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Kvalita 
jménem
Klasa

Nedávno jsem v rozhovoru ředitelce 
pověřené vedením Odboru pro marke-
ting Státního zemědělského intervenč-
ního fondu Jitce Rambouskové položila 
záludnou otázku. Chtěla jsem vědět, zda 
se z potravin oceněných známkou kvality 
Klasa dá vytvořit bohaté vánoční menu. 
Pídila jsem se navíc i po silvestrovské 
tabuli plné dobrot s Klasou. A to jsem 
ještě netušila, že se mohu inspirovat 
předvánoční výstavou takovýchto potra-
vin, která se uskuteční na Výstavišti 
v Holešovicích ve dnech 8. až 10. prosin-
ce. Paní ředitelka mne ale ani chvilku 
nenechala na pochybách. Začala vypočí-
távat, uskupovat, nahřívat, krájet, péct 
a dokonce řadit jídla podle složení spo-
lečnosti, věkových kategorií i na zákla-
dě toho, jak je kdo mlsný. 

Nestačila jsem se divit. Nyní totiž 
můžeme vybírat již z 1302 potravin 
s logem Klasa na obalu. Je to krásné 
číslo a těší člověka o to víc, že se máme 
skutečně čím chlubit. To si mnohý z nás 
uvědomil především na pražském ruzyň-
ském letišti, kde je řada těchto výrob-
ků soustředěna ve dvou reprezentačních 
prodejnách s českými a moravskými 
dobrotami. Nebo náhodně na některé 
z oblíbených roadshow, během nichž se 
v různých místech republiky prezentova-
ly potraviny se známkou Klasa. Tou jsou 
označené i nápoje, a to jak alkoholic-
ké, tak nealkoholické. Jak si kdo pře-
je a na co má chuť. Kvalitních potravin 
se známkou Klasa si totiž může každý 
dopřát vrchovatě. 

Doma se tento pojem označující kva-
litu již dobře vžil. Do povědomí zahranič-
ních účastníků výstav se dostával např. 
na významných mezinárodních veletr-
zích Grüne Woche v Berlíně, Prodex-
po v Moskvě, Agrokomplex v Nitře, Pol-
agra Food v Polsku a na veletrhu SIAL 
v Paříži. Značku Klasa bylo možné také 
vidět na Svatováclavském posvícení ve 
Vídni a na podobných slavnostech v Bra-
tislavě. Díky zdařilé propagaci o ní ví 
i Brusel. Ve zviditelňování dobrých čes-
kých potravin a nápojů se bude pokra-
čovat i v roce 2007, do jehož otevřených 
dveří už máme nakročeno.

Je to velký kus práce, který za pro-
pagačními akcemi stojí. Je to i velká 
nápaditost, jíž lidé oceňují. Takto vyna-
ložené prostředky na reklamu kvalitních 
tuzemských potravin se určitě vyplácejí. 
Na tom se shodují bez výhrad jak spotře-
bitelé, tak producenti potravin. Pokud 
má výrobek na obalu logo značky Klasa, 
jeho kvalita je zaručena. Lidé už tolik 
„neletí“ na výhodné slevy a cenové bom-
by, ale konečně žádají i jakost a skuteč-
nou kvalitu. Pokud ji mají někým ověře-
nou a dlouhodobě garantovanou, takový 
výrobek preferují. 

A tak Klasa patří dnes v naší spo-
lečnosti k celonárodní značce (jedné 
z mála), která spotřebitelům umožňu-
je orientovat se v nepřeberném množství 
potravinářských výrobků a dává jim mož-
nost vybrat si právě ten, který splňuje 
přísná kvalitativní kritéria a je pod stá-
lou kontrolou. Pěstujme si ji, hýčkej-
me a podporujme. Duševní a stejně tak 
i finanční vklad do kvality a její propa-
gace se společnosti může jen vyplatit. 

Eugenie Línková

Kapr je a měl by i nadále zůstat 
součástí našich domácích tradic. Jsou 
totiž hodnoty, které se neztrácí ani po 
staletích a český kapr by měl zůstat 
právě v čase vánočním jednou z jejich 
priorit. Každý rok se vracíme k této 
rybě, abychom si připomněli, co vlast-

ně kapr v té české tradici představuje. 
I když by se mohlo zdát, že tuto tradi-
ci vnímá spíše starší generace, mlad-
ší však, pokud mají děti, nezůstávají 
pozadu. Tím spíše se začnou o kap-
ra zajímat, když se dozví, že o čes-
kém kapru vědí i v okolních zemích, 

kam se často tak rádi a s obdivem 
dívají. Jsou až překvapeni, co všech-
no se dozví, jak je kapr ceněn napří-
klad v sousedním Bavorsku i jinde, 
a to nejen o Vánocích, ale prakticky 
po celý rok. 

Dnes je už jen málo zvířat, která 
jsou převážně odchovávána na přiro-
zené živočišné potravě a jsou přitom 
zajímavá z hlediska konzumace. Větší 
část přijaté potravy kaprem je složena 
z přirozené potravy bílkovinné povahy 
(organického původu) a jen část je zís-
kávána z obilí, obvykle ze žita, nejra-

Nezadržitelně se blíží Vánoce 
a s nimi konec roku 2006. Byl to rok 
po všech stránkách výjimečný a letošní 
mladá vína slibují zralost a vytříbenost 
odrůdových vlastností, jaká se objevu-
je jen vzácně. O Vánocích se obvyk-
le věnuje z rodinného rozpočtu větší 
položka za vína nežli obvykle a naši 
vinaři doufají, že to budou hlavně čes-
ká a moravská vína, nad nimiž budete 
v rodinném kruhu nebo s přáteli medi-
tovat nejen o věcech běžného života, 
ale že se budete věnovat i osobitému 
projevu našich vín a budete obdivovat 
i kritizovat jejich personalitu. O víně, 
s vínem i k němu je třeba promlouvat 
a přirovnávat mnohé z jeho vlastnos-
tí k vlastnostem lidským. Vždyť pocti-
vé víno je sice výtvorem přírody a jeho 
vlastnosti formuje nejen odrůda révy, 
z jejíchž hroznů se zrodilo, ale stejně 
vydatně na ně působí onen mystický 
souhrn nejjemnějších odstínů přírod-
ních vlivů stanoviště keřů révy, který 
na Vás dýchne nezaměnitelným geni-

em loci, pokud je víno produktem 
z omezeného přírodního prostoru, 
zvláště když je pro rozvoj všech vlast-
ností vína příznivý. Ale do všech vlast-
ností stanoviště přináší každý vinařský 
ročník jiné souznění a jeho výsledkem 
je i osobitá harmonie vína, jaká mu 
byla přisouzena osudovým působe-
ním v průběhu vegetace révy. Nemé-
ně výrazným způsobem zasáhne nako-
nec člověk a utváří víno podle svých 
představ. A je k tomu vyzbrojen buď 
zkušenostmi děděnými z pokolení na 
pokolení, nebo moderními poznatky 
získanými studiem i odbornou praxí. 
Jeho vliv je podstatný a sklenka vína 
před Vámi vypovídá stejně vřele o mat-
ce odrůdě jako o otci stanovišti nebo 
o osudovém ročníku či o jemnosti, pří-
padně o malém porozumění a citu lid-
ské ruky. 

Nalijte si do sklenky z čirého skla, 
tvarované podle druhu vína, asi jed-
nu třetinu jejího objemu a zadívej-
te se na čirost a barvu vína. Zvláště 

u bílého vína nás vysoký stupeň čiros-
ti – jiskra, příjemně osloví. Je-li tako-
vá čirost vyvážena současně i jemným, 
ale dostatečně výrazným barevným 
odstínem, pak se Váš zpytující pohled 
na víno uklidní. Je-li hloubka barvy 
nízká, nabývá pohled na ostražitos-
ti a objevují se obavy, zda filtrace 
nebyly příliš ostré, zda dávka zasíření 
nebyla nadměrná. Obavy může zapla-
šit zkoumání vůně, v níž by měly pře-
vládat tóny odrůdové, ročníkové, pří-
padně zvláštnosti získané na daném 
stanovišti. Naše bílá vína mají barev-
né odstíny žlutozelené, zelenožluté, 
u vyšších kategorií přívlastkových vín 
zlatavé. Hnědavé reflexy mohou zna-
menat zanedbání některých technolo-
gických opatření. 

Sortiment našich vín se v posled-
ních létech obohatil o vína růžová 
a mnohá z nich přitahují oči výraz-
nými karmínově růžovými tóny. Vět-
šinou to jsou růžová vína z Zweigel-
trebe, Frankovky nebo Svatovavři-

neckého. Třešňově růžové tóny bývají 
v růžových vínech z Modrého Portu-
galu a Rulandského modrého, případ-
ně v růžáku, což je růžové víno ze smě-
si bílých a modrých hroznů zpracova-
ných společně, jak tomu bývalo vždy 
zvykem na Moravě. Často se stává, 
že lidé hodnotí kvalitu barvy červe-
ných vín hlavně podle hloubky zbar-
vení. Do značné míry tomu napomoh-
la technologická zařízení v podobě 

Nad sklenkou vína 

ději však z tritikale. Nikoliv tedy z gra-
nulí, nebo dokonce medikovaných 
směsí. To vše jistě hovoří o kvalitách 
kapřího masa, ryb vyrostlých v rybní-
cích na nejhořejším povodí různých 
potoků a potůčků. Způsob jeho výživy 
určuje nízký obsah tuku ve svalovině. 
Je ho tam podstatně méně než třeba 
v tom nejlepším hovězím bifteku. Pro-
to lékaři vřele doporučují, aby se maso 
z ryb stalo součástí různých redukč-
ních diet. Ryba „propluje“ naším zaží-
vacím traktem, na rozdíl od ostat-
ních mas z teplokrevných zvířat, veli-
ce rychle. Obvykle do 2–3 hodin po 
konzumaci je tato bílkovina strávena. 
Navíc pravidelnou konzumací rybího 
masa můžeme do našeho těla dostat 
více nenasycených mastných kyse-
lin, které předcházejí nebo omezují 
nebezpečí infarktu, to je u nás nejčas-
tější kardiovaskulární choroby. To už 
nemluvíme ani o dalších významných 
součástech rybího masa, kterými vedle 
lehce stravitelných bílkovin jsou napří-
klad i vitaminy atd. V každém přípa-
dě jde o lehce stravitelný pokrm, který 
by neměl chybět na našem jídelníčku 
alespoň jedenkrát týdně. S konzuma-
cí rybího masa je to přitom bohužel 
v našem národě přímo katastrofální. 
Větší spotřeba ryb by mohla prospět 
jak nejmladším, tak nejstarším lidem 
a lidem nemocným. Na druhé straně 
je však stále maso ryb považováno ně-
co jako delikatesa, která se požívá až 
s dlouhým časovým odstupem.

Žádný jiný druh masa nezná tolik 
možných úprav jako maso z ryb. To se 
týká přirozeně všech ryb, nejen slad-
kovodních, ale i mořských. Recep-
ty na jejich úpravu jsou buď shodné 
nebo úplně stejné. My se však vrátíme 
ke kapru, který by měl být u nás na 
trhu celoročně nejdostupnější rybou, 
kterou však ale bohužel stále zdaleka 
není. Zvyk nabízet a také kupovat živé 
ryby i náročnost jejich zpracování už 
někdy předznamenává spotřebitelské 
potíže. Také způsob obhospodařování, 
to je podzimní výlovy rybníků, posky-
tuje časově značně omezenou nabíd-
ku. To by však nemuselo být zase 
tak velkou překážkou. Mnohé rybní-

Opět několik málo dnů a budou tu vánoční svátky. Stejně jako v minu-
lých letech se i letos na ulicích objeví kádě s rybami. Všude budou plavat 
kapři, rozhlas, televize bude přenášet informace o jejich cenách, kvali-
tě a návody, jak a co s kapry dělat. Mnozí občané se přestanou koupat 
a místo osobní hygieny se budou chodit dívat s dětmi na kapry plovoucí 
ve vanách, tentokrát určených výhradně novému podnájemníku. 

(Dokončení na straně 3)

(Dokončení na straně 3)
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Bez kaprů by to opravdu nebyly ty pravé české Vánoce. Kapr se stal jejich symbolem.

Čas vánoční je časem 
českého kapra



Téměř 60 % chovatelů v ČR cho-
vá méně než 9 kusů skotu, přičemž 
celkový počet jimi chovaných zvířat 
činí z celostátního hlediska jen 2 %.
Ovšem i s těmito malými chovateli 
se počítá v Národním ozdravovacím 
programu proti infekční bovinní rhi-
notracheitidě neboli IBR.

Zajisté prvním a určujícím krokem 
je ozdravit velké chovy, a to i z toho 
důvodu, aby byl k dispozici co nejdří-
ve chovný skot prostý tohoto onemoc-
nění. Pak budou samozřejmě moci 
i „malí“ chovatelé nakupovat „zdravý“ 
chovný materiál.

IBR není z laického pohledu 
obzvlášť nebezpečná choroba skotu, 
ale její zákeřnost spočívá v tom, že její 
průběh nebývá bouřlivý, nicméně ško-
dy v chovech jsou velké. Infekce probí-
há buď s klinickými příznaky, tj. záněty 
dýchacího ústrojí a pohlavních orgánů, 
horečky, výtok ze sliznic a zmetání bře-
zích krav. Anebo jde o formu latentní, 
která se projevuje především snížením 
užitkovosti a dalším nenápadným šíře-
ním původce nákazy. V současné době 
je u nás zhruba 30 % chovů IBR pro-
stých a zbylá stáda se podle plánu 
ozdravují.

Ze zemí EU je této nákazy prosté 

například Rakousko, Dánsko a celá 
Skandinávie. Další ozdravují, napří-
klad Německo, a to znamená pro naše 
chovatele varování, že se bude zužo-
vat prostor pro obchod s plemennými 
a chovnými zvířaty, spermatem, vaječ-
nými buňkami a embryi. V Národním 
ozdravovacím programu jsou stano-
veny zásady ozdravování a povinnos-
ti chovatelů i orgánů státního veteri-
nárního dozoru. Systém ozdravování 
počítá se třemi metodami, a to elimi-
nační bez vakcinace, eliminační s vak-
cinací (při použití markerové vakcíny) 
a s metodou radikální, která však při-
padá v úvahu pouze ve výjimečných 

případech při silném zamoření stáda 
a za souhlasu chovatele.

Garantem Národního ozdravova-
cího programu v ČR je Ministerstvo 
zemědělství. Za ozdravení svých stád 
zodpovídají chovatelé a dozor mají 
na starosti krajské veterinární správy, 
popřípadě v okresech okresní pracovní 
skupiny, které jsou složené ze zástup-
ců zemědělských agentur Ministerstva 
zemědělství, krajských veterinárních 
správ, Komory veterinárních lékařů 
a chovatelů delegovaných chovatelský-
mi svazy. 

Tento program může uspět prá-
vě nyní, kdy bylo dosaženo základ-

ního předpokladu, a tím je dokonalá 
a přesná evidence skotu v centrální evi-
denci a uplatňování současných veteri-
nárních předpisů, které se týkají pře-
mísťování zvířat.

Při této příležitosti lze apelovat kro-
mě velkých chovatelů, kteří k ozdra-
vování přistupují zodpovědně, i na ty 
malé, kteří se ozdravování svých chovů 
též „nevyhnou“. Efekt za to stojí.

Josef Duben, SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veteri-

nární správy lze získat na internetových 
stránkách SVS ČR: 

www.svscr.cz 

Jelikož se čas od času obje-
vují dotazy na možnost domá-
cích porážek hospodářských zví-
řat, považujeme za vhodné uvést 
podmínky, za jakých je to mož-
né. 

Domácí porážku upravuje veterinár-
ní zákon, konkrétně paragraf 21. Zde 
je řečeno, že jatečná zvířata s výjim-
kou skotu včetně telat, koní, oslů 

a jejich kříženců a jelenovitých z far-
mového chovu, mohou být poražena 
v hospodářství chovatele, jsou-li jejich 
maso a orgány určeny pouze pro spo-
třebu v domácnosti chovatele, to zna-
mená, že splňují podmínky domácí 
porážky. V případě nějakých patolo-
gických či jinak podezřelých nálezů 
může chovatel požádat o veterinární 
vyšetření – prohlídku. Vyšetření může 
ve zvláštním případě v rámci mimo-

řádných veterinárních opatření naří-
dit místně příslušná veterinární sprá-
va, pokud by byla nepříznivá nákazo-
vá situace. 

To znamená, že pro účely spotřeby 
v domácnosti chovatele je povoleno 
doma porazit prase a samozřejmě veš-
kerou drůbež, ale i holuby a také napří-
klad králíky nebo nutrie.

V rámci domácí porážky lze též 
porážet ovce a kozy. Je však nutné 

počítat s určitými omezeními vyplý-
vajícími z legislativy EU – nařízení 
o vyšetřování ovcí a koz na transmisiv-
ní encefalopatii – TSE. Je tedy povin-
né nechat vyšetřit každou ovci a kozu 
starší než 18 měsíců na TSE, to zna-
mená, že starší kusy budou muset být 
poraženy na jatkách. Dále pak je tře-
ba počítat s tím, že od stáří 12 měsí-
ců se musí likvidovat v asanačním pod-
niku tzv. specifikovaný rizikový mate-

riál, což je například lebka, páteř či 
slezina. Určitou výjimkou z hospodář-
ských zvířat jsou některé nově chované 
druhy zvířat. Například pštrosi musejí 
být poráženi na jatkách, nikoli doma. 
A například krokodýli, kteří začínají 
být chováni i v ČR, nejsou jatečným 
zvířetem a porážet se pro jatečné úče-
ly nesmějí. O této možnosti se, pravda, 
uvažuje, ale až bude vyřešena na úrov-
ni orgánů EU. 

Volte českého kapra!

S podzimem nastal i čas zabijaček

Prostí chovatelé, buďte prostí IBR!

Tradice českého rybníkářství sahá 
hluboko do středověku, aby v 15. až 
17. století dosáhlo opravdu evropské-
ho věhlasu. Dnes je nejvíce hospodář-
ství s rybami Jihočeském kraji, kde je 
jich celkem 58 a následuje kraj Vysoči-
na s 54 hospodářstvími. Za nimi pak 
následují kraje Plzeňský a Středočeský, 
shodně s 21 hospodářstvími a další již 
s podstatně menšími počty. 

K dnešnímu dni (8. 11.) již prak-
ticky, až na několik výjimek, výlovy 
skončily. Ve všech případech na výlo-
vy dozíraly orgány státního veterinární-
ho dozoru a lze potvrdit, že není důvod 
mít obavy z ohrožení zdravotní nezá-
vadnosti. Veterinární inspektoři dále 
pak kontrolují i způsob sádkování ryb 
a budou se podílet posléze i na kontro-
le sezonního prodeje ryb.

Ostatně je to volba docela jednoduchá, když je na trhu prakticky kapr 
jen z českých a moravských rybníků. Však jsou ryby z celkem 238 hospo-
dářství v ČR oblíbené i na zahraničních trzích. Ročně se u nás vyproduku-
je kolem 20 tisíc tun kapra, přičemž asi 9 tisíc tun jde na vývoz; a to nej-
častěji do sousedních zemí EU, Německa a Rakouska. 

Za poslední léta produkce i vývoz 
mírně stoupá, zatímco v roce 2000 
bylo vyloveno 20 664 tun, v roce 2005 

to bylo již 21 064 tun. Vyvezeno bylo 
v roce 2000 celkem 8 189 tun a v roce 
2005 to bylo 9 300 tun.

Pokud jde o zdravotní stav chova-
ných ryb u nás, lze zodpovědně říci, že 
orgány státního veterinárního dozoru 
nezaznamenávají velké problémy. Za 
posledních pět let se ročně z hospo-
dářství odebírá zhruba kolem pětistov-
ky vzorků a je zjištěno ročně v průmě-
ru kolem pěti případů onemocnění ryb. 
Nejčastěji jde o VHS (virovou hemor-

hagickou septikémii), IHN (infekč-
ní hematopoetickou nekrózu) a JVK 
(jarní virémii kaprů). Jde o onemoc-
nění, která neohrožují člověka, nicmé-
ně v případě zjištění se vůbec nesmějí 
dostat do tržní sítě. Bez veterinárního 
vyšetření se ostatně nemůže dostat do 
tržní sítě žádná surovina či potravina 
živočišného původu.
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…A Vánoce se blíží, i když tomu 
počasí moc neodpovídá. Státní 
veterinární správa ČR i letos potvr-
zuje, že kapři určení na sváteční 
stůl budou v pořádku. A snad není 
od věci říci, že již šestiletá osvě-
tová „kampaň“ Státní veterinární 
správy ČR přináší ovoce i ve způ-
sobu zacházení s vánočními kap-
ry. Právě díky médiím a aktivitám 
organizací zabývajících se ochra-
nou zvířat si veřejnost mnohem 
více uvědomuje, že kapr není hrač-
ka, ale „jídlo“.

Vánoční kapr patří v našich konči-
nách k vánočnímu koloritu. To však 
neznamená, že je vhodné si s ním před 
tím, než je usmrcen a sněden, hrát. Ane-
bo si s ním pohrát doma ve vaně a pak 
jej alibisticky, připusťme, že s dobrým 
úmyslem, vypustit na svobodu.

Nicméně i letos lze zopakovat, že 
kapr je na podzim vyloven, sádkován, 
kde se zbaví bahenního pachu, ale i při-
měřeně vylační, takže o Vánocích je 
přesně připraven na to, aby byl humán-
ně usmrcen a stal se pokrmem. Kdyby 
byl v takové kondici vypuštěn do řeky 
či do rybníka, bohužel téměř každý 

by uhynul. Mohli se o tom přesvědčit 
i prodejci, kteří před třemi lety nepro-
dané kapry vypustili zpět do rybníka. 
Po jarním tání všichni kapři pluli na 
hladině břichem vzhůru.

Usmrcení kapra je nejlépe nechat 
na odbornících, a ne působit mu stresy 
cestou domů, a pak další neodborným 
zabíjením na kuchyňské lince. Usmr-
cení musí předcházet omráčení tupým 
předmětem na temeno, tj. kousek nad 
očima, a následovat musí okamžité 
vykrvení přetnutím žáber, popřípadě 
přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. 
Že se nesmí kapr za živa odšupinová-
vat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, 
ohrožovat oči či brát ho za skřele, to 
by snad již mělo být zbytečné uvádět. 
Nakládání s rybami a způsob prodeje 
v ulicích kontrolují pracovníci státního 
veterinárního dozoru. V loňském roce 
nezaznamenali velkých pochybení.

Podmínky sezónního prodeje ryb na 
samostatných prodejních místech stano-
ví novela veterinárního zákona, která byla 
ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/
2006 Sb. a nabyla účinnosti 27. 2. 2006. 

Osoba, která hodlá provozovat ten-
to způsob prodeje, musí oznámit míst-
ně příslušné krajské veterinární správě 

nebo Městské veterinární správě v Pra-
ze, kdy a kde bude ryby prodávat. Lhů-
ta není stanovena, ale pochopitelně je 
nezbytné, aby prodejce byl schopen 
prokázat, že takovéto oznámení pro-
vedl, a to písemně, e-mailem, popřípa-
dě to doložil v záznamech veterinární 
správy. Nově oznámená samostatná 
prodejní místa nemají přidělená čísla.

Prodejce má povinnost zajistit pro-
dejní místo tak, aby odpovídalo vyhláš-
ce č. 375/2003 Sb., to znamená, že pro-
dejní místo musí být vybaveno váhami 
a prodejním pultem s omyvatelnou 
a dobře čistitelnou pracovní deskou 
s vyvýšenými okraji; dále dostatečně 
velkými káděmi na uchování živých 
ryb v souladu s požadavky na pohodu 
zvířat a jejich ochranu před týráním. 
To znamená, že prodejce musí zajistit 
dostatek čerstvé vody, která musí pro-
tékat a tím vodu provzdušňovat, a kádě 
nesmějí být přeplněné. Musí být zajiš-
těn co nejkratší odtok do kanalizace. 
Případné kontrole musí prodejce před-
ložit doklad o tom, kde byly ryby napo-
sled sádkovány (dodací list, popřípadě 
doklad o převzetí ryb).

Pokud bude prodejce ryby i zabíjet, 
kuchat a popřípadě i porcovat, musí mít 

pochopitelně navíc odpovídající porco-
vací desku, nože, paličku na omračování 
ryb a stěrky, dále pak uzavíratelné a řád-
ně označené nádoby na pevné odpady 
– vnitřnosti, žábry, šupiny apod. Musí 
mít zdroj pitné vody na umývání pracov-
ního pultu. Osoby, které ryby usmrcují, 
kuchají nebo porcují, musejí mít zdra-
votní průkaz a musejí mít ochranné 
pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumo-
vé holínky a gumové rukavice).

Oznámení pro sezónní stánkový pro-
dej ryby není zpoplatněno a prodej-
ci jsou u příslušné krajské (městské) 
veterinární správy evidováni v samo-
statném seznamu „Stánkový sezónní 
prodej ryb“. 

Prodejci musejí dbát i na ustanove-
ní zákona na ochranu zvířat proti týrá-
ní – nesmějí brát ryby pod skřelemi, 
ohrožovat jejich oči, zaživa je odšupi-
novávat anebo zkoumat pohlaví tím, že 
by vytlačovali jikry či mlíčí. Usmrcovat 
je smí jen schváleným způsobem, jen 
na přání zákazníka, nikoli do zásoby 
a jak již bylo řečeno, nejprve omráčit 
tupým úderem na temeno hlavy a poté 
vzápětí vykrvit, a to přetnutím žáber.

…Pěkný předvánoční čas a posléze 
i Vánoce. 

O prodeji kaprů

Vybrat toho pravého, dle přání náročné-
ho zákazníka, nemusí být právě nejleh-
čím úkolem.



ky se loví i na jaře, část ryb se odlovu-
je (například pro export, pro zpracov-
ny) i během roku. Stále pomalu, i když 
častěji než dříve, se setkáváme s opra-
covanými rybami – tj. zabité, zbavené 
šupin, vnitřností, půlené, filetované, 
porcované (zmražené, zchlazené). Tak-
to připravené ryby, a to se týká i kap-
ra, by neměly být problémem kuchyň-
ského zpracování, třeba i pro začína-
jící kuchařku. Ani strach z drobných 
mezisvalových kůstek, pokud to něko-
mu výslovně vadí, nás už nemusí děsit. 
Na trhu jsou kapři, jejichž filety, por-
ce prošly zvláštním maso prořezávají-
cím zařízením, které kůstky rozdělí na 
tak malé částečky, že je při další úpravě 
a konzumaci ani nevnímáme.

Jiná situace však nastává v čase 
vánočním, kdy se o své hlásí tradice 
a trh nabízí živé ryby. I to může být 
pro mnohé konzumenty zajímavé tím, 
že si mohou sami kapra připravit, roz-
porcovat na potřebné díly, ať už je to ve 
tvaru „podkov“, tj. příčnými řezy (kol-
mými na páteř), nebo odřezáním boční 
svaloviny (podélnými řezy kopírujícími 

žebra). Tak oddělí většinu svaloviny od 
základní kostry. Přitom se z ryby mno-
ho neztratí. Přirozeně, že po usmrcení 
zbavíme ryby nejprve šupin (pokud jde 
o šupinatou rybu), nebo dokonce stáh-
neme kůži (z kaprů hladkých, lysců). 
Stáhnutím kůže se však zbavujeme spe-
cifických chuťových (i tukových) vlast-
ností ryb. Záleží ovšem na způsobech 
preferujících následné způsoby úpra-
vy, záleží i na individuálních chuťo-
vých vlastnostech (nejen ryb, ale i kon-
zumentů) atp. Ryby, které jsou určeny 
pro vánoční trh, prošly tzv. sádková-
ním, tj. v době mezi vylovením a pře-
dáním na trh byly umístěny v zásob-
ních nádržích se silnějším průtokem, 
kde se zbavily případných chuťově 
nepříznivých vlastností. Je však také 
pravdou, že je zdaleka nemají všechny 
ryby a že i vynikající chuťové vlastnos-
ti může mít ryba zakoupená třeba na 
hrázi u výlovu rybníka. Sádkováním se 
především ryby uskladňují pro vánoční 
trh, případně jako zdroj ryb určených 
pro postupnou další přepravu. Týká se 
to i pravidelných dodávek pro zpracov-
ny, dodávek pro supermarkety z hle-

diska delšího časového horizontu atp.
Konkurence na trhu mezi kaprem

a dováženými mořskými rybami, ze-
jména v klecích odchovanými lososem 
a pstruhem duhovým (nesprávně čas-
to označovaným jako pstruh mořský), 

je obrovská. Nemusela by však být tak 
velká, kdybychom nepatrně navýšili 
naší průměrnou spotřebu sladkovod-
ních ryb na hlavu třeba jen o 0,5 kg. To 
by znamenalo primárně nejen zlepše-
ní odbytových možností, ale i zlepšení 
zdravotního stavu mnoha lidí. Všich-
ni by si totiž jistě nepřidali zmíněných 
0,5 kg, ale část populace by jich určitě 
o to snědla během roku více. Hned by 
to mohlo znamenat nejméně 3 000 až 
4 000 tun zkonzumovaných navíc. To 
je asi takové množství, které uloví na 
svých revírech ročně sportovní (rekre-
ační) rybáři, kteří svůj úlovek také kon-
zumují, a to zas není tak málo. Urči-
tě bychom prospěli nejen našemu cho-
vu ryb, ale především také sobě. Zvyk 
je však bohužel železná košile. Staletá 
tradice jíst kapry především jen v čase 
vánočním stále u mnohých z nás pře-
trvává. Je také málo restaurací, které 
dovedou čerstvé sladkovodní ryby dob-
ře upravit. Možná, že by tomu napo-
mohlo například zřízení určitých kur-
zů pro kuchaře, kteří by se tomu chtě-
li věnovat. Jedním z profesorů by 
se mohl stát například pan Štěpnič-

ka z Vodňan, známý svými kuchař-
skými knihami a hlavně výrobky. On 
totiž dovede, když hovoří o přípravě 
ryb a způsobech nejrůznějších úprav, 
doslova „zpívat“. Po vyslechnutí jeho 
zasvěcených rad a prozrazení někte-
rých speciálních úprav už nemůže nic 
jiného následovat než se rychle ode-
brat k prostřenému stolu a potvrdit, že 
i z kapra se dá udělat něco, co musí 
oslovit i toho největšího labužníka. Nic 
nesnese tolik různých ingrediencí, pří-
loh, dresinků, omáček jako právě rybí 
maso.

Zkusme si proto toho českého kapra 
koupit nejen o Vánocích, ale i v jiném 
ročním období a zkusme i někte-
rou z netradičních úprav. Receptur 
je tolik, že s nimi vydržíme, pokud je 
budeme chtít zkoušet, určitě déle, než 
přijdou opět příští Vánoce. Zatím než 
se do toho dáme, můžeme se podívat 
do některé z kuchařských knih, kde 
o úpravách ryb je toho habaděj. Přeje-
me Vám k tomu dobré počínání a hlav-
ně věřte, že ten náš ČESKÝ KAPR si 
to opravdu zaslouží.

Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

Čas vánoční je časem českého kapra

Zájemci mohou v termínu od pondělí 27. listopa-
du 2006 do pátku 15. prosince 2006 (do 12 hodin) 
předkládat své žádosti na sedmi regionálních odbo-
rech Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF) v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých 
Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opa-
vě. Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podo-
bě k dispozici na internetových stránkách minis-
terstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace 
a programy/Operační program Zemědělství/Vše 
pro žadatele.

V letošním roce bylo již pro opatření 1.2. Zlep-
šení zpracování zemědělských výrobků a jejich 
marketing vybráno 32 projektů s nárokovanou 
podporou zhruba 174 milionů korun. V loňském 
roce to bylo 40 projektů, jejichž předkladatelé 
se celkově ucházeli o podporu přes 143 milionů 
korun. V roce 2004 bylo úspěšných 28 projektů 
s požadovanou podporou asi 103 milionů korun. 

V následujících sedmi letech by potravináři 

mohli čerpat z Evropského zemědělského fon-
du rozvoje venkova, který volně naváže na ope-
rační program zemědělství, každoročně v průmě-
ru 545,6 milionu korun, z toho EU přispěje 409 
miliony korun. Návrh Programu rozvoje venko-
va na období 2007 až 2013, který schválila česká 
vláda a ještě ho musí odsouhlasit Evropská komi-
se, počítá se dvěma podopatřeními pro zpracova-
tele. Prvním je přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským výrobkům a druhým podpora 
inovací a inovativních přístupů.

Zpracování zemědělských produktů a zvyšová-
ní konkurenceschopnosti českého potravinářské-
ho průmyslu podporuje také ministerstvo země-
dělství ze svých dotačních programů. V příštím 
roce chce na tento dotační titul uvolnit 310 mili-
onů korun, což je o 60 milionů korun více než 
letos. 

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Dvanácté kolo příjmu žádostí 
o podporu z operačního programu 

bude pro potravináře
Ministryně zemědělství Milena Vicenová vyhlašuje dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční 

pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo 
se otevírá pro jediné opatření, a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich 
marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun. 

Z ministerstva 
zemědělství odešel 

první náměstek

různých vinifikátorů, kde nakvášení rmutu probí-
há v uzavřených nádržích pod větším vlivem oxi-
du uhličitého. A jistě i módní přídavky taninů ke 
zvýšení chuťové plnosti. Pomalu nám mizí z trhu 
světle červená vína Modrého Portugalu či Ruland-
ského modrého, která tu kdysi kralovala. V jejich 
současné sytě granátové podobě je starší generace 
přátel našich vín těžko poznává. 

Konzumentů vína neustále přibývá a mnozí 
z nich se zajímají o víno hlouběji. Rádi o něm dis-
kutují a rádi uplatňují vlastní názory na projevy 
kvality vína. Snad nejvíce se rozšířilo pojmeno-
vávání vůně vína podle prožitých aromatických 
reflexů posuzovatele vína. Často se zapomíná na 
ostatní vlastnosti vína a diskutuje se jen o tom, 
k čemu by se mohla přirovnat vůně vína. I když 
je projev aromatických látek pro naše vína velmi 
důležitý, neboť v něm tkví do značné míry jeho 
přitažlivá osobitost, přeci jen bychom neměli 
zapomínat na to, že víno je v závislosti na obsahu 
kyselin měkké, svěží, řízné i tvrdé nebo špičaté, 
pichlavé, nezrale travnaté, ocelové, ale také fád-
ní, tupé. Nejraději ho pijeme, když jsou kyseliny 
vybroušené, pikantní, živé, povzbudivé, jadrné či 
nervní. Červená vína bychom chtěli mít sametová, 
vláčná, hedvábná, teple mazlivá, jemně trpká i trp-
ká, ale neměla by být drsná, tříslovitá, zavřená či 
s třapinou. Podle extraktu mohou být vína štíhlá, 
jemná, subtilní nebo zaplněná, tělnatá, vybudova-

ná, strukturovaná, kompaktní, hustá, koncentro-
vaná, obsažná, masivní, korpulentní, voluminéz-
ní, extraktivní. Bohužel jsou i vína prázdná, tenká, 
plochá, případně i široká či úzká. Obsah alkoholu 
z nich dělá vína lehká, středně těžká nebo těžká, 
ohnivá i pálivá. Jako člověk, tak i víno je mladé, 
mladistvé, živé, vyvinuté, vyškolené, zralé, vyzrálé, 
vyležené i nevyvinuté, unavené, zvadlé a má sta-
řinku, stařinu, juchtovinu, je pasé, je mrtvé. 

Když všechny jeho vlastnosti zvážíme, pak ho 
můžeme nazvat selské, rustikální, poctivé, čis-
té, seriózní, solidní, jednoduché, pitelné. Často 
je charakteristické, markantní, typické, má styl. 
Může být harmonické, vyvážené, rafinované, 
vícevrstevnaté, komplexní, elegantní, ušlechtilé, 
distinguované, velké, delikátní, vybroušené, vybra-
né, dokonalé, perfektní, výjimečné. Ale jsou i vína 
malá, mělká, bezpáteřná, neharmonická, jedno-
stranná, vtíravá i podbízivá, nevyvážená, nevýraz-
ná, nudná, ale i s cizí příchutí a vadná. 

Nyní je na Vás, abyste správně zvolili a vybra-
li si víno takových vlastností, které bude k obrazu 
Vašich pěti smyslů, kterými víno hodnotíme, a kte-
ré současně dobře zapadne do Vašeho vánočního 
jídelníčku. Nebude to snadné! Nelze jinak nežli 
se upokojit heslem: nevyzkoušené je nepoznané. 
Zkoušejte a výsledky Vašeho zkoušení interpretuj-
te Vašim známým. Bavte se o víně a poznávejte kra-
jiny a lidi naší vlasti, kde česká a moravská vína ros-
tou. Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.

 Evropský komisař Vladimír Špidla by si 
přál vznik jednotného evropského trhu prá-
ce. Lidé by tam měli být podle jeho názoru so-
ciálně chráněni, „ať jsou kdekoli“, takže by 
nebyli nuceni k práci načerno. „Na této cestě 
toho musíme ještě hodně udělat,“ prohlásil. 

Zatím jen asi dvě procenta Evropanů žijí jinde 
než v zemi, v níž se narodili. Kromě jazykových 
bariér brání podle Špidly větší pracovní mobilitě 
i to, že Evropané jsou hodně vázáni na lidi, které 
znají. Navíc prý málo znají evropskou legislativu a 
domnívají se, že právní překážky stěhování za pra-
cí jsou větší, než tomu ve skutečnosti je. 

Většímu stěhování v rámci Unie může podle něj 
pomoci například rozšiřování vzájemného uzná-
vání pracovních kvalifikací. 

Lidé se do jiné země nejčastěji stěhují za part-
nerem, na druhém místě je „zvědavost“ a napří-
klad snaha naučit se cizí jazyk a teprve na třetím 
ekonomické důvody, dodal evropský komisař pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. 

Špidla hovoří také o návrhu evropské směrnice, 
která určuje rozsah pracovní doby. Nechtěl před-
jímat, zda ji Evropská komise stáhne. „To se uvi-
dí,“ řekl. 

Jednání o určení maximální pracovní doby v EU 
v předchozích týdnech opět ztroskotala. Ministři 
práce a sociálních věcí se nedohodli kvůli odpo-
ru pěti zemí, jejichž tábor vedla Francie. V EU je 
povolena maximální pracovní doba 48 hodin týd-
ně. Politici se ale nedokážou shodnout na tom, za 
jakých podmínek může zaměstnavatel získat výjim-
ku z týdenního stropu a překročit ho. „Rozhod-
ně by se to nemělo týkat hasičů v akci, chirurga, 
záchranářů,“ jmenuje komisař profese, kde nelze 
jednoduše s prací skončit a pokračovat příští den.“ 
To by bylo absurdní, v takovýchto případech prosa-
zovat dodržování pracovní doby,“ dodává Špidla.

Zhruba polovina členů v čele s Francií požadu-
je ve jménu ochrany pracujících odbourávání výji-
mek, druhá polovina zemí vedená Británií to odmí-
tá ve jménu svobody výběru a ekonomické soutěže. 
Británie si přitom původně vymohla možnost indi-
viduálních dohod mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nancem, ale ty se mezitím rozšířily do 23 členských 
zemí. Francie, Itálie, Španělsko, Řecko a Kypr 
odmítají Británii přiznat jakékoliv výjimky a chtějí 
kvůli tomu zablokovat jakýkoliv kompromis. 

Špidla již 7. listopadu pohrozil, že Evropské 
komisi nezbude nic jiného než se všemi 23 země-
mi zahájit takzvanou infringement procedure – 
proceduru pro porušení práva. V současné době 
uvádí, že bude postupovat „obvyklými procesní-
mi prostředky“. Dodal, že uvedených zemí je sice 
opravdu 23, ale neznamená to, že všechny mají 
stejně vážné problémy. 

Eugenie Línková

Eurokomisař 
Špidla:

Přál bych si 
vznik jednotného 
pracovního trhu 

Na tiskové konferenci v Praze v sídle EU se počát-
kem měsíce listopadu vyjadřoval eurokomisař Vla-
dimír Špidla k „evropskému zákoníku práce“ a ke 
změnám, které se dotknou i českých zaměstnanců 
a zaměstnavatelů. Důraz kladl na 48hodinovou 
pracovní dobu. Výjimky v její délce budou možné 
jen u takových profesí, jako jsou chirurgové, hasi-
či atd.

Text a foto: Eugenie Línková

Nad sklenkou vína 

Kádě se naplnily. Výlovy skončily 
a následuje rychlý převoz na sádky, kde 
ryby přečkají až do Vánoc.

(Dokončení ze strany 1)

(Dokončení ze strany 1)

K 31. říjnu skončil ve funkci 1. náměstka 
ministryně zemědělství – státního tajemníka 
Ing. Miroslav Toman, CSc. Odchází na vlastní 
žádost po dohodě s ministryní. Uvolněné místo 
ministryně zemědělství Milena Vicenová prav-
děpodobně neobsadí. Uvažuje o zrušení pozice 
1. náměstka – státního tajemníka a jeho agen-
du rozdělí mezi ostatní čtyři náměstky.

Miroslav Toman pracoval na ministerstvu 
zemědělství od 1. srpna 2002 jako náměs-
tek pro vztahy s Evropskou unií. Od 1. října 
2003 do 28. února 2004 měl neplacené volno 
z rodinných důvodů. Na úřad se vrátil 1. břez-
na 2004 jako 1. náměstek – státní tajemník. 

Táňa Králová, tisková mluvčí MZe
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Před neustále rostoucí byrokracií jak ze strany 
EU, tak díky tuzemské legislativě preferuje Potra-
vinářská komora ČR (PK) podle svého ředitele 
Miroslava Koberny jednoznačně systematické 
vzdělávání spotřebitelů. Zdůraznil to v průběhu 
listopadového setkání PK s novináři. „Legislativ-
ní opatření jsou nepružná, nejsou vymahatelná, 
a pokud vymahatelná jsou, nejsou vymáhaná. To 
zavádí nerovnovážné vztahy mezi výrobce, pro-
tože ti, kteří legislativu porušují, a to bohužel 
v mnoha případech zcela beztrestně, jsou zvý-

hodněni vůči těm, kteří jí dodržují. Takový stav 
je odstranitelný jedině tak, aby bylo legislativních 
opatření co nejméně a aby byla co nejjednodušší,“ 
zdůraznil Koberna.

Komora podle jeho slov připravuje osvěto-
vou kampaň, vše je ale otázka peněz. Situaci
ještě navíc podle ředitele komplikuje současná 
nestandardní politická situace. „Některá opat-
ření již byla připravena a projednána, ale v řa-
dě případů začínáme po změně vlády jednat na 
mnoha úřadech od začátku s vidinou, že se to 

bude ještě jednou opakovat,“ posteskl si Kober-
na.

Cílem osvětové kampaně má být podle jeho 
slov spotřebitel, který se vyzná v potravinář-
ských výrobcích tak, jako je tomu v zahraničí, 
kde se spotřebitel nechá „daleko méně šidit než 
v Čechách“. „Bohužel v tom nejsme zajedno se 
spotřebitelskými organizacemi, které preferují spí-
še legislativní regulace,“ uvedl Koberna. Zamýš-
lenou osvětovou kampaň podporuje podle prezi-
denta Jaroslava Camplíka i ministerstvo zdravot-

nictví. „Jsme zajedno v tom, že lepší než zákazy 
a restrikce je prevence a osvěta. Nedělejme ze 
spotřebitelů negramotné lidi, dejme jim potřebné 
informace a nechme je, ať se rozhodnou sami,“ 
řekl prezident.

Kampaň by podle jeho slov měla stát řádově 
miliony korun. Oslovení spotřebitele musí mít 
podle komory jasný koncept, musí oslovit milio-
ny zákazníků a musí trvat několik let. To v pra-
xi znamená zpracovat skutečně funkční a účel-
ný projekt.

Potravinářská komora preferuje osvětu

Podpora KLASA bude asi pokračovat

Kampaň Přijmi a vydej: lidé se snažili zlepšit svůj životní styl

S proslovem na tiskové konferenci k závěrům kampaně Přijmi a vydej vystoupil
hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít.

Prezident PK Jaroslav Camplík losuje jednoho z hlavních výherců kampaně Přijmi
a vydej, který získal horské kolo.

Na dobré cestě je podle prezidenta Potravinář-
ské komory ČR (PK) Jaroslava Camplíka jedná-
ní s EU o možnosti pokračovat v současné kam-
pani na podporu kvalitních tuzemských potravin 
označených značkou KLASA. Podle Camplíka to 
potvrzuje jak Státní zemědělský intervenční fond, 
tak resortní ministerstvo. „Jedná se o tom v EU, 
tak doufejme,“ řekl prezident. Pokud vše dobře 

dopadne, mohla by být KLASA prezentována stej-
ným způsobem jako dosud. Současný stav přitom 
měl skončit v dubnu příštího roku.       

Osobně hodlal prezident otázku další existen-
ce projektu KLASA otevřít i v rámci neformál-
ních diskusí s evropskou komisařkou pro země-
dělství Mariann Fischer Boelovou, které navštívila 
v závěru listopadu ČR. Jak přitom dodává ředi-

tel komory Miroslav Koberna, KLASA je finan-
cována z národních zdrojů, takže Unie by neměla 
v podstatě do takových aktivit aktivně vstupovat.

Projekt KLASA vnímá Camplík přitom nejen 
jako podporu potravinářského průmyslu, ale také 
jako podporu zemědělství a zaměstnanosti včetně 
podpory malého a středního podnikání. „O to více 
mě mrzí, když někteří představitelé ministerstva 

průmyslu a obchodu hovoří o tom, že je zbytečné 
investovat miliony korun do podpory značek kvali-
ty. Šokuje mě, když to zaznívá z MPO, jehož jednou 
z priorit je podpora malého a středního podnikání 
a navíc za situace, kdy dávají naše úřady miliardo-
vé daňové úlevy zahraničním investorům,“ zdůraz-
ňuje prezident. Podle jeho vyjádření „by bylo nača-
se udělat také něco pro tuzemské výrobce“.

Dne 13. listopadu vyvrcholila spo-
lečná osvětová kampaň Potravinář-
ské komory ČR, Ministerstva zdra-
votnictví ČR a Státního zdravotního 
ústavu pod názvem Přijmi a vydej. 
Kampaň měla přispět ke zvý-
šení motivace lidí ke zlepše-
ní návyků v oblasti stravování
a pohybové aktivity tak, aby vedly 
k rovnováze mezi energetickým pří-
jmem a výdejem. 

Hlavní hygienik ČR MUDr. Micha-
el Vít při této příležitosti upozornil, že 
naše společnost není připravena na nad-
bytek nabídky potravin na trhu a Češi si 
příliš zvykli na konzumní způsob živo-
ta. Přijdou z práce, sní teplou večeři, 
sednou si k televizi a dají si brambůr-
ky s vysokou energetickou hodnotou. 

Málo se pohybují a navíc klesá i fyzic-
ká náročnost práce v zaměstnání. Pod-
le doktora Víta je proto důležité, aby si 
lidé uvědomili, že je třeba dosáhnout 
rovnováhy mezi energií, kterou získají 
v jídle, a energií, kterou vydají.

Čeští potravinářští výrobci chtějí 
podle prezidenta Potravinářské komory 
ČR Jaroslava Camplíka spotřebitelům 
poskytnout dostatek informací, aby se 
sami rozhodli, co je pro ně dobré a co 
špatné. Jak uvedl, evropský potravinář-
ský průmysl se snaží vyhovět poptávce 
po zdravé racionální výživě. Za posled-
ní rok uvedl na trh 5 000 výrobků, kte-
ré odpovídají zdravému životnímu sty-
lu. Také čeští výrobci přicházejí se 
spoustou nových výrobků tohoto typu. 
Jejich prodej se zvyšuje a velké pro-
dejny vytvářejí koutky s tímto zbožím, 

Český svaz zpracovatelů masa se 
v poslední době potýká s celou řadou 
problémů, které v důsledku vedou či 
povedou k růstu nákladů na výrobu mas-
ných výrobků. Konstatoval to v průbě-
hu listopadové snídaně Potravinářské 
komory ČR (PK) s novináři předseda 
ČSZM Jaromír Kloud. Podle jeho údajů 
jde například o zvýšení poplatků za vete-
rinární prohlídky jatečných zvířat s účin-
ností od 1. 1. 2007. „Zvyšují se celkem 
podstatně, zejména u hovězího masa, 
kde je nárůst poplatků z 83 korun na 141 
korun za vyšetření jednoho kusu dospě-
lého dobytka. Naštěstí se ve spolupráci 
s Potravinářskou komorou ČR podařilo 
odbourat snahy o některá nadstandardní 
opatření nad rámec, který ukládá Evrop-
ská unie,“ uvedl Kloud. 

Od počátku letošního roku se také pod-
le jeho slov zvýšily a zvyšují ceny energií, 
což je pro průmysl zpracování masa vel-
mi citlivé, neboť je tento obor energetic-
ky náročný. Dalším faktorem je růst cen 
krmných směsí díky růstu cen obilí vzhle-

dem k letošní nižší úrodě hospodářských 
plodin. „Tyto faktory mohou mít vliv na 
ceny masa v obchodech, i když v prostře-
dí obrovské konkurence maloobchod-
ních sítí, která panuje na českém trhu, 
se obávám, že naši zpracovatelé nedo-
sáhnou promítnutí uvedených nákladů 
do cen svých výrobků v plné výši. Cena 
masa je totiž pro spotřebitele důležitá a 
je tedy předmětem cenové války obchod-
ních řetězců, kterou pociťujeme na vlast-
ní kůži,“ řekl Kloud. 

Vícenáklady zpracovatelům přinesou 
i zvýšené nároky na podmínky přepravy 
hospodářských zvířat, platné od 5. ledna 
příštího roku. Ty se týkají transportu zví-
řat po dobu delší než 8 hodin, přičemž 
auta převážející hospodářská zvířata 
musí například splňovat přísné požadav-
ky na zabezpečení požadované teploty 
a dostatku místa v přepravním prostoru 
nebo také musí mít satelitní navigaci, ze 

které lze zjistit, ve kterém okamžiku a na 
kterém místě se nacházejí. „Ačkoliv se 
to vzhledem k rozloze ČR v našem pří-
padě netýká vnitrostátní přepravy, pou-
ze přepravy zahraniční, může opět dojít 
ke zvýšení nákladů tuzemských zeměděl-
ců i zpracovatelů, protože někteří z nich 
si dovážejí jatečná zvířata ze zahraničí“, 
řekl Kloud.

Podle šéfa svazu se také nyní diskutuje 
o dalším omezení pro české provozovate-
le jatek, které v podobě nově navrhova-
ných ustanovení o povinném zpeněžová-
ní jatečných zvířat na základě výsledků 
klasifikace, představuje návrh novely 
zákona o potravinách z dílny minister-
stva zemědělství. Ministerstvo předklá-
dá uvedený návrh s tím, že tento postup 
vyžaduje legislativa EU. „Avšak z prak-
tických zkušeností víme, že v ostatních 
zemích EU, a to i v tradičních zemích 
unie, se určité množství zvířat zcela běž-

ně obchoduje v živém nebo za pevně 
dohodnutou cenu, což v daných přípa-
dech vnáší pozitivní míru flexibility do 
této obchodní činnosti“, říká Kloud a 
dodává: „Kdybychom o tuto možnost 
s přispěním našeho ministerstva přišli, 
ztratili bychom jednu z mála posledních 
příležitostí, jak udržet porážky a tím i 
jatečný průmysl včetně přidané hodno-
ty, kterou generuje, na požadované úrov-
ni v České republice“. 

Podíváme-li se o trochu podrobněji 
na tuto obecnou argumentaci, pak zjis-
tíme, že v návrzích, které v této věci 
byly ministerstvem zemědělství připra-
veny, lze spatřit skryté, ale významné 
nebezpečí. Požadavek na to, aby jateč-
ná zvířata byla zpeněžována výhradně 
takzvaně „na háku“, totiž návrh nove-
ly ukládá pouze provozovatelům jatek, 
kteří jsou ovšem jen jednou ze dvou 
smluvních stran, které při zpeněžová-

ní jatečných zvířat vstupují do obchod-
ního vztahu. 

Druhou stranou zpravidla bývají cho-
vatelé nebo překupníci. V případě schvá-
lení novely v navrženém znění se tak 
podle Klouda reálně můžeme setkat se 
situací, kdy při nedostatku jatečných zví-
řat na našem trhu budou chovatelé a pře-
kupníci vyhledávat prodeje zvířat v ži-
vém nebo za pevně dohodnutou cenu 
za hranice ČR. „Naše dlouholeté zku-
šenosti jednoznačně potvrzují, že nove-
la zákona bude toto chování stimulovat, 
protože obchodníci a chovatelé nebudou 
ochotni v takové situaci riskovat nejistý 
obchod na základě klasifikace, nebudou 
se proto obracet na tuzemské provozova-
tele jatek, kterým bude výkup zvířat tím-
to způsobem s hrozbou vysokých sankcí 
zakazovat náš zákon a svá zvířata budou 
masivně prodávat našim zahraničním 
konkurentům“, vysvětluje Kloud. Není 
už asi nutné dále rozebírat, jaké nega-
tivní dopady na český jatečný průmysl 
může tento vnější zásah způsobit.

aby je spotřebitel snadněji našel. Kupu-
jí si je nejen mladí lidé, ale i příslušní-
ci starší generace, kteří mívají zdravot-
ní problémy a většinou na radu léka-
ře se snaží svou životosprávu napravit.
Na obalech potravinářských výrobků se 
objeví i údaje o nutričních hodnotách. 
Potravináři zároveň zvažují snížení cel-
kového počtu údajů na obalech tak, aby 
ty základní mohly být vytištěny takovou 
velikostí písma, aby je bylo možné pře-
číst i bez lupy.

Podstatnou částí kampaně Přijmi 
a vydej se stala motivační soutěž, v níž 
účastníci po dobu jednoho týdně sledo-
vali vlastní energetický příjem potravou 
a energetický výdej pohybem. Vodít-
ko představovala přihláška obsahující 
návod na výpočet přijaté i vydané ener-
gie. Po zaslání výsledků došlo k zařaze-
ní jednotlivých účastníků soutěže do slo-
sování o horská kola značky AUTHOR 
a dalších 200 cen. Výherce jednotli-
vých cen vylosovali hlavní hygienik ČR 
MUDr. Michael Vít, prezident Potravi-
nářské komory ČR Jaroslav Camplík 
a ředitel Státního zdravotního ústavu 
MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Komplet-
ní seznam všech výherců je vystaven na 
internetových stránkách Státního zdra-
votního ústavu na adrese http://www.
szu.cz. Vlastní cíl soutěže nepředstavo-
vala samotná výhra ceny, ale zamyšlení 
se nad způsobem života ve smyslu slo-
ganu soutěže „Vyhraj nad leností a nad-
váhou – vyhraješ zdraví“.

Kampaň Přijmi a vydej proběhla 
v rámci projektů podpory zdraví Národ-
ního programu zdraví a také jako sou-
část aktivit navazujících na programy 
Světové zdravotnické organizace, kte-
rá prevenci obezity považuje za jeden 
z hlavních úkolů veřejného zdravotnic-
tví v 21. století. Podle aktuálních úda-
jů (studie Životní styl a obezita 2005, 
STEN MARK) má nadměrnou hmot-
nost 52 % dospělé české populace, 

z toho 17 % trpí obezitou. Podle hlavní-
ho hygienika MUDr. Michaela Víta je 
navíc alarmující, že roste počet obéz-
ních dětí, za rok se zvýšil o dvě pro-
centa. Nadměrnou váhu má podle Čes-
ké obezitologické společnosti pětina 
dětí. Jak MUDr. Michael Vít dodal, je 
potřebné občany postupně vzdělávat, 
informovat je o tom, co jí, a naučit je 
zdravě jíst a zdravě se chovat.

HLAVNÍMI PARTNERY 
KAMPANĚ

BYLY NÁSLEDUJÍCÍ
SUBJEKTY:

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a staveb-
nictví – propagace v časopise BONUS 
a odměnění 100 prvních účastníků sou-
těže z řad pojištěnců OZP

AHOLD, Program Zdravá 5 – pro-
pagace a distribuce přihlášek v síti pro-
dejen Hypernova a Albert v celé ČR, 
věnování 30 cen do soutěže

AUTHOR kola – propagace kam-
paně a distribuce přihlášek na cyklis-
tických závodech a věnování hlavních 
cen

Poradna snižování hmotnosti Merry-
linka – distribuce přihlášek do ordinací 
praktických lékařů a lékáren, poskyto-
vání bezplatných konzultací při hubnu-
tí pro účastníky soutěže

TRITUME s. r. o. – distribuce přihlá-
šek ve sportovních zařízeních a věno-
vání poukázek na sportovní rekondiční 
pobyty na horách

Národní síť zdravých měst – propa-
gace kampaně v síti zdravých měst.

PK ČR

Zpracovatelům masa rostou náklady
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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.: 296 411 189-93
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.

www.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
–  detailní údaje o zdravém životním stylu
–  v rámci stránky Najdi si svého výrobce informace o potravinářských firmách a sortimentu 

jejich výrobků
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 inter-
netových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské komory 
ČR. PK ČR

Registrováno: 1895 přihlášek  
Platných a zařazených do slosování: 1491  
 
Vyřazeno:
311 –  použili internet, ale nezadali výdej a pří-

jem  
 93 –  přihlášeni opakovaně, neúplná data

(nezadaný příjem nebo výdej, adresa,
věk apod.) 

 
Počet přihlášených mužů:  396  
Počet přihlášených žen: 1095
  

věk muži % ženy %

do 20 let 3,8 2,5

21–30 25,7 32,8

31–40 24,8 22,8

41–50 17,4 22

51–60 14,1 14,7

61–70 7,1 4,1

71–80 5,8 0,8

nad 81 1,3 0,3

počet soutěžících
nad 81 let věku

5 3

Vzdělání muži % ženy %
základní 12,6 7,3

středoškolské 49,9 63,8

vysokoškolské 37,5 28,9
  

Způsob přihlášení muži % ženy %
internetovská aplikace 25,2 29,8

tištěná forma přihlášky 74,8 70,2

Měsíc soutěže muži % ženy %
červen 22,7 23,3

červenec 25,2 23,5

srpen 17,9 23,4

září 34,2 29,8

Bydliště podle PSČ muži % ženy %
1 – Praha 14,9 16,9

2 – střední Čechy 7,8 8,9

3 – jižní a západní Čechy 11,9 12,7

4 – severní Čechy 12,6 10,1

5 – východní Čechy 19,2 17,2

6 – jižní Morava 9,9 9,8

7 – severní Morava 23,7 24,4

Listopadového setkání Potravinářské komory s novináři se účastnili zleva: ředitel PK Miroslav Koberna, 
předseda ČSZM Jaromír Kloud a prezident PK Jaroslav Camplík.

Hlavní výhrou v kampani Přijmi a vydej se pro první tři  vylosované výherce stala horská kola značky 
Author.

Denní příjem kalorií muži % ženy %
pod 1000 8,1 11,2

do 2300 muži, 
do 2100 ženy

28,4 53,3

2301 (muži),
2101 (ženy)–3000

39,8 31

3001–4000 18,2 3,4

více 5,5 1,1

Zjevné chyby:  
muži:  příjem pod 700 kal/den: 7,4 %,

příjem nad 11000/den: 0,7 %
ženy:   příjem pod 700 kal/den: 8,6 %

(pod 500 kal/den: 7,3 %),
příjem nad 5300/den: 0,01 %   

Denní výdej kalorií muži % ženy %
pod 1000 6,8 10

do 2300 muži, do 2100 
ženy

7,6 23,9

2301 (muži),
2100 (ženy)–3000

36 53,9

3001–4000 39,3 10,5

4001–5000 6,5 1,6

5001–7300 2,8 0,1

nad 7301 1
  

Zjevné chyby:  
muži:  výdej pod 500 kal/den: 3,3 %,

výdej nad 13 000/den: 0,5 %
ženy:   výdej pod 500 kal/den: 6,9 %,

výdej nad 5000/den: 1,1 %  
 

Bilance
příjem–výdej muži % ženy %

vyšší výdej 74,3 76

vyšší příjem 25,7 24

Průměrný denní výdej kalorií je vyšší než příjem: 
muži: o 376 kalorií/den
ženy: o 451 kalorií/den

Hmotnost* muži % ženy %

neudáno 74,8 70,2

do 60 kg 5,3

61–70 12

muži do 80 kg, ženy 71–80 8,3 6,2

81–90 6,3 2,6

91–99 5,6 1,9

nad 100 5 1,8

*  Pozn.: zadání hmotnosti bylo požadováno 
pouze při použití internetovské aplikace. 
 

Přijmi a vydej 2006
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V Evropě se minimální spotřební daň na 
pivo nejspíš nezvýší. Na společném jedná-
ní v Bruselu 7. listopadu se totiž na zvýšení 
daně neshodli ministři financí Evropské unie. 
O nárůst daně usilovala Evropská komise. 

Náměstek českého ministra financí Tomáš Zí-
dek řekl, že Finsko, které EU v současné době 
předsedá, nakonec vyslyšelo názory ČR a Němec-
ka a pivo z návrhu na zvýšení minimální spotřeb-
ní daně vyjmulo. „Už to vypadalo, že se dohodne-
me,“ uvedl náměstek. Kartami nakonec zamícha-
li Švédové s Estonci. Ti se postavili proti s odůvod-
něním, že bojují proti nadměrné spotřebě alkoholu
a s vyjmutím piva se nedokáží smířit. 

Ministři se proto rozhodli věc znovu projednat 
na jednání 28. listopadu. Podle všeho ale ani toto 
jednání shodu nepřinese, a tak se spotřební daně 
na alkohol pravděpodobně v blízké době zvyšo-
vat nebudou. „Návrh na úpravu spotřební daně na 

pivo koresponduje se snahou EK ovlivňovat spotře-
bu jednotlivých alkoholických nápojů ve prospěch 
některých zájmových skupin, v tomto případě 
nepochybně zejména francouzských vinařů,“ uvedl 
ředitel Potravinářské komory ČR Miroslav Kober-
na. „Pro ČR je takový postup zcela nepřijatelný, 
neboť zdůrazňuje-li se, že víno je vlastně kultura 
a ne alkohol, to samé platí v českém případě pro 
pivo. Návrh jasně koresponduje s „nepochopením“ 
EK pro historické a regionální tradice jednotlivých 
zemí a musíme uvítat, že byl po značném tlaku 
reprezentantů tradičních pivovarnických zemí ale-
spoň dočasně stažen,“ doplnil.                               

Podobně hovoří také výkonný ředitel České-
ho svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. Rozdíl-
né reakce jednotlivých států podle něj ukazují, že 
problematika zdanění alkoholických nápojů a piva 
zvlášť je v jednotlivých zemích tak odlišná, že je 
nesmysl tuto oblast násilně z Bruselu slaďovat. 

Podle prezidenta Potravinářské komory Jaro-

slava Camplíka je pivo dokonce potravinou, 
ne alkoholem. „Alkohol je potravina, ne droga. To 
máte jako s bůčkem. Také se s ním nesmíte ládovat 
od rána do večera,“ zdůraznil Jaroslav Camplík.

Komise navrhla zvýšit minimální spotřební 
daně na alkohol, tedy pivo, lihoviny a silná vína, 
o 31 procent. Dopady se podle propočtů měly 
pohybovat od jednoho eurocentu (30 haléřů) na 
pivo například v Česku a ve Španělsku po 31 centů 
(asi 10 Kč) na láhev lihoviny na Kypru.

ČR patřila k největším odpůrcům návrhu od 
začátku září, kdy svůj plán na vyšší zdanění alko-
holu Evropská komise zveřejnila. Stanovisko ČR 
navíc podpořilo Německo, Litva a Lotyšsko.

Stalo se po uzávěrce:
Definitivní „ne“ návrhům EK na zvýšení mini-

mální spotřební daně na pivo udělalo, 28. 11. 2006 
v Bruselu na zasedání ministrů financí EU, veto 
ČR.  PK ČR

Spotřební daň na pivo se nezvýší

Téměř 360 účastníků Mlékařského fóra 
z řad výrobců mléka a zpracovatelů hledalo 
na společném zasedání ve Větrném Jeníkově 
na Jihlavsku 16. listopadu společně řešení, 
jak postupovat při výrobě, zpracování a pro-
deji mléka v budoucnosti.

Snahou fóra bylo podle prezidenta Agrární 
komory ČR Jana Veleby přesvědčit producen-
ty mléka, aby v co největším množství vstoupili 
do odbytových organizací. To je podle něj jediná 
možnost, jak posílit pozici producentů mléka na 
trhu. Mezi další cíle fóra zařadil vylepšení posta-
vení zpracovatelů mléka vůči obchodním řetěz-
cům, protože stávající situace je již dále neúnos-
ná. Jan Veleba podotknul, že obě strany (produ-
centi i zpracovatelé mléka) spolu poprvé jednaly 
vstřícně, bez napadání. „Udělali jsme první vzá-
jemný krok,“ zhodnotil.

I kvůli rozporům mezi mlékárnami a zemědělci 
v posledních letech stoupal vývoz mléka. Za letoš-
ních prvních devět měsíců se v zahraničí zpraco-
vávalo asi 230 milionů litrů českého mléka.

Jak uvedl předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského Michal Němec, snahou mléká-

ren a zpracovatelů mléka je zabránit naplňování 
chmurných vizí, které se v záležitostech komodi-
ty mléko objevují. „České mlékárny stojí o to, aby 
zpracovávali mléko vyprodukované v ČR,“ řekl. 
Odbytová družstva mohou podle něj přinést vylep-
šení situace producentů a zpracovatelů v případě, 
že dojde k nastolení jasných pravidel a průhled-
ných vztahů.

Zemědělci by rádi v průběhu příštího roku 
docílili, aby se přes odbytová družstva obcho-
dovalo přibližně s dvěma třetinami vyproduko-
vaného mléka. Podíl mléka prodávaného pro-
střednictvím odbytových družstev stále roste. 
Cena mléka v současnosti neodpovídá výrobním 
nákladům, a proto by podle producentů mléka 
bylo vhodné, aby výkupní cena kopírovala výši cen 
v okolních státech, kde cena mírně narůstá. Za li-
tr mléka farmáři v průměru dostávají asi 7,70 Kč, 
což je podle Agrární komory částka pod průmě-
rem EU. Naopak v sousedním Německu cena 
v poslední době stoupá. Viceprezident Komory 
Pavel Novotný podotkl, že soustředěná nabídka 
pomůže zlepšit příjmy chovatelů.

Odbytová družstva zaměřená na mléko se 
v zemi rozvíjí v posledním desetiletí, farmáři do 

nich ale vstupují pomalu. Nyní v zemi působí 34 
družstev. Největší Mlecoop, který zastřešuje deset 
družstev, obsadil čtvrtinu trhu s mlékem. Druhé 
družstvo Jižní Čechy má asi osmiprocentní podíl. 
Mezi zbylými organizacemi převládají drobná 
regionální seskupení.

Velké problémy přinášejí praktiky obchodních 
řetězců, které mnohdy mléčné výrobky, ve snaze 
přilákat co nejvíce zákazníků, prodávají na pul-
tech obchodů za nižší ceny než původně od mlé-
káren nakoupily. „Zpracovatelé hledají společně 
s producenty mléka cesty, jak lépe mléko a mléč-
né výrobky prodávat s cílem dosáhnout vylepše-
ní cenové úrovně. Tím by mlékárny mohly země-
dělcům nabídnout za mléko více peněz,“ uvedl 
Michal Němec. „Mlékárny si už dnes skutečně 
na žádnou tvorbu zisku nehrají, naopak jsou při-
praveny získané prostředky z prodeje svých výrob-
ků poskytnout prvovýrobcům,“ doplnil.

Prezident Agrární komory Jan Veleba na Mlé-
kařském fóru oznámil, že se komora chystá veřej-
ně podpořit obchody, které nabízejí české potra-
viny. Agentuře již zadala první průzkum v Čes-
kých Budějovicích, který má zjistit podíl českých 
a zahraničních mléčných výrobků na pultech tam-

ních obchodů. „Pak to uděláme s masem,“ pohro-
zil. Agrární komora hodlá navíc předložit nové 
legislativní návrhy, které by zamezily dalším neka-
lým praktikám obchodních řetězců.

Podle představitelů Agrární komory přine-
sl vstup ČR do EU mimo jiné i snížení produk-
ce některých tradičních zemědělských komo-
dit. V případě mléka sice ČR nadále drží stejné 
množství výroby jako před vstupem, ale pokud se 
nepodaří najít společná řešení výrobců a zpraco-
vatelů, tak by se mohla opakovat podobná situace 
jako u ostatních komodit.

V době konání Mlékařského fóra se navíc roz-
hodovalo také o tom, jaké množství mléka z rezer-
vy, přesahující 60 mil. kg, se v rámci systému mléč-
ných kvót v letošním kvótovém roce rozdělí. Dele-
gáti fora v přijatém usnesení požádali příslušné 
instituce, aby bylo rozděleno maximum, tzn. 95 %.
Umožnilo by to pokrýt potřeby producentů z hle-
diska zajištění jejich požadavků na další rozvoj. 
Navíc, podle Agrární komory, existuje reálné 
nebezpečí, že nově vznikající zahraniční subjekt 
v ČR spekulativně požádá, aby kvótu dostal zadar-
mo a v domovské zemi ji pak draze prodá.

Mlékařské fórum diskutovalo o budoucnosti výroby, 
zpracování a prodeje mléka v ČR

Potravináři chtějí jednoznačnou identifikaci potravin

6 / zpravodajství PK ČR Potravinářský zpravodaj 12 / 2006

Potravinářská komora ČR se hodlá v EU 
zasadit o změnu současné legislativy, kte-
rá spotřebiteli neumožňuje poznat skutečný 
původ potravin, které nakupuje. „Chtěli by-
chom, aby byl na každém výrobku povinně 
uveden jeho výrobce – nelíbí se nám totiž, 
že tam může být podle současných pravi-
del uveden dovozce nebo distributor nebo že 
je výrobek vyroben v EU. Především s ohle-

dem na stále četnější zdravotní a jiná rizi-
ka, jako tomu bylo například v případě pta-
čí chřipky,“ zdůraznil prezident PK Jaroslav 
Camplík.

Speciálně čeští spotřebitelé chtěli mít napří-
klad v průběhu ptačí chřipky garanci, že v době, 
kdy byla v okolních zemích ptačí chřipka zjiště-
na a v ČR ještě ne, nakupuje výrobek původem 

z ČR. Současná evropská legislativa podle potra-
vinářů fakticky znemožňuje určit původ potravi-
ny. „Kuřata se mohou například dovézt z Thajska, 
v Německu se zboží přebalí a bude to vypadat, že 
jde o zboží z EU, ačkoli tomu tak nebude. Nechá-
peme, proč se například označení země původu 
všichni brání, snad se přece žádný výrobce a žád-
ná země nemusí za své výrobky stydět,“ říká pre-
zident potravinářů

Identifikace potravin se podle něj může stát 
jedním z témat ČR v době předsednictví v rámci 
EU. „Neděláme si iluze, že bychom prosadili více 
potravinářských témat, jedno téma z této oblasti 
je ale určitě reálné. Musíme si vybrat, v úvahu při-
chází buď identifikace potravin povinným uvádě-
ním země původu, zjednodušení legislativy nebo 
sjednocení regulace praktik obchodních řetězců,“ 
uvedl Camplík.

Špekáčková vyhláška u ledu
Žádný pokrok v případě takzvané špekáčkové vyhlášky přes její avizovanou novelizaci 

v poslední době nenastal, přestože tuzemští výrobci předložili již několik kompromisních 
návrhů týkajících se změn tohoto dokumentu. Jak totiž zdůraznil viceprezident Potravinář-
ské komory ČR Emil Kasper, vyhláška ve své současné podobě znevýhodňuje domácí výrob-
ce uzenin vůči zahraniční konkurenci.

„Náš předpis je nadstandardní vůči legislati-
vě EU, proto nejsou zahraniční výrobci povin-
ni dodržovat tuto naší normu, a mohou tak 
výrobky, která mají u nás předpisem závazně 
stanovené složení, nazvat stejným názvem, i 
když příslušné složení nemají,“ konstatoval 
Kasper. 

Podle prezidenta PK Jaroslava Camplíka 
tak ovšem mohou učinit pouze v případě, že 
se zahraniční výrobek výrazně neliší od našich 
standardů. Právě to je ale zřejmě kámen úrazu. 
Státní orgány totiž podle jeho slov dodržování 
špekáčkové vyhlášky dostatečně nekontrolova-
ly. „Kontrolní orgány se brání, že vyhlášky ne-
jsou jasné a proti možným sankcím je tedy vel-
ké riziko odvolávání,“ tvrdí prezident.

Podle názoru PK by přitom bylo třeba
špekáčkovou vyhlášku „v podobě, v jaké se 
nachází, nejlepší zrušit“. Proti tomu se ale 
staví jak ministerstvo průmyslu a obchodu, 
tak spotřebitelské organizace, tak dokonce i 
ministerstvo zemědělství. „Přestože se nám 

s paní ministryní Vicenovou podařilo vyřešit 
řadu problémů včetně veterinárních poplatků, 
u špekáčkové vyhlášky jsme se zatím nedohod-
li,“ potvrzuje Camplík. Vicenová totiž hodlá 
tuto normu zrušit až poté, co si sami zpra-
covatelé vytvoří vlastní standardy týkající se 
výroby uzenin.

V praxi se existence vyhlášky podle Kaspe-
ra projevuje například tím, že v tuzemských 
obchodech je k dostání salám Vysočina ze Slo-
venska za cenu zhruba 69 korun. Pravá Vyso-
čina to ale není, ta by musela být zhruba o 20 
korun dražší. Že je slovenská Vysočina jiná, 
lze konstatovat již při senzorickém hodno-
cení, konkrétní složení je předmětem labora-
torních rozborů. „Je ale zřejmé, že klasické 
složení to nebude,“ podotýká Kasper.

Obdobná situace je u celé řady dalších 
výrobků, takže spotřebitel u zahraničního 
zboží stejně nemá záruky jeho složení. Aktivi-
ty sdružení ochrany spotřebitelů tak zákazní-
ky neochrání a tuzemské výrobce poškozuje.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Národní značka kvality KLASA prodělala v tomto roce 

svůj výrazný nárůst v povědomí jak odborné, tak zejmé-
na spotřebitelské veřejnosti. Konec roku 2006 se blíží 
a je jistě velmi aktuální ohlédnout se za tímto vývojem. 
Jaký vlastně byl?

ODPOVĚĎ: 
Značka Klasa udělala v letošním roce opět velký krok 

vpřed. Jsme velmi rádi, že se čím dál tím více daří její pomo-
cí ovlivňovat rozhodování spotřebitelů při nákupu potravin. 
Ti se totiž neorientují již pouze na cenu produktů, ale koneč-
ně i na jejich kvalitu a původ. Daří se také značku Klasa neu-
stále posouvat kupředu, a držet tak její současnou vynikají-
cí hodnotu. Po konzultacích s oborovými organizacemi totiž 
pravidelně zpřísňujeme pravidla pro její udílení. Naposledy 
došlo k úpravě pravidel 1. září 2006. Značka Klasa tak v tom-
to roce opět posílila důvěru jak spotřebitelské, tak odborné 
veřejnosti. 

Z letos uskutečněných propagačních aktivit bych zmíni-
la úspěšné prezentace značky Klasa a producentů kvalitních 
tuzemských potravin na významných mezinárodních veletr-
zích a vybraných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, 
dále byl realizován nespočet propagačně-informačních akcí 
přímo v hypermarketech a také dlouhá série roadshow Klasa 
po městech v celé ČR. Ještě do konce roku běží velká spotře-
bitelská soutěž o celý sortiment výrobků oceněných značkou 
Klasa a 8. až 10. prosince budou na holešovickém Výstavišti 
vánoční trhy Klasa. Po celý rok byly samozřejmě k vidění bill-

od Jitky Rambouskové,

 
ředitelky personálního odboru,

pověřené řízením Odboru pro marketing SZIF
boardy, TV spoty, inzerce v tištěných médiích apod. s motivy 
kvalitních tuzemských potravin a značky Klasa.

OTÁZKA DRUHÁ:
Ač došlo k datu 1. září 2006 ke změně podmínek pro 

udělení značky KLASA, mluví se nyní stále častěji o dal-
ších nových podmínkách, které budou platit od příští-
ho roku. A přitom je v této souvislosti avizována i změ-
na ve financování této marketingové podpory státem 
a dále i ztráta možnosti nazývat tuto značku kvality 
jako národní. Jak to tedy opravdu v příštím roce bude?

ODPOVĚĎ:
Rok 2007 bude pro národní značku kvalitních potravin Kla-

sa znamenat řadu změn. S koncem dubna 2007 totiž České 
republice končí tříletá ochranná lhůta na propagaci tuzem-
ských potravinářských a zemědělských produktů. Poté bude 
nutno mít všechny podpory v souladu s předpisy EU. Již tedy 
nebude možné upřednostňovat domácí původ potravin, ale 
pouze jejich nadstandardní kvalitu. Je zvažována i finanční 
spoluúčast producentů oceněných výrobků, což je také jeden 
z požadavků Bruselu.

Nicméně propagace značky Klasa bude i přes zásadní změ-
ny pokračovat v neztenčeném rozsahu. Zaměříme se na kvalitu 
a také přímo na spotřebitelské chování. I nadále budou realizo-
vány prezentace na veletrzích, roadshow Klasa, spotřebitelské 
soutěže a šíření informací bez komerčního podtextu. Věřím, že 
značka Klasa bude pro producenty i nadále prestižní záležitos-
tí a jasnou známkou kvality pro spotřebitele.   Redakce F. K.

Komisař Markos Kyprianou řekl, 
že Komise se nezaměřuje na umírně-
né pití alkoholu, ale chce aktivně pod-
porovat členské státy při omezování 
důsledků zneužívání alkoholu. Podle 
něj bude Unie především vytvářet fóra 
pro to, aby si jednotlivé strany mohly 
vyměňovat zkušenosti. „Také výrobci 
mohou dělat více, například podporo-
vat „odpovědné pití“ a „zlepšit infor-
mování spotřebitelů“, dodal Kypria-
nou.

Evropská komise také vyzvala 
výrobce, aby používali odpovědné 
marketingové praktiky, doporučila, 
aby se lépe dodržovala věková ome-
zení pro prodej a konzumaci lihovin 

a aby mladí řidiči nesměli mít v krvi 
žádný nebo jen nízký obsah alkoholu. 
Komise nedoporučila ani to, aby se 
sladil minimální věk pro nákup alko-
holu, jak se původně předpokládalo.

Pokud jde o varující etikety, pro-
hlášení pouze tvrdí, že EK je připra-
vena „zkoumat ve spolupráci s člen-
skými státy a dalšími aktéry užiteč-
nost dojednání společného přístupu 
k tomu, jak poskytovat spotřebitelům 
přiměřené informace“. 

Organizace zastupující v Bruse-
lu zájmy producentů označily postoj 
EK za vyvážený. 

„Domníváme se, že by to měl být 
sám průmysl, který bude vychová-

vat a kampaně platit,“ uvedl výkonný 
ředitel Českého svazu pivovarů a sla-
doven Jan Veselý. „Osvěta pomůže 
víc než administrativní zásahy, stačí 
vzpomenout, že nejvíce se v USA pilo 
za dob prohibice,“ prohlásila minis-
tryně zemědělství Milena Vicenová.

Stanovisko EK přivítali i zástupci 
ČR v Evropském parlamentu: euro-
poslanec Jan Březina označil zprávu 
komise za „vítězství zdravého rozu-
mu“. Ocenil, že plány na „regulační 
běsnění v podobě varovných nápi-
sů na etiketách lahví byly i díky úsi-
lí českých zástupců v institucích EU 
a představitelů českého pivovarnické-
ho průmyslu udušeny již v samotném 
zárodku“.

Také poslankyně Zuzana Roitho-
vá je proti takovým varováním. Po-
dle ní na lahve patří „přesné infor-
mace o obsahu a původu nápoje, 
jakékoli varování je osvětou, nikoli 
informací o nápoji“. Poslankyně je 

ale pro zrušení televizní reklamy na 
alkohol v době, kdy se nejvíce díva-
jí děti. 

Klub ODS odmítl „snahy posta-
vit obecnou spotřebu alkoholu na 
roveň cigaretám“. Ocenil, že Komi-
se ponechává iniciativu na členských 
zemích, které „mají dostatečné pravo-
moci, aby s těmito neblahými spole-
čenskými jevy bojovaly“. 

Potravinářská komora ČR, po dle 
jejího ředitele Miroslava Koberny, 
již dlouhodobě upozorňuje na ne-
adekvátní opatření navrhovaná EK 
v mnoha oblastech s cílem dalšího 
posílení regulace, a to bez ohledu 
na historický vývoj a společenské 
prostředí v jednotlivých členských 
zemích. „V tomto směru jsou sou-
časné iniciativy EK v oblasti alko-
holu jen špičkou pomyslného ledov-
ce,“ řekl. „Tato snaha korespondu-
je s vizemi EK o vytvoření modelu 
standardního Euroevropana, na kte-

rého bude aplikována standardizova-
ná spotřeba jednou alkoholu, podru-
hé tuku, potřetí cukru, ale jinak v pod-
statě čehokoliv. Toto úsilí EK je navíc 
v zásadním rozporu s proklamacemi 
té samé EK k posilování kulturní své-
bytnosti a regionální rozmanitosti 
v Evropě jako jejího nejvýznamněj-
šího kulturního dědictví, a to mezi 
jiným zvláště v oblasti kulinářské,“ 
doplnil. Snahy o posílení vlivu byro-
kratické administrativy jsou podle 
Koberny tradičně maskovány za pro-
hlášeními, že se vše dělá v zájmu a ve 
prospěch spotřebitelů a občanů EU. 
„Nabízí se zde otázka, zda je občan 
nebo spotřebitel skutečně natolik 
nesvéprávný, aby se muselo legislativ-
ně upravovat, co a v jakém množství 
smí nakupovat a konzumovat, namís-
to zodpovědné osvěty a poskytování 
dostatečných, ale zejména srozumi-
telných informací,“ uzavřel Miroslav 
Koberna. PK ČR

Praha (bo) – Investice v domácí výro-
bě potravin a nápojů po letech růstu 
loni klesly zhruba na 13 miliard korun. 
V předchozím roce představovaly 15 
miliard, což bylo zhruba o třetinu více 
než v roce 2000. Vyplývá to z údajů, kte-
ré poskytl Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky. Podle Potravinářské komory 
souvisel růst investic v minulých letech 
s povinností splnit hygienické a techno-

logické požadavky EU a po vstupu do 
Unie investiční aktivita klesla. 

„Podniky se dost vyčerpaly,“ řekl pre-
zident Komory Jaroslav Camplík. Vliv 
na loňský pokles investic mělo podle něj 
i to, že potravináři měli omezený přístup 
k evropským fondům. Většinu peněz jim 
mělo přidělovat Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, které ale později zjistilo, že 
řadu druhů výrob dotovat nemůže. Vlá-

da proto v létě schválila alespoň částeč-
né náhradní dotace z národních zdrojů. 
 Podle Camplíka se dá očekávat další 
zesílení investic, které si vynutí rostou-
cí konkurence, nutnost zlevnit výrobu 
a zvyšovat produktivitu práce. Podporu 
by měly přinést evropské fondy, z nichž 
je pro potravináře na příští roky určeno 
celkově více peněz. 

Komoře se ale nelíbí, že Brusel od 

roku 2007 zavedl u některých dotací 
jako výlučné příjemce malé a střední 
podniky, což je podle Camplíka pro Čes-
ko vzhledem ke struktuře potravinář-
ství znevýhodňující. Potravináři budou 
muset do budoucna investovat i pro-
to, že v Evropě je tlak na výrobky nové-
ho typu, které budou méně kalorické, 
s menším obsahem tuků, cukrů či solí. 

Tržby potravinářského průmyslu 

za prodej vlastních výrobků a služeb 
se podle předběžných údajů mezi lety 
2000 až 2005 zvedly o 16,5 procenta 
na loňských zhruba 279 miliard korun 
v běžných cenách. Potravinářství loni 
zaměstnávalo zhruba 131 000 lidí proti 
144 000 v roce 2000. Úbytek pracovní-
ků podle Camplíka souvisí i s investice-
mi do modernizace a nových produktiv-
nějších technologií. 

Investice v potravinářství po době růstu loni klesly na 13 miliard korun 

Evropská komise přestala prosazovat, aby se na etiketách alkoho-
lických nápojů musela povinně objevovat varování před zdravotními 
důsledky konzumace alkoholu. V prohlášení zveřejněném v Bruselu
24. října Komise uvedla, že uznává úlohu členských států a nemíní 
navrhnout na evropské úrovni v tomto směru žádnou administrativu. EK 
členské státy přesto vyzvala, aby v boji s alkoholem dělaly víc.

Evropa upustila od prosazování označovat etikety
alkoholických nápojů varovnými nápisy
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V roce 2006...

Lesaffre Česko, a. s.
Hodolanská 32, 772 00 Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 587 419 321
Fax: +420 585 312 676
E-mail: info@lesaffre.cz

...   jsme Vám představili na�e nové jméno,
Lesaffre Česko, a. s.

... jsme Vás přivítali na veletrhu SALIMA MBK

...   jsme uvedli na trh nové zlep�ující přípravky,
pekařské směsi a přísady

...  jsme pro Vás uspořádali pekařské semináře

...   jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky
pekařů na horských kolech

...   jsme se stali partnery českého pekařského
dru�stva pro soutě� Pohár Louis Lesaffre 2007

DĚKUJEME VÁM ZA V�E,

CO JSME PRO VÁS MOHLI V TOMTO ROCE UDĚLAT,

A TĚ�ÍME SE U� NYNÍ NA TEN DAL�Í,

VE KTERÉM ZŮSTANEME I NADÁLE 

VA�ÍM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM.

Veselé Vánoce
a �ťastný nový rok

www.lesaffre.cz

PF 2007

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

pf 2007 
Firma Brenntag CR s. r. o., působící na českém trhu již více než 10 let,
Vám ve spolupráci s předními světovými výrobci potravinářských aditiv
a ingrediencí může nabídnout a obratem dodat i v novém roce 2007:

� 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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Vánoční KLASA ve dnech 8.–10. 12. 2006
provoní pražské Výstaviště 

KLASA
se chystá

na Vánoce
Výrobky se značkou KLASA letos nebudou 

chybět ani na Vánočních trzích. Ve dnech
8.–10. prosince 2006 bude značce KLASA 
patřit celá střední část Průmyslového paláce 
na Výstavišti v pražských Holešovicích.

Prezentace značky KLASA bude kombinací 
veletržní expozice a Road Show. Na ploše 700 m2 
bude celkem 7 stánků, podobných těm, ve kterých 
se SZIF a značka KLASA prezentují na význam-
ných domácích i světových veletrzích. Tentokrát 
však budou kromě plakátů značky KLASA stánky 
ozdobeny také vánočními motivy. 

„Architektonické řešení stánků na Vánoční 
KLASE umožní účast vysokého počtu držitelů 
a prezentaci celé šíře výrobků se značkou KLASA,“
řekl Vladimír Eck, ředitel Státního zemědělského 
intervenčního fondu, který značku KLASA spra-
vuje.

Na Vánoční KLASE budou k ochutnání různé 
druhy masných výrobků, klobás, salámů i paštik. 
Z mléčných výrobků budou pro návštěvníky při-
praveny rozmanité druhy sýrů, pomazánek, jogur-
tů, tvarohů a mléčných nápojů. Osvěžení na ně 
čeká v podobě teplých i studených nealkoholic-
kých, ale i alkoholických nápojů, od předních čes-
kých výrobců likérů, rumu, fernetu i piva. Náv-
štěvníci se mohou těšit také na různé druhy cuk-
rovinek, lahůdek a plno jiných potravinářských 
skvostů.

Prezentace značky KLASA na Vánočních 
trzích by měla představit národní značku kvali-
ty široké veřejnosti, například pomocí ochutná-
vek. Na Vánočních trzích se však budou kvalit-
ní tuzemské potraviny hlavně prodávat. Návštěv-
níci Vánočních trhů jistě ocení každou inspiraci, 
jak si vánoční čas zpříjemnit výrobky se značkou 
KLASA. 

Pravou vánoční atmosféru bude dokreslovat 
i bohatý doprovodný program zaměřený přede-
vším na děti. Ve střední části Průmyslového palá-
ce se bude procházet sněhulák, se kterým se děti 
budou moci vyfotit. Dětem je určeno i malová-
ní zvířecích obrázků na obličej. Kdo bude chtít, 
může se zdarma nechat proměnit v tygrovitou šel-
mu, nebo jiné zvířátko. Nejmladším bude věnován 
i prostor na pódiu. Kdo zazpívá vánoční koledu, 
dostane sladkou odměnu.

Příznivce ručních prací budou jistě zajímat 
vánoční dílny, kde se pravidelně bude střídat ple-
tení proutěných košíků, výroba adventních věn-
ců a zdobení perníčků. Značku KLASA během 
Vánočních trhů podpoří i mladí sportovci. Auto-
gramiádu zde uspořádá cyklistka Tereza Huříko-
vá, tenista Jan Kunčík a atlet Remigius Machu-
ra ml. Zábavný program bude moderovat Martin 
Zounar.

Seznam výrobců, 
jejichž výrobky
lze na veletrhu 
Vánoční KLASA 

koupit:
AGRO-LA, s. r. o.
AGROPOL Food, s. r. o.
ALIMA, značková potravina, a. s.
Ehrmann Stříbro, s. r. o.
KROMILK, s. r. o.
PAVEL NECHYBA, s. r. o.
ARTIFEX INSTANT s. r. o.
Beskyd Fryčovice, a. s.
BOHEMILK, a. s.
Bohušovická mlékárna a. s. 
CARLA spol. s r. o.
Cukrovary TTD, a. s.
DANONE a. s.
DOMITA a. s.
EMCO spol. s r. o.
ESSA spol. s r. o. 
HAMÉ, a. s.
Hanácká kyselka s. r. o.
HAVLÍK OPAL spol. s r. o.
Hollandia Karlovy Vary a. s.
Choceňská mlékárna, s. r. o.
INPOST spol. s r. o.

Jarmila LOUŽECKÁ
Jaroslav Chochole, DELTA – obch. podnik
KÁVOVINY a. s.
Leros s. r. o.
MASO PLANÁ a. s.
Masokombinát Plzeň s. r. o.
MILTRA B s. r. o.
Mlékárna Hlinsko, s. r. o.
MORAVAN a. s.
MORAVIA LACTO, a. s.
ORRERO, s. r. o.
Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostě-
jov, k. s.
PEJSKAR & spol., s r. o. 
Petr Hobža 
Pivovar ZUBR a. s.
POEX Velké Meziříčí, a. s.
POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.
Povltavské mlékárny, a. s.
PRIMA GROUP, a. s.
Procházka spol. s r. o.
RACIOLA – JEHLIČKA s. r. o.
Rodinný pivovar Bernard, a. s.
RUDOLF JELÍNEK, a. s.
STOCK Plzeň a. s.
Svoboda – výroba domácích knedlíků s. r. o.
Tomáš Pazdziora
VČELPO spol. s. r. o.
VELPA plus s. r. o. 
Veseko, a. s.
Vinné sklepy Roztoky s. r. o.
XAVEROV, a. s.
ZÁRUBA M & K a. s.                                           
ZŘUD - Masokombinát Cheb, a. s.
ZŘUD - Masokombinát Písek, a. s.
ZŘUD - Masokombinát Polička, a. s.

KLASA
je partnerem

Jizerské padesátky
KLASA se stala jedním z partnerů 40. roč-

níku prestižního závodu v běžeckém lyžování 
Jizerská padesátka, který se uskuteční 12. 
až 14. ledna 2007 v Bedřichově v Jizerských 
horách. K zápisu do závodní listiny už na 
podzim vybízeli promotéři v trikotech znač-
ky KLASA s nezbytným běžkařským vybave-
ním. Na posilnění rozdávali výrobky se znač-
kou KLASA.

Pro někoho to mohl být šok. Lyžaři s komplet-
ním lyžařským vybavením se vydali na výlet, pře-
stože vůbec nebyl sníh. Promotéři se takto snažili 
upozornit na partnerství národní značky kvality 
KLASA s tradičním běžkařským závodem Jizer-
ská padesátka. Oblečeni byli ve speciálních kos-
týmech s logem značky KLASA, jejichž součás-
tí byly díky charakteru závodu i běžkařské lyže 
a hůlky. 

Promotéři informovali o podstatě národní 
značky kvality potravin KLASA a jejích marke-
tingových aktivitách. Jednou z nich je právě part-
nerství se závodem Jizerská padesátka. „Snažíme 
se propojovat značku KLASA také se sportem. V loň-
ském roce jsme například podpořili Světový pohár 

žen v alpských disciplínách, do kampaně pro znač-
ku KLASA se před časem zapojili také Kateřina 
Neumannová, Martin Koukal, ale i další sportovci 
v jiných sportech,“ vysvětlila Jitka Rambousková, 
pověřená řízením Odboru pro marketing SZIF, 
který značku KLASA spravuje. 

KLASA promotéry bylo možné potkat na 
hlavních cyklostezkách po celé ČR, na různých 
sportovních akcích a ve sportovních areálech, 
na oblíbených Road Show KLASA a také před 
vybranými hypermarkety. Každý promotér nabí-
zel k ochutnání výrobky se značkou KLASA. Ty 
nebudou chybět ani na zastávkách s občerstvením 
na trati Jizerské padesátky.

Letos poběží závodníci již 40. ročník Jizer-
ské padesátky. Trať hlavního závodu měří 50 km 
a vítěz v této kategorii obdrží výhru 15 tisíc EUR. 
Závodníci si mohou vybrat i z dalších pěti běhů. 
Hlavní ženský závod se běží na 25 km klasickou 
technikou, dětský závod je od 300 m do 3 km. 
Zájemci mohou zvolit i volnou techniku a účast-
nit se v družstvech. Jizerská padesátka patří mezi 
čtrnáct nejprestižnějších dálkových závodů v běhu 
na lyžích na světě sdružených ve federaci Worl-
dloppet. Závod je určený jak profesionálům, tak 
amatérům. Přihlásit se k závodu je možné do kon-
ce letošního roku. 

KLASA na konferenci 
Advertising & Retail 

Forum 2006
Na konci října (30. a 31.10.2006) se 

v Hotelu Praha konal již 11. ročník konferen-
ce Advertising & Retail Forum, kde se setka-
li odborníci z oblasti obchodu a reklamy. 
Státní zemědělský intervenční fond a znač-
ka KLASA byli partnery projektu. 

V Praze se setkali vrcholoví manažeři z okru-
hu výrobců značkového zboží, maloobchodních 
řetězců, nezávislého maloobchodu a velkoobcho-
du, reklamních a servisních agentur a také zástup-
ci odborných svazů, asociací a státních institucí 
na konferenci zaměřené na reklamu a obchod.  
Tato prezentace renomovaných odborníků z Čes-
ké republiky a zahraničí je každoročně  ukázkou 
nejnovějších trendů vývoje trhu a zároveň pří-
ležitostí k získání kontaktů a výměně zkušeností. 

„Prezentace značky KLASA před odborníky 
v oblasti obchodu je pro nás velmi důležitá. Víme, 
jak je pro tuzemské výrobce potravin těžké zaujmout 
pozornost odběratelů, program na podporu kvalit-
ních tuzemských potravin – značka KLASA – by 
jim v tom měl pomoci,“ řekla Jitka Rambousková 
pověřená řízením Odboru pro marketing Státního 
zemědělského intervenčního fondu.

KLASA a SZIF, partneři konference Adver-
tising & Retail Forum 2006, se na odborném 
semináři představili formou ochutnávek výrobků 
se značkou KLASA. První den účastníci konferen-
ce ochutnávali klobásy, uzené maso, šunku, debre-
cínku a další uzeniny, a druhý den si vybírali mezi 
eidamem, nivou, balkánským sýrem, hermelínem 
a dalšími druhy sýrů. Jako zákusek byly podává-
ny koláče a ovoce.

Potraviny se značkou 
KLASA navštívily 

veletrh SIAL v Paříži 
s novou expozicí

Potraviny oceněné národní značkou kvali-
ty KLASA ve dnech 22.–26. října 2006  repre-
zentovaly českou potravinářskou produk-
ci na prestižním mezinárodním veletrhu SIAL 
v Paříži. Společnou expozici Státního země-
dělského intervenčního fondu (SZIF) a Minis-
terstva zemědělství (MZe) navštívili zájem-
ci v hale 1B. 

Ve stánku se představilo celkem 20 výrobců. 
Návštěvníci ochutnávali uzeniny, nakládanou 
zeleninu, paštiky, drůbeží maso, majonézy, hoř-
čice, pomazánky, nejrůznější mléčné výrobky, 
přesnídávky, müsli, med, džusy, minerální vody, 
instantní nápoje a samozřejmě také pivo nebo sli-
vovici.

Expozice značky KLASA měla rozlohu 120 
m2 a oproti předešlým výstavám byla patrová. Ve 
spodní části stánku byly umístěny vitríny a ochut-
návkové pulty k prezentaci výrobků.  Pro jednání 
s obchodními partnery bylo určeno první patro, 
kde výrobci měli k dispozici 8 stolů. Ve stánku byli 
přítomni zástupci MZe a SZIF, do stánku zavítal 
i obchodní rada ČR v Paříži Vladimír Bärtl.

Za nákup výrobků
se značkou KLASA

dárek
Cena nebo kvalita? Nejlépe obojí. Spo-

třebitelé mají nyní o jeden důvod víc, proč 
dávat přednost kvalitě. Při koupi výrobků 
oceněných národní značkou kvality KLASA 
totiž získají ve vybraných hypermarketech 
různé dárky. 

Spotřebitelé mohou při nákupu kvalitních 
potravin s národní značkou kvality KLASA získat 
ve vybraných obchodních řetězcích zajímavé dár-
ky. Princip je jednoduchý – stačí nakoupit potra-
viny označené logem značky KLASA a u stánku 
přímo v prodejně si vyzvednout jeden z dárkových 
předmětů. Získat lze propisovací tužky, klíčenky, 
zástěry, dárky od výrobců nebo DVD s recep-
ty. Stačí, když u stánku za pokladnami předloží 
účtenku, kterou hosteska označí razítkem KLA-
SA.

Propagační akce se konají v obchodních řetěz-
cích Hypernova, Interspar a Tesco. Celkově bude 
národní značka kvality KLASA v těchto řetězcích 
propagována 60 dnů. Konkrétní hypermarkety 
jsou pečlivě vybrány tak, aby se se značkou KLA-
SA setkali spotřebitelé ve většině regionů České 
republiky. 

Akce v obchodních řetězcích mají zákazní-
ky na značku KLASA upozornit a také je přímo 
motivovat k nákupu takto označených potravin. 
Po obchodní ploše se pohybují čtyři vyškolení prů-
vodci, kteří zákazníky informují o značce KLASA 
a o probíhající spotřebitelské soutěži. K dispozici 
mají kompletní seznam výrobků se značkou KLA-
SA, které mohou v daném supermarketu zakoupit. 
Samotné výrobky jsou v regálech zřetelně ozna-
čeny letáky. 

Podobné propagační akce se uskutečnily již 
vloni na podzim a letos na jaře, pokaždé oslovi-
ly desítky tisíc spotřebitelů. Nyní jsou propagač-
ní akce doplněny o ochutnávky před hypermar-
kety. Spotřebitelé jsou ještě před nákupem zváni 
k ochutnávkám prvotřídních potravin oceněných 
značkou kvality KLASA. Když jim zachutnají, 
mohou si je v obchodě rovnou koupit a ještě za 
ně dostat odměnu.  SZIF
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Porcování tuňáka a ochutnávka
Proč

právě
tuňák?

M A K R O  S T O D Ů L K Y

Tuňák patří v České republi-
ce mezi pět nejčastěji konzu-
movaných ryb. Nejvíce se pro-
dává v plechovkách, anebo
v  mraženém stavu. Za posled-
ních deset let se nicméně 
spotřeba čerstvého tuňáka 
v Praze enormně zvýšila, a to 
zejména díky nárůstu poptáv-
ky ze strany pizzerií, restaura-
cí a sushi barů. 

Porcování celého tuňáka 
v obchodní jednotce Makro Sto-
důlky bylo akcí vskutku unikát-
ní a ojedinělou, neboť zákazníci 
v České republice neměli dosud 
možnost vidět tuňáka vcelku 
a postup, jakým je porcován. Jde 
o součást rozšířených služeb pro 
zákazníky a inovace nabídky čer-
stvých ryb, jehož cílem je zpro-
středkovat každému zákazníko-
vi možnost nakoupit vynikající-

ho a dokonale čerstvého tuňáka. 
Vedle možnosti nákupu porco-
vaného tuňáka si lze také pro 
zvláštní účely objednat tuňáka 
vcelku, a to podle přání v rozme-
zí 10–20 kg. Desetikilový tuňák 
vyjde přibližně na 3 500 Kč. Pro 

tuto akci byly navezeny dva velké 
kusy o celkové hmotnosti 88 kg, 
které byly naporcovány naprosto 
profesionálně. 

Mistři kuchaři, pánové Jan Pý-
cha a Stanislav Zukal (viz foto), 
ryby vyfiletovali a připravili pro 

ochutnávku porce tuňáka na 
indukčním grilu. Účastníci akce 
se tak mohli osobně přesvěd-
čit o kvalitě prvotřídně čerstvé 
nezamražené ryby a získat nové 
gurmánské zážitky i inspiraci pro 
svoji práci.

Pro další informace:
Markéta Světlíková, PR manažer
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
telefon: +420 251 111 521
fax: +420 251 111 150

e-mail: marketa.svetlikova@makro.cz 
www.makro.cz

MAKRO Cash & Carry ČR je součás-
tí nadnárodní skupiny Metro Cash 
& Carry. Tato skupina má zastoupe-
ní ve 28 zemích s více než 540 velko-
obchodními centry a je jedničkou na 
mezinárodním trhu i v České republi-
ce v oblasti samoobslužného velkoob-
chodu. Společnost celosvětově zaměst-
nává celkem přes 90 500 lidí a v roce 
2005 její objem prodeje dosáhl 28 mi-
liard eur. 

V České republice patří do sítě 
Makro Cash & Carry ČR dvanáct 
velkoobchodních center pro pod-
nikatele. V roce 2005 zaměstná-
valo Makro Cash & Carry ČR té-
měř 3400 zaměstnanců a výše jeho
tržeb dosáhla 37,5  miliard Kč. 

Cash & Carry ČR

Potravinářský zpravodaj 12 / 2006  z domova – informace / 11 
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Hezké prožití vánočních svátků,
poděkování za dosavadní spolupráci
a pevné zdraví do roku 2007 přeje



 „Co je české, není jen hezké, ale 
také moc dobré,“ uvedl při křtu nové 
značky českých potravin Karel Gott. 

„A neplatí to jen v muzice. Globaliza-
ce neglobalizace, trocha vlastenectví 
při nákupu potravin bude tou nejlepší 

 Karlův Dvůr: Česká kvalita za „malé ceny“
Karel Gott kmotrem nové značky obchodního řetězce PLUS

PRAHA – Společnost PLUS – DISCOUNT spol. s r. o. v České republice 
představila první ryze českou privátní značku potravinových výrobků – Kar-
lův Dvůr. Všechny produkty této značky se vyrábějí na zakázku pro společ-
nost PLUS – DISCOUNT podle tradičních českých receptur a za použití zdej-
ších surovin, výrobních kapacit a pracovní síly. Necelá čtyřicítka výrob-
ků je určena k distribuci výhradně v obchodní síti Plus v České republice. 
Kmotrem značky se stal Karel Gott. 

dotací českým zemědělcům i zpracova-
telskému průmyslu,“ dodal. 

„Zavedením nové privátní značky 
nabízí Plus řešení specifických požadav-
ků českého trhu. Přes pokračující globa-
lizaci si Češi udržují tradiční způsob 
stravování,“ tvrdí André Rinnensland, 
jednatel společnosti v České republice. 
„Právě touto snahou chce Plus svým 
zákazníkům víc vycházet vstříc. Čeští 
spotřebitelé se také při svých nákupech 
často snaží podpořit domácí produkty. 
Karlův Dvůr jim k tomu dává dobrou 
příležitost,“ dodal Rinnensland.

„Chceme zákazníky přesvědčit, že 
privátní značka může kromě‚ plusovsky 
malých cen‘ splňovat také přísné náro-
ky na kvalitu,“ řekl David Kolář, vedou-
cí oddělení marketingu a tiskový mluvčí 
společnosti PLUS – DISCOUNT v ČR. 
„Rozdíl je zjevný na první pohled. Oba-
ly produktů značky Karlův Dvůr mají 
výrazný design a navíc chutnají hezky 
česky. Jsou mezi nimi čerstvé potraviny, 
pečivo, hotová jídla i dezerty, celkem 
téměř 40 výrobků. Všechny se vyzna-
čují výbornou kvalitou, chutí a přiroze-
ně i ‚malou cenou‘. Patří mezi ně napří-
klad jogurt ve skle či salám Vysočina. 
Podle zájmu zákazníků o tyto typicky 
české výrobky se jejich počet bude zřej-

mě dále zvyšovat. Ochutnávky proběh-
ly v listopadu ve všech prodejnách Plus, 
kde mohou zákazníci získat další infor-
mace,“ doplnil Kolář.

Společnost PLUS – DISCOUNT má 
v ČR dosud 126 prodejen. Ve finanč-
ním roce 2005/2006 se 2 022 zaměst-
nancům firmy podařilo zvýšit obrat 
o více než deset procent na 445,5 mili-
onu eur (necelých 12 miliard Kč). Roz-
šiřování prodejní sítě bude pokračo-

vat. Dalším milníkem úspěšného čtr-
náctiletého tažení společnosti PLUS 
– DISCOUNT v ČR bude rozšíření 
logistického centra v sídle společnos-
ti v pražských Radonicích. Řetězec je 
součástí německé skupiny Tengelmann, 
která rovněž provozuje síť hobby marke-
tů OBI. Skupina úspěšně podniká v dal-
ších osmi zemích Evropy. 

David Kolář
PLUS – DISCOUNT spol. s r. o.

Nezávislý maloobchod upevňuje svou pozici na trhu 
M A K R O - I N C O M A  I N D E X  Z A  P O S L E D N Í  Č T V R T L E T Í  D O S Á H L  H O D N O T Y  + 1 , 6  %

Praha – Nejaktuálnější analýzy za poslední čtvrtletí opět 
potvrdily, že nezávislý maloobchodní trh rychloobrátkovým 
zbožím v České republice i nadále zaznamenává pozitivní 
vývoj. Ukazuje to aktuální hodnota Makro-Incoma Indexu, kte-
rý mapuje vývoj tohoto sektoru a jehož aktuální hodnota dosa-
huje +1,6 %. 

Cash & Carry ČR

Cílem Makro-Incoma Indexu je 
zajistit lepší informovanost o segmen-
tu nezávislého maloobchodu a efek-
tivní podporu rozvoje obchodování 
na českém trhu. Makro jako velkoob-
chodní partner valné části nezávislé-
ho obchodu mapuje nezávislý malo-

obchod v ČR s využitím unikátních 
dat, kterými disponuje. Tato data jsou 
zařazena do širšího rámce výzkumu, 
který postihuje celkovou strukturu 
maloobchodního sektoru: jeho aktu-
ální vývoj, regionální specifika, profil 
a preference zákazníků a řadu dalších 

aspektů. Informace o vývoji indexu 
jsou pravidelně čtvrtletně zveřejňová-
ny na webových stránkách společnos-
ti Makro.

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

www.makro.cz
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Program Školní mléko uvedla v život 
obecně prospěšná společnost Lak-
tea, založená na podzim roku 1996. 
Začínala skromně, hledala a získávala 
sponzory, nejrůznějšími informačními 
kanály šířila osvětu a propagovala zdra-
vou výživu dětí a mládeže, organizova-
la celostátní i mezinárodní konference, 
soutěže pro děti, lobbovala za prosaze-
ní státních dotací a postupně zapojova-
la do projektu Školní mléko stále více 
škol. Do konce roku 1996 se do něj 
zapojilo prvních 34 škol. V současné 
době Laktea zásobuje mléčnými výrob-
ky přes 2 400 škol v celé republice a je 
jejich hlavním dodavatelem (její podíl 
činí zhruba 80 %). Za desetiletí své čin-
nosti dodala do škol 98, 5 mil. krabiček 
školního mléka, 8 mil. ks jogurtů, 7,5 
mil. ks smetanových krémů. 

Pamětníci si jistě vybaví různé akce 
před pětadvaceti třiceti lety, kdy se 

do škol dodávalo mléko buď zdarma, 
nebo za symbolickou cenu. Ať už celo-
státně, nebo jen v regionálním měřít-
ku – např. v severních Čechách. Pak 
však přišel útlum, prospěšný program 
byl ukončen a děti se postupně odna-
učily mléko pít. Vyrůstaly nové gene-
race, kde se tradice každodenního pití 
mléka v rodině vytrácela a nepředáva-
la dál. Jak negativní důsledek to mělo, 
si uvědomovali zejména lékaři. Podle 
nich činí ve stravě dětí a mládeže denní 
spotřeba vápníku, vitaminů A, B

2
, tedy 

důležitých složek mléka, zhruba polo-
vinu doporučené dávky.

Zpočátku Laktea dodávala do škol 
mléko z Jihočeských mlékáren, a. s. 
(dnešní Madeta a. s.), a Nutricie Opo-
čno, (která později od účasti na progra-
mu odstoupila), brzy přibrala ke spo-
lupráci Bohušovickou mlékárnu, a. s., 
a současným třetím partnerem se pak 

Za 10 let 100 milionů krabiček školního mléka

Hovoříme-li o olympijských hrách, zpravidla užíváme termín „novodo-
bé“ olympijské hry. To abychom je odlišily od těch antických. Hovoříme-
li o školním mléce, je tu určitá analogie. Také školní mléko tu kdysi bylo 
a také ono bylo po letech zapomnění vzkříšeno znovu k životu. Srovnává-
ní s olympijskými hrami může leckomu připadat neadekvátní, nicméně  cíl 
je tu společný: Obojí přispívá ke zdravému životnímu stylu lidské popula-
ce. A i když olympijské hry letos oslavily 110 let od svého znovuzrození 
a novodobý program Školní mléko v České republice má historii o sto let 
kratší, pomyslnou medaili, nezáleží zda bronzovou, stříbrnou či zlatou, by 
si jistě zasloužil.

ní cenu, nižší než v maloobchodě. 
V září 1999 vstoupil do projektu stát 

a začal dotovat školní mléko pro žáky 
prvních a druhých tříd, v září 2000 se 
dotace rozšířila i na žáky třetích tříd 
a od ledna 2001 pak i na žáky čtvrtých 
tříd. V únoru 2001 rozhodla vláda, že 
nárok na dotované mléko budou mít 
žáci všech devíti tříd základních škol 
a současně rozhodla o rozšíření dotací 
i na jogurty a smetanové krémy. 

Od září 2004 si dotované mléko 
a mléčné výrobky mohou kupovat žáci 
všech tříd základních škol každý vyu-
čovací den, tedy pětkrát týdně. V sou-
vislosti se vstupem naší země do EU se 
totiž dotace zvýšily – část prostředků 
jde z rozpočtu Ministerstva zeměděl-
ství, druhá část pak z prostředků EU. 
Česká republika tak patří mezi 64 zemí 
světa, které rozvíjejí program Školní 
mléko, dotovaný jak jednotlivými stá-
ty, tak fondy Evropské unie. 

V prvním „dotačním roce“ si žá-
ci kupovali mléko za 2,50 Kč, v prů-
běhu let se cena zvyšovala na součas-
ných 3,50 Kč. Rozdíl mezi dotovanou 
a výrobní cenou hradí stát z vlastních 
prostředků a prostředků EU mlékár-
nám. Veškeré náklady spojené s orga-
nizací a administrací programu státem 
dotovaného školního mléka, stejně jako 
veškeré náklady na provoz Laktey, hra-
dí pouze sponzoři, především společ-
nost Tetra Pak.

V současné době si školy mohou 
objednávat pro každého žáka čtyřikrát 
týdně čtvrtlitrovou krabičku mléka za 
dotovanou cenu 3,50 Kč a jedenkrát 
týdně jogurt nebo smetanový krém za 
dotovanou cenu 4 Kč. Polotučné trvan-
livé mléko Smilky z mlékáren Madeta 
a Olma je neochucené nebo s příchu-
tí čokolády, vanilky, kokosu a jahody. 
Bohušovická mlékárna dodává mléko 
Bobík Milk drink v příchutích vanilka, 
jahoda, banán, kakao a neochucené. 
Jde o mléko s novou, chutnější recep-
turou, obohacenou navíc o vápník. 
Madeta od nového školního roku zahá-
jila dodávky dotovaného smetanového 
krému Lipánek v příchutích vanilka 
a kakao. U jogurtů si děti mohou vybrat 
mezi jahodovým a čokoládovým.

Pro povzbuzení zájmu o mléko nabí-
zí Laktea školám jako doplňky ke kom-
pletaci školní svačiny i další výrobky 
zdravé výživy, ovšem bez dotací. Od 
letošního září byl rozšířen sortiment 
tradičně velmi žádaných müsli tyčinek 
(dosud jich bylo dodáno téměř 10 mil. 
ks), a to o cereální tyčinku pro spor-
tovce, nazvanou Jágr 68. Je jahodová, 
s brusinkami či malinami – polomá-
čená v jogurtové polevě. V sortimen-
tu oblíbených croissantů (dosud dodá-
no přes 3,5 mil. ks) přibyl meruňkový. 
I nadále zůstaly v nabídce multivitami-
nové džusy Magic, o které je ve školách 
mimořádný zájem – zatím jich Laktea 
dodala 2 mil. krabiček.

Význam mléka a mléčných výrobků 
ve výživě děti a mládeže Laktea propa-
guje i ve sdělovacích prostředcích. Pra-

videlně jsou vydávány tiskové informa-
ce o novinkách v programu Školní mlé-
ko a zájmu dětí o mléko, pořádají se 
tiskové konference, zveřejňovány jsou 
články lékařů – odborníků na výživu. 
Laktea byla také organizátorem zatím 
tří odborných konferencí o významu 
mléka ve výživě, které se konaly v Pra-
ze za účasti lékařů, pracovníků škol, 
mlékárenského průmyslu, zaintereso-
vaných ministerstev ap. Představitelé 
Laktey se také pravidelně účastní mezi-
národních konferencí o školním mléce, 
na organizaci 2. Evropské konference 
o školním mléce, která se za účasti 
hostů z celého světa konala na podzim 
2000 v Praze, se Laktea dokonce podí-
lela. V průběhu své existence se Lak-
tea účastnila také řady zemědělských 
a potravinářských výstav, již tradičně 
má svou expozici na celostátní výstavě 
Země živitelka. 

Přestože školy zdaleka neodebírají 
tolik mléka a mléčných výrobků, na kte-
ré děti mají nárok, a milióny korun, kte-
ré na dotaci školního mléka a mléčných 
výrobků dává stát i Evropská unie, se tak 
nevyčerpají, lze říci, že projekt Školní 
mléko přinesl očekávaný efekt. Uváží-
me-li, že prvních 34 škol začalo u nás 
odebírat tehdy ještě nedotované škol-
ní mléko v roce 1996, pak současných 
zhruba 2400 škol (počet škol se navíc 
za 10 let znatelně snížil) odebírajících 
milióny krabiček mléka jen od Laktey, je 
úspěch, který oceňuje většina vyspělých 
států s obdobným programem. 

Navíc Laktea nezůstala osamoce-
na. Postupně si důležitost projektu 
pro zdraví naší populace a samozřej-
mě i pro ekonomické výsledky vlastní-
ho podnikání začaly uvědomovat i dal-
ší mlékárny a zapojovaly se do něj. 
Ně které z mlékáren zásobují školy v nej-
bližším okolí svých výrobních závodů, 
jiné expandují i do vzdálenějších regi-
onů. Přicházejí i s různými novinkami, 
v poslední době např. s automaty na 
mléko. Pro Lakteu je to sice na jedné 
straně konkurence, ale na druhé stra-
ně také vizitka vlastního úspěchu. Při 
svém zrodu si vytyčila úkol vrátit mlé-
ko do škol v masovém měřítku. A to se 
povedlo. Stala se novodobým průkop-
níkem, následovaným řadou dalších, 
kteří její cíl vzali za svůj. 

Možná bychom mohli dokonce říci, 
že jde o jakousi renesanci mléka. Mléko 
se nejen vrátilo do škol, ale zprostředko-
vaně i do rodin. Žáci si návyk pití mléka 
přinášejí domů, což samozřejmě vedle 
posílení jejich zdraví, které je tím hlav-
ním přínosem, vede i k dalšímu nezane-
dbatelnému efektu – výchově budoucích 
spotřebitelů mléka. A to má pro naše 
zemědělství a mlékárenský průmysl
mimořádný význam. Milio ny čtvrtlitro-
vých balení mléka se na celkové spotře-
bě výrazně neprojeví, ale dnešní vklad 
do výchovy spotřebitele, byť třeba ne 
právě ekonomicky výhodný, přinese 
své ovoce v budoucnu.

Michal Němec
ředitel o. p. s. Laktea

Mlékárna Kunín znovu školí zaměstnance za peníze EU
P R O J E K T  J E  S P O L U F I N A N C O V Á N  E V R O P S K Ý M  S O C I Á L N Í M  F O N D E M  A  S T Á T N Í M  R O Z P O Č T E M  Č R 

P R O S T Ř E D N I C T V Í M  M I N I S T E R S T V A  P R Ů M Y S L U  A  O B C H O D U

„Do programu, který začne za pár 
dní a skončí až ve druhé polovině roku 
2007, je zařazeno celkem 130 našich 
zaměstnanců. Podstatnou část tvo-
ří lidé na pozicích obsluh strojního 
zařízení Gasti a Tetra Pak, jejich mis-
tři a vedoucí,“ upřesnil generální ředi-
tel Mlékárny Kunín Zbyněk Gebauer. 

Vysvětlil, že více než dvě třetiny z obsa-
hu výuky mají praktický charakter, a 
lidé se tedy učí přímo u moderních 
výrobních linek. 

Žádost o spolufinancování z evrop-
ských peněz mlékárna podala v červ-
nu 2005 v rámci grantového schéma-
tu PROFESE a Operačního programu 

OSTRAVA – Mlékárna Kunín a. s., která je 
významným exportérem mléčných výrobků na 
evropské trhy, zahájila od listopadu speciální vzdě-
lávání zaměstnanců podporované Evropskou unií a 
českým státním rozpočtem. Půjde už o druhý cyk-
lus zvyšování kvalifikace a dovedností s podpo-
rou evropských peněz. První sadu 20 kurzů, kterou 
mlékárna obdobným způsobem nastartovala zhruba 

před rokem, absolvovalo sedm desítek lidí. Celkem se má vzdělávat zhru-
ba třetina z celkem 340 zaměstnanců firmy. 

Upozorňujeme,
že nové číslo časopisu 

vyšlo
28. listopadu 2006.

více na:   www.agral.cz

Rozvoj lidských zdrojů ze státního roz-
počtu a prostředků strukturálních fon-
dů ES. Projekt kunínského producen-
ta mléka uspěl zejména proto, že fir-
ma v posledních dvou letech prošla 
rozsáhlou modernizací, a doložila, že 
vzdělávání lidí poslouží k dalšímu zvý-
šení úrovně technologických procesů. 
Přiznaná dotace činí přibližně 2,068 
milionu korun z celkových uznatel-
ných nákladů ve výši téměř šesti milio-
nů korun. Podmínky poskytnutí dota-
ce ze státního rozpočtu a prostředků 
strukturálních fondů ES byly podepsá-
ny Mlékárnou Kunín a. s., agenturou 
CzechInvest a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR 21. prosince 2005.

Realizace programu vzdělávání při-
spěje ke zvýšení konkurenceschop-

nosti firmy na českém i mezinárod-
ním trhu a k posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti a mobility v rámci zemí 
EU. Cílem vzdělávacího programu je 
také zvyšování efektivnosti využívá-
ní zdrojů mlékárny a další motivování 
zaměstnanců ke zvýšení kvality práce. 
Absolvování vzdělávacího programu 
je jedním z hlavních kritérií pro další 
kariérový postup zaměstnanců. Celý 
program zapadá do dlouhodobé strate-
gie mlékárny, jejíž součástí je snižová-
ní vnitřních nákladů za dodržení všech 
požadovaných parametrů kvality výrob-
ků a zvyšování výroby pro tuzemské
a zahraniční zákazníky.

Eva Kijonková
mediální zastoupení

Mlékárny Kunín a. s.

stala Olma, a. s. Trvanlivé, neochuce-
né mléko i ochucené čtyřmi příchutěmi 
ve čtvrtlitrových krabičkách s brčkem, 
které není nutné každodenně rozvážet 
a skladovat v chladničkách, se v prv-
ních dvou letech prodávalo za 5 Kč, 
pak za 6 Kč, tedy v podstatě za výrob-
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1.  Jste vrcholovým manažerem společnosti Mather Communications, 
s. r. o., a v potravinářském světě jste známi především tím, že mar-
ketingem národní značky KLASA udělované tuzemským potravi-
nám je pověřena právě Vaše společnost. Mohl byste nám Vaši spo-
lečnost blíže představit? 

Mather Communications je reklamní agentura, která je na čes-
kém trhu přítomna již 14 let a patří mezi Top 10 českého reklam-
ního trhu. Součástí komunikační skupiny Mather jsou ovšem i dal-
ší specializované společnosti: Mather Activation, tým odborníků na 
promotions a field marketing, Mather Public Relations a direct mar-
ketingová společnost rmg:connect. Celá tato skupina se podílí na 
kampani pro značku Klasa. Jinak práce pro potravinářský sektor pro 
nás rozhodně není novinkou, společnosti ze skupiny Mather mají 
zkušenosti z práce například pro značky Jihlavanka, Bohemia Sekt, 
Bersi, Hügli Food, Knorr či Emco. Práce pro tyto značky je pro nás 
výzvou a dokladem toho, že je úspěšná, je její dlouhodobost. Napří-
klad pro značku Jihlavanka pracujeme již 7 let a jsme rádi, že jsme 
mohli být u toho, když se z málo známé regionální značky postup-
ně stal jednoznačný lídr kávového trhu. Mimo potravinářství jsou 
pak našimi klienty například Česká pojišťovna, České radiokomuni-
kace, Home Credit, UPC, Škoda Auto, Patria Direct či Kelly‘s. Jsme
komunikačními partnery i kulturních projektů, jako jsou Letní Shake-
spearovské slavnosti na Pražském hradě či charitativního projektu 
na podporu zrakově postižených dětí Nadace Leontinka. Skupina 
Mather sídlí v Praze, shodou okolností v budově bývalé holešovic-
ké sodovkárny Zátka.

2.  Marketing je obor činnosti, s nímž jsme neuměli v potravinářském 
odvětví dost dlouho dobře zacházet. Dodnes je mnoho firem, kte-
ré upřednostňují vlastní marketingovou práci a specializovaného 
dodavatele na marketing nenajímají. V čem myslíte, že je síla Vaší 
společnosti Mather Communications, s. r. o., a jaké argumenty 
byste použil pro prosazování dělby práce v této oblasti? Jaký je Váš 
názor na tuto problematiku a kdo jsou Vaši klienti? Vedle Státní-
ho zemědělského a intervenčního fondu, pro který zabezpečujete 
značku KLASA, jsou to i potravinářské firmy?

Outsourcing reklamních služeb má stejnou logiku jako najímá-
ní jiných specializovaných služeb, jako jsou třeba právníci, auditoři 
či konzultanti. První důvod je kapacitní; většině firem se nevypla-
tí po celý rok zaměstnávat tým odborníků na komunikaci, když by 
s ohledem na nerovnoměrné rozložení práce během roku kapacita 
týmu někdy nestačila, někdy přebývala. Další důvod je samozřejmě 
ekonomický, agentura lépe rozkládá náklady a kvalifikované experty 
platí z práce pro více značek. Třetím důvodem je zkušenost – výrob-
ní společnost dělá dvě tři kampaně do roka, lidé v agentuře jich za 
rok udělají desítky. A v neposlední řadě také jsou schopni se podí-
vat na zadání z jiného úhlu, poskytnout pohled zvenčí. Tuto roli 
agentury považuji osobně za naprosto zásadní. Ve spoustě zejména 
menších a středně velkých firem navíc dochází k záměně či splynu-
tí rolí marketingového oddělení a komunikační agentury; jejich role 
se totiž nekryjí, ale doplňují. Marketingové oddělení by mělo vytvá-
řet marketingový plán, vyvíjet produkty, určovat cenovou strategii 
a distribuční cesty a formuluje zadání agentuře (cíl kampaně). Spo-
lu s agenturou by pak mělo stanovit správnou komunikační strate-
gii pro svoji značku. Agentura je realizátorem samotné kampaně, ať 
již se to týká vývoje kreativního řešení, plánování a nákupu médií, 
či realizace dalších aktivit. 

Nemyslím si tedy, že je mnoho společností, které spolupráci 
s komunikační agenturou nepotřebují. Naopak si myslím, že zejmé-
na v oblasti rychloobrátkového zboží žádná taková společnost ne-
existuje; lze si sice krátkodobě vystačit například se strategií nej-
nižší ceny, vždy ale může přijít konkurent, který půjde s cenou ještě 
níže, a vám najednou nezbude žádná konkurenční výhoda. Budu-
jete-li soustavně značku, máte pořád aktivum, se kterým se dá pra-
covat. Ne nadarmo říkal klasik reklamní branže David Ogilvy, že 
„Značka je to, co vám zbude, když vám shoří továrna“. Za dobu 
mé praxe v reklamě jsem se pouze jednou jedinkrát setkal s firmou, 
které jsme jako agentura neměli co nabídnout: ale ta fungovala
v business-to-business segmentu a jediného zákazníka na trhu, kte-
rého ještě neměla, majetkově ovládal konkurent. 

 
3.  Potravinářské výrobky a značka KLASA. V roce 2003 byla vyhlá-

šena soutěž o tuto značku a od roku 2005 ji marketingově zabezpe-
čuje Vaše společnost Mather Communications, s. r. o. Velká sku-
pina potravinářských společností má tuto značku pro své výrobky 
udělenu a vnímá ji jako velice důležitou podporu svého prodeje. Ale 
značka KLASA není jen o jejím udělení výrobci, celé marketingo-
vé úsilí je proces. Mohl byste jej našim čtenářům představit v celé 
šíři řešení a Vaší práce? 

Projekt podpory domácích potravin je něco, co úspěšně funguje 
dlouhá léta v mnoha zemích Evropské unie, ale i za jejími hranice-
mi. Pokud jsou domácí potraviny stejně dobré, ne-li lepší než dove-
zené, drtivá většina spotřebitelů jim dá přednost. Značka Klasa by 
jim pak měla pomoci najít k těmto výrobkům cestu. Zároveň také 
pomáhá udržovat pracovní místa v českém zemědělství a potravinář-
ském průmyslu. Když jsme přebírali zadání od SZIF na první kam-
paň značky Klasa na jaře 2005, byla její známost v podstatě mizivá, 
na úrovni několika procent. Celá kampaň byla proto v loňském roce 
postavena na razantním zvýšení známosti značky, což se za 7 měsí-
ců do konce roku povedlo, a z výzkumů, které si zadával SZIF, vyšlo, 
že znalost značky u cílové skupiny se zvýšila až na úroveň 68 %. 

Touto hlavní, ale nikoliv jedinou cílovou skupinou byli koneční 
spotřebitelé. Pro úspěch značky Klasa bylo ovšem třeba také moti-
vovat potravinářské firmy k jejímu využívání, bez nějž by samotná 
kampaň značku Klasa do života neuvedla. A samozřejmě řetězce, 
kde jsme se zpočátku příliš s pochopením nesetkávali, dnes ale již 
Klasu znají a mnohé z nich participují na akcích typu ochutnávky, 
druhotné umístění či nyní běžící spotřebitelské soutěži o potravi-
ny Klasa na rok zdarma. Kromě samotných míst prodeje je znač-
ka Klasa podporována i na výstavách, roadshow i na prezentačních 
akcích v zahraničí. Výrobcům samotným pak nabízíme poraden-
ství jak využít kampaň na podporu Klasy pro svoje výrobky, kde 
je prostor pro synergický efekt s jejich vlastními marketingovými 
aktivitami.

4.  Národní značka kvality potravinářských výrobků KLASA se tedy 
stala pod Vaší „patronací“ pojmem, jenž je obecně známý v celém 
našem potravinářském světě. Rozhodující však je cílový výsledek 
a tím je vědomí našich spotřebitelů. Jak hodnotíte současný výsle-
dek marketingové podpory značky KLASA v hlavách našich spotře-
bitelů? A jaký další vývoj v této oblasti ještě očekáváte? 

Pro letošní rok se, kromě dalšího nárůstu znalosti značky Kla-
sa, stalo druhým cílem hlouběji spotřebitele informovat o fungo-
vání Klasy a motivovat je k pravidelnému nákupu takto označe-
ných výrobků. Posiluje se tak image značky Klasa jako identifikáto-
ru nejen domácích, ale také prověřených a kvalitních potravin, což 
může být i odpověď na případné regulační kroky ze strany EU. Do 
budoucna lze očekávat, že se aktivity spojené s Klasou budou dále 
rozrůstat, také za finanční podpory jednotlivých výrobců, nikoliv 
pouze státu. Tato participace firem je nejen logický další krok ve 
vývoji značky, ale je pro ně výhodná a vyplatí se. Zde je opět mož-
no se inspirovat déle fungujícími projekty například ve Francii či 
v Rakousku, kde jsou již podobné značky financovány převážně jed-
notlivými výrobci. Navíc jsem optimista v tom, že spotřebitele dříve 
či později přestanou zajímat cenově podbízivé výrobky typu čokolá-
da beze stopy kakaa a začnou vyžadovat kvalitní potraviny. V jejich 
hledání jim pak Klasa může ukázat cestu.

5.  Jste mladý, progresivní člověk a „profík“ ve svém oboru. V oblas-
ti reklamy existuje mnoho teoretických východisek, které by měl 
ten „správný marketing“ obsahovat. Asi nejsem sám, kdo se dost 
často vyslovuje nesouhlasně nad agresivními formami propagace 
výrobků. Jaký je Váš názor na tento problém? A nyní z trochu 
osobní kapsičky: Jak Vám chutnají tuzemské potraviny a co při 
jejich výběru upřednostňujete? Trochu asi sugestivní podotázku 
nakonec – berete při nákupu potravin v potaz i značku KLASA? 

Agresivita není v dnešní době problém jenom reklamy, ale celé-
ho rychlého konzumního životního stylu. Úkolem reklamy je odlišit 
se a zaujmout pozornost diváka; dokud byly agresivní a dynamické 
jen některé reklamy, fungovalo to výborně. Ve chvíli, kdy jich bude 
agresivních většina, přestane to fungovat a zapracuje samoregula-
ce trhu. V 90. letech také v kinech vládly krvavé akční filmy, pak 
se okoukaly a dnes vévodí žebříčkům animované pohádkové příbě-
hy pro děti i dospělé. Myslím, že stejně to může dopadnout i s agre-
sivní reklamou. 

Pokud jde o tuzemské potraviny, i zde se držím pravidla použí-
vat značky svých klientů a preferuji tedy ty se značkou Klasa. Obec-
ně mi přijde škoda, že spotřebitelé mají na výběr sice širokou šká-
lu výrobků, ale ve stejné kvalitativní hladině. A ta bohužel u ně-
kterých kategorií výrobků, jako jsou třeba uzeniny, šla dramaticky 
dolů. Výrobci podceňují, že existuje skupina spotřebitelů, kteří si 
koupí za stejnou cenu raději menší množství, ale kvalitní a dobré 
potraviny. Stejně tak je, myslím, jen otázkou času, kdy se v českých 
zemích výrazněji prosadí biopotraviny, a jak to tak bývá, doba bude 
přát připraveným. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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PF 2007

Společnost Drůbež - Vysočina spol. s r. o. děkuje všem svým 
obchodním partnerům za spolupráci v roce 2006.
Hlavním cílem zůstává i nadále výroba kvalitních výrobků 
s orientací na zdraví spotřebitele.
V roce 2007 přejeme obchodním partnerům dobré pracovní 
výsledky a všem pak prožití vánočních svátků v klidu, pohodě 
a ve zdraví.
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To mě vedlo k napsání tohoto krát-
kého článku na téma, o kterém všich-
ni vědí. Mléčné výrobky, ke kterým se 
přidává část tuku rostlinného, nejsou 
samozřejmě zdraví nebezpečná jídla, 
ale jsou JINÁ než klasické výrobky jen 
z mléčných složek. Mají některé nutrič-
ní výhody a chuťové vlastnosti, nechť 
posoudí spotřebitel sám.

Zejména nesouhlasím s označením 
NÁHRAŽKY. Jsou to plnohodnot-
né potraviny a zvláště v případě tave-
ných sýrů mají další výhody. Otázkou 
je, jak správně označovat – ale když 
to neumíme, není to důvod ke staho-
vání výrobků z prodeje a výkladech
o náhražkách.

Je to už několik měsíců, co jsem na-
psal článek o tavených sýrech s rost-
linným tukem, který vyvolal převážně 
negativní reakce a polemiku.

Jedním z nedorozumění bylo to, že 
jsem dostatečně nezdůraznil, že nech-
ci nazývat taveným sýrem potraviny, 

které mají nahrazen mléčný tuk rost-
linným, ale ty, kde je k tavenému sýru 
s mléčným tukem nazvaným dle plat-
né legislativy přidán rostlinný tuk tak 
jako jiné přísady. Po diskuzích s český-
mi i zahraničními výrobci tavených sý-
rů se k tématu vracím, a to s rizikem, že 
se na mě snese zase kritika některých 
kolegů. Té si vážím, pokud je k tématu, 
nikoli ad hominem.

Domnívám se, že přídavek rostlinné-
ho tuku k (nízkotučnému) tavenému sý-
ru je účelný, a to z hlediska ekonomic-
kého, protože tavený sýr je pak z hle-
diska ceny pro zákazníka zajímavější a 
lépe je na svačinu nebo k snídani kon-
zumovat tavený sýr než sladké tyčin-
ky, a stagnující spotřeba tavených sýrů 
může růst, což není z obchodního hle-
diska ani nutričního hlediska nežádou-
cí (vždyť v taveném sýru jíme mléčné 
komponenty a snižujeme deficit vápní-
ku), ale i z hlediska nutričního, protože 
zvyšujeme podíl nenasycených mast-

Tavený sýr s rostlinným tukem? Ano!
Delvita oznámila v měsíci říjnu tohoto roku stažení mléčných výrobků 

s přidaným rostlinným tukem. Bylo to kvůli nesprávnému označení. Někte-
ří pracovníci Jednot se však domnívali, že jde o výrobky nějak nebezpeč-
né, a rozhodli se je stahovat z prodeje také.

ných kyselin a snižujeme obsah módní-
ho cholesterolu.

Také technologicky lze využít přída-
vek rostlinného tuku k lepší roztíratelnos-
ti, kterou zákazník u tavených sýrů poklá-
dá za jeden ze základních atributů.

Ekonomický faktor jsem dal jako prv-
ní argument, i když bych měl dát nutrič-
ní. To proto, že kritikové mě stejně obvi-
ní, že to děláme jen z honby za ziskem, 
takže je to jedno.

(Předseda Paroubek omlouval poli-
cejního ředitele, když nedodržoval rych-
lost, tím, že jel do zaměstnání a neho-
nil se za nějakým zhovadilým ziskem. 
Marek Eben v televizi také řekl, že ta 
špatná morálka je charakteristikou jen 
manažerů, kteří se honí za ziskem. Měla 
by se snaha vytvářet zisk zakázat).

Takže: považuji rozvoj tavených sý-
rů také směrem k vývoji výrobků s rost-
linným tukem za správný, zákazníky 
žádaný, a upozorňuji na výhody těchto 
výrobků. Na rozdíl od svých oponentů 
si myslím, že označení tavený sýr s rost-
linným tukem (pokud jde o výrobek 
popsaný úvodem) je v souladu se sou-
časnou legi slativou.

 Ing. Oldřich Obermaier

Finové a Švédové jsou podle Klose 
nejspokojenější, když mají jogurt s čer-
veným ovocem, jako jsou jahoda, mali-
na, višeň nebo i brusinky. Nepohrdnou 
ovšem ani jogurtem se směsí tropické-
ho ovoce, což je příchuť, která zatím 
v tuzemsku nijak zvlášť neboduje. 

Vedle mlsných seveřanů se Mlékár-
na Kunín musí věnovat specifickým 
chutím také Maďarů či Italů. V Maďar-
sku si totiž zákazníci častěji než u nás 
žádají čokoládové příchutě. Italové pro 
změnu vůbec netouží po ovocných pří-
měsích, ale chutná jim téměř vše, co 
má kávovou příchuť. „Navíc se díva-
jí na to, jestli je výrobek nízkotučný. 
I v nejžádanějších produktech je výraz-
ný rozdíl. Italský trh žádá hlavně UHT 
a acidofilní mléko a kefír,“ prozrazu-
je Klos. 

V Česku pak podle ředitele vede jed-

noznačně jahoda. „Když jsme dělali 
průzkum, tak to vždycky vyhrála,“ pro-
zradil s úsměvem. 

Další mléčné rýže, krupice a jogur-
ty už tradičně putují do Maďarska, 
Rakouska, Německa, Polska, Slovin-
ska, Itálie a také na Slovensko a do 
Rumunska. Mlékárna očekává, že 
podíl vývozu na celkových asi 1,8mili-
ardových tržbách se tento rok zvedne 
z loňských 12 na asi 15 procent. 

Italové dokáží ročně vypít mléka 
kefíru z kunínské mlékárny za 120 
milionů korun. Objem exportu do Fin-
ska a Švédska letos v součtu dosáhne 
ke 40 milionům korun. Ve Finsku, kde 
se výrobky z kunínské mlékárny objevi-
ly poprvé na začátku tohoto roku, utrží 
mlékárna asi 15 milionů korun. „Příští 
rok stoupne export na finský trh zhru-
ba o pětinu,“ avizuje Klos. 

Jahodový jogurt: favorit Čechů
Ostrava (bo) – Chutě milovníků mléčných produktů se v jednotlivých 

zemích Evropy dost výrazně liší. Zatímco seveřané milují husté mléčné 
produkty bez ohledu na množství tuku v nich, Maďaři nejraději mlsají 
čokoládové příchutě. Italům zase chutná vše, co má kávovou příchuť, ale 
hlídají si přitom kalorie, řekl Jiří Klos, obchodní ředitel Mlékárny Kunín, 
která své výrobky také vyváží do evropských států. Jednoznačným favori-
tem Čechů je pak jahodový jogurt.

„Mlékárna Moravia Lacto ctí tradič-
ní výrobní postupy a dbá na výběr kva-
litních surovin. Mléko a výrobky z něj 
dodáváme na trh v nejčistší možné 
podobě. Oslovujeme spotřebitele sloga-
nem „Vím co piji, vím co jím…“. Jako 
první mlékárna v České republice při-
cházíme na trh s jogurty v obalech Pure-
Pak®,“ říká ředitel mlékárny Ing. Anto-
nín Kolář. „Obal, který zachovává čer-
stvost výrobku, vitaminy a mléčné 

kultury, je velice důležitý. Jogurt s pří-
jemně nakyslou chutí se hodí nejen 
k samostatné konzumaci, ale také jako 
zálivka na saláty či potravina k pečení 
a vaření. Pokud přidáte domácí mar-
meládu, vybaví se vám jogurt ve skleni-
ci s ovocem na dně a hliníkovým víč-
kem, který znáte z dětství. Skleničku 
s víčkem nahradil karton Pure-Pak® – 
rodinné balení, praktické i pro snadné 
uložení v lednici,“ dodává Ing. Kolář.

Jihlava (ml) – Mlékárna Moravia Lacto z Jihlavy představuje novinku – 
Moravia bílý jogurt. Jedná se o jedinečný český výrobek, který zachovává 
tradiční receptury známé již našim babičkám. Je složen pouze z mléka a 
mléčných kultur. Neobsahuje konzervační látky ani stabilizátory nebo bar-
viva. Výrobek byl uveden na český trh na podzim roku 2006 v půllitrovém 
a litrovém rodinném balení. Jogurt posiluje celkovou imunitu organismu a 
obsahuje vitaminy A, B2, B5, B12, hořčík a fosfor.

Zdraví na dosah podle jedinečné receptury našich babiček
s novým jogurtem Moravia

Moravia bílý jogurt je produkt s živou 
kulturou. Působí pozitivně na zažívání 
a posiluje celkovou imunitu organis-

Ekologický provoz Olmy je jednou 
z hlavní priorit vedení, o tom svědčí i to, 
že v roce 2000 Olma získala jako jedna 
z prvních potravinářských firem v ČR 
certifikát ISO 14 001. „Od rekonstrukce 
čistírny odpadních vod očekáváme zlepšení 
kvality předčištěné odpadní vody. Rekon-
strukce trvala přibližně měsíc a půl, pak 
následoval dvouměsíční zkušební provoz. 
Díky rekonstrukci jsme ani přes poměr-
ně vysoké teploty v letních měsících neza-
znamenali nedostatek kyslíku, nezbytné-
ho pro biologické čistící procesy odpadních 
vod,“  řekla Ing. Vlasta Dirbáková, hlavní 
ekolog společnosti Olma. 

OLMA zrekonstruovala čistírnu odpadních vod

Olomouc – Přední český výrobce 
mléčných výrobků Olma zrealizovala 
plánovanou rekonstrukci provzduš-
ňovacího systému čistírny odpadních 
vod za 3,5 miliónu Kč. Rekonstrukce 
byla financována pouze z prostředků 
společnosti. K přestavbě mlékárna 
přistoupila z důvodu rozšíření výroby 
s předpokladem zvýšení znečištění 
odpadních vod. Celková rekonstruk-
ce zahrnovala rozšíření stávajícího 
provzdušňovacího systému v akti-
vační nádrži a stavbu nové dmycha-
dlovny, pročištění stávajícího systé-
mu, údržbu aktivační nádrže a rekon-
strukci měrného objektu. V letošním 
roce Olma investovala do ekologie 
a životního prostředí cca 12 milio-
nů korun.

JAK FUNGUJE ČISTÍRNA?
Odpadní voda průmyslová, splaško-

vá a dešťová přitéká na ČOV jednot-
nou kanalizací a po zachycení hrubých 
nečistot na česlích a v lapáku písku je 
přečerpána do vyrovnávací nádrže, kte-
rá eliminuje výkyvy v kvalitě přicháze-
jící odpadní vody. Odtud je voda přivá-
děna na flotační jednotku, kde jemná 
vzduchová disperze váže na sebe čás-
tice znečištění a vynáší je na hladinu, 
kde dochází k jejich zahuštění. Vznika-
jící flotační kal je skladován v kalové 
nádrži, kde je promícháván s kalem pře-
bytečným a následně odvodňován.

Předčištěná voda přichází z flota-
ce do aktivační nádrže, kde je dočiště-
na směsnou kulturou mikroorganismů. 
V dosazovacích nádržích dojde k sepa-
raci kalu a vody. Voda odchází do veřej-
né kanalizace a kal je shromažďován 
v nádržích. Odvodněný kal je předáván 
k dalšímu využití.

OLMA, a. s., je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrob-
ků v ČR. Byla založena v roce 1970 
a v roce 1994 se stala akciovou spo-
lečností. Majoritním vlastníkem spo-
lečnosti je Milkagro a. s., Olomouc 
(sdružení prvovýrobců a dodavatelů 
mléka). Dalším významným akcioná-
řem je firma Eligo a. s., která vlastní 
40% podíl. Mlékárna OLMA, a. s., je 
ryze českou společností, splňující ty 
nejnáročnější kritéria výrobní i ekolo-
gické kvality, jejíž sortiment je na svě-
tové úrovni a garantuje svým zákazní-
kům výrobky a služby, které jsou plně 
srovnatelné s mezinárodní konkuren-
cí. Převážnou část produkce tvoří čers-
tvé a trvanlivé mléko, jogurty, jogurtové 
nápoje, dezerty, másla a ostatní zakysa-
né výrobky. Ročně OLMA, a. s., zpra-
covává více jak 260 mil. litrů mléka při 
485 zaměstnancích.

Lubomír Románek, OLMA, a. s.

mu. Kromě bílkovin a vápníku jogurt 
obsahuje vitaminy A, B2, B5,

 B12, hoř-
čík a fosfor. Při jeho výrobě se nepouží-
vají žádné konzervační látky ani stabili-
zátory a barviva. Moravia jogurt obsa-
huje 3,5 % tuku, 4,2 g bílkovin a 5,9 g 
sacharidů na 100 g. Jogurt lze od lis-
topadu zakoupit v distribučních sítích 
společností Ahold, Makro, Billa a Tes-
co za cca MOC 12,- Kč za 0,5 l a cca 
20,- Kč za 1 l. Jeho pravidelnou kon-
zumací můžete přispět Vašemu zdraví 
i zdraví Vašich dětí. 

Mlékárna Moravia Lacto a. s. se řadí 
mezi pět největších zpracovatelů mléka 
v České republice. Filozofií společnosti 
je dodávat na trh mléko a výrobky z něj 
v jejich nejčistší podobě, bez jakýchko-
li aditiv a konzervačních látek.



V polovině června se sedm vybra-
ných studentů oborů technologie 
a analýza potravin Střední průmys-
lové školy mlékárenské zúčastni-
lo třítýdenního výměnného poby-
tu v malebné maďarské vesničce 
Csermajor, a to v rámci projek-
tu „Srovnání výrobní a hygienické 
praxe pro mléko a mléčné výrobky 
v ČR a Maďarsku“. Tento projekt 
byl realizován s podporou Evrop-
ského společenství, konkrétně jde 
o program Leonardo da Vinci.

 Během stáže jsme získali nové 
praktické zkušenosti v místní škol-
ní mlékárně, kde se vyrábějí sýry zra-
jící pod mazem, např. Moshoni, Pal-
pustai, Lajta či lisovaný sýr Tea. Svou 
chutí jsou blízké naší Eidamské cihle
a Romaduru. 

Díky partnerské škole jsme také 
měli možnost navštívit řadu potravi-
nářských závodů, počínaje mlékár-
nou Miso v Csorně, jejíž specialitou je 

S „Leonardem“ do Maďarska

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

a Českou společností chemickou
pořádá

ve dnech 24. a 25. ledna 2007

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

a  s e m i n á ř

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

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

(přehlídky – Ing. L. Čurda, CSc.)
a č. 220 443 271 (seminář – Ing. J. Štětina, CSc.).

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce
a těší se na setkání

na 11. ročníku Celostátních přehlídek sýrů
a semináře Mléko a sýry.

Výroba typických maďarských sýrů ve školní mlékárně

Naše skupina na Balatonu

ký výběr mléčných výrobků, jako jsou 
jogurty, tvarohové pomazánky apod.

Poblíž Csermajoru se nachází dal-
ší z významných mlékáren – Pannon-
tej. Zde vyrábějí sýry typu Ementál
a velmi populární tavený sýr Medve, 
který má mnoho příchutí. Pannontej 
má vazbu na české mlékárenské závo-
dy, např. Hodonín, Pribinu nebo Sedl-
čany. Kromě mlékáren jsme navštívili
i kozí farmu „Podor“, kde se vyrábí čer-
stvé měkké, ale i uzené sýry nejen kozí, 
ale i ovčí.

Hygienické podmínky v závodech 
jsou velmi podobné našim, ve školní 
mlékárně v Csermajoru se hygienic-
kým a výrobním směrnicím platným 
v EU snaží přiblížit. 

Technologické postupy se liší hlav-
ně v ošetření sýrů – před procesem 
zrání se potírají syrovátkou s kvasin-
kami. V konečné fázi mají také jiné 
senzorické vlastnosti, jako je aroma 
a zbarvení.

Ve volném čase nám partnerská ško-
la zajistila mnoho aktivit, speciálně pro 

Závěrem pobytu byl víkend v Bu-
dapešti, kdy jsme prošli starou Budu
a Pešť a poznali pamětihodnosti hlav-
ního města. 

Tato stáž nám přinesla nejen hodně 
odborných, ale i jazykových zkušeností 
a našli jsme zde nové přátele.

Po návratu domů nás čekal závě-
rečný úkol – završení stáže prezenta-
cí. Nejprve jsme museli vybrat vhodné 
fotografie k prezentaci v Powerpointu, 
která byla osnovou přednášky pro stu-
denty naší školy. Výstupem z projektu 
se pak stalo prezentační CD. Po absol-
vování stáže jsme obdrželi z rukou ředi-
tele školy Ing. Milana Zemana certifi-
kát Europass, který je uznáván v celé 
Evropě a do budoucna nám může 
pomoci najít si kvalifikovanou práci 
v zahraničí. 

Tereza Hanová
Irena Chalupecká

a Adriana Kleinová,
studentky 3. ročníku VOŠP 

a SPŠM Kroměříž

zahuštěný separát, který se často při-
dává jako rychlý zdroj energie sportov-
cům. Dále jsme byli pozváni na exkur-
zi mlékárny v Kapuváru, kde mají širo-

nás uspořádali sportovní den, ve kte-
rém jsme byli úspěšní. Navštívili jsme 
také pobřeží Balatonu a svezli se trajek-
tem na poloostrov Tihany.

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ ,
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2006

A PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2007
HODNĚ ZDRAVÍ ,  ŠTĚSTÍ  A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

backaldrin s.r.o.,  Žitná 982, 272 01  Kladno, Czech Republic
Tel.: +420 326 538 111-3, fax: +420 326 538 114

E-mail: backaldrin@kornspitz.cz

Více vlákniny, méně kalorií
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Hamé LifeStyle znamená zcela radi-
kální obrat v pojetí rychlého stravová-
ní. Spolu s novými výrobky totiž Hamé 
začne prosazovat i označení Fresh 
Fast Fun (F.F.F.) – tedy čerstvé rychlé 
stravování s promyšlenými nutričními 
hodnotami. „Naše nová řada inteligent-
ních potravin nabídne lidem možnost jíst 
chutně a vyváženě i pokud právě spěcha-
jí, jedou autem, anebo se jen nemohou 
utrhnout od práce. Když ochutnáte napří-
klad jednu z nových baget edice Hamé 
LifeStyle, které na trh uvedeme v led-
nu 2007, hned poznáte rozdíl. Nebude to 
odporná gumová věc plná divných chu-
tí a tuku, kterou stejně většinou nedo-
jíte, a ještě se vám po ní udělá špatně. 
Nezbytným předpokladem pro dokona-
lou bagetu je kvalitní pečivo. Udělali jsme
tedy všechno proto, aby naše bagety 
Hamé Lifestyle byly francouzsky křu-
pavé. Samozřejmě jsme nepodcenili ani 
obsah baget, k jehož sestavení jsme při-

HAMÉ je partnerem MISS ČR 2007
a uvádí novou řadu stylových potravin Hamé LifeStyle

Společnost Hamé, a. s., přední 
český výrobce trvanlivých a chla-
zených potravin, se stala hlav-
ním reklamním partnerem MISS 
ČR 2007. S partnerstvím MISS ČR 
je přímo spojeno uvedení nové 
produktové řady Hamé LifeSty-
le, která bude obsahovat nut-
ričně vyvážená jídla pro moder-
ní a aktivní životní styl. Všem 
finalistkám MISS ČR proto Hamé 
LifeStyle poskytne svého nutrič-
ního specialistu, který je pro-
vede náročnou cestou ke správ-
ným stravovacím návykům. Ochu-
zeni ale nebudou ani fanoušci 
MISS ČR, pro které Hamé Lifesty-
le nachystala velkou řadu atrak-
tivních soutěží a akcí s tématem 
zdravého životního stylu.

jedí a jak jídlo může ovlivnit kvalitu jejich 
života. Hamé LifeStyle proto nebude jen 
hotové jídlo, ale zejména možnost pora-
dit se s nutričním specialistou o své výživě 
vůbec, šance nechat si změřit podkožní 
tuk či BMI nebo projít školou zdravého 
života,“ vysvětluje Marcela Mitáčková, 
marketingová ředitelka Hamé, a. s. 

Zákazníci se proto mohou těšit 
na spuštění interaktivních webových 
stránek s možností nákupu stylových 
módních doplňků za body nasbírané 
z obalů Hamé LifeStyle, rady nutriční-
ho specialisty zdarma nebo na zábav-
né ochutnávky a soutěže na sjezdov-
kách.

Hamé LifeStyle pro své výrobky 
mimo jiné plánuje vytvořit i netradič-
ní místa prodeje v obchodech s módou, 
sportovních centrech nebo turistic-
kých atrakcích. „Život je otázkou prio-
rit, a pokud chcete, aby Váš život měl styl, 
neměli byste dělat kompromisy. Hamé 
LifeStyle znamená dobré jídlo bez kom-
promisů!“ Shrnuje Leoš Novotný, gene-
rální ředitel a majitel Hamé, a. s.

Společnost Hamé, a. s., přední čes-
ký výrobce trvanlivých a chlazených 
potravin, se stala hlavním reklamním 
partnerem MISS ČR 2007. S part-
nerstvím MISS ČR je přímo spojeno 
uvedení nové produktové řady Hamé 
LifeStyle, která bude obsahovat nutrič-
ně vyvážená jídla pro moderní a aktiv-
ní životní styl. Všem finalistkám MISS 
ČR proto Hamé LifeStyle poskytne 
svého nutričního specialistu, který je 
provede náročnou cestou ke správným 
stravovacím návykům. Vedle společ-
ností Blue Style, Aquila a kliniky Esté 
se tak Hamé stane jednou z firem, kte-
ré podporují české krásky.

Přemysl Vícha
Hamé, a. s.

Altis Kolín pronikl na italský trh s tyčinkami pro sportovce

Kolín (al) – Společnost ALTIS Kolín, výrobce cukrovinek a zdravé výživy, 
uspěla na italském trhu se sportovními tyčinkami LaSoya Sport. První vel-
ká dodávka L-karnitinových tyčinek byla určena významné italské firmě 
orientující se na cukrovinky Frau Alta Alimentazione z Milána. Speciál-
ně na italský trh byla tyčinka uvedena pod názvem Barretta carnitina – 
Athletic body.

zvali nutričního specialistu a odborníka 
na chutě. Hlavním motivem je ale radost 
ze života – F.F.F.“ představuje nový kon-
cept Leoš Novotný, generální ředitel 
a majitel společnosti Hamé, a. s.

Jako první tedy budou moci spotře-
bitelé z edice Hamé LifeStyle stylově 
ochutnat novou řadu baget, která bude 
rozdělena do třech kategorií: Fresh pro 
labužníky se sedavým zaměstnáním 
a ty, kdo si hlídají štíhlou linii, School 
pro školáky i studenty a Power pro gur-
mány, kteří potřebují dostatek energie. 
Tyto produkty se objeví na trhu v prů-
běhu ledna 2007 a její uvedení bude 
provázet celá řada soutěží a zajíma-
vých akcí spojených s partnerstvím 
Hamé LifeStyle a MISS ČR. Postupně 

pak do edice Hamé Lifestyle přibudou 
čerstvé saláty a další rychlá jídla pro 
aktivní způsob života.

Výrobky Hamé LifeStyle budou vidi-
telně označeny logem Fresh Fast Fun 
tak, aby spotřebitel mohl jasně odlišit 
nutričně vyvážené výrobky od tradič-
ních. „Postupem doby by označení Fresh 
Fast Fun mělo znamenat garanci kvality 
a radosti ze života, podobně jako napří-
klad Eko či Bio. Zkrátka chceme, aby 
náš zákazník měl jistotu, že ví, co kupuje 
a proč,“ podotýká Marcela Mitáčková, 
marketingová ředitelka Hamé, a. s. 

Z tohoto důvodu budou také jed-
notlivé řady baget Hamé LifeStyle 
viditelně odlišeny novými etiketami. 
Na etiketách bude mimo jiné uveden 

nutriční index a přesné informace o slože-
ní bagety. „Budeme používat prvotřídní 
suroviny, proto budeme klást důraz na 
to, aby náš zákazník věděl, jaký sýr mu 
nabízíme, ne že se jedná o jakýkoliv sýr,“ 
zdůrazňuje Marcela Mitáčková. Rov-
něž názvy baget budou pojaty tak, aby 
lépe vystihovaly aktivní životní styl.

„Design etiket pro Hamé LifeStyle
jsme pečlivě testovali a snažili se osvěžit 
nejen stravovací návyky, ale také kultur-
ní vztah k jídlu a jeho servírování vůbec. 
Jsme velmi rádi, že špička českého trhu, 
jakou Hamé bezpochyby je, začala jako 
první v České republice vychovávat spotře-
bitele k sofistikovanému způsobu rychlé-
ho občerstvení. Ať chceme nebo ne, moder-
ní-inovativní obal je jeho velmi důležitou 
součástí,“ konstatuje Aleš Dudák, maji-
tel agentury Frame B. D. D., která celé-
mu konceptu Hamé LifeStyle vtiskla 
vizuální podobu.

„Naším cílem je, aby lidé věděli, co 

„Itálie je pro nás hodně zajíma-
vá. Trh je zde už sice velmi rozvinutý, 
konkurenční a náročný, zároveň se ale 
vyznačuje i vysokou kupní silou. Proto 
je tady velká poptávka po unikátních 
produktech, které jsme my v případě 
sportovních tyčinek dokázali nabíd-
nout,“ uvedl Petr Pelech, obchodní 
a marketingový ředitel firmy ALTIS 
Kolín. Dlouhodobý kontrakt uzavře-
ný s Frau Alta Alimentazione je po 
složitých jednáních prvním reálným 
úspěchem kolínské firmy v Itálii. 

Kromě L-karnitinových tyčinek 
vyvinul ALTIS Kolín pro řadu La Soya 
sport určenou pro sportovce tyčinky 
s vysokým obsahem proteinů, s vlákni-
nou nebo rychle vstřebatelnou energií. 
Základem je oblíbená a nutričně pří-
hodná sója, přičemž pro všechny pro-
dukty je samozřejmě použit druh GMO 
free. Mezi cukrovinkami se stále více 
prosazují právě ty zdravější, s přidanou 
hodnotou. Proto se ALTIS Kolín orien-
tuje na cukrovinky vhodné pro diabeti-
ky a funkční tyčinky. „Dalším důvodem, 
proč jsme pro mnohé výrobce a distri-
butory zajímaví, je fakt, že vyvíjíme 
výrobky na míru. Chuť, složení a balení 
jsme schopni modifikovat dle požadav-
ků partnerů,“ dodal Petr Pelech. 

Bureau Veri-
tas, jeden ze 
světových vůdců 
v oblasti certifi-
kací a klasifika-

cí v průmyslových odvětvích a lodní 
dopravě, zamýšlí sloučení se spo-
lečností Germanischer Lloyd, čímž 
chce ještě více posílit svou pozici 
na světovém trhu. Bureau Veritas 
podalo 9. listopadu 2007 nabídku 
na zakoupení jednotlivých podílů 
všem akcionářům společnosti Ger-
manischer Lloyd. 

V případě, že se tento záměr zrea-
lizuje, vzniklá aliance zajistí společ-
nosti světové prvenství v lodních kla-
sifikacích co do obratu i počtu kla-
sifikovaných plavidel. Služby by byly 
poskytovány u 13 000 námořních pla-
videl a tržní podíl bude činit 16 % 
celosvětového trhu tonážních lodí 
a 26 % trhu celkového počtu plavidel. 
Vzniklá centrála by byla umístěna 
v Hamburku, odkud by byly celosvě-
tově řízeny aktivity firem Germanis-
cher Lloyd a Bureau Veritas – divi-
ze Marine. 

Export je pro potravinářskou firmu 
z Kolína se specializovaným sortimen-
tem velmi důležitý – na prodeji dia cuk-
rovinek a zdravé výživy ze sóji se podí-
lí zhruba 60 %. Mezi důležité export-
ní trhy patří především Maďarsko, 
Německo, Dánsko, Nizozemí nebo 
Španělsko, ale také například Rumun-
sko či Řecko. 

ALTIS Kolín je předním českým 
výrobcem zdravých cukrovinek na bázi 
sóji LaSoya a největším výrobcem dia-

betických cukrovinek Dianella. Kromě 
toho je výrobní program společnosti 
Altis Kolín, která v současnosti zaměst-
nává 110 lidí, zaměřen na zpracování 
sójových bobů výhradně bez genetické 
modifikace a dále na širokou nabídku 
polotovarů i hotových výrobků. Mezi 
nejvýznamnější odběratele stoprocent-
ně české firmy Altis Kolín patří reno-
movaní výrobci potravin, například spo-
lečnost Nestlé, pro kterou se v Kolíně 
vyrábí slavné Sójové řezy a Nugeta.

O SPOLEČNOSTI 
BUREAU VERITAS

Společnost Bureau Veritas, 
založená v roce 1828, je mezinárod-
ní korporací, jejíž hlavní činností je 
poskytování služeb v oblastech kva-
lity, hygieny, bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, životního pro-
středí, společenské odpovědnosti. 
Bureau Veritas působí prostřednic-
tvím svých 700 poboček a labora-
toří ve 140 zemích. Zaměstnává 
téměř 24 000 osob a poskytuje služ-
by u více než 280 000 zákazníků po 

celém světě. V roce 2005 měla spo-
lečnost Bureau Veritas tržby převy-
šující 1,6 miliardy eur. Bureau Veri-
tas je v mnoha oblastech uznávaná 
a akreditovaná předními lokálními 
i mezinárodními orgány.

Více informací získáte na adrese: 
www.bureauveritas.cz

BUREAU VERITAS
V ČESKÉ REPUBLICE

Dodavatel profesionálních služeb 
v oblasti inspekcí, kontrol, dozorů,

revizí, certifikací, zkoušek a laborator-
ního testování téměř ve všech oborech 
v celé ČR. K jednotlivým činnostem 
nabízí také odborné školení. Loňský 
obrat firmy činil téměř 180 mil. korun. 
Celá skupina Bureau Veritas má téměř 
100 zaměstnanců, vlastní akreditova-
nou laboratoř a za poslední 2 roky pře-
vzala pod svoji značku 3 firmy.

Milan Malušek
marketingový manažer

Bureau Veritas
Czech Republic

Vyhlašovací tisková konference k MISS ČR pro rok 2007

Společnost Bureau Veritas chce koupit firmu Germanisher Lloyd



Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Zbyněk K o z e l,
generální ředitel autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. 

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

Ing. Zbyněk K o z e l 
Narozen v Karlových Varech v roce 1962.

Matematicko-fyzikální fakulta UK – Praha, 
Vysoká škola dopravní – Žilina, 
Vysoká škola námořní – Kalinigrad, 
London Business School

1986–1993 Československá námořní plavba
1994–1999 Coca-Cola Amatil ČR
Od roku 1997  předseda představenstva

a od 1999 generální ředitel EKO-KOM, a. s.

1.  Ekologická zátěž celého životního prostředí naší planety má řa-
du podob. Jedna z nich má dost silný „nerudovský“ podtext 
„kam s ním“, a tou jsou obaly od použitého spotřebního zboží. 
V naší zemi z této položky tvoří zhruba osmdesát procent obaly 
po použitých potravinách a nápojích. Málokdo má šanci veřejnos-
ti sdělit lépe než Vy, generální ředitel EKO-KOM, a. s., kde tyto 
obalové materiály po splnění své funkce končí. A jak se vlastně sta-
lo u nás, v České republice, že právě tuto starost o likvidaci odpa-
dů, a tím plnění velmi důležité společenské funkce, provádí právě 
EKO-KOM, a. s., a nikoliv třeba státní instituce? 

Tak především, ono „kam s ním“ se týká všeho odpadu, tedy nejen 
obalů, které v komunálním odpadu reprezentují okolo pětiny jeho hmot-
nosti. Je totiž správné, aby na sebe výrobci brali odpovědnost za život-
ní prostředí, ale pouze za to, co sami působí. Zdůrazňuji tedy „pouze“ 
dvacet procent komunálního odpadu jsou obalové odpady a za ně nese 
odpovědnost EKO-KOM, protože jen za těchto dvacet procent nesou 
odpovědnost výrobci.

Jenže těch „pouhých“ dvacet procent představuje za rok asi půl mili-
onu tun odpadu. To je Letenská pláň naplněná do výšky 35 metrů, ze 
kterých asi 30 metrů jsou zbytky obalů od potravin. Takové množství 
odpadu z použitých obalů nevzniká jen u nás, ale v celé EU, která proto 
v roce 1994 přijala směrnici o recyklaci obalového odpadu. Ta nařizu-
je členským státům využívat či recyklovat alespoň polovinu takto vznik-
lého odpadu a členské státy tu recyklaci obvykle nařídily … výrobcům 
zboží. Proč výrobcům? Proč si odpovědnost neponechal stát? Politici 
mají mnoho odpovědí na tuto otázku. Jednou z mnoha je, že pokud má 
výrobce přímou odpovědnost za recyklaci obalu, má také motivaci zby-
tečně obaly nepoužívat, další je například oblíbená teze o internalizaci 
externalit. Možná prostší odpovědí je to, že v roce 1994, kdy s tříděným 
sběrem odpadu v Evropě moc zkušeností nebylo, volila řada států poli-
ticky jednoduché řešení, které odpovědnost uložilo výrobcům, a tím sou-
časně zbavilo politiky odpovědnosti za výsledek. Udělalo to prvních pár 
států, Francie, Německo a Rakousko mezi prvními a ostatní začaly kopí-
rovat vzniklou tradici. Proto dnes ve většině států EU recyklaci obalů 
zajišťuje subjekt obdobný a. s. EKO-KOM, tedy založený výrobci a také 
jimi řízený, stejně jako je tomu u nás. 

Podle mého názoru je to tak správně, protože výrobci baleného zboží 
tak mají kontrolu nad efektivitou toho, co se s jejich obaly-odpady děje, 
což je rozhodně lepší než třeba platit ekologickou daň z obalu. Navíc, 
a není to jen česká zkušenost, systém řešení, ve kterém jsou to výrobci, 
kdo řídí recyklaci, se ukázal jako velmi účinný. Ze všech složek komu-
nálního odpadu se dnes v Evropě i u nás nejvíce ze všeho recyklují prá-
vě obaly. Daleko více než ostatní složky, které „nikomu nepatří“. V ČR  
se dnes recykluje víc než polovina obalového odpadu, přes polovinu skla 
i papíru a téměř polovina plastů projde sběrnými kontejnery, třídičkami 
a končí ve sklárnách, papírnách, výrobě umělých vláken nebo různých 
plastových výrobcích.

2.  EKO-KOM, a. s., oslaví počátkem příštího roku deset let svojí existen-
ce a pomáhá k naplňování litery zákona v oblasti ekologie a ochrany 
přírody, resp. k chování našich podnikatelských subjektů, ale i občanů 
dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Od samého vzniku společnosti 
EKO-KOM, a. s., jste v jejím čele. A ohlédnete-li se zpět, jakými mez-
níky společnost prošla, než se dostala do dnešní, vlastně už „zaběhlé“ 
a svým okolím plně respektované situace? 

Počátky a. s. EKO-KOM sahají až do roku 1994, kdy z iniciativy něko-
lika firem a v reakci na přijetí zmíněné směrnice o obalech vzniklo prů-
myslové sdružení CICPEN. To si dalo za úkol najít ekonomicky rozum-
né řešení splnění cíle směrnice, tedy recyklace obalů, a dohodnout se 
na něm se státem. Od počátku toto sdružení směřovalo ke kolektivnímu 
řešení odpovědnosti, kterou směrnice průmyslu nepřímo uložila. V tom 
se vývoj v ČR nijak nelišil od jiných států, protože je asi těžko představi-
telné, jak dvacet či třicet tisíc výrobců baleného zboží v ČR, každý sám, 
organizuje sběr a recyklaci právě těch svých obalů.

EKO-KOM byl potom založen začátkem roku 1997 jako nástroj, který 
umožní výrobcům splnit povinnosti tehdy diskutovaného zákona uklá-
dajícího recyklaci obalů. Zakladateli byli převážně potravinářské společ-
nosti a je nutné říci, že většina z nich byla mezinárodních, protože prá-
vě tyto firmy už měly zkušenosti z jiných států. Byl založen jako účelo-
vá nezisková akciová společnost, jejímž cílem je s maximální efektivitou 
zajistit tříděný sběr a recyklaci obalového odpadu.

V letech 1997 až 1999 díky velmi nejasné právní situaci v oblasti 
recyklace obalů se a. s. EKO-KOM zaměřila spíše na přípravu celého 
řešení a jeho ověřování v praxi v pilotních oblastech. Sběr obalů tehdy 
podporovala v oblasti pouhých 150 tisíc obyvatel.

V roce 1999 uzavřelo zmíněné sdružení CICPEN dobrovolnou doho-
du s MŽP o způsobu plnění směrnice o obalech a výkonem celé dohody 
pověřilo EKO-KOM. Tím začíná skutečný rozvoj recyklace obalů. Už 
koncem roku 1999 jsme operovali na území se dvěma miliony obyvatel. 
Narůstal i počet firem, které se do systému přihlásily a byly ochotné nést 
náklady třídění, koncem roku 2001 tyto firmy představovaly už třetinu 
trhu v ČR. V letech 2000 a 2001 vzniklo také několik konkurenčních 
řešení, žádné z nich však neřešilo problematiku dostatečně koncepčně. 
Proto v roce 2002, kdy do našich zákonů byly plně přeneseny všechny 
požadavky evropské legislativy v této oblasti, většina konkurentů neby-
la připravena a svou činnost ukončila.

Rok 2002 byl pro nás asi nejnáročnější, počátkem roku jsme opero-
vali v oblasti 5ti miliony obyvatel, koncem roku to již bylo na území se 
7 a půl miliony. Museli jsme zcela změnit systém evidence i smluv kvůli 
novému zákonu a konečně, rok jsme začínali s několika stovkami klien-
tů a končili s počtem, který se blížil dvaceti tisícům. Asi si umíte před-
stavit, co se v tu dobu dělo na našem klientském oddělení, kde pracu-
je jen desítka lidí.

Roky 2003 až 2005 byly náročné, hlavně v odpadech. Česká repub-
lika nasadila vlastním výrobcům poměrně razantní a ambiciózní cíle 
v recyklaci. Abychom je za naše zákazníky splnili, museli jsme během 
tří let téměř zpětinásobit množství vysbíraného a recyklovaného odpa-
du, museli jsme více než o polovinu zvýšit počet kontejnerů a přesvědčit 
občany, aby je používali. Za tři roky se tak počet těch, kdo třídí, zdvoj-
násobil, a to, že dnes skutečně třídí odpad téměř čtyři pětiny rodin, je 
snad náš největší úspěch.

Od roku 2006 nám začala další etapa. EU a následně i ČR opět zvýši-
ly požadavky na recyklaci. Nyní již na takovou míru, která nás nutí při-
stoupit k daleko složitějším systémovým řešením celého řetězu – sběr, 
dotřídění, úprava a recyklace – tak, aby celý proces zůstal efektivní jako 
dosud. Protože patříme, a chceme i nadále patřit, mezi ty systémy v EU, 
které mají nejmenší náklady na jednotku recyklace.

3.  Potravinářský průmysl tedy nese na svých ekonomických „bedrech“ 
vysokou míru nákladů na likvidaci takzvaného tříděného odpadu. Ten-
to stav dost často podléhá kritice ze strany jednotlivých podniků. Nic-
méně výsledky Vaší činnosti jsou nepřehlédnutelné a celý systém prostě 
funguje. Mohl byste nám celý proces a systém popsat, včetně dosaho-
vání výsledků, resp. podílu vytěženého a tříděného odpadu z celkového 
množství? A existují i mezi potravinářskými podniky firmy, které nejsou 
u Vás přihlášeny a tzv. se vezou? 

Celý popis všech procesů, které jsou spojeny s plněním obalového 
zákona, by zabral mnoho stránek vašeho zpravodaje. Náš klient se v pra-
xi setkává jen se samotnou evidencí obalů, která dnes téměř u všech kli-
entů probíhá elektronicky. Na to jsme hrdí, protože jde o nesmírnou 
úsporu nákladů našich i klienta a stoprocentní digitalizaci v této oblas-
ti jsme zvládli jako jediní v Evropě. Zbytek procesu je vlastně „jednodu-
chý“, aby byly splněny požadavky zákona, musíme zajistit na celém úze-
mí republiky sběrná místa na obaly, kontejnery, pytle a sběrné dvory. To 
děláme ve smluvní spolupráci s téměř šesti tisícovkami obcí a třemi stov-
kami odpadářských firem, ve spolupráci s nimi je také zajištěn svoz toho-
to odpadu. Pro státní správu musíme zajistit evidenci všeho sebraného 
odpadu a sběrných míst. Odpad je přepraven na třídičky odpadu, kde 
smluvně zajišťujeme jeho dotřídění na potřebnou kvalitu dle požadav-
ků zpracovatelů a pochopitelně s tím související evidenci. U některých 
druhů odpadu je nutné ještě smluvně zajistit jeho úpravu nutnou před 
vstupem do recyklace. Na konci tohoto řetězu je obchodovatelná dru-
hotná surovina, která je recyklována převážně v ČR a asi z jedné pětiny 
v zahraničí. Abychom zefektivnili síť zařízení na úpravu odpadu, uzaví-
ráme rámcové smlouvy o spolupráci téměř se všemi kraji. Na podporu 
třídění odpadů spotřebiteli také probíhá jak celostátní, tak i souběžně 
třináct regionálních komunikačních kampaní. Provozujeme také celo-
státní školní vzdělávací program o třídění a recyklaci odpadů, kterým 
již prošly statisíce dětí z poloviny škol v republice. S celým systémem je 
spojena řada kontrolních činností, audity v obcích, u svozových firem, 
na třídičkách, kterými se ověřuje evidence, správnost plateb i efektivita 
systému. V celém rozsahu jde o přibližně třicet tisíc smluvních vztahů, 
kterými je zajištěno, aby každý obal a z něj vzniklý odpad se dostal tam, 
kam patří a byl postupně evidován ve třech kontrolních evidencích tak, 
jak to požadují předpisy. Aby byl systém efektivní, je nutné jej řídit správ-
ným stanovením smluvních podmínek jednotlivých dodavatelů. K tomu 
potřebujeme odborné znalosti vlastně ze všech oblastí odpadového hos-

podářství a také statisticky zpracovat velké množství dat o nákladech, 
cenách druhotných surovin, jejich prognóze a tak dále. Naším cílem 
totiž není jen sebrat a recyklovat obalový odpad, ale především dělat to 
efektivně, což je společný zájem našich akcionářů i klientů.

4.  Setrvačná rétorika obvykle řadí tuzemské výsledky práce až za zahra-
niční, ale právě za systém třídění odpadů v České republice se určitě 
nemusíme stydět. Mohl byste srovnat náš systém v této oblasti s další-
mi s námi srovnatelnými státy a i dalšími zajímavými pohledy do světa? 
A v čem spočívá právě úspěch systému našeho? A pak ta pragmatická 
část otázky: kdo vymáhá poplatky u případných neplatičů a jsou zejmé-
na potravináři „ti disciplinovaní“ plátci? 

Rozhodně se nemusíme stydět za výsledky třídění a recyklace odpadů 
v ČR. Ty nás dnes jednoznačně řadí mezi nadprůměrné státy v EU. Dá 
se říci, že ve všech parametrech recyklace hodnocených podle směrni-
ce o obalech patříme mezi první pětku. Naši sběrnou síť a její efektivitu, 
stejně jako ochotu našich občanů třídit odpad nám dnes závidí řada nejen 
nových, ale i starých členů EU. To je určitě něco, co je pro ČR důležité.

Pro nás a naše klienty je však ještě důležitější to, že zatímco ve výsled-
cích recyklace patříme jednoznačně mezi nadprůměrné státy EU, pat-
říme současně v nákladech na tuto recyklaci mezi státy podprůměrné. 
Náklady recyklace jsou u nás výrazně nižší než evropský průměr. Dá se 
říci, že v evropském měřítku poskytujeme nadprůměrnou službu recyk-
lace za podprůměrnou cenu. To není pouze zásluhou a. s. EKO-KOM, 
ale i velmi dobře nastavené legislativy. 

U nás není obvyklé pochválit nějaký zákon, ale náš obalový zákon 
chválí experti ze zahraničí, tak bychom se nad tím mohli zamyslet. Jed-
ním z úspěchů naší legislativy je poctivý přístup firem k plnění obalové-
ho zákona. Je tomu zejména díky zapojení obchodu do povinností spo-
jených s uvedením obalů na trh. Obchodník má díky tomu zájem sám 
kontrolovat dodavatele, zda plní všechny požadavky a je v tom úspěšněj-
ší než sebelepší inspekce. V České republice se odhaduje, že jen okolo 
5 % obalů prodaných spotřebiteli pochází od firem, které zákon obchá-
zejí a na recyklaci se nepodílejí, ve většině států EU je toto číslo okolo 
20 % a někde i přes třicet.

Nakonec je tady ten největší úspěch, většina našich občanů třídí 
odpad, což v EU zdaleka není pravidlem. Odměnou za to jim je to, že 
ČR dnes patří mezi státy s nejmenším množstvím nerecyklovaných oba-
lových odpadů v EU.

5.  Jste akciová společnost – s podtextem „autorizovaná“. V čem spočívá 
tato autorizace? A kam podle Vás směřuje další vývoj sběru tříděného 
odpadu u nás a ve světě? A jak se i nadále bude na tomto dění podílet 
společnost EKO-KOM, a. s., nebo se dá předpokládat i zapojení dalších 
firem do této činnosti? Mohl byste v těchto souvislostech o budoucnosti 
vyslovit svoje odborné krédo?

Na našem trhu působí řada subjektů, které nabízejí zajištění recykla-
ce obalů. EKO-KOM v této oblasti zajišťuje služby asi 80 % trhu, a přes-
tože jeho podíl stále roste, což ukazuje kvalitu a efektivitu jeho služeb, je 
zřejmé, že pro řadu firem konkurence nabízí v konkrétním případě efek-
tivnější řešení, zejména v oblasti průmyslových obalů. Slovíčko autorizo-
vaná má dva různé významy. Z pohledu klienta naší společnosti je auto-
rizace státem určitou garancí. V případě uzavření smlouvy s námi totiž 
přenáší svou odpovědnost za splnění povinností k obalu na nás, na roz-
díl od použití služeb „neautorizovaného“ dodavatele, kdy z hlediska stá-
tu na klientovi zůstává odpovědnost za to, zda dodavatel skutečně splnil 
všechny podmínky zákona a zajistil recyklaci v souladu s ním.

Z hlediska naší společnosti je autorizace souborem velmi striktních 
a omezujících podmínek. Musíme zajistit sběr obalů na celém území 
republiky, kdy na jedno sběrné místo nesmí být více než určený počet 
obyvatel. Musíme uzavřít smlouvu s každým klientem, který o to projeví 
zájem, třeba i tehdy, kdy víme, že je to velmi nesolidní zákazník. Musí-
me uzavřít smlouvu s každou obcí. Musíme zajistit propagaci tříděného 
sběru odpadů atd. Ostatně celý soubor podmínek včetně autorizačního 
projektu je k dispozici na webových stránkách MŽP.

Klíčové na autorizaci z hlediska klienta je něco jiného. Společnost 
EKO-KOM musí všem klientům stanovit stejné cenové podmínky, přesně 
takové jako vlastním akcionářům. Nesmí akcionářům vyplatit žádný podíl 
na zisku a pokud zisk vytvoří, musí jej celý použít na recyklaci. Nesmí 
dokonce ani uzavřít se svým akcionářem žádnou jinou smlouvu než právě 
tu o recyklaci obalů akcionáře, za stejných podmínek jako s každým jiným 
klientem. To vše dohromady znamená, že zájmy našeho klienta i našeho 
akcionáře jsou zcela totožné, aby AOS EKO-KOM byla a zůstala společ-
ností, která zajišťuje plnění zákona za co nejméně peněz.

Kam směřuje další vývoj? Třídění a recyklace odpadů budou jistě 
složitější a technologicky náročnější s rostoucími požadavky legislativy. 
Budou ale také politicky žádanější nejen v EU. Obdobné legislativy má 
již Kanada, připravuje se v Japonsku, v USA, dokonce i v Číně a Rusku. 
A naše budoucnost. V roce 2002 jsme dokázali splnit podmínky evrop-
ské legislativy jako jediní. Pochopitelně, kterákoli skupina výrobců moh-
la tehdy a může i dnes založit druhou takovou firmu. Bude to pro ně mít 
smysl jen tehdy, pokud by dosáhli nižších nákladů recyklace jiným řeše-
ním. To může buď nastat v některém specifickém výrobním oboru se 
specifickými obaly či distribucí, nebo díky nějaké zcela nové převratné 
technologii, která by eliminovala náklady třídění, anebo tehdy, kdyby se 
EKO-KOM stal neefektivním a drahým. To třetí nedopustí naši akcio-
náři, technologický převrat v odpadech zatím není na obzoru a koneč-
ně vznik efektivního řešení pro specifická odvětví by byl v zájmu všech, 
protože by snížil náklady i nám.

Odborné krédo nemám, ale řeknu něco jiného. Moje první profese 
byl námořní důstojník na lodích námořní plavby, mám rád nové obzory 
a nebojím se rozbouřených vln. Je to užitečné v managementu i v odbor-
nosti.  Děkuji za rozhovor. Ing. František Kruntorád, CSc.
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Advent
Pochází z katolické církve. Je to období radost-

ného očekávání a těšení – věřící se těší na pří-
chod Spasitele, ostatní na nejpříjemnější svátky 
v roce. Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem 
šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, 
písně, které se zpívají na jitřních mších. Křesťané 
doporučují pro adventní týdny mírný půst, pro-
tože střídmost v jídle bystří rozjímání.

Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností 
Narození Páně (25. 12.). Děti dostávají adventní 
kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové 
okénko. Tématem adventní doby je, jak jsem se již 
zmínila, příchod Krista. Advent je rozčleněn na 
dvě části. Od první neděle adventní do 16. prosin-
ce je pozornost upřena na příchod Krista. Druhou 
částí je poslední adventní týden – 17.–24. prosince 
– a je zaměřena ke slavnosti Narození Páně.

Staročeské 
Vánoce

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc 
dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je 
poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, 
budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se 
tak jako tak musely koupit. 

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích jako spí-
še o vzájemné lásce a přátelství, radosti a poci-
tu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke spo-
lečným oslavám pod rodným krovem. Několik 
dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb 
a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnos-
tech daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, 
žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky 
z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu 
od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. 
Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se 
hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž 
nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se 
kuba z krup a česneku. Mezitím co se hospodyně 
snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých 
krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do 
slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé 
se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté prasát-
ko“. S přicházejícím soumrakem děti stále častě-
ji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se 
objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodi-
na sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým 
ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, 
vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu 
za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdří-
ve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. 
Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradi-
ce spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. 
Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro 
každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle váž-
nosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podáva-
ly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, 
masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dáva-
ly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve 
lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na sto-
le objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, 
nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky 

pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl 
hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíč-
ky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru 
zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetě-
zy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpí-
vali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý 
večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.

Někde však stromeček neznali nebo ho považo-
vali za německý zvyk a po starodávném způso-
bu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich 
kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavič-
ky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech 
králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlém-
ského výjevu až 6. ledna. 

O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl 
se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky 
ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes 
rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na ven-
kově děvčata třásla bezem.

Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvr-
cholením štědrovečerních oslav byla půlnoční 
mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře 
stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř 
kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. 
Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se 
postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štěd-
rého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni 
věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom 
jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítě-
te a s nadějí hleděli do nového roku.

Básničky
a říkadla
NA ŠTĚDRÝ DEN

Stromečku vstávej, ovoce dávej,
umej se, ustroj se, je Štědrý den!
   z Kladska

Nesu, nesu vodu o vánočním hodu
před vrata na hrníček, na zelený trávníček.
Vodo, vodičko studeničká, nese se ti večeřička.
Pověz ty mně pravdu, co se tě ptát budu:
kam se dostanu, na kterou stranu,
kde můj milý dnes, ozvi se mi pes!
Jestli na mne myslí a jak o mně smejšlí,
vezme-li mně nebo ne, na které straně je?
Ať bouchá neb seká, troubí neb píská,
střílí nebo práská, řeže nebo jede,
ve mlejně-li mele, odpověz mi směle!

z Čech

ZVÍŘÁTKA U JESLIČEK

Sem pospěšte ptáčátka, zvířátka,
zpívejte u děťátka,
spi, spi, spi, náš Ježíšku, spi!
Sem, sem jarní slavíčku, čížíčku,
zpívej libou písničku, spi, 
spi, spi, náš miláčku, spi!
Hrdlička se raduje, cukruje,
čížíčka okřikuje,
spi, spi, spi, náš holečku, spi!
Sýkorka ho vítá k nám, vítá k nám,
ty jsi všeho světa pán,
spi, spi, spi, náš panáčku, spi!
I ten malý střízlíček, stehlíček,
vrzají u jesliček,
spi, spi, spi, králi věčný, spi!
Žežulka na něj kuká, naň kuká,
holoubek na něj vrká,
spi, spi, spi, náš holoušku, spi!
    z Moravy

KOLEDA
Já jsem malý koledníček, vy jste velká koleda,
když mně nic nedáte, pošlu na vás medvěda.

z Horácka

ŠTĚDRÝ VEČER
Štědrý večer jasný, každému je milý,
dá nám Půnbůh vína, požehná obilí.

z Moravy

KOLEDA
Běžela liška po ledu,
ztratila klíček od medu,
kdo ho má, ať ho dá,
ať se liška nehněvá.
Běžela liška k háji,
hoňte si ji páni!
Já ji honit nebudu,
zmeškal bych já koledu.

z Čech

KOLEDA, KOLEDA
Koleda, koleda Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

z Čech

SÁNĚ
Anděl Páně zlámal sáně,
svatý David dal je spravit,
svatá Eva dala dřeva,
svatá Tereza dala železa,
svatý Jakub dal je okut,
svatý Job na ně hop,
svatý Jan vozil se na nich sám.

ze Slezska

KOLEDA
Koleda, koleda, Štěpáne, 
strejček tetu přetáhne.
“Hleďte, teto, dobře tak,
máte strejčka poslouchat.“

z Pardubicka

Vánoce, Vánoce
  přicházejí ...
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Vánoční
zvyky

LITÍ OLOVA
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžha-

ví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádo-
ba s vodou, kovový lavor a tekoucí olovo se do něj 
opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi 
abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpo-
znat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tva-
ru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký 
bod tání a jde to snadno. 

KRÁJENÍ JABLKA
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jabl-

ko, ale kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se 
všem ukáží a záleží na tom, jaký tvar má vnitř-
ní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti nebo více-
cípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. 
Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z pří-
tomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto 
zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké 
jablko. A nezapomeňte – od štědrovečerní veče-
ře se nevstává!

POUŠTĚNÍ LODIČEK
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíč-

ky (viz dále). Rozpůlí se několik vlašských ořechů 
a do prázdných polovin jeho skořápek se naka-
paným voskem upevní vždy po jednom úlomku 
vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami 
se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, kte-
rá vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlou-
hý a šťastný život. Každý si udělá svou lodič-
ku a pokud se lodička drží při kraji nádoby, je-
jí majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže 
lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 
Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích 
nebo ve stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté, šroubovi-
cové, různé barvy. Používaly se a místy se ještě 
používají na vánoční stromeček. Poezie Vánoc je 
s těmito svíčičkami úplně jiná než s dnes běžnými 
elektrickými. Pozor, jsou ale nebezpečné, nebez-
pečí požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li
se v blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také 
třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapá-
lit větev nad sebou. Svíčky se na stromek upev-
ňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je 
malý držák svíčky a pod ním kroužek na odkapá-
vající vosk.

PŮST
Na Štědrý den se zachovává až do večera přís-

ný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se 
slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první 
hvězda.

STÍNY
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. 

Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.

STŘEVÍC 
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. 

Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a ode-
jdou.

Vánoce,Vánoce 

U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného 

hosta.
Pod talíř se schová zlatý penízek.
Šupinky z kapra pro štěstí a aby se nás držely 

penízky.
Od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdy-

by někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, 
do roka zemře

Tradice 
betlémů

Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 
Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svý-
mi přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili 
na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, 
v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoč-
ní mši.

V Praze byl první betlém postaven pravděpo-
dobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. 
Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpo-
kládá se, že byl napodobeninou betlémské jesky-
ně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle toho-
to vzoru se jesličky začaly šířit do dalších koste-
lů a klášterů. 

Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky 
opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve měs-
tech mezi prostým lidem. K základním figurkám – 
Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům 
se stády a třem mudrcům – si lidé přidávali i dal-

ší postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly 
zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiá-
ly, z nichž se betlémy stavěly, byly rozmanité.

Betlémy byly papírové, ručně malované, vyře-
závané ze dřeva nebo modelované z různých tvár-
ných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průbě-
hu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak 
i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěv-
níků do různých regionálních muzeí. Nejvíce sta-
věli v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlic-
kých horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti.

Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšíře-
nějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbolem 
Vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován 
vánočním stromkem, který se nakonec stal no-
vým symbolem Vánoc. Současné vánoční výsta-
vy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je 
u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství 
sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem 
v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočka-
mi, které pořádá výstavy betlémů.

Tradice 
vánočního 
stromečku 

Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské 
vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha 
roku 1812. O třicet let později se v Praze stromky 
prodávaly jako běžná věc a lidé je nazývali Kristo-

PRVNÍ VEŘEJNÉ VÁNOČNÍ STROMY
U NÁS

1924 – Brno, 1925 – Plzeň
Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na 

veřejných prostranstvích se v evropských zemích 
ujala po první světové válce. Na českém území se 
podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřej-
ný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se 
za první republiky rychle rozšířila po dalších čes-
kých i moravských městech i vesnicích.

V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 
1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele 
Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese 
opuštěné děťátko – holčičku. Ze spisovatelovy ini-
ciativy se od uvedeného roku pod vánočním stro-
mem též umisťuje kasička, do které lidé přispíva-
jí na stavbu dětského domova pro opuštěné děti. 
V posledních letech bývá ve sbírce několik set tisíc 
korun. 

JMELÍ 
Této věčně zelené rostliny si povšimli již na-

ši předkové. Připadala jim tajemná – vždyť roste 
vysoko v korunách stromů a její plody, bílé bobu-
le, se podobají perlám a dozrávají právě v pro-
sinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzel-
né účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm, 
a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu 
čarodějnicím a zlým duchům. Věřilo se, že přináší 
štěstí stejně jako podkova nebo čtyřlístek.

Podle Keltů zajišťuje plodnost, proto se pod 
ním dodnes líbáme. Navíc přináší do domu štěs-
tí, odvahu a lásku.

Ve středověku se používalo jako významná 
léčivá rostlina a moderní věda léčivé účinky jme-
lí potvrdila. Jmelí obsahuje látky snižující krevní

ŠUPINY
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává něko-

lik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý 
rok dostatek peněz.

PEČENÍ VIZOVICKÉHO PEČIVA
Pečou se vánoční svícny, ozdoby na stromek, 

drobné dárky pro přátele, různé figurky.

vým strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných čes-
kých rodinách, na Moravě se začal objevovat až 
počátkem našeho století.

Stromeček k nám pronikl z německého úze-
mí, kde se v 17. a 18. století šířil od města k měs-
tu. V minulém století a do poloviny našeho byla 
vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době 
je pro svou vzácnost nahrazena odolnějším smr-
kem a borovicí. 

Vše je připraveno. Půlky ryby, očištěné od šupin, zbytky kostry, jikry poslouží jak k přípravě hlavního
štědrovečerního jídla, tak i rybí polévky.

Čím jsou porce menší (tenčí), tím je snáze propečeme, prosmažíme atd. Až z nich se dá také případně
lehce odstranit kůže (pokud je to požadováno).
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tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj 
získávají tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskle-
róze. 

O jmelí také existuje mnoho legend. Podle jed-
né bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl 
zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom 
prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, kte-
rá zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou. 
Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, 
a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.

Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, 
jejichž listy na podzim opadávají a jeho užívá-
ní jako dekorační vánoční rostliny se do Evropy 
rozšířilo z Anglie. Tento zvyk se u nás dodržuje 
dodnes a lidé stříbrné, zlaté či zelené snítky jmelí 
připevňují k lustru či dávají do váziček na stůl. 

ADVENTNÍ VĚNEC 
K nejznámějším symbolům předvánočního ča-

su patří adventní věnec. Svíčky na něm si zapa-
lují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Dny se 
zkracují, tmy přibývá. Postupné rozžíhání svící na 
adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista 
do života znamená přemožení temnoty a nárůst 
světla, pokoje a radosti. Věnec je víc než pouhou 
okrasou. Zelené větve provoní dům, znamenají 
život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyja-
dřuje společenství a plameny světlo, které osvě-
cuje každého člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři 
adventní neděle.

Původní barvou adventu je fialová – podle bar-
vy kněžského roucha. Fialová však bývala v minu-
losti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostře-
dí nahradila lehce dostupná červená, ale v součas-
né době se na věnce používají různé barvy podle 
libosti, nálady, vkusu. 

Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fia-
lovou, lidová tradice na straně druhé však zapo-
vídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě 
prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy hezký 
adventní věnec, bez červené se patrně neobejde-
te.

Základem věnce je jakákoli zelená dřevina 
– jedle, smrk, borovice, ale i některá zahradní 
dřevina (je ohebnější a nepíchá). Adventní věn-
ce nepatří nikam jinam než na vstupní dveře. 
Myšleno je adventní věnec bez svíček. Zavěsí-
me na dveře, nikam jinam ne, ani ne na stěnu, 
ani na krb, pouze na venkovní dveře. Advent-
ní věnec se svíčkou samozřejmě bude na sto-
le. Každou adventní neděli si svíčku zapálíme 
a budeme se společně těšit na blížící se Váno-
ce. Hlavně dětem popřejeme hodně trpělivosti, 
těšení si můžou krátit adventním kalendářem, 
každý den v dalším okénku mohou najít malič-
kou odměnu. 

HISTORIE VÁNOČKY
Vánočka má dlouhou historii a udržela se 

v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánoč-
ce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drob-
nými proměnami. V minulosti byla pojmenová-
na jako húska nebo calta a někde se v Čechách 
dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenování-
mi – pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečer-
nice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánoč-
ku mohli péct pouze cechovní řemeslníci – peka-
ři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. 
První z doma upečených vánoček měl dostat hos-
podář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánoč-
ka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. 
Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku 

přicházejí ...
dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. 
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, 
a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení 
vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánoč-
ce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé 
zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta 
měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvy-
kem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení 
našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý 
následující rok. Připálená nebo natržená vánočka 
věštila nezdar. 

Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatel-
nou součástí vánočních svátků, ať pečená doma, 
nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedin-
ci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sed-
mi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo 
upletou celou vánočku najednou ze šesti prame-
nů.

Ingredience:
3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 
1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žlou-
tek, špetka soli, vanilkový cukr, citronová kůra, muš-
kátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mand-
lí, vajíčko na potření

Postup:
Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisy-

peme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou 
a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme 
mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, 
citronovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, 
žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý 
kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé 
rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto 

nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, 
oloupané krájené mandle a těsto ještě prohněte-
me. Utvoříme v míse hladký bochánek, popráší-
me jej moukou a necháme přikrytý kynout na tep-
lém místě (při větším množství těsta i přes noc). 
Vykynuté těsto rozdělíme na vále na 9 dílů a uple-
teme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pra-
menů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pra-
menů. Pergamenový papír potřený tukem položí-

me na plech a na něj postupně vrstvíme prameny 
vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. 
Před vložením do trouby ještě potřeme rozšleha-
ným vajíčkem a posypeme nasekanými mandle-
mi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů 
i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení 
nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. 

Recepty
SMAŽENÝ KAPR

Ingredience:
800 g kapra, sůl, 4 lžíce hladké mouky, 2 vejce, 
100 ml mléka, 250 g strouhanky, olej rostlinný, 1 
citron 

Postup:
Očištěnou a vykuchanou rybu omyjeme, osu-

šíme a nakrájíme na porce ve tvaru podkovy, 
můžeme kapra namočit den předem do mléka, 
osolíme a potřeme kořením. V hlubší pánvi zahří-
váme olej. Porce obalujeme v hladké mouce, v roz-
šlehaných vejcích s mlékem a ve strouhance. Oba-
leného kapra vkládáme do oleje rozpáleného na 
180 °C a zvolna smažíme po obou stranách asi 
12 minut dozlatova. Hotové porce ihned vyjme-
me a klademe na papírový ubrousek, aby se vsá-
kl přebytečný tuk. Na jednotlivé talíře pak pěkně 
upravíme dílky citronu, porce bramborového salá-
tu a smaženého kapra.

KAPR NA ČERNO
Ingredience:
6 porcí kapra, 1 lžíce octa, 1 menší cibule, něko-
lik zrnek pepře a nového koření, malý kousek bob-
kového listu, špetka tymiánu, 50 g másla, 100 g 
kořenové zeleniny, necelý 1/2 litr vývaru z kapra, 
2 mírně navršené lžíce strouhaného chleba, 40 g 
strouhaného perníku, 1 lžička karamelu, 2-3 lžíce 
švestkových povidel, 1/4 l červeného vína, 10 man-
dlí, 30 g rozinek, hrst sušených švestek, citronová 
šťáva 

Postup:
Do hrnce vlijeme tolik vody, aby byla ryba 

potopená, přidáme sůl, ocet, rozpůlenou cibuli, 
koření a zvolna 10 minut vaříme, pak přidáme 
rybí porce, uvedeme znova do varu a povaříme
12–15 minut. Potom rybu opatrně vyjmeme na 
talíř. Na nudličky nakrájenou zeleninu osmah-
neme na másle, podlijeme proceděným vývarem 
z ryby, přidáme strouhaný perník a chléb, kara-
mel, změklá povidla a víno a vaříme do zhoustnu-
tí. Uvařenou omáčku přecedíme, přidáme oloupa-
né na nudličky nakrájené mandle, přebrané, omy-
té rozinky a předem namočené švestky a krátce 
povaříme (ze švestek by neměly vypadnout pec-
ky) a dochutíme citronovou šťávou a cukrem. Do 
hotové omáčky vrátíme porce kapra a necháme 
v chladnu do druhého dne rozležet (v dřívějších 
dobách se kapr na černo připravoval o dva až tři 
dny dříve). Před podáváním zvolna ohřejeme. 
Podáváme s houskovým knedlíkem.

PLNĚNÝ KAPR
Ingredience:
kapr, 300 g slaniny, máslo, křen, olej, sůl 

Postup:
Vykuchaného a očištěného kapra prosolí-

me a dáme na dvě hodiny do chladu odležet. 
Potom kapra uvnitř potřeme máslem a naplníme 
nastrouhaným křenem smíchaným se slaninou. 
Dáme péci na olejem vymaštěný plech. Upečeme 
do půlky, kapra obrátíme, posypeme ještě křenem 
a nakrájenou slaninou, dopečeme.

BRAMBOROVÝ SALÁT
4 porce

Ingredience:
100 g brambor, 100 g celeru, 100 g mrkve, 100 g
petr žele, 50 g sterilovaného hrášku, 1 cibule, 2 ste-
rilované sladkokyselé okurky, 1 větší jablko, 100 g 
majonézy nebo majolky, sůl, cukr, 3 lžíce oleje,
1 lžička worcesterové omáčky, 1 lžička octa 

Postup:
Očistíme a omyjeme brambory i zeleninu a uva-

říme je každé zvlášť doměkka. Vychladlé brambo-
ry oloupeme, nakrájíme na kostičky, přidáme hrá-
šek a ostatní zeleninu drobně nakrájenou a na kos-
tičky nakrájené jablko. Vše smícháme, osolíme, 
zalijeme olejem, worcesterovou omáčkou a octo-
vou vodou přislazenou kostkou cukru. Promí-
cháme a lehce spojíme majolkou. Salát necháme 
v chladnu odležet 2 hodiny.

Vánoční třístranu připravil
Martin Bouška

Fota: Ing. Jiří Vostradovský, CSc.
I tak může být netradičně o Vánocích servírován pečený kapr. V tomto případě s bramborovou kaší a se
špenátem, chutná velmi dobře.

Až neskutečně tvarované a podbízející se dobroty se dají připravit ze separovaného rybího masa. K tomu
velmi dobře může posloužit právě i kapr. 

Podkovami jsou nazývány příčné řezy tělem (kolmé na páteř). Kostra se neodstraňuje. Na hlavních
žeberních kostech dobře drží svalovina.
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Stejně jako u většiny evropských náro-
dů i u národů jiných světadílů patří Vánoce 
i v České republice mezi největší a nejoblí-
benější svátky v roce. Pojem „České Váno-
ce“ má specifický kulturní význam, neboť 
v průběhu staletí si český národ vytvo-
řil zcela osobitou podobu těchto svátků. 
Zahrnuje bohatou tradici lidových obyčejů, 
obřadů, folklorních projevů a v neposlední 
řadě zcela výjimečnou tradiční vánoční gas-
tronomii.

VÝZNAM SLOVA
VÁNOCE

Samotné slovo Vánoce má v našem jazyce 
nejednoznačný původ. Ryze lidovou povahu má 
výklad slova z pohanského zvyku oslavy slunovra-
tu. Ten se slavil celých 12 dní a 12 nocí se symbo-
likou každého dne jako jednoho z dvanácti kalen-
dářních měsíců. Celému období oslav se říkalo 
„O dvanácti nocích“, zkráceně „O dvánnocích“, 
až zbylo současné „O Vánocích“.

Druhým výkladem připouštějícím přejmutí 
výrazu Vánoce z jiného cizího jazyka je z němec-
kého „Weihnachten“. Je zřejmé, že v českém slo-
vě Vánoce je jeho jednoznačná část „-noce“ stejná 
jako v německém „-nachten“.

 V křesťanském světě je jediným smyslem 
Vánoc oslava narození Ježíše Krista. V anglic-
kém názvu „Christmas“ je obsaženo slovo Christ 
= Kristus, v polském „Boze Narodzenie“ slyšíme 
jasně Boží narození.

VÁNOCE
VE SVĚTĚ

Přestože slovo Vánoce zaznívá v různých jazy-
cích po celé planetě, jsou to svátky jenom křesťan-
ské. Avšak ani dva historicky hlavní křesťanské 
proudy – východní (pravoslaví) a západní (římští 
katolíci a protestanti) – se neshodují na stejném 
datu jejich oslav. Např. v Rusku je 24. prosinec oby-
čejným pracovním dnem a Pravoslavné Vánoce při-
padají podle juliánského kalendáře až na 6. a 7. led-
na (na rozdíl od námi používaného gregoriánské-
ho kalendáře).

Zhruba v období křesťanských Vánoc slaví Ži-
dé po celém světě svůj osmidenní svátek Chanu-
ku, jehož termín je pohyblivý a je také označován 
jako svátek světel. Samozřejmě, že má svůj spe-
cifický obsah vracející se až do doby jeruzalém-
ského chrámu a nejznámější tradicí je zapalování 
osmiramenného svícnu. 

Hinduismus ani buddhismus podobné svátky 
nemají, přesto i v asijských zemích vyznávajících 

v převážné většině tato dvě světová náboženství, 
se Vánoce čím dál častěji a stále ve větší míře při-
pomínají. Jde však pouze o komerční záležitost 
bez hlubšího významu, 
tedy i bez lidových tra-
dic. Často jsou – třeba 
jako v Japonsku – pou-
ze příležitostí uspořádat 
si večírek nebo si předat 
dárky.

Složitější otázkou 
jsou oslavy Vánoc v mus-
limském světě. Z jed-
né strany jsou naprosto 
odmítány jako něco, co 
zavání „kulturním impe-
rialismem“, tedy vnuco-
váním západního svát-
ku do jejich společnos-
ti, na druhé straně je 
Ježíš i muslimským pro-
rokem, jenž se arabsky 
jmenuje Ísa. Tento rozpor řeší zejména západní 
Evropa a USA se silnými muslimskými komunita-
mi dodržujícími přísná pravidla Islámu.

ČESKÉ VÁNOCE
Vraťme se domů, do naší české kotliny 

a k „Českým Vánocům“. Mladí i staří, natožpak 
děti, jsou jakoby okouz-
leni slovy „vánoční svát-
ky“ a prožívají při nich 
vzrušující chvíle napě-
tí a očekávání. Lidové 
zvyky vrcholí o Štědrém 
dnu, který je podle lido-
vé víry nejvhodnějším 
dnem v roce pro věště-
ní budoucnosti a vypl-
nění pověr k zajištění 
hojnosti a plodnosti na 
následující rok. I když 
v dnešní době je jejich 
praktikování stále méně 
časté, ve většině českých 
domácností se dodržuje 
rituál štědrovečerní gas-
tronomie. Po celoden-

ním půstu nebo alespoň konzumaci bezmasé stra-
vy se rodina schází u společného stolu k slavnostní 
večeři s typickým smaženým kaprem, bramboro-

vým salátem, často i s rybí polévkou. Důležitou 
součástí tabule je jablečný závin, čerstvá vánočka 
a drobné vánoční pečivo. Tradice pečení cukroví je 
do dnešní doby neodmyslitelnou součástí Adven-
tu. Pečivo pro vánoční stůl je připravováno podle 
rodinných zvyků a snad nikdy nechybí perníčky, 
zázvorky, vanilkové rohlíčky, linecká kolečka, oře-
chové pracičky a mnohé další.

MEDOVÉ PERNÍČKY
Tyto klasické vánoční sladkosti patří pro svoji 

chuť a zdobnost k nejoblíbenějším pochutinám. 
Navíc se používají i jako vánoční dekorace pro 
svoji intenzivní charakteristickou vůni, která pro-
voní celý byt.

Perníky jsou příkladem medového pečiva, které 
má bohatou historii. Jednoduché výrobky z mou-
ky a medu jsou známy již z Egypta, byly naleze-
ny v egyptských hrobech. Ceněny byly perníky 
i v Antice pro svůj slavnostní a symbolický význam 
(např. symbol srdce se uchoval do dnešní doby). 

V českých zemích existuje první písemný 
záznam o perníkářích z roku 1335 na Trutnovsku. 
Již dříve však dorazili perníkáři do Prahy, a to buď 
z Německa nebo z Itálie. Říkalo se jim caletníci, 
usadili se v Caletné (Celetné) ulici a rozvíjeli své 
lahodné řemeslo.

Vrcholem medovníkářství neboli perníkářství 
bylo 16. století, kdy se těsto vtlačovalo do dřevě-
ných, často velice bohatě vyřezávaných forem. 
Říkalo se jim kadluby, byly vyráběny ze dřeva 
ovocných stromů a nahradily do té doby používa-
né hliněné formy z pálené hlíny. 

Vykrajované perníky pomocí mnohem jed-
nodušších plechových formiček, které se spo-
lu s plastovými používají dodnes, se začaly vyrá-
bět v 19. století. Náměty formiček se různily pod-
le krajů, přizpůsobovaly se době jejich vzniku či 
prostředí, kde byly následně výrobky prodávány. 
Na poutích byla poptávka po náboženských moti-
vech, na jarmarcích byl vždy zájem o srdce a tva-
ry zvířat, např. koní. 

V současné době dochází k určité renesanci 
využívání zdobených perníčků jako vánočního 
symbolu. Stávají se nejen pochoutkou, ale i objek-
tem tvůrčího výtvarného umění.

Protože je med velmi zdravý a používá se 
v každém receptu na perníkové těsto, lze konsta-
tovat, že sladkosti o Vánocích jsou sice fajn, ale 
medový perník je prostě nejlepší!

Sladké, klidné a spokojené Vánoce
přeje Eva Nováková,

IREKS ENZYMA s. r. o.

Vánoce, Vánoce   přicházejí ...
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Váš dodavatel potravinářských surovin
již od roku 1992

Barentz spol. s r.o.,
Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, tel.: +420 376 321 612, fax: +420 376 321 510

info.desk@barentz.cz www.barentz.cz

Zajišťujeme dodávky potravinářských surovin,
technologické poradenství a servis s tímto spojený.

Děkujeme našim zákazníkům
a obchodním partnerům

za projevenou důvěru v roce 2006
a přejeme všem hodně zdraví, štěstí 

a podnikatelských úspěchů v roce 2007.

� Modifikované a nativní škroby
� Pektiny a karagenany
� Želatina
� Xanthanová a guarová guma
�  Potravinářská barviva

včetně karamelového kuleru
� Aromata
�  Sladidla – Aspartam, Acesulfam K, 

Sacharin
� Maltitol, Sorbitol, Xylitol, Mannitol
� Fruktóza krystalická „GMO free“
� Maltodextriny
� Glukózové sirupy a krystalická glukóza
� Vitamíny, minerální látky a premixy
� Sušená zelenina a ovoce
� Glutaman sodný a nukleotidy
� Sojové koncentráty a izoláty
� Hrachová bílkovina – Nutralys

� Živočišné proteiny
�  Náhrada fosfátů na bázi amino kyselin 

– Amidin
�  Povrchové barvivo pro masné výrobky 

– Rotasil
� Antimykotikum – Nisin, Natamycin
� Syřidla – živočišná, mikrobiální
� Deriváty mléka a syrovátky
� Bezvodý mléčný tuk
� Rozpustná vláknina – Nutriose
� Benzoan sodný a Sorban draselný
� Kyselina vinná
� Kyselina askorbová a Askorban sodný
�  Kyselina citronová, citran sodný

a vápenatý
� Kyselina mléčná a mléčnan sodný
� Kyselina jablečná a fumarová
�  Nutraceutická aditiva a mnoho dalších.

Hezké prožití
vánočních svátků

všem našim dodavatelům, 
obchodním partnerům

a zákazníkům, poděkování
za dosavadní spolupráci

a pevné zdraví
do roku 2007

přeje

MILTRA B s. r. o., 569 41 Městečko Trnávka 292
Tel.: 461 352 030, fax: 461 352 031

e-mail: sekretariat@miltra.cz
www.miltra.cz

ARTUŠ
– další novinka ze skupiny
„ČERTOVSKY
DOBRÉ SÝRY“
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Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4, tel.: 241 008 100, fax 241 008 140
E-mail: messer.technogas@messer.cz 
Odborné dotazy: ata@messer.cz
www.messer.cz

S přáním příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2007
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. 

pf 2007

Přejeme Vám

klidné prožití vánočních svátků

a plno krásných a voňavých dní

v roce 2007

TRUMF Internat ional .  F i rma s  nádhernou vůní ...  
www.trumf.cz

 MILCOM a. s.,
Ke Dvoru 12a,
160 00 Praha 6

                                & 

Váš partner pro zajištění 
stálé jakosti a efektivnosti výroby
Vám děkuje za spolupráci v roce

2006.
Všem mlékařům a potravinářům

přejeme krásné Vánoce 
a  v roce

2007
hodně štěstí,

zdraví a úspěchů.
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Litovel (red) – Pivo Litovel Pre-
mium získalo jedno z nejprestižněj-
ších světových ocenění. Z meziná-
rodního pivního festivalu ve Stock-
holmu, kde spolu soutěžilo více než 
tisíc druhů piv vařených po celém 
světě, si litovelská dvanáctka při-
vezla domů stříbrné ocenění v nej-
prestižnější kategorii ležáků. 

Světový úspěch litovelské klasic-
ky vařené dvanáctky Litovel Premium 
přichází necelý měsíc poté, co zvítězi-
la na nejprestižnější domácí anonymní 
degustační soutěži a získala titul Čes-
ké pivo 2006. „Letošní rok nám přinesl 
opravdu nevídanou sbírku ocenění. Po 
třech zlatých medailích na nejprestiž-
nějších domácích soutěžích v jednom 
roce je tu nyní i medaile celosvětová. 
To jen dokazuje, že vařit pivo klasic-
kým způsobem se vyplatí a na pivu je 

Litovelská klasika triumfovala ve světě

Litovel (red) – Až šestnáct tisíc 
hektolitrů nealkoholického piva 
vystaví letos Pivovar Litovel. Na 
základě nárůstu poptávky za obdo-
bí prvních deseti měsíců letošního 
roku očekává vedení pivovaru zvý-
šení celkového výstavu nealko piva 
Litovel Free na 150 % loňské sku-
tečnosti. V uplynulém roce uvařil 
pivovar přes 10 500 hl nealkoholic-
kého piva. 

Roste poptávka i po sudovém neal-
koholickém pivu. Toho by měl pivovar 
v Litovli uvařit letos asi 322 000 půllit-
rů. V meziročním srovnání to předsta-
vuje nárůst na 140 procent. Loni pivo-
var vystavil přes 230 000 načepova-
ných půllitrů.

Nealkoholické pivo v sudech při-
tom zatím není zcela obvyklé, větši-
na pivovarů ho nedodává. Litovelský 
pivovar to dělá již sedm let. Sudové 
nealko pivo tvoří asi 11 % z celkového 
množství nealko piva, které se v Lito-
vli vystaví.

„Dodávání nealkoholického piva 
v sudech je v našem pivovaru již řa-
du let běžnou záležitostí,“ říká Miro-
slav Koutek, ředitel Pivovaru Litovel, 
a dodává: „Náš technologický postup 
je náročný. Zatímco někteří jiní výrob-
ci používají zahraniční licenční postu-
py, výroba litovelského nealkoholické-
ho piva je založena na klasických tech-
nologických principech. Pivo se vaří ze 
stejných surovin jako všechna ostatní 
piva a při výrobě se musí více hlídat.“

Technologické postupy používané 
v Litovli jsou vedeny přirozenou ces-
tou, kdy se při výrobě řízeným klasic-
kým kvašením omezuje tvorba alkoho-
lu. 

Historie vaření nealkoholického 
piva v Pivovaru Litovel sahá až do roku 
1991. Nealko pivo z Litovle bylo původ-
ně označeno PITO-leight. V letech 92 
až 94 vařil pivovar dokonce i tmavé 
nealkoholické pivo pod názvem PITO-
dark. Pro malý odbyt byla však jeho 
výroba v roce 1994 ukončena. Neal-
koholické pivo se stáčelo původně jen 
do lahví. Od roku 1999 se také stáčí 
do sudů. 

Sudové nealkoholické pivo v minu-

Litovelský pivovar letos vystaví
o polovinu více nealkoholického piva než loni

R O S T E  P O P T Á V K A  I  P O  S U D O V É M  N E A L K O H O L I C K É M  P I V U

losti nejvíce odebírala sportovní zaří-
zení, dále pak subjekty, které provo-
zují závodní stravování a také některé 
restaurace. A právě tam po něm ny-
ní nejvíce roste poptávka. Nealkoho-
lické čepované pivo je točeno do spe-
ciálních sklenic, které jsou zcela jasně 
odlišné od běžného skla na pivo alko-
holické.

Nealkoholické pivo z Litovle bylo 
za své vynikající chuťové vlastnosti 
již několikrát oceněno na celostátních 
anonymních degustacích. Naposledy 
v Českých Budějovicích získalo titul 
„Pivo České republiky 2006“.

Nealkoholické pivo je na trhu 
doplňkovým, ale velmi potřebným pro-
duktem. Mění se životní styl, lidé stá-
le častěji jezdí autem, proto poptávka 
po nealko pivu roste. Ocení ho zejmé-
na řidiči a běžně ho může konzumo-
vat každý člověk, který z nejrůznějších 
důvodů nemůže nebo nechce pít alko-
holické pivo. Spotřeba nealkoholic-
kého piva stoupá především v letních 
měsících, a to až o 100 procent oproti 
zimním měsícům.

„Nealkoholické pivo dobře zahá-
ní žízeň. Má pozitivní účinky na lid-
ský organismus, neboť je to živý nápoj 
plný řady výživných látek – vitami-
nů a minerálů, který je jistě zdravější 
než přeslazené limonády plné cukru 
a umělých přísad,“ vysvětluje ředitel 
pivovaru Miroslav Koutek.

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

Piji to kafe, nevybírej z toho jen rum! (sch)

Praha – Velkopopovický Kozel 
znovu slaví úspěchy i na zahranič-
ních trzích. Zatímco v roce 2005 
dosáhl v Maďarsku, kde je licenč-
ně vyráběn, jeho prodej 68 000 hl, 
pro tento rok se počítá s objemem 
130 000 hl piva. V rámci místní-
ho trhu je možno jej najít ve 400 
restauracích a 8 000 obchodech. 
O jeho významné pozici svědčí i to, 
že značku Velkopopovický Kozel zná 
v Maďarsku téměř každý druhý spo-
třebitel. Pivovar Dreher v Maďarsku 
je třetím zahraničním místem, kde 
se Velkopopovický Kozel licenčně 
vyrábí. Tato tradiční česká znač-
ka je dnes vůbec nejprodávanějším 
českým pivem v zahraničí.

„Jsme rádi, že prodeje v Maďarsku 
potvrzují, že Velkopopovický Kozel 
čím dál víc chutná nejen doma, ale 
i za hranicemi České republiky. Znač-
ce se v Maďarsku dostává silné marke-
tingové podpory a dokáže konkurovat 
jak místním, tak importovaným pivům. 
Velkopopovický Kozel je dnes nejpro-
dávanějším českým pivem na tamním 
trhu. Během roku už ho zná každý dru-
hý spotřebitel a maďarští spotřebitelé 
vnímají Velkopopovického Kozla jako 
moderní, kvalitní a pravé české pivo,“ 
uvedl Martin Kuděla, manažer značky 
Velkopopovický Kozel. 

Na maďarském trhu najdete Velko-
popovický Kozel Světlý, a to v čepova-
né podobě ve 400 restauracích a hos-
podách a v 8 000 obchodech lahvovou 
a plechovkovou variantu. Velkopopo-
vický Kozel se v zahraničí licenčně 
vyrábí podle tradiční české receptury 
pod dohledem českých sládků a z dove-

zených českých surovin. Výrobu v ses-
terském pivovaru Dreher kontrolují 
nejzkušenější sládci z velkopopovické-
ho pivovaru. 

Celkem se Velkopopovický Kozel 
prodává ve 24 zemích světa od Fin-
ska až po Austrálii. Představuje konku-
renceschopnou tradiční českou znač-
ku, která je velmi dobře uplatnitel-
ná na vybraných trzích a nabízí velmi 
dobrý poměr kvality a ceny. Průzku-
my potvrdily, že například v Rusku je 
Velkopopovický Kozel nejznámějším 
a nejúspěšnějším českým pivem. Vel-
ké popularity již tradičně dosahuje ve 
skandinávských a pobaltských zemích 
a třeba ve Finsku je největší importova-
nou značkou piva.  Vladimír Jurina

Plzeňský Prazdroj, a. s.

� Plzeňský Prazdroj, a. s., je lídrem 
českého trhu a s vývozem do 50 zemí 
celého světa je zároveň největším expor-
térem českého piva. Plzeňský Prazdroj 
patří do mezinárodní pivovarnické spo-
lečnosti SABMiller plc, jedné z největ-
ších na světě, přítomné ve 45 zemích 
čtyř kontinentů.
� Velkopopovický Kozel je znač-
kou, která má své nezastupitelné mís-
to v portfoliu Plzeňského Prazdroje. 
Patří ke značkám s nejdynamičtějším 
růstem jak na českém, tak i na zahra-
ničních trzích. Velkopopovický Kozel 
Černý je zároveň lídrem trhu s tmavý-
mi pivy v České republice. Pivovar Vel-
ké Popovice v loňském roce oslavil 131 
let od svého založení v roce 1874. 
� Aktuální informace o aktivitách 
a projektech podporovaných značkou 
Velkopopovický Kozel najdete na inter-
netových stránkách www.kozel.cz

Velkopopovický Kozel 
nejúspěšnějším

českým pivem v Maďarsku

Zájem turistů
o královský pivovar roste

KRUŠOVICE – Prohlídka Královského pivovaru Krušovice spojená s degusta-
cí piva v historické sladovně láká rok od roku více turistů. V loňském roce si pro-
hlédlo jeden z nejmodernějších pivovarů 18 123 návštěvníků, letošního jubilejní-
ho 25 000. hosta přivítali v pivovaře již 18. října. Není náhodou, že se jím stal pan 
Vadim Oleško z Ukrajiny, protože ruských a ukrajinských turistů přijíždí z celkové-
ho počtu zhruba 80 %. Rusko a Ukrajina zároveň patří mezi nejvýznačnější partne-
ry krušovického exportu, který letos míří do 27 zemí a zaznamenává další růst. 

Královský pivovar Krušovice pro rozvoj turistiky v obci Krušovice programo-
vě zlepšuje podmínky. Na parkovišti před pivovarem se staví pro zákazníky mezi 
stávajícími prodejnami stylový zastřešený prostor s vyhlídkou. Na starém pivovar-
ském dvoře přibude pro turisty do příští sezony sociální zařízení a prostorná pro-
dejna piva a reklamních předmětů.

Vlastimil Bradáč, Královský pivovar Krušovice a. s.

Za přítomnosti ředitelky cestovní kanceláře Universal tour, paní Viktorie Dajneko, 
pozdravil jubilejního návštěvníka v krušovické sladovně generální ředitel Královské-
ho pivovaru Krušovice Ing. Pavel Gregorič. 

to nakonec znát. Přirozené kvašení na 
otevřené spilce a dlouhá doba zrání při-
náší pivu plnou, vyváženou chuť a jedi-
nečný říz,“ říká Miroslav Koutek, ředi-
tel Pivovaru Litovel.

Klasicky vařené pivo z Litovle se 
letos již stalo Českým pivem roku 
2006. Na počátku roku vyhrálo i v sou-
těži Česká pivní pečeť 2006. Litovelská 
jedenáctka získala tehdy právo užívat 
uznávaný titul a známku „Česká pivní 
pečeť 2006“ po celý letošní rok. Lito-
velské nealkoholické pivo Free, které 
se rovněž vaří klasickým způsobem, 
vyhrálo zase letošní ročník soutěže 
Pivo České republiky 2006. 

Stockholmský Beer & Whisky festi-
val se koná každým rokem a je jedním 
ze čtyř největších pivních festivalů na 
celém světě. V prestižní stockholmské 
soutěži s vysokou mezinárodní reputa-
cí se během dvou víkendů mezi sebou 
utkalo v jedenácti soutěžních kategori-
ích přes tisíc druhů nejrůznějších piv 
z celého světa. Jednotlivá piva hodnotí 
vždy šestnáctičlenná komise sestavená 
z odborníků a novinářů.

Výsledky nejprestižnější kategorie 
ležáků s obsahem alkoholu do 5,9 %:  
1.  Pickla pils, Nynäshamns angbryg-

geri
2.  Litovel Premium, Pivovar Litovel
3.  Slottskällans Pilsner, Slottskällan 

bryggeri
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Projekt zahrnuje rozšíření výrobní 
i stáčecí kapacity a zavedení nových 
obalů, které budou poprvé použity prá-
vě v nové stáčírně. Špičkové technolo-
gie filtrace i pasterizace, výkonné stá-
čecí linky a ihned navazující distribuč-
ní prostory – to vše má za cíl zachování 
nejvyšší kvality a dokonalého složení 
piva z plzeňské varny prostřednictvím 
precizních stáčecích procesů, v nichž 
pivo začíná své putování ke svým 
zákazníkům doma i v zahraničí.

V nové budově, ke které patří také 
sklad distribuce, se nacházejí dvě stá-
čecí linky: na lahve (vratné i nevrat-
né, v několika typech balení) a na dva 
typy plechovek (0,5 l, 0,33 l). Investič-
ní akce zahrnovala i dvě nové filtrač-
ní linky a přetlačné tanky. Nová stáčír-
na bude sloužit nejen Pilsner Urquell, 
ale také pivu Gambrinus, popřípadě 
dalším značkám vyráběným v Plzeň-
ském Prazdroji. Ve srovnání s ostatní-
mi evropskými pivovary je tato investi-
ce svým rozsahem ojedinělá.

Mike Short, generální ředitel Plzeň-
ského Prazdroje, uvedl: „České pivo, 
vysoká pivní kultura a tradice patří 
k nejznámějším a nejobdivovanějším 
atributům České republiky. Na vrcho-
lu fenoménu „české pivo“ stojí plzeň-
ská značka Pilsner Urquell. Právě pro 
jeho výjimečnou chuť, kvalitu a histo-
rii společnost SABMiller zvolila Pil-
sner Urquell za svoji vlajkovou loď. 
Díky masivní podpoře roste export 
značky do světa a plzeňské pivo dobý-
vá nové trhy. Rostoucí zájem o Pilsner 
Urquell vyvolal potřebu posílit výrobu 
a vybudovat novou plnící linku, nejmo-
dernější ve střední Evropě. Plzeňský Pra-
zdroj tak vstupuje do nové éry své his-
torie, v níž je Pilsner Urquell obdivován 
jako světově proslulý nápoj reprezentu-
jící nádhernou zemi uprostřed Evropy 
a šikovnost lidí, kteří v ní pracují.“

Vlastník Plzeňského Prazdroje, 
mezinárodní společnost SABMiller, 
si Pilsner Urquell vybral jako vlajko-
vou loď svých tří klíčových meziná-
rodních značek a vynakládá značné 
prostředky a úsilí na rozsáhlou marke-
tingovou podporu, rozvoj výroby a dis-
tribuce. Např. ve Velké Británii investu-
je SABMiller v příštích 18 měsících do 
podpory Pilsner Urquell přes 2 milio-
ny liber (84 mil. Kč). Historický pivo-
var v Plzni je originálním zdrojem piva 
Pilsner Urquell, a proto je zcela logic-
ké, že právě on bude schopen pokrý-
vat stále se zvyšující poptávku z celé-
ho světa. Od svého vstupu do Plzeňské-
ho Prazdroje SABMiller již investoval 
do rozvoje společnosti a jejích značek 
11,4 mld. Kč.

Od 20. 11. 2006 si budou moci 
novou stáčírnu prohlédnout i návštěv-
níci pivovaru Plzeňského Prazdroje 
v rámci nabídky prohlídkových tras.

MILNÍKY PROJEKTU 
„STÁČÍRNA“

� Schválení projektu – říjen 2005
�  Zahájení stavební části – březen 

2006
�  Zabetonování poslední piloty pro 

nosnou konstrukci – duben 2006
�  Zahájení instalace technologie – 

srpen 2006
� Zkušební provoz – říjen 2006
�  Slavnostní oficiální zahájení výroby 

– 16. listopadu 2006

Nová stáčírna plzeňského PRAZDROJE v provozu
Plzeň – Slavnostním přestřižením zlaté pásky prezident ČR Václav 

Klaus zahájil plný provoz nové stáčírny v Plzeňském Prazdroji. Tato 
historicky největší investice v pivovaru Plzeň v celkové výši zhruba 
1 mld. Kč je součástí komplexního projektu zaměřeného na rozšíře-
ní výrobní kapacity k uspokojení rostoucí poptávky v zahraničí a na 
zajištění optimální kvality pro zákazníky v zámoří. Jde o další přib-
lížení k cíli vytvořit z legendárního ležáku Pilsner Urquell – vlajkové 
lodi Plzeňského Prazdroje a jeho mateřské společnosti SABMiller – 
přední světovou značku.

FAKTA 
O NOVÉ STÁČÍRNĚ

A FILTRACI V PIVOVARU
PLZEŇ:

�  Rozloha objektu včetně skladu – 
20 000 m2 (tj. téměř 5 fotbalových 
hřišť)

�  Skladové hospodářství – sklad suro-
vin 2 800 m2, sklad hotového piva 
6 500 m2

�  Výkon linky na stáčení vratných 
a nevratných lahví pro 5 druhů lah-
ví a několik druhů balení – 60 000 
lahví za hodinu

  – 103 km dlouhou řadu lahví od 
pivovaru v Plzni až k soše sv. Václa-
va na pražském Václavském náměs-
tí by linka vyrobila za 26 hodin

�  Výkon nové plechovkové linky na 
0,5 l a 0,33 l plechovky – 26 000 ple-
chovek 0,5 l za hodinu (resp. 38 000 
plechovek 0,33 l) 

  – Během necelých devíti dnů by tře-
tinkové plechovky z linky zaplnily 
celou plochu plzeňského Náměstí 
Republiky, které bylo v době svého 
vzniku největším gotickým náměs-
tím v Čechách (8,1 mil. plech., cca 
27 tis. m2).

�  Celková kapacita přetlačných tanků 
– 14 000 hl (8 tanků, 2x 1 000 hl, 2x 
2 000 hl, 4x 2 000 hl) + 2 000hl tank 
na odplyněnou vodu

  – Letošní vítěz české části meziná-
rodní soutěže výčepních „Master 
Bartender – Pilsner Urquell výčep-
ní 2006“, pan Lukáš Svoboda 
z pražské restaurace U Pinkasů, by 
pivo z těchto pivních tanků čepo-
val do půllitrů nepřetržitě 227 dní 
(1 pivo za 7 vteřin).

�  2 průtokové pastery s kapacitou 350 
a 300 hl/h

�  Kapacita filtrace – 1 200 hl za hodi-
nu na dvou filtračních linkách

�  Vedení energie (nový parovod 
z Plzeňské Teplárenské, centrál-
ní potrubní most a systém chlaze-
ní glykolem) je zabezpečeno pomo-
cí šesti kilometrů potrubí.

�  Celá stavba v hodnotě cca 1 mld. Kč 
byla realizována v nejvyšší kvalitě 
za pouhých 7 měsíců.

�  S celkovým prodejem více než 10,2 
milionu hektolitrů vyrobených 
v kalendářním roce 2005 a s expor-
tem do více než 50 zemí celého svě-
ta je Plzeňský Prazdroj, a. s., před-
ním výrobcem piva v evropském regi-
onu a největším exportérem českého 
piva. Hlavními značkami Plzeň-ského 
Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, 
Gambrinus, Radegast a Velkopopo-
vický Kozel.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem 
globální skupiny SABMiller plc, dru-
hého největšího výrobce piva na svě-
tě, s pivovarnickými aktivitami či dis-
tribucí ve více než 60 zemích světa 
napříč 5 kontinenty. 

�  Pilsner Urquell je mezinárodní vlajko-
vou lodí portfolia značek SABMiller. 

Z HISTORIE
PLZEŇSKÉHO
PRAZDROJE

�  1839  Rozhodnutí měšťanů v Plzni 
o založení Měšťanského pivovaru.

�  5. října 1842  Uvařena první várka 
piva bavorského typu, tedy podkvas-
ného piva, tzv. světlého ležáku.

�  1. 3. 1859  Zapsání ochranné slovní 
známky „Pilsner Bier“ u Obchodní 
a živnostenské komory v Plzni.

�  2. pol. 19. století  Pivovar expanduje 
v Evropě, první zásilky piva z Plzně 
do Ameriky.

�  1898  Vytvořena nová ochranná znám-
ka Prazdroj – Urquell.

�  1913  Výstav přes milion hektolit-
rů piva, obchodní zastoupení v 34 
zemích.

�  1933  V Plzni jsou 2 pivovary: Měšťan-
ský pivovar a Plzeňské akciové pivo-
vary (PAP). Akcie PAP z velké části 
vlastní Měšťanský pivovar.

�  červen 1945  Národní správa pře-
vzala řízení Měšťanského pivova-
ru (poté nazýván Prazdroj) a PAP 
(Gambrinus).

�  13. 9. 1946  Znárodnění obou pivo-
varů a vytvoření jednoho národního 
podniku Plzeňské pivovary.

�  1. 6. 1964  Vznik podniku Zápa-
dočeské pivovary se sídlem v Plz-
ni. Vytvoření národního podniku 
Plzeňský Prazdroj s ohledem na 

vlastnictví ochranných známek a na 
styk s odběrateli v zahraničí.

�  1. 5. 1992  Po privatizaci byla vytvo-
řena akciová společnost Plzeňské 
pivovary, a. s. Mohutné investice, 
technologický rozvoj, nárůst výsta-
vu i exportu, rozvoj obchodní a dis-
tribuční sítě, marketing.

�  1994  Vznik akciové společnosti Pl-
zeňský Prazdroj.

�  1999 Plzeňský Prazdroj, a. s., se 
stal součástí South African Brewe-
ries plc.

�  30. 9. 2002  Dokončena fúze se spo-
lečnostmi Pivovar RADEGAST, a. s.,
a Pivovar Velké Popovice, a. s. Vznik-
la tak jediná akciová společnost 
s názvem Plzeňský Prazdroj, a. s.

�  16. 11. 2006  Spuštění velké moder-
ní stáčírny v plzeňském pivovaru.

SABMILLER PLC
SABMiller je s více než 134 milio-

ny hektolitrů piva druhou největší svě-
tovou pivovarnickou společností. Spo-
lečnost SABMiller vznikla v roce 2002, 
poté, co tehdejší SAB (South African 
Breweries – Jihoafrické pivovary) kou-
pila většinu akcií druhého největšího 
amerického pivovaru, Miller Brewing 
Company.

Strategická vize firmy je být nejob-
divovanější pivovarnickou společností 
na světě. To znamená, nejatraktivněj-
ší pro investory, nejprestižnější jako 
zaměstnavatel a také firmou s nejlepší 
společenskou reputací – jako odpověd-
ný výrobce alkoholických nápojů i jako 
dobrý soused všude tam, kde pracují 
naše podniky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

�  Více než 150 značek piva 
�  Více než 100 pivovarů ve 40 

zemích 
�  Téměř 30 stáčíren nealko nápo-

jů ve 33 zemích 
�  Přibližně 50 000 zaměstnanců 
�  Celkový obrat ve finančním 

roce k 31. 3. 2006: 15,307 mld. 
dolarů 

�  Zisk před splátkou úroků, zda-
něním a amortizací (EBITA) 
ve finančním roce k 1. 3. 2006:  
2,941 mld. dolarů.

Ing. Vladimír Jurina
Corporate Affairs,

Plzeňský Prazdroj, a. s

Prezident ČR Václav Klaus, kterému novou stáčírnu předvádí Mike Short, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.
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České Budějovice (bb) – Nedávno 
uplynul rok od uvedení nových origi-
nálních lahví Budějovického Budvaru 
na trh. Počáteční investice 49,4 mil. 
Kč do moderního a atraktivního obalu 
se vyplatila, neboť došlo k významné-
mu nárůstu prodejů celého sortimen-
tu lahvového piva z produkce Budě-
jovického Budvaru. Nárůst se proje-
vil zejména na tuzemském trhu, ale 
zvýšení bylo dosaženo i v zahraničí. 
V období listopad 2005 až říjen 2006 
došlo ke zvýšení prodejů v ČR oproti 
předcházejícímu období o 28 %, zvýše-
ní lahvového piva na exportních trzích 
činilo 4,4 %. Celkový prodej lahvové-
ho piva Budějovického Budvaru včet-
ně exportu se tak za období listopad 
2005 až říjen 2006 meziročně zvýšil 
o více než 12 %. 

„Prodejní výsledky předčily naše oče-
kávání. Jednoznačně se potvrdily mar-
ketingové průzkumy, které jsme provedli 
ještě před uvedením nových lahví na trh. 
Nové lahve lépe upozorňují spotřebitele 
na výjimečnost obsahu a také lépe odlišu-

Prodej Budějovického Budvaru v nových lahvích výrazně stoupl

jí pivo z Budějovického Budvaru od kon-
kurenčních produktů,” říká Petr Samec, 
PR manažer Budějovického Budvaru.

Pivovar představil nové zelené lah-
ve typu ALE s originálním designem 
veřejnosti poprvé 5. října 2005. Na 
pultech obchodů se nové lahve zača-
ly postupně objevovat od listopadu 
2005 a zhruba do Vánoc 2005 (do 
vyprodání skladových zásob v obcho-
dech) byly na trhu současně oba typy 
lahví. 

Hlavním cílem úprav bylo zvýšení 
konkurenceschopnosti a lepší odlišení 
od ostatních značek piva, což mělo při-
nést nárůst prodejů v segmentu lahvo-
vého piva. Důležitým faktorem v celém 
projektu bylo i sjednocení vzhledu 
lahví o obsahu 0,33 litru a 0,50 litru 

České Budějovice (bb) – 9. listopadu 2006 Budějovický 
Budvar dostal oficiální informaci o tom, že jeho ochranná 
známka „Budweiser Budvar“ byla platně registrována na úze-
mí Portugalska. Proces registrace ochranné známky byl zahá-
jen již v roce 1999. Nyní byla známka s konečnou platnos-
tí zaregistrována.

„Po sedmi letech jsme dosáhli dalšího konečného vítězství, 

které nám poskytuje známkoprávní jistotu a umožňuje nám 
bez rizika investovat do rozvoje našich obchodních aktivit na 
portugalském trhu,” říká Petr Samec, PR manažer Budějo-
vického Budvaru. Registrace ochranné známky je obecně 
faktorem, který podporuje rozvoj obchodu a umožňuje bez 
rizik využívat potenciál konkrétního trhu. Petr Samec

Budějovický Budvar, národní podnik

Budějovický Budvar definitivně získal 
známku Budweiser Budvar v Portugalsku

Budějovický Budvar po roce vyhodnotil prodejní výsledky spojené s uve-
dením nových lahví. Projekt je možno hodnotit jako velmi úspěšný. Na 
tuzemském trhu došlo v období listopad 2005 až říjen 2006 k meziročnímu 
zvýšení prodeje lahvového piva z Budějovického Budvaru o 28 %.

a s ohledem na menší hmotnost nové 
lahve také úspory nákladů na distri-
buci zboží, zejména díky nižší spotře-
bě pohonných hmot. Úspory v oblas-
ti distribuce za první rok dosáhly 
1,5 mil. Kč.

V souvislosti s výměnou lahví splnil 
Budějovický Budvar také všechny své 
zákonné povinnosti a etické principy 
a k 30. 11. 2006 ukončí výkup původ-
ních lahví NRW. Díky našemu serióz-
nímu přístupu k celému projektu bylo 
z trhu staženo všech 20 mil. ks NRW 
lahví a většina z nich byla následně 
odprodána do zahraničí. 

Pojem „Budějovické pivo“ nebo 
„Budweiser Beer“ se stal synonymem 
pro tradici a dlouhodobě špičkovou 
kvalitu. Pivovaru Budějovický Budvar, 
n. p., se už 111 let daří v této tradici 
pokračovat a šířit slávu tohoto piva 
po celém světě. Český akciový pivo-
var – přímý předchůdce Budějovické-
ho Budvaru, uvařil první várku – pou-
hých 200 hektolitrů – 7. října 1895. 
Dnes překračuje roční produkce mili-
on hektolitrů a z toho se téměř polovi-
na vyváží do 50 států všech kontinentů. 
I přes obrovský nárůst objemu výroby 
však zůstává tradiční kvalita a typická 
chuť piva Budweiser Budvar zachová-
na dodnes.

Ostrava (bo) – Přípravy na 
vánoční svátky jsou v severomo-
ravských pivovarech Radegast 
a Ostravar v plném proudu. Závěr 
roku patří tradičně k období, kdy 
si Češi dopřávají více piva. Oba 
pivovary, jak nošovický Radegast, 
tak ostravský Ostravar, už pracu-
jí na vánoční várce a také letos 
očekávají vysoké prodeje.

„Závěr roku znamená předzá-
sobení domácností pivem a objem 

prodeje tak roste o 150 až 200 pro-
cent. Radegast očekává, že v dru-
hé polovině prosince si spotřebi-
telé odnesou domů asi 8 000 hek-
tolitrů piva denně,“ sdělil pivovar. 
 Radegast se na pokrytí očekávaného 
nárůstu prodeje začal připravovat od 
začátku listopadu, od poloviny měsí-
ce uvaří o 15 000 hektolitrů piva více. 
„Posílena bude zejména stáčírna, kte-
ré se nárůst produkce dotýká nejvíce,“ 
řekl manažer pivovaru Ivo Kaňák. 

 Sládek ostravského pivovaru 
Ostravar Robert Kužela potvrdil, 
že vánoční svátky jsou pro pivova-
ry druhou největší špičkou po létě. 
Pracuje se také delší dobu než stan-
dardně. 

Podle Dušana Holého, regionální-
ho manažera Plzeňského Prazdroje, 
jehož je Radegast součástí, nechá-
vají v posledních letech spotřebi-
telé nákup piva na poslední chvíli. 
„Pár dnů před Vánocemi činí nárůst 

prodeje piva Radegast až o 200 pro-
cent,“ uvedl. Firemní večírky a spo-
lečné oslavy závěru roku pak po-
dle něj nahradí pivovaru pravidel-
né hosty, kteří dávají ve větší míře 
přednost nakupování dárků či uklí-
zení před návštěvou restaurací. 

Pivovar Radegast vaří pivo od 
roku 1970, v současnosti je součás-
tí největšího domácího producenta 
piva, společnosti Plzeňský Prazdroj, 
který vyrobí osm milionů hektolitrů 

piva. Zhruba čtvrtina z toho připa-
dá na nošovický Radegast. 

Ostravar se vyrábí ve stejno-
jmenném pivovaru od roku 1897. 
Je to severomoravská značka, kte-
rá ročně uvaří asi půl milionu hek-
tolitrů piva. Je součástí domácí 
dvojky ve výrobě piva, společnos-
ti Pivovary Staropramen. Ta loni 
prodala bez započtení zahraniční 
licenční výroby 2,88 milionu hek-
tolitrů piva. 

Vánoční várka slibuje milovníkům piva dobré napití

Na jaře letošního roku vyhlásily 
Templářské sklepy Čejkovice (TSČ) 
soutěž pro ty, kteří rádi pijí jejich 
víno. Tajemství, jež spojuje Templá-
ře a Monu Lisu Leonarda da Vinci-
ho, se zhmotnilo v podobě spotřebitel-
ské soutěže O šifru mistra Leonarda. 
Úkolem soutěžících je zaslat alespoň 
tři hliníkové kapsle s templářským 
křížem z hrdel lahví jakéhokoliv vína 
z produkce TSČ. Za ně je možné zís-
kat podle vlastního výběru buď plakát 
Mony Lisy, knižní vydání Šifry mis-
tra Leonarda od Dana Browna, kte-
ré do soutěže věnovalo nakladatelství 
Metafora, či láhev Modrého Portuga-
lu. Každému soutěžícímu, který uvedl 
svoji e-mailovou adresu, bylo obratem 
zasláno heslo pro účast v internetovém 
kvízu na www.osifrumistraleonarda.

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE,
vinařské družstvo
T E M P L Á Ř S K É  V Í N O  C H U T N Á

–  S O U T Ě Ž  O  Š I F R U  M I S T R A  L E O N A R D A  N A V Y Š U J E  P O Č E T  V Ý H E R

Čejkovice (red) – Kvůli nečekaně velkému zájmu o účast v probíhající spotřebitelské soutěži “O šifru mistra 
Leonarda” bylo navýšeno množství výher, které jsou ve hře. Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice, pořa-
datel této spotřebitelské soutěže, zvýšilo počet lahví Modrého Portugalu o 1000 ks. Firma hospodaří na sedmi hektarech 

vinic, v budoucnu by je chtěla rozšířit. 
Letos doplnila zhruba dva hektary, na 
nichž réva chyběla nebo byla poško-
zena. O vinohrad na stráních kopce 
Sukov v Kutné Hoře se stará kolem 
pěti lidí, v sezoně pomáhají brigádníci. 
    Rodinné vinařství nemůže konku-
rovat velkým producentům, proto se 

zaměřuje na kvalitu. Kromě jiného se 
snaží nahradit chemické postřiky pří-
rodním ošetřením vinic. Odběratelům 
nabízí také lahůdku v podobě slámové-
ho vína. Z předloňské produkce ho fir-
ma vyrobila 30 litrů, z loňské zhruba 
50 litrů. Letos se ho chystá opět vyro-
bit z modrých hroznů odrůdy svato-
vavřinecké.

Vinné sklepy Kutná Hora  
zvýšují produkci 

Kutná Hora (bo) – Rodinná firma Vinné sklepy Kutná Hora, která obnovi-
la tradici pěstování a zpracování vinné révy ve městě, letos očekává pro-
dukci o čtvrtinu vyšší než loni, a to kolem 6000 litrů. „Všechna vína přitom 
budou v kvalitě přívlastková,“ řekla  spolumajitelka Stanislava Rudolfská. 
„Pro vinaře byl letos ideální rok,“ dodala.

cz. K dnešnímu dni se akreditovalo 
již 3231 hledačů templářského tajem-
ství. Ti z nich, kteří dojdou do konce 
roku 2006 až do finále, mohou vyhrát 
365 vín na celý rok. 

Soutěž si již od počátku oblíbi-
lo množství lidí, kteří si kupují vína 
z Templářských sklepů Čejkovice. Nej-
větší zájem ze tří atraktivních cen byl 
právě o jejich víno. Množství odpově-
dí způsobilo, že začátkem srpna však 
byly již ceny vyčerpány.

Obchodní ředitel TSČ Ing. Lukáš 
Lukáš k tomu říká: „Jsme rádi, že Tem-
plářská vína lidem chutnají a jeví neu-
tuchající zájem o účast v soutěži O šifru 
mistra Leonarda. Proto jsme se rozhod-
li, že množství vín ve hře navýšíme o dal-
ší lahve vína Modrého Portugalu až do 
konce soutěže.”

Ne, musíš to 
říct hezky 
něžně: 
„Miluju tě, 
drahoušku“!

(sch)



Potravinářský zpravodaj 12 / 2006  z domova / 33 

S pár brigádníky dostáváme od hla-
vy rodiny vinařů Chytilových kýbl 
a nůžky a jde se na Sauvignon. Byli 
jsme v Livi Dubňany, na vinohradu, 
jehož révu držel ve svých rukách ješ-
tě dědeček, taky vinař, dodám vinař 
s velkým V. Jeho syn Miroslav má dva 
potomky, Jiřího a Miroslava, a ti se 
s otcem a maminkou prakticky celý 
rok točí hlavně kolem vína. Provozu-
jí ještě restauraci, krásnou, v patrové 
budově uprostřed městečka Dubňany. 
Je na ní nápis, každý den 200 jídel. 
„Jsme vlastně všichni vyučení kucha-
ři,“ svěřil se nám syn Jiří, který si ješ-
tě základy profese doplnil na vysoké 
hotelové škole. Tatínek je vynikají-
cí kuchař, mohli jsme v den dubňan-
ských hodů v restauraci okusit jeho 
kachnu, která na hodech nesmí chybět 
a otec rodiny ji slavnostně připravuje 
sám. Jinak má samozřejmě v restaura-
ci personál a on sám se věnuje přede-
vším vínu.

„Tatínek dělá vše s velkou ver-
vou a jede na plný plyn,“ smál se Jiří 
a dodal, že s otcem oba synové ma-

Co se dozvíte jen mezi řádky vinohradu

jí stejného koníčka, motokros, pro-
to použil slůvka na plný plyn. Stej-
ně tak ale otec dává vše do pěstování 
vinné révy a rád experimentuje. Niko-
mu taky nic nesleví, to jsme nakonec 
jako brigádníci sami poznali. „Zbyly 
po vás na řádku dva hrozny, to není 
možné,“ peskuje nás napůl s humo-
rem, spíš ale s vážností, majitel vino-
hradu, který hýčká révu po celý rok. 
Ještě v srpnu, když hrozny dokonču-
jí zrání, se ve vinici odstraňují lístky, 
které by zrání bobulí brzdily a stínily. 
„Odhodil jsem naplesnivělé hrozny do 
řádku, s mrknutím oka sděluje vinaři 
můj protějšek, brigádník z Liberecka, 
který je přítel Miroslava Chytila. „No 
to nemyslíš vážně, hochu, to je přece 
ušlechtilá plíseň, na hroznu má svůj 
význam,“ čertí se Chytil a brigádník 
má radost, že mu zase jeho nadhoze-
nou udičku spolkl i s návnadou. „Řekl 
jsem to schválně,“ směje se do dlaní, 
„abyste viděla, jak Mirek svůj vinohrad 
hýčká a opečovává a nesnese přehma-
ty.“ To už ale dostává přátelské napo-
menutí, aby si z vinaře nedělal šoufky 

Ranní opar nad vinicí, svěží vzduch a šum křídel špačků. Pro mne idyla, 
pro vinaře až na špačky taky. Ty se plaší každou hodinu, někdy i v men-
ších intervalech, výstřely, jinak dokáží vinohrad probrat tak, že vinaři zbu-
dou jen oči pro pláč. 

Moravští vinaři dodržují hezké zvyky a v den hodů jsou celé obce Slovácka v krojích. 
Hody se drží v den svátku světce, po němž se místní  kostel jmenuje, a na hodové tabuli 
nesmí nikdy chybět pečená kachna. 

Národní vinařské centrum se rozhodlo novinářům, znalcům vín uspořádat 
přehlídku nejzajímavějších moravských vín. Manažer centra Michal Solařík 
zhruba dvouhodinovou akci moderoval a řídil i degustaci a hodnocení vín. Kaž-
dý měl u vzorku posoudit vzhled, vůni a chuť a podle pětibodové stupnice se 
vína zařazovala a nechávala na zhruba 50členné skupině rozhodnout o svých 
kvalitách. Hned zpočátku byla nastavena laťka vysoko, víno ze sklepů proslave-
né firmy Michlovský dalo tušit, že nebude snadné vyniknout. Přesto vzorek číslo 
12 Couvée Barrique ročník 2002 ze Znovínu Znojmo z oblasti Morava a podob-
lasti Znojemské nenechal nikoho na pochybách, že jde o zlatý hřeb podvečera. 
Nikdo ani nedutal, jen si lahodný mok nechával správně poválet po půnebí a leh-
ce polknout hedvábnou tekutinu s vynikající chutí. Zakončení zajímavé akce 
bylo skutečně tou nejlepší tečkou za hodnocením darů slunce, vinohradů a půdy 
z jižní Moravy. Text a foto: Eugenie Línková

Jiří Chytil u prázdných tanků, které čekají na novou úrodu vína.

Na snímku je pohled
do vinic Chytilových

z firmy Livi Dubňany.

Dary jižní Moravy

Na snímku je Michal Solařík při rozlévání vín během degustace v Národním
zemědělském muzeu Praha.

P RV N Í  L I S TO PA D OV Ý  D E N  PAT Ř I L  V  P O DV EČ E R
V  N Á R O D N Í M  Z E M Ě D Ě L S K É M  M U Z E U  V  P R A Z E  V Í N Ů M . 

a já v nestřeženém okamžiku bobule 
ochutnávám. Jsou vynikající a jejich 
šťáva je samý cukr. Vinaři ale nic neu-
nikne a hned mne poučuje, že Sauvi-
gnon má letos cukernatost přes pěta-
dvacet, a to je co říci. A André na sou-
sedním řádku se vyznamenalo nejen 
cukernatostí, má i vynikající aroma. 

Stříháme hrozny a já poslouchám 
zajímavosti, které se od vinaře, stej-
ně jako od farmářů ve světě, nejlé-
pe dozvíte, když spolu s nimi jedno-
duše pracujete. Takhle jsem se napří-
klad v Austrálii dozvěděla vše o jejich 
systému dotací a mohla napříště věc-
ně tehdejšímu ministrovi zemědělství 
Josefu Luxovi oponovat. V Austrálii 
jsem na rozdíl od Dubňan nesklíze-
la hrozny, ale dojila krávy a vyháněla 
s farmářem na pastvu.

Savignon je letos obzvlášť vydaře-
ný, a jak Jiří Chytil prozradil, i s ním 
se bude dál experimentovat. Zkouše-
jí na několika šaržích různé kvasinky, 
zatímco u jedné várky se bobule dr-
tí v mlýncích, u jiné se kvasí pomač-
kané, v některé várce se přeruší kva-
šení, v jiné se postupuje zase o něco 
jinak, a tak třeba od jedné odrůdy je 
i pět různých variant vína. „Co nejvíc 
chutná degustační komisi a následně, 
o co mají spotřebitelé největší zájem, 
toho se držíme a zvyšujeme výrobu,“ 
vysvětluje Jiří.

Vzal nás i do království sklepů, kde 
se po celý rok udržuje stálá teplota 
a zejména v zimě je tam velmi útul-
no. Jsou tam nejmodernější tanky, 
lisy, dubové sudy z Francie na bariko-
vá vína a jiné s krásnými reliéfy, radost 
pohledět.

Z 85 hektarů vinic se každoročně 
vyrobí něco přes půl milionu litrů vína, 
které na vinětě prozrazuje majitele 
dubovým stromem, znakem Dubňan. 
Má už své stálé konzumenty a vinař-
ství jako jedno z mála má dokonce 
víno i ve dvoudecových lahvičkách. 
Myslí na ženy, které usednou v baru, 
kde nehodlají vypít celý litr, ale rády 
degustují, dvě deci jsou tak akorát.

Miroslav Chytil má už i pokračova-
tele, Jiří má dceru, takového asi tak tří-
letého štírka a třičtvrtěročního kluka. 
Pro něj je pod boudou velkého rafa-
na zakopáno několik beden loňského 
vydařeného ročníku. Až prý doros-
te a ožení se, v den veselky se poklad 
odtajní a svatebčané ochutnají zlata-
vý mok. A tak jsem na závěr prozra-
dila i tajemství pokladu Chytilových, 
o němž mi vyprávěli, kde jinak, než 
mezi řádky při sklízení vinné révy. 
Tak na zdraví a živijó, jsme přece na 
Moravě.

Eugenie Línková
Fota: Martin Bouška
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Do nového roku 2007Do nového roku 2007
přejeme hodně zdravípřejeme hodně zdraví

a spokojenostia spokojenosti
s novými výrobkys novými výrobky

od fi rmy Maso Planáod fi rmy Maso Planá
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Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 225 641,  fax: 585 222 394

e-mail: svuolomouc@svuol.cz   www.svuolomouc.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

provádí

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

�    kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách 

�    průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny
�    vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)
�    mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření pitné vody,

aqua purificata dle platné legislativy ČR a EU
�    aboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě
�    posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu

a importu
�    monitoring cizorodých látek v potravinách
�    poradenskou a konzultační činnost v oblasti značení potravinářských 

výrobků
�    poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

svozné linky vzorků – odběry vzorků – slevy
– rychlé vyřízení zakázek –  nepřetržitý provoz                     

                    

DěkujemeDěkujeme
všem obchodním partnerůmvšem obchodním partnerům

za spolupráci a v novém roce 2007 za spolupráci a v novém roce 2007 
přejeme hodně zdraví a pohody.přejeme hodně zdraví a pohody.
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Praha – Rada České republi-
ky pro jakost jako nejvyšší orgán 
Národní politiky podpory jakos-
ti ve spolupráci se Sdružením pro 
Cenu České republiky za jakost 
oznámila udělení nejvyššího oce-
nění za management kvality – 
Národní ceny České republiky za 
jakost.

Národní cena ČR za jakost je nej-
vyšším oceněním, které mohou orga-
nizace získat v oblasti managemen-
tu kvality. Hodnocení organizací je 
prováděno podle jednotných kritérií 
Evropské nadace pro management 
kvality (EFQM) užívaných téměř ve 
všech evropských zemích. Obdob-
ná prestižní ocenění jsou udělována 
v 80 zemích světa za podpory nebo 
přímé garance vlád těchto zemí. Oce-
nění předávají vítězným organizacím 
předsedové vlád, hlavy monarchií 

nebo prezidenti. Vítězové Národních 
cen za jakost mohou dále usilovat 
o Evropskou cenu za jakost.

„Hodnocení v Programu Národ-
ní ceny za jakost je nejkomplexněj-
ším pohledem na organizaci, jaký se 
ve světě používá. Proto se společnos-
ti, které v tomto hodnocení uspějí, 
těší v celém světě takové úctě,“ říká 
JUDr. Ing. Robert Szurman, náměs-
tek ministra průmyslu a obcho-
du a předseda Rady ČR pro jakost. 
„A mne osobně velmi těší, že se 
u nás do Národní ceny zapojují nejen 
komerční společnosti, ale i organizace 
veřejné správy, školy a další instituce. 
Svědčí to o jejich snaze přinést obča-
nům naší země lepší služby v těchto 
důležitých oblastech.“

Na slavnostním večeru v Paláci 
Žofín převzali Národní cenu ČR za 
jakost:

–  za podnikatelský sektor – společ-
nost IFE-CR, a. s.

–  za veřejný sektor, hodnocení pod-
le modelu CAF – ČR – Česká ob-
chodní inspekce
Ocenění zlepšení výkonnosti orga-

nizace v Programu Národní ceny Čes-
ké republiky za jakost získají DIAMO,
s. p., Fakulta strojní, Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostra-
va, Krajský úřad Kraje Vysočina 
a Městský úřad Hranice. 

Ocenění za zapojení organizace do 
Programu Národní ceny ČR za jakost 
získaly Městská část Praha 10 – Úřad 
městské části Praha 10 a Městský 
úřad Jablunkov. Na Žofíně tyto ceny 
společně předával prezident Potra-
vinářské komory Jaroslav Camplík. 
„Oceňuji, že jsou to úřady, které se 
ke klientům, občanům chovají slušně. 
Odevzdávají kvalitní služby, a to vel-

mi ctím a chválím,“ uvedl Camplík. 
Národní cena ČR za jakost je od 

letošního ročníku udělována ve dvou 
sektorech – podnikatelském a veřej-
ném. Zatímco v podnikatelském sek-
toru je hodnocení založeno výhradně 
na modelu excelence EFQM, ve veřej-
ném sektoru mohou organizace využít 
i model CAF, což je varianta modelu 
excelence EFQM upravená na zákla-
dě požadavků Evropské komise pro 
organizace veřejné správy. 

Model excelence EFQM hodnotí 
organizaci podle devíti hlavních kri-
térií. Prvních pět vytváří předpoklady 
pro to, aby firma byla úspěšná, ve zby-
lých čtyřech se firma hodnotí z hle-
diska výsledků nebo cílů, jichž dosáh-
la. Výsledky jsou hodnoceny přede-
vším s ohledem na zákazníka, jemuž 
model přikládá nejvyšší váhu. Hodno-
tí se však i spokojenost zaměstnanců 

a vztah firmy k okolí, kde působí. Jde 
tedy o komplexní analýzu. 

„Národní cena ČR za jakost není 
pro firmy jen soutěží. To by bylo 
skutečně málo. Je především silným 
nástrojem řízení, který perfektně fun-
guje. Dokládají to výsledky dlouho-
dobých zkoumání v zahraničí, které 
prokázaly, že firmy aplikující model 
EFQM mají v průměru dvojnásobně 
lepší výsledky oproti srovnatelným fir-
mám, které model nepoužívají,“ dodá-
vá doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., 
výkonný místopředseda Rady ČR pro 
jakost.

Na slavnostním večeru v Paláci 
Žofín byla udělena i další ocenění 
v oblasti kvality – Cena Anežky Žalu-
dové, Manažer kvality roku, Cena 
MPO a ocenění v Programu Česká 
kvalita. 

Eugenie Línková

Jaroslav Camplík: Oceňuji slušné zacházení s klienty
N Á R O D N Í  C E N Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y  Z A  J A K O S T  U D Ě L E N Y

Ječmene je letos méně, než se 
na jaře předpokládalo. „Masivně 
ječmen dovážíme,“ uvedl obchod-
ní ředitel společnosti SLADOVNY 
SOUFFLET ČR, a. s., Dušan Falge.

„Otázka dovozů je velmi složitá,“ 
dodal. Situace ve sklizni byla stejná 
i v sousedních státech, Polsko je na 
tom s ječmenem dokonce hůř než ČR 
a dobře nedopadli ani němečtí farmá-
ři. „Velký vývozce Dánsko standardně 
vyváží až 1 mil. tun, pokryje tuzemskou 
potřebu a na vývoz bude letos nabízet 
minimální množství. Problémy s pokry-
tím své potřeby má i Švédsko a Finsko. 
Dopadem je růst cen ječmene. „Dá se 

říci, že nedostatek této obilniny postihl 
celou Evropu. Proto cena, jakou jsme
předpokládali a kontrahovali před 
sklizní, 3 200 korun za tunu, je dávnou 
minulostí a u volných, neprodaných 
ječmenů se vyšplhala na 4 000 korun,“ 
uvedl Falge.

Sladovny Soufflet pro svou potře-
bu v ČR spotřebují okolo 400 tisíc tun 
a nákup v ČR se bude pohybovat leh-
ce nad 200 tisíc tun. Pokud budeme ale 
brát celkovou potřebu sladoven České 
republiky, vyšplhá se toto číslo na cel-
kových 620–650 tisíc tun. Společnost 
Soufflet tak v ČR spotřebuje dvě tře-
tiny sladovnických ječmenů a o zbytek 
se dělí sladovny SAB/Miller a několik 

Ceny sladovnického ječmene jdou nahoru
menších sladoven. „Naše výrobní kapa-
cita sladu je 315 tisíc tun. Máme malou 
sladovnu v Litovli na speciální slady 
a čtyři velké, v Nymburku, Prostějo-
vě, Kroměříži a v Hodonicích na již-
ní Moravě. Letos nakoupíme pro svou 
potřebu na trhu České republiky tak 50 
procent potřeby, a to i přesto, že jsme 
byli nuceni udělat určitý ústupek. Zru-
šili jsme především srážkový systém 
a rozvolnili kvalitativní specifikaci na 
maximální únosnou míru,“ řekl ředi-
tel Falge. I přes nedostatek sladovnic-
kého ječmene se ale nedomnívá, že by 
se plochy se sladovnickým ječmenem 
mohly v ČR zvyšovat. „Letos je v tom-
to ohledu dost výjimečný rok, za nor-
málních okolností jsou plochy pro ječ-
meny dostačující. My bychom zvýšení 
ploch sladovnického ječmene jistě uví-
tali, ale jsou tu další faktory. Musíme 
brát využití orné půdy v celkovém kon-
textu a její rozdělení z hlediska agro-
techniky a potřeby ostatních plodin je 
velmi důležité. Těžko můžeme očeká-
vat nějaké výraznější pohyby v tomto 
směru,“ dodal Falge. 

Sladovny Soufflet v ČR ročně vypro-
dukují zhruba 315 tisíc tun sladu. Jed-
na třetina slouží domácí potřebě a dvě 
třetiny se vyvezou. Export představu-
je 215–220 tisíc tun. Velkým odběra-
telem sladu je především Polsko, tam 
se vyváží na 100 tisíc tun. V Polsku 
se stabilizovala a koncentrovala výro-
ba piva firmy Heinecken, SAB/Mil-
ler a Carlsberg a skupina Soufflet je 
jejich největším dodavatelem. „Z hle-
diska firmy je tomu tak na celém svě-

tě. Kde tyto pivovarské společnosti 
působí, tam je sladem zásobuje Souff-
let. Proto také došlo k našemu výraz-
nému upevnění pozic v Polsku. Další-
mi velkými trhy pro nás je Německo 
a Rakousko, Slovinsko, ze zámoří je 
to především Kuba, kam jsme se díky 
dobrým obchodním vztahům Francie 
a Kuby dostali opět po desetileté pau-
ze. Za bývalého režimu se tam vyváželo 
až 30 tisíc tun českého sladu, teď je to 
méně. Z Japonska jsme naopak kvůli 
kvalitativním problémům museli v 90. 
letech odejít a dosud se nám nepodaři-
lo se na tento trh vrátit. Nyní tam dodá-
váme pouze speciální slady. Dodávky 
plzeňského sladu nás však stále láka-
jí, a proto přemýšlíme o nových pro-
jektech. Dobré obchodní vztahy jsme 
mívali i s Thajskem, Malajsií, Filipína-
mi a se Singapurem, dnes tam dodáva-
jí z logistických důvodů naši kolegové 
z Francie,“ dodal obchodní ředitel Sla-
doven Soufflet ČR. 

Pokud jde o spolupráci se zeměděl-
ci, domnívá se, že by čeští zeměděl-
ci mohli využívat i výhod odbytových 
družstev (zvláště pokud tato odby-
tová družstva nabídnou lepší sklado-
vé podmínky). Prodej ječmene jejich 
prostřednictvím je podle něj ve světě 
efektivnější. „Všem nám jde o výsledný 
efekt, tady možnosti jeho zlepšení urči-
tě vidím,“ uvedl Falge.

Jako pracovník francouzské společ-
nosti má možnost srovnávat, a tak uvá-
dí, že francouzský farmář je vybaven 
velmi dobrou technikou, což náš už vět-
šinou také. Ve Francii je podle Falgeho 

ale lepší organizace práce a tím doko-
nalejší využití pracovní síly. „Ještě stá-
le se u nás někdy dost výrazně plýtvá 
náklady. Naše zemědělství ještě dost 
razantně neprošlo očistným procesem, 
aby zůstali jen ti, co umí a mají o svou 
produkci skutečný zájem,“ míní Falge.

Uvažoval i o způsobu uskladnění 
obilovin. Soufflet má v ČR své sklado-
vé kapacity, které kryjí potřebu zhru-
ba z 20–30 procent. O zbytek se dělí 
hlavně ZZN a někteří větší samotní 
zemědělci, kteří již do moderních skla-
dů zainvestovali. Pro zemědělce s nevy-
hovujícími sklady je lépe, když prodají 
sladovnický ječmen nedlouho po skliz-
ni. Jinak nedokonalé skladové kapacity 
se podepíší na kvalitě, a to je v případě 
sladovnického ječmene špatné.

A jak vidí člověk z oboru sladovnic-
tví budoucnost českého sladovnického 
ječmene? Určitě se nikdo nemusí bát 
obdoby, co se chystá s výrobou cukru 
a zamýšleným zavřením 3 cukrovarů. 
To je zcela jiný případ daný kvótovým 
systémem, který se týká cukrové řepy, 
jako jediné rostlinné komodity. Navíc 
silné české pivovarnictví je zárukou stá-
le silného zájmu o sladovnický ječmen. 
A vývoz? Ten je umocněn „nenasytnos-
tí“ polských a německých pivovarníků, 
kteří ročně spořádají obrovskou porci 
sladu. Přes upevněný vývoz sladu se 
zároveň podporuje i pověst českého 
sladovnického ječmene, a tím se zvy-
šuje jeho vývozní potenciál. Kdo tedy 
vsadil na sladovnický ječmen, určitě 
neprohloupí.

Eugenie Línková

Vysoká kvalita produktů společnosti 
Agropol Food s. r. o. byla ztvrzena letos 
v červenci získáním mezinárodních cer-
tifikátů nejvyšší evropské kvality BRC 
a IFS. Certifikáty představují vstupenku 
na doposud nedostupné trhy v západ-
ní Evropě. V současnosti firma vyváží 
jak čerstvou, tak mraženou produkci 
do Německa, Rakouska, Francie, Bel-
gie a Nizozemska. Roční objem vývozu 
dosahuje až k 4 500 tun produkce.

Na veletrhu byl představen komplet-
ní sortiment výrobků, z čehož největší 
zájem vzbudila chlazená kachna, slepi-
ce a kachní droby. Ze sortimentu kuře-

cího masa byla největší poptávka po 
„Zlatém kuřeti“ (krmeném převážně 
kukuřicí), které se v nákupních koší-
cích konečných spotřebitelů v Rakous-
ku, Itálii a Francii objevuje nejčastěji. 

Zahraniční partneři zhodnotili velmi 
kladně široký sortiment a vysokou úro-
veň opracování výrobků firmy Agropol 
Food. Němečtí a francoužští partneři, 
se kterými byl navázan kontakt již na 
loňské potravinářské výstavě ANUGA 
2005 v Kolíně nad Rýnem, se stali stálý-
mi odběrateli Vodňanských kachen.

Strategií firmy je prodávat tradič-
ní vysoce kvalitní drůbeží výrobky 

Agropol
vzbudil na veletrhu Sial zájem o Zlaté kuře

Společnost Agropol Food, s. r. o., byla jediným českým zástupcem masného průmyslu na největším mezinárod-
ním potravinářském veletrhu SIAL konaném v Paříži od 22. do 26. října 2006. V rámci tohoto veletrhu byla poprvé 
představena značka drůbeže a drůbežích potravin – RIKI FOOD – určená pro zahraniční trh. Značka vzbudila u náv-
štěvníků výstavy velkou pozornost. Její grafické zpracování, jednoduchost a výstižnost koresponduje s úspěšnou 
značkou Vodňanské kuře používanou na českém a slovenském trhu. Podle posledního průzkumu nezávislé agentu-
ry SCaC, provedeného v srpnu tohoto roku, je značka Vodňanské kuře známá 94 % českých spotřebitelů.  

a současně drůbežářský trh obohaco-
vat o nové produkty reagující na tren-
dy současného životního stylu. Dob-
rým příkladem jsou chutné obalované 
kuřecí řízky a steaky. Velmi poptáva-
ným artiklem jsou rovněž výrobky 
bez chemických látek – Kuřecí párky 
NATURAL, Kuřecí šunka NATURAL 
a Vodňanský DUO-FIT NATURAL. 
Hlavním exportním cílem společnosti 
Agropol Food je vyvážet nejen produk-
ty s nízkým stupněm zpracování, ale 
i sortiment s vysokou přidanou hodno-
tou, jako jsou například uzené kuřecí 
a kachní díly. Ing. Petr Vlach

Na snímku je pohled
na expozici Agropol Food s. r. o.
Foto: Eugenie Línková
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Praha (egi) – Zájem průmyslových podni-
ků o externí dodavatele podpůrných činnos-
tí, jako je správa budov, ostraha, stravování, 
energetické či odpadové hospodářství, silně 
roste. Na tiskové konferenci to uvedl Michal 
Jelínek, generální ředitel společnosti Okin 
Facility cz. Ta se tímto oborem, tzv. facility 
managementem, zabývá.

Poptávka průmyslu po komplexním zajištění 
vedlejších služeb se podle Jelínka začala zvedat 
zhruba od roku 2004. Zatím si takové dodavate-

le najímá do deseti procent firem, takže trh ský-
tá ještě velký prostor a boom se dá čekat i v dal-
ších letech, dodal. 

Najímání externí specializované firmy na 
kompletní dodávku podpůrných procesů může 
podle Okinu přinést i výraznou úsporu nákla-
dů. Navíc umožňuje výrobnímu podniku a jeho 
vedení více se soustředit na hlavní předmět pod-
nikání, v němž je schopen vytvářet vyšší přida-
nou hodnotu. 

Ve Spojených státech si najímá komplexní 
dodavatele podpůrných služeb asi 65 až 70 pro-

cent výrobních firem. V Evropě je situace velmi 
rozdílná. V Německu, kde je silná ochrana pra-
covních míst, je to pět až deset procent průmyslo-
vých podniků, naproti tomu ve Francii či Británii 
podstatně více, řekl Jelínek. 

Například přední domácí potravinářská firma 
Hamé svěřila Okinu nevýrobní podpůrné služby 
v pěti výrobních závodech a jednom logistickém 
areálu. Spolupráce podle ředitele logistiky Hamé 
Martina Štrupla přinesla za 12 měsíců meziroční 
snížení nákladů na tyto činnosti o 14 až 15 pro-
cent, tedy řádově o miliony korun. Přínosem bylo 

i sjednocení úrovně podpůrných služeb a uvolně-
ní prostoru pro management zaměřit se výhradně 
na klíčový byznys, uvedl Štrupl. 

Připustil, že vznikly i některé problémy. Hamé 
ale spolupráci s Okinem rozšiřuje o další distri-
buční centrum a ráda by zajistila externího doda-
vatele vedlejších činností i pro závody v Rusku 
a Rumunsku. 

 Spolupráce s externím dodavatelem se dotkla 
asi 180 zaměstnanců Hamé, z nichž část firma 
převedla do výroby, část přešla do Okinu a něko-
lik bylo propuštěno.

Zájem průmyslu o dodávku podpůrných činností roste 

Praha (bo) – Státní zemědělský intervenční fond 
dostal 97 žádostí drůbežářů o dotace, které jim ma-
jí nahradit některé ztráty vyvolané dopady ptačí 
chřipky na trh. „Finančních prostředků je dosta-
tek. Předpokládáme, že vyplácení proběhne bez 
problémů,“ řekl Vilém Frček z tiskového oddělení 
SZIF. Na pomoc drůbežářům je určeno 247 mili-
onů korun, na nichž se rovným dílem podílí stát 
a EU. Peníze musí být vyčerpány do konce roku.

 Podle předsedkyně Českomoravské drůbežář-
ské unie Dagmar Tůmové je zatím předčasné hod-
notit, nakolik bude tato pomoc účinná. Vztahu-
je se na produkční řetězec od chovatelů rodičov-
ských hejn přes líhně po výkrmce. Nesáhnou si 
na ní ale zpracovatelé, kteří měli velké problémy, 
uvedla Tůmová. Evropská komise rozhodla, že 
pomoc bude zaměřena na odškodnění producen-
tů, kteří snížili tlak na trh tím, že omezili výrobu. 

Podpora tak může být využita například na 
vyrovnání části ztrát, které žadateli vznikly likvida-

cí a zpracováním násadových vajec, likvidací mlá-
ďat, předčasnou porážkou některých reprodukč-
ních hejn nebo prodloužením dočasného pozasta-
vení produkce na déle než tři týdny. 

 V Česku se letos objevilo 14 případů ptačí chřip-
ky. Chovatelé v okolí nesměli například chovat ptá-
ky ve volném výběhu. V území kolem nálezu pla-
til také zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky 
a krmiva a omezení vstupu lidí do drůbežáren, což 
mělo nepříznivý vliv na ekonomiku drůbežářských 
podniků. 

Obavy spotřebitelů z ptačí chřipky srazily 
také letos v zimě v některých evropských zemích 
poptávku po drůbežím o desítky procent. V Česku 
měla nákaza podstatně menší vliv na objem odbytu 
drůbežího, klesly ale jeho ceny, a to především vli-
vem dovozu levných přebytků z jiných států. Napří-
klad výkrmcům drůbeže to podle Agrární komo-
ry způsobovalo měsíční ztráty v desítkách milio-
nů korun.

Náhrady za ztráty vyvolané dopady ptačí chřipky 
na trh žádá 97 drůbežářů, peníze stačí 

  Praha (egi) – Domácí produkci drůbeží-
ho masa podle Agrární komory ohrožují níz-
ké výkupní ceny, které jsou pod náklady 
chovatelů. „Ceny jsou stlačeny tak nízko, 
že podle našeho názoru dojde ke snížení 
domácí produkce a k nárůstu dovozů,“  
řekl novinářům prezident AK Jan Veleba. 

Levná kuřata na pultech obchodů, třeba za 
28 korun za kilogram, zřejmě potěší spotřebi-
tele. Podle chovatelů je ale takový pohled krát-
kozraký. Potvrzují, že současné výkupní ceny 
kolem 19 korun za kilogram živého kuřete jsou 
pro ně likvidační. Hrozící omezování produk-
ce bude podle nich mimo jiné znamenat ztráty 
pracovních míst a další přebytky obilí, které se 
nevyužije jako krmivo. 

Drůbeží maso bylo jedinou komoditou živo-
čišné výroby, která v posledních pěti letech 
vykazovala růst produkce i spotřeby, podotkl 
šéf Komory. Letos se ale trh stále nevzpama-
toval z důsledků ptačí chřipky, kvůli níž klesla 

spotřeba drůbežího v jiných evropských zemích 
a do tuzemska proudily tamní levné přebytky. 
To stlačilo i ceny v ČR. 

Podle producentů drží ceny stále nízko 
obchodní řetězce a vliv hrají také dovozy z jiných 
zemí. „Obáváme se toho, že tuto dobu nepřežije-
me,“  řekla novinářům Ludmila Balková z firmy 
Výkrm drůbeže Velká. Stoupá podle ní cena ener-
gií, zdražily i krmné směsi, jen výkupní ceny ku-
řat se nezvedají. Zhruba 19 korun za kilogram 
nestačí pokrýt náklady, které jsou kolem 20 ko-
run, v zimě kvůli topení ale i o 1,7 koruny výš, do-
plnil ředitel společnosti Poděbradská Blata Tomáš 
Havránek. Producenti se shodují, že za kilo-
gram by potřebovali alespoň 21,5 až 22 koruny. 

Zpracovatelé také u drůbeže nejásají a nelí-
bí se jim především dovozy z Brazílie a Pol-
ska. Odtud přichází zejména prsní svalovi-
na drůbeže v tzv. křehčeném stavu, upravená 
v masírovacích zařízeních. Do tkáně se vma-
síruje voda, polyfosfáty a umělá barviva. Tím 
maso i z dlouhodoběji skladované drůbeže 

vypadá svěže. Je tomu ale do doby, než se dá 
na pánev a vyteče z něj množství vody. Podle 
Zdeňka Jandejska, spolumajitele firmy Rabbit, 
je v současné době až 10 tisíc tun drůbežího 
masa na skladech a nízké ceny, za něž se nabí-
zejí kuřata, jsou výprodejní. I on ale lituje toho, 
že český trh pomalu v drůbeži vyklízí svou pozi-
ci. Přitom podle Zdeňka Štěpánka, generální-
ho ředitele firmy Xaverov, a. s., je právě u české 
drůbeže garance vysoké kvality.

„Bohužel levné kuře, někdy dokonce za pou-
hých 19 korun kus, je vstupenkou k odbytu dal-
šího zboží v supermarketu. Na levné potraviny 
se do obchodní sítě lákají zákazníci,“  řekla Bal-
ková. „Přestože předchozí snahy v tomto smě-
ru nebyly moc úspěšné, hodlá Agrární komora 
iniciovat novelu zákona o hospodářské soutěži, 
která by omezila některé praktiky řetězců. Pro-
dej za ceny pod náklady odporuje i současnému 
zákonu o cenách,“  uvedl Veleba. Z řady dřívěj-
ších podnětů ministerstvu financí prý ale uspě-
lo jen minimum. 

Ceny kuřat jsou pod náklady chovatelů

  www.agral.cz

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

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi,
když v něm naleznete

pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou potravin souvisejí.

Upozorňujeme,
že nové číslo časopisu vyšlo

28. listopadu 2006.
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Certifikace systémů jakosti,
bezpečnosti potravin, HACCP,
environmentálních systémů,
bezpečnosti práce 
a certifikace pracovníků. 
Validace environmentálního prohlášení.

 � CERTIFIKACE SYSTÉMU BEZPEČNOSTI POTRAVIN
ČSN EN ISO 22000:2006

 � CERTIFIKACE SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ HACCP
Všeobecné požadavky MZe na systém HACCP

 � CERTIFIKACE SYSTÉMŮ JAKOSTI
EN ISO 9001:2000

 � CERTIFIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH SYSTÉMŮ
EN ISO 14001

 � AKREDITOVANÝ OVĚŘOVATEL EMAS

  �  CERTIFIKACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI:     OHSAS 18001

 �  CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ: Manažer a Auditor HACCP

Ostatní: Manažer, Auditor a Poradce jakosti,
Externí a Interní auditor jakosti, Manažer a Auditor environmentu,

Manažer metrologie 
Novinka: Manažer a Auditor BOZP

Akreditace Českého institutu pro akreditaci (ČIA).
Pověření Evropské organizace pro jakost (EOQ).

Detailní informace Vám rádi poskytneme: Huťská 275/3, 272 01 Kladno
Tel.: 312 645 007, fax: 312 662 045, e-mail: cert@cert.cz   http://www.cert.cz

Děkujeme všem obchodním partnerům za dosavadní spolupráci
a do nového roku 2007 přejeme mnoho zdraví a pracovních úspěchů.

TÜV CZ na cestě
ke kvalitnější podpoře podnikání 

Skupina odborníků TÜV CZ pro oblast certifikace v potravinářství stojí nyní před zahá-
jením akreditačního procesu, který by měl vést k tomu, že společnost bude akredito-
vána akreditačním institutem – ČIA – podle norem ISO 22000 a HACCP. 

Možná právě nyní je ta pravá chvíle pro ohlédnutí za rokem, který se chýlí pomalu ke konci:
Rok 2006 byl pro společnost svým způsobem zlomový – stávající tým pracovníků byl mj. posí-
len o skupinu úplně nových odborníků z různých oblastí potravinářského průmyslu. Tento tým 
má dnes za sebou velký kus práce: za podpory a vedení stávajícího managementu připravil celý 
systém certifikace pro akreditační proces, připravil prostředí i uvnitř firmy pro tuto novou čin-
nost. Hodně bylo také zrealizováno za účelem propagace, byly to i účasti na řadě odborných 
akcí doplněné o aktivní vystoupení, za zmínku například stojí účast na veletrhu Země živitelka, 
kde byl zorganizován i odborný seminář. Na tiskové konferenci TÜV CZ v říjnu byly novinářům 
a hostům prezentovány záměry společnosti v této oblasti. Bylo přímo osloveno velké množství 
výrobních společností, kdy s řadou z nich byla zahájena již konkrétní spolupráce. 

Celý tým usilovně pracoval na zvýšení svých kvalifikací a na tom, aby certifikační proces fungo-
val na té nejvyšší úrovni a mohl dostát renomé nadnárodní certifikační společnosti. 

Po završení akreditačního procesu budeme nabízet naše služby už nejen na základě akredi-
tace naší matky, společnosti TÜV SÜD v Německu, ale i na základě české akreditace. Tak 
umožníme zákazníkům v ČR dosáhnout na certifikát s nadnárodní platností za české koruny 
a české ceny. 

Závěrem: TÜV CZ tedy pokračuje ve své snaze i nadále upravovat své zacílení tam, kde vidíme 
potřebu zákazníka. Na něj jsou kladeny neustále vyšší nároky na kvalitu, potraviny jsou v ohnisku 
zájmu kontrolních orgánů, ale zejména i pohledu kritika nejsilnějšího, tím je spotřebitel. Značka 
TÜV SÜD by měla napomoci dokladovat kvalitu výroby i výrobků, snahu o její zlepšování a měla 
by být srozumitelným znakem o snaze managementu vycházet vstříc svým partnerům.

Několik slov na závěr: za všechny pracovníky TÜV CZ děkujeme Vám, obchodním partnerům, za 
Vaši důvěru a spolupráci a přejeme Vám klidné sváteční dny a mnoho úspěchů a zdraví do Nového 
roku. Naší snahou bude i do budoucna být Vaší pevnou a spolehlivou podporou k Vaší prosperitě 
a úspěchu. 

www.tuvcz.cz
kolektiv autorů TÜV CZ
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Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

�  Balicí linka pro balení do pytlů (5–25 kg), původně využívaná na balení sušeného 
mléka

�  hrubé dávkování, jemné dovažování přes tenzometrickou váhu, roztahování pytle 
uzavírání šitím, svařením PE vložky, přelepení, uložení pytle na paletu paletizérem

�  kapacita balení až 60 t/směna, stroj je v provozu, možno odzkoušet,
obsluha – počet dělníků: 1 zacvičený

�  r. v.: 1987, zrekonstruovaná v roce 2005
�  cena linky včetně paletizéru 1,5 mil. Kč bez DPH, je možné platit ve splátkách

či pomoci leasingu
�  ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:  300 tis. Kč
�  instalaci může zajistit některá z českých fi rem, které můžeme doporučit.
�  najde uplatnění v: cukrovarech, sušárnách krmiv, mléka, škrobů, výrobě malto-

vých směsí, mlýnech,…
Výrobce: Greif – Werk GmbH Lübeck, šicí stroj: PT – 48, dávkovací zařízení a dovažo-
vání: PACK-JET 2000, na ni namontován NC D-95A od fi rmy DOBOY Packaging Machi-

nery INC. Paletizační zařízení: Palletieranlage P5O 2000/200 AM 

Prodám balicí linku VELOX

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 241 043 226, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

Pekárna Lično
11 průmyslových a řemeslných linek – 350 druhů pekařských a cukrářských výrobků

®

®

„JSOU PEKÁRNY . . .  A  JE LIČNO . . .  VÍC NEŽ PEKÁRNA“

REGIONÁLNÍ VÝROBCE
VČ KRAJE

Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2007
hodně zdraví, štěstí a bohatý stůl plný našeho pečiva 

sídlo firmy: BEAS, a. s.
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové

www.beas.cz
e-mail: beas@beas.cz
tel./fax: 495 523 815

provozovna: Pekárna Lično
Lično č. p. 16, 517 41 Kostelec nad Orlicí

pekarna@beas.cz
tel.: 494 384 635, 494 384 206

Pro Vaše zdraví
–  nejmodernější výrobní 

technologie a ojedinělé 
receptury

–  výrobky obsahují 20–30 %
podzemní pramenité vody
s parametry vody
kojenecké

Tyto výrobky splňují 7 nadstandardních kritérií a jsou oceněny národní značkou kvality KlasA
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Uvedl, že soustředěná nabídka po-
může zlepšit příjmy chovatelů. „Reali-
zační cena je nyní pod výrobními nákla-
dy, loni byla s mírným ziskem,“ vysvět-
lil Novotný. Za litr mléka farmáři v prů-
měru dostávají asi 7,70 Kč, což je podle 
Komory částka pod průměrem EU. 
Naopak v sousedním Německu cena 
v poslední době stoupá. Nepříznivý vývoj 
v Česku Novotný přičetl především vli-
vu obchodních řetězců, které neúměrně 
stlačují cenu mléčných výrobků. 

Předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského Michal Němec řekl, 
že koncentrace obchodu do silných 

odbytových družstev by mohla pro-
spět i zpracovatelům, pokud by pro 
trh s mlékem přinesla jasnější pravidla. 
„Ale jestli by to mělo vyvinout tlak na 
razantní zvyšování ceny, tak je to pro 
mlékárny špatné,“ prohlásil. 

Jednání chovatelů se zástupci mléká-
ren se zúčastnilo asi 360 lidí. Prezident 
Komory Jan Veleba uvedl, že obě stra-
ny spolu poprvé jednaly vstřícně, bez 
napadání. „Udělali jsme první vzájem-
ný krok,“ zhodnotil. „Mléko lze vyře-
šit za splnění následujících dvou před-
pokladů:

Předpoklad první – mlékárny změní 

V Česku cena mléka klesá, v zahraničí je tomu naopak 
Větrný Jeníkov (Jihlavsko) – Agrární komora ČR vyzvala chovatele krav, 

aby zvýšili podíl společně prodávaného mléka. Tím by zlepšili svoji pozici 
na trhu a mohli by vyjednat lepší farmářské ceny. Přes odbytová družstva 
nyní proudí asi třetina mléka. Během příštího roku by se podle Komory 
měl objem zdvojnásobit na dvě třetiny. Po zasedání mlékárenského fóra ve 
Větrném Jeníkově to novinářům řekl viceprezident Komory Pavel Novotný.

 

MLÉKAŘSKÁ ODBYTOVÁ 
DRUŽSTVA BYLA JIŽ ZA PRVNÍ 

REPUBLIKY
Není obecně známo, že v České 

republice mlékařská odbytová družstva 
již existují řadu let. A navíc, že tato 
myšlenka není ničím novým. Tato 
myšlenka sice není tak stará jako lid-
stvo samo, ale má své zhruba třiceti-
leté kořeny v Dánsku a více než sedm-
desátileté kořeny v Čechách. Mlékař-
ská družstva u nás totiž existovala již za 
první republiky. Jejich prostřednictvím 
se prodávalo mléko mlékárnám a země-
dělci byli jak členy těchto družstev, tak 
často i mlékáren, a měli tak zájem na 
co nejlepším odbytu a zobchodování 
své produkce. 

Navíc pokud zmiňujeme Dánsko, 
tam mlékařská družstva fungují vel-
mi dobře a když se v prvních letech 
po sametové revoluci nepodařilo pro-
sadit i restituce a znovuvzkříšení čes-
kých mlékařských odbytových družs-
tev, Dánové v roce 1993 vypracovali 
v českém jazyce jakási skripta pro čes-

ké zájemce o zakládání mlékařských 
družstev. Ta postupně v ČR vznika-
la a byl to Zemědělský svaz ČR, kte-
rý se snažil nabídnutých zkušeností 
dánských farmářů při zakládání mlé-
kařských družstev využít. Dnes existu-
je mlékařské odbytové družstvo prak-
ticky v každém regionu. Největší je ale 
Mlecoop, což je jakási střešní celostát-
ní odbytová organizace se sídlem v Pra-
ze, odkud zajišťuje obchodní činnost. 
Prodává mléko do 27 zpracovatelských 
podniků, zhruba 1,8 milionu litrů mlé-
ka denně. Přibližně 10 % z tohoto 
množství se denně vyváží do Němec-
ka firmě Müller.

DRUŽSTVO ŽIJE Z POPLATKŮ
V odbytových družstvech je zapojeno 

zhruba 65 % zemědělců. Jednotlivých 
odbytových družstev je v ČR 27. Proti 
zakládání mlékařských družstev jedno-
značně byly jen politické demagogické 
řeči. Před pár roky dokonce v televizi 
vystoupil jeden soukromý zemědělec, 
který se chtěl spíš politicky zviditelnit. 

Snažil se zmást veřejnost a mlékařská 
odbytová družstva záměrně zaměňo-
val za jednotná zemědělská družstva. 
Chtěl tak vytvořit dojem o pokračova-
telských organizacích JZD, což je ně-
co naprosto jiného. Tento sedlák je ale 
dnes také členem jednoho odbytové-
ho mlékařského družstva, je to pro něj 
výhodnější. Ta nakupují mléko jak od 
malých dodavatelů s deseti litry nabíd-
ky mléka denně, až po obrovské doda-
vatele, jako je například zemědělský 
podnik AGRO Měřín s 50 tisíci litry 
mléka denně.

Druhou největší odbytovou orga-
nizací je Mlékařské hospodářské 
družstvo Jih Tábor a třetí Milkagro 
a. s., Olomouc, které je z 51 % vlast-
níkem mlékárny Olma Olomouc 
a má i akcie u Jesenických mlékáren 
a v Průmyslu mléčné výživy Zábřeh.
„Družstvo řídí představenstvo a výkon-
ným pracovníkem je ředitel. Ze zobcho-
dovaného litru mléka je stanovená pro-
vize nutná pro činnost organizace a kry-
tí nákladů družstva. Každá odbytová 
organizace má různě nastavené poplat-
ky,“ uvedl Vlastimil Kratochvíl, ředi-
tel Mlecoopu, odbytového družstva. 
U Mlecoopu je to tak, že z každého lit-
ru mléka odevzdává producent odbyto-
vému družstvu 0,4 haléře. To je v porov-
nání s ostatními až extrémně málo, vět-
šinou se tento „odvod“ rovná zhruba
2 haléřům z litru mléka. 

Zřídit odbytová družstva nebylo 
původně vůbec motivováno vývozy 
mléka do zahraničí (EU). Šlo o lepší 
zorganizování dodávek mléka do mlé-
káren. Dnes se odbytová družstva při-
způsobují vývozu a motivuje je samo-
zřejmě vyšší realizační cena.

CO OVLIVŇUJE SPOTŘEBU 
MLÉKA

Vyšší domácí spotřebu ovlivňu-
je nejen u nás, ale všude v okolních 
zemích, dobrá reklama s vysvětlením 
dietologů a lékařů, v čem jsou mléč-
né výrobky zdravé a nepostradatelné 
pro dobrý vývoj organismu. Velmi dob-
ře se v tomto ohledu osvědčilo „školní 
mléko“, kdy si děti od základní školy 
zvykají na pravidelné pití mléka a kon-
zum zdravých mléčných výrobků. Urči-
tým plus je i kampaň podporovaná stá-
tem propagující kvalitní české potravi-
ny s označením Klasa. Týká se to i řady 
mlékáren a mléčných výrobků. 

TLAK SUPERMARKETŮ
NA CENU

 Pokud jde o cenu mléčných výrob-
ků, jsme v Evropě jedni z nejlevněj-
ších. Je to dáno počtem supermarke-
tů a jejich dominantním postavením, 
čehož také patřičně využívají. „Jsme 
konkrétně u mléčných výrobků ve 
srovnání s okolními státy jedni z nej-
levnějších,“ řekl Kratochvíl. Obchod-

níci z mlékařských družstev tak mají 
spočítáno, že když farmář na litru mlé-
ka vydělá desetník, mlékárna korunu, 
ale supermarket získá 4 koruny. Je to 
nepoměr, který vede k tomu, že česká 
mlékárna nemohla dát českému země-
dělci za litr mléka tolik, co si může 
dovolit zahraniční kolos, jako je pří-
kladně firma Müller, která zpracová-
vá denně 3,5 milionu litrů mléka. Tím 
má také zcela jiné postavení vůči řetěz-
cům než kupříkladu některá z našich 
mlékáren s desetinou denní zpracova-
telské kapacity. Tento moment také 
vede české mlékárny k vytvoření jedné 
společné obchodní organizace, která 
by od všech českých mlékáren nabíze-
la supermarketům mlékárenské české 
výrobky, a vytvořila tak určitou proti-
váhu síle supermarketů.

Stejně jako odbytová mlékařská
družstva, tak i mlékárny tuto záležitost 
ve svém zájmu konzultují s Úřadem 
pro hospodářskou soutěž. Oba ti-
to partneři se ale shodují v jednom, 
že i ÚOHS by se měl v budoucnosti 
řídit nejen ryze českými předpisy, ale 
brát v úvahu i předpisy EU, kde domi-
nantního postavení na trhu dosahuje 
taková organizace, která překročí roč-
ní obrat 500 milionů eur/rok. To by 
ani této obchodní organizaci zastupu-
jící v nabídce řadu českých mlékáren 
hned tak nehrozilo.

Eugenie Línková

Cena za mléko je likvidační

Ve většině potravin není Česko soběstačné 

 Praha (bo) – Česko se stává stále více závislé na dovozu některých 
potravin. Rozšiřuje se totiž okruh zemědělských produktů, u nichž se 
domácí výroba pohybuje pod úrovní spotřeby. Vyplývá to ze statistik, kte-
ré zveřejnila Agrární komora ČR. Podle jejího prezidenta Jana Veleby ten-
to vývoj může do budoucna vést ke zdražování potravin. Někteří ekonomič-
tí odborníci to však považují za nesmysl; v globalizovaném světě je pod-
le nich výhodné, aby byla ekonomika zaměřena na aktivity, pro které jsou
v daném státě nejlepší podmínky. 

Podle Veleby farmáři omezují pro-
dukci komodit, které pro ně nejsou eko-
nomicky zajímavé kvůli nízkým výkup-
ním cenám. Tento trend zesílil po vstu-
pu do EU, kdy se otevřely hranice 
levným dovozům. ČR tak podle statis-
tik například během posledních jedno-
ho až dvou let ztratila soběstačnost ve 
vepřovém mase a vejcích. Letos popr-
vé domácí úroda nepokryje spotřebu 
brambor. 

„Pokud tento vývoj bude pokračovat, 
můžeme se dostat do situace, že domá-
cí konkurence v řadě komodit nebude 
pro dovozce dost silná a některé potra-
viny začnou zdražovat,“ soudí Veleba. 
Na snižování soběstačnosti ČR podle 
něj nese vinu mimo jiné agrární politi-
ka českých vlád, které nedostatečně há-
jí zájmy zemědělství. 

Analytik Patria Finance David Marek 
ale oponuje, že v globalizované ekono-
mice musí každý stát využívat svých 
komparativních výhod a klimatické 
a půdní podmínky nepředurčují Česko 
k velké agrární produkci. „Daleko více 
budeme prosperovat, když se budeme 
věnovat jiným činnostem,“ prohlásil. Že 
by nesoběstačnost vedla ke zdražování, 
je podle něj nesmysl. Pokud by rostly 
ceny zemědělských produktů ve světě, 
tak i čeští zemědělci je raději za tyto vyš-
ší ceny vyvezou, dodal. 

Také podle ministerstva zeměděl-

ství na jednotném trhu Evropské unie 
ztrácí smysl, aby každá členská země 
usilovala o vlastní potravinovou sobě-
stačnost. „Vstupem ČR do EU se nám 
otevřel společný trh, což přináší výho-
dy i nevýhody. Pokud v jiných zemích 
vyrábějí některou komoditu levněji,
jsme vystaveni tlakům dovozu takové-
ho zboží,“ uvedl úřad s tím, že z jeho 
pohledu ale nenastal u žádné z komo-
dit nějaký dramatický vývoj. 

Vepřového se loni vyprodukovalo 
470 000 tun, tedy zhruba čtyři pěti-
ny domácí spotřeby, zatímco v před-
chozích letech to bývalo bezmála sto 
procent. Při vývozu 48 000 tun se loni 
dovezlo 165 000 tun, což byl v porov-
nání s předchozím rokem dvojnásobek, 
proti roku 2003 čtyřnásobek, vyplývá 
ze statistik. 

Produkce vajec se až do roku 2003, 
kdy činila 2,85 miliardy kusů, pohy-
bovala nad úrovní celkové spotřeby. 
V posledních dvou letech ale pod tla-
kem levných dovozů klesla na 2,2 miliar-
dy kusů, což bylo 87 procent množství, 
které se v tuzemsku zkonzumovalo. 

Ani v drůbežím, jehož produkce ros-
te, Česko není soběstačné. Tento druh 
masa je mezi domácími spotřebiteli 
populární a stále stoupá jeho spotřeba. 
Výroba za ní v posledních letech zao-
stává spíš víc než v předchozím období 
a dovozy rostou. 

Dlouhodobě nepokrývá domácí 
odbyt produkce zeleniny. Její sklizeň 
v posledních letech klesá a loni před-
stavovala 273 000 tun proti 480 000 
tunám v roce 2000. Spotřeba se pohy-
buje kolem 800 000 tun. Také pěstitelé 
zeleniny si po vstupu do EU stěžova-
li na silnou konkurenci levných impor-
tů, hlavně z Polska, a proto situaci před 
vstupem plochy omezili. 

Podle Ústředního bramborářského 
svazu nebude ČR letos poprvé sobě-
stačná také ve výrobě brambor. Kvů-
li nízkým farmářským cenám v minu-
lých letech pěstitelé výrazně omezili 
rozlohu bramborových polí, k čemuž 
se letos připojily i nižší hektarové výno-
sy. Brambory jsou proto dražší než loni 
a podle odhadů jejich ceny dál poros-
tou. I v okolních zemích jsou totiž men-
ší zásoby. 

ČR hrozí ztráta soběstačnosti rovněž 
v produkci cukru, který v minulosti nao-
pak vyvážela. Společnost Eastern Sugar 
totiž zvažuje uzavření svých tuzem-
ských cukrovarů a odprodej produk-
ční kvóty Evropské unii za stanovenou 
kompenzaci. Při spotřebě 380 000 tun 
by to znamenalo nutnost ročně dovézt 
asi 30 000 tun cukru. Přebytky má nao-
pak ČR například v produkci obilí, řep-
ky a mléka. Domácí výroba mírně pře-
vyšuje i spotřebu hovězího, kterého se 
jí v Česku stále méně.

obchodní politiku směrem k řetězcům, 
zreální svoje obchodní ceny a přesta-
nou se vzájemně podbízet.

Předpoklad druhý – partnerem, chce-
te-li protihráčem, jim bude uskupení, 
které bude ovládat podstatnou část suro-
viny – uskupení odbytových organizací.

Naším úkolem tedy je významným 
způsobem posílit současné odbytové 
organizace,“ dodal Veleba. Ve svém 
vystoupení zmínil i zkušenost z nedáv-
né studijní cesty do Bretaně.

„O čem mluvím? Byl jsem před 2 měsí-
ci v Bretani, kde jsem měl možnost setkat 
se se šéfy pěti kooperativů, čili odbyto-
vých organizací. Jeden z nich zastupoval 
mléčný kooperativ. Jeho parametry struč-
ně řečeno jsou následující:

� Obchodují 2 mld. kg mléka.
�  95 % producentů mléka na území, 

kde operují, je členem kooperativu.

�  Mají v průměru 70% majetkový podíl 
ve všech mlékárnách, kde zpracová-
vají své mléko.
Tím ale vývoj nekončí a jde dál. Jed-

notlivé kooperativy, které jsou zamě-
řeny na jednotlivé komodity, je jich 5, 
vytvořily poradní výbor, který se schází 
1x za 2 měsíce a podle potřeby, a všech-
ny důležité záležitosti konzultují. Tře-
ba cenu obilí a podobně,“ sdělil své 
poznatky plénu Veleba.

„Já osobně věřím, že přišla doba, 
kdy se producenti mléka dají dohroma-
dy,“ řekl. Totéž zmiňovali i další disku-
tující a bylo vidět, že o to stejné usilují 
i zástupci mlékáren.

  I kvůli rozporům mezi mlékárna-
mi a zemědělci v posledních letech 
stoupal vývoz mléka. Za letošních prv-
ních devět měsíců se v zahraničí zpra-
covávalo asi 230 milionů litrů české-
ho mléka. 

Veleba uvedl, že se Komora chystá 
veřejně podpořit obchody, které nabí-
zejí české potraviny. Agentuře již zada-
la první průzkum v Českých Budějo-
vicích, který má zjistit podíl českých 
a zahraničních mléčných výrobků na 
pultech tamních obchodů. „Pak to udě-
láme s masem,“ řekl. 

V Česku se ročně vyprodukuje asi 
2,7 miliardy kilogramů mléka; letoš-
ní produkce zatím přibližně odpoví-
dá minulému roku. Odbytová družstva 
zaměřená na mléko se v zemi rozvíjí 
v posledním desetiletí, farmáři do nich 
ale vstupují pomalu. Nyní v zemi půso-
bí 34 družstev. Největší Mlecoop, který 
zastřešuje deset družstev, obsadil čtvrti-
nu trhu s mlékem. Druhé družstvo Již-
ní Čechy má asi osmiprocentní podíl. 
Mezi zbylými organizacemi převládají 
drobná regionální seskupení.

Eugenie Línková

I zahraniční redakce v poslední době zajímá, jak je tomu v České repub-
lice s cenami za mléko, proč se dostávají zemědělci a mlékárny do pro-
blému, jaká je současná nákupní cena mléka a co by tak zvaně zeměděl-
cům pomohlo při dalším vývoji farmářské ceny. Na to je jediná odpověď, 
že totiž v průměru je nyní farmářská cena za mléko na úrovni 7,60 Kč za 
litr a aby byla pro producenta tak zvaně alespoň k „životu“, musela by být 
nejméně 7,90 Kč za litr. Od osmi korun výš by se dal vytvářet i mírný zisk, 
troufám si tvrdit. A na co se skutečně zahraniční redakce ptají? 



Sankci by měli hradit zemědělci, kteří při-
dělené limity překročili. V minulosti však 
již varovali, že pokuta může způsobit někte-
rým farmám vážné problémy a vést k dalšímu 
snížení stavů krav. 

Ministerstvo zemědělství soudí, že sank-
ce by neměla mít pro chov skotu větší nega-
tivní důsledky, protože jednotliví farmáři 
kvótu vesměs nepřekročili zásadním způso-
bem. Navíc se při přepočtu na producenty 
bere v úvahu i to, o kolik jiní chovatelé svůj 
limit nenaplnili, takže postih vychází v prů-
měru mezi dvěma až čtyřmi korunami za li-
tr, ačkoli Brusel účtuje zhruba devět korun 
za litr. 

V letošním kvótovém roce by se již sankce 
podle Hugo Roldána z odboru komunikace 
MZe opakovat neměla, protože EU povolila 
Česku rozdělit mezi farmáře kvótovou rezer-

vu a dosavadní národní limit produkce navýšit 
z 2,68 miliardy kilogramů mléka o dalších 56 
milionů kilogramů. 

Prezident Agrární komory Jan Veleba sou-
dí, že navýšení bude stačit i v dalších letech. 
Sankce ale podle něj svědčí o tom, že mléčná 
kvóta byla před vstupem do EU špatně vyjed-
nána. Zemědělci již dříve žádali, aby stát ale-
spoň část sumy uhradil, ale neuspěli. 

ČR není jediným státem, který bude muset 
pokutu platit. Jde celkem o devět členských 
států Evropské unie (ČR, Německo, Španěl-
sko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Rakousko, 
Polsko a Portugalsko). Všechny postižené stá-
ty zaplatí dohromady 377 milionů eur (deset 
miliard korun). Itálie, Polsko a Německo 
se na pokutě podílejí z 90 procent. Nejvíce 
zaplatí Itálie (188 milionů eur). Kvótami se 
Brusel snaží snížit nadprodukci mléka. 

Česká republika
bude muset EU zaplatit
pokutu 150 milionů Kč

za mléko 
Brusel (bo) – Česká republika bude 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 vyprodukovalo téměř o 17 000 tun mléka více, než 
povolují kvóty.

 

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

Hodně �těstí, zdraví a úspěchů v roce 2007
přejeme v�em na�im obchodním partnerům.

Děkujeme Vám za příjemnou spolupráci v roce 2006!
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Praha – Na dvě stě zemědělců, především 
z východních Čech a z jižní Moravy, kde se pěstuje 
cukrová řepa a mají být celkem uzavřeny tři cukro-
vary, se sešlo 22. listopadu před německou amba-
sádou a následně i před britskou, aby demonstrova-
li proti záměru cukrovarnické společnosti Eastern 
Sugar uzavřít v tuzemsku své cukrovary.  Demon-
strantům se nelíbí, že by odchodem firmy Česká 
republika přišla o více než pětinu kvóty na výro-
bu cukru, což by znamenalo úměrný propad pro-
dukce a také pokles pěstování cukrovky. Protože 
se tato skutečnost dotkne i zpracovatelských sub-
jektů, ještě před demonstrací jsme požádali prezi-
denta Potravinářské komory Jaroslava Camplíka 
o názor k tomuto tématu. „Je to reforma cuker-
ního pořádku EU, kterou jsme požehnali a na níž 
dnes už nic nezměníme. Určitou vinu vidím i na 
zemědělcích, kteří si včas neprosadili, aby kvó-
ta byla napsaná na ně a ne na cukrovary. Tam by 
měli hledat příčinu problému. Kdyby byla psaná 
na ně, mohli dnes dát kvótu cukrovarům, které zde 
zůstávají a tím by bylo po starostech. Vracíme se 
zpátky do let, kdy jsme si nedokázali vyjednat své 
pevné místo v určité vyhovující produkci a zpraco-
vání těch kterých komodit. Jako zpracovatelé nejs-
me nadšeni z toho, že budeme dovážet cukr. Bude 

to dražší už jen o dopravu, a to nepočítám dál.
Vždy jsme hájili to, aby kvóta zůstala na té úrovni, 
aby národní spotřeba byla kryta výrobou, skuteč-
nost je nyní bohužel jiná,“ uvedl Jaroslav Camplík. 
Zpracovatelé také na demonstraci chyběli, zástup-
ci firmy Eastern Sugar z pochopitelných důvodů 
nestáli o jakýkoliv střet se zemědělci a ti, co na 
trhu zůstávají, by jen mohli zalitovat, že technic-
ky nebude možné z Moravy převést tamní cukerní 
kvótu jim. Je vlastnictvím EU, a proto i Unie bude 
dál s cukerní kvótou disponovat.

Rolníci se tak sami s transparenty přesunuli od 
německé i před bristkou ambasádu. Bylo to z toho 
důvodu, že společnost Eastern Sugar je totiž napůl 
vlastněna britskou firmou Tate&Lyle a francouz-
skou Saint Louis Sucre, kterou kontroluje německý 
Süd Zucker. Zemědělci byli vyzbrojeni transparen-
ty „Haná nechce být zakopaná“ anebo „Evropská 
unie nás hlupáky umyje, někomu víc, někomu nic“. 
Nebo „S Hlaváčkem jsme chtěli do EU jako sedlá-
ci, ne aby z nás byli ale žebráci“. Podle prezidenta 
Agrární komory Jana Veleby se pěstitelé obrátili na 
velvyslance Německa a Británie, v jejichž zemích 
sídlí vlastníci společnosti Eastern Sugar, aby 
pomohli prosadit požadavek na udržení kvóty 
Eastern Sugar v ČR. 

Eastern Sugar zvažuje uzavření závodů ve 
střední Evropě kvůli omezení výroby cukru v EU 
v rámci reformy trhu s touto komoditou. V Čes-
ku zaměstnává asi 400 lidí a drží kvótu na výro-
bu zhruba 102 000 tun cukru. Pokud by domácí 
závody v Němčicích na Hané, Kojetíně a Hrocho-
vě Týnci zavřela a kvótu odprodala Bruselu za sta-
novenou kompenzaci, klesla by o více než pětinu 
domácí produkce cukru limitovaná národní kvó-
tou ve výši 454 000 tun. Česko, dosud vývozce, by 
muselo začít cukr dovážet. O odbyt by také přišlo 
zhruba 150 z 900 domácích pěstitelů cukrovky. 

Ti poukazují na to, že deklarovaným cílem 
reformy trhu EU bylo omezení produkce cu kru 
v nerentabilních oblastech. Odchod Eastern 
Sugar by ale podle nich znamenal propad pěsto-
vání cukrovky na moravské Hané, která půdními 
a klimatickými podmínkami, umem řepařů a tra-
dicí jednoznačně patří k nejlepším řepařským 
rajonům v Evropě. 

Požadují proto, aby Eastern Sugar, pokud ji 
k záměru odejít z ČR vedou vnitřní ekonomické 
důvody, zanechala svou kvótu v tuzemsku za úpla-

tu odpovídající kompenzaci od Evropské unie. 
Odkoupit ji mohou pěstitelé či cukrovary nebo 
obě skupiny ve spolupráci, uvedl dříve Veleba. 
Na demonstraci k přítomným zhruba 200 země-
dělcům a davu novinářů a kameramanů hovo-
řili za Agrární komoru její prezident Jan Vele-
ba a za Svaz pěstitelů cukrové řepy Zdeněk Jou-
dal. Zazněla tam i dosud ne úplně známá fakta. 
„V České republice zavřením tří cukrovarů v nej-
úrodnějších řepařských oblastech klesne výroba 
cukru o 22 %,“ uvedl Miroslav Jirovský, předse-
da Zemědělského svazu. Zároveň řekl, že spo-
lečnost Eastern Sugar, která zavírá pět cukrova-
rů v nových členských zemích EU, vybudovala 
v Německu lihovar na zpracování cukrové řepy 
pro výrobu biolihu. Mimo jiné i z tohoto důvodu 
berou zemědělci rozhodnutí této německo-britské 
společnosti za politické, nikoliv jen ekonomické. 
V České republice ani v Maďarsku jim nic nesto-
jí v cestě a svůj záměr realizují, v Polsku je tomu 
jinak. „Od polských kolegů víme, že kvóta na
cukr je přidělena na zemědělce, mají své dodáv-
kové právo zakotvené v ústavě. Polská vláda ještě 
před vstupem do EU dokonce zakotvila do ústa-
vy přesné znění o dodávce řepy,“ uvedl předseda 
Regionální agrární komory Hradec Králové Jaro-

slav Vojtěch. Evropská unie sice vlastní celkovou 
kvótu na cukr, tu ale rozdělila na jednotlivé země, 
a zemědělci proto i zemědělské komisařce EU 
Marianne Fischer Boel zazlívají, že tento problém 
s odnětím části kvóty bere jen jako podnikatelské 
rozhodnutí určité nadnárodní společnosti.

Ministerstvo zemědělství podle mluvčí Táni 
Králové případnému odchodu Eastern Sugar 
nemůže zabránit. Bude ale chtít, aby pěstitelé 
dostali mnohem vyšší odstupné, než jim cukro-
varnická společnost nabídla. Kromě České repub-
liky hodlá Eastern Sugar opustit výrobu také na 
Slovensku, kde její podíl na národní cukerní kvótě 
představuje 34 procent, a v Maďarsku, kde se tak 
produkce cukru sníží zhruba o 100 000 tun, což 
znamená čtvrtinu tamní národní kvóty. 

V EU platí od července reforma cukerní-
ho pořádku, která počítá s tím, že zaručené 
ceny cukru v Unii klesnou od sezony 2006/07 
během čtyř let o 36 procent a cukrové řepy 
o dvě pětiny. Snížit se má podstatně celko-
vá produkce cukru a export z Evropské unie. 
Zemědělci předali memoranda předsedům Posla-
necké sněmovny Parlamentu, Senátu a doručili 
i do kanceláře premiéra ČR Mirka Topolánka.

Text a foto: Eugenie Línková

Ani potravinářům není zavření tří cukrovarů lhostejné

Jan Veleba
spolu se
Zdeňkem
Joudalem
hovořili
k demonstrantům
před německou 
ambasádou. Na demonstraci nechyběla ani výmluvná hesla.

 Více 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. 

Všem
našim
obchodním
partnerům
přejeme
hezké
prožití
vánočních
svátků
a pevné
zdraví
do roku

2007.

�  přední český dodavatel průmyslových podlah

�   atestované materiály na bázi epoxidových pryskyřic 
a akrylátových kopolymerů plně vyhovují náročným 
podmínkám potravinářských provozů

�   Flowfresh – pro zajištění maximální hygieny
ve všech provozech

www.techfloor.cz

10 let úspěšného působení na trhu 

Souběžná 1443,  252 63   ROZTOKY 
Tel./fax: +420 553 791 311 
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Výrobci těchto nápojů měli možnost se sezná-
mit s nejnovějšími trendy v jejich výrobě, spotře-
bě a distribuci. Odborným gestorem sympozia byl 
Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN), 
organizační záležitosti zajišťovala agentura Sym-
ma spol. s r. o. Akce se zúčastnilo kolem osmdesá-
ti představitelů vrcholového managementu firem 
vyrábějících nápoje či dodávajících tomuto obo-
ru technologie.

Sympozium zahájil prezident Svazu výrobců 
nealkoholických nápojů Ing. Jiří Pražan. Nejen 
z pozice vrcholného představitele tohoto oboro-
vého sdružení, ale i jménem evropské nápojářské 
konfederace UNESDA přítomné seznámil s úska-
lími, které by oboru mohly přinést připravované 
změny evropské legislativy. Na konferenci vystou-
pili představitelé Ministerstva zemědělství ČR, 
Ministerstva zdravotnictví ČR, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, Potravinářské komory, 

akademické obce, agentur zabývajících se výzku-
mem trhu a různých dalších společností. 

Účastníci sympozia si se zájmem vyslechli 
přednášku Ing. Jindřicha Fialky, ředitele Odbo-
ru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva 
zemědělství ČR, o situaci, v níž se nalézá tuzem-
ské potravinářství po vstupu ČR do Evropské 
unie. Velká pozornost byla věnována i vystoupení 
Ing. Františka Balšíka z téhož odboru o současné 
potravinářské legislativě.

Nejenom z hlediska oboru byla nesmírně zají-
mavá přednáška Mgr. Evy Gottwaldové z Odbo-
ru strategie a řízení ochrany a podpory veřejné-
ho zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR o pitném 
režimu. Řadu témat nastíněných v její přednáš-
ce si účastníci sympozia mohli srovnat s výstupy 
přednášky „Současné trendy v prodeji a spotřebě 
nealkoholických nápojů“, s níž na sympoziu velmi 
zdařile vystoupili RNDr. Zdeněk Skála ze společ-

Ohlédnutí za NEALKO 2006
Ve dnech 17.–18. října 2006 se v brněnském hotelu Holiday Inn uskutečnilo sympozium 

a výstava NEALKO 2006. Výrobci limonád, džusů, balených vod a dalších nápojů a jejich sub-
dodavatelé se na této tradiční akci sešli již podesáté. I přes toto výročí neměla akce oslav-
ný jubilejní ráz, ale stejně jako v předchozích letech byla zaměřena na konkrétní otázky spja-
té s výrobou nealkoholických nápojů.

nosti INCOMA Research, s. r. o., a Ing. Vladimíra 
Šebková ze společnosti GfK Praha, s. r. o.

Řadu užitečných informací z oboru účastníci 
sympozia načerpali z tematicky vzájemně prová-
zaných přednášek, zabývajících se mezinárodní-
mi standardy a normami používanými v potravi-
nářském průmyslu, s nimiž vystoupili doc. Ing. 
Michal Voldřich, CSc., z Vysoké školy chemicko-
technologické a Ing. Miroslav Šuška ze společnos-
ti EFSIS Czech Republic s. r. o.

Plastický obraz o tom, jak jsou uvedená pra-
vidla v praxi dodržována, přinesla přednáška 
„Výsledky kontrolní činnosti Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce v oblasti nealkoholic-
kých nápojů“ Ing. Kateřiny Pavelkové z Ústřední-
ho inspektorátu SZPI.

Hostem sympozia byl prezident Potravinářské 
komory ČR Ing. Jaroslav Camplík. Jeho vystoupe-
ní týkající se aktuálních otázek tuzemského potra-
vinářství včetně tak citlivých témat, jako jsou nut-
riční tvrzení, bylo přijato se značným zájmem. 

Vhodným dokreslením informací, jež prezi-
dent Potravinářské komory přinesl k problemati-
ce obchodních řetězců, byla přednáška „Nealko-
holické nápoje – vývoj akčních nákupů a jejich 

vliv na celkový obrat“ Ing. Vladimíry Šebkové 
z GfK Praha, s. r. o.

V rámci sympozia a doprovodné výstavy se pre-
zentovala řada domácích a zahraničních firem, 
mj. Vetropack Moravia Glass, a. s., O. K. SERVIS 
BioPro, s. r. o., Hennlich Industrietechnik spol. 
s r. o a BT Česká republika s. r. o.

Společenským vyvrcholením sympozia se stal 
večer, který byl letos poprvé organizován v Cent-
ru Sladovna Pivovaru Černá Hora. Profesionality 
a pohostinnosti, s níž byl tento večer organizován, 
si účastníci sympozia velmi vážili.

Při příležitosti konání NEALKO 2006 se uskuteč-
nila Valná hromada Svazu výrobců nealkoholických 
nápojů. Její účastníci mj. zvolili nové prezídium sva-
zu ve složení: Ing. František Bílek (Coca-Cola Beve-
rages ČR, spol. s r. o.), Ing. Ferdinand Kubeš (ZON 
spol. s r. o., Třebíč), Ing. Igor Ličko (Fontea a. s.),
Ing. Jitka Lišková (Poděbradka, a. s.), Ing. Petr Mla-
teček (General Bottlers CR s. r. o.), pan René Musila 
(Kofola a. s.), Ing. Jiří Pražan (Coca-Cola ČR, spol. 
s r. o.), Ing. Gabriel Slanicay (Linea Nivnice a. s.)
a Ing. Jan Šíma (Addfood spol. s r. o.).

JUDr. Zdeněk Huml
výkonný tajemník SVNN

Potraviny oceněné národní značkou kva-
lity KLASA reprezentovaly ve dnech 22.–26. 
října 2006 českou potravinářskou produkci 
na prestižním mezinárodním veletrhu SIAL 
v Paříži.

Společná expozice Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF) a Ministerstva země-
dělství (MZe) byla v hale 1B. 

Ve stánku se představilo celkem 20 výrobců. 
Návštěvníci mohli ochutnat uzeniny, nakládanou 
zeleninu, paštiky, drůbeží maso, majonézy, hoř-
čice, pomazánky, nejrůznější mléčné výrobky, 

přesnídávky, müsli, med, džusy, minerální vody, 
instantní nápoje a samozřejmě také pivo nebo sli-
vovici.

Expozice značky KLASA byla na rozloze 120 
m2 a oproti předešlým výstavám byla patrová. Ve 
spodní části stánku byly vitríny a ochutnávkové 

pulty k prezentaci výrobků. Pro jednání s obchod-
ními partnery bylo určeno první patro, kde měli 
výrobci k dispozici 8 stolů. Jak řekl zástupce 
Ministerstva zemědělství ČR Petr Poláček, fir-
my, které jsou nositely značky Klasa, měly stánky 
zdarma.  Text a fota: Eugenie Línková

České potraviny na veletrhu SIAL v Paříži 

DĚKUJEME

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

A OBCHODNÍM PARTNERŮM

ZA PROJEVENOU DŮVĚRU

V ROCE 2006
A PŘEJEME VŠEM

HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ 

A PODNIKATELSKÝCH

ÚSPĚCHŮ

DO ROKU 2007.

Vedení společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.Pohled na stánek společnosti Emco spol. s r. o.
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LINEA NIVNICE, a. s.

U Dvora 190

687 51 Nivnice

Tel.: 572 616 111

www.lineanivnice.cz

VŠEM SVÝM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

A PŘEJEME SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A V ROCE 2007 PEVNÉ ZDRAVÍ A HODNĚ ÚSPĚCHŮ

BOHUŠOVICKÁ
MLÉKÁRNA A.S.

®



Potravinářský zpravodaj 12 / 2006  nabídky – informace / 45 

! 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655,
fax 296 374 658

El. # infak@infak.cz ,  www.infak.cz
 # Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 - Braník 

POTRAV INÁŘSKÁ
PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.

Děkujeme všem našim

obchodním partnerům

za dobré obchodní vztahy

v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce

a do nového roku 2007

přejeme mnoho zdraví, pohody

a obchodních úspěchů!

MORAplast s. r. o.
Tř. Osvobození 949

742 35 ODRY
Tel.:  +420 556 715 020

Uplynulý rok 2006
 byl pro naše společnosti

MORApack s. r. o.
a MORAplast s. r. o. ve znamení

dynamického ekonomického růstu
a posílení pozic na trhu.

Děkujeme všem našim obchodním
partnerům za jejich podporu

a spolupráci a přejeme krásné,
bílé Vánoce a úspěšný vstup

do nového roku 2007.



NOVÁ NÁHRAŽKA
SOLI 

Společnost Danisco uvedla na trh přípravek, 
o němž tvrdí, že může být použit jako náhražka 
soli. Při jeho použití lze obsah NaCl ve zpracova-
ných potravinách snížit o 25 až 35 procent, aniž 
by výrobky přišly o svoji původní chuť. Celkový 
chuťový dojem z nové přísady je prý déletrvající 
a pikantnější než u normální kuchyňské soli.

Pro výrobce potravin je tedy použití SALboos-
tu, jak byl přípravek pojmenován, jednou z mož-
ností, jak reagovat na rostoucí obavy spotřebitelů 
z nadměrného příjmu soli. Nový přípravek Danis-
ca funguje tak, že aktivuje chuťové receptory na 
jazyku, takže spotřebitel vnímá konzumovanou 
potravinu v ústech, jakoby měla tradiční obsah 
soli, na který je zvyklý. Nová přísada, i když obsa-
huje jen 4 procenta NaCl, má údajně významný 
flavorový účinek již při malých dávkách a dobře 
se uplatňuje zejména při přípravě omáček, sla-
ných náplní, polévek, slaných sušenek, pečiva, 
chleba a pomazánek.

Kampaní věnujících pozornost zdravotním rizi-
kům spojeným s vědomou nadměrnou konzuma-
cí soli byla celá řada. Britský Úřad pro potravino-
vé standardy kupříkladu tvrdí, že příliš soli při-
jímá více než 26 milionů Britů a že zpracované 
potraviny se na tomto příjmu podílejí z více než 
75 procent. Lékaři jsou přesvědčeni, že na vzni-
ku vysokého krevního tlaku – hlavního rizikové-
ho faktoru kardiovaskulárních onemocnění a pří-
čině téměř 50 procent úmrtí v Evropě, má hlavní 
podíl právě vysoký příjem NaCl ve stravě. Kar-
diovaskulární onemocnění stojí evropskou ekono-
miku ročně 169 miliard eur a 75 procent soli je 
v průmyslovém světě stejně jako ve Velké Britá-
nii konzumováno právě prostřednictvím zpracova-
ných potravin. Tato fakta vedla k tlaku zdravotní-
ků i spotřebitelské veřejnosti na výrobce potravin, 
aby ve svých výrobcích množství NaCl radikálně 
snížili. 

Problém však není tak jednoduchý, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Sůl totiž nepřispí-
vá jenom k tvorbě chuti potraviny, ona totiž plní 
mnohem více funkcí. V masných výrobcích se 
kupříkladu podílí na aktivaci proteinů, na zvýšení 
vazebné kapacity pro vodu, zlepšuje vazebné a tex-
turální vlastnosti bílkovin, pomáhá při stabilizaci 
díla a svými antimikrobiálními účinky přispívá 
k prodloužení trvanlivosti výrobku. Proto výrob-
ci, kteří chtějí ve svých produktech snížit obsah 
NaCl, musí najít nějakou adekvátní náhražku, kte-
rá jejich výrobek nejen ochutí, ale která bude plnit 
i všechny ostatní funkce. 

BENZYLAMIDY
JAKO MASKOVAČE 

HOŘKÉ CHUTI
Hořká chuť je přijatelná u kávy, tmavé čokolá-

dy nebo čaje. Obvykle jsou však hořce chutnají-
cí látky ze surovin a potravin různými metodami 
odstraňovány nebo maskovány.

V současnosti pracovníci z oddělení výzku-
mu a inovací společnosti Symrise GmbH v Hol-
zmindenu v Německu začali prověřovat další lát-
ky, které by potenciálně mohly hořkou chuť mas-
kovat. Zaměřili se přitom na sloučeniny, které 
jsou strukturálně podobné homoeriodiktyolu 
a eriodiktyolu, což jsou hlavní hořkou chuť mas-
kující flavanony z keře Eriodictyon californicum. 
Tyto dva flavanony sice účinně tlumí hořkou chuť, 
ale jsou příliš aromatické na to, aby mohly být 
použity v potravinářských a farmaceutických apli-
kacích.

Jako první krok na cestě k potenciálním mas-
kovačům se vědci rozhodli zkoumat hydroxylova-
né amidy kyseliny benzoové, které lze syntetizovat 
mnohem snadněji než pravé flavanony, protože 
jejich výroba nevyžaduje toxické ani drahé surovi-
ny, ale které přitom obsahují nejdůležitější struk-
turální prvky flavanonů.

Postupně bylo syntetizováno 13 rozličných 
analogů, výtěžek syntézy byl „docela dobrý“, činil 
okolo 40 procent. Všechny syntetizované látky 
byly purifikovány do 95% čistoty a pomocí řady 
analytických metod (NMR, HPLC-MS, HRMS) 
komplexně charakterizovány.

Expertní panel potom vyhodnotil schopnost 
všech připravených látek maskovat hořkou chuť 
kofeinu. Test proběhl tak, že kofein byl přimí-
chán ke každé testované látce a chuť této směsi 
byla potom srovnávána s roztokem obsahujícím 
500 mg kofeinu na litr. I přesto, že výsledky něk-
terých testovaných látek přinesly zklamání, vědci 
konstatovali, že benzylamidy jsou schopny masko-
vat hořkost kofeinu z 20 až 30 procent. Nejslibněj-
ším analogem homoeriodiktyolu byl 2,4-dihydro-
xybenzoát N-(4-hydroxy-3-methoxybenxyl)amid, 

který byl vybraný pro testování s dalšími hořkými 
látkami – chininem, salicinem a dipeptidem N-L-
leucy-L-tryptofanem, který vyvolává hořkost u řa-
dy zpracovaných potravin. Výsledky testů ukázaly, 
že tento amid byl schopen utlumit hořkost chini-
nu a salicinu asi o 20 procent, hořkou chuť dipep-
tidu však ovlivnit schopen nebyl.

Celosvětově je hodnota trhu flavorů a aromat 
odhadována na 14,8 miliard eur. Pět největších 
hráčů ovládá více než 40 procent trhu. V čele je 
švýcarský Givaudan s 13,5procentním podílem, 
následovaný americkou společností Internatio-
nal Flavours & Fragrances s 11,7 procenty. Firme-
nich vlastněný společností Symrise drží 9,8 pro-
centa a Quest International vlastněný společností 
ICI 6,1 procenta. Společnost Symrise v roce 2004 
oznámila prodej svých produktů v hodnotě 14,1 
milionu eur a vlastnictví více než 40 registrova-
ných patentů. Akvizice Kaden Biochemicals, která 
proběhla letos v lednu, konsolidovala společnost 
Symrise jako jednu ze čtyř největších světových 
výrobců flavorů. Investice 1,5 milionu liber, která 
následovala do výrobního závodu v Nördlingenu, 
vytvořila dokonalé podmínky pro vývoj a výrobu 
inovativních flavorů pro nápojový průmysl.

RENTGENOVÝ 
SYSTÉM DETEKUJÍCÍ 

I MINIATURNÍ NEKOVOVÉ 
KONTAMINANTY

Společnost Ishida Europe uvedla na evropský 
trh zdokonalený rentgenový kontrolní systém řa-
dy IX-GA. Jedná se o zařízení, o které je údajně 
na japonském trhu velký zájem.

Rentgenová detekce je u tohoto zařízení ve 
srovnání s tradičními detektory kovů mnohem 
dokonalejší, protože je schopna odhalit cizí před-
měty i z nekovových materiálů. Mimoto při moni-
torování a identifikaci nechtěných součástí rozli-
šuje mezi „legitimním“ kovem, kupříkladu klipy 
na koncích salámů nebo hliníkovými plechovka-
mi, a kovovými předměty nežádoucími.

Řada IX-GA používá algoritmovou technologii, 
která je natolik citlivá, že odhalí nečistoty o veli-
kosti 0,3 mm. Systém je též schopen zjistit chybějí-
cí součásti výrobků nebo identifikovat poškozený 
výrobek a přesně lokalizovat místo kontaminace 
nebo poškození. Přístroj si umí poradit s výrob-
ky balenými v uzavřených fóliích nebo tepelně 
tvarovaných táccích a flexibilních sáčcích stejně 
dobře jako s výrobky nebalenými. Samonastavo-
vací funkce umožňuje automaticky nastavit for-
mu výstupu a míru citlivosti pro každý jednotlivý 
výrobek. Dopravníky a pásy zařízení jsou zhoto-
veny podle mezinárodních norem, konstrukce je 
z nerezové oceli, všechny části jsou dobře přístup-
né, takže sanitace zařízení je snadná. Zařízení je 
vybaveno olověnými zástěnami na ochranu perso-
nálu před RTG zářením. K dalšímu bezpečnost-
nímu vybavení patří rozsvícení kontrolních světel 
indikující, že zařízení je v provozu, a automatické 
vypnutí RTG záření, otevřou-li se dveře do prosto-
ru pro obsluhu anebo zůstane-li výrobek zachyce-
ný v inspekčním prostoru.

NOVÝ STABILIZÁTOR 
ZPOMALUJE STÁRNUTÍ 

PLASTŮ
Firma BASF informovala, že její monomerní 

aminový stabilizátor Uvinul 4050 H chránící plas-
ty před negativním působením světla získal notifi-
kaci pro použití do plastů přicházejících do kon-
taktu s potravinami. Souhlas byl poskytnutý ame-
rickým Úřadem pro potraviny a léčiva.

Uvinul 4050 H patří do skupiny stericky brá-
něných aminů s nízkou molekulovou hmotností 
(HALS). Váže volné radikály tvořící se při degra-
daci plastů vyvolanou působením světla. Tím radi-
kály zneškodňuje a zabraňuje další degradaci plas-
tového polymeru. Plast s inkorporovaným stabili-
zátorem si mnohem déle uchová původní vzhled 
a mechanické vlastnosti.

Uvinul 4050 H je určen do polypropylenových, 
polystyrenových, styrenových a akrylonitrilových 
kopolymerů, které přicházejí do kontaktu s potra-
vinami. Plasty z těchto kopolymerů se používa-
jí na výrobu sáčků, pytlů, kuchyňských nástrojů 
a přístrojů, tepelně tvarovaných plastových nádob 
či příborů na jedno použití.

Uvinul 4050 H se smí používat u polystyreno-
vých, styrenových a akrylonitrilových kopolymerů 
v koncentracích do 0,5 procent. Lze jej použít v kon-
centraci 0,25 procent do polypropylenu pro kontakt 
se všemi typy potravin mimo těch, které obsahují 
více než 8 procent alkoholu. Uvinul 4050 H je též 
vhodný pro výrobu polypropylenových a polyami-
dových vláken a forem plněných injektáží.

VÝVOJ
BIODEGRADABILNÍCH

DETERGENTŮ
Výzkumný tým University of Granada pracu-

je na vývoji ekologického, účinného, netoxické-
ho a nízkonákladového detergentu pro průmys-
lové účely. Vědci srovnávali výkonnost tenzidů, 
tj. látek, které jsou zodpovědné za čisticí aktivi-
tu komerčních detergentů. Dospěli k závěru, že 
ethoxilované mastné alkoholy a alkylpolyglukosi-
dy vykazují výborné toxikologické a biodegradač-
ní chování, díky kterým je lze označit za nejlep-
ší ekologickou alternativu k jiným běžně používa-
ným tenzioaktivním látkám.

Zpřísňující se požadavky legislativy EU týkají-
cí se ochrany životního prostředí nutí zpracova-
tele potravin, aby mnohem pečlivěji vybírali che-
mikálie, které budou ve svých závodech používat 
k sanitaci. Celosvětová produkce tenzidů, kam 
patří i jejich použití v mýdlech, činila v roce 2001
2 miliony tun. Odhaduje se, že ročně roste jejich 
produkce o 4 až 5 procent, což je velmi těsně spo-
jeno a s růstem celosvětové poptávky po detergen-
tech (čisticích a pracích prostředcích). Souběžně 
s nárůstem poptávky však stoupají i požadavky na 
ekologickou šetrnost, netoxičnost a láci prostřed-
ků při zachování jejich účinnosti.

Výzkumní pracovníci z katedry chemického 
inženýrství University of Granada se ve své prv-
ní studii zaměřili na analýzu čtyř typů tenzioak-
tivních látek, které jsou obvykle běžnou součástí 
komerčních detergentů. Patří k nim lineární alkyl-
benzen sulfonát, který se nachází zejména v pro-
středcích na ruční mytí nádobí a v pracích pro-
středcích a který se syntetizuje z nerenovovatel-
ných surovin pocházejících z ropy. Dalším typem 
jsou onylfenol polyethoxiláty, běžně používané 
v průmyslových detergentech určených pro čištění 
povrchů. Třetím typem jsou ethoxilované mastné 
alkoholy, které jsou ekologicky šetrnější než onyl-
fenol polyethoxiláty. Výzkumníci studovali též 
alkylpolyglukosidy, které se vyrábějí z olejů a cuk-
rů, tedy z plně renovovatelných surovin, a které 
mají též vynikající čisticí vlastnosti a mohou být 
účinnou alternativou alkylbenzénu.

Vědci sledovali chování výše uvedených čtyř 
složek čisticích prostředků v laboratorních podmín-
kách simulujících říční a mořské prostředí a analy-
zovali toxicitu těchto produktů vůči bakteriím při-
rozeně se vyskytujícím v říční a mořské vodě. 

V předchozí studii realizované těmito vědci se 
potvrdilo, že kombinace těchto čtyř tenzioaktiv-
ních látek může vést ke komerčním produktům 
s výbornou čisticí účinností. 

Tenzidy jsou látky, které snižují povrchové 
napětí rozpouštědel a tím usnadňují rozpouštění 
a odstranění nečistot. Tyto látky jsou nejdůležitěj-
ší součástí všech čisticích a pracích prostředků 
a právě ony mohou za to, že se mýdlem umyjeme 
lépe než bez něj, že s pracím práškem se prádlo 
vypere čistěji než pouze v obyčejné vodě, že s pro-
středkem na mytí nádobí se snadněji smyje mast-
nota apod. Tenzidy (dříve saponáty či smáčedla) 
bývají často zaměňovány s detergenty. Na vysvět-
lenou: detergenty jsou čisticí a prací prostředky, 
které kromě tenzidů obsahují i jiné příměsi (bar-
viva, parfémy, enzymy, plnidla…). 

XYLANÁZA PRO PEKAŘE
Xylanázové enzymy zvětšují objem chleba 

a zlepšují strukturu střídy maximalizací výkon-
nosti lepku a degradací polysacharidů v buněčné 
stěně pšenice. Nicméně použití tohoto enzymu 
v pekařství je problematické vzhledem k citlivos-

ti xylanázy vůči pšenici. V minulosti museli peka-
ři používat metodu pokusu a omylu, než se jim 
podařilo stanovit, kolik xylanázy může v receptu-
ře být.

Aby pekařům pomohla, vyvinula britská asoci-
ace Campden and Chorleywood Food Research 
Association (CCFRA) testy ke stanovení přesné-
ho poměru nutného k získání optimálních výsled-
ků tohoto zlepšovače mouky. Xylanázu inhibují 
všechny odrůdy pšenice. Testy zahrnují srovnání, 
jak s xylanázou reagují různé odrůdy a rovněž jak 
je její aktivita ovlivněna rokem sklizně obilnin.

Německá firma AB Enzymes vyrobila vůbec 
první xylanázu pro pekařské účely před více než 
30 roky. Tím odstartovala velké změny v pekáren-
ském průmyslu. V současnosti je většina pekař-
ských výrobků na regálech obchodů vyrobena 
pomocí tohoto zlepšovače mouky, protože většina 
pekařů se domnívá, že xylanáza je nejdůležitějším 
enzymem pro pekařské aplikace ve smyslu vlast-
ností těsta a pekařské kvality.

Podle analytiků agentury Frost and Sullivan 
měl trh pekařských enzymů v roce 2003 hodnotu 
32,7 milionu eur a očekává se, že do roku 2010 se 
jeho hodnota zdvojnásobí. Studie agentury Fee-
donia uvádí, že globální poptávka po enzymech 
poroste každoročně přibližně o 6,5 procenta.

BEZBARVÉ KAROTENOIDY 
SCHVÁLENY

PRO POUŽITÍ V EU
Bezbarvé karotenoidy vyvinuté firmou Israeli 

Biotechnology Research dostaly v EU zelenou pro 
použití k potravinářským účelům. Jedná se o dva 
přípravky Phytoen a Phytofluen, které jsou mar-
ketované pod značkou PhytofLoral. Jsou to pre-
kurzory barevných karotenoidů lykopenu a beta-
karotenu. Olejnaté tekutiny pocházejí ze speciál-
ních druhů rajčat nebo z řas, které byly pěstovány 
za speciálních podmínek stimulujících vyšší pro-
dukci karotenoidů. Nejedná se však o genetické 
modifikace.

Phytoen má tři konjugované dvojné vazby, Phy-
tofluen jich má pět, to znamená, že produkty ma-
jí lehce odlišné absorpční spektrum a aktivitu. 
Barevné karotenoidy mají mnoho dvojných va-
zeb, tudíž úplně jiné absorpční spektrum, a pro-
to jsou barevné.

Karotenoidy jsou antioxidačně aktivní, působí 
protizánětlivě a ochraňují pokožku před UV záře-
ním. Chrání též kardiovaskulární systém, a to 
tím, že brání oxidaci LDL cholesterolu. Phytoen 
a Phytofluen též podporují účinnost koenzymu Q 
a barevných karotenoidů, stabilizují jejich mole-
kuly a brání degradaci těchto látek.

Trh nutrikosmetických přípravků (orálních pro-
duktů s dermatologickými účinky, tj. na zlepšení 
vzhledu a struktury pleti) je rostoucím sektorem. 
Agentura Kline and Company stanovila jeho celo-
světovou hodnotu na 1 miliardu USD. V příštích 
pěti letech se očekává nárůst o dvojciferné číslo.

Řada společností se jako nejaktuálnější výrobky 
rozhodla zavést na trh doplňky stravy pod stejný-
mi značkami, jako jsou jejich přípravky na vnější 
ošetření pleti. Patří k nim dánská farmaceutická 
firma Ferrosan se značkou Imedeen, Procter & 
Gamble se značkou Olay, L‘Oréal a Nestlé vyvi-
nuly linii doplňků stravy zkrášlujících pleť Inne-
ov a taktéž japonská společnost Shiseido má řa-
du nutrikosmetických přípravků s kombinovanou 
aplikací, tzn. povrchovou i perorální.

Pro vysvětlení: kosmaceutika jsou látky s přízni-
vými účinky na pleť, nutrakosmetika jsou orálně 
podávané přípravky komplexnějšího charakteru pří-
znivě ovlivňující zdraví, strukturu a vzhled pleti.

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Ne, tuleně v Evropě nemaj, tam pěstujou v chlívkách jitr-
nice.  (sch)

46 / ze zahraničí Potravinářský zpravodaj 12 / 2006



COGNIS UVEDL NA TRH 
EMULGAČNÍ SYSTÉM PRO 

NEHYDROGENOVANÝ
TUK

Německá firma Cognis vyvinula emulgační sys-
tém, který umožní cukrářům používat nehydroge-
nované tuky v šlehaných hmotách. Tento systém 
je základem přípravku Lamequick CE 7203, nové-
ho nášlehového emulgátoru. Přípravek je vhodný 
pro většinu aplikací, zejména pro dekorační a plni-
cí krémy pro cukrářské výrobky, pěny a mražené 
krémy a zmrzliny italského typu. Testy prokázaly, 
že Lamequick CE 7203 uděluje pěně objem a pev-
nost, a to v teplotním rozmezí od 5 do 25 oC. Plni-
cí a dekorační krémy připravené pomocí tohoto 
přípravku jsou pevné a stabilní. I po dvou dnech 
uchovávání při 20 oC zůstávají nepoškozené, bez 
patrných povrchových trhlin, a jsou schopny krá-
jení na tenké řezy jako po dvou dnech uchovávání 
v chladničce. U pěnových dezertů, např. u šleha-
ných pěn, krémů a tiramisu. Lamequick CE 7203 
nejenom zlepšuje objem a pevnost, ale vyvolává 
v ústech i příjemný pocit hladkosti a jemnosti. 
U zmrzlin italského typu, kde je prvořadá stabi-
lita, Lamequick ve srovnání s konvenčními emul-
gátory zpomaluje tání.

FRANCIE CHCE ZAKÁZAT 
POUŽÍVÁNÍ DUBOVÝCH 

TŘÍSEK PŘI VÝROBĚ VÍNA
Francouzský ústav National Appellations Insti-

tute (INAO) navrhl zákon, který má umožnit 460 
regionům se statusem Appellation d‘Origine 
Controlée (AOC) zakázat nebo omezit používá-
ní dubových třísek při výrobě vína. INAO infor-
moval, že k tomuto kroku přistoupil z obavy, že 
používání těchto náhražek barikových sudů může 
poškodit pověstnou vynikající kvalitu vín pochá-
zejících z AOC regionů. INAO navrhoval zákaz 
ještě předtím, než EU zveřejnila svá nová legisla-
tivní pravidla pro výrobu vín povolující používání 
dřevěných štěpin.

Pytle naplněné třískami nebo pilinami se 

umísťují do vína, aby mu předaly aroma a chuťo-
vé látky dřeva. Tato metoda je levnější než použí-
vání dubových (barikových) sudů. Kritikové nové 
metody však tvrdí, že se v určitém smyslu jedná 
o šizení spotřebitele, který se může domnívat, že 
víno je starší nebo kvalitnější, než ve skutečnos-
ti je.

Rozhodnutí INAO se však u představitelů fran-
couzského vinařského průmyslu nesetkalo s pří-
znivým ohlasem. Podle názoru Jeana Clavela, 
vedoucího představitele regionu Coteaux Lan-
guedoc AOC, je INAO úplně vedle. Dubové ště-
piny prý dodávají některým vínům určitou kom-
plexnost, a pomáhají jim tak reagovat na meziná-
rodní poptávku spotřebitelů, kteří jsou na dřevěné 
aroma vín zvyklí.

Používání dubových štěpin bylo před nějakým 
časem legalizováno v některých částech Nového 
světa a uznáno Mezinárodní organizací pro révu 
a víno. Legalizace této nové metody Evropskou 
komisí je součástí plánu na modernizaci evrop-
ského vinařství a na podporu návratu evropských 
vín zpět na světový trh. Vinaři Nového světa před 
časem převzali podíly trhu, které dříve patřili nej-
větším evropským producentům vína. Tato sku-
tečnost a snižující se spotřeba vína v Evropě se 
pro evropské vinaře staly problémem číslo jedna. 
Očekává se, že Komise dokončí svůj návrh refor-
my evropského sektoru vín, jehož součástí má být 
i vyklučení 400 tisíc hektarů vinic začátkem příští-
ho roku.

HUBNEME
S COCA-COLOU?

Spotřebitelé v USA ochutnají v lednu příští-
ho roku jako první na světě nový nápoj vyvinutý 
společně Coca-Colou a Nestlé. Jedná se o funkč-
ní nápoj na bázi čaje nazvaný Enviga, který údaj-
ně pomáhá spalovat kalorie. Studie prý prokáza-
ly, že ten, kdo vypije denně tři plechovky Envigy, 
spálí o 60 až 100 kalorií navíc. 

Uvedené společnosti vyvinuly Envigu ve svém 
společném podniku Beverage Partners World-
wide. Nápoj je kombinací zeleného čaje, kofei-
nu, vápníku a rostlinných mikroživin, které po-
dle vedoucího vědeckého týmu Coca-Coly Rhona 

Applebauma společně vyvolávají tzv. „negativ-
ní kalorický účinek”. Receptura byla vytvořena 
na základě výsledků desetiletého výzkumu účin-
ků zeleného čaje ve Výzkumném středisku Nest-
lé ve Švýcarsku. Velmi účinný antioxidant zelené-
ho čaje epigallokatechin gallát (EGCG) je scho-
pen vzhledem ke svým termogenním účinkům 
zrychlit metabolismus a zvýšit množství spotře-
bované energie, a to zejména když je tento anti-
oxidant v kombinaci s kofeinem. EGCG se při-
rozeně vyskytuje v řadě čajů, v jedné plechovce 
Envigy je ho 90 mg. Jedno balení nápoje též orga-
nismu poskytne 20 procent doporučeného denní-
ho příjmu vápníku.

Nestlé i Coca-Cola chtějí v budoucnu více 
svých produktů zacílit pro trhy funkčních potra-
vin a nápojů. Uvedení Envigy na americkém trhu 
pomůže též Coca-Cole dostat se zpět na pozice 
ztracené v soupeření s jejím odvěkým rivalem Pep-
siCo, který vyšachoval Coke tím, že zachytil trend 
zdraví prospěšných a welness potravin a nápojů 
dříve. Pozicionování Envigy jako funkčního nápo-
je pomůže též americkému trhu sycených nápojů, 
který utrpěl přesunem spotřebitelského zájmu ke 
zdravějším nápojům – k ovocným šťávám a vodě.

Americký trh funkčních potravin a nápojů měl 
v roce 2004 hodnotu 19 miliard dolarů a silný 
růstový potenciál. Přesto se potýká s jedním pro-
blémem, a sice rostoucím skepticismem v USA 
i v Evropě k funkčním tvrzením uvedeným na 
obalech těchto výrobků. Taktéž Enviga se nevy-
hnula kritice. Ve Velké Británii ještě není v prode-
ji a již někteří nutriční profesionálové upozorňují 
spotřebitele, aby tento nápoj nepovažovali vzhle-
dem k obsahu cukru za nějaký zázračný prostře-
dek na hubnutí.

NOVÁ NÁHRAŽKA TUKU 
PRO MLÉČNÉ VÝROBKY
Nová náhražka tuku od výrobce hydrokoloidů 

Gum Technology je speciálně vyvinuta pro inter-
akci s mléčnými bílkovinami. S její pomocí lze 
v mléčných výrobcích snížit obsah tuku až o 10 
procent.

Nový přípravek je směsí mikrokrystalické celu-
lózy, konjakové gumy, alginátu sodného, xanta-

nové gumy a rozpustné i nerozpustné vlákniny. 
Od ostatních produktů z výrobkové linie Coyote 
Brand Stabilizer se odlišuje přítomností alginátu 
sodného, který v jiných těchto produktech není. 
Tato látka reaguje s vápníkem přítomným v mlé-
ku na sloučeninu, která pomáhá zadržet v mléč-
ném výrobku vzduch, takže výrobek má konzisten-
ci jemné krémové pěny.

„Unikátní vlastností nového stabilizátoru je 
jeho krémovitost. Celulózový gel ve směsi má 
schopnost ztuhnout do textury obdobné tukům. 
Konjaková a xantanová guma reagují synergistic-
ky jedna s druhou a vytvářejí spolu elastický gel. 
Alginát sodný reaguje s vápníkem a vytváří boha-
tou jemnou pěnu. Kombinace všech čtyř koloidů 
dohromady vytváří krémovou texturu, která imitu-
je v mléčných výrobcích tuk,” tvrdí výrobce.

Novou směs hydrokoloidů lze použít v různých 
koncentracích, záleží na typu mléčného výrobku. 
V nízkých koncentracích je vhodná pro mléčné 
nápoje typu koktejlů, ve vyšších koncentracích 
ji lze použít při výrobě pěn, šlehané smetany, 
krémových omáček a ochucovacích prostředků. 
V nízkotučných mléčných výrobcích se doporu-
čuje použít v množství 0,15–0,45 procenta, v kré-
mových omáčkách 0,3–0,5 procenta, v tvaroho-
vých výrobcích 0,5–1,0 procenta, ve zmrzlinách
0,2–1,0 procenta. Dále lze stabilizátor použít 
v pekařských výrobcích, imitacích majonézy, 
dresincích, hořčicích a šlehaných cukrářských 
výrobcích. Ve výrobcích nahrazuje až 10 procent 
tuku nebo oleje.

Současná cena Coyote Brand Dairy Fat Repla-
cer je okolo 12 dolarů za kg. Přípravek, který je ve 
formě bílého prášku, neovlivňuje flavor finálního 
výrobku. Přidává se za studena a vytváří hladkou 
suspenzi. Tím, že váže vlhkost, zamezuje tvorbě 
synereze a osychání, což přispívá k prodloužení 
trvanlivosti finálního výrobku. V mražených sna-
cích přispívá ke zpomalení růstu krystalů a snížení 
jejich velikosti.

Gum Technology poprvé představila svůj nový 
stabilizátor Coyote Brand Stabilizer CKX-Fat 
Replacer na show Institutu potravinářských tech-
nologů (IFT) pořádané v červnu letošního roku 
v Orlandu na Floridě.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI 
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MVDr. Jan Šotola
Akreditované laboratoře

pro vyšetřování potravin č. 1086
Havlíčkova  2787, Kroměříž 767 14, tel./fax: 573 330 281

mobil: +42 0602 716 658, e-mail: jan_sotola@volny.cz

PROVÁDÍME:

GARANCE

Přejeme všem
hodně zdraví, štěstí 
a podnikatelských

úspěchů
v roce 2007.

PF 2007

Akreditace Českého institutu pro akreditaci č. 1086
Povolení SVS ČR dle Zák. 166/99 Sb. O veterinární péči ....
Zapojení do mezinárodního systému testování způsobilosti laboratoří

� ANALYTIKA
Senzorické zkoušení potravin
Mikrobiologické rozbory potravin, surovin, vod a prostředí
Chemické vyšetření potravin, surovin, vod aj. včetně stanovení kontaminant
Laboratorní kontrola hygieny prostředí
Klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma

� PORADENSTVÍ
Tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP a systému jakosti
dle ISO 9001:2000, včetně vypracování dokumentace
Konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře přímo v místě firmy žadatele
Činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních a normovaných předpisů
Konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další
odborné konzultace a školení zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy

� EKONOMIKA
Laboratoř je plátcem DPH
Možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří
Stabilitu cen laboratorních vyšetření
Možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky

Potravinářský zpravodaj – list Potravinářské komory ČR / Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 655, 296 374 653,
šéfredaktor – 296 374 659, fax: 296 374 658, e-mail: redakce@agral.cz; p.zpravodaj@agral.cz; http://www.agral.cz. Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657, fax 296 374 658. Řídí: redakční rada. Ing. Pavel Veselý, šéfredaktor.
Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 521. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička – grafické práce. Tisk: VS, Praha 4 - Pankrác. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků 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
zpravodajHAMÉ, a. s. 

přední český výrobce a exportér kojeneckých výživ, hotových jídel,
kečupů, zeleniny, paštik a mnoha dalších potravinářských výrobků

V Y P I S U J E  V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í  P R O  O B S A Z E N Í  P O Z I C E :

Aplikační technolog především
se zaměřením na masné výrobky

Místo výkonu práce: Kunovice, Babice
Náplň práce: vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií
Požadujeme:  alespoň SŠ vzdělání potravinářského směru, praxe v oboru, 

spolehlivost, samostatnost, časová fl exibilita
Nabízíme:  zázemí silné potravinářské společnosti, motivující platové 

ohodnocení, výhody bohatého sociálního programu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE: WWW.HAME.CZ
Své nabídky s uvedením pozice a životopisem zasílejte na adresu:

jobs@hame.cz, tel.: 572 534 656


