z divize agrocenter, která 
sdružuje deset někdejších podniků ZZN a země-
dělcům poskytuje služby od prodeje hnojiv, agro-
chemikálií a hospodářských potřeb přes poraden-
ství po výkup produkce. Tradingová divize se za-
bývá především vývozem, dovozem a tuzemským 
obchodem na trhu rostlinných komodit, agroche-
mikálií a zboží pro zemědělskou prvovýrobu. Třetí 
divize se zaměřuje na zpracování drůbeže a patří 
do ní například Jihočeská drůbež, Moravskoslez-
ské drůbežářské závody PROMT nebo Intergal Vr-
chovina. 

Agropol disponuje skladovací kapacitou při-
bližně 1,2 milionu tun, loni vyrobil 600 000 tun 
krmných směsí a zpracoval 113 000 tun živé drů-
beže. Zaměstnává 3271 lidí. 

S dotacemi
jsou vinaři spokojeni

Praha/Brusel (egi) – V České republi-
ce je v současné době 18 500 hektarů vi-
nic. Dá se hovořit o optimální výměře. 
Více než 80 milionů korun dostanou češ-
tí vinaři od Evropské unie pro roky 2006 
a 2007.

Peníze jsou určené především na restruk-
turalizaci, tedy například omlazení či změnu 
odrůd na vinicích. V Čechách se to týká asi 
1 200 hektarů zemědělské půdy. EU na do-
tacích pro vinaře rozdělí celkem 450 milionů 
eur (necelých 13 miliard korun). Čeští vina-
ři jsou s výší dotace spokojeni. Svaz vinařů 
ČR je podle svého tajemníka Martina Půčka 
s výší dotace spokojen. „Odpovídá to částce, 
kterou jsme od EU požadovali, a to i přesto, 
že loni jsme z asi 50 milionů dokázali vyu-
žít asi jen 30 milionů,“ řekl. Pro příští rok je 

ohledně využití dotace optimističtější, pro-
tože ministerstvo zemědělství zjednodušilo 
administrativu žádostí o dotace a zrychlilo 
také platby. „Zvětšila se také skupina dotač-
ních programů, v rámci kterých mohou vina-
ři o evropské peníze žádat,“ dodal Půček. Ty-
to dotace opět poukazují na potřebu reformy 
vinařství v EU. Francouzi, Italové a Španělé, 
kteří dohromady inkasují více než 370 milio-
nů eur (zhruba deset miliard korun), mají ob-
rovské plochy vinic, z nichž mnohé jsou ale 
nekvalitní a nadbytečné. „Evropské společen-
ství jim však stále na destilaci přebytečného 
vína vyplácí obrovské sumy peněz, přičemž 
nekvalitní produkty pak směřují na trhy, kde 
svojí dotovanou cenou likvidují místní vina-
ře,“ dodal Půček. Evropská komise již refor-
mu vinařství připravuje, ale její osud je znač-
ně nejistý. 
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DETEKCE LUPINY SNAZŠÍ
Britská společnost Hallmark Analytical Ven-

tures (HAV) vyvinula zařízení na přesnou detek-
ci i velmi malého množství lupiny (vlčího bobu) 
v potravinách. Podle nařízení Evropské komise, 
které vstoupí na podzim v platnost, musí být kaž-
dý výrobek obsahující vlčí bob označený varová-
ním pro spotřebitele, protože je známo, že tato 
luštěnina může vyvolat velmi silnou alergickou re-
akci, a to zejména u lidí alergických na arašídy. 
Britský Úřad pro potravinové standardy upozornil 
spotřebitele alergické na arašídy, kterých je v brit-
ské populaci asi 1 procento, aby se vyhnuli výrob-
kům obsahujícím lupinu.

Vlčí bob se začal ve Velké Británii v potravi-
nářství používat někdy na počátku 90. let minulé-
ho století, a sice jako přísada do pšeničné mouky. 
Lupina je u britských pekařů dost oblíbená, po-
užívají ji jako vysokoproteinovou alternativu só-
ji. Je převažující složkou zejména ve speciálních 
bez lepkových chlebech a slouží jako zdroj esenci-
álních aminokyselin. Mouku z lupiny lze též díky 
její výrazné žluté barvě použít jako barevnou ná-
hražku vajec.

Test Haven lupin Elisa je schopen zjistit pří-
tomnost bílkoviny vlčího bobu již v množství 1 
ppm. Je určený k použití v laboratorních podmín-
kách. Každá testovací sada obsahuje 5 ready-to-
use testů. Detekční limit je nižší než 0,25 mg na 
kg mouky.

Nová metoda skríninku potenciálně alergenně 
rizikové lupiny umožní pekařům používat alter-
nativu sóji bez rizika, že se dostanou do rozporu 
s legislativou EU.

NOVÝ POSTUP EXTRAKCE 
LYKOPENU Z VODNÍHO 

MELOUNU
Lykopen je antioxidant a zároveň pigment, kte-

rý je součástí všech červeně a růžově zbarvených 
druhů ovoce a zeleniny. Používá se jako potravi-
nářské barvivo a jako potravní doplněk. Úloha ly-
kopenu v prevenci kardiovaskulárních onemocně-
ní a některých druhů rakoviny byla prokázána řa-
dou vědeckých studií. Zatím nejbohatším zdrojem 
lykopenu a nejvhodnější surovinou pro jeho prů-
myslovou výrobu byla rajčata.

Vědci z americké Služby pro zemědělský vý-
zkum (ARS) již dříve prokázali, že vyšší obsah 
lykopenu než rajčata má vodní meloun. Relativ-
ní obtížnost extrakce této látky z melounové du-
žiny a šťávy však znamenala, že převážná většina 
lykopenu na trhu pocházela z rajčat. Wayne Fish 
z ARS vyvinul novou metodu extrakce, která otví-
rá cestu na trh i lykopenu z melounu. Tato meto-
da zároveň umožní zužitkovat i ty melouny, které 
se pěstitelům a prodejcům z estetických důvodů 
(kvůli tvarovým deformitám) nepodaří prodat ja-
ko ovoce k přímé konzumaci.

Fish nalezl způsob jak extrahovat z melouno-
vé dužiny bez poškození chromoplasty, v nichž je 
lykopen enkapsulován. Lykopen uzavřený v těch-
to buněčných organelách je stabilnější, chráněný 
před chemickou degradací, a proto i trvanlivější. 
Přesnější detaily Fishovy metody zatím publiko-
vány nebyly a dá se předpokládat, že budou v bu-
doucnu předmětem patentové ochrany. Taktéž za-
tím není známo, zda se vedou jednání o komerci-
alizaci nového postupu extrakce. 

Lykopen extrahovaný Fishovou metodou je 
vhodný pro zpracování do práškové formy či do 
pasty. Mimoto proces může být použit k extrak-
ci tohoto pigmentu a antioxidantu i z jiných dru-
hů ovoce, kupříkladu rajčat, guavy, šípků či čer-
veného grepu.

Výsledky studie ARSu realizované v roce 2002 
ukázaly, že vodní meloun obsahuje o 40 procent 
biologicky využitelného lykopenu více než syrová 
rajčata, tzn. 9 až 13 mg na šálek. Množství bar-
viva je samozřejmě závislé na odrůdě a pěsteb-
ních podmínkách. Vědci analyzovali na obsah ly-
kopenu 13 odrůd vodního melounu a zjistili, že 
odrůdy bezsemenné mají tohoto antioxidantu po-
většinou více.

GM BAKTERIE ZLEVNÍ 
PRODUKCI XYLITOLU

Geneticky modifikované bakterie, které degra-
dují hemicelulózu kukuřičné vlákniny, se mohou 
stát novou biologickou metodou přípravy xylitolu 
používaného jako sladidlo do žvýkaček.

Xylitol je nízkoenergetické přírodní sladidlo. 
Používá se jako náhražka sacharózy, protože má 
o třetinu nižší energetickou hodnotu, nestimulu-
je produkci inzulinu, propůjčuje finálnímu výrob-
ku příjemný chladivý mentolový flavor a inhibuje 
růst bakterií podílejících se na vytváření zubního 
kazu. Používá se jako sladidlo především do žvý-
kacích gum, ale i do nápojů a potravin. Někteří 
vědci považují objevení xylitolu v Německu v roce 
1890 za rozhodující krok vpřed v péči o zuby. 

Poprvé přidala xylitol do žvýkačky finská spo-
lečnost Leaf, stalo se tak roku 1975. V roce 1997 ji 
následoval japonský výrobce cukrovinek Lotte. Po 
počáteční nedůvěře v blahodárné účinky xylitolu 
na zuby se žvýkačce dostalo příznivého přijetí – 
v Japonsku získala 40% podíl na trhu žvýkaček. 

Xylitol je pětiuhlíkatý polyol, tj. cukerný al-
kohol. Vyskytuje se v některých druzích dřevin, 
v ovoci a zelenině – např. v bříze a buku, pšeni-
ci, skořápkách některých druhů ořechů, jahodách 
a kukuřici. Od ostatních sladidel, jako je sorbitol, 
fruktóza nebo glukóza, se liší počtem uhlíků. Mís-
to šesti obsahuje jeho molekula v řetězci atomů 
pět. Většina bakterií v ústech není schopna pěti-

uhlíkaté cukry využít, a tudíž produkovat kyseliny, 
které jsou příčinou poškozování zubní skloviny.

Problém xylitolu tkví v tom, že jeho výroba je 
drahá. V průmyslovém měřítku se sladidlo vyrá-
bí z vlákniny břízového dřeva. Hemicelulóza je 
podrobena působení kyselin, vysoké teploty a tla-
ku a chemických katalyzátorů. Poté následuje sé-
rie separačních a purifikačních procedur.

Vědci z ARS použili jako „továrnu“ na výrobu 
xylitolu bakterii Escherichia coli modifikovanou 
tak, že její enzymatický aparát je schopen konver-
tovat dva sacharidy hemicelulózy – xylózu a arabi-
nózu – na xylitol. Geneticky modifikovaný kmen 
Escherichia coli byl připraven v laboratořích ARS 
ve spolupráci s chicagskou společností zuChem 
a korporací Biotechnology Research and Deve-
lopment Corporation z Peorie. V laboratorním 
měřítku se bakterie kultivuje ve speciálních biofer-
mentorech, kde je substrátem kukuřičná vláknina 
nebo jiné zdroje hemicelulózy. Exkretovaný xyli-
tol je poté z kultivačního média extrahován a puri-
fikován do formy bílého krystalického prášku.

Sladivost xylitolu je přibližně stejná jako u sa-
charózy. Xylitol je nejsladší ze všech polyolů, v ús-
tech nezanechává nepříjemnou kovovou pachuť 
a je bezpečný pro diabetiky. V Evropě se mimo 
xylitolu používá k potravinářským účelům celá řa-
da polyolů – sorbitol, laktitol, mannitol a isomalt. 
Z hlediska potravinářské legislativy spadají tyto 
látky mezi aditiva.

SNACKY S PŘÍCHUTÍ
PIVA A SÝRA

Britský výrobce bramborových lupínků Kettle 
Foods našel způsob, jak se prosadit na trhu snac-
ků. Zkombinoval dvě oblíbené poživatiny – pi-
vo a bramborové lupínky – v jednu. Uvedl na trh 
brambůrky s příchutí piva. Pivo na ochucení po-
chází z anglického pivovaru Adnams. Nový výro-
bek byl umístěn do luxusní části snackového seg-
mentu trhu, který zákazníky láká především exo-
tickými příchutěmi. 

Výrobci brambůrků zaznamenali v minulém ob-
dobí určitý pokles prodeje svých výrobků. Ten byl 
zaviněný zejména obavami spotřebitelů o zdraví 
a negativní publicitou kolem snacků. Přední vý-
robci, aby na trhu uspěli, proto museli ve vymýšle-
ní nových příchutí být mnohem vynalézavější. Ve 
výrobkové linii Kettle‘s Chips určené pro labužní-
ky jsou již k dispizici příchutě jablko, mango, šal-
věj, tymián a chilli. 

Nově zaváděný výrobek obsahuje 4 procenta 
sušeného piva Adnams‘Ale a sýra eidamu a stejně 
jako ostatní příchuťové varianty neobsahuje umě-
lá barviva ani ochucovadla. Bramborové lupín-
ky se budou prodávat ve 150gramovém balení za 
1,35 libry (1,99 eur). Podle marketinkového ředi-
tele společnosti Kettle Petera Wilsona jsou bram-
bůrky „Mature Cheddar and Adnams‘ Broadside 
Beer“ prvním výrobkem tohoto druhu ochuceným 
pivem a podle jeho názoru bude tento snack ur-
čitě chutnat všem milovníkům dobrého anglické-
ho světlého piva.

Británie je největším evropským trhem snacků. 
Číselné údaje agentury Mintel ukazují, že Brito-
vé snědí každé tři minuty jednu tunu brambůrků. 
Přesto v letech 2002 až 2005 jejich prodej klesl 
o 9 procent, a to zejména kvůli jejich vysokému 

obsahu tuku a soli, kterých se zdraví dbalí spotře-
bitelé obávají. Podle názoru Kettlu však poptávka 
po dobrých výrobcích bez syntetických aditiv rok 
od roku roste, takže se o osud svých brambůrků 
neobává. Mimoto společnost tvrdí, že růst její vý-
robkové linie dosahuje 30,5 procenta ročně.

OSLÍ MLÉKO KLÍČEM 
KE KRÁSNÉ POKOŽCE 
A DLOUHOVĚKOSTI?

Kleopatra věřila blahodárným účinkům oslího 
mléka na pleť a denně se v něm jako součásti své 
krášlící kúry koupala. Po smrti údajně nejstarší 
ženy na světě, Marie Esther de Capovilla z Ekvá-
doru, která skonala v letošním roce ve zralém vě-
ku 116 let a která byla jeho denním konzumentem 
a oddaným fanouškem, oslí mléko bude možná 
spojováno i s dlouhověkostí. Olivier Denys z bel-
gické oslí farmy Asinerie du Pays des Collines 
z vesničky Château des Mottes byl touto informa-
cí překvapený. „Věděl jsem, že oslí mléko je velmi 
dobré pro zdraví, dobře působí na trávení a čin-
nost střev, ale ještě jsem neslyšel, že by prodlužo-
valo život,“ řekl. 

Denys vlastní jednu z nejproduktivnějších os-
lích mléčných farem v Evropě. Vyprodukuje se 
zde ročně 2000 až 3000 litrů mléka. Půlka pro-
dukce se zpracovává na kosmetické prostředky. 
Zákazníci si mohou vybrat mezi mléčnými mý-
dly, sprchovými gely, nočními i denními pleťový-
mi krémy a maskami. Zbytek produkce se používá 
k potravinářským účelům. Mléko se nepasteruje, 
podle názoru Denyse totiž na rozdíl od kravského 
neobsahuje žádné bakterie. 

Oslí mléko je bělejší a světlejší než mléko krav-
ské, má nižší obsah tuku a bílkovin. Ve 100 gramech 
je 0,6 gramů tuku a 1,72 gramů bílkovin (kravské 
3,5–6,5 gramů tuku a 4–4,5 gramů bílkovin). Ty-
pický je jeho nízký obsah kaseinu a syrovátkových 
bílkovin. Svým složením se nejvíce blíží lidskému 
mléku. Je proto velmi vhodné pro novorozence, při 
jeho podávání totiž nehrozí riziko alergické reakce 
(na kravské mléko je ve věku do 4 let alergických 5 
procent dětí). Oslí mléko obsahuje 60krát více vi-
taminu C než mléko kravské, je bohaté na vitami-
ny A, D a E, vápník a fosfor. Vzhledem k obsahu 
imunoglobulínů je atraktivní pro lidi s oslabenou 
funkcí imunitního systému, kupříkladu pro paci-
enty podstupující chemoterapii cytostatiky. Mimo 
zdraví prospěšných vlastností je oslí mléko též vý-
borným základem pro řadu kosmetických příprav-
ků péče o pleť. Vzhledem k vysokému obsahu fos-
folipidů a ceramidů a dalších živin mléko zklidňu-
je, hydratuje a regeneruje pleť a potlačuje tvorbu 
vrásek. Oslí mléčná farma Asinerie du Pays des 
Collines dodává na trh jako měsíční „mléčnou kú-
ru“ balení 28 lahviček po 20 ml mléka. Na podpo-
ru imunitního systému se má denně zkomzumovat 
jedna. Vzhledem k tomu, že mléko se po nadojení 
chladí, je jeho prodej omezený na oblast mezi Am-
sterodamem a Paříží. Měsíční „kúra“ se prodává za 
55 eur (1650,- Kč). Další omezení tkví v množství 
vyprodukovaného mléka. Oslice dává na tři dojení 
denně dohromady jenom dva litry mléka, od krá-
vy se ho na jedno dojení získá na 40 litrů. I když 
Olivier Denys má ve svém stádu 84 zvířat, mléčně 
produktivních je jenom asi 15 oslic.

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Brno (bo) – Polští producenti vajec krmí 
drůbež masokostní moučkou, což je v zemích 
EU zakázáno. Novinářům to v Brně řekl před-
seda dozorčí rady Českomoravské drůbežář-
ské unie František Novák. Polská produkce 
tvoří více než třetinu dovezených vajec na 
českém trhu. Novák se opíral o rozbor krmné 
směsi pocházející z Polska, který počátkem 
února provedla laboratoř Státního veterinár-
ního ústavu v Olomouci. Makrobiologický 
test krmné směsi tehdy prokázal přítomnost 
savčích tkání. Výsledky musí ještě potvrdit 
oficiální test Státní veterinární správy. 

Tvrzení se podle televize Prima brání polská 
Národní rada agrárních komor. V Polsku se po-
dle zástupkyně ředitele Jolanty Dropia masokost-
ní moučka nepoužívá. Za nepravdivé označila ob-
vinění i polská hlavní veterinární správa, uvedla 
Česká televize. 

„Tento rozbor potvrzuje předchozí ústní infor-
mace o porušování zákonů EU v Polsku a o tom, 
že se tam drůbež krmí masokostní moučkou. Ne-
máme tedy žádnou jistotu, že dodržují i další před-
pisy například při skladování nebo přepravě,“ ře-
kl Novák. Krmení masokostní moučkou bylo

v minulosti zakázáno v souvislosti s šířením ne-
moci BSE. Podle mluvčího Státní veterinární sprá-
vy, která kvalitu dovážených vajec kontroluje, jde 
o neoficiální test, protože vzorek krmné směsi ne-
odebral pracovník správy. „Pokud oficiální zkouš-
ka porušení norem potvrdí, budeme kontaktovat 
zemi původu a pomocí rychlého varování (Ra-
pid Alert System), které upozorňuje na okamžitá 
zdravotní rizika, případně také ostatní členské ze-
mě EU,“ řekl mluvčí SVS Josef Duben. 

Na nerovné podmínky výroby vajec v Polsku 
a ČR upozorňují domácí výrobci již řadu měsíců. 
Polské chovatele drůbeže podezřívají z porušová-
ní zákonných chovatelských norem, a díky tomu 
mají menší výrobní náklady. Přebytky pak mohou 
na českém trhu nabízet až o 50 haléřů za kus lev-
něji než domácí výrobci. 

„Čeští výrobci museli splňovat nové normy 
Unie pro chov drůbeže už rok před vstupem do 
EU, ale například Belgie je nemá ve své legislativě 
zaneseny dodnes. Porušování norem v okolních 
zemích způsobuje českým dodavatelům miliono-
vé ztráty,“ řekl ředitel firmy Agpi Písek Jan Čech. 
Společnost patří mezi největší producenty vajec 
v ČR, ročně jich na trh dodá kolem 100 milio-
nů kusů. Zdánlivě malý pokles velkoobchodní ce-

ny například o jeden haléř tak v konečném souč-
tu znamená ztrátu jednoho milionu korun, dodal 
Čech. Současné velkoobchodní ceny jsou podle 
Čecha pod výrobními náklady. 

Českomoravská drůbežářská unie proto chce 
zvýšit tlak na kontrolní orgány, aby se na levné 
vejce z dovozu více zaměřila. Zahraniční dodava-
telé podle ní na český trh dovážejí vejce, která jsou 
nekvalitní, nesplňují termíny trvanlivosti nebo jim 
chybí informace o původu. „Bohužel diskontní ře-
tězce nehledí na kvalitu potravin, ale pouze na co 
nejnižší nákupní cenu,“ řekl Novák. 

Vejce v obchodech kontroluje Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce. Martin Klanica ze 
SZPI potvrdil, že v naprosté většině se porušení 
předpisů týká právě vajec z dovozu. „Často chybí 
označení v češtině, skořápka je od trusu nebo plís-
ní a vejce se prodávají s prasklou skořápkou nebo 
obalem,“ uvedl mluvčí. Na obalu musí být infor-
mace o zemi původu, jakostní třídě a váhové sku-
pině. Na samotném vejci musí být razítko s čísli-
cí, která určuje druh chovu (3 pro klecový chov,
1 pro podestýlku), dvoumístným označením země 
původu (například CZ nebo PL) a několikamíst-
ným kódem chovu (domácí chovy mají 4místný 
kód, zahraniční pak vícemístný). 

Státní veterinární správa, která kontroluje zbo-
ží ještě předtím, než se objeví na pultech obcho-
dů, letos od 27. července provedla v rámci cílené 
akce zaměřené na vejce zatím 1 213 kontrol. Zjis-
tila 52 pochybení, uložila 42 pokut v celkové výši 
381 700 korun. „Posledním větším případem bylo 
vrácení osmi kamionů zpět do Polska, kde u vajec 
chybělo označení původu,“ řekl Duben. Veterinár-
ní správa celkem vrátila zpět přes 800 000 vajec 
a pozastavila přes 100 000 vajec. 

V Česku se v roce 2005 vyprodukovalo kolem 
1,25 miliardy vajec ve velkochovech. Před vstu-
pem ČR do EU to ale bylo kolem 1,6 miliardy. 
Přísné normy EU zapříčinily místy až čtvrtino-
vý pokles stavu drůbeže ve velkochovech, vysvět-
lil Čech. Do ČR se za prvních šest měsíců tohoto 
roku dovezlo 11 973 tun vajec (208 milionů kusů), 
4 618 tun pocházelo právě z Polska, což odpovídá 
38procentnímu podílu na trhu. V roce 2003, rok 
před vstupem ČR do EU, se do ČR dovezlo pouze 
3 266 tun vajec a z Polska pocházelo 906 tun. 

Během posledních let se tak otočila bilance do-
vozu a vývozu vajec v ČR. Zatímco v roce 2003 
činila bilance 2 475 tun ve prospěch vývozu, v loň-
ském roce naopak více než 15 tisíc tun ve pro-
spěch dovozu. 

Polští producenti vajec doplácejí na špatné značení
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PŘÍRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ 
BARVIVO Z ŘAS

Výzkumný tým z ústavu fotochemie a fotobio-
logie Universidad da Granada vyvinul metodu na 
extrakci přírodního červeného barviva z jednobu-
něčné řasy Porphyridium cruentum. 

Některé mořské řasy jsou bohaté na proteiny se 
schopností fluorescence. Tyto proteiny vzhledem 
k tomu, že součástí jejich molekul jsou shluky 
atomů, tzv. chromofory, absorbují a emitují svět-
lo. V případě ruduchy Porphyridium cruentum je 
fluorescentním proteinem fikoerithrin, který řase 
propůjčuje červenou barvu. Vědci B-fikoerithrin 
charakterizovali jako látku silně fluorescentní a je-
jí barevný odstín připodobnili k jahodové červeni. 
Bílkovinný pigment by v budoucnu mohl poslou-
žit jako přírodní náhražka v současnosti používa-
ných červených barviv. 

Podle publikovaných informací je nově vyvi-
nutý extrakční postup údajně dvakrát efektivněj-
ší než chromatografické metody. Výzkumný tým 
již separoval a purifikoval takové množství barvi-
va, které téměř odpovídá průmyslovému měřít-
ku. Látka však musí ještě být podle v současnosti 
platných předpisů (Nařízení komise 1999/75/EC, 
2001/50/EC a 2004/47/EC) schválena k potravi-
nářským účelům. Členské státy EU mají povinnost 
do 10. dubna 2007 implementovat do národních 
legislativ opatření uváděná v Nařízení 2006/33/
EC a stáhnout k tomuto datu z oběhu všechny pro-
dukty, které nejsou v souladu s nařízením.

Granadský výzkumný tým v současnosti zjiš-
ťuje spektroskopické charakteristiky B-fikoerithri-
nu. Ty poskytnou důležité informace o možných 
strukturálních změnách proteinové molekuly, ke 
kterým může docházet při vystavení proteinu pů-
sobení extrémních tepelných podmínek při výro-
bě potravin a nápojů.

Část výsledků výzkumu byla publikována v ča-
sopise Journal of Chromatography.

BIODEGRADOVATELNÉ 
OBALY OPĚT NA SCÉNĚ
Britská společnost Belu Natural Mineral Water 

uvedla v polovině května na trh biodegradabilní 
kompostovatelnou láhev. Láhev je vyrobena z po-
lylaktátu (PLA) americké firmy Natural Works. 
Jedná se o plast ze suroviny připravené z kukuři-

ce. Láhev je plně kompostovatelná a v půdě do-
jde k jejímu úplnému rozložení do 12 týdnů. Spo-
lečnost Belu do této lahve začala plnit své mine-
rální vody.

V průběhu posledních let dodavatelé obalů vy-
vinuli a uvedli na trh různé formy biodegradova-
telných plastů vyrobených z rozličných rostlin, ze-
jména však z kukuřice. Při vývoji těchto nových 
materiálů vycházeli z předpokladu, že spotřebitelé 
a právní předpisy pro recyklaci odpadů potáhnou 
poptávku po obalech šetrných k životnímu prostře-
dí. Některé společnosti předvídají, že trh biodegra-
dovatelných obalů poroste každoročně o 20 pro-
cent. Mimoto kombinace ceny a vstřícného přije-
tí maloobchodem povede stále více zpracovatelů 
k hledání materiálů z biodegradovatelných přírod-
ních polymerů jako alternativy polyetylén terefta-
látu (PET). Prudký vzestup cen ropy, hlavní suro-
viny pro výrobu PET a jiných obalových plastů, 
učinila z PLA i cenově plně konkurenceschopný 
plast.

Americká společnost Nature Works je se svým 
polylaktátem, polymerem vyrobeným z obnovi-
telné suroviny, jedním z hlavních iniciátorů tren-
du biodegradovatelných obalů. Některé americké 
společnosti, kupříkladu Naturally Iowa, používají 
PLA pro balení organického mléka. Belgický ma-
loobchodní řetězec Delhaize a francouzský Au-
chan také testují PLA pro různé potravinářské 
obaly. Auchan zkouší PLA na obalech pro čerstvé 
lahůdky. Nádobky se připravují na balicí lince Mu-
lit-Vit vyráběné francouzskou společností Vitem-
bal. Italské společnosti Il Melograno a Santarcan-
gelo di Romagna taktéž používají PLA, a to pro 
balení čerstvých salátů v průhledných pytlících. 
Také Europackaging ve Velké Británii vyrábí plas-
tové pytlíky na balení chleba z PLA. Obal umož-
ní odpařené vodě uniknout z obalu, takže pekaři 
mohou své výrobky balit ještě za horka.

Dánský řetězec Danisco letos oznámil, že vy-
vinul plast ze ztuženého ricinového oleje a kyseli-
ny octové. Plast je bezbarvý, bez pachu a plně bi-
odegradovatelný. Další společností soutěžící na tr-
hu biodegradovatelných obalů je britský Staneco. 
Společnost nabízí přírodní biodegradovatelný po-
travinářský obal na bázi škrobu pod názvem Star-
pol 2000. Německý BASF taktéž oznámil, že uve-
de na trh biodegradovatelný plast na bázi obnovi-
telných surovin. Jeho plast Ecovio je tvořený ze 
45 procent z PLA od firmy NatureWorks. Dal-
ší složkou obalu je biodegradovatelný plast BSFu 
Ecoflex, který pochází z petrochemikálií.

Výrobci potravinářských obalů vzhledem ke 
zvýšeným cenám ropy čelili v minulém roce u kon-
venčních plastů prudkému zvýšení cen o 30 až 80 
procent. V důsledku toho se některé bioplasty sta-
ly cenově plně konkurenceschopnými s tradiční-
mi z ropy vyráběnými materiály.

PAPÍROVÁ UTĚRKA 
S NANOVLÁKNY 

K DETEKCI PATOGENŮ
Biodegradovatelná papírová utěrka vyvíjená na 

Cornwellově univerzitě v USA využívá k detekci 
biologické kontaminace na potravinářských vý-
robcích a jiných površích nanotechnologii. Sou-
částí utěrky jsou totiž nanovlákna s inkorporova-
nými protilátkami k četným biologickým riziko-
vým materiálům a chemikáliím. 

Použití utěrky je jednoduché a mohou ji pou-
žívat i lidé s minimálním odborným zaškolením. 
Kontrolované povrchy se jí prostě jenom setřou. 
Pokud budou tyto plochy kontaminovány, nano-
vlákna v utěrce budou signalizovat přítomnost pa-
togenů nebo jiných nebezpečných látek změnou 
barvy, popřípadě jinou vizuálně snadno pozoro-
vatelnou změnou. 

Nanovlákna byla vyvinuta z polymerní látky 
připravené z kukuřice. V nich je na určitých mís-
tech včleněn biotin a protein streptavidin, který je 
schopný na sebe vázat protilátky. Vlákna s navá-
zanými protilátkami jsou inkorporována do kon-
venčních papírových ubrousků. Nanovlákna mají 
průměr okolo 100 nanometrů. Ve srovnání s kon-
venčními vlákny mají mimořádně velký povrch 
a mnohem větší absorpční kapacitu. Nanovlákno 
namočené do tekutiny funguje vlastně jako hou-
ba, tekutinu do sebe nasaje. Inkorporované proti-
látky potom selektivně váží ty patogeny, pro něž 
jsou specifické.

VÝROBA
L-TYROZINU
FERMENTACÍ

Japonská společnost Kyowa Hakko vyvinula 
fermentační proces na výrobu L-tyrozinu. Tato 
aminokyselina se pro svoji schopnost tlumit pří-
znaky stresu běžně používá jako přísada v dopl-
ňcích stravy a ve funkčních potravinách, a rov-
něž jako farmaceutický produkt pro enterální vý-
živu. Většina L-tyrozinu, který je v současnosti 

na trhu, pochází z humánních nebo živočišných 
zdrojů. K dispozici jsou sice i některé neživočišné 
zdroje, např. sója, ovšem výroba tyrozinu v prů-
myslovém měřítku je z nich podle Kyowa Hakko 
neekonomická. 

Nově vyvinutý výrobní postup je založen na mi-
kroorganismu s vhodnými vlastnostmi pro masiv-
ní produkci této aminokyseliny a na know-how fir-
my KH v oblasti fermentace a purifikačních po-
stupů. Produkce L-tyrozinu ve výrobním závodě 
v prefektuře Yamaguči se zvyšuje a očekává se, že 
produkt bude mít na trhu svůj debut někdy v prů-
běhu roku 2007. Zatím není jasné, jaká bude ce-
nová politika KH, zda se cena nového L-tyrozinu 
neživočišného původu bude od cen jiných produk-
tů na trhu lišit. V současnosti se tyrozin běžně pro-
dává za 22 liber (33 eur) za kilogram.

Agentura Frost and Sullivan odhaduje, že ev-
ropský trh aminokyselinami měl v roce 2005 hod-
notu 1357,7 milionu dolarů (1063,8 mil. eur). 60 
procent se uplatnilo v živočišných krmivech, ná-
pojový a potravinářský průmysl spotřeboval cca 
30 procent a zbývajících 10 procent šlo na výrobu 
potravních doplňků a farmaceutických produktů.

Očekává se, že v roce 2012 bude hodnota tr-
hu aminokyselin 1944,3 mil. dolarů (1523,4 mil. 
eur), hlavní část této expanze půjde na účet výro-
by prostředků podporujících zdraví.

K rozšíření použití aminokyselin v potravinář-
ství přispěje vývoj aminokyselinových dimerů. Di-
mery jsou totiž ve srovnání s monomery ve vo-
dě rozpustnější a ve vodních roztocích stabilnější. 
Dalším důležitým faktorem pro rozvoj trhu ami-
nokyselin je uplatnění technologie enkapsulace. 
Mikroenkapsulace totiž brání nežádoucí degrada-
ci této živiny.

Kyowa Hakko nepřichází na trh neživočišných 
produktů s L-tyrozinem jako se svým prvním vý-
robkem neživočišného původu. V tomto segmen-
tu se již mimo jiné uplatňuje aminokyselinou
L-hydroxyprolinem.

Trh přísad neživočišného původu identifikova-
ly jako rostoucí sektor také jiní dodavatelé výži-
vových doplňků. Společnosti DSM a BASF ma-
jí portfolio vitaminů pro vegetariánské výrobky. 
BASF se též zaměřuje na firmy, které chtějí vyrá-
bět produkty vhodné pro určité specifické geogra-
fické trhy. Nabízí ingredience, které jsou vhodné 
nejen pro vegetariánské potraviny, ale mají řadu 
jiných charakteristik – jsou košer, halal, bezlep-
kové nebo non-GM.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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Kontakt: Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9, tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589

e-mail: food@brenntag.cz

�iroká nabídka potravinářských aditiv
do masného průmyslu:

� Askorban, k. askorbová, sorbany, erythorbát
� Celulosová guma CMC (Akucell®)
� Dextróza – glukóza (Meritose®)
� Fosfáty a jejich směsi (Abastol® a Carnal®)
� Guarová guma
� Hořčičná mouka
� Karagenany
� Laktáty a kyselina mléčná
�  Maltodextriny a sušené glukózové sirupy 

(DE 6 – 43, Maldex®, Glucodry®)
� Agar
� Rýžová mouka
�  Modifikované kukuřičné škroby (E 1422, E1442, 

Resistamyl®, Consista®, Maxi-gel®)
� Glutaman sodný MSG
� Glukono-delta-lakton GDL
� Vlákniny (hrachová, tomatová, pšeničná)
� Xantanová guma
� Želatina vepřová a hovězí

Mezi novinky v naší nabídce do masného průmyslu,
které bychom Vám rádi nabídli, patří tyto nové výrobky:
� přírodní barviva – karmína, paprika, karamel a annato
� vysoce účinný fosfát do nástřiků řady Carnal®
�  rozpustný lepek – Meri-Pro® – vynikající náhrada sojového 

koncentrátu s vysokou vazebnou kapacitou a příznivou cenou.

Naši technologové Vám rádi pomohou a poradí.
Obracejte se na: 
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků a pod.) 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

·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů
a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravi-
nách a prováděcích vyhlášek v platném znění.

·zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zákona č.76/2002 Sb.,

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

! 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 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
PRO PODPORU JAKOSTI

 Vám bezplatně nabízí: 

� Publikace k aktuálním tématům z oblasti kvality

� Přístup do databází:
– Národní registr certifikovaných organizací
– Národní registr poradců systémů managementu
– Certifikační a inspekční organizace
– Poradenské a vzdělávací subjekty
– Regulovaná oblast / bezpečnost výrobků
– Ochrana spotřebitele
– Odborné akce
– Značky kvality v Programu Česká kvalita

� Konzultace z oblasti statistických metod

� Informace z dalších oblastí kvality
– Národní politika podpory jakosti (NPJ) – dokumenty, adresáře
– Projekty podpory jakosti NPJ
– Program podpory prodeje kvalitních výrobků ČESKÁ KVALITA 
– Veřejná správa – model CAF

Bližší podrobnosti a mnoho dalších informací najdete na: 

www.npj.cz 
Národní informační středisko pro podporu jakosti, ČSJ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221 082 637, fax: 221 082 229, e-mail: info.npj@npj.cz


