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Vážení čtenáři,
na stranách 10–11

Vám přinášíme informace
z 11. ročníku

Celostátních přehlídek sýrů
a semináře Mléko a sýry.  

Pan Mgr. Petr Gandalovič převzal 
dne 9. ledna 2007 z rukou preziden-
ta České republiky Václava Klause 
jmenovací dekret ministra zeměděl-
ství ČR. V této souvislosti jsme po-
žádali nového ministra o rozhovor. 

Pane ministře, s jakými pocity se 
stáváte ministrem resortu, který je jis-
tě jedním z „bojových ministerstev“? Ať 
už proto, že současné zemědělství proží-
vá radikální změny v evropských tržních 
podmínkách, anebo z těch důvodů, že čes-
ký potravinářský průmysl hledá prosperi-
tu na vlastním trhu, kde zatím dost eko-
nomicky prohrává s obchodními řetězci.

Česká republika je člen Evropské 
unie od roku 2004 a čeští zeměděl-
ci už ví, co obnáší přizpůsobování se 
evropským tržním podmínkám. Máme 
už také dlouhodobější a dobrou zku-
šenost s čerpáním evropských peněz 
pro zemědělství. Češi zvládli na jed-
ničku předvstupní podpůrný program 
SAPARD, dva roky čerpání z operač-
ního programu Rozvoj venkova a mul-
tifunkční zemědělství pak ukázaly, že 
umíme dobře využít možnosti získá-
vání evropských peněz. Nepochybně 
i díky těmto penězům skončilo v roce 
2006 české zemědělské hospodaření 
se ziskem přesahujícím sedm miliard 
korun. 

Otázka zachování pozic českých 
výrobců potravin na domácím trhu je 
velmi citlivá a dlouhodobou strategií je 
podporovat tuzemskou potravinářskou 
a zemědělskou produkci, ovšem niko-
li tak, že bychom podporovali výrobu 
přebytků. S těmi má EU obrovské pro-

blémy. Cestou, jak uspět na společném 
trhu, je podpora kvalitní produkce. Ta 
lze realizovat v rámci možností rozpoč-
tu a legislativních mantinelů Společné 
zemědělské politiky. Věcí, která se dá z  
pozice ministerstva ovlivnit jen nepří-
mo, je samotné chování spotřebitelů, 
kteří se rozhodují hlavně podle ceny, 
a právě na to řetězce sázejí. Zde je to 
především na samotných výrobcích, 
aby systematicky vychovávali spotřebi-
tele v tom smyslu, že kdo je ochoten 
platit za potraviny jen tu nejnižší cenu, 
nemůže za to chtít nejvyšší kvalitu. Pří-
nosná v tomto směru je např. iniciati-
va Potravinářské komory „Najdi si své-
ho výrobce“. 

Jste v „politice“ již od roku 1989, kdy 
jste jako gymnazijní profesor zakládal 
Občanské fórum v Ústí nad Labem. Mo-
hl byste nám sdělit několik významných 
profesních údajů z Vašeho životopisu?

Můj životopis je k dispozici na webo-
vých stránkách ministerstva. Zde bych 
zmínil ty údaje z mého životopisu, kte-
ré jsou relevantní pro mou současnou 
pozici ministra zemědělství. V letech 
92–94 jsem byl náměstkem na minis-
terstvu životního prostředí, kde jsem 
odpovídal za lesní hospodářství a ta-
ké jsem měl pod sebou všechna povo-
dí. Velmi cenná je pak moje zkušenost 
z ministerstva pro místní rozvoj, které 
je koordinátorem čerpání evropských 
peněz a vedlo vyjednávání v Bruselu 
o novém nastavení podmínek pro ob-
dobí 2007–2013. Zemědělství je dnes 
možná ze všech oborů nejvíce evropské 
a na evropských dotacích je z velké čás-
ti závislé. Nemohu vynechat také etapu 
mého života, kdy jsem byl pět let gene-
rálním konzulem v New Yorku. Diplo-
matická zkušenost pro mne byla osob-
ně i profesně velmi přínosná.

Vaší předchůdkyni, paní MVDr. Mile-
ně Vicenové, jsem položil při jejím nástu-
pu do funkce následující otázku: Velmi sil-
nou nespokojenost s organizačním uspo-
řádáním ministerstva vyslovují již řadu let 
potravináři. Slůvko „výživa“ se vytratilo 
z názvu ministerstva již před více jak pat-
nácti lety a odborné útvary řešící potra-
vinářskou problematiku nejsou zastoupe-
ny ani deseti procenty úředníků celého 
úřadu. Dle mého názoru chybí na minis-
terstvu vnitřní organizační pyramida pro 
potravinářský průmysl zastřešená náměst-
kem ministra. Mohu ji dát i Vám? A jaký 
je Váš názor na tuto problematiku?

Nový ministr zemědělství ČR 
Mgr. Petr Gandalovič

Grüne Woche je nejen zemědělsko-
potravinářský evropský veletrh, je to 
i setkání profesionálů. Co Vás z jed-
notlivých vystoupení nejvíc zaujalo? 

 Jako podstatné jsem si vyhodnotil 
zdůraznění kvality potravin a nabíd-
ky spotřebiteli. Po období, kdy se kla-
dl důraz hlavně na bezpečnost potra-
vin, to považuji za důležitý posun. Je 
nutno vnímat bezpečnost jako základ-
ní princip, bezpečnost potravin v ev-
ropském prostoru není využitelná jako 
konkurenční nástroj, kvalita a nabídka 
ano. Zdůrazněn byl rovněž princip in-
formovanosti spotřebitele a jeho prá-
vo znát vše kolem výrobku včetně ze-
mě původu zboží. Toto vnímám jako 
vůbec nejdůležitější, rozhodně před 
nutričním značením a dalšími údaji. 

Procházeli jste s prezidentem Potra-
vinářské komory ČR Jaroslavem Cam-
plíkem výstavištěm o mnoha halách 
s národními pavilony. Všude se nabíze-
lo množství potravin. Jaký závěr jste 
si z tohoto „bohatě prostřeného stolu“ 
v Berlíně udělal a co z toho plyne pro 
české potravináře? 

Grüne Woche musíme samozřejmě 
vnímat jako reprezentační přehlídku 
toho nejlepšího, co jednotlivé země, 
regiony a výrobci nabízejí, nicméně 
v posledních létech lze vypozorovat 
jasný trend, a to směrem ke snaze od-
lišit se. Odlišit se kvalitou, chutí, ba-
lením, značením, způsobem nabídky. 
Je zřejmé, že zejména v oblasti MSP 
mají šanci ti, kdo přijdou s novými 
nápady, novými regionálními pro-
dukty, novými výrobky zaměřenými 
na podporu zdravého způsobu živo-
ta. V tomto směru máme stále co do-
hánět a já jsem rád, že nové operační 
programy dávají daleko větší prostor 
pro podporu inovací než v minulosti. 

Jaká jste absolvovali jednání? 
V rámci výstavy jsme se setkali ze-

jména s představiteli německé potra-
vinářské federace a jejím ředitelem 
Dr. Horstem a diskutovali jejich podíl 
na prezentaci právě zdravého způso-
bu života a zdravé výživy ve spojitosti 
s ekologickou výrobou a bio potravi-
nami. Je zřejmé, že bude nutno daleko 
více aktivovat státní a regionální orgá-
ny a instituce a zapojit je do propaga-
ce a podpory těchto oblastí. Význam-
ná byla rovněž diskuse s komisařkou 
Mariann Fischer Boel, kde jsme při-
pomněli její příslib zabývat se někte-
rými palčivými problémy českých po-
travinářů, jako je propagace výrob-
ků nebo přístup k dotačním titulům. 

V průběhu měsíce února se, jak dou-
fám, uskuteční oficiální setkání v Bru-
selu k řešení těchto problémů. 

Slovo bio se na veletrhu skloňovalo, 
a to jak v případě biopotravin, tak i bi-
opaliv, bioplynu. Nemáme vůči těmto 
třem variantám bio určitý dluh jako re-
publika? Co je třeba pro jeho úhradu 
rychle udělat?

Bio bylo skutečně jedním z hlav-
ních témat a já se obávám, že je nutno 
na něj částečně nazírat jako na zástup-
né téma umožňující neřešit skutečné 
problémy evropského zemědělství 
a potravinářství. Na druhé straně je 
skutečně jedním z dílčích řešení pro-
blému nadvýroby a vzhledem ke sku-
tečnosti, že existuje v případě potra-
vin určitá skupina spotřebitelů ochot-
ná platit za biopotraviny poměrně 
vysokou cenu, rozhodně zvýšení vý-
roby a spotřeby biopotravin v ČR pod-
porujeme. Je nutno si uvědomit, že je-
jich výroba sice není komplexním ře-
šením, ale na druhé straně máme dnes 
velký růstový potenciál. Při spotřebě 
ve starých zemích EU mezi 3 až 10 % 
a spotřebě v ČR cca 0,3 % z celkové 
spotřeby je tu značný prostor, a ten 
chceme zaplnit českými, a ne dovo-
zovými výrobky. Myslíme si ale, že to 
vyžaduje zásadní změny pro dotace 
ekologických zemědělců tak, aby mís-
to ekologických travních porostů vyrá-
běli ekologické potraviny, resp. surovi-
ny pro ně. Výroba bioplynu a obecně 
obnovitelné zdroje jsou velkou šancí 
pro zpracovatele a pro zlepšení jejich 
nákladové stránky i pro snížení eko-
logických rizik jejich výroby. Bohu-
žel jsou zde opět určité problémy, jak 
podpořit anexové i non anexové zpra-
covatele. Na řešení budeme intenziv-
ně pracovat jak s novým ministrem ze-
mědělství Petrem Gandalovičem, tak 
i s ostatními dotčenými resorty. 

V otázce biopaliv zaznělo na Agrar-
fóru mnoho zajímavých komentářů. 
Je zřejmé, že je nutno urychleně doře-
šit legislativní rámec a spustit vlastní 
výrobu a distribuci. Současně bych ale 
chtěl připomenout, že by kompetentní 
orgány neměly zapomenout, že hlav-
ním úkolem zemědělství v oblasti pro-
dukce je vyrábět levné a kvalitní suro-
viny pro potravinářskou výrobu, a to 
v dostatečném objemu, a že by tudíž 
program nepotravinářského využití 
zemědělské produkce nikdy neměl být 
vnímán a připuštěn jako konkurenční 
k výrobě potravin, jako nástroj pro zvy-
šování cen.  Děkuji za rozhovor. 

Eugenie Línková

Postřehy z veletrhu
Grüne Woche

I N G .  M I R O S L AV  KO B E R N A ,  C S c . :
N O V É  O P E R A Č N Í  P R O G R A M Y  P O D P O Ř Í  I N O VA C E

Každoročně se v druhé polovině měsíce ledna koná v Berlíně dnes 
již velmi prestižní zemědělsko-potravinářský veletrh Grüne Woche. Vy-
stavují na něm své produkty, stroje a různá zařízení nejen evropské 
státy, účastní se pravidelně i asijské a americké státy, nechybí ani 
stánky z Austrálie a Nového Zélandu. Doprovodnými akcemi jsou od-
borné semináře. Co je ale na tomto veletrhu stejně důležité a zajíma-
vé, jsou setkání odborníků a politiků, kteří se buď přímo účastní pro-
dukce potravin, anebo jsou s ní spojeni svou politickou funkcí. Jaké 
poznatky si z tohoto veletrhu odnesl ředitel Potravinářské komory ČR 
Ing. Miroslav Koberna, CSc. o tom více v rozhovoru.

(Dokončení na straně 3)



Ptáci začínají vlivem nebývalých lednových teplot pomalu prozpěvovat 
a včely se již také probouzejí. V takovýchto teplech se i tento milý hmyz 
probudil a vyrazil se z úlů prolétnout.

Včely si dovedou poradit i s myší

Obecně lze říci, že celá řada 
bakterií se vyskytuje všude v pro-
středí, tedy i tolik démonizované 
Listerie monocytogenes. Aby rizi-
ko kontaminace potravin, v našem 
případě potravin živočišného půvo-
du, bylo co nejmenší, a přítomné 
bakterie se nemohly nežádoucím 
a zdraví lidí ohrožujícím způsobem 
pomnožit, funguje státní veterinár-
ní dozor.

A v uplynulých týdnech byly liste-
rie v některých potravinářských pro-
vozech zjištěny. Místně příslušné kraj-
ské veterinární správy okamžitě nařídi-

ly nápravná opatření, která spočívala 
v provedení takových úprav a kroků, 
aby se problémy neopakovaly. Šlo ze-
jména o důslednou sanitaci výrobních 
prostor a dezinfekci prostředí. V řadě 
případů již došlo k obnovení výroby.

Zjištění, která provedly orgány stát-
ního veterinárního dozoru samozřejmě 
neznamenají konec. Tam, kde byly zjiš-
těny problémy, musejí zpracovatelé po-
čítat s následnými kontrolami.

Snad lze ještě konstatovat, že problé-
my byly zjištěny například u zrajícího 
sýra baladur, následně pak v některých 
výrobnách lahůdek, což již není přímo 
předmětem kontroly veterinárních or-

gánů. Nebyly zjištěny žádné problémy 
u výrobců sýrů niva či camembert.

Je nutné si však uvědomit, že nevíce 
problémů může vznikat nikoli při výro-
bě, ale při následné distribuci či zpraco-
vání, a zejména pak při nakládání s vý-
robky v domácnostech spotřebitelů, kdy 
není dodržen teplotní režim, popřípadě 
není brán ohled na dobu údržnosti – 
přesně na dodržení doporučené doby 
spotřeby, popřípadě data použitelnosti.

Orgány státního veterinárního dozo-
ru i nadále prověřují veškeré provozy 
pod veterinárním dozorem, tj. zpracov-
ny a výrobny masných i mléčných vý-
robků, a to po celém území ČR.

Kde jsou a kde nejsou listerie

Za normálních pod-
mínek se včely poprvé 
proletí až v předjaří, 
kdy vyrazí, aby se vy-
kálely, avšak po návra-
tu do úlu už nevytvoří 
takový hrozen, ve kte-

rém přezimovaly. S blížícím se jarem to 
však nevadí. Letos však hrozí, že časné 
vylétnutí a možné únorové mrazy včel-
stva poškodí. Pro včelaře to znamená, 
aby sledovali své svěřenkyně, aby měly 
dostatek zásob a v případě potřeby jim 
je doplnili. Aby se tak včely dožily prv-
ních jarních kvítků, zejména jív, v dob-
ré kondici.

Nepříjemným vyrušením v zimě mů-
že být v úle třeba i myš. S tou si však 
včely dovedou poradit samy, buď ji vy-
pudí, anebo usmrtí a pak někde v koutě 
„zalepí“ propolisem, čili po svém způ-
sobu ji neškodně odstraní.

Pokud máme na mysli skot, ne-
muselo by to být tak zlé. V loňském 
roce došlo po několika letech mír-
ného vzrůstu ke zlomu – pouhé tři 
případy BSE. Odpovídá to obecné-
mu trendu i v ostatních členských 
zemích EU. 

Těch krav, které se v mládí na pře-
lomu devadesátých let mohly dostat 
ke kontaminovanému krmivu, zásadně 
ubylo. Neboť právě krmivo zřejmě ne-
přímo kontaminované závadnou maso-
kostní moučkou bývá dáváno do sou-
vislosti s nákazou bovinní spongiform-
ní enecefalopatií – BSE. 

Dosud bylo v ČR od počátku roku 
2001 vyšetřeno přes milion kusů sko-
tu – přesně 1 046 237 a na toto množ-
ství bylo 26 zvířat „šílených“. V prv-
ním roce 2 případy, v roce 2002 tak-
též 2, v roce 2003 již 4, v roce 2004 to 
bylo 7 případů a v roce 2005 nejvíce, 
8 případů, a očekávaný pokles byl za-
znamenán v roce 2006, pouhé 3 pří-
pady. Doufejme, že tento trend bude 
setrvalý.

Vyšetřování bude pokračovat i nadá-
le, dokud se budou vyskytovat případy 
onemocnění. Vyšetřování na BSE dává 
jistotu zákazníkům řeznictví, že aspoň 
odsud jim „šílenství“ nehrozí.

Kolik bude letos „šílených“?

SVS ČR každoročně vypracová-
vá Plán sledování (monitorování) 
cizorodých látek, který předklá-
dá též Evropské komisi. Ta jej do-
sud vždy hodnotila jako správný 
a účinný a v souladu s příslušnými 
směrnicemi a rozhodnutími, a to 
jak samotný plán, tak dosažené 
výsledky. Od roku 1996, kdy ten-
to systém platí, ČR neměla žád-
ný problém, který by ohrozil mož-
nost obchodování s členskými ze-
měmi (před vstupem) ani v rámci 
intrakomunitárního trhu (po vstu-
pu do EU).

Podle „Plánu monitoringu cizoro-
dých látek na rok 2007“ se v režii Státní 
veterinární správy ČR vyšetřují vzorky 
surovin a potravin živočišného původu, 
přičemž letos bude možné postihnout 
ještě širší spektrum reziduí veterinár-
ních léčiv či průmyslových kontami-
nantů ohrožujících zdraví lidí. Plán po-
čítá letos s navýšením o zhruba milion 
tři sta tisíc korun. Celkem bude tedy na 
sledování přítomnosti nepovolených lá-
tek, reziduí a kontaminujících látek vy-
naloženo zhruba 26 a půl milionu ko-
run na analýzy, které budou provádět 
tři státní veterinární ústavy a Ústav pro 

státní kontrolu veterinárních bioprepa-
rátů a léčiv.

Za podstatné lze považovat i vyšet-
řování vybraných surovin a potravin na 
dioxiny a PCB (polychlorované bifeny-
ly), a to na základě doporučení Komise 
2006/794/ES. Minimální počet vzorků 
potravin živočišného původu na dioxi-
ny a PCB byl pro ČR stanoven na 35. 
Tyto analýzy pak představují prakticky 
nejdražší vyšetřování.

Smyslem sledování cizorodých lá-
tek, různých reziduí a kontaminantů 
je předcházet přímému ohrožení zdra-
ví lidí. Lze říci, že v posledních dese-

ti až patnácti letech setrvale shledává-
me pokles výskytu nebezpečných lá-
tek v potravinách živočišného původu. 
Prakticky ve všech případech se zjištění 
pohybují pod povoleným limitem, a to 
ať jde o nebezpečné těžké kovy, či o re-
zidua léčivých látek. Již deset let toto 
s uznáním konstatuje Evropská komise. 
Na rozdíl od některých členských zemí 
EU prezentuje Státní veterinární správa 
svůj Plán i výsledky bezchybně a včas. 

Podle Milana Maleny, ústředního 
ředitele SVS ČR, je potěšitelné, že zjiš-
tění učiněná v rámci provádění Plánu 
potvrzují účinnost státního veterinární-

ho dozoru, což ve svém důsledku zna-
mená důvěryhodnost domácí produk-
ce a bezproblémovou uplatnitelnost 
potravin a surovin živočišného původu 
na intrakomunitárním trhu.

Při této příležitosti je vhodné vždy 
zdůraznit, že plnou zodpovědnost za 
zdravotní nezávadnost potravin, v tom-
to případě surovin a potravin živočiš-
ného původu, vždy nese výrobce a ten, 
kdo je uvádí do oběhu.

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

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

Klást důraz na monitoring cizorodých látek přináší efekt

Zkušenosti se SLAK – slintav-
kou a kulhavkou – ve Velké Britá-
nii před šesti lety jsou stálým va-
rováním. Kdyby toto onemocnění 
skotu a vůbec všech přežvýkavců, 
ale i prasat, propuklo v evropských 
chovech, znamenalo by to velké po-
tíže. Velké ztráty by způsobilo pře-
devším omezení obchodu a zajisté 
i nutné utracení postižených cho-
vů. Jedině tak je možné onemocně-
ní lokalizovat a zlikvidovat.

Ve Velké Británii trvalo neúměrně 
dlouhou dobu, než byla přijata odpo-
vídající opatření, což ve svém důsled-

ku znamenalo ztráty více než 4 milio-
nů kusů zvířat. Zdolání této nákazy zde 
stálo více než 360 milionů eur.

Tudíž je namístě na potenciální rizi-
ko zavlečení do EU upozornit. Výskyt 
slintavky a kulhavky letos Turecko po-
čátkem ledna nahlásilo v oblasti okolo 
Edirne, tj. blízko řeckých hranic. Vete-
rinární orgány již přijaly odpovídající 
opatření – uzavření postiženého území, 
zákaz přesunu vnímavých zvířat a likvi-
daci postižených.

Pro případné cestující do Turecka 
platí nejvyšší obezřetnost – vyhnout 
se postiženému regionu – a důsledně 
dodržovat zákaz dovozu potravin živo-

čišného původu do EU, a to i potravin 
pro vlastní potřebu. Ostatně tento zá-
kaz platí bez ohledu na to, zda v ně-
které nečlenské zemi slintavka a kul-
havka je, anebo není. Na letištích celní 
orgány dodržování tohoto zákazu kon-
trolují.

V ČR byla naposledy slintavka 
a kulhavka diagnostikována v roce 
1975. Od té doby nic. Díky veteri-
nárním opatřením se naše republika 
zavlečení tohoto onemocnění ubráni-
la i v případě, když se vyskytlo v naší 
bezprostřední blízkosti a i když tato 
nákaza vzplanula v roce 2001 na brit-
ském souostroví.

Slintavka a kulhavka z Turecka by nás neměla ohrozit

Leckdy je možné se setkat s vý-
hradami spotřebitelů ke zmrazeným 
rybám, že obsahují více vody (ledu). 

Za prvé je třeba si uvědomit, že ob-
sah tzv. přidané vody neohrožuje zdra-
votní nezávadnost potraviny, avšak na 
druhé straně to znamená, že v nabí-
zeném výrobku může mít méně toho, 
kvůli čemu si zákazník výrobek kupo-
val, tj. masa.

Podle platné veterinární legislativy 
sice není horní hranice přidané vody 
u zmrazených ryb stanovena, avšak její 
obsah musí být uveden na obalu. Zde 
tedy je namístě upozornit zákazníka, 
aby si etiketu pozorně přečetl. Kdyby 
se mu uvedené údaje nezdály, může 
podat podnět místně příslušné krajské 
veterinární správě.

Lze tedy konstatovat, že obsah tzv. 
přidané vody je povinné uvádět při 

označování potravin, a to v případě, 
když toto množství překračuje 5 hmot-
nostních procent. Tuto povinnost lze 
odvodit ze směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2000/13/ES, v člán-
ku 6, odst. 5. Tento požadavek je také 
obsažen ve vyhlášce k zákonu o potra-
vinách – vyhlášce č. 113/2005 Sb., 
o způsobu označování potravin a tabá-
kových výrobků.

Tudíž asi v důsledku záleží na tom,
zda si zákazník dovede spočíst ekono-
mickou výhodnost či nevýhodnost nabí-
zeného výrobku, a je na něm, zda se pro 
koupi rozhodne, nebo nerozhodne. 

V žádném případě nelze hovořit 
v souvislosti s obsahem tzv. přidané 
vody o zdravotní závadnosti výrobku. 
Všechny potraviny živočišného půvo-
du, které prošly veterinárním dozorem, 
a jsou tak i označeny, splňují podmínky 
zdravotní nezávadnosti.

Přidaná voda není přidaná hodnota

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) zakázala společnos-
ti Tesco prodej dvou druhů másla po-
cházejícího z Belgie. Výrobky prodá-
vané pod názvem Les 3 sapins a Belle 
de Herve byly klamavě označeny jako 
„čerstvé máslo“, ačkoli jejich parame-
try tomu neodpovídaly. 

Doba použitelnosti na těchto výrobcích 
byla označena daty 6. březen, 20. březen 

a 27. březen. Aby mohlo být máslo ozna-
čeno jako „čerstvé“, nesmí být přitom do-
ba jeho použitelnosti delší než dvacet dnů 
ode dne výroby. V uvedených případech 
se však tato doba pohybovala v rozmezí 
měsíců. 

Za prodej klamavě označeného másla 
zahájí SZPI se společností Tesco správní 
řízení. 

Mgr. Ivo Klemeš
tiskový mluvčí SZPI

Potravinářská inspekce zakázala Tescu 
prodej klamavě označeného másla z Belgie 

Aby se mi vyplatilo tě chovat, musíš dávat mlíko, 
snášet vajíčka a vyhrávat pardubickou!  (sch)
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Každá aféra, která se dotýká 
potravin, může ovlivnit názory spo-
třebitelů a dočasně i jejich pro-
dej. V předvánoční době jsme byli 
svědky bouřlivé mediální atmosfé-
ry původně vyvolané nálezem pato-
genní bakterie Listeria monocyto-
genes ve dvou výrobnách lahůdek, 
jednak v hermelínovém salátu a ve 
druhém případě v salátu, jehož in-
gredience nebyly zveřejněny.

Ve třetím případu, který se již mlé-
kárenských výrobků přímo dotýkal, 
se jednalo o přítomnost bakterie typu 
Listeria monocytogenes v měkkém 
zrajícím dezertním sýru Baladur.

Zveřejněné informace, že potravi-
ny obsahující listerie způsobily v le-
tošním roce v porovnání s minulým 
obdobím u některých fyzicky znač-
ně oslabených jedinců velmi vážnou 
zdravotní újmu, spojenou v ojedině-
lých případech až se ztrátou života, 
představují pro celý potravinářský 
sektor, mlékárenský průmysl nevyjí-
maje, vážnou výzvu. Jde o důrazný 
podnět k trvalému úzkostlivému do-
držování všech technologických a hy-
gienických parametrů při výrobě tak, 
jak to vyplývá ze systému HACCP – 
kontroly kritických bodů a dalších 
ještě náročnějších komplexních sys-
témů kontroly řady ISO.

Základní předpoklady výroby zdra-
votně nezávadných mlékárenských 
výrobků již vyplývají ze skutečnosti, 
že všechny výrobní kapacity mléká-
renského průmyslu, včetně sýráren, 
byly před vstupem země do EU za 
cenu velmi vysokých investičních ná-
kladů modernizovány a následně ve-
terinární správou registrovány a po 
schválení Bruselem zařazeny pod při-
děleným číselným kódem CZ do se-
znamu výrobních kapacit, které plně 
odpovídají náročné unijní hygienické 
legislativě s právem možnosti realiza-
ce vyráběné produkce ve všech 25 ze-
mích Evropské unie.

V rámci četných komentářů a po-
jednání byla zveřejněna i všeobecná 
informace, že nepříjemná patogen-
ní bakterie Listeria monocytogenes 
se nalézá v celém našem životním 
prostředí, zejména v půdě, ve vodě, 
a proto se s ní můžeme setkat všu-
de, kde ji budeme hledat, třeba na kli-
ce u dveří, případně na nedostateč-
ně umytých rukou s tím, že bakterie 
zdraví fyzicky neoslabené osoby běž-
ně neohrožuje. 

Vzhledem k tomu, že některé me-
diální informace o možnostech vý-
skytu bakterie Listeria monocytoge-
nes v sýrech nebyly významově zcela 
věcně správné, nevyjadřovaly skuteč-
nou věcnou podstatu a mohla by ve 

svých důsledcích odrazovat spotřebi-
tele od konzumace sýrů, považujeme 
za nutné je zpřesnit a doplnit.

�  Patogenní bakterie Listeria mono-
cytogenes se zásadně obecně ne-
vyskytuje v mléčných výrobcích 
vyrobených z pasterovaného mlé-
ka, poněvadž se použitým tepel-
ným záhřevem zpracované surovi-
ny spolehlivě ničí.

�  Listerie se zásadně nevyskytují 
ve všech druzích přírodních sý-
rů zrajících uvnitř jejich hmoty 
(např. Eidam, Gouda, Mor. blok, 
ementálské typy sýrů apod.).

�  Mimo dosah nebezpečí jsou 
všechny druhy čerstvých sýrů vy-
robených z pasterovaného mléka 
a samozřejmě i tavené sýry.

�  Některé zahraniční odborné časo-
pisy uvádějí případy zjištění kon-
taminace sýrů patogenními liste-
riemi, která se týkala především 
menších sýráren vyrábějících spe-
ciální druhy sýrů z nepasterova-
ného mléka určených pro labuž-
níky. 

�  V našich podmínkách je riziko vý-
skytu bakterie Listeria monocyto-
genes v měkkých zrajících sýrech 
pod mazem v důsledku vysoké 
úrovně dodržování technologic-
ké a hygienické péče při výrobě 
pravidelně ověřované příslušný-
mi státními kontrolními orgány 
minimalizováno – prakticky eli-
minováno. 

�  Výroba diskutovaného sýra Her-
melín je soustředěna do moder-
ních velkovýrobních kapacit, které 
jsou vybaveny vlastními mikrobio-
logickými laboratořemi pro sledo-
vání patogenů. Vyráběná produk-
ce se pravidelně průběžně kontro-
luje s možností zamezení výstupu 
případně rizikových partií.

�  Obdobně je zajišťována hygienic-
ká nezávadnost výroby sýra Niva 
a Olomouckých tvarůžků, které 
byly rovněž uváděny jako riziko-
vé. Pokud výrobní závody nedis-

ponují vlastními speciálními mik-
robiologickými laboratořemi pro 
zjišťování patogenů, producenti 
zajišťují kontrolu hygienické bez-
pečnosti své produkce průběžně 
prostřednictvím laboratoří Stát-
ní veterinární správy, případně 
jiných kompetentních akreditova-
ných pracovišť.

�  Z uvedených údajů vyplývá, že 
obzvláště mimořádné úsilí v zá-
jmu zajištění hygienické nezávad-
nosti a tedy i nepřítomnosti liste-
rií je nutno věnovat ve výrobnách, 
zejména měkkých sýrů zrajících 
pod mazem z nepasterovaného 
mléka, kterými vlastní mlékáren-
ský průmysl nedisponuje.

�  Nemenší úsilí v dodržování vyso-
ké úrovně technologie hygieny je 
nutno věnovat i výrobě zejména 
měkkých sýrů zrajících pod ma-
zem, i když jsou vyráběny z tepel-
ně ošetřeného mléka.

Mlékárenský průmysl obhajuje dů-
ležitost a význam sýrů pro jejich mi-
mořádný význam pro racionální vý-
živu, poněvadž sýry představují vyni-
kající možnost, jak nabídnout nejširší 
vrstvě konzumentů výjimečné vlast-
nosti mléka ve velmi přijatelné a žá-
dané formě.

Sýry představují ideální formu 
bílkovinného koncentrátu, který je 
základním pilířem racionální lidské 
výživy, a to nejenom tím, že posky-
tuje v dietě kvalitní a lehce stravitel-
né živočišné bílkoviny, ale je v našich 
podmínkách jediným kvantitativně 
nejvýznačnějším zdrojem vápníku, 
který umožňuje všem jedincům vývoj 
zdravého skeletu již od doby jejich 
narození do dospělosti tak, aby při-
bývajícím věkem při trvalé a nepře-
rušené konzumaci mléčných výrob-
ků až do pozdního stáří nedocházelo 
k řídnutí kostní hmoty a nežádoucím 
projevům osteoporózy.

O úspěšném uplatnění českých sý-
rů na trhu rozhoduje standardní ja-
kost a jejich systémově zajišťovaná 
hygienická bezpečnost. Jednoznač-
ně to potvrdily i výsledky rozsáhlých 
kontrol ze strany ČZPI, veterinářů 
a hygieniků, zaměřené na zjišťová-
ní přítomnosti listerií v potravinách. 
Nejčastější nedostatky byly zjištěny 
ve výrobnách lahůdek, zpracováva-
jících nedostatečně tepelně ošetře-
né suroviny a zpracovávaných sýrů 
se netýkaly.

Ing. Milan Křivánek 
Českomoravský svaz

mlékárenský

Vyráběné sýry jsou hygienicky nezávadné

Jak jistě víte, nastoupil jsem do úřa-
du teprve před několika dny. Nyní te-
dy sbírám informace a seznamuji se 
podrobněji s jednotlivými problema-
tikami, které ministerstvo řeší. Chci 
se tedy sejít i s představiteli všech ne-
vládních organizací blízkých resortu 
a mluvit s nimi o prioritách a možnos-
tech naší vzájemné spolupráce. S před-
staviteli potravinářských výrobců se 
tedy také rád sejdu a vyslechnu jejich 
názory a připomínky k práci minister-
stva. Nepředpokládám však, že bych 
v nejbližší době nějak významně mě-
nil strukturu ministerstva. Navíc se do-
mnívám, že rozšiřováním počtu úřed-
níků se případný problém nevyřeší. 
Velkou roli by zde měli sehrávat pře-
devším samotní výrobci, jejich sdruže-
ní či nevládní organizace. Změna jmé-
na resortu také není prioritou. Tou je 
především to, aby zemědělci a zpraco-
vatelé mohli již v letošním roce čerpat 
co nejvíce peněz z Programu rozvoje 
venkova. Obrazně řečeno, rok 2007 je 
rokem, kdy se bude „lámat chleba“, 
kdy začne běžet nové rozpočtové ob-
dobí EU a kdy v rámci Evropského ze-
mědělského fondu rozvoje venkova bu-
de možné čerpat až 13 miliard korun 
ročně. Na to bychom se měli nyní sou-
středit především. 

Tržní prostředí u nás je již dostateč-
ně zakotvené, nicméně v zemědělství 

i potravinářském průmyslu existuje řada 
ekonomických disproporcí, které zabra-
ňují normálnímu podnikání. Jaký je Váš 
názor na tento problém a jaký na státní 
dotace pro tyto subjekty?

Nebudu zastírat, že bych byl rad-
ši, kdyby sektor zemědělství nebyl 
tolik zatížen regulacemi a deforma-
cemi, které jsou způsobeny právě 
množstvím podpor a dotací v tom-
to sektoru. Nicméně historicky je to 
tak zakotveno a naše pozice v Evro-
pě to jen posiluje. Navíc zde existu-
je odlišná úroveň finančních pod-
por, které dostávají naši zemědělci 
a zpracovatelé ve srovnání s jejich 
kolegy ze staré patnáctky EU. S tím 
vědomím jsme ovšem do EU vstu-
povali před dvěma roky a podle 
předem dohodnutého klíče se ma-
jí tyto podpory postupně navyšovat. 
Podpory však nejsou, jak je zřejmé 
z mnoha příkladů, všelékem. A ani 
existující rozdíly nejsou pro čes-
ké výrobce takříkajíc „smrtící“. Je 
celá řada českých výrobců, kteří si 
vedou v posledních dvou letech vel-
mi dobře. Já si samozřejmě přeji, 
aby čeští producenti a zpracovate-
lé potravin měli co největší úspěch 
na evropském trhu, a proto nahlížím 
na dotace jako na potřebný a více-
méně nezbytný nástroj k podněcová-
ní jejich konkurenceschopnosti. Zís-
kání podpory by však mělo být pou-
ze prostředkem k úspěchu na trhu, 
nikoliv konečným cílem. 

Máte již nyní stanoveny konkrétní 
priority pro řízení chodu celého úřa-
du? A jaký zřetel budete brát na názo-
ry Agrární komory ČR, Potravinářské 
komory ČR, ale i dalších zájmových 
institucí, při Vašem rozhodování? Lze 
již nyní na tyto otázky odpovědět?

Jak jsem se již zmínil, rád bych navá-
zal na mé předchozí působení a sou-
středil se na to, aby byly co nejdříve 
zpřístupněny zemědělcům a zpraco-
vatelům peníze z evropských fondů.
Kladu si za cíl, aby čerpání podpor 
probíhalo hladce a v co největším 
možném objemu. V evropské proble-
matice je také velmi důležité pokra-
čovat v přípravě českého předsednic-
tví v Radě EU, při kterém bude Spo-
lečná zemědělská politika zcela jistě 
významným tématem. S tím vším sou-
visí můj cíl podporovat konkurence-
schopnost českých zemědělců a země-
dělských výrobků na českém i evrop-
ském trhu. Důležitá je v tomto ohledu 
také dobrá komunikace s nevládní-
mi organizacemi působícími v tom-
to sektoru. Jsem proto připraven vést 
s jejich představiteli věcný dialog 
a nalézt průsečíky mezi zájmy státu, 
zájmy venkovské veřejnosti a zájmy 
podnikatelů.

Pane ministře, za redakci listu Vám 
přeji mnoho elánu a úspěšných řešení 
ve Vaší nynější funkci. A za rozhovor 
děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Nový ministr zemědělství ČR 
Mgr. Petr Gandalovič

(Dokončení ze strany 1)

Prvním 
náměstkem
ministra 
zemědělství
je Ivo Hlaváč
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Ministr zemědělství Petr Gandalovič jmenoval do funkce 
svého 1. náměstka PhDr. Ivo Hlaváče. Zároveň ho pověřil ve-
dením agendy evropských záležitostí, kterou dosud řídil z po-
zice náměstka doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. Ten byl 12. 1. 
2007 z této funkce odvolán. Nadále však bude působit v nej-
užším týmu ministra.

 
První náměstek Ivo Hlaváč naváže v resortu zemědělství na svou práci 

v rámci ministerstva pro místní rozvoj, kde byl mimo jiné zodpovědný za 
koordinaci příprav České republiky na nové programové období čerpání 
evropských fondů v letech 2007–2013 či za vyjednávání s Evropskou ko-
misí o odblokování peněz pro rok 2006 z Fondu soudržnosti na vodohos-
podářské projekty. 

 Táňa Králová
tisková mluvčí MZe ČR



Hygienici přitom upozorňují, že 
riziko listérií se týká především zra-
jících sýrů. Podle Němce ale disponu-
jí naše mlékárny, které takové sýry 
vyrábějí, vlastními laboratořemi nebo 
využívají laboratoří Státní veterinární 

správy. Ty jsou schopné případný 
výskyt nebezpečné bakterie zachytit. 
Tajemník mlékárenského svazu Mi-
lan Křivánek přitom již dříve uvedl, 
že listerie se také zásadně nevyskytu-
jí ve všech druzích přírodních sýrů 

zrajících uvnitř jejich hmoty, jako je
Eidam, Gouda, Moravský blok či sýrů 
typu ementál a mimo nebezpečí jsou 
i všechny druhy čerstvých sýrů vy-
robených z pasterovaného mléka a 
tavené sýry.

Podle mlékárenského svazu se kauza 
listerie zejména díky médiím zveličuje. 
„Například v roce 2005 bylo evidová-
no 33 000 záchytů salmonely a pouze 
46 případů listerie,“ popisuje propor-
ci rizika Němec. Výsledky kontrol pro-
vedených státními dozorovými orgány 
na přelomu loňského a letošního roku 
navíc podle mlékařů prokazují, že 
nebezpečí nepochází od zpracovatelů 
mléka. 

PK: Spotřebitelům nehrozí
z našich sýrů žádné nebezpečí

„Kompletní statistiky ještě nemáme, 
ale například za tři čtvrtletí loňského 
roku se do ČR zvýšily meziročně dovo-
zy sýrů o téměř 30 procent,“ konsta-
toval Němec. Trend v nárůstu impor-
tu sýrů je podle něj „impozantní“, do 
ČR se valí především polské a němec-
ké výrobky. Naopak ve vývozu sýrů ČR 
podle mlékárenského svazu stagnuje.

Konkurenceschopnost našeho mlé-
kárenství přitom omezují požadavky 
zemědělců na ceny vykupovaného mlé-
ka. A pokud jim mlékárny v ČR neza-
platí dost, vyvezou surovinu do zahra-
ničí. „Jen za jedenáct měsíců loňského 
roku se z ČR vyvezlo 286 milionů ki-
logramů mléka, z toho 275 milionů do 
Německa za ceny nad 8 korun za kilo-

gram. Cena vykupovaného mléka v ČR 
byla přitom zhruba o 50 haléřů nižší,“ 
přiznává Němec.

Jenže v Německu je podle jeho 
slov oproti ČR podstatně vyšší sezon-
ní rozdíl v cenách vykupovaného mlé-
ka než u nás. „Rozdíl v průběhu roku 
je přibližně 2,50 eura na 100 kilogra-
mů mléka, což u nás není. Pokud by-
chom ceny u nás a v Německu za 
celý rok zprůměrovali, dostaneme se 
k rozdílu zhruba dvě procenta, což je 
zanedbatelné,“ říká Němec. Vyvážet 
surovinu do zahraničí kvůli dočas-
ně vyšší ceně se tak podle mlékáren 

z dlouhodobého hlediska nevyplatí. 
Potravináři proto chtějí dokonce 

navrhnout, aby exportující zeměděl-
ci nedostávali dotace. „Dotovat mlé-
ko, které se vyváží ven, nám připadá 
zvláštní,“ domnívá se prezident Potra-
vinářské komory ČR Jaroslav Camplík. 
Zvláště za situace, kdy nezřídka právě 
z vyvezené surovi ny se do ČR vyváže-
jí finální potravinářské výrobky, napří-
klad zmíněné sýry.

Problém se zahraniční konkurencí 
ale neřeší jen mlékárny. „Podobné tren-
dy existují i v oblasti uzenin nebo trvan-
livého pečiva,“ říká prezident.

Podle výsledků předvánočního prů-
zkumu je v nabídce řetězců v průmě-
ru přes 90 procent pomazánkových 
másel, kysaných mléčných výrobků, 
mléka, podmáslí a výrobků ze syrovát-
ky z české produkce. Mezi 80 a 90 pro-
centy se pohybují másla, smetany a tva-
rohy z tuzemska. Nižší podíl na pultech 
vykazují domácí jogurty – 73,4 procenta. 
U sýrů je to něco přes 60 procent. Pouze 
zhruba poloviční zastoupení mají suše-
né mléčné produkty českého původu. 
„Podstatná ovšem nejsou okamžitá zjiš-
tění, ale celkový trend,“ poznamenává 
k tomu ředitel PK Miroslav Koberna.

Němec: Dovozy sýrů stoupají meziročně o desítky procent
Ačkoli je podle předvánočního průzkumu organizovaném Agrární komo-

rou ČR většina mlékárenských výrobků v obchodních řetězcích tuzemského 
původu, situace se podle ředitele Českomoravského svazu mlékárenského 
Michala Němce postupně mění. A to v neprospěch našich mlékáren.

Potravinářská komora ČR (PK ČR)
ve spolupráci s Českomoravským 
svazem mlékárenským (ČMSM) 
odhalila exemplární příklad kla-
mání spotřebitele. Na pultech 
jednoho z obchodních řetězců
se před několika týdny zača-
ly prodávat dva druhy potravinář-
ských výrobků původem z Belgie 
pod označením ČERSTVÉ MÁSLO 
s uvedením data spotřeby v měsí-
ci březnu 2007. 

Přitom podle platné vyhlášky lze 
názvem ČERSTVÉ MÁSLO ozna-
čit pouze takový výrobek, který má 
maximální spotřebu 20 dnů od data 
výroby. (Vyhláška  č. 77/2003 Sb., ze 
dne 6. března 2003, kterou se stanoví 
požadavky pro mléko a mléčné výrob-
ky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, 
ve znění pozdějších předpisů, Změna: 
124/2004 Sb., Změna: 78/2005 Sb.).

„Takové jednání je v rozporu s plat-
nou legislativou, a tím pádem nelegál-

ní. Spotřebitel je jednoznačně mylně 
informován. O řešení tohoto problému 
ČMSM požádal Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci (SZPI). Jedi-
nou možnou nápravou by mělo být oka-
mžité stažení takto označených výrob-
ků z trhu,“ poznamenal prezident PK 
Jaroslav Camplík.  SZPI podle slov tis-
kového mluvčího Ivo Klemeše prodej 
belgického másla nakonec skutečně 
zakázala.

Zákazníci jsou navíc k nákupu těch-

to nelegálně označených výrobků láká-
ni nízkou cenou. Potravinářská komo-
ra ČR se domnívá, že jde o nekalou 
konkurenci, která poškozuje například 
poctivé domácí producenty.  

Byť podle provedených rozborů ne-
jsou belgické výrobky zdravotně závad-
né, kvalitativně rozhodně neodpovída-
jí požadovaným standardům. „Jestli-
že si koupím ‚čerstvé máslo‘ vyrobe-
né před dvěma či třemi měsíci, tak
jeho chuťové a vzhledové vlastnos-

ti budou již zcela odlišné od más-
la skutečně čerstvého.  Může jít také 
o zbytky nadprodukce – rok ležela 
v mrazicích boxech a na trh je dodá-
vána teprve nyní. Ani másla z případ-
né nadprodukce by nebyla zdravotně 
závadná, ale čerstvá určitě ne. Spotře-
bitel musí mít na informace uváděné 
na obalech výrobků spolehnutí. Spo-
třebitele chceme chránit, proto nám 
takovéto praktiky vadí,“ doplnil prezi-
dent potravinářů.

Případ špatně označeného „čerstvého“ másla

V minulých dnech probíhala 
a dosud trvá akce zaměřená na 
zjišťování výskytu listerií v potra-
vinách – zejména v lahůdkářských 
výrobcích, sýrech, masných výrob-
cích a v prostředí provozoven, kde 
se tyto výrobky vyrábějí. Dozorové 
orgány tak reagují na zvýšený vý-
skyt onemocnění listeriózou v uply-
nulém roce. Listerie byly zjištěny 
i ve výrobcích členů Asociace vý-
robců lahůdek (AVL). 

OHROŽEN JE KAŽDÝ VÝROBCE
Každý výrobce může být i přes úsi-

lí věnované stavu dodržování správné 
výrobní a hygienické praxe a fungování 
systému HACCP potenciálně ohrožen 
tím, že v jeho výrobcích bude zjištěna 
listerie. Požadavky na výrobky odebra-
né u výrobce jsou totiž poměrně přís-
né (nepřítomnost v pěti vzorcích po 
25 g výrobku). Výskyt a rozložení lis-
terií ve výrobku je velmi nepravidelné, 
takže výsledky jsou do určité míry ovliv-
něny náhodnými okolnostmi. Napří-
klad  doporučované praní čerstvé zele-
niny pitnou vodou má jen omezenou 
účinnost. Významnou roli mohou hrát 
i faktory, jako je způsob odběru vzorků 

a podmínky (teplota a čas) jejich dopra-
vy k laboratornímu vyšetření.

KVALITU A BEZPEČÍ 
LAHŮDKÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

OHROŽUJÍ POŽADAVKY 
OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ

Při výběru dodavatelů u největších 
prodejců lahůdkářských výrobků, který-
mi jsou obchodní řetězce, je jako rozho-
dující kritérium uplatňována především 
nejnižší cenová nabídka. Tento sou-
stavný a dlouhodobý tlak na cenu nutí 
dodavatele hledat nejlacinější surovi-
ny, například výrobní salámy s vysokým 
obsahem strojně odděleného drůbežího 
masa nebo lacinou zeleninu dováženou 
ze zemí s nižším standardem pěstitel-
ské praxe (způsob hnojení). Zpracování 
těchto surovin může mít vliv i na zvýše-
ný výskyt listerií. Na výhodu nízké ceny 
výrobku tak může spotřebitel doplatit 
nejen tím, že se trvale snižuje kvalita 
výrobků, ale možná i jejich bezpečnost.  

LISTERIE DOSTÁVÁ
VÝROBCE I DODAVATELE

DO KRIZE
Pro výrobce lahůdek i pro jejich do-

davatele surovin znamená současná si-

tuace významnou krizi, protože došlo 
zásadním způsobem k narušení důvě-
ry spotřebitelů. Tato krize důvěry se 
projevila bez rozdílu u všech výrob-
ců lahůdek snížením odbytu v lednu 
na jednu třetinu srovnatelného stavu. 
Při delším trvání je možné očekávat 
vliv na snížení zaměstnanosti, schop-
nost splácet úvěry a úpadky firem. 
Obrat firem sdružených v Asociaci vý-
robců lahůdek činil v roce 2006 cca 3,5 
miliardy korun, tyto firmy zaměstnáva-
ly cca 2800 pracovníků. Celý sektor vý-
roby lahůdek, který je poměrně rozdro-
bený a tvořený i mnoha velmi malými 
výrobci, zaměstnává podle odhadu asi  
osm tisíc pracovníků a jeho obrat činí 
7–8 miliard korun. Do těchto čísel ne-
jsou započítáni dodavatelé surovin. 

MEDIÁLNÍ OBRAZ PROBLÉMU 
JE ZKRESLENÝ

Mediální obraz problému je zkresle-
ný hlavně tím, že se zdůrazňují výjimeč-
né případy onemocnění a úmrtí osob 
postižených listeriózou. V krajním pří-
padě je dáváno do přímé souvislosti na-
rození postiženého dítěte s konzumací 
výrobku konkrétního výrobce. Děje se 
tak v době, kdy nemohly být známy vý-

sledky odborných vyšetření, která by 
mohla potvrdit nebo vyvrátit takové 
podezření. Přístup médií a úroveň ko-
munikace může v některých případech 
naplňovat skutkovou podstatu trestné-
ho činu „šíření poplašné zprávy“. 

SPOTŘEBITEL JE ZAVALEN 
NOVÝMI INFORMACEMI,

CHYBÍ PATŘIČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Pro spotřebitele jsou informace o vý-

skytu a významu listerií nové, přestože 
odborné kruhy informace o jejich vý-
znamu a výskytu v potravinách znají již 
více než 20 let. Nové je i  současné roz-
sáhlé zaměření na odběry vzorků, ze-
jména lahůdek a sýrů, i když ojedinělé 
odběry se prováděly  již v minulosti. 

Chybí vzdělávání a informování širo-
ké veřejnosti mimo rámec podobné medi-
ální kampaně. Citlivá část populace by 
měla být spolehlivě informována pro-
střednictvím svých ošetřujících lékařů.

VÝSKYT LISTERIE 
Listerie se běžně vyskytují na surovi-

nách rostlinného i živočišného původu. 
Suroviny a z nich vyrobené potraviny 
živočišného původu procházejí až na 
malé výjimky (tepelně neopracované 

– fermentované masné výrobky) tepel-
ným zpracováním. 

Zelenina, zejména listová, která je 
určena pro spotřebu v syrovém stavu, 
však nemůže být ošetřena postupem 
s podobnou účinností, neboť použi-
tí účinných dezinfekčních prostředků 
typu kyseliny peroxooctové nebo oxidu 
chloričitého u nás není povoleno. Lát-
ky na bázi organických kyselin, jako je 
diacetát sodný nebo mléčnany, pouze 
stabilizují počet již potenciálně přítom-
ných listérií. 

ASOCIACE SVÝM ČLENŮM 
POMÁHÁ

Asociace výrobců lahůdek od počát-
ku této krize informovala své členy 
nejen o aktuálním stavu, ale poskytla 
jim i základní informace o možnostech 
prevence výskytu listerií. Výbor AVL 
na svém mimořádném zasedání 15. led-
na 2007 rozhodl o rychlém uspořádá-
ní odborného semináře o problematice 
výskytu a prevence listerií. Mimoto je 
členům poskytována individuální pora-
denská i další praktická pomoc.   

Dr. Ing. Miroslav Čeřovský 
odborný poradce

Asociace výrobců lahůdek

Kauza „listerie“ z pohledu Asociace výrobců lahůdek 

Jak na nekalé praktiky obchodních řetězců?
Potravinářská komora ČR se zapoju-

je do celoevroského úsilí národních po-
travinářských federací na regulaci špat-
ných praktik obchodních řetězců vůči 
jejich dodavatelům. „Je to jediná ces-
ta, jak s problémem pohnout vpřed, na 

národní úrovni nic nezmůžeme,“ uvedl 
prezident PK Jaroslav Camplík.

Společný postup již PK domluvila 
s národními federacemi ze zemí tzv. 
Visegradské čtyřky, tedy Slovenska, 
Maďarska, Polska a ještě Rakouska. 

Ředitel PK Miroslav Koberna uvede-
nou skupinu zemí zastupuje v pracovní 
skupině, která se pod vedením Španěl-
ska problematikou řešení vztahů potra-
vinářských firem a obchodních řetěz-
ců zabývá. 

Tato skupina připravuje novelu 
a návrhy příslušných opatření vůči 
řetězcům pro Evropskou komisi (EK). 
V roce 2007 by se toto téma mělo 
na pořad jednání EK dostat.  „PK 
na problém nerezignovala, ale řeše-

ní není jednoduché a navíc trvá dlou-
hou dobu. Stížnosti na chování řetěz-
ců slyším z mnoha stran a doufám, že 
se v letošním roce nastínit konkrétní 
reálná řešení podaří,“ doplnil prezi-
dent potravinářů. PK ČR
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Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel PK ČR s prezidentem PK ČR Ing. Jaroslavem 
Camplíkem (vlevo) si během veletrhu Grüne Woche pečlivě prohlédli i české stán-
ky potravinářů a seznámili se s některými žhavými novinkami, které obohatí náš trh 
a ucházejí se i o zahraniční zákazníky. Foto: Eugenie Línková

U sýrů původem z ČR nehrozí podle výkonného ředitele Česko-
moravského svazu mlékárenského Michala Němce prakticky žádné 
nebezpečí onemocnění listeriózou. „Naše mlékárenské provozy prošly 
v minulých letech velkou modernizací, včetně vypracování a dodržo-
vání systému kritických bodů ve výrobě – HACCP a komplexních sys-
témů kontroly řady ISO. Výskyt listérií je proto velmi nepravděpodob-
ný,“ zdůraznil ředitel. Kromě toho existuje potenciální riziko praktic-
ky jen u sýrů vyráběných z nepasterizovaného mléka, jenže vyrábět 
sýry z nepasterizovaného mléka je v ČR ze zákona zakázáno.



Zvýšení výroby napomohlo po-
sílení kontrolních mechanismů – 
zavedení povinného kolkování lah-
ví v polovině roku 2005. Podařilo
se tak potlačit nezdaňovanou pro-
dukci černého trhu. Odhadovalo 
se, že černý trh dříve pokrýval 20 
až 30 procent celkové domácí spo-
třeby lihovin. Ta však kvůli změ-

nám životního stylu a nárůstu au-
tomobilismu podle Vladimíra Stei-
nera klesá.

Dalším impulsem pro růst domá-
cí produkce přinesl návrat spotře-
bitelů ke tradičním domácím liho-
vinám, jako je třeba tuzemák, pe-
prmintka či griotka. Ceny lihovin 
přitom loni vzrostly hlavně kvůli 

zvyšování nákladů na vstupy – ener-
gií, cukru a především lihu. V ČR 
se totiž snížilo pěstování cukrovky 
a produkce cukru, takže je méně me-
lasy z řepy. Ta slouží lihovarům jako 
základní surovina pro výrobu potra-
vinářského lihu.

S rokem 2005 vyjádřili spokoje-
nost i jednotliví výrobci, například 
Fruko Schulz nebo Starorežná Pro-
stějov. 

Členové Unie výrobců lihovin 
produkují zhruba 70 procent domá-
cí výroby lihovin. Údaje nezahrnují 
Karlovarskou Becherovku.

Objem produkce členů Unie výrobců lihovin překročil v loňském ro-
ce 500 000 hektolitrů. Celkově tak výroba oproti roku 2005, kdy ob-
jem činil 450 000 hektolitrů, stoupla o více než desetinu. Uvedl to pre-
zident unie a zároveň viceprezident Potravinářské komory ČR Vladi-
mír Steiner.

Unie výrobců lihovin
loni zvýšila objem produkce

Vizí klastru je vytvořit nejen funkč-
ní spojení pivovarů prosazujících
a podporujících společné zájmy na 
trhu v ČR i v zahraničí, ale také  za-
jistit pro své členy vědeckotechnické
zázemí pro jejich projekty. K napl-
nění vize klastr zajistí finanční pod-
poru.  

Prostřednictvím rozvoje inova-

tivních technologií a výrobních po-
stupů bude klastr usilovat o zabez-
pečení rozvoje produkce tradičních 
českých nápojů na vyšší a evropsky 
specifické kvalitativní úrovni, které 
budou významně přispívat k zvyšo-
vání zdraví a pohody (well-being) 
české a evropské populace. 

Předpokládá se, že k samotné-

mu založení klastru dojde v průbě-
hu prvního nebo druhého čtvrtletí 
letošního roku. S prvními případ-
nými podporami z programu Klas-
try agentury CzechInvest je mož-
né počítat nejdříve ve třetím čtvrt-
letí 2007.

Pivovarský klastr PK připravu-
je ve spolupráci s pivovary z kraje 
Středočeského, Jihočeského a kra-
je Vysočina. Tento projekt je spolu-
financován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR.

Potravinářská komora účastníkem 
pivovarského klastru

V rámci připravovaného projektu pivovarského klastru, jehož účastní-
kem je také Potravinářská komora ČR, se v průběhu měsíce ledna usku-
tečnila série workshopů, které měly za úkol vydefinovat konkrétní téma-
ta, které se stanou náplní činnosti klastru. 

Pouhým členstvím v Komoře by ale 
partnerství výrobců klasických a eko-
logických potravin nekončilo. Biopo-
travináři by měli podle Camplíka ta-
ké svou vlastní kategorii při udělování 
ocenění kvalitních v tuzemsku vyrobe-

ných potravin v rámci projektu KLA-
SA.

„Chtěli bychom dosud úspěšně se 
rozvíjející projekt zase posunout o kou-
sek dál. Uvažujeme tedy o ocenění, 
které zatím pracovně nazýváme „Zlatá 

KLASA“, z dosavadních držitelů Kla-
sy, a o zavedení dalších kategorií, ja-
ko Bio KLASA a také o nějaké ceně 
pro potraviny, které ani nemají certi-
fikát KLASA, ani nepatří mezi biový-
robky,“ prozrazuje prezident. Komora 
již podle jeho slov o této myšlence jed-
nala s Vladimírem Eckem, ředitelem 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu, který značku KLASA spravuje, 
a s předsedou Sdružení pro Cenu ČR 
za jakost Pavlem Ryšánkem.  

Výrobce biopotravin přitom PK ne-
považuje za konkurenci. „Jde o dražší 
výrobky, takže množství této produk-
ce na trhu je velmi omezené,“ myslí si 
Camplík. S tím souhlasí i ředitel Čes-
komoravského svazu mlékárenského 
Michal Němec. „Dokud bude při ná-
kupu potravin rozhodovat především 
cena, nelze očekávat výrazný podíl 
bio produkce na potravinářském trhu,“ 
konstatuje představitel oboru, v němž 
například Olomoucká mlékárna Olma 

jako jeden z mála tuzemských větších 
potravinářských podniků biopotraviny 
na tuzemský trh dodává. 

Podle Camplíka by přitom neměl být 
problém zpracovat ekologické surovi-
ny i v jiných oborech. „Například Ma-
so Planá dokáže porážet v kvalitě bio,
a určitě to není jediný podnik tohoto 
typu. Jenže suroviny je málo,“ říká pre-
zident. Zavedení ocenění Bio KLASA 
by ale mohlo výrobce ekosurovin moti-
vovat k větší aktivitě.

PK nabídne členství výrobcům biopotravin
Tuzemští zpracovatelé ekologické produkce by se mohli stát členy Po-

travinářské komory ČR (PK). Konstatoval to v průběhu lednové Snídaně PK 
s novináři prezident Komory Jaroslav Camplík. Komora tak hodlá reago-
vat na rostoucí poptávku po bioproduktech, která začíná být patrná i na 
tuzemském trhu.

Již více než rok pomáhá Potra-
vinářská komora ČR spotřebite-
lům v orientaci na trhu s český-
mi potravinářskými výrobky. Dě-
je se tak prostřednictvím kampaně 
pod názvem „Najdi si svého výrob-
ce“. Na internetové adrese http://
vyrobci.foodnet.cz je spotřebite-
lům k dispozici přehledná, po dle 
oborů a krajů členěná databáze 
významných domácích potravinář-
ských výrobců včetně sortimentu 
jejich výrobků. Cílem projektu je, 
aby se spotřebitel snadno oriento-
val v nabídce potravinářských pro-

duktů a seznámil se s tím, z jakých 
surovin a složek se vyrábějí.

Kampaň „Najdi si svého výrob-
ce“ se zaměřuje na to, aby spotřebi-
tel nakupoval kvalitní potraviny. Na 
výše uvedené internetové adrese je 
k dispozici slovníček pojmů, který 
obsahuje termíny jak z oblasti výroby 
potravin, tak z oblasti účinků potra-
vin na zdraví. Spotřebiteli se tak 
nabízí možnost naučit se orientovat 
v základních pojmech a kvalifikovaně 
se rozhodovat, zda příslušný výrobek 
koupit, nebo ne. V budoucnu bude 

databáze obsahovat podrobné údaje 
o složení výrobků, nutričních hodno-
tách a doporučeních.

Hlavní cíle kampaně „Najdi si své-
ho výrobce“ lze shrnout následovně: 
„Vyberte si toho výrobce, jehož výrob-
ky vám nejvíce vyhovují. My vám 
o něm poskytneme další informace 
a garanci solidnosti a vy budete spo-
kojenější. V případě problémů se pak 
nemusíte obracet na kontrolní orgá-
ny, ale přímo na výrobce – ten už pro 
vás nebude anonymní – nebo na nás 
a řešení budou ve vašem zájmu.“

Kampaní se Potravinářská komora 

ČR snaží obrátit pozornost spotřebi-
telů od levných zahraničních ke kva-
litním domácím potravinám. 

Komora nechce vytvářet povědomí, 
že levný výrobek je automaticky špat-
ný. Spíše chce kupující podporovat 
ve výběru domácích potravinářských 
výrobků, které nesou jasnou identi-
fikaci svých výrobců. Dá se předpo-
kládat, že se k těmto výrobkům bude 
spotřebitel s větší pravděpodobnos-
tí vracet. Zpracovaná databáze pro-
to obsahuje i odkazy na internetové 
stránky výrobců. Součástí projektu 
je odborné poradenství: zákazník má 

možnost prostřednictvím internetu 
pokládat dotazy odborníkům na potra-
vinářství, zdravotnictví a výživu.

Registr výrobců potravin se prů-
běžně rozšiřuje. Podmínkou pro zařa-
zení do registru není pouze působ-
nost firmy na území ČR, ale rovněž 
používání výhradně domácích suro-
vin při výrobě. Výrobci splňující daná 
kritéria se mohou do databáze hlásit 
prostřednictvím sekretariátu Potravi-
nářské komory ČR. Podrobnější infor-
mace poskytuje Lenka Schrollerová 
na elektronické adrese schrollerova@
foodnet.cz.

Kampaň Najdi si svého výrobce propaguje kvalitní potraviny

Spolupráce Potravinářské komory a společnosti Interel 

Interel, s. r. o., působící na českém 
trhu již sedmým rokem, nabízí kvali-
fikované poradenství v oblastech ev-
ropských záležitostí, vztahů se státní-
mi institucemi a Public Relations. 

Regionům, klíčovým společnostem, 
státním institucím a dalším význam-
ným aktérům v ČR Interel rovněž vý-
razně pomáhá k efektivnímu využívá-
ní finančních prostředků ze struktu-
rálních fondů EU. 

Svým klientům nabízí také zpra-
cování monitorovacích zpráv včetně 
legislativních monitoringů v oblasti 
předmětu jejich činnosti; je zároveň 
významnou podporou při prosazová-
ní jejich zájmů jak u institucí v ČR, 
tak v EU. 

Společnost má své vlastní zastoupe-
ní v Bruselu, působí tak trvale a aktiv-
ně přímo v centru Evropské unie. 

PK ČR

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
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Zajímavý seminář pod názvem Zmírňování negativ-
ních důsledků konzumace alkoholu – český pohled na 
evropskou strategii se pod záštitou Potravinářské ko-
mory (PK ČR) a Českého svazu pivovarů a sladoven 
(ČSPS) konal 8. prosince 2006 v pražském hotelu Am-
bassador na Václavském náměstí. Organizaci seminá-
ře zajišťovala společnost Interel.



Setkání V4 v Budapešti

Jedná se o integrovaný projekt finan-
covaný Evropskou komisí a začleněný 
do 6. rámcového programu pro výzkum, 
technologii a vývoj, tematická priorita 5. 
Byl zahájen 1. května 2006 a plánovaná 
doba trvání jsou 4 roky. Celkové nákla-
dy projektu představují 20,08 milionů 
eur, z toho 15,5 milionu bylo poskyt-
nuto EU z prostředků 6. rámcového 
programu. Koordinátorem projektu je 
SPES-GEIE, tj. Evropské konsorcium 
federací potravinářského průmyslu pro 
výzkum, inovace a vzdělávání. Řízením 
projektu je pověřen p. Daniele Rossi. 
Skupina sdružuje 11 národních fede-
rací potravinářského průmyslu, které 
zastupují 280 oborů a 35 000 malých 
a středních podniků. Vedení projektu 
zamýšlí oslovit nejen partnerské orga-
nizace, ale i širší veřejnost, která má 
zájem o tuto problematiku. Zprávy a in-
formace o projektu budou zveřejňovány 
ve vlastním zpravodaji, který bude po 
celou dobu jeho existence uveřejňovat 
informace o jeho průběhu. To zna-
mená nejdůležitější akce, výzkumná 
a školicí činnost v oblasti tradičních 
potravin (tradičními potravinami ro-
zumíme všechny výrobky regionálních 
a národních kuchyní s dlouhou dobou 
používání), nový vývoj v oboru, pub-
likace a další záležitosti spojené s výro-
bou tradičních evropských potravin. 
Tento zpravodaj pak doplňují nové we-
bové stránky projektu www.truefood.
eu, kde je možné získat dodatečné in-
formace. 

 
POTŘEBY EVROPSKÉHO 

POTRAVINÁŘSKÉHO SEKTORU
Potravinářský průmysl je největším 

výrobním odvětvím v Evropě. Zpraco-
vává více než 70 % zemědělské produk-
ce EU a zaměstnává přes 4 miliony za-
městnanců převážně v malých a střed-
ních podnicích (SMEs). Celkový roční 
obrat dosáhl v roce 2005 výše 840 mi-
liard eur. Malé a střední podniky přispí-
vají polovinou k tomuto obratu a tvoří 
nadpoloviční většinu mezi výrobci tra-
dičních potravin. 

Výzkum a vývoj v evropském po-
travinářském sektoru zaostávají za je-
ho největšími konkurenty. Globalizace 
přináší rostoucí nároky a nejdůležitěj-
ším úkolem je udržení konkurence-
schopnosti a zajištění potřebného růs-
tu. Zatímco má Evropa vedoucí posta-
vení ve světovém měřítku v inovacích 
a investicích v některých oblastech po-
travinářské výroby, zvyšuje se na druhé 
straně konkurence ze zemí s nízkými 
mzdovými náklady ve všech oblastech 
kromě těch, kde nároky spotřebitelů na 
trhu vyžadují vysokou úroveň výzkumu 
a vývoje. To vyžadují např. nové meto-
dy zpracování, zlepšení nutriční nebo 
celkové kvality či bezpečnost potravin. 

Výdaje na výzkum a vývoj moder-
ních technologií v potravinářském 

sektoru, stejně jako v jiných oborech, 
vyžaduje investice, které mnoha pod-
nikům působí finanční problémy. Sítě 
výzkumných pracovišť a celoevropské 
iniciativy představují důležité nástro-
je, které mají pomoci splnit tento úkol. 
Stejně důležitá je plošná informova-
nost o výsledcích všech oborů potravi-
nářského průmyslu a všech jeho podni-
ků, bez ohledu na jejich velikost. Ten-
to projekt by se měl stát významným 
příspěvkem ke zlepšení výzkumných 
kapacit malých a středních podniků 
a ve spojení s dalšími aktivitami, jako 
je příspěvek k Evropské technologické 
platformě „Potraviny pro život“, pomo-
hou zlepšit výkonnost výzkumu a vývo-
je v potravinářském průmyslu. 

POTENCIÁLNÍ DOPADY 
PROJEKTU TRUE FOOD

Tento projekt není pouze jedním 
z mnoha v 6. rámcovém programu. 
TRUE FOOD je jedinečnou iniciati-
vou, protože je určen pro velkou část 
evropského potravinářského průmys-
lu a malým a středním podnikům, kte-
ré by za normálních okolností neměly 
tak přímý přístup k výsledkům výzku-
mu a vývoje s tak vysokou úrovní.

Zahrnutí malých a středních pod-
niků do projektu je zajištěno přítom-
ností konsorcia 11 národních potravi-
nářských federací. Tyto potravinářské 
federace z celé Evropy přebírají úkol 
propagovat, provádět a rozšiřovat vý-
zkum, což je velmi významný posun 
ve vývoji s dalekosáhlým dopadem do 
mnoha oblastí. Není náhodnou sho-
dou, že CIAA (Konfederace evropské-
ho potravinářského průmyslu) převza-
la hlavní roli v Evropské technologic-
ké platformě „Potraviny pro život“ a že 
členové Evropského konsorcia potravi-
nářských federací dostaly od CIAA po-
kyn, aby se zabývaly výzkumnou pro-
blematikou. 

Prostředníci z  technických a vědec-
kých oborů, kteří jsou najímáni národ-
ními federacemi a zvlášť vyškoleni 
k přenosu výsledků projektu přímo 
do malých a středních podniků, před-
stavují změnu, která má dopad nejen 
na přenášení znalostí a technologie, 
ale také na organizaci federací samot-
ných. Velmi blízký vztah k malým 
a středním podnikům v potravinář-
ství, který TRUE FOOD nabízí, je 
také příležitostí pro výzkumné orga-
nizace, které se takto mohou naučit 
pracovat s tímto typem partnerů. Ti-
to výzkumníci se správným přístupem 
mohou vytvořit spojovací články, kte-
ré budou v příštích letech velmi cen-
né. Projekt TRUE FOOD je skutečně 
nejen jedním z integrovaných projek-
tů 6. rámcového programu, ale před-
stavuje i velkou příležitost pro všech-
ny zúčastněné partnery k vytvoření 
nového způsobu práce. 

PROČ TRUE FOOD ?
Jedním z hlavních úkolů ve výrobě 

tradičních potravin je zlepšení konku-
renceschopnosti. Toho je možné dosáh-
nout inovacemi, které jsou v souladu 
s pravidly bezpečnosti potravin v EU, 
zaručují nezávadnost tradičních potra-
vinářských výrobků a zároveň splňují 
všeobecné požadavky spotřebitelů, tzn. 
jejich přání a názory, pokud jde o ino-
vace těchto výrobků.

To není rozhodně snadný úkol. Oče-
kávání spotřebitelů jsou někdy proti-
kladná. Např. spotřebitelé tradičních 
potravinářských produktů požadují 
výrobky, které jsou naprosto nezávad-
né, pokud jde o mikrobiologická rizi-
ka, ale jsou zároveň minimálně zpraco-
vané, bez obsahu konzervačních látek, 
popř. s jejich nízkým obsahem, a vyso-
kou nutriční hodnotou. 

Toto je zvláště důležité pro malé 
a střední podniky, které tvoří větši-
nu evropských výrobců a zpracovate-
lů tradičních potravin. Výzkum ino-
vací v oblasti bezpečnosti potravin je 
zaměřen hlavně na potřeby velkovýro-
by a systémy zpracování a malé a střed-
ní podniky často nemají prostředky 
nebo kapitál k vytvoření systémů kon-
troly jejich mikrobiologické nebo toxi-
kologické nezávadnosti. Kromě toho 
bylo nedávnými studiemi zjištěno, že 
v mnoha sektorech tradiční výroby 
potravin bylo vynaloženo málo úsilí na 
inovace v prvovýrobě nebo zpracová-
ní, které by mohly zvýšit obsah žádou-
cích složek z hlediska výživy např. 
antioxidantů a vitamínů a omezily nao-
pak obsah z hlediska výživy nežádou-
cích složek např. soli, cukru, pesticidů, 
nasycených mastných kyselin atd., a to 
vše při zachování nebo zlepšení senzo-
rických vlastností výrobků. 

Hlavním strategickým cílem Ev-
ropské unie je zvýšení konkurence-
schopnosti sektoru výroby tradičních 
potravin, a to zlepšením bezpečnosti 
a kvalitativních vlastností, které vyho-
vují požadavkům spotřebitelů. Projekt 
TRUE FOOD je zaměřen na podporu 
této evropské strategie. 

CÍLE PROJEKTU TRUE FOOD 
A ČINNOST V JEHO RÁMCI
Tento projekt je zaměřen na zlepše-

ní kvality, bezpečnosti a inovace v sys-
témech výroby tradičních evropských 
potravin prostřednictvím výzkumu, 
rozšiřováním poznatků a školení. Tra-
diční potravinářské výrobky zahrnují 
nejen ty, na které se vztahují patenty 
a ochranné známky, ale i všechny vý-
robky tradičních regionálních a národ-
ních kuchyní. Projekt je zaměřen na 
zvýšení jejich hodnoty jak z pohledu 
výrobců, tak i spotřebitelů. Hlavními 
strategickými cíli jsou tudíž: 

1.  zjištění a kvantifikace názorů a přá-

ní spotřebitelů s ohledem na bez-
pečnost a kvalitu tradičních potra-
vin a inovace, které by mohly být za-
vedeny do výroby těchto tradičních 
potravin; 

2.  zjištění, vyhodnocení a zavedení do 
potravinářského průmyslu takových 
inovací, které zaručí nezávadnost 
potravin, zvláště pak s ohledem na 
mikrobiologická a chemická rizika;

3.  podpora rozvoje marketingu a doda-
vatelského řetězce ve výrobě tradič-
ních potravinářských výrobků;

4.  zavedení takových inovací, kte-
ré zlepšují nutriční kvalitu potravi-
nářských výrobků a zároveň udržu-
jí nebo zlepšují ostatní kvalitativní 
ukazatele důležité pro spotřebitele 
tradičních potravin, tj. sensorické, 
ekologické a etické vlastnosti; 

5.  vytvoření efektivního a udržitelné-
ho systému přenášení inovací, a to 
jak těch, které byly zavedeny v rám-
ci projektu TRUE FOOD, tak i těch, 
které spadaly do národních i evrop-
ských potravinářských projektů, do 
výroby tradičních potravin. To vše 
se zvláštním zaměřením na malé 
a střední potravinářské podniky. 

Projekt TRUE FOOD je rozdělen 
na 8 pracovních programů s následu-
jícími tématy: 
1.  zjišťování přání a názorů spotřebite-

lů; 
2.  inovace prováděné za účelem zlep-

šení mikrobiální bezpečnosti a vy-
loučení chemických rizik u tradič-
ních potravin; 

3.  hodnocení rizik u tradičních potra-
vin; 

4.  zlepšení nutriční kvality tradičních 
výrobků v souladu s požadavky spo-
třebitelů; 

5.  zlepšení marketingu a zdokonalení 
metod organizace zásobování tradič-
ními potravinářskými výrobky;

6.  hodnocení a přenos inovací do po-
travinářského průmyslu; 

7.  ekologické, sociální a ekonomické 
dopady inovací;

8.  šíření informací, vzdělávání a přenos 
technologií. 

ZELENÁ PRO ŠKOLÍCÍ 
PROGRAM TRUE FOOD

Školení je jedním ze základních úko-
lů projektu TRUE FOOD. V průběhu 
jeho první fáze budou vybraní technic-
ko-vědečtí prostředníci (TSM) školeni 
v nejdůležitějších záležitostech týka-
jících se výroby tradičních potravin 
a v současných trendech v příslušné 
oblasti výzkumu. První dva školící kur-
zy se uskutečnily 12.–16. prosince 2006 
v sídle Portugalské katolické university, 

vysoké školy pro biotechnologii v Portu 
(Portugalsko). Tématy byly: „Evropská 
legislativa v oblasti bezpečnosti a kva-
lity potravin“ a „Kontrola kvality potra-
vin“. Školitelé budou vybraní odborníci 
z řad partnerů v projektu. Hostiteli dal-
ších školících kurzů budou v roce 2007 
projektoví partneři v Turecku, Maďar-
sku, České republice, Řecku, Francii, 
Itálii a Španělsku. 

TRUE FOOD MÁ SVÉ VLASTNÍ 
WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky projektu jsou na adre-
se: www.truefood.eu. Díky tomu si mohou 
všichni účastníci projektu snadněji vymě-
ňovat informace. Tyto stránky jsou nástro-
jem, který umožňuje komunikaci mezi 
všemi partnery a informuje o projektu 
širokou veřejnost a spotřebitele. Obsa-
hují veškeré informace spojené s pro-
jektem a rovněž poskytují údaje o kva-
litě a bezpečnosti tradičních potravin. 

TRUE FOOD VYTVOŘIL 
NOVOU DEFINICI TRADIČNÍCH 

POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
První seminář pracovního progra-

mu 5 se uskutečnil v červenci v Gen-
tu (Belgie). Na tomto semináři účastní-
ci formulovali novou definici tradičních 
potravinářských výrobků. Co je tradiční 
potravina? Ve Francii je velké množství 
regionálních jídel, jako je rybí polévka 
bouillabaisse, provensálské rybí maso 
se zeleninou a nekonečná řada míst-
ních druhů sýrů. Itálie je známá svou 
parmskou šunkou a janovskou omáč-
kou a Španělsko dalo světu valencij-
skou paellu a sevillskou pomerančovou 
marmeládu. Pro účely tohoto projektu 
účastníci zasedání souhlasili s následují-
cími definicemi tradičních potravin: 

1)  výroba: hlavní část výroby musí být 
vázána na určité místo (tradiční 
výrobky národní, regionální, míst-
ní). Pokud podniky zahájí výrobu 
v jiných zemích, takto vyrobené pro-
dukty již nemohou být dále považo-
vány za tradiční. 

2)  pravost (autenticita): výrobek musí 
splnit přinejmenším jeden z následu-
jících požadavků: autentická recep-
tura (směs přísad) a/nebo autentic-
ký původ suroviny a/nebo autentický 
výrobní proces.

3)  doba uplatnění na trhu: pro veřej-
nost nejméně 50 let (od roku 1950 
a předtím) v obchodech nebo restau-
racích. Může se stát, že během toho-
to období potravinářský výrobek 
zmizel z trhu, ale byl na trhu nejmé-
ně 50 let předtím. 

4)  gastronomický odkaz: s výrobkem 
musí být spojen příběh (historie), 
který je nebo může být zapsán na 
2–3 stranách. Ing. Tomáš Šturc, 

Potravinářská komora ČR

Tradiční potraviny sjednocené Evropy

Oficiální internetová stránka Potravinářské 
komory ČR, Federace výrobců potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce http://
www.foodnet.cz má za cíl být webem všech čes-
kých potravinářů. Internetovou stránku Komo-
ry denně navštíví kolem 1500 uživatelů internetu 
a jejich počet dále vzrůstá.

 NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potra-

vinářském 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 potravinář-

ských 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 internetových stránek

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

Domácí potravinářské podniky si uvědomují 
důležitost propagace zásad zdravého životního sty-
lu mezi svými zákazníky a spotřebiteli. Za tímto 
účelem se ředitelé významných českých firem sešli
4. ledna na pozvání prezidenta Potravinářské ko-
mory Ing. Jaroslava Camplíka na společném jed-
nání s náměstkem ministra zdravotnictví a hlavním 
hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D.  

V rámci pracovního oběda se hovořilo o možném 
zapojení podniků do společných projektů Minister-
stva zdravotnictví ČR a PK ČR majících za cíl prá-
vě propagaci zdravého životního stylu mezi domácí 
populací. 

Došlo také k výměně stanovisek o aktuálních problé-
mech potravinářství, jako je hygiena potravinářských 
provozů a všech detailů souvisejících s kauzou listeria.

Propagace zdravého životního stylu
je i cílem domácích potravinářůKoncem listopadu loňského roku proběhlo pravidelné setkání představi-

telů potravinářských federací V4 a Rakouska v Budapešti. Programem byly 
aktivity potravinářského průmyslu ve směru zdravého životního stylu, vývoj 
v technologických platformách a další. 

Bylo rozhodnuto o nutnosti další formalizace schůzek (programy, zápisy, 
společné postupy) tak, aby se daly přenášet projednávané otázky jak na půdu Ev-
ropské konfederace potravinářského a nápojového průmyslu CIAA, tak i národních 
a evropských institucí v zájmu společného postupu. Setkání se za Potravinářskou 
komoru ČR účastnil Ing. Josef Sajdl, vedoucí legislativního oddělení. Další setkání 
se uskuteční v jarních měsících v Polsku.

www.foodnet.cz – web českých potravinářů

TRUE FOOD 
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Praha – Velkoobchodní společnost Makro Cash & Carry 
ČR i zákazníci hodnotí zavedení nových obchodních podmí-
nek a úpravu velkoobchodů jako úspěšné. Společnost před 
půl rokem reagovala mimo jiné i na připomínky svých zá-
kazníků, pro které jsou nejdůležitějšími faktory nakupování 
v Makru především komfort během nákupu, reagování na je-
jich specifické požadavky, profesionální porada a individuál-
ní přístup. Výsledkem byla úprava provozní doby pro klíčové 
zákazníky, rozšíření profesionálního poradenství či nový bo-
nusový systém. 

Od začátku července loňského roku Makro představilo řa-
du novinek, klíčové kategorie zboží prošly výraznou úpra-
vou sortimentu, výrazně se rozšířila nabídka v oblasti potra-
vin prémiové kvality. Jde především o oblast čerstvých po-
travin, sýrů a delikates, ovoce a zeleniny, čerstvých ryb, masa 
a masných výrobků. „V této práci pochopitelně pokračuje-
me, intenzivně pracujeme na revizi a úpravě sortimentu v ob-
lasti trvanlivých potravin, v oblasti spotřebního zboží jsme 
se zaměřili na potřeby pro gastronomii a hotelnictví, kance-
lářské potřeby a mnoho dalšího. Provedli jsme úpravy jednot-
livých oddělení a kategorií zboží tak, aby byl prodejní prostor 
pro zákazníka co nejlogičtěji uspořádaný a co nejpřehledněj-
ší,“ uvádí Martin Dlouhý, generální ředitel Makro. Postupně do-
chází také k posilování poradců přímo na prodejní ploše. Za-
vedena byla také upravená otevírací doba, bonusový systém 
a nový systém partnerských zákaznických karet. 

Mezi změny patřilo i zavedení minimálního obratového limitu. 
„Minimální obratový limit plní především funkci vyčištění zákaznic-
ké databáze. Mnoho zákazníků ukončilo či přerušilo svou podnika-
telskou činnost a zapomnělo nás o tomto faktu informovat a svoji re-
gistraci ukončit. Někteří zákazníci naopak zaregistrovali více svých 
firem, ale k nákupům využívali jen jednu registraci. Byla zde také sku-
pina zákazníků, kteří z různých důvodů nakupovali v našich velko-
obchodem velice omezeným způsobem. Vzhledem k tomu, že hlav-
ním předmětem činnosti Makra je velkoobchod, dá se předpokládat, 
že pro tyto zákazníky není Makro řešením jejich podnikatelských 
potřeb. Za uplynulé sledované období bylo vyřazeno zhruba 300 ti-
síc neaktivních registrací, na druhou stranu na základě zkušeností 
z minulého roku letos očekáváme nárůst počtu nových registrací 
v důsledku vzniku nových podnikatelských subjektů, a to přibliž-
ně o 20 tisíc,“ upřesňuje Stanislav Novotný, marketingový manažer 
Makro, a dodává: „Věříme, že všechny uskutečněné změny pomo-
hou ke zdokonalování naší péče o 750 tisíc aktivních profesionál-
ních zákazníků nakupujících v Makru. Naše dosavadní zákaznické 
průzkumy, které pro nás zpracovává společnost Incoma, nás utvrzu-
jí v tom, že jsme vykročili správným směrem. Snad nejlépe je hod-
nocena úprava sortimentu, rozšířené poradenství, vyhrazená oteví-
rací doba pro klíčové zákazníky a fakt, že úpravy zkrátily čekací do-
bu u pokladen. Dalším pozitivním ukazatelem je nárůst tržeb, které 
za rok 2006 dosáhly 38,3 miliard korun.“

Jednou ze změn, která zaujala především milovníky kvalit-
ních vín, byla úprava vinoték. Jejich plocha se zvětšila a výraz-
nou změnou prošel sortiment – přibližně třetina nabídky vín by-
la obměněna, přičemž došlo k redukci vín těch nejnižších ce-
nových úrovní a naopak výrazně posílil sortiment ve střední 
a vyšší kvalitě. Sortimenent vín se tak blíží 700 položkám. V tom-
to duchu byl také vybudován vinný humidor v pobočce Makro Sto-
důlky, kde je 150 vín, šampaňských a lihovin té nejvyšší kvality 
v cenách od 500 až do 150 000 Kč.

 
„Vinný humidor se setkal s velkým ohlasem, což se projevilo jak 

ve vnímání Makra a vína, tak  v konkrétních prodejích. Exkluziv-

ní vína ze Stodůlek objednávají zákazníci nejen z Česka (nejvíce 
z pražského Černého mostu a Ostravy), ale i ze slovenského Met-
ra. Výběr exkluzivních vín ze stodůleckého humidoru mohou najít 
zákazníci v každém velkoobchodních centru Makro v ČR a Metro 
na Slovensku v minihumidorech. Plný sortiment je uveden na spe-
ciálních webových stránkách www.vinnyhumidor.cz. Nejdražším 
šampaňským, které jsme vloni prodali, byla patnáctilitrová lahev 
šampaňského Veuve Clicquot Ponsardin v ceně přes 40 tisíc Kč 
bez DPH. Velmi dobře se prodávají i destiláty, jeden zákazník si 
například koupil láhev koňaku Louis XIII. za více než 30 tisíc Kč 
a zatím nejdražší prodané víno, Chateau Petrus ročník 1994, stá-
lo přes 20 tisíc Kč bez DPH,“ říká Ivo Dvořák, Head Sommelier 
Makra. 

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadnárodní skupiny Metro
Cash & Carry. Tato skupina má zastoupení ve 28 zemích s více než 
580 velkoobchodními centry a je jedničkou na mezinárodním trhu 
i v České republice v oblasti samoobslužného velkoobchodu. Společ-
nost celosvětově zaměstnává celkem přes 90 500 lidí. V České republice 
patří do sítě Makro Cash & Carry ČR dvanáct velkoobchodních cen-
ter pro podnikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, ome-
zený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých obje-
mech umožňují Makru prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní 
ceny. V roce 2006 zaměstnávalo Makro Cash & Carry ČR téměř 3400 
zaměstnanců a výše jeho tržeb dosáhla 38,3 miliard Kč. 

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

Zavedení nové strategie a úpravy
velkoobchodů Makro hodnotí zákazníci pozitivně

Cash & Carry ČR
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Pro společnost Spar je víno jednou z nej-
důležitějších kategorií sortimentu, která se 
snaží vždy vhodně doplnit sortiment čerstvé-
ho oddělení, ať už se jedná o klasické snou-
bení vína a sýrů, vína a výrobků oddělení čer-
stvých lahůdek či specialit z širokého sorti-
mentu masa a masných výrobků.

V loňském roce se podařilo zrealizovat pláno-
vanou inovaci a zvětšení (tzv. remodeling) vinné 
sekce na několika dalších hypermarketech. Dle 
dosavadních ohlasů jsou s novým uspořádáním 
zákazníci spokojení, nejvíce pak v hypermarke-
tech Praha – Hostivař a České Budějovice.

Na výrazné změny se mohou zákazníci těšit 
i v roce 2007. V letošním roce se bude Spar sou-
středit nejvíce na šíři sortimentu a speciální 
sezónní nabídku. Vedle již tradičních příležitostí 
k vyzvednutí některých druhů vín, jako jsou Veli-
konoce, podzimní festival vína, nové Beaujolais 
nebo Vánoce, by chtěl Spar upozornit zákazníky 
na Svatomartinské víno, nově bychom pak chtě-
li přijít s jarním festivalem vína či s rozšířenou 
nabídkou vín oblíbených především v letní „grilo-
vací“ sezóně, kde důraz budeme klást především 
na víno v poslední době stále oblíbenější – víno 
růžové.

Velmi kladně zákazníci zareagovali na rozšiřu-
jící se sortiment tzv. BIO produktů, ať už je to 
vlastní řada SPAR NATUR PUR, či jiné, doda-
vatelské produkty nesoucí certifikovanou značku 
BIO. I v kategorii vín má tato část sortimentu své 
zastoupení a v budoucnu se bude dle současného 
trendu rozšiřovat.

Novinkou v letošním roce budou pravidelně 

se opakující „letákové akce“ s velmi přehledným 
řazením vín dle země původu.

V roce 2007 slaví Spar již 10 let své působnos-
ti na českém trhu a právě proto připravuje oddě-
lení nákupu vín společnosti Spar ve spolupráci 
s Vinařským fondem České republiky velkou pod-
poru vín místní provenience, především pak vín 
moravských.

Ve stávajícím sortimentu jistě každý zákaz-
ník nalezne to „své“ víno, ať už se jedná o cenu, 
původ, či chuť. Zákazníci u nás naleznou vína jak 
nižších cenových kategorií, tak i skutečné lahůd-
ky. Vždy se snažíme skloubit poměr cena – kva-
lita.

V letošním roce bychom chtěli sortiment roz-
šířit o další druhy tuzemských odrůdových vín, 

ale přibudou především vína přívlastková, kte-
rá budou pečlivě vybírána od nejlepších morav-
ských vinařů, ať už se jedná o společnost Vinse-
lekt Michlovský, Vinné sklepy Valtice či Temp-
lářské sklepy Čejkovice. Zaměříme se též na tzv. 
exkluzivitu sortimentu, tzn. že vybrané druhy vín 
budou v prodeji výhradně v síti Spar. Již nyní se 
jedná o výběru vín červených z vynikajících roč-
níků 1997, 2000 , 2003 a bílých vín z již osvědče-
ného roku 2005, ale také z roku 2006, který díky 
slunnému podzimu nabídne celou řadu skutečně 
vynikajících vín.

V oddělení vín zahraničních zákazníci nalez-
nou nové, ucelené řady vín dovážených z evrop-
ských vinařských velmocí Francie, Itálie, Rakous-
ka a dalších zemí Evropy. Nebudou chybět ani 
vína z tzv. „nového světa“, tj. z Jižní Afriky, Aus-
trálie, Chile, Ameriky atd.

Důraz budeme klást na to, abychom co největ-
ší počet druhů vín nakupovali přímo od výrob-
ců a tím udrželi to nejdůležitější pro zákazníka 
a to je správný odpovídající poměr mezi kvalitou 
a cenou. U velké části vín se opět bude jednat 
o exkluzivní prodej pouze v síti Spar.

Na závěr bych rád poděkoval všem stávajícím 
zákazníkům za dosavadní přízeň a pevně věřím, 
že stále se rozšiřující sortiment vín v hypermar-
ketech a nově i supermarketech nesoucích logo 
společnosti Spar, přiláká další milovníky tohoto 
lahodného moku.

Vlastimil Vávra
Sortimentní manažer náku-

pu alkoholických nápojů a vín
Sommelier společnosti SPAR ČR

Pro společnost Spar je víno jednou 
z nejdůležitějších kategorií sortimentu
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Školicí a distribuční centrum Kladno 
Samotných seminářů se nejčastěji zúčastňu-
jí skupiny spolupracovníků z jedné pekár-
ny, pro které připravujeme program podle je-
jich požadavků. Seminář se pak obvykle sklá-
dá z teoretické části, kterou má na starosti 
manažer školicího střediska Václav Bozděch, 
a praktické, která probíhá po celou dobu se-
mináře pod patronací regionálních technolo-
gů. Takový seminář kromě toho, co pak vidí 
náš zákazník zahrnuje několik dalších hodin 
příprav materiálů a receptů. Často se pro-
gram pečení provádí ještě zkušebně několik 
dní předem, abychom sami měli jistotu, že 
jsou recepty pečiva v pořádku a mohli jsme 
se plně věnovat programu semináře a našim 
zákazníkům.   

Samozřejmostí je, že respektujeme know-how 
našich zákazníků. Skutečnosti, se kterými nás 
zákazník při řešení svých problémů a otázek 
seznámí, považujeme za důvěrné. I to, že se 

zákazníci vracejí, je důkazem, že své slovo 
držíme a této důvěry nezneužíváme.  

Na podobě a obsahu seminářů soustavně pra-
cujeme, abychom je zdokonalovali a zákazník 
měl potřebu se do školicího střediska vrátit zno-
vu. Ať již jde o obsah, kdy konzultujeme naše 
školicí programy s osobnostmi z akademické 
oblasti i zkušenými pekařskými praktiky, nebo 
o vzhled materiálů, na kterých se podílí i nové 
oddělení marketingu. Veškeré naše aktivity 
směřujeme k tomu, stát se ještě více otevřenou, 
zákaznicky orientovanou společností, a tomu 
podřizujeme veškeré naše snažení.   

backaldrin s. r. o.
Žitná 982, 272 01 Kladno
tel: + 420 326 538 111–3

fax: +420 326 538 114
email: backaldrin@kornspitz.cz 

www.kornspitz.cz   www.backaldrin.cz

                        oslavil v roce 2005 
10 let své existence v Čechách zprovozněním 
školicího a distribučního centra Kladno. Ško-
licí středisko je vybavené kompletním zaříze-
ním pekárny a posluchárnou pro 24 osob, 
která je vybavena taktéž moderní audiovizu-
ální technikou. Praktické předvádění výhod 
používání našich směsí je jedním ze základ-
ních kamenů naší práce. Jednou vidět je lep-
ší než stokrát slyšet. Proto našim zákazníkům 
nabízíme možnost demonstračního pečení 
přímo u nich v pekárně a nyní i u nás ve ško-
licím středisku. Zde je možné vidět nejen 
výrobu pečiva a ochutnat hotový výrobek, ale 
je možné řešit i otázky předložené přímo na 
semináři.

První seminář proběhl 15. 3. 2006 a od tohoto 
data se ve středisku uskutečnilo jen do konce 
roku 2006 téměř 130 seminářů, demonstrací 
a předváděcího pečení. Školicím střediskem 

prošlo několik set českých pekařů jak z výrob-
ních provozů, tak i škol, které rovněž oceňují 
možnosti, které takto vybavená pekárna dává 
pro praktické cvičení učňů. Školy jsou kromě 
pekáren častým návštěvníkem školicího stře-
diska. I podle reakcí učňů lze soudit, že se jim 
možnost praktické výuky v moderně vybave-
né pekárně líbí.

Kromě seminářů se středisko také podílelo 
na testování výrobků pro český trh, což se 
také pozitivně projevuje na větší zkušenosti 
našich technologů, kteří pak mohou lépe vy-
užívat tyto nabyté zkušenosti při předvádění 
v pekárnách ve svém regionu. 

Středisko je využívané také pro pečení hoto-
vých vzorků pečiva pro zákazníky, kteří z nej-
různějších důvodů dávají přednost přeprav-
ce hotového pečiva před sledováním vlastní 
výroby. 



Logo značky KLASA na obalech výrobků se 
producentům kvalitních tuzemských potravin 
začíná vyplácet. Rostoucí povědomí o znač-
ce KLASA mezi spotřebiteli a masivní mar-
ketingová kampaň se příznivě promítá do 
prodeje výrobků označených logem národní 
značky kvality KLASA. 

Značku KLASA má již 191 výrobců pro svých 
1340 výrobků. Z výzkumu, který koncem minulé-
ho roku zadal Státní zemědělský intervenční fond 
renomované výzkumné agentuře STEM/MARK, 
vyplynulo, že 70 % držitelů používá logo znač-
ky KLASA ve vlastní marketingové komunika-
ci a dalších 20 % je rozhodnuto ji používat v bu-
doucnu. 

Zatímco držitelé značky KLASA, kteří se řadí 
k velkým podnikům nad 250 zaměstnanců s obra-
tem nad 50 milionů eur, preferují v komunikaci 
tištěná média, televizní reklamu a reklamu v roz-
hlasu, držitelé z řad malých a středních podni-
ků dávají přednost propagačním akcím, letákům 
a zařazením do katalogů. 

Obě skupiny podniků také očekávají od značky 
KLASA něco jiného. „Management velkých firem 
chce pomocí značky KLASA posílit vlastní image. 
Malé a střední podniky využívají značku KLASA 
více ke zvýšení prodeje výrobků,“ uvedla Jitka Ram-
bousková pověřená řízením Odboru pro marke-
ting SZIF. 

Více než polovina tazatelů nedávno realizova-
ného průzkumu uvedla, že se prodeje jejich výrob-
ků oceněných značkou KLASA zvýšily. Podle 17 % 
z nich se prodeje zvýšily právě díky značce KLASA,
63 % dotázaných se domnívá, že značka KLASA
byla jedním z faktorů ovlivňujících růst obratu. 

Více než 90 % držitelů hodnotí dosavadní 
reklamní kampaň značky KLASA pozitivně, pod-
le 37 % z nich je dokonce velmi zdařilá. Držitelé 
oceňují, že se díky značce dostávají jejich výrobky 
do povědomí a spotřebitelé je díky tomu uznávají. 
Značka KLASA je pro výrobce výrazem prestiže 
a oceněním kvality jejich výrobků. 

Výrobci potravin jsou se značkou KLASA 
spokojeni. Svědčí o tom i fakt, že 48 % z nich je 
rozhodnuto a 28 % zvažuje zažádání o ocenění

KLASA i pro další výrobky, přičemž více lze tuto 
snahu zaznamenat u velkých podniků. 

V loňském roce se po celé České republice 
konalo 14 Road Show KLASA, které navštívilo 
celkem 51 800 lidí.

Labužníci z celé České republiky ochutnávali 
v loňském roce potraviny oceněné značkou KLASA
na speciálních akcích – tzv. Road Show. Větši-
na z těchto propagačních akcí se konala při pří-
ležitosti výstav, veletrhů či jiných gastronomic-
kých svátků, jiné zcela samostatně. 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), kte-
rý značku KLASA spravuje, připravil v loňském 
roce celkem 14 propagačních akcí, které si kladly 
za cíl především podporu národní značky kvality 
KLASA v různých regionech po celé České repub-
lice. „Chtěli jsme nejen zvýšit povědomí o značce
KLASA, ale také propojit značku s konkrétními výrob-
ky. Proto jsme zvolili formu ochutnávek, díky kte-
rým se návštěvníci Road Show mohli s potravinami
KLASA blíže seznámit,“ řekla Jitka Rambousková 
pověřená řízením Odboru pro marketing SZIF. 

Většina Road Show se konala při příležitos-

ti významných veletrhů, jako například Salima, 
Země živitelka, Flora Olomouc, Zemědělec či 
Zahrada Čech. Prezentace výrobků oceněných 
značkou kvality KLASA se konala v několika stán-
cích zřetelně označených logem značky KLASA. 
Zájemci zde vystavené potraviny nejen ochutnáva-
li, ale také nakupovali, a to za zvýhodněnou cenu. 
Spokojeni tak byli jak spotřebitelé, tak zástupci 
výrobců kvalitních tuzemských potravin.

Na každé Road Show se představilo průměrně 
16 firem a navštívilo je 3700 lidí. Více než 80 % 
vystavovatelů uvedlo, že Road Show splnily jejich 
očekávání. Kladně hodnotili zejména organiza-
ci akce, výběr lokace, proaktivní přístup moderá-
tora a zajímavý doprovodný program. Návštěvní-
kům Road Show hrála k poslechu kapela Nezmaři 
a Hradní duo. V rámci Road Show se uskutečni-
ly i autogramiády juniorských sportovců a pro dě-
ti byly připraveny soutěže o zajímavé ceny. Cel-
kem bylo rozdáno 17 800 balónků, 4 000 propiso-
vacích tužek, 11 500 klíčenek, 11 600 tašek, 481 
DVD Jakub na rybách, 47 CD a 30 knih Dějiny 
českého národa v obrazech.  SZIF

Více než polovina držitelů značky KLASA zaznamenala růst 
prodeje svých výrobků oceněných národní značkou kvality
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Tradiční přehlídky sýrů, které se 
konají každoročně koncem ledna, do-
spěly letos již ke svému jedenácté-
mu ročníku. Podobně jako předchozí 
ročníky i ten letošní byl organizován 
Ústavem technologie mléka a tuků 
Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze ve spolupráci s Českomo-
ravským svazem mlékárenským a Od-
bornou skupinou pro potravinářskou 
a agrikulturní chemii České společ-
nosti chemické.

Přejímka vzorků a odborné hodnocení se 
konalo 18. ledna. Do hodnocení bylo zařazeno 
67 vzorků od 18 tuzemských výrobců a 11 vzor-
ků zahraničních, které poskytlo 6 dovozců sýrů. 
Sýry byly rozděleny do 10 kategorií. Nově vyhlá-
šenými kategoriemi byly sýry s mazem na povr-
chu a čerstvé a termizované sýry ochucené. Sý-
ry s mazem na povrchu byly nakonec zařazeny 
do specialit pro nedostatečný počet vzorků. Dří-
ve samostatné kategorie sýrů s tvorbou ok a sýrů 
typu moravský bochník byly rovněž sloučeny do 
jedné kategorie. Nejsilněji byla obsazena kate-
gorie eidamských sýrů se 40–50 % tuku v suši-
ně (10 vzorků), 9 vzorků pak bylo hodnoceno 
ve specialitách (vedle sýrů s mazem na povrchu 
především ochucené sýry a bílé sýry) a v katego-
rii neochucených tavených sýrů. 

Při odborném hodnocení posuzují každý sýr 
2 paralelní komise, každá má nezávislého před-
sedu a tři zástupce výrobců. V případě kategorií 
čerstvých a termizovaných neochucených sýrů 
a tavených neochucených sýrů, které se hodno-
tí neanonymně, je posílena část komise z nezá-
vislých odborníků, komise je tedy celkem pěti-
členná. Sýry se posuzují ve dvou znacích: vzhled 
a konzistence (ve výsledném hodnocení tvoří
40 %) a chuť a vůně (60 %). Tuzemským sýrům 
bylo na základě tohoto hodnocení uděleno cel-
kem 19 diplomů. Počet diplomů v jednotlivých 
kategoriích závisí na počtu přihlášených vzorků.

Nejvíce diplomů (celkem 4) získala MADETA
a. s., která měla také nevyšší počet přihlášených 
vzorků (17). K nejúspěšnějším sýrárnám na letoš-
ních přehlídkách patří Mlékárna Polná, s. r. o.
– za čtyři přihlášené sýry obdržela tři diplomy. 
Stejně úspěšná byla i Jaroměřická mlékárna, 
pokud se sloučí výsledky z jejích tří samostatně 
přihlašovaných středisek. Na rozdíl od loňského 
ročníku nebyl žádný sýr hodnocen jako výbor-
ný, t. j. v rozmezí 90 až 100 bodů. Nejblíže k té-
to kvalitě měl eidamský salámový polotvrdý sýr 
30 % t. v s. (MILTRA B s. r. o.). Pouze jeden sýr 
byl hodnocen jako podprůměrný.

Ve skupině zahraničních sýrů bylo hodnoce-
no kromě šesti převážně francouzských sýrů ta-
ké pět výrobků ze Slovenska společnosti NIKA. 
Tyto sýry jsou posuzovány odděleně, hodnotí je 
všichni členové odborných komisí i departážní 
komise. Každý hodnotitel sýr zařazuje do kva-
litativních kategorií a navíc má právo 3 vzor-
ky, které považuje za nejlepší, navrhnout na di-
plom.  Jednoznačně nejlépe byl hodnocen dvou-

XI. ročník Celostátních
plísňový sýr Bluetta společnosti Lactalis CZ
s. r. o., který získal 31 návrhů na diplom ze 44 
možných. Diplomem byl dále oceněn sýr Tete 
de Moine (SEAFOOD s. r. o.) a ovčí sýr Etorki 
(Bongrain). Ze slovenských sýrů byla oceněna 
Tradičná slovenská bryndza.

Veřejné hodnocení se konalo  24. ledna 
poprvé v důstojném prostředí kongresové-
ho sálu Masarykovy koleje. Přehlídky osob-
ně zahájil rektor VŠCHT prof. Ing. Vlastimil 
Růžička, CSc., pod jehož záštitou se přehlíd-
ky konají. Začátek přehlídek byl poznamenán 
nepřízní počasí, kvůli které se část hodnotitelů 
nemohla dostavit. Sýry tak posuzovalo celkem 
110 hodnotitelů. Shoda mezi odborným a veřej-
ným hodnocením je poměrně dobrá, ve většině 
kategorií sýry s diplomem z odborného hodno-
cení se umístily v první polovině pořadí veřej-
ného hodnocení. Největší rozdíly byly zazna-
menány v kategorii sýrů s tvorbou ok a typu 
moravský blok. 

Z plánovaných přednášek se bohužel nemoh-
la uskutečnit přednáška Ing. J. Kopáčka, CSc., 
(Českomoravský svaz mlékárenský) s informa-
cemi z posledního Mezinárodního mlékáren-
ského kongresu. Pohotově ho v improvizované 
přednášce zastoupil prof. P. Jelen (University 
of Alberta, Kanada). O perspektivě potravinář-
ského výzkumu v 7. rámcovém programu hovo-
řil dr. Ch. Patermann (European Commission, 
DG Research). Na navazujícím semináři bylo 
prezentováno 13 přednášek a trojnásobný počet 
posterů. Obou akcí se dále účastnilo 16 firem, 
jejichž činnost se dotýká laboratorního vybave-
ní a potřeb pro zpracování mléka.

Podrobnější zhodnocení letošního ročníku 
bude zveřejněno ve sborníku, který je z přehlí-
dek a semináře vydáván, a také na webových 
stránkách Ústavu technologie mléka a tuků 
VŠCHT Praha (http://www.vscht.cz/tmt).

Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.,
Ústav technologie mléka

a tuků, VŠCHT Praha

Pohled na práci odborné komise Ladislav Likler, člen organizačního výboru, při 
hodnocení sýrů

Ing. Jiří Kopáček, CSc., při hodnocení sýrů v od-
borných komisích

Pohled za předsednický stůl; zleva: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., rektor VŠCHT prof. Ing. Vlastimil 
Růžička, CSc., který měl záštitu nad celou akcí, při jeho slavnostním projevu, doc. Ing. Vladimír Filip, 
CSc., a doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Pohled do auditoria konání přehlídek sýrů v aule Masarykovy koleje v Praze 6 - Dejvicích

Zahájení práce hodnotitelské komise Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc., hlavní organizá-
tor akce, při svém úvodním vystoupení
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přehlídek sýrů 2007
Vzorky sýrů oceněné diplomy

Kategorie Pořadí Sýr Výrobce 
(přihlašovatel)

tvs
[%]

suš
[%]

Výsledné 
hodnocení

1 1
Eidamský salámový 
polotvrdý sýr 30%

MILTRA B s. r. o. 30 50 88,75

2 Eidamský sýr 30%
Mlékárna Polná, 
spol. s. r. o.

30 52 78,75

2 1 Eidamský blok 45%
Jaroměřická 
mlékárna a. s., stř. 
Jaroměřice

45 55 86,75

2
Eidamský salámový 
polotvrdý sýr 40%

MILTRA B s. r. o. 40 53 83,00

3 Eidamský sýr 45% t.v.s.
Jaroměřická 
mlékárna a. s., stř. 
M. Budějovice

45 55 78,75

3 1 Zámecký sýr 45%
Jaroměřická 
mlékárna a. s., stř. 
Želetava

45 59 87,50

2 Goldenburg Lactalis KS s. r. o. 45 62 85,50
3 Madeland light MADETA a. s. 30 53 84,00

4 1 Eidam uzený 45%
Mlékárna Polná, 
spol. s. r. o.

45 57 82,00

5 1
Sedlčanský hermelín 
smetanový 100 g

Povltavské 
mlékárny a. s.

64 50 79,50

6 1 Niva MADETA a. s. 50 52 74,75
7 Excelent s kmínem Moravia Lacto a. s. 45 55 80,75

Monastére MADETA a. s. 48 51 80,50

Balkánský sýr
Mlékárna Polná, 
spol. s. r. o.

50 42 80,50

8 1
Krajanka – termizovaný 
smetanový sýr

KROMILK s. r. o. 50 29 83,40

9 1 Tartare – chuť Francie 80 g
Povltavské 
mlékárny a. s.

71 34 80,00

10 1
Jihočeské Lipno – tavený 
lahůdkový sýr

MADETA a. s. 64 44 87,40

2 Matador smetanový
BEL Sýry Česko 
a. s.

50 38 86,40

3 Smetanito – smetanové
BEL Sýry Česko 
a. s.

65 47 85,80

Kategorie:
 1. Eidamské sýry 30% t.v.s.
 2. Eidamské sýry 40–50% t.v.s.
 3. Sýry s tvorbou ok a sýry typu Moravský blok
 4. Uzené sýry
 5. Sýry s plísní na povrchu

 6. Sýry s plísní v těstě
 7.  Speciality (ochucené, bílé a sýry zrající

pod mazem)
 8. Čerstvé a termizované sýry neochucené
 9. Čerstvé a termizované sýry ochucené
10. Tavené sýry neochucené 

Sýr Popis Dovozce tvs suš. Kvalitativní kategorie Návrhy
na diplomyModus Medián

Tradičná 
slovenská 
bryndza

Ovčí sýr ze 
syrového mléka

NIKA
spol. s r. o.

48% 44% 2 2 12

Etorki
Ovčí sýr 

z pasterovaného 
mléka

Bongrain 50% 1 1 23

Bluetta Douplísňový sýr
Lactalis CZ,

s. r. o.
50% 50% 1 1 31

Tete de Moine
Polotvrdý 

A.O.C. sýr ze 
syrového mléka

SEAFOOD
s. r. o.

51% 60% 1 1 23

Vzorky sýrů z dovozu
oceněné diplomy

Kvalitativní kategorie:
1. Vynikající
2. Výborný

3. Velmi dobrý
4. Průměrný
5. Podprůměrný

Náhražky sýrů z rostlinných tuků, na které 
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) a GARDE 
Ekologický právní servis (GARDE – EPS) v září 
upozornily, se neobjevují pouze v obchodech. 
Jsou spotřebitelům ve velké míře nabízeny 
i v restauracích, zejména pizzeriích. V seve-
ročeském regionu bylo SOS upozorněno hned 
na 19 restaurací, které v jídelním lístku na-
bízejí sýr, ale ve skutečnosti namísto něj uží-
vají levnější náhražku. SOS se proto obráti-
lo na dozorové orgány s podnětem k zahájení 
kontrolních šetření. 

Jako sýry jsou obvykle v jídelních lístcích de-
klarovány např. tyto výrobky z rostlinného tuku: 
Ambra, Mistr Pizza ŕ la mozzarella (1 kg), Calo-
ger pizza (2 kg), Alternative (2,5 kg), Pizza Mia 
– sýrový výrobek (1 kg), Sir na pizzu, Mozzarella 
Caloger a další. Proto kromě toho, že nesmí být 
označeny jako sýr (což jejich výrobci obvykle re-

spektují), tak také nesmí být za sýry vydávány ji-
ným způsobem. „To znamená, že tyto produkty 
nejen nesmí být jako sýry nabízeny v obchodech, 
ale rovněž se jako sýry nesmí označovat v jídel-
ních lístcích restaurací,“ upozorňuje tisková mluv-
čí SOS Ivana Picková. 

„Spotřebitelé si v poslední době stěžují na kva-
litu takového lidového restauračního pokrmu, 
jako je smažený sýr, a často se k nám také dostá-
vají jejich pochybnosti o kvalitě sýrů v různých 
salátech nebo například na pizze,“ dodává Ivana 
Picková. Už v minulosti SOS a GARDE – EPS 
označily praxi klamavého způsobu prodeje ana-
logů sýrových výrobků v obchodních řetězcích za 
potenciálně nebezpečnou. Průměrný spotřebitel 
totiž může být podobným přístupem obchodní-
ků klamán. 

Praxe nahrazování složek pokrmů levnějšími 
nemlékárenskými produkty v restauracích je o to 
nebezpečnější, že spotřebitel je odkázán pouze na 

chuťový a čichový vjem z pokrmu bez možnos-
ti zjištění rozlišující informace na obalu výrob-
ku, jako je tomu u klasického prodeje v obchodě. 
Proto se SOS a GARDE – EPS obrátily s podně-
tem k zahájení kontrolních šetření v restauracích 
na Státní zemědělskou a potravinářskou inspek-
ci a Českou obchodní inspekci, aby prošetřily, 
zda a do jaké míry dochází k nepoctivému pro-
deji a klamání spotřebitele podle § 3 a § 8 zákona 
o ochraně spotřebitele. 

„Je právem spotřebitele, aby za své peníze ob-
držel produkt odpovídající jakosti a kvalitě, kterou 
očekává. Vzhledem k závažnosti a předpokláda-
nému rozsahu těchto klamavých praktik se nabízí 
i trestněprávní odpovědnost dotčených osob. Po-
kud kontrolní šetření dozorových orgánů prokáží 
poškozování spotřebitelů v restauracích, nevyluču-
jeme vůči jejím provozovatelům další právní kro-
ky,“ uzavírá tisková mluvčí SOS Ivana Picková. 

Bohužel, Česká obchodní inspekce se domní-

vá, že nejde o problém klamání spotřebitele, kte-
rý by s ohledem na to, že jde o potravinu, spa-
dal do její kompetence a doporučila obrátit se 
na SZPI. SZPI odmítlo podnět SOS také z důvo-
du nepříslušnosti a odkázalo SOS na hygieniky. 
Ti po určitém váhání nakonec odebrali v přísluš-
ných restauracích vzorky a odvezli je do laborato-
ře. Na základě laboratorních výsledků zjistili, že 
ve všech navštívených restauracích – jak tvrdilo 
SOS – jsou používány náhražky, i když je v jídel-
ním lístku uveden sýr. 

SOS vyzývá spotřebitele, aby jej kontaktovali 
v případě, že mají pochybnosti o jakosti nabíze-
ných sýrových výrobků v konkrétní restauraci. Pro 
tyto účely byl na internetových stránkách www.
spotrebitele.info/kauzy vytvořen kontaktní formu-
lář. Shromážděné informace mohou být předány 
dozorovým orgánům. 

Mgr. Ivana Picková
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky 

Náhražky sýrů v restauracích!

Ladislav Likler, člen organizačního výboru, a Ing. Darja Kovaříčková z Madety Český Krumlov při hodno-
cení sýrů v odborné komisi

Pohled do auditoria konání přehlídek – uprostřed významný host přehlídek prof. Pavel Jelen, PhD, PEng, 
University of Alberta, Edmonton, Kanada

Záběr na práci hodnotitelské komise
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„Mlékárenský výrobek roku 2007“

Ministerstvo zemědělství ČR
ČM svaz mlékárenský

Ústav technologie mléka a tuků
VŠCHT, Praha

I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU
Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 2007“ mohou výrobní společnosti přihlásit výrobky, kte-
ré byly uvedeny na trh v období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007. Výrobky mohou být přihlá-
šeny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové výrobky),
�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléčných nápojů,
� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky, aj.).

Za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který byl nově vyvinut, nebo u něj byla změ-
něna receptura nebo technologie výroby, vzhled, anebo je prodáván ve výrazně změněném oba-
lu. Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá společnost může přihlásit více výrobků. Při-
hlášky budou zasílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský
V olšinách 75, 100 98 Praha 10.

 
V přihlášce bude uveden název výrobku, kategorie, do které je přihlašován, popis a charakteristi-
ka výrobku, datum uvedení na trh, rozšířenost v obchodní síti, případně prodaný objem a podíl 
na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků a zástupců pořadatelů. Odborným ga-
rantem je VŠCHT, Ústav technologie mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy potravin. Organizá-
tor akce sdělí přihlášeným firmám data a podmínky pro předání vzorků k hodnocení. Za každý 
výrobek uhradí výrobce správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2007“ bude udělen v kategoriích, kde budou hodnoceny mini-
málně tři přihlášené výrobky. Pořadatelé si vyhrazují právo podle počtu přihlášených výrobků ně-
které kategorie sloučit nebo zrušit.

POZOR! TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 31. 3. 2007. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny na akci „Světový den mléka“ 29. května 2007.
Oceněným výrobcům předá diplomy ministr zemědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány všem mlékárenským společnostem v ČR.
Informace a přihlášky si můžete vyžádat také u organizátora akce

Ladislava Liklera, mobil: 602 214 978, fax: 235 357 788,
e-mail: likler@seznam.cz 

Mlékařské listy
vycházejí už 18 let – 100. číslo!

V únoru 2007 vyjde 100. číslo časopisu MLÉKAŘSKÉ LISTY – ZPRAVODAJ. Tento titul začal vy-
cházet společnou iniciativou vydavatelů: Výzkumného ústavu mlékárenského, Českosloven-
ského komitétu Mezinárodní mlékařské federace a později Českomoravského mlékárenského 
svazu. Vychází v nákladu do 500 výtisků a je distribuován mlékárnám a potravinářským pra-
covištím včetně některých našich zahraničních partnerů.

Časopis se vyčlenil z Průmyslu potravin, 
který vycházel za minulých dob, a zahrnoval 
celý potravinářský průmysl. Mlékařské listy 
se osamostatnily proto, aby zpravodajství bylo 
aktuálnější, více zaměřené na praktické otáz-
ky, a mlékařství dostalo větší prostor.

Náš oborový časopis má stále své věrné čte-
náře a příznivce, což dokumentuje skutečnost, 
že vychází už 18 let! To je na tematický časo-
pis dlouhá doba. Některá svá předsevzetí spl-
nil, jiná, především články od nezávislých čte-
nářů, zatím moc ne. To je přání redakce do 
budoucna, aby odvaha prezentovat své vlast-
ní názory (pokud nějaké máme) převážila nad 

alibismem a obavou, abychom si to s někým 
nerozházeli. 

Jedním z hlavních kladů našeho časopisu je 
jeho otevřenost a publikační prostor pro dis-
kusi na jakékoliv odborné téma. Přejme si, aby 
náš časopis MLÉKAŘSKÉ LISTY – ZPRA-
VODAJ i nadále plnil úspěšně funkci odbor-
ného mediálního prostředníka a mohl se svou 
kvalitativní úrovní podílet na prosperitě celé-
ho mlékárenského oboru. Především to a hod-
ně spokojených čtenářů nejméně do další 
„stovky“. Za redakci časopisu

MLÉKAŘSKÉ LISTY – ZPRAVODAJ
Ing. Oldřich Obermaier
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Firma
s tradicí
v oblasti

zahraničního 
obchodu 

mlékárenskými 
komoditami

a dalšími 
zemědělsky 

orientovanými 
aktivitami

Vám nabízí:

Koubkova 13, 120 00 Praha 2 – ČR
Tel.: 222 515 398, 222 518 318,

fax: 222 512 951, e-mail: interlacto@mbox.vol.cz
www.interlacto.cz

�  zajištění exportu
mlékárenských výrobků
mléko
máslo
sýry
sušená a zahuštěná mléka
tvarohy
syrovátka

�  různé varianty
zhodnocení mléčné suroviny

�  potravinářské emulgátory
a stabilizátory Palsgaard

� dodávky živých prasat a selat

�   skladování zemědělských
komodit a dodávky
krmných směsí



ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Spotřeba sýrů, včetně tvarohů, se u nás blíží již k hrani-

ci 17 kg na osobu a rok. V porovnání s obdobím před dva-
ceti lety je to téměř trojnásobné navýšení, což dokumen-
tuje nejen vzrůstající oblibu sýru v našem jídelníčku, ale 
zejména nesrovnatelně vyšší nabídku výrobců pro náš trh. 
A to nejen z tuzemské, ale i zahraniční provenience. Ale 
jak je to s kvalitou sýrů na našem trhu? Mohl byste nám 
jako sýrařský odborník přednést Váš názor na jakost sý-
rů tuzemských a dovážených? A co byste poradil našemu 
spotřebiteli při jeho rozhodování, jaký sýr má v obchodě 
požadovat? 

ODPOVĚĎ:
V České republice se opravdu během posledních dvaceti let 

zvýšila až trojnásobně spotřeba sýrů a tvarohu z cca 5,5 kg na 
17 kg ročně. Příčinou tohoto navýšení je především změna myš-
lení naší populace, kdy se zásadně změnily stravovací návyky. To 
má samozřejmě pozitivní vliv na prodloužení průměrného věku 
obyvatelstva v naší republice. V letech minulých byla konzuma-
ce sýrů a tvarohu velmi nízká a silně pokulhávala za spotřebou 
masa a masných výrobků. Postupně docházelo ke změně tohoto 
trendu a sýry a tvaroh se stále častěji objevují v našem jídelníčku. 
Mléčné výrobky tvoří nepostradatelnou část lidské stravy a v ně-
kterých zemích, kde se konzumace mléčných výrobků snížila, se 
potýkají s nekonečnými zdravotními problémy u mladého oby-
vatelstva. Ne nadarmo přirozenou a nejčastější potravou dětí do 
jednoho roku je mateřské mléko, které má ideální složení, pod-
porující zdravý vývoj malého jedince. Proto je nutné mléčnou 
složku v naší stravě udržet a nejlépe navyšovat. Mléko a mléčné 
výrobky obsahují kromě jiného velké množství bílkovin a vápní-
ku. A právě ten je pro každého člověka nepostradatelný. Uklá-
dá se v kostech tak přibližně do věku 30 let každého z nás a po-
tom další roky jsou zásoby postupně odčerpávány a obsah váp-
níku se pomalu snižuje.

Obchody nabízejí každému zákazníkovi pestrou paletu růz-
ných druhů sýrů od eidamského typu, ementálského, plísňových, 
tavených a takto bych mohl ještě dlouho jmenovat. Dlouholetý 
zvyk většiny z nás, že v prodejnách se nejčastěji objevoval sýr 
eidamského typu, v nás při dnešní široké nabídce vyvolává ne-
schopnost vybrat právě ten nevhodnější druh. Pro kvalitní prodej 
sýrů s odborným poradenstvím nám chybí specializované prodej-
ny, které by nám při výběru napomáhaly a naučili nás v široké 
nabídce se dobře orientovat. Většinou se s takto rozsáhlým sorti-
mentem setkáváme v řetězcích, kde nakupuje velké množství zá-
kazníků a velmi často se jedná o úseky bez obsluhy. Proto je ná-
ročné zapsat do podvědomí zákazníků nově vyrobený sýr. Pře-
svědčit je o tom, že právě Vámi nabízený je ten pravý a uspokojí 
jejich požadavky. V kombinaci se zeleninou tvoří pokrmy zdravé, 
které nás osloví nejen prostřednictvím chuťových pohárků. I pře-
sto, že spotřeba sýrů a tvarohu v naší republice roste, ještě stále 

zaostáváme za zeměmi, jako je např. Řecko s průměrnou roční 
spotřebou sýra na osobu 29 kg, Francie 25 kg a Německo 22 kg. 
Trojnásobný nárůst spotřeby sýrů jsme však my, jako tuzemští vý-
robci, nepocítili, jelikož výroba sýrů se v naší republice ještě sní-
žila v důsledku dovozu sýrů ze zahraničí.

V současné době se potýkáme s velkým problémem na trhu. 
Velmi nízké ceny, za které tuzemští i zahraniční výrobci své pro-
dukty prodávají na trh, mají za následek výrobu výrobků, které 
nesou označení mléčné výrobky – sýr, máslo apod., ale jedná se 
pouze o mléčnou náhražku. Pro jejich výrobu bylo použito i ur-
čité procento rostlinného tuku a uvádějí se na trh za velmi nízké 
ceny. Potom producenti, jako je např. Jaroměřická mlékárna, kte-
ří nepoužívají pro výrobu svých výrobků rostlinný tuk, nemohou 
svojí cenou konkurovat. Takto vyrobené zboží nesmí být v prodej-
nách umístěno v mléčných sekcích a hlavně nesmí být označeno 
jako mléčný výrobek. Pokud byl pro výrobu použit rostlinný tuk, 
musí být tato skutečnost uvedena na obale tak, aby každý spotře-
bitel měl možnost volby mezi kvalitním mléčným výrobkem a je-
ho náhražkou. Tento údaj by měl být pro spotřebitele prvotním 
kritériem při nákupu sýrů. Dále hodně vypovídající je cena sý-
ru, protože kvalitní sýr se pohybuje ve vyšší cenové relaci. Sýry 
by měly být zabaleny přímo od výrobce v originál neporušeném 
obale, a pokud se prodává v obsluhovaných úsecích, každá porce 
sýru by měla být ukrojena na požádání zákazníka a vhodně před-
vedena, což také potěší labužnické oko každého z nás. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Nabídka sýrů je na našem trhu opravdu velmi široká. Ja-

kou částí se na této nabídce podílí Jaroměřická mlékár-
na, a. s.? Mohl byste nám představit komplexní sortiment 
Vámi vyráběných sýrů? A čím byste se – na toto téma – 
rád pochlubil? 

ODPOVĚĎ:
Naše společnost Jaroměřická mlékárna, a. s., zaujímá mezi 

mlékárnami svým zpracováním 250 000 litrů mléka denně jed-
no z prvních deseti míst v České republice a je významným pro-
ducentem především ve výrobě přírodních sýrů. Z naší celkové 
produkce tvoří výroba sýrů 47 %. Jaroměřická mlékárna vyrábí 
několik druhů sýrů – Eidamský sýr 45% tvs., Eidamský sýr 30% 
tvs., Uzený sýr, Moravský blok, Tvaroh měkký, Tvaroh tučný, Tva-
roh s vanilkou a Tvaroh na strouhání. Jejich výroba probíhá na 
střediscích v Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějo-
vicích a Želetavě. Všechny druhy se po uzrání porcují částečně 
na bločky, popř. se plátkují a strouhají. 

Další sortiment naší společnosti tvoří pět druhů pomazánko-
vých másel, mléko, šlehačka, smetana na šlehání, podmáslí, tra-
diční máslo a koncem roku 2006 jsme Vám představili novou řa-
du značky Babetka, která obsahuje Kefírové mléko jahoda, Kefí-
rové mléko čokoláda, Smetanový krém s příchutí vanilky, jahody 
a kakaa, Zakysanou smetanu, Acidofilní mléko, Bifidové mléko 

a Kefírové mléko. Jako další doplní tuto řadu Cottage přírodní 
sýr bez příchuti s příchutí pažitky a Babetka vanilková s kous-
ky čokolády.

Sýrovou řadu dotváří výroba smetanového sýru Fénix v růz-
ných gramážích. Právě u tohoto výrobku se snažíme, jak už jsem 
se zmínil v odpovědi na první otázku, aby pronikl ke spotřebite-
li, stal se tak oblíbeným a vyžadovaným na našich pultech. Jed-
ná se o sýr, který je vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti, jeli-
kož je vyrobený bez konzervačních činidel. Na trh putuje v šesti 
různých gramážích, to znamená od svačinkového balení až po 
rodinné a ve dvou druzích – lahůdkový a s příchutí bylinek. Je 
snadno roztíratelný a jeho chuť je opravdu velmi lahodná. V loň-
ském roce jsme představili na trhu jako novinku smetanový sýr 
Fénix 62,5 g, kde jsme zároveň provedli úpravu balení pomocí 
hermetického uzavření.

Jako další novinky jsme představili novou řadu strouhaných 
sýrů De Luxe. Pro tento výrobek jsme zvolili nejen lákavý ob-
sah, kdy je sýr nastrouhaný a šetří vzácný čas v domácnosti, ale 
také velmi zajímavý znovu uzavíratelný obal. Skupina strouha-
ných sýrů obsahuje Pizza chesse, Spaghetti chesse, Risotto ches-
se a Salad chesse. Během letošního roku bychom chtěli tuto řa-
du De Luxe rozšířit.

A jak se říká: ,,To nejlepší na konec“. Chtěl bych Vám před-
stavit čtyři špičkové výrobky Jaroměřické mlékárny, a. s., a to Ar-
chivní sýr a Zámecký sýr a sýr Kastelán s paprikovým kořením 
a Kastelán s pepřovým kořením. Archivní sýr je sýr eidamského 
typu, zrající nejméně čtyři měsíce za optimální teploty a právě ta-
to poměrně dlouhá doba zrání umožňuje archivnímu sýru získat 
a rozvinout své jedinečné vlastnosti, lahodnou chuť, často až más-
lovou, a příjemné aroma. Můžeme se s ním setkat nejen v obcho-
dech, ale také v celé řadě vinoték. Je velmi vhodný ke slavnostním 
příležitostem. Často se podává se sklenkou kvalitního vína a po-
tom spolu tvoří nádhernou harmonii chutí a vůní, a jak mi říká-
me, „Nádherně se snoubí“. Jeho dlouhá doba použitelnosti Vám 
umožní kdykoliv připravit rychlé a hutné pohoštění.

Druhým takto kvalitním sýrem je Zámecký sýr, který má stej-
ně jako Archivní sýr svoje přirozené vlastnosti. Jedná se o sýr 
ementálského typu, jehož specifickým znakem jsou velká sýro-
vá oka a nasládlá chuť. Shodně jako s Archivním sýrem se s ním 
můžete setkat v obchodech, kdy vás upoutá jeho dárkové balení 
v podobě krabičky, a dále v celé řadě vinoték.

Posledním druhém sýru je Kastelán. Je to sýr eidamského ty-
pu 45%, který je obalený v paprikovém koření nebo ve směsi 
různých druhů pepře. Je pikantní chuti a opět je určen ke slav-
nostním příležitostem. Právě u tohoto druhu sýru připravujeme 
změny ve způsobu balení a těšíme se, až vám sýr předvedeme 
v novém kabátě.

Na závěr bych chtěl všem konzumentům výrobků Jaroměřic-
ké mlékárny popřát ,,Dobrou chuť“ a spoustu opakovatelně pří-
jemných zážitků při jejich konzumaci.

Redakce – F. K.

od J i ř ího Věžn íka,
předsedy představenstva a ředitele společnosti 
Jaroměřická mlékárna, a. s.,
se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou 

www.coop.cz   a   www.coopmorava.cz

získala I. MÍSTO
Privátní značka RANKO
českých a moravských spotřebních 
družstev COOP

V anketě o nejlepší českou 
sýrovou etiketu roku 2006
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CARLA spol. s  r. o.
Krkonošská 2850 

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

fax 499 329 118 

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

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

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

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

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

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

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

TÜV CZ počátkem roku 2007
pod novým názvem: TÜV SÜD Czech

Společnosti skupiny TÜV SÜD působící v České republice procházejí počátkem roku 2007 obdobím řady  změn.

Která novinka je  nejvíce patrná?
Tou nejdůležitější je  změna názvu společnosti, k níž  dochází v průběhu ledna – nový název, pod kterým bude 
naše společnost vystupovat je:  TÜV SÜD Czech. Tento  název bude  jasně korenspondovat s naší náležitostí  
k nadnárodnímu koncernu TÜV SÜD s centrálou v Mnichově.  Podnětem pro tento krok byla skutečnost, že se  
veřejnost tradičně velmi těžko orientuje ve společnostech s označením „TÜV“ v názvu.  Proto celý  koncern TÜV 
SÜD přistoupil ke strategickému rozhodnutí používat jednotně  oktagon jako obchodní značku, ale zejména 
označení TÜV SÜD v názvu všech  společností náležejících k holdingu po celém světě.
Vytrvalým a jednotným úsilím o posílení povědomí o fi rmě i její značce pak umocňujeme váhu  a rozpoznatel-
nost certifi kátu  zákazníka TÜV SÜD.  A výsledkem je v neposlední řadě výrazná komerční výhoda a  možnost 
využití certifi kátu jako marketingového nástroje. 

Co nabízíme fi rmám v potravinářském průmyslu?
TÜV CZ - TÜV SÜD Czech    nabízí již od  loňského roku certifi kační  služby  pro fi rmy, které podnikají v potravinář-
ském průmyslu. Řada z nich se rozhodla pro zavedení systému managementu podle některé z norem BRC, IFS ,
HACCP nebo ISO 22000, a to často i na základě tlaku svých odběratelů.  Náš certifi kát s jasným označením,  
že se jedná o certifi kát společnosti s nadnárodní působností , je pro partnera našeho zákazníka  velmi čitelnou 
informací. Je informací o fungujícím systému, o který je pečováno tak, aby směřoval k neustálému zlepšování.  
Naším cílem je poskytnout  zákazníkovi nadstandardní službu za přijatelnou cenu. Tou je i certifi kace  posta-
vená na národní akreditaci. Počátkem ledna procházíme akreditačním procesem, abychom tuto naši myšlenku 
naplnili a mohli nabídnout levnější služby v lepší kvalitě.

Další informace: TÜV SÜD Czech s. r . o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4  www.tuvcz.cz
 tel. 239 046 804, fax 239 046 806,  e-mail: tuvcz@tuvcz.cz

  TÜV SÜD Czech je autorizovanou a notifi kovanou osobou, akreditovaným subjektem pro certifi kace 
systémů managementu podle řady norem, je partnerem pro všechna odvětví průmyslu.

 TÜV SÜD Czech je dceřinou společností TÜV SÜD v České republice. 
  TÜV SÜD  je mezinárodním vedoucím koncernem poskytujícím služby ve strategických oblastech PRŮMYSL,

MOBILITA a ČLOVĚK. S 12.000 zaměstnanci působíme na více než  600 místech. Jako procesní  partner 
poskytujeme své  týmy pro optimalizaci techniky, systémů a know- how. Posilujeme tak konkurenceschop-
nost našich zákazníků  po celém světě. 

i
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Olomouc (bo) – Akciová společnost Olma, 
druhý nejvýznamnější domácí výrobce mléč-
ných výrobků, chystá rozsáhlou modernizaci 
Senické mlékárny na Slovensku. Díky inves-
tici, jež si vyžádá desítky milionů korun, slo-
venský závod bude moci navýšit výrobu sý-
rů, řekl obchodní ředitel olomoucké Olmy 
Jan Vařeka. Olma je minoritním vlastníkem 
Senické mlékárny, vlastní zhruba třicetipro-
centní podíl firmy. 

Olomoucká mlékárna chce začít v Senici mon-
tovat nové výrobní linky koncem příštího roku. 
Modernizaci má naplánovanou na tři až čtyři ro-

ky. „Senická mlékárna nyní měsíčně vyrábí 300 
tun sýrů, což není zanedbatelné množství. Pro-
dukci ale chceme ještě posílit, díky modernizaci 
by se výrobní kapacita závodu měla zvýšit na dvoj 
až trojnásobek,“ uvedl Vařeka. 

Podle generálního ředitele Olmy Jiřího Gaven-
dy si investici žádá i stav Senické mlékárny. Uvedl, 
že závod byl dlouhou dobu zanedbáván z hlediska 
základní údržby i rozvoje. „Majoritními vlastníky 
Senické mlékárny jsou místní zemědělci, kteří mě-
li po vstupu do Evropské unie ekonomické problé-
my, nedokázali zvládnout management obchodu 
a toku peněz,“ doplnil Gavenda. 

Olma vstoupila do Senické mlékárny loni na 

podzim. Společnost se rozhodla koupit podíl zá-
vodu, protože ukončila výrobu sýrů v Jeseníku, 
která přestala být rentabilní. „Nikdy sice nebude 
sýraři, ale sýry do našeho portfolia určitě patří. 
Hledali jsme proto partnera a našli jsme jej na Slo-
vensku,“ uvedl Gavenda. 

Doplnil, že Senice má výhodnou polohu, souse-
dí s regionem, jehož Olma zásobuje svými výrob-
ky. „Na Slovensku jsme také potřebovali základ-
nu pro rozvoz výrobků nejen velkým, ale i men-
ším odběratelům. Přes Senici nyní běží naše zboží 
za deset až 12 milionů korun měsíčně, což je vý-
znamný objem,“ řekl Gavenda. 

Olomoucká mlékárna loni utržila 4,1 miliar-

dy korun a vytvořila zisk 2,65 milionu korun. 
Letos vedení společnosti očekává tržby kolem 
4,2 miliardy korun a zisk do deseti milionů ko-
run. Olma se zabývá především výrobou čers-
tvého a trvanlivého mléka, smetany, mléčných 
dezertů, jogurtů, másla, rostlinných tuků a su-
šeného mléka. Nyní společnost zaměstnává 561 
lidí. 

Většinovým vlastníkem Olmy je společnost Mil-
kagro, jež sdružuje zemědělské prvovýrobce ze se-
veru Moravy. Patří jí téměř 51 procent akcií Olmy. 
Druhým nejvýznamnějším akcionářem je firma 
Eligo, která loni v září získala zhruba čtyřiceti-
procentní podíl akcií mlékárny. 

Olomoucká Olma chystá modernizaci
Senické mlékárny na Slovensku 

VÝSLEDKY 
ANKETY

o nejlepší 
českou 
sýrovou 

etiketu roku 
2006

 Tradiční anketa proběhla na setká-
ní členů Klubu sběratelů kuriozit 26. 
listopadu 2006 a do hodnocení byly 
zařazeny etikety sýrů uvedených na 
trh od října 2005 do září 2006. Cel-
kově bylo zařazeno 336 etiket, kte-
ré byly sestaveny do 135 anketních 
čísel. Etikety vydané v loňském roce 
nebyly příliš nápadité a velkou část 
představovaly private labels, pod 
kterými jsou sýry baleny pro obchod-
ní řetězce. Po zpracování výsledků 
hodnocení se na prvních třech mís-
tech umístily tyto etikety:

l. místo:  Privátní značka RANKO
pro COOP Praha

2. místo Etikety tavírny TANY Nýrsko
3. místo  Krabičky žervé, výrobce 

KROMILK Kroměříž

Firmy, jejichž etikety se umístily na 
prvních místech, obdrží diplom, který 
jim předá ministr zemědělství na akci 
Světový den mléka v květnu.

 Ladislav Likler
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INFO pro pekaře a cukráře !
Velkoobchod SEDBA má novou adresu  i název

www.sedba.cz

Firma znamá jako Sed-
ba Baking s. r. o., která je ve 
vlastnictví švédské firmy
KåKå A/S, mění svůj název na 
KåKå – Sedba s. r. o. a přestě-
hovala se do nového prostředí 
v Jenči u Prahy.

Nová lokalita nabízí mnoho 
výhod jak pro fi rmu, tak zejména 
pro její zákazníky. V areálu je cen-
tralizovaná administrativní část fi r-
my, logistický dispečink, distribuč-
ní sklad i zkušební  pekárna, kte-
rá bude sloužit jak k vývoji nových 
ingrediencí a receptur, tak i k před-
váděcí činnosti pro zákazníky. Firma 
si od té změny slibuje zejména větší 
efektivitu řízení potřeb zákazníka.

Velkoobchod KåKå – Sedba s. r. o.
(čtěte, prosím, „koko-sedba“) nabízí 
také nově osobní odběr zboží přímo 
z místa sídla fi rmy. Zákazníci, kteří 
nemají sjednány individuální ceny, 
tak obdrží slevu 5 % proti základ-
nímu ceníku při osobním odběru. 
Zákazníci, kteří již mají individuál-
ní cenový program, mohou sjednat 
odvozové ceny s obchodním oddě-
lením.

Velkoobchod KåKå – Sedba je 
i nadále aktivní v dodávkách droždí 
Baker, fondánu Frankenu, marcipá-
nu ODENSE, premixů a zlepšovačů 
CREDIN a mnoha dalších ingredien-
cí zejména pro pekárny a cukrárny.

Veškeré informace o fi rmě získá-
te na 800 17 33 22  nebo na www.
sedba.cz

Nadále také fungují stránky
na www.sedba-baking.cz

 a www.kaka-sedba.cz

KåKå – Sedba s. r. o.
Zahradní 360
252 61 Jeneč
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I. SVĚTOVÝ TRH MLÉKA
Podle aktuálních výsledků průzkumu situace na 

světovém trhu mlékárenských výrobků provedené-
ho jednou z nejvýznačnějších evropských agen-
tur „Dairy research international“ (D.R.I.) v New 
How Surrey ve Spojeném království se jejich po-
stavení v závěru minulého roku 2006 zpevnilo.

Svědčí o tom zvýšení cen hlavních druhů mlé-
kárenských výrobků, které bylo dle D.R.I. ovliv-
něno méně příznivou nabídkou suroviny ke zpra-
cování a oslabením amerického dolaru. Původní 
nedostatek suroviny pro výrobu SOM se později 
promítl i do trhu dalších mléčných výrobků.

Cena másla se zvýšila v listopadu na USD
1 890/t (Kč 41 115/t) s předpokladem jejího další-
ho zvýšení v prosinci na USD 1 975/t (Kč 41 478/
t). Ceny másla z Oceánie rovněž vzrostly o USD 
50/t na USD 1 850/t (Kč 38 854/t).

Ceny sýrů se zvýšily v listopadu až na USD
1 825/t (Kč 39 701/t) s pravděpodobností dalšího 
zpevnění v prosinci. 

Úroveň cen mlékárenských výrobků exportova-
ných z Oceánie se zvýšila o USD 100/t ze stejných 
důvodů jako u másla. Ceny sušeného mléka vyka-
zovaly narůstající trend – docílily u SOM v listo-
padu USD 2 625/t (Kč 57 104/t) a u SMT USD
2 540/t (Kč 55 255/t). V prosinci se cena SOM 
dále zpevnila na USD 2 900/t (Kč 60 906/t) a ce-
na SMT na USD 2 700/t (Kč 56 705/t).

Po skončení roku je možno očekávat opačný 
cenový vývoj, který by se měl projevit nejdříve 
u másla a údajně ještě ne v lednu 2007.

Austrálie, jedna z nejvýznamnějších zemí 
vyvážejících mlékárenské výrobky, vykázala v říj-
nu 2006 – měsíci s nejvyšším nákupem mléka 
v roce – index nákupu 98,6. Vlivem velmi suché-
ho počasí se však za celou sezonu očekává mezi-
roční pokles nákupu o 7 %.

Ani Nový Zéland neočekává nárůst výroby mlé-
ka, která se má pohybovat na úrovni předcházejí-
cího roku 2005.

Ve Spojených státech se v říjnu minulého ro-
ku zvýšila výroba a dodávky mléka o 1,7 %, vý-
roba konzumního mléka o 1,2 %, másla o 8,5 %, 
i když se snížila výroba sušeného odtučněného 
mléka o 1,2 %.

Velkoobchodní ceny másla se v listopadu mírně 
oslabily na USD 2,84/kg (Kč 61 781/t) a v prosin-
ci dále klesly na USD 2,75/kg (Kč 57 756/t) v dů-
sledku jeho očekávané zvýšené výroby v průběhu 
vánočních svátků.

Velkoobchodní cena sýrů se v listopadu zvýši-
la na USD 3,00/kg (Kč 65,26/kg) a v prosinci se 
mírně snížila na USD 2,90/kg (Kč 60,90/kg).

Cena sušeného odstředěného mléka grade A se 
zvýšila v Chicagu v listopadu na USD 3,63/kg (Kč 
78,96/kg).

Cena nakupovaného farmářského mléka se 
v listopadu zvýšila na USD 0,304/kg (Kč 6,42/l).

II. TRH EVROPSKÉ UNIE
Dodávky mléka v rámci Evropské unie vyka-

zovaly ve třetím čtvrtletí minulého roku meziroč-
ní pokles, a to o 1,6 % v červenci, 1,5 % v srpnu 

a 0,5 % v září. Celoroční objem nákupu se snížil 
o 0,4 %.

V Německu byl v říjnu minulého roku nákup 
mléka o 1 % pod úrovní roku 2005, v listopadu se 
pak zvýšil o 1 % nad úroveň roku 2005. Vzniklý 
deficit se promítl do objemu výroby jednotlivých 
komodit. Výroba sýrů ale pokračovala ve třetím 
čtvrtletí (červenec – září) úspěšně a vykázala me-
ziroční nárůst o 2,5 %, zatímco se ve stejném ob-
dobí jmenovitě snížila výroba másla o 9 %. Ve čtvr-
tém čtvrtletí se snížila výroba sušeného odtučně-
ného mléka o 13 %.

Velkoobchodní ceny mlékárenských výrobků 
zůstaly pevné.

Ceny másla se zvýšily v listopadu v Holandsku 
na EUR 2 556/t (Kč 71 645/t) a ve Francii na 
EUR 2 540/t (Kč 71 196/t).

V Německu dosáhla cena másla v listopadu 
EUR 2 690/t (Kč 75 400/t) a v prosinci se mírně 
snížila na EUR 2 635/t (Kč 73 859/t).

Ceny sýrů zůstaly pevné. Cena německé-
ho ementálu se mírně zvýšila na EUR 3 450/t 
(Kč 96 704/t). Ceny sušeného mléka se průběž-
ně zpevňovaly a dosáhly v Německu u sušené-
ho odtučněného mléka určeného pro potravinář-
ské účely v listopadu EUR 2 310/t (Kč 64 749/
t) a v prosinci se zvýšily na EUR 2 350/t (Kč 
65 870/t).

V ČR dosáhly v listopadu minulého roku pod-
le statistiky MZe obchodní ceny čerstvého másla 
250g Kč 79,51/kg, másla v blocích Kč 71,45/kg, 
eidamské cihly 30% – Kč 81,75/kg, eidamské cih-
ly 45% – Kč 84,15/kg, SOM – Kč 59,35/kg a SMT 
Kč 66,10/kg.

V prosinci bylo prodáno z intervenčních skla-
dů EU 9 850 tun másla za cenu EUR 2 360/t (Kč 
65 537/t).

Celkové zásoby másla se do konce listopadu mi-
nulého roku snížily v intervenčních skladech na 
80 000 tun a v soukromých skladech na 48 750 
tun.

III. VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Britská agentura D.R.I. se ve své aktuální zprá-

vě o cenách mlékárenských výrobků na světovém 
a unijním trhu mléka v závěru minulého roku spe-
ciálně zabývala situací a vývojem výroby a spotře-
by konzumního mléka v Evropské unii. Soustředi-
la z jednotlivých členských zemí dostupné údaje, 
které souhrnně zpracovala a publikovala. Z celko-
vé studie agentury na toto téma vyjímáme násle-
dující informace.

Země EU ročně zpracovávají z celkového obje-
mu nákupu mléka ve výši 132 mil. tun zhruba 25 % 
suroviny na výrobu konzumního mléka.

Úroveň jeho spotřeby se v průběhu roku 2006 
celkově nezvýšila. Zatímco se u EU–10 výroba 
konzumního mléka snížila, země původní pat-
náctky zaznamenaly pouze jeho velmi malý růst. 
Pokud došlo ke zvýšení celkové výroby a spotřeby 
čerstvých produktů, zasloužily se o to především 
jejich ochucené varianty, které představují obje-
mově zhruba třetinu z celkového trhu neochuce-
ného konzumního mléka.

Zahraniční ceny mlékárenských výrobků
se v závěru minulého roku zpevnily

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA V EU–25 – TIS. TUN

Země Období 2005 2006 Změna %

Německo leden–srpen 3865,1 3993,0 +3,3

Francie leden–září 2850,0 2822,0 -1,0

Itálie leden–srpen 1993,5 1948,0 -2,2

Holandsko leden–říjen 1197,4 1148,1 -4,1

Belgie leden–duben 202,2 211,7 +4,7

Spojené království leden–září 5085,0 5186,0 +2,0

Irsko leden–září 403,1 403,8 +0,2

Dánsko leden–září 346,2 344,4 -0,5

Řecko leden–srpen 281,7 286,2 +1,6

Španělsko leden–září 2792,4 2671,6 -4,3

Portugalsko leden–září 722,6 729,1 +0,9

Rakousko leden–srpen 487,0 522,0 +7,2

Finsko leden–srpen 481,2 484,3 +0,6

Švédsko leden–srpen 650,2 623,8 -4,1

Kypr leden–červen 36,5 39,4 +7,9

ČR leden–srpen 373,0 390,7 +4,7

Estonsko leden–prosinec 76,5 82,5 +7,8

Maďarsko leden–říjen 406,0 359,3 -11,5

Lotyšsko leden–červen 47,9 54,3 +13,3

Litva leden–srpen 49,8 53,3 +7,0

Polsko leden–srpen 920,9 900,4 -2,2

Slovensko leden–srpen 167,5 157,6 -5,9

EU–15 jak uvedeno 21357,6 21375 +0,1

EU–10 jak uvedeno 2200,2 2139,8 -2,7

UE–25 jak uvedeno 23557,8 23514,8 -0,2

V zemích EU–10 se ve sledovaném období snížila meziročně výroba konzumního mléka o 2,7 %, pře-
devším v důsledku jeho poklesu v Polsku (40 % z celkového objemu) a Maďarsku.

VÝVOJ VÝROBY KONZUMNÍHO MLÉKA V EU–15 V TIS. TUNÁCH (2001-2005)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005

EU–10 3651 3788 3736 3246 3300

EU–15 29632 29758 29853 29851 29710

EU–25 33283 33546 33589 33097 33010

 V roce 2005 se podílelo v zemích EU–15 na 
celkové výrobě konzumního mléka 33 % mléka pl-
notučného, 54 % mléka polotučného a zbývajících 
13 % připadalo na odtučněné mléko a podmáslí. 
Největší trh konzumního mléka v EU představu-
je Spojené království a Německo. Obě země dis-
ponují zhruba stejným množstvím prodeje – 6 tis. 
tun ročně.

V Německu připadá z celkové výroby konzum-
ního mléka na mléko plnotučné 51 %.

Vzrůstajícím podílem výroby polotučného 
a nízkotučného mléka v zemích EU–15 bylo v ro-
ce 2005 do celkové výroby konzumního mléka za-
pracováno o 30 tis. tun mléčného tuku méně v po-
rovnání s obdobím před 5 lety.

Výroba konzumního mléka v ČR v roce 2005 
dosáhla 586 tis. tun, ze kterých připadá cca 80 % 
na polotučné mléko, jehož podíl se v roce 2006 za 
leden až srpen dále zvýšil na 83,7 %.

K nejvýraznějšímu vzestupu výroby polotučné-
ho mléka došlo v Maďarsku, které vykázalo v ro-
ce 2005 meziroční pokles celkové produkce kon-
zumního mléka o 10 % s tím, že podíl polotučné-
ho mléka dosáhl 95 %.

V Litvě se za prvních 8 měsíců roku 2005 zvý-
šila výroba konzumního mléka o 7 % při zřetelném 
poklesu podílu plnotučného mléka a vzestupu po-
lotučného mléka na 80 %.

Ing. Milan Křivánek 
tajemník ČMSM

Praha – Společnost Bel Sýry Česko (BSČ) rozšiřuje svou nabídku čerstvých sýrů v Čes-
ké republice o nově získanou značku Gervais, kterou doposud vlastnila společnost Da-
none. Tato akvizice doplňuje úspěšné uvedení značky Almette na český trh z počátku 
roku 2006. Od 1. února 2007 tedy nabídne BSČ svým spotřebitelům kompletní sortiment 
čerstvých sýrů. Změna vlastníka značky se samotného výrobku nijak nedotkne. Ani na 
kvalitě, chuti, ani na ceně se nijak neprojeví. 

Značka přešla do dobrých rukou

„Výrobky Gervais nám v kombinaci s žele-
tavským sýrem Almette na českém trhu čer-
stvých sýrů určitě přinesou významnou kon-
kurenční výhodu,” očekává Philippe Cham-
plong, generální ředitel společnosti Bel Sýry 
Česko. „Díky této akvizici vzroste tržní podíl 
BSČ na více než 20 %, čímž se staneme jed-
ním z lídrů v segmentu čerstvých sýrů,“ dopl-
nil Champlong.

„Jsem přesvědčen, že společnost Bel Sýry 
Česko dále posílí dobré jméno tohoto lahod-
ného čerstvého sýru na českém trhu,” sdělil 
Gilles Rabouille, generální ředitel Danone. 

„Nyní se soustředíme na rozvoj našich klíčo-
vých značek jako Actimel, Activia, Dobrá Má-
ma, Vitalinea a Kostíci,” dodal.

BSČ je součástí francouzské skupiny Fro-
mageries Bel. Na český trh vstoupila v roce 
1995 uvedením značky Veselá kráva. S více 
než 50% tržním podílem je zde lídrem v oblas-
ti tavených sýrů. BSČ na českém trhu repre-
zentuje klíčové produkty Veselá kráva a Žela-
tava. Značka Veselá kráva zastřešuje známé 
výrobky, jako jsou tavené sýry KIRI, Mini-
babybel a nedávno velmi úspěšně uvedenou 
značku Smetanito, stejně tak jako znovuuvede-
ní želetavského Matadoru. Českým spotřebite-
lům ročně prodá přibližně 10 000 tun výrob-
ků při obratu přesahujícím jeden a půl miliar-
dy korun. 

Další informace o značce Gervais jsou 
k dispozici na modré Infolince Bel na čísle 
810 707 810. Karla Krejčí

Plzeň (bo) – Plzeňská mlékárna Provital 
milk, a. s., výrobce plísňového sýra camem-
bert, je v konkurzu. Návrh podaly současně 
dva dodavatelé i vedení společnosti. Podnik, 
který měl v letech 2003 až 2005 asi 60 lidí 
a byl úspěšný i u obchodních řetězců, skon-
čil s produkcí už loni na podzim. Důvodem 
konkurzu byla neschopnost splácet závazky 
po ukončení výroby, řekl konkurzní správce 
František Škůrek. 

 „Teprve se seznamuji s firmou, ale majetku 
tam může být pouze za několik milionů korun,“ 
uvedl. Jde zejména o čerstvě nakoupené části vý-
robní linky a další zařízení zastavené bankou, jež 
na ně půjčila. V majetku jsou ještě bonitní pohle-
dávky za obchodními řetězci. Firma naopak dlu-
ží dodavatelům, státu i bance. „První přezkumné 
jednání o pohledávkách a současnou volbu věřitel-
ského výboru očekávám tak v březnu nebo v dub-
nu,“ uvedl Škůrek. 

Správce má v evidenci pouze šest zaměstnan-
ců, kteří jsou v neschopnosti nebo na mateřské do-
volené. Výrobu plísňového sýra i se zaměstnanci
převzala firma Prom-prodej, mlékárna z Nepomu-
ka na Plzeňsku. „Plísňový sýr se v Plzni dále vyrá-
bí,“ řekl pracovník plzeňské mlékárny, který nechtěl 

uvést jméno. Správce se teprve bude zabývat tím, za 
jakých podmínek došlo k převodu výrobní techno-
logie na nový subjekt. Předseda představenstva Pro-
vitalu ani jednatel Prom-prodeje nebrali telefony. 

Provital milk, který měl původně sídlo v Jano-
vicích na Klatovsku, fungoval v pronajatém areá-
lu zkrachovalé plzeňské mlékárny na Borech. Ten-
to komplex je v majetku Zemědělského družstva 
Mořina z Berounska. 

Firma zahájila v Plzni výrobu sýra začátkem 
roku 2002. Kromě camembertu, který dodávala 
do všech řetězců, chtěla produkovat také tavené 
plátky a romadúry a plánovala zvýšit počet lidí 
na stovku. Nakupovala denně 90 000 litrů mléka 
z Plzně-jihu, Klatovska a části Domažlicka, což 
byl trojnásobný objem oproti startu výroby. Roč-
ní tržby rostly až ke 200 milionům Kč. 

Podle usnesení soudu podali návrhy na kon-
kurz loni v listopadu dva podnikatelé, jimž mlé-
kárna dlužila necelé dva miliony korun. Janu Třís-
kovi ze Všerub u Plzně více než jeden milion za 
dodávky potravinářských výrobků, Františku Jiří-
kovi z Nezdic na Klatovsku 700 000 korun za 
dodávky mléka. Dlužník pohledávky nezpochyb-
nil, naopak ve svém podání doručeném soudu loni 
16. listopadu sám navrhl prohlášení konkurzu na 
svůj majetek, uvádí se v usnesení. 

Plzeňská mlékárna Provital milk
je v konkurzu 
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NESTLÉ Česko připravila revoluci v podá-
vání kávy v restauracích, hotelech a kavár-
nách a nechá vyrobit nový hrnek – „Váš hr-
nek kávy NESCAFÉ“. Z této revoluce nebudou 
mít prospěch jen hosté, nýbrž i děti z dět-
ských domovů. Aneb konec náprstkové dik-
tatury. 

PATRONKOU
„VAŠEHO HRNKU KÁVY NESCAFÉ“

JE RENATA LANGMANNOVÁ,
ČESKÁ MISS 2006

„Když jsme oslovili slečnu Renatu Langmanno-
vou, zda by se chtěla stát Patronkou projektu „Váš 
hrnek kávy NESCAFÉ“, celá akce ji zaujala ze 
dvou důvodů. Líbí se jí, že konečně někdo myslí na 
to, co host opravdu chce. 

A co je na celé akci nejzajímavější? 
Samozřejmě ten pocit, že při pití „Vašeho hrn-

ku kávy NESCAFÉ“ potěšíme nejen hosta kavárny 
nebo restaurace, ale potěšíme i děti, které to v ži-
votě moc potřebují. 

Nápad spojit hrnek kávy – jako symbol něčeho 
chutného, dennodenního a pro milovníky kávy milé-
ho s pocitem POMÁHAT druhým, a to pravidel-
ně, ji zaujal. Proto se rozhodla podpořit celou akci 
a pomoci nejen těm talentovaným dětem z dětských 
domovů, ale všem, které mají chuť tvořit, zkoušet 

něco nového a prosadit se. Tedy to, co 
budou v životě velmi potřebovat.“ 

Říká Petr Šuráň, Group Marketing 
Manager OOH (coffee&beverages) 
NESTLÉ Česko. 

Společnost NESTLÉ Česko chce 
postupně nabídnout Váš hrnek kávy 
ve 150 vybraných podnicích po celé 
ČR. 

PROČ TO VŠECHNO?
Výsledky interní studie NESTLÉ Česko ukáza-

ly, že hosté restaurací si svůj hrnek kávy raději vy-
pijí doma, než po obědě či večeři v restauraci. Ja-
ko hlavní důvod respondenti uvedli, že doma mají 
velký „kafáč“ – svůj hrnek kávy, zatímco restaura-
ce nabízejí kávu v „náprstcích“. Studie probíhala 
po dobu 2 měsíců v 500 podnicích po celém úze-
mí ČR, osloveny byly ženy i muži v celkovém po-
čtu 3000 osob. 

OPRAVDU POŘÁDNÝ
HRNEK KÁVY?

NESTLÉ Česko prostřednictvím své kávové 
divize NESCAFÉ nápojové systémy nabízí spotře-
biteli to, co hledá. Opravdu velký hrnek kávy (250 
ml), u kterého může strávit třeba půl dne. Káva 
k připomenutí chvílí volna, jaké známe snad jen 

ze svého obývacího pokoje. Jde tedy 
o způsob, jak přilákat do kaváren spo-
třebitele, kteří by se zde jinak na kávu 
nezastavili.

Vítězkou první série hrnku se sta-
la 4letá Monika z dětského domova 
v Opavě, která za získaných 10 000 Kč 
nakoupila panenky a hračky i pro své 
kamarády.

„NYNÍ JE HRNEK
S RŮŽOVÝM SLUNÍČKEM

V NABÍDCE
TĚCHTO PODNIKŮ: 

Café bar Ypsilon, Spálená 16, Praha1
Café Alternative Mezibranská, Praha 1
Kavárna Řehoře Samsy, Vodičkova 30, Praha 1
Kavárna Komedie, Jungmannova 1, Praha 1
Hloupý Honza - Hostinec, Školská 12, Praha 1
Gelato Coloseum Myslbek, Na Příkopě 19/21, 
Praha 1
Gelato Coloseum Koruna, Václavské náměstí 1, 
Praha 1
Gelato Coloseum Na Příkopech, Václavské ná-
městí 2, Praha 1
Literární kavárna H+H, Vyšehradská 53, Praha 2 

Snažíme se počet zapojených podniků co nej-
rychleji rozšiřovat“, řekl Petr Šuráň, Group Mar-

keting Manager OOH (coffee&beverages) NEST-
LÉ Česko. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU VÁŠ HRNEK 
KÁVY NESCAFÉ

„Přijďte se podívat na putovní výstavu „Váš hr-
nek kávy NESCAFÉ“ do kavárny Café Alternati-
ve v Mezibranské 21, na Praze 1. Dne 29. 1. zde 
byly slavnostně představeny obrázky dětí z 10 dět-
ských domovů v ČR, které děti namalovaly v soutěži 
o nejkrásnější hrneček na světě, ze kterého by jim 
samotným chutnalo nejvíce. 

Uvidíte fotografie dětí při práci, odměnu, kte-
rou si opravdu zasloužily, i vítězku, 4letou Moniku 
z dětského domova v Opavě s hračkami, které si za-
koupila za vyhraných 10 000 Kč.“ 

Zve Česká Miss 2006, Renata Langmannová, 
Patronka projektu.

Pochutnejte si na Vašem hrnku kávy NESCA-
FÉ nebo objednejte dětem horkou čokoládu. Uvi-
díte, že takový hrneček, který navrhly děti, doká-
že rozesmát každou tvář i nechá zapomenout kaž-
dodenní starosti. 

Výstava potrvá do 15. 2. Z Café Alternative se 
přestěhuje do restaurace Hloupý Honza – Hosti-
nec ve Školské ulici v Praze 1. 

Helena Neumannová, MBA
Cell.cz, partner

ČESKÁ MISS 2006 Renata Langmannová
se stala Patronkou projektu „Váš hrnek kávy NESCAFÉ“

Firma Bureau Veritas Certification Czech 
Republic otevřela v Praze své Mezinárodní 
certifikační centrum (ICC – International Cer-
tification Centre), které se nachází v sídle 
společnosti v Praze 4. Zřízení tohoto centra 
probíhalo ve dvou krocích. Nejdříve byl pro-
veden přesun Mezinárodního Certifikačního 
Centra (ICC) z Hamburku a v nedávné době ta-
ké přesun Mezinárodního certifikačního cen-
tra pro standard ISO/TS 16949 z Londýna. 

Cílem této změny bylo zefektivnění celého pro-
cesu vydávání certifikátů se zahraničními akredi-
tacemi klientům v České republice a evropských 
zemích. Díky tomuto rozhodnutí jsou z české 

pobočky Bureau Veritas Certifica-
tion vydávány a schvalovány certi-
fikáty pro následující země: Němec-
ko, Švýcarsko, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, 
Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Řecko, Izrael a samozřejmě Českou 
republiku. 

České mezinárodní certifikační 
centrum pro certifikace podle tech-
nické specifikace ISO/TS 16949, 
využívané v automobilovém průmys-
lu, bylo pověřeno schvalováním cer-
tifikátů pro celou celosvětovou síť Bureau Veritas 
Certification. 

O SPOLEČNOSTI
BUREAU VERITAS

Společnost Bureau Veritas Certifica-
tion je nezávislým certifikačním orgá-
nem mezinárodní korporace Bureau 
Veritas, založené v roce 1828, jejíž 
hlavní činností je poskytování služeb 
v oblastech kvality, hygieny, bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci, životní-
ho prostředí, společenské odpovědnos-
ti atd.

Bureau Veritas Certification (dříve 
BVQI) je celosvětově uznáváná společ-

nost, akreditovaná u více než 35 národních akre-
ditačních úřadů. Dnes má více než 65 000 klientů, 

přes 2 000 kvalifikovaných auditorů a působí ve 140 
zemích světa. Celá korporace Bureau Veritas měla 
v roce 2005 tržby převyšující 1,6 miliardy eur.

Více informací získáte na adrese: 
www.certification.bureauveritas.cz 

BUREAU VERITAS V ČESKÉ REPUBLICE
Dodavatel profesionálních služeb v oblasti certifi-

kací, inspekcí, kontrol, dozorů, revizí, zkoušek  a la-
boratorního testování téměř ve všech oborech v celé 
ČR. K jednotlivým činnostem nabízí také odborné 
školení. Loňský obrat společnosti činil 180 mil. ko-
run. Celá skupina Bureau Veritas má 100 zaměst-
nanců, vlastní akreditovanou laboratoř a za poslední 
2 roky začlenila pod svoji značku 3 firmy.

Společnost Bureau Veritas Certification
otevřela v Praze své Mezinárodní certifikační centrum

Značka Delta uvádí na trh nový chléb 4Aktiv. Tento zdra-
vý vícezrnný chléb má významnou přidanou hodnotu: jeho 
nákupem pomůžete handicapovaným dětem sportovat. Fir-
my United Bakeries, Ahold (Albert, Hypernova) a Zeelandia 
spojily síly a část z příjmů z prodeje tohoto chleba věnu-
jí na konto benefičního fondu Emil, který slouží k podpo-
ře sportovních aktivit handicapovaných dětí. Každý, kdo si 
v prodejních sítích Albert a Hypernova tento zdravý chléb 
koupí, pomůže handicapovaným dětem k naplnění jejich 
sportovních tužeb. Patronem fondu Emil je herec a mode-
rátor Jan Kraus (na snímku s maskotem Emilem a novým 
chlebem). 

Chléb 4Aktiv je vícezrnný chléb, který by se měl stát součástí 
jídelníčku každého z nás. Jeho speciální složení odpovídá mo-
derním požadavkům, dodává tělu energii po celý den, a udržuje 

nás tak stále v kondici. Chléb je navíc obohacen slunečnicovým 
semínkem, které působí proti stárnutí a zlepšuje kvalitu nehtů 
a vlasů. Lněné semínko zase posílí náš imunitní systém a ochrá-
ní naše srdce. Obsažené mandlové plátky jsou nejen příjemným 
chuťovým zpestřením, ale pomáhají nám i snížit hladinu nebez-
pečného cholesterolu v krvi. Nesmíme zapomenout ani na se-
zamová semínka, která kladně ovlivňují krvetvorbu a podporují 
zažívání. Chléb má velmi lehkou a jemnou konzistenci. Je vhod-
ný pro jakoukoliv příležitost, ať už jako součást snídaně, veče-
ře, či jako svačina pro děti do školy. Velkou výhodou je i to, že 
je již naporcovaný. Vhodná velikost balení 370 g umožňuje mít 
chléb vždy čerstvý.

Jaroslav Pomp
ředitel pro vztahy s veřejností / PR Director

UNITED BAKERIES a. s.

Chléb 4Aktiv pomáhá dětem



Xaverov je jedním z předních čes-
kých zpracovatelů drůbežího masa. 
Od poloviny loňského roku se rozší-
řily výrobní kapacity firmy, pod níž 
se nově zařadil masokombinát v Kla-
tovech, do té doby samostatný sub-
jekt v rámci skupiny Agrotrade. Důvo-
dem bylo rozšíření sortimentu o čer-
vené, tedy hovězí a vepřové maso. To 
bude Xaverov nabízet i nadále, proto-
že bude zajišťovat odbyt většiny pro-
dukce pronajatého klatovského maso-
kombinátu. 

Xaverov za loňský rok předpokládá 
nárůst tržeb zhruba na 1,6 miliardy ko-
run z předloňských 1,276 miliardy ko-
run. Na upřesnění hospodářského vý-
sledku je podle Štěpánka ještě brzy. 

XAVERgen provozuje líhně kuřat, 
farmy pro odchov rodičů masných ku-
řat, produkuje násadová vejce a má ta-
ké farmy na výkrm brojlerů. 

Valná hromada Xaverova dnes také 
schválila změnu stanov, která spočívá 
ve snížení počtu členů představenstva 
společnosti z pěti na tři.

Xaverov pronajme 
masokombinát Klatovy

firmě XAVERgen

Pelhřimovské 
škrobárny 

vyrobily méně 
škrobu

Brno (egi) – Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) zahájil správní řízení s několika 
tuzemskými chovateli drůbeže. „Podezříváme je 
z kartelové dohody při určování cen,“ řekl no-
vinářům předseda úřadu Martin Pecina. Šestice 
firem v polovině prosince vyzvala ostatní cho-
vatele, aby přestali dodávat na český trh maso, 
pokud budou dál za kilogram drůbeže dostávat 
méně než 20 korun. Chovatelé kartel odmítají, 
poukazují naopak na nekalé jednání obchodních 
řetězců a výkupců masa. 

„Je to nesmysl. Jatka drží v rámci celé republiky 
jednotnou cenu a drží ji už hodně dlouho,“ reago-
val předseda Agrodružstva Jevišovice Bohumír Ra-
da. Správní řízení se týká kromě jeho firmy také spo-
lečností Agroprodukt, Sušárna Pohořelice, Zeměděl-
ské družstvo Roštýn, Zemědělské družstvo Petřín 
a ZEVA Chlístovice. Podle původních informací po-
depsal výzvu i Promt Modřice, později se však pod-
nik od prohlášení distancoval. Těchto sedm chova-
telů dohromady vyprodukuje asi 50 000 tun drůbe-
žího ročně. 

Producenti teď dostávají za kilogram živé váhy asi 

19 Kč. Výkupní cena zůstávala stejná, i když firmám 
stouply náklady o 1,50 Kč na kilogram živé váhy. Do 
růstu nákladů se promítlo zdražení krmiv a energií. 
Chovatelé se tak shodují, že za kilogram by potřebo-
vali 21,50 až 22 korun. „Úřad složitou situaci chovate-
lů chápe a v šetření ji zohlední, ale šestice firem svým 
jednáním mohla porušit zákon,“ míní Pecina. 

ÚOHS prý firmám v minulosti doporučoval, aby 
svou vyjednávací pozici zlepšily vytvořením odbyto-
vých družstev. V rámci nich by pak měly při jednání 
s odběrateli masa větší šanci a jejich kroky by navíc ne-
byly posuzovány jako kartel. V prosinci, kdy chovate-
lé společně vyzvali ostatní firmy k bojkotu domácího 
trhu a navrhli jednotné zvýšení cen, se jednalo jedno-
značně o zakázanou cenovou dohodu, tvrdí Pecina. 

Firmy také upozorňovaly, že budou maso prodá-
vat do zahraničí, kde je po něm poptávka a výkupní 
ceny jsou vyšší. Antimonopolní úřad hned po vydá-
ní prohlášení upozornil na možné problémy se záko-
nem. Producenti kuřat naopak viní z porušení záko-
na o hospodářské soutěži obchodní řetězce. Záměrně 
prý drží nízké ceny. Agrární komora chce proto ini-
ciovat novelu zákona o hospodářské soutěži, která by 
některé praktiky řetězců omezila. 

ÚOHS zahájil řízení s chovateli kuřat

Pelhřimov (bo) – Škrobárny 
Pelhřimov vloni vyrobily o 15 
procent méně bramborového 
škrobu kvůli nižší úrodě bram-
bor. Hospodářské výsledky pod-
niku budou záviset na tom, jak 
se škrob podaří prodat. „Proto-
že nabídka je menší v celé Ev-
ropské unii, dá se předpoklá-
dat, že cena škrobu na trhu bu-
de stoupat,“ řekl ředitel Josef 
Hadrava. Podnik letos plánoval 
výrobu 11 564 tun škrobu. 

„Bramborový škrob, který se 
nám nepodařilo vyrobit, nakoupí-
me v zahraničí, abychom neztra-
tili stálé odběratele,“ uvedl Hadra-
va. Škrobárny produkují i pšenič-
ný škrob; odebírají ho především 
potravinářské podniky. Náklady 
na jeho výrobu stoupají kvůli letoš-
ní menší úrodě obilí. Bramborový 
škrob se používá hlavně v papír-
nách. „Prodejní ceny se v součas-
nosti zvyšují u obou druhů škrobů,“ 
podotkl ředitel. 

Produkci bramborového škrobu 
reguluje EU kvótami. Česko může 
ročně vyrobit zhruba 33 600 tun, 
z toho pelhřimovské škrobárny ví-
ce než třetinu. 

Kvůli menšímu množství bram-
bor byla letos zpracovatelská kam-
paň kratší asi o tři týdny. Hadrava 
konstatoval, že jinak byly podmín-
ky příznivé. „Bylo pěkné počasí 
a dobrá škrobnatost,“ vysvětlil. Hlí-
zy v průměru obsahovaly 20,8 pro-
centa škrobu, což je proti loňské-
mu roku o 0,6 procenta více. 

Podnik letos poprvé nevyráběl 
sušenou bramborovou kaši, na niž 
dříve zpracovával asi 5 000 tun 
konzumních brambor ročně. Ny-
ní ji nakupuje v zahraničí. Výroba 
kaše je energeticky náročná, pro-
tože se při ní musí odpařit velké 
množství vody. Hadrava uvedl, že 
po loňském zdražení plynu se už 
nevyplatí. 

Škrobárny mají 120 stálých pra-
covníků. Za minulý hospodářský 
rok, který končí vždy v srpnu, cel-
kové tržby činily 372 milionů ko-
run. Meziročně to je asi o dvě pro-
centa méně. Podnik sice prodal vět-
ší množství škrobu, ale kvůli jeho 
nadbytku na trhu za podstatně niž-
ší ceny. 
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Praha (bo) – Společnost Xaverov pronajme masokombinát Klatovy firmě 
XAVERgen. Obě společnosti patří do skupiny Agrotrade. Pronájem, jehož 
důvodem je snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti, dnes schvá-
lila mimořádná valná hromada Xaverova, řekl generální ředitel firmy Zde-
něk Štěpánek. 



Velké Popovice – V kalendářním 
roce 2006 dosáhl pivovar Velké Po-
povice historicky nejvyššího výsta-
vu 1,527 milionu hl. Velkou zásluhu 
na tom měly především letní měsí-
ce, kdy se v srpnu uvařilo rekord-
ních 158 tisíc hl piva. Za posled-
ní čtyři roky výstav pivovaru vzrostl 
o 40 %, což je největší nárůst me-
zi českými pivovary. Objemem vý-
roby tak řadí velkopopovický pivo-
var na třetí příčku největších čes-
kých pivovarů. 

„Dlouhá a bohatá tradice pivova-
ru Velké Popovice nás sama motivuje 
k dalšímu úsilí – a v roce 2006 se nám 
opět podařilo dosáhnout historického 
rekordu. Dlouhodobě vzrůstá množství 
vystaveného piva, vždyť první milion hl 
byl ve Velkých Popovicích stočen ne-
dávno – v roce 2002. Nyní jsme pře-
kročili hranici 1,5 milionu hektolitrů 
piva ročně, které řadí pivovar v Popovi-
cích na třetí příčku v České republice, 
a to hned za sesterské pivovary v Plzni 
a v Nošovicích,“ řekl Pavel Šemík, ma-
nažer pivovaru Velké Popovice. 

Plzeňský Prazdroj, a. s., investu-
je v souladu se strategickými plány 
do rozvoje pivovaru Velké Popovice. 
Díky tomu se již stal největším v Pra-
ze a středních Čechách. V loňském 
roce bylo na investice vynaloženo 50 
mil. Kč, které směřovaly zejména do 
modernizace strojního vybavení a pro-
jektů souvisejících s ochranou život-
ního prostředí. Dokončením investice 
do jímání kvasného oxidu uhličitého 

Pivovar Velké Popovice dosáhl rekordního výstavu
– překročil hranici 1,5 milionu hektolitrů

ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ 
PŘEKROČIL

PRODEJ HISTORICKOU 
HRANICI 1 000 000 HL

Praha – Velkopopovický Kozel 
znovu slaví úspěchy na zahranič-
ních trzích. Od roku 2002, kdy byl 
v rámci licenční výroby uveden na 
ruský trh, dosáhl pozice nejúspěš-
nějšího a podle průzkumů již také 
nejznámějšího českého piva. Ob-
jem výroby zaznamenává obrovský 
nárůst a za období posledních 12 
měsíců překročil historickou hra-
nici 1 000 000 hl. Velkopopovický 
Kozel má na ruském trhu nejvyšší 

objemový tržní podíl ze všech im-
portovaných značek. Po čtyřech le-
tech je k dostání již na 50 % mož-
ných prodejních míst. Tato tradiční 
česká značka je dnes vůbec nej-
prodávanějším českým pivem v za-
hraničí.

„Je to pro nás velké uspokojení, 
že i v Rusku dosahuje značka Velko-
popovický Kozel výsledků, které po-
tvrzují, že chutná také zahraničním 
spotřebitelům. Díky svým kvalitám 
a marketingové podpoře dokáže úspěš-
ně konkurovat jak místním, tak i impor-
tovaným pivům. Velkopopovický Kozel 

je dnes, po čtyřech letech svého půso-
bení na ruském trhu, vůbec nejprodáva-
nějším českým pivem v Rusku,“ uvedl 
Martin Kuděla, manažer značky Velko-
popovický Kozel. 

Na ruském trhu je Velkopopovický 
Kozel k dostání ve dvojím 0,5l balení – 
v lahvové a plechovkové variantě. Vel-
kopopovický Kozel se v zahraničí (kro-
mě Ruska také například v Maďarsku) 
licenčně vyrábí podle tradiční české re-
ceptury pod dohledem českých sládků 
a z dovezených českých surovin. Jeho 
výrobu kontrolují nejzkušenější sládci 
z velkopopovického pivovaru. 

Celkem se Velkopopovický Kozel 
prodává ve 24 zemích světa od Fin-
ska až po Austrálii. Představuje silnou 
tradiční českou značku, která je vel-
mi dobře prodávána na zahraničních 
trzích. Velké popularity již tradičně 

dosahuje na Slovensku, ve skandináv-
ských a pobaltských zemích a třeba ve 
Finsku je největší importovanou znač-
kou piva. 

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je lídrem 
českého trhu a s vývozem do 50 zemí 
celého světa je zároveň největším 
exportérem českého piva. Plzeňský 
Prazdroj patří do mezinárodní pivo-
varnické společnosti SABMiller plc, 
jedné z největších na světě, přítomné 
ve 45 zemích čtyř kontinentů. 

Vladimír Jurina
manažer korporátní značky,

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Velkopopovický Kozel nejúspěšnějším českým pivem v Rusku

,Krajinou barona Ringhoffera‘, která 
představuje kulturní a historické zají-
mavosti Velkopopovicka včetně pivova-
ru,“ dodal Pavel Šemík, manažer pivo-
varu Velké Popovice.

�  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 
regionu a největším exportérem 
českého piva. Hlavními značkami 
Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pil-
sner Urquell, Gambrinus, Radegast 
a Velkopopovický Kozel.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem 
globální skupiny SABMiller plc, 
druhého největšího výrobce piva na 
světě, s pivovarnickými aktivitami 
či distribucí ve více než 60 zemích 
světa napříč 5 kontinenty.

�  Velkopopovický Kozel je značkou, 
která má své nezastupitelné místo 
v portfoliu Plzeňského Prazdroje. 
Patří ke značkám s nejdynamičtěj-
ším růstem jak na českém, tak i na 
zahraničních trzích. Velkopopovic-
ký Kozel Černý je zároveň lídrem 
trhu s tmavými pivy v České repub-
lice. Pivovar Velké Popovice v loň-
ském roce oslavil 132 let od svého 
založení v roce 1874. 

�  Aktuální informace o aktivitách 
a projektech podporovaných znač-
kou Velkopopovický Kozel najdete 
na internetových stránkách www.
kozel.cz.

se sníží emise tohoto plynu do ovzduší 
prakticky na nulu.

Růst významu pivovaru ve Velkých 
Popovicích dokládají data z historie: 
v roce 1875 pivovar vystavil 18 000 hl 
piva, v roce 1900 77 000 hl a v roce 

1939 354 000 hl. V roce 1965 pivovar 
poprvé překonal hranici půl milionu 
(525 000 hl) a v devadesátých letech 
minulého století se výstav pohyboval 
mezi 450 000–930 000 hl.

Kromě vlastního růstu pivovar sou-

časně rozvíjí také investice do aktivit 
regionu. „Vedle ekologických projektů 
vynakládáme prostředky na jeho kul-
turní rozvoj, například v rámci aktivit 
sdružení obcí Ladův kraj. Příkladem 
je mimo jiné otevřená naučná stezka 

  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
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Budeme velmi rádi,
když v něm naleznete

pro Vás užitečné a odborné informace,
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Upozorňujeme,
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Královský pivovar Krušovice 
v roce 2006 opět posílil svoji pozi-
ci na exportních trzích.

Vyvezl do 29 zemí 508 675 hl a export 
piva vyrobeného v krušovickém pivova-
ru meziročně stoupl o 36 %. 

V zahraničí roste zájem o Krušo-

vické černé, kterého se v roce 2006 
prodalo více než 100 000 hl. Na svě-
tové výstavě World Beer Cup v ame-
rickém Seattle byl oceněn v roce 
2006 Zlatou medailí světlý ležák 
Imperial, vlajková loď krušovické-
ho exportu. Za klíčové trhy označil 
vedoucí exportního oddělení Kamil 

Krakeš Slovensko, Německo a Rus-
ko.

Soutěž Exportér roku vyhlašuje 
každoročně pod záštitou Hospodář-
ské komory ČR Střední podnikatel-
ský stav a Asociace pro podporu pod-
nikání v ČR. Královský pivovar Kru-
šovice zaznamenal poprvé úspěch 

v roce 2005, kdy obsadil 5. příčku. 
Vzestupný trend exportní úspěšnosti 
prodeje piva z královského pivovaru 
Krušovice v zahraničí potvrzuje nyní 
2. místo v soutěži Exportér roku 2006 
v kategorii střední exportér. 

Vlastimil Bradáč
Královský pivovar Krušovice 

Královský pivovar Krušovice, a. s.

Značka Staropramen v současné 
době nabízí Staropramen Světlý, Le-
žák, Granát, Černý a Nealko. Nyní 
tuto řadu doplní Staropramen D pi-
vo, jehož lahvové balení dostane no-
vý vzhled, vizuálně podobný ostat-
ním extenzím. Značka Staropramen 
tak bude nabízet jedno z nejširších 
portfolií piv na českém trhu. 

„Staropramen D pivo je hluboce pro-
kvašené pivo se sníženým obsahem za-
těžujících sacharidů a bílkovin. Je ur-
čeno především pro okruh lidí, kte-
ří v rámci doporučené životosprávy mo-
hou konzumovat pivo se sníženým ob-
sahem cukrů, samozřejmě v omeze-
ném množství,“ vysvětluje Věra Höni-
gová, manažerka kvality společnosti 
Pivovary Staropramen. 

„Pivovary Staropramen jsou jedním 
z mála výrobců, kteří se výrobou piva 
se sníženým obsahem cukrů zabýva-
jí. Staropramen má v tomto segmen-
tu přibližně třetinový podíl na trhu,“ 
říká Martin Jahoda z marketingové-
ho oddělení Pivovarů Staropramen. 
Přestože prodeje piva se sníženým 
obsahem cukru jsou na českém tr-
hu okrajovou záležitostí – v průmě-
ru každé sté zakoupené lahvové pi-
vo je pivo se sníženým obsahem cuk-
rů – má tento druh piva dlouhodobě 
stabilní skupinu konzumentů. „Chce-
me této skupině vyjít vstříc a také jí na-
bídnout možnost dát si pivo,“ doplňuje 
Martin Jahoda. 

Pivovary Staropramen a. s. jsou 
s 14,7% podílem na domácím trhu 

D pivo pod značkou Staropramen 

Brno (bo) – Pivovar Černá Hora začne od dubna vyrábět nový typ nealko-
holického piva, který na rozdíl od těch současných nebude obsahovat vů-
bec žádný alkohol. Pivovar s ním chce prorazit na trhy muslimských zemí 
Blízkého a Středního východu, kde panuje absolutní zákaz alkoholu, řekl 
generální ředitel pivovaru Jiří Fusek. Na český trh se pivo dostane v květ-
nu, kdy skončí měsíční zkušební výroba. V běžných nealkoholických pi-
vech bývá minimální podíl alkoholu. 

Černá Hora bude
do Asie vyvážet nový typ 

nealkoholického piva 

Černohorský pivovar plánuje le-
tos vyrobit 3 000 až 4 000 hekto-
litrů nového typu nealkoholického 
piva. Do budoucna ale Fusek počí-
tá s navýšením výroby tohoto piva 
až na 20 000 hektolitrů. „Vše záleží 
na tom, jaký bude o novinku zájem. 
Máme zprávy, že v Asii je nealkoho-
lického piva nedostatek. Nyní jed-
náme s firmou, která je prý schop-
na do Asie distribuovat veškerou na-
ši výrobu,“ řekl Fusek. 

Obliba nealkoholického chmelové-
ho nápoje podle něj ale bude stoupat 
i v Evropě. Pokud se budou nadále 
zpřísňovat například silniční zákony, 
očekává pivovar zvýšený odbyt i tam, 
dodal Fusek. Novinka pivovaru je ur-
čena také všem milovníkům hořkých 
nápojů nebo třeba nemocným lidem, 
kteří mají alkohol zakázaný od léka-
ře. V budoucnu by podle Fuska moh-

ly nealkoholická piva tvořit deset až 
15 procent výroby pivovarů. 

Nové technologie výroby piva 
s nulovým obsahem alkoholu stojí 
kolem čtyř milionů korun a v Česku 
bude jediná svého druhu. „Výroba ta-
kového piva je náročnější na energie
i na suroviny. Obsahově je však plno-
hodnotné jako běžné dvanáctistup-
ňové pivo, jen s tím rozdílem, že je 
bez alkoholu,“ vysvětlil Fusek. I přes
nákladnější výrobu by se cena neal-
koholického piva neměla výrazně
lišit od běžných nealkoholických 
piv. 

Černohorský pivovar patří s jedno-
procentním podílem na českém trhu 
k největším z malých pivovarů v ČR. 
Vloni dodal na trh přes 160 000 hek-
tolitrů piva. Více než 80 procent 
z nich se spotřebuje v gastronomic-
kých zařízeních.

druhým největším producentem piva 
v České republice. Svým zákazníkům 
nabízejí Pivovary Staropramen nej-
širší portfolio pivních značek. Spo-
lečnost je druhým největším českým 
exportérem piva a její vlajková loď – 
značka Staropramen – se vyváží do 
30 zemí světa. Společnost je součás-
tí skupiny InBev, největší pivovarnic-
ké společnosti světa.

Více informací na www.pivovary-
staropramen.cz a www.inbev.com 

Michaela Trýznová
manažerka pro vnější vztahy,

Pivovary Staropramen a. s. 

Ano, ten pán má stejnou nemoc jako vy – ale 
má lepší pojišťovnu.  (sch)

Praha – D pivo se sníženým obsahem cukrů z produkce společnosti Pi-
vovary Staropramen rozšíří výrobkovou řadu značky Staropramen. Pod ná-
zvem Staropramen D pivo bude k dostání v moderní zelené láhvi s novou 
etiketou. 

Růst exportu přinesl další úspěch v soutěži Exportér roku 2006



Středisko technických předpisů je oborové informační,
poradenské a výchovně vzdělávací centrum pro malé 
a střední podniky (MSP) a drobné podnikatele (OSVČ) se síd-
lem v Praze. V současné době je hlavním záměrem přípra-
va a realizace vzdělávacího kurzu zaměřeného na posky-
tování komplexních informačních služeb v oblasti spojené 
s požadavky při uvádění výrobků na trh v oborech CHEMIE, 
STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ HMOTY, POTRAVINÁŘSTVÍ a STRO-
JÍRENSTVÍ.

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky.

UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH
Postavení České republiky jako členské země EU umožňuje čes-

kým výrobcům, aby jejich výrobky byly volně distribuovány v rám-
ci EU, ovšem při dodržení určitých podmínek. Obdobné podmínky 
by měl dodržovat každý podnikatelský subjekt, který dováží výrob-
ky z nečlenských zemí Evropské unie.

Právní rámec upravuje v tomto směru oblast bezpečnosti výrob-
ků a povinnosti výrobců a uživatelů při uvádění výrobků na trh. 
Jedná se o volný pohyb výrobků, které byly uvedeny na jednotný 
evropský trh v některém ze států tohoto společenství, v souladu 
s právním řádem tohoto státu.

Problematika „uvádění výrobků na trh“ se ze zákona týká všech 
podnikatelských subjektů. Pod pojmem „uvedení na trh“ zákon 
rozumí okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství 
poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání 
za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu popr-
vé převedena vlastnická práva.

V zájmu každého podnikatelského subjektu, který je ze záko-
na odpovědný za uvádění výrobků na trh, by mělo být sledová-
ní související legislativní předpisy a z nich vycházející podmínky 
a požadavky na něj kladené.

ZÁKLADEM JSOU AKTUÁLNÍ INFORMACE
V současné době existuje velké množství informačních i vzdě-

lávacích zdrojů a programů, které se týkají podmínek pro uvádění 
výrobků na trh na úrovni ministerstev a jiných veřejných orgánů, 
profesních svazů, účelově specializovaných organizací atp. Přesto 
existuje určitá mezera v zaměření a komplexnosti. Jedná se zejmé-
na o přístup ke strukturovaným informacím v různých výrobko-
vých sektorech či v oblastech poskytování služeb, a to v aspek-
tech:
– reálné dopady evropské legislativy

–  reálné funkce vnitřního trhu v celém komplexu (např. vzájem-
né uznávání)

–  dopady pravidel obchodní politiky EU vůči třetím zemím včet-
ně aplikace dohod o vzájemném uznávání mezi EU a některý-
mi významnými obchodními partnery

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT
Na základě dlouhodobé zkušenosti s tvorbou informačního 

systému v oblasti technických předpisů realizuje v současné době 
Společnost Danto a. s. vzdělávací projekt STŘEDISKO TECH-
NICKÝCH PŘEDPISŮ (STP).

Projekt reaguje na chybějící informační a vzdělávací politiku při 
uvádění výrobků na trh, a vychází tak z potřeby zpřehlednit situaci 
v oblasti terminologie technických předpisů a technických norem 
pro 4 různé obory: chemie, stavebnictví a stavební hmoty, potra-
vinářství a strojírenství.

Cílem projektu je kromě dostupnosti informací v oblasti technic-
kých předpisů, a to především pro potřeby pracovníků předvýrob-
ních a povýrobních etap, také vytvoření poradenského a výchov-
ně vzdělávacího centra pro malé a střední podniky (MSP) a osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ) se zaměřením na požadavky 
při uvádění výrobků na trh.

Projekt vychází z potřeby zpřehlednit situaci v oblasti termino-
logie technických předpisů a technických norem. Překlady tech-
nických směrnic legislativy EU bohužel často nerespektovaly zave-
denou terminologii technické normalizace ČR, proto se v těch-
to předpisech objevují termíny, které s terminologií technických 
norem nekorespondují. Legislativa EU je od přistoupení ČR k EU 
závazná, technické normy jsou od roku 1993 nezávazné, nicmé-
ně v předpisech EU se vazby na technické normy objevují. Nejed-
notnost technické terminologie ztěžuje orientaci jak na poli závaz-
ných předpisů, tak na poli technických norem.

CÍL VZDĚLÁVÁNÍ
Program vzdělávacího kurzu je tak určen zejména malým 

a středním podnikům (MSP) a drobným podnikatelům (OSVČ), 
kteří se účastní „uvádění výrobku na trh“ v jedné z následujících 
rolí:
a) výrobce           b) dovozce           c) distributor

Účastník programu STP tak získá přehled v tématu „uvádění 
výrobků na trh“ formou životních situací v oborovém členění: che-
mie, stavebnictví, potravinářství a strojírenství takovým způsobem, 
který umožní využití získaných poznatků a dovedností ve vlast-
ní praxi.

Účastníci mají přístup ke komplexním informacím o technic-
kých předpisech a závazné legislativě, která ke konkrétním umož-
ní přiřadit souvztažné předpisy a dokumenty ke zvolenému výrob-
ku dle klasifikace SKP.

Program vzdělávání je sestaven se zaměřením na:
–  Obecné znalosti a dovednosti v oblasti „uvádění výrobků na 

trh“ (zejména oblast technických předpisů, zkoušení a proka-
zování).

–  Specializované znalosti a dovednosti pro vybrané obory (strojí-
renství, stavebnictví a stavební hmoty, chemie, potravinářství).

–  Specializované znalosti a dovednosti v průřezových oblastech 
bezpečnosti výrobků (požární, hygiena, bezpečnost práce, 
ochrana spotřebitele).

–  Právní minimum legislativy ES, které je nedílnou součástí téma-
tu. Při uvádění výrobků na trh dochází totiž k zásadním vzta-
hům nejen na základě vlastnictví (občanské právo), ale také 
z hlediska odpovědnosti za vady výrobků, škod způsobených 
vadnými výrobky, trestní odpovědnosti spojené s nebezpečný-
mi výrobky apod.

VÝSTUPY PROJEKTU
–  Účelový terminologický slovník technických norem a předpi-

sů EU
 –  Příručka pro podnikatele „Požadavky výrobků při uvádění 

výrobků na trh EU a třetích zemí“
– Katalog přepisů a technických norem (pro každý obor zvlášť)
–  Komunikační portál pro poskytování poradenských, informač-

ních a vzdělávacích služeb

KOMU JE PROJEKT URČEN
–  Zaměstnavatelé a zaměstnanci zejména malých a středních pod-

niků (MSP) a drobných podnikatelů (OSVČ) se sídlem v Praze
– Profesní a podnikatelská sdružení
–  Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdě-

lávání
DANTO a. s.

Středisko technických předpisů
Budějovická 73
140 00 Praha 4

T. +420 261 262 280
E: info@sth.cz
W: www.sth.cz

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

„Uvádění výrobků na trh“
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Firma Brenntag CR s. r. o.
působí na českém trhu již více než 10 let.

Ve spolupráci s předními světovými výrobci enzymů
nabízíme:

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

PIVOVARNICKÉ ENZYMY
= filtrace a stabilita, zlepšení výtěžku, kvašení a zrání

LIHOVARNICKÉ ENZYMY
= ztekucení škrobu, zcukření škrobu,
  snížení viskozity a zvýšení výtěžku

ENZYMY NA ZPRACOVÁNÍ OVOCE
= čiření, filtrace, lisování, odstranění škrobu

Rádi Vám nabídneme
skvělé ceny a poradenský servis.

Zboží zavážíme po celé ČR. 



Potravinářský zpravodaj 2 / 2007  z domova / 23 

Jako první nevládní zeměděl-
skou organizaci pozval k jed-
nání nový ministr zemědělství 
Petr Gandalovič zástupce Agrární 
komory ČR. V pondělí 15. ledna 
tak prezident komory Jan Veleba 
v doprovodu dvou viceprezidentů 
Pavla Novotného a Oldřicha Rein-
bergra a předsedy dozorčí rady 
Agrární komory Františka Zoba-
la seznámil představitele rezor-
tu s nejpalčivějšími body činnosti 
zemědělců. Ve stručnosti se jed-
nalo o tak zvané odblokování pro-
gramu EAFRD. Dále o spravedli-
vém početním zastoupení Monito-
rovacího výboru Programu rozvoje 
venkova a za třetí se oba před-
stavitelé agrárního sektoru bavi-
li i o české raritě, nastartované 
bývalou ministryní zemědělství 
Milenou Vicenovou, o nulové pod-
poře biopaliv. Za čtvrté se hovoři-
lo o velkém propadu v početních 
stavech skotu.

ODBLOKOVÁNÍ PROGRAMU 
EAFRD

„Pokud jde o první bod jednání, tak 
ministr Petr Gandalovič byl seznámen 
s požadavkem drtivé většiny českých 
zemědělců, aby byl neprodleně nastar-
tován program EAFRD v plném roz-
sahu, tedy včetně osy č. 2,“ řekl Jan 
Veleba. Během diskuse totiž vyšlo 
najevo, že dochází k určitému zkreslo-
vání informací Zablokování agro-envi 
opatření by letos podle Veleby způso-
bilo zemědělcům ztráty ve výši zhruba 
600–650 milionů korun.

Důvodem je to, že přihlášky země-
dělců do ekologických programů nové-
ho Programu rozvoje venkova na obdo-
bí 2007 až 2013 se budou v Česku přijí-
mat až letos na podzim. 

Druhým bodem jednání bylo obsaze-
ní 27členného Monitorovacího výbo-
ru Programu rozvoje venkova. Býva-
lá ministryně Vicenová pro zástup-
ce zemědělců určila pouhých 7 míst, 

z toho pro Agrární komoru 3 místa. 
„S tímto jsme zásadně nesouhlasi-
li a požadujeme pro Agrární komoru 
7 míst. Ministr Petr Gandalovič při-
slíbil, že se bude problémem zabývat 
a požádal o naše písemné návrhy.

Třetím bodem jednání byla biopa-
liva. „Bavili jsme se o biopalivech ve 
všeobecné rovině. Panu ministrovi 
jsem vysvětlil, jak je tomu s podporou 
biopaliv v jiných zemích světa,“ uve-
dl Oldřich Reinbergr, který řídí liho-
var na výrobu biolihu v Dobrovici a je 
viceprezidentem AKČR. „Rozhodnu-
tí vlády nepodporovat výrobu biopaliv 
bylo špatným krokem mimo jiné i pro-
to, že nic nemotivuje petrolejáře roz-
jíždět přimíchávání biopaliv. Tento 
způsob je bude de facto nutit zvednout 
cenu,“ dodal Reinbergr. Podle něj je ve 
spojitosti s výrobou a způsobem přimí-
chávání biopaliv spousta nejasností.

„Dodnes nejsou stanovené jas-
né mantinely. Vadí nám i to, že býva-
lá ministryně slibovala rozjetí progra-
mu biopaliv do půl roku. Je pryč a nic 
se nehýbe, čas ale běží,“ posteskl si 
Reinbergr. Naopak si ale pochvaloval 
jednání s novým ministrem zeměděl-
ství, které podle jeho slov bylo kont-
ruktivní. „Pan ministr Gandalovič sice 
nezpochybnil krok vlády a i on vyjád-
řil souhlas s nulovou podporou, nic-

Ministr zemědělství ČR Gandalovič zahájil dialog s Agrární komorou ČR

Zpoždění je podle Veleby dáno tím, 
že bývalá ministryně zemědělství Mi-
lena Vicenová chtěla Program rozvo-
je venkova znovu otevřít a začlenit do 
něj programy některých malých zájmo-
vých skupin. „Kvůli tomu se to zdrželo, 
v Bruselu s tím problémy nejsou. ČR 
byla první zemí v EU, která národní 
program loni v srpnu odevzdala,“ ře-
kl Veleba. Původně zemědělci měli při-
hlášky podávat na jaře. 

Podle ministerstva zemědělství by-

la strategie programu venkova v Bruse-
lu přijata se zpožděním. „Teprve těs-
ně před Vá  ci Evropská unie oficiálně 
zveřejnila ve svém věstníku prováděcí 
předpis k Programu rozvoje venkova. 
Od této doby běží šestiměsíční lhůta 
pro posuzování programu,“ uvedlo mi-
nisterstvo v tiskové zprávě. 

Nový Program rozvoje venkova počí-
tal s navýšením dotací na zemědělskou 
výrobu šetrnou k přírodě. Zemědělci 
zapojení v ekologických programech 

tak letos podle Agrární komory dosta-
nou nižší dotace podle starého, tak-
zvaného Horizontálního plánu rozvoje 
venkova. Zemědělci, kteří do ekologic-
kých programů chtěli vstoupit letos, ne-
dostanou podle Agrární komory nic. 

Ovocnářství podle předsedy Ovoc-
nářské unie Jaroslava Mušky tak letos 
přijde nejméně o 80 milionů korun. 
„Týká se to zejména ovocnářů zařaze-
ných v takzvané integrované produk-
ci, kteří zatím hospodaří celkem na 
54 procentech sadů v zemi. Na nový 
program přitom jsme připraveni,“ ře-
kl Muška. 

Zpoždění kritizují i vinaři. „Dosta-
nou letos místo dohodnutých 15 150 
korun na hektar stejnou částku jako 
vloni, tedy jen 11 500 korun,“ řekl již 
dříve předseda Svazu vinařů Jiří Sed-
lo.

Jan Veleba: Zemědělci přijdou o 600 milionů Kč

  Praha (bo) – Čeští chemi-
kové vyvíjejí novou metodu pro 
analýzu rtuti a jejich sloučenin 
v rybím mase. Měla by být jed-
noduchá, vysoce citlivá a nená-
ročná na přípravu vzorků. Sou-
časně by měla odhalovat další 
organokovové látky s obsahem 
olova a cínu. Vědci si od ní sli-
bují široké uplatnění v laborato-
řích, které se zabývají analýzami 
životního prostředí, uvedl odbor 
mediální komunikace Akademie 
věd. 

Na výzkumu spolupracují Ústav 
analytické chemie Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze a Ústav 
anorganické chemie Akademie věd. 

S rozvojem průmyslu se do životní-
ho prostředí dostává velké množství 
cizorodých látek, které se v přírodě 
normálně nevyskytují. Některé z nich 
jsou toxické. Do této skupiny patří 
i organokovové sloučeniny těžkých 
kovů – rtuti, olova a cínu. S ohle-
dem na ochranu veřejného zdraví je 
důležité vědět, že tyto toxické látky 
se v životním prostředí vyskytují jen 
v koncentracích, které jsou z toxiko-
logického hlediska přijatelné. 

Kontaminace rtutí a jejími slouče-
ninami je způsobena zhruba z jedné 
třetiny lidskou činností, například 
elektrolytickou výrobou chloru, 
spalováním fosilních paliv, výrobou 
cementu, nebo pochází z přírodních 
zdrojů. Rtuť se také vypařuje z povr-

chu oceánu a země, je produktem 
vulkanické činnosti a rozsáhlých 
požárů. 

Organickou podobu rtuti z anor-
ganické formy jsou navíc schopny 
produkovat vodní organismy a tu 
poté potravinovým řetězcem přijí-
mají ryby. Proto je pro člověka hlav-
ním zdrojem příjmu rtuti jako kon-
taminující látky methylrtuť v rybách 
a rybích výrobcích. Methylrtuť je 
zvláště závažná oproti anorganic-
ké rtuti, protože je vysoce jedovatá 
a vysoce zastoupena mezi organor-
tuťnatými látkami v životním pro-
středí. Organortuťnaté látky mohou 
způsobit změny v normálním rozvoji 
mozku dítěte a také neurologické 
změny v dospělosti.

Praha (li) – O zemědělské 
veřejné sklady, které mohou 
posloužit mimo jiné pro uložení 
úrody do příchodu lepších pod-
mínek na trhu, farmáři podle 
ministerstva zemědělství nemají 
moc zájem. Dlouhodobě se využi-
tí jejich kapacity pohybuje leh-
ce nad polovinou. Plodiny tam 
ale ukládají převážně obchod-
níci. Podle předsedy Zeměděl-

ského svazu Miroslava Jirovské-
ho využití veřejného skladu něco 
stojí a mezi zemědělci přibývá 
vlastních kvalitních skladova-
cích kapacit. 

Například po loňské sklizni veřejné 
sklady nevyužil ani jeden zemědělský 
podnik. Přitom ceny obilí po žních 
postupně rostly, a bylo tak výhod-
né neprodávat rovnou z pole, uvedla 

mluvčí MZe Táňa Králová. V součas-
nosti je uznaných 36 skladů s celkovou 
kapacitou 173 200 tun, podstatná část 
je ale tzv. uvedena do klidu, dodala. 

Podle Jirovského hrálo loni roli 
zřejmě to, že úroda byla nízká a ceny 
obilí rostly poměrně rychle. Navíc 
v září a říjnu rolníci potřebují peníze, 
takže využití veřejných skladů pro ně 
nemělo smysl. Obchodníci mají výho-
du v tom, že mají lepší přehled o ceno-

vém vývoji, a netlačí je tak potřeba 
rychle dostat za plodiny hotovost, sou-
dí Jirovský. Sami zemědělci podle něj 
v současnosti disponují sklady zhruba 
na pět milionů tun zrnin. 

Zemědělské veřejné sklady, které 
mohou přijímat obilí, včetně kukuři-
ce, olejnin a luskovin, schvaluje a kon-
troluje ministerstvo zemědělství. Skla-
dy proti přijetí vybraných plodin vydá-
vají zemědělské skladní listy, jimiž 

mohou držitelé ručit za bankovní 
úvěry. Provozovatelé veřejných skla-
dů si účtují poplatek za vyčištění zrna 
v průměru 80 korun za tunu, měsíční 
skladování pak přijde asi na 30 korun 
za tunu. 

Zákon o zemědělských skladních 
listech a zemědělských veřejných 
skladech byl přijat v roce 2000. Prv-
ní povolení k provozování skladu MZe 
vydalo v roce 2001.

Rolníci o veřejné sklady zájem nemají, využívají je obchodníci 

Praha (egi)  – Čeští zemědělci letos podle prezidenta Agrární komory 
Jana Veleby přijdou na dotacích z Evropské unie asi o 600 milionů ko-
run. Důvodem je to, že přihlášky zemědělců do ekologických programů 
nového Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 se budou 
v Česku přijímat až letos na podzim. Na  vině je údajně ministerstvo 
zemědělství. Veleba to řekl na Ovocnářských dnech v Hradci Králové. 
Ministerstvo ale tvrdí, že zahájení programu brzdí Evropská unie. 

Vědci vyvíjejí analytickou metodu pro odhalování rtuti v rybách 

méně jsme se ale dohodli na semináři 
k biopalivům. Pan ministr na něj pozve 
všechny aktéry. Rád budu seminář řídit 
a věřím, že si vše patřičně a do hloubky 
vysvětlíme,“ uvedl. 

Zemědělci čtvrtým bodem nastíni-
li ministrovi problém zvaný pokles sta-
vů skotu. „Od roku 1990 klesly počet-
ní stavy skotu na pouhých 40 % původ-
ního množství,“ uvedl Pavel Novotný, 
viceprezident AKČR, specialista 
na tuto tematiku. „Navrhujeme pro-
to zachovat všechny možné podpory 

chovům skotu,“ dodal Novotný. Země-
dělci odmítají způsob zjednodušených 
plateb a chtějí cílenou podporu cho-
vu skotu. „Je to potřeba i z dalšího 
důvodu. Tím, že ubývá přežvýkavců 
a je trvalý nedostatek skotu, dochází 
i k poklesům ve využití hmoty z trva-
lých travních porostů, která musí 
být likvidována systémem mulčová-
ní. Ministr přislíbil, že se i tímto pro-
blémem začne cíleně zabývat a vyjád-
řil přesvědčení, že se najde společné 
řešení. Eugenie Línková

Zákazníkům v řeznictví děláš pomyšlení, tak proč 
bys nesplnil jediné přáníčko našeho synka!  (sch)



Bratislava (bo) – Slovenský antimonopolní úřad (PMÚ) udělil pokutu
50 000 slovenských korun (asi 40 200 Kč) Podnikatelskému svazu pekařů, vý-
robců těstovin a cukrářů. Svaz mezi podniky dělal kampaň za společné zvyšo-
vání cen potravinářských výrobků, řekla mluvčí PMÚ Alexandra Bernáthová.

Slovenští pekaři dostali pokutu
kvůli kampani za zvyšování cen 

Svaz údajně omezoval konkurenci 
v roce 2005 a v prvních čtyřech měsí-
cích loňského roku. Vůči pokutě se ale 
může odvolat. „K omezení hospodář-
ské soutěže na trhu výroby a prodeje 
pekárenských výrobků došlo systema-
tickým informováním výrobců o nevy-
hnutelnosti zvyšování cen a jednotném 
postupu v této oblasti,“ píše se ve zprá-
vě PMÚ. 

„Svaz se obracel především na pod-
nikatele v oblasti pekárenství, kte-
ré upozorňoval na nutnost zvyšování 
cen a vyzýval je k jednotnému postu-
pu, hlavně ve vztahu k maloobchodním 
řetězcům,“ uvedl antimonopolní úřad. 

Pokuta pro podnikatelský svaz je 
neobvyklá, protože PMÚ většinou 
trestá jednotlivé podniky. Podle úřa-
du ale může konkurenci snížit i pro-

New York (bo) – Americký Úřad 
pro potraviny a léčiva (FDA) do-
spěl po několika letech odkladů 
k předběžnému závěru, že mlé-
ko a maso většiny klonovaných 
domácích zvířat je bezpečné pro 
konzumaci. Spojené státy by se 
díky tomuto rozhodnutí mohly 
stát první zemí, která povolí pro-
dej potravin z klonovaných zvířat 
v obchodech. I v případě, že zprá-
va FDA bude v příštím roce ofi-

ciálně schválena, však podle od-
borníků bude trvat ještě několik 
let, než se produkty z klonova-
ných zvířat dostanou na pulty. 
Klonovací technologie jsou totiž 
zatím příliš nákladné pro komerč-
ní využití. 

Závěr FDA nicméně vyvolal vlnu 
kritiky ze strany organizací chrání-
cích zájmy spotřebitelů. Ty tvrdí, že 
vědecké podklady pro tento závěr 

jsou chatrné a že průzkumy ukáza-
ly, že většina lidí se staví i proti sa-
motnému klonování zvířat. Také fir-
my z masného a mlékárenského prů-
myslu vyjádřily obavy ohledně reakce 
spotřebitelů. 

Úřad uvedl, že mléko a maso z klo-
novaných krav, prasat a koz i jejich 
potomků je stejně bezpečné jako 
běžné potraviny. Upozornil však, že 
v případě produktů z klonovaných 
ovcí nebyl nalezen dostatek důkazů 

o jejich bezpečnosti. Naklonovat sle-
pice či jinou drůbež se zatím nikomu 
nepodařilo. 

Kritici doufají, že se jim podaří 
rozhodnutí FDA zvrátit nebo ales-
poň prosadit, aby produkty z klono-
vaných zvířat byly jasně označeny, 
aby se jim spotřebitelé mohli vy-
hnout. Představitelé FDA uvedli, že 
zavedení povinného označování ta-
kovýchto produktů je nepravděpo-
dobné, protože potraviny z klonova-

ných zvířat jsou nerozeznatelné od 
běžných potravin. 

Úřad pro potraviny a léčiva dospěl 
ke svému závěru po více než šesti le-
tech od doby, co se poprvé rozhodl pro-
blematiku potravin z klonovaných zví-
řat prozkoumat. Klonování zvířat je 
v USA legální, na prodej mléka a ma-
sa z klonovaných zvířat však bylo v ro-
ce 2001 ustanoveno dobrovolné mora-
torium, které mělo poskytnout FDA ví-
ce času na prostudování celé záležitosti.

Potraviny z klonovaných zvířat jsou dle amerických úřadů bezpečné 

Berlín (dra) – Před léty vzývané 
ekologické zemědělství, které bez-
prostředně reagovalo na takzva-
nou nemoc šílených krav, nestačí 
v Německu krýt požadavky a záso-
bování bioprodukty vázne. Na trhu 
chybějí mimo jiné brambory, vej-
ce, vepřové maso či krmné obilo-
viny. Deficit nejsou s to obchod-
níci doplnit ani nákupy v blízkém 
zahraničí, a tak musejí dovážet 
mimo jiné z Chille nebo Jihoafric-
ké republiky. „Situace je napja-
tá,“ řekl mluvčí výrobce biopotra-
vin Alnatura. 

 Důvodem nedostatku jsou zvyšují-
cí se ceny, ale hlavně velký růst zájmu 
zákazníků. Bioprodukty dnes nabízejí 
i největší diskontní řetězce jako Lidl, 

Penny nebo Aldi. Problémy pociťují 
hlavně menší obchodníci, kteří nemají 
dlouhodobě smluvené dodávky. 

Ekologicky budované zemědělství 
se definitivně vymanilo z okrajovosti. 
Značka „bio“ v zeleném šestiúhelní-
ku se v Německu stala i společenskou 
nutností a potraviny jsou navzdory pů-
vodně skromnějším očekáváním velmi 
žádané. Žádný velký řetězec si už ne-
dovolí nabídku opomíjet. Nejnověji se 
k bioproduktům připojily i drogistické 
obchody Rossmann nebo Ihr Platz. 

Politici nyní opoziční strany Zele-
ných, kteří před šesti lety ještě jako 
vládní strana stáli u rozmachu biopo-
travinářství, viní z nedostatku agrární 
politiku nynější vlády Angely Merke-
lové. „Mezera v nabídce se v příštích 
letech ještě zvětší, protože velká koali-

ce nasadila v zemědělské politice zpá-
tečku,“ říká expertka Zelených Bärbel 
Höhnová. Bývalá ministryně zeměděl-
ství a nyní předsedkyně Zelených Re-
nate Künastová se přidává: „Spolko-
vé země, které vedou křesťanské stra-
ny CDU a CSU, ale také některé země 
vedené SPD systematicky omezují pod-
poru.“ 

Kvalita a ne kvantita! Znělo kon-
cem roku 2000 dramatické heslo 
poté, co se v Německu objevily prv-
ní případy nemoci BSE. V následují-
cích měsících vláda SPD a Zelených 
podnikla řadu kroků k rozšíření potra-
vinářské produkce vznikající v biolo-
gických podmínkách, mimo jiné bez 
umělých hnojiv. Zatímco tehdy pro-
vozovali biologický chov a rostlinnou 
výrobu jen asi tři procenta zemědělců, 

kabinet vytkl nákladný cíl, aby se eko-
logická produkce prosadila na výraz-
ně větší ploše zemědělsky využívané 
půdy. 

Ministr zemědělství Horst Seehofer 
kritiku Zelených odmítá. Nedostatek 
biopotravin svádí na slabé výnosy. 

„Tak velká poptávka nás překvapi-
la,“ řekl expert producentského sdruže-
ní Bioland Ralf Ortmann. Obrat biopo-
travin se loni vyšplhal na 4,5 miliardy 
eur, což podle něj znamená patnácti-
procentní růst ve srovnání s rokem 
2005. Podíl biopotravin na trhu dosáhl 
asi tří procent. „Nedostatek bioproduk-
tů je patrný nejen v Německu a v Ev-
ropě, ale také na světovém trhu,“ ří-
ká. Jen řetězec Aldi zvýšil prodej asi 
o 50 procent. 

Rozdíl v ceně přitom pro zákazníka 

není velký. Litr biomléka nebo balíček 
špaget s bionálepkou stojí v průměru 
jen o 20 procent více. I proto se biopo-
traviny staly masovým produktem. 

Zájem o biopotraviny roste i v Čes-
ku. Tento trh by měl v příštích pěti 
letech podle odhadů stoupat o 25 až 
30 procent ročně. V roce 2011 by tak za 
ně Češi mohli utratit zhruba 1,3 miliar-
dy korun. Předloni to bylo 350 milio-
nů korun, meziročně o 30 procent více, 
vyplývá z údajů agentury Green marke-
ting. Zatím však biopotraviny předsta-
vují méně než jedno procento z celko-
vé spotřeby potravin. 

Rostoucí poptávku v Česku však 
ze značné části uspokojovaly zvýšené 
dovozy. Na konci roku 2005 bylo na 
trhu 2 000 biopotravin, z toho 1 200 
zahraničních. 

Biopotravinářství není s to v Německu krýt zájem zákazníků 

PARMEZÁN A MAFIE
Zní to jako scénář nějakého bláznivého italské-

ho filmu, ale je to skutečnost. O sýr Parmigiano 
Reggiano se zajímají gangy podezřívané z kontak-
tů s mafií. V severní Itálii lupiči unášejí nákladní 
auta přepravující parmezán z Itálie do zahraničí 
a výrobky prodávají sami jako regulérní dodava-
telé. Tím už i tak těžce zkoušeným výrobcům to-
hoto vynikajícího italského sýra přidělávají další 
problémy.

Jedno kolo tvrdého sýra běžně nazývaného par-
mezán má cenu okolo 800 liber. Náklad jednoho 
auta je relativně snadnou, ale přitom dosti lukrativ-
ní kořistí pro lupiče a citelnou ztrátou pro výrobce. 
„K únosům často dochází zejména poblíž hranice 
s Francií. Když řidič zastaví, lupiči ho zneškodní 
a sýr odvezou“, říká Alison Crouchová, která ve 
Velké Británii provozuje firmu Parmesan Cheese 
Company dovážející parmezán z Itálie. V letošním 
roce jí lupiči ukradli 20 kol sýru, jsou však známy 
případy, kdy byl uloupen náklad až 100 kusů par-
mezánu. Gangy potom uloupený sýr prodávají ma-
loobchodu jako legální výrobci. Každý výrobce si-

ce sýr označuje svým vlastním identifikačním čís-
lem, to lze však poměrně snadno padělat. 

Loupeže se tak staly dalším z ekonomických 
problémů vršících se na bedrech výrobců. Evrop-
ská komise udělila tomuto mléčnému výrobku sta-
tus chráněného původu, což znamená, že pouze 
sýr vyrobený v malé oblasti okolo Parmy a v regi-
onu Regio Emilia smí nést název Parmigiano 
Reggiano. Tento čin Evropské komise sice pod-
pořil výrobce, nezastavil však rostoucí příliv napo-
dobenin parmezánu do Itálie. Crouchová, která 
výrobce sýra v Itálii pravidelně navštěvuje, říká:
„Výroba se jen tak tak protlouká. Italové ve stá-
le větší míře nakupují v supermarketech, kam se 
dováží hodně sýrů parmezánového typu z východ-
ní Evropy, které pochopitelně stojí čtvrtinu toho, 
co pravý Parmigiano Reggiano“.

Její firma kupuje sýr od dvou soukromých vý-
robců, z nichž jeden produkuje výrobky v kvalitě 
bio. Od obou slýchá stížnosti na špatnou situaci 
jejich byznysu. Počet výrobců Parmigiano Reggia-
no se od konce druhé světové války, kdy jich bylo 
v malé enklávě na severu Itálie více než dva tisíce, 
postupně snižoval. Podle oficiálních údajů kon-

sorcia výrobců Parmigiano Reggiano Consortium 
jich ještě v roce 2005 bylo více než pět set, vloni 
už jenom 492. V tomto konsorciu je skutečně ne-
závislých výrobců pouze hrstka. Většina se sdru-
žila ve družstvech, aby výroba byla méně náklad-
ná a zisk o něco vyšší. Největší nadějí pro výrobce 
jsou exportní trhy. V roce 2005 se z Itálie vyvezlo 
o 15 tisíc tun Parmigiano Reggiano více než v ro-
ce 2001. Vývozy směřují jak do rozvinutých zemí, 
tak na nově se objevující trhy.

PIVNÍ SPECIALITY: 
ČOKOLÁDOVÉ PIVO 

A PIVO HALAL
Yorkshirský pivovar Daleside vyrábí nápoj, kte-

rý se stal hitem zejména u skandinávských spotře-
bitelů. Jedná se o pivo Daleside Chocolate Stout 
s čokoládovou příchutí. Daleside Chocolate Stout 
byl vytvořený zejména pro skandinávský předvá-
noční trh, protože spotřebitelé v tomto regionu dá-
vají přednost sladším tmavším pivům. Na finský 
trh bylo nového nápoje vyvezeno na deset tisíc lah-
ví. Přestože pivovar o zálibě Skandinávců ve slad-

kých pivech věděl, sám byl překvapený, jak rych-
le nápoj z regálů finských obchodů zmizel. Všech 
10 tisíc lahví se prodalo během 5 týdnů. Pivovar 
Daleside, který vznikl na začátku 90. let, vyrábí 
a prodává též světlá piva, a to zejména v Yorku, 
Leedsu a Bradfordu. Nicméně tmavého piva pro-
dal v Helsinkách více než ve všech těchto třech 
anglických městech dohromady.

Společnost Heineken se zase na anglickém i svě-
tových trzích chce uplatnit s nealkoholickým pi-
vem Fayrouz. Pivní nápoj s ovocnou příchutí je vel-
mi populární na svém domovském trhu v Egyptě, 
kde jej vyrábí společnost Al Harham Beverages Co., 
kterou v roce 2002 dánský nápojový gigant převzal. 
Pivo certifikované sunitskou náboženskou organi-
zací Al Azhar jako halal bylo původně určeno čis-
tě pro muslimský trh. Na rozdíl od jiných nealko-
holických piv se pivo Fayrouz nevyrábí fermentací, 
takže při jeho výrobě nedochází k produkci alkoho-
lu, což je pro praktikující muslimy přijatelné. U vět-
šiny jiných nealkoholických piv se slad zkvasí na 
alkohol, který se posléze z nápoje odstraní. Hei-
neken se s nápojem snaží uplatnit nejenom na klíčo-
vých muslimských trzích, ale i ve Velké Británii.

fesní sdružení, když svými informace-
mi nebo doporučeními ovlivňuje pod-
nikatele. 

V České republice například dosta-
la pokutu 300 000 korun lékárnická 
komora, protože profesní kodex lékár-
nám zakazoval reklamu dál od prode-
jen. Půlmilionovou sankci za porušení 
zákona dostala Česká komora autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. Podle antimonopolního úřa-
du stanovovala ceny práce svých čle-
nů. Pokutu 200 000 Kč dostala Komo-
ra veterinárních lékařů za omezování 
svých členů.

Zemřel významný německý podnikatel Rudolf August Oetker 

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Berlín (li) – Jedna z největ-
ších postav německého podniká-
ní od druhé světové války Rudolf 
August Oetker zemřel 16. ledna 
v Hamburku ve věku 90 let. Infor-
movala o tom společnost Dr. Oet-
ker. 

Oetkerovi se podařilo vytvořit z rodin-
né firmy zaměřené na prodej prášku 
do pečiva velkou potravinářskou spo-
lečnost. Časopis Forbes loni odha-
dl, že hodnota majetku Oetkera a jeho 
rodiny činí osm miliard dolarů (172
miliard Kč). 

Oetker, jehož dědeček vynalezl prá-
šek do pečiva, se narodil 20. září 1916. 
Rodinný podnik převzal ve válečném 
roce 1944 ve věku 28 let poté, co jeho 
matka a nevlastní otec zemřeli při bom-
bovém náletu. 

V první poválečné dekádě Oetker roz-

šířil firmu do spotřební skupiny s širo-
kou nabídkou produktů od šumivého 
vína a piva po mraženou pizzu a pudin-
ky. Firma je podle svých internetových 
stránek aktivní ve 35 zemích světa a nabí-
zí 3 500 produktů. Oetker a jeho rodina 
také vlastní luxusní hotel a jsou aktivní 

i v loďařství. V roce 1981 předal Oetker 
řízení firmy svému synovi Augustovi. 
Oetker měl celkem osm dětí. Jeho koníč-
kem bylo sbírání obrazů, a to od starých 
mistrů až po umělce 19. století. Pomo-
hl financovat galerii současného umění 
v Bielefeldu, napsala agentura AP.
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
SEMENO BAVLNY 

K POTRAVINÁŘSKÝM 
ÚČELŮM

Díky genové manipulaci se bavlna, nejdůleži-
tější přírodní surovina textilního průmyslu, může 
stát zdrojem potravy pro stamiliony lidí.

Nedostatek potravy je každým rokem příčinou 
smrti tří milionů dětí. Mnoha hladem ohroženým 
lidem může přinést záchranu bavlník, který se ve 
třetím světě hojně pěstuje, ale jehož plody se k po-
travinářským účelům prozatím nevyužívají. Při vy-
pěstování bavlny potřebné k produkci jednoho ki-
logramu vlákna se také urodí až 1,6 kilogramu se-
men obsahujících vysoce kvalitní proteiny. Semena 
jsou však pro lidi nepoživatelná, protože obsahují 
gossypol, toxickou látku, která vyvolává pocity sla-
bosti a ve vyšších dávkách může způsobit i ochrnu-
tí. Semena obsahující gossypol mohou bez rizika 
konzumovat jen přežvýkavci, například skot.

O vypěstování takové odrůdy bavlníku, která by 
plodila semena bez nežádoucího toxinu, se šlech-
titelé snažili po desítky let. Šlechtěním se však žá-
doucích výsledků nedosáhlo. Látka mizela z celé 
rostliny, nejenom ze semen. Taková varianta byla 
pro pěstování ve velkém zcela nevhodná, neboť 
rostlina ztratila ochranu před škůdci a výnosy by-
ly mnohem nižší. K dobrému výsledku vedl až zá-
sah do genetické výbavy rostliny. Vědci z Institu-
tu rostlinné genetiky a biotechnologie při Texas 
A&M University využili techniku nazvanou RNA 
interference (RNAi). Podle studie publikované 
v odborném časopise Proceedings of the Natio-
nal Academy of Science se týmu vedenému Keer-
tim Rathorem podařilo snížit obsah nežádoucího 
gossypolu na 2 procenta původní přírodní koncen-
trace. Přirozená ochrana bavlníku před škůdci se 
přitom nezměnila. 

Upravená rostlina je podle studie vhodná pro 
velkovýrobu. Semena mají ořechovou příchuť. 
Dají se z nich připravit podobné potraviny jako 
ze sóji. I využití pro výkrm hospodářských zvířat 
přinese podstatně lepší výsledky než při použití 
tradičních odrůd. Keerti Rathore upozorňuje, že 
upravená semena mohou sloužit k výkrmu drůbe-
že, prasat nebo ryb. Tato zvířata krmivo využívají 
mnohem efektivněji než krávy. Například k získá-
ní kilogramu hovězího masa je potřeba šesti kilo-
gramů krmiva, u drůbeže poměr klesá ke 2:1.

NAHRADÍ SMĚS 
PALMOVÉHO 

A PALMOJÁDROVÉHO 
OLEJE KAKAOVÉ MÁSLO?

Kakaové boby obsahují pouze malé množství 
kakaového másla, proto je jeho cena mezi vše-
mi komerčními tuky a oleji jednou z nejvyšších. 
Vzhledem k tomu, že kakaovník se pěstuje pouze 
v několika málo zemích, jsou dodávky kakaových 
bobů nestabilní. Úroda a tudíž i cena kakaových 
bobů bude vždy citlivá na klimatické a politic-
ké změny, a kakaové máslo proto i nadále zůsta-
ne poměrně drahou surovinou k výrobě čokolá-
dy a proto cukrovinkářský průmysl hledá jeho 
náhražky nebo alternativy. Podle názoru výzkum-
ných pracovníků z Tohoku University v Japonsku 
a Universiti Sains v Malajsii takovouto náhražkou 
může být palmojádrový olej, protože je považo-
ván za potravinářský tuk vysoké jakosti. Pro mezi-
národní cukrovinkářské firmy Nestle, Cadbury 
a Hershey je vývoj a použití levnější náhražky pod-
statnou záležitostí. 

V palmojádrovém oleji je okolo 48 procent ky-
seliny laurové (C12), kakaového másla jenom asi 
12 procent. Mimoto jsou v kakaovém másle ve 
velkém množství přítomny kyseliny s dlouhým ře-
tězcem (kyselina palmitová C16, stearová C18.0 
a olejová C18.1), zatímco v palmojádrovém oleji 
pouze v malém množství. 

Autoři studie publikované v Journal of Food 
Engineering použili superkritický oxid uhličitý 
k frakcionaci palmojádrového oleje ke snížení 
obsahu kyseliny myristové (C12 a C14) a poté 
tuto směs smíchali s palmovým olejem. Technika 
superkritického oxidu uhličitého sníží koncentra-
ci C12 kyselin z 48 procent na 28 procent a tato 
je potom ještě dále snížena smíšením s palmo-
vým olejem (Wilmer) a komerčními C18.0 (pal-
mac 98–18) a C18.1 (palmac 760) mastnými kyse-
linami, oboje od firmy Palmco Holdings.

Tímto postupem bylo získáno deset směsí s ob-
sahem palmojádrového oleje od 5 do 50 procent 
a palmového oleje od 60 do 20 procent. Zbytek 
byly kyseliny C18.0 a C18.1, obě obvykle po 15 
procentech.

Výzkumní pracovníci uvádějí, že i přes přetr-
vávající přítomnost C12 a C14 složek mohou být 

všechny testované směsi vzhledem k vhodným fy-
zikálně chemickým vlastnostem doporučeny jako 
náhražky kakaového másla. 

První nařízení Evropské unie týkající se výroby 
čokolády pochází z roku 1973. Toto nařízení po-
volovalo tehdy nově přistoupivším zemím – Velké 
Británii, Irsku a Dánsku – používat v jejich čoko-
ládě místo kakaového másla malé množství jiných 
rostlinných tuků. Od té doby i některé další ev-
ropské země, jmenovitě Německo, bojovaly s čo-
koládovými „puritány“ – zejména s Francií, Špa-
nělskem a Itálií – za právo, aby i ony mohly v při 
výrobě cukrovinek používat rostlinné tuky a nazý-
vat tyto produkty čokoládou. Souboj skončil v srp-
nu roku 2003, kdy vstoupila v platnost nová legis-
lativa, která dovoluje výrobcům nahradit až 5 pro-
cent obsahu kakaového másla v čokoládě jinými 
rostlinnými tuky.

NOVÁ METODA ZVĚTŠENÍ 
OBJEMU A PRODLOUŽENÍ 

TRVANLIVOSTI CHLEBA

Firma CP Kelco vyvinula novou metodu výro-
by chleba, která zaručí delší trvanlivost výrobku 
a lepší strukturu a větší objem. Hlavní přísadou 
v patentované metodě je pektin z cukrové řepy, 
který se extrahuje z řepné kaše a obsahuje kyse-
linu ferulovou.

Pektiny se v pekařství používají k absorpci vo-
dy, zvětšení objemu a vytvoření měkké, chuťo-
vě příjemné textury. V pekárenském průmyslu 
se však mnohem více než řepný používají pekti-
ny citrusové. Podle patentu zveřejněného začát-
kem prosince je však chléb vyrobený pomocí pek-
tinu z cukrové řepy měkčí, trvanlivější a levnější. 
Levnější je proto, že při jeho výrobě je k dosaže-
ní lepších výsledků a většího objemu zapotřebí 
menšího množství řepného pektinu než pektinu 
citrusového.

V patentu je jako příklad popsána výroba 
sendvičového chleba z vody, soli, kvasnic, pše-
ničné mouky a řepného pektinu jako základ-
ních přísad. Uvádí se, že lepší pekařské vlast-
nosti řepného pektinu jsou dány kyselinou fe-
rulovou, které se v citrusové drti nevyskytuje. 
Z hlediska chemického kyselina ferulová působí 
tak, že v těstu navzájem váže molekuly pektinu 
a lepku. Podle znění patentu „výsledkem je vyso-
ce provázaná struktura těsta vytvářející u upeče-
ného chleba mimo jiné větší objem a vyšší měk-
kost“. Pro získání optimálních výsledků je zapo-
třebí řepný pektin použít v koncentracích od 0,3 
do 0,65 hmotnostních procent.

PROTEINOVÝ 
KONCENTRÁT 

Z RÝŽOVÝCH OTRUB
Funkční vlastnosti bílkovinných koncentrátů 

z rýžových otrub jsou lepší než u kaseinu nebo 
některých sójových bílkovinných izolátů a mohou 
posloužit jako levná přísada do řady potravinář-
ských výrobků.

Výzkumní pracovníci Kaur Chandi a Sogi 
z Guru Nanak Dev University v Indii informova-
li, že bílkovinné koncentráty připravené z odtuč-
něných rýžových otrub dobře vážou vodu, mají vy-
sokou absorpční kapacitu pro oleje, dobrou pěno-
vou stabilitu a vytvářejí stabilní emulze, takže jsou 
vhodnou přísadou pro širokou škálu potravin od 
pekařských výrobků přes masné výrobky po salá-
tové dresinky. A protože rýžové bílkoviny jsou hy-
poalergenní, jsou tyto koncentráty i vhodnou pří-

sadou do potravin určených pro spotřebitele trpí-
cí potravinovými alergiemi.

Rýžové otruby jsou odpadem, kterému se nor-
málně při zpracování rýže nevěnuje pozornost. 
Přitom je to bohatý zdroj vitaminů, minerálních 
látek a antioxidantů. Trhu výrobků ze stabilizo-
vaných rýžových otrub pro lidskou i živočišnou 
spotřebuje dominuje americká společnost Nutra-
Cea. Hodnota tohoto trhu v USA se odhaduje na 
12 milonů USD.

Výzkumníci z Indie nyní navrhují dříve zkrmo-
vané rýžové otruby z kultivarů Basmati 370, Bas-
mati 386 a HBC 19 zpracovávat na bílkovinné 
koncentráty pro lidskou spotřebu. Výsledky stu-
die byly publikovány v druhém loňském čísle ča-
sopisu Journal of Food Engineering.

Obsah proteinů v jednotlivých koncentrátech 
byl 54, 59 a 52 procent, což je významně méně 

než u kaseinu (90,6 procenta). Vazebná kapacita 
vody se pohybovala v rozmezí 3,87 – 5,60 (g/g), 
což je více než u kaseinu (2,48 g/g). Vyšší absorp-
ce vody proteiny pomáhá redukovat ztráty vlhkos-
ti u balených pekařských výrobků. Je také důležitá 
pro udržení čerstvosti těchto výrobků a vytvoření 
dobrého pocitu v ústech při jejich konzumaci.

Absorpční kapacita pro oleje byla u rýžových 
bílkovinných koncentátů z kultivarů Basmati 386 
a HBC 19 též vyšší než u kaseinu či sójových bíl-
kovinných izolátů. Vysoká absorpční kapacita ole-
jů je esenciální při tvoření systémů obsahujících 
tuky, kupříkladu masných výrobků, tukových těst, 
majonéz či salátových dresinků.

Stabilita pěn vytvořených pomocí bílkovinných 
koncentrátů z rýžových otrub byla též dobrá, nej-
lepší u Basmati 370. Emulgační kapacita koncen-
trátů se pohybovala od 24 do 74 procent a vytvo-
řené emulze byly při rozličných koncentracích so-
li, cukru a hodnot pH relativně stabilní.

Výzkumní pracovníci v závěru své práce kon-
statovali, že bílkovinné koncentráty z rýžových 
otrub jsou vzhledem ke své absorpční kapacitě 
a stabilizačním a emulgačním schopnostem vhod-
né pro použití do nejrůznějších potravinářských 
a krmivářských systémů (pekařské výrobky, mas-
né výrobky, šlehané hmoty, salátové dresinky, su-
ché směsi, krmiva pro odstávčata) a že odtučněné 
rýžové otruby lze efektivně k výrobě těchto bílko-
vinných koncentrátů využít.

PAPÍR ODOLNÝ VŮČI 
MASTNOTĚ

Americká firma Boise Paper uvedla na trh pa-
pír EcoOGR, který je rezistentní vůči oleji a tu-
kům a který zároveň neobsahuje fluorochemiká-
lie. Spotřebitelé si tedy budou moci být jisti, že 
tento obal přicházející do styku s potravinami ne-
přestavuje pro ně žádné zdravotní riziko vyplýva-
jící z uvedených chemikálií.

Společnost Boise tvrdí, že papír EcoOGR na-
bízí při balení potravin stejné technické vlastnos-
ti a chování jako konvenční papírový materiál, 
ovšem bez zdravotního rizika spojovaného s flu-
orochemikáliemi.

Flourochemikálie se používají při výrobě nepři-
lnavých a vůči oleji a mastnotě odolných papírů 
sloužících jako vystélka krabic pro balení pizzy 
a cukrovinek. O fluorochemikáliích se ví, že se 
z obalu uvolňují a migrují do potravin. Po pozření 
se mohou štěpit na kyselinu perfluorooktanovou 
(PFOA) a soli, které jsou blízce příbuzné perflu-
oroktansulfonátu používanému při výrobě teflo-
nového kuchyňského nádobí. Agentura USA pro 
ochranu životního prostředí (EPA) zjistila, že ky-
selina perfluorooktanová (PFOA) a její soli před-
stavují vzhledem k analogické struktuře s perflu-

oroktansulfonáty (PFOS) důvod ke znepokojení. 
Hodnocení z roku 2002 upozornilo na jejich mož-
nou systémovou toxicitu a karcinogenitu a údaje 
získané z krevních testů nasvědčují o rozsáhlé ex-
pozici obyvatelstva. Četné studie prokázaly, že 
PFOA a její soli jsou navíc v životním prostředí 
velmi perzistentní, bioakumulativní a za běžných 
podmínek biologicky nerozložitelné. PFOA přetr-
vává dlouho i v lidském organismu, nepodléhá lát-
kové výměně a její poločas rozpadu čítá několik 
let. Je spojována s malformacemi u lidských plo-
dů, vývojovými problémy, rakovinou, atp. Agentu-
ra na ochranu životního prostředí proto tlačí na 
výrobce, aby snížili přítomnost potenciálně uvol-
ňovaných chemikálií v obalových materiálech, 
a to o 95 procent do roku 2010 a úplně do ro-
ku 2015.

Americká firma Boise tvrdí, že je zatím jedinou 
firmou, která se zaměřuje na výrobu vůči mastno-
tě odolných papírů bez použití fluorochemikálií, 
čímž splňuje kriteria Úřadu pro potraviny a léčiva 
(FDA) na zdravotní nezávadnost obalů přicháze-
jících do kontaktu s potravinami.

„Spotřebitelé se obávají přítomnosti fluoroche-
mikálií v potravinových obalech. Je to velký pro-
blém celé sféry stravovacích služeb. My jsme při-
spěli k řešení tohoto problému vývojem ekologic-
kého vůči mastnotě odolného papíru EcoOGR, 
produktu, který je cenově srovnatelný a funkčně 
ekvivalentní k běžně v současnosti používaným 
výrobkům,“ prohlásil viceprezident společnosti.

Obavy z potenciálních rizik spojovaných s fluo-
rochemikáliemi vznikly v minulém roce, když fir-
ma DuPont vlastníci patenty na výrobu teflonu 
byla obviněna, že nereagovala na upozornění, že 
balené potraviny jsou kontaminovány nebezpeč-
ným množstvím fluorochemikálií nacházejících 
se v jejích proti mastnotě odolných produktech. 
DuPont toto obvinění odmítl. I přes to, že různé 
společenské organizace požadovaly zákaz používá-
ní těchto chemikálií, vědecké studie zatím stopro-
centně neprokázaly, že fluorochemikálie představu-
jí pro lidi zdravotní riziko. Zdravotní rizika vyplýva-
jící z expozice PFOA jsou v současnosti zkoumána 
americkým Úřadem pro potraviny a léčiva a Agen-
turou na ochranu životního prostředí. 

KOVOVÝ OBAL PRO 
OHŘEV V MIKROVLNNÉ 

TROUBĚ
Americká firma Ball přišla na trh s kovovým 

obalem Fusion–Tek určeným pro ohřev v mikro-
vlnné troubě. Obal umožní výrobcům potravin na-
bízet své produkty v materiálu vhodném pro seg-
ment konvenience, který vykazuje silný růst.

Mikrovlnná energie není schopna prostou-
pit kovem, proto byl ocelový materiál tradič-
ně považovaný za nevhodný pro produkty urče-
né k mikrovlnnému ohřevu. Konvenientní po-
traviny, tj. hotové pokrmy, jsou proto baleny 
v materiálech na bázi plastů nebo papíru, kte-
ré jsou transparentní k mikrovlnnému záře-
ní. Trvanlivost takto balených pokrmů je však 
značně nižší než u potravin balených v kovu.
Fusion-Tek překonává výše zmíněné problémy 
tím, že v plechovce se kombinuje cylindrická část 
vyrobená z recyklované oceli s plastovým dnem. 
Vršek plechovky je uzavřen odstranitelným kovo-
vým uzávěrem, který je překrytý plastovou poklič-
kou. Před ohřevem v mikrovlnné troubě se kovový 
uzávěr odstraní a na plechovku se nasadí jenom 
plastová poklička. Oba plastové konce plechovky 
potom umožní penetraci mikrovlnné energie do-
vnitř obalu, vytvoření kanálu pro pasáž mikrovln-
né energie a ohřev obsahu. Mimo možnost mik-
rovlnného ohřevu nabízí inovovaná plechovka též 
délku trvanlivosti obsahu obdobnou jako je u kon-
venčních kovových obalů, tj. od 18 do 24 měsíců.

Fusion-Tek je plechovka o průměru 9 cm 
a objemu 430 gramů obsahu, na zakázku se však 
mohou vyrobit obaly i jiných rozměrů a objemů. 
Produkt vevnitř obalu je podle informací firmy 
ohřátý v mikrovlnné troubě na teplotu 100 oC 
do tří minut, takže plechovka je vhodná k bale-
ní polévek, masa, omáček či zeleniny. Pěnová eti-
keta obalující plechovku kolem dokola zajišťuje 
ochranu před popálením prstů. Dalším bezpeč-
nostním prvkem je uzavírací poklička vyvinutá fir-
mou Stull Technologies, která slyšitelným cvaknu-
tím signalizuje, že byla na vršek plechovky nasa-
zena správně. 

V Evropě se vývojem kovového obalu pro mik-
rovlnný ohřev zabývala francouzská firma Arce-
lor Packaging International, která spojila své síly 
s dalším výrobcem obalů. Společně vyvinuli obal 
Creasteel, kterému zřejmě bude Fusion-Tek kon-
kurovat. Creasteel je na rozdíl od vysokého štíhlé-
ho Fusion-Teku k dispozici ve tvaru nízké široké 
misky.  Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků a pod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

DERA FOOD TECHNOLOGY – CZ, s. r. o., 
úspěšná česko-belgická firma nabízející řešení a produkty zákazníkům v masozpracujícím, 

ale i v ostatních oborech potravinářského průmyslu, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ACCOUNT MANAGER
– který bude odpovědný za prodej funkčních potravinářských ingrediencí 

a potravinářských obalů v regionu severní, východní a západní Čechy,
podporován vysoce kvalifikovaným týmem product managerů a technologů

POŽADUJEME:
� VŠ/SŠ vzdělání a praxi v oboru potravinářské technologie, biochemie, marketingu
� rozvinuté kontakty s producenty potravin jsou výhodou
� organizační schopnosti a smysl pro týmovou spolupráci
� znalost anglického jazyka slovem i písmem
� předpoklady k úspěšnému obchodnímu vyjednávání
� řidičský průkaz skupiny B a ochotu cestovat
� znalost práce s PC (MS Office, Outlook, PowerPoint)

NABÍZÍME:
dobře honorovanou práci v dynamicky se rozvíjejících oblastech potravinářského průmyslu,

služební auto, notebook, mobil a další moderní prostředky komunikace.
Zájemci zasílejte své nabídky formou strukturovaného životopisu na adresu:

DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ, s. r. o., Maříkova 36, PSČ: 621 00 BRNO,
tel. (+420) 541 423 611, fax: (+420) 541 423 636, 

e-mail: marketa.kumanova@dera.cz, web site: www.dera.cz

! 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El. # infak@infak.cz, www.infak.cz

 # Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4 - Braník

·   Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a
správné zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro 
označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona 
o potravinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.

·   zpracování žádostí o integrované povolení IPPC 
dle zákona č. 76/2002 Sb.,

·     poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,

·     školení pracovníků z hygienického minima,

·     podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,

·     profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-po-
ptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),

·     další potravinářské služby dle specifických potřeb zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

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

 Vše bližší najdete na

www.agral.cz

Pravidelný měsíčník
s aktuálními informacemi 

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

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

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


