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Vybrané potraviny oceněné národ-
ní značkou kvality KLASA se prezen-
tovaly na nejvýznamnějším potravi-
nářském veletrhu ve východní Evro-
pě – Prodexpo 2007 v Moskvě. 

Českou republiku na výstavě Prodex-
po 2007 reprezentoval stánek Minister-
stva zemědělství ČR (MZe ČR) a Stát-
ního zemědělského intervenčního fon-
du (SZIF). Ve společném stánku se 
představilo 12 výrobců kvalitních čes-
kých potravin, kteří své potraviny nabí-
zeli k ochutnání. „Chápeme, že pro naše 
producenty potravin je velmi složité pro-
niknout na ruský trh. Věříme, že prezenta-
ce na veletrhu takového charakteru, jako 
je Prodexpo, pomůže výrobcům navá-
zat cenné obchodní kontakty,“ říká Jitka 
Rambousková, pověřená řízením Samo-

statného oddělení pro marketing SZIF 
v Čes ké republice. 

Letošní rok byl o tuto výstavu ze stra-
ny producentů velký zájem. I přes přísné 
dovozní podmínky je ruský trh pro čes-
ké výrobce velmi zajímavý a ze zúčast-
něných firem, jejichž výrobky mají oce-
nění národní značky kvality KLASA,
již polovina do Ruska vyváží. Na výstavě 
byl i mimořádný a zplnomocněný velvy-
slanec České republiky v Ruské federa-
ci Ing. Miroslav Kostelka, obchodní ra-
da v Moskvě Ing. Bohuslav Strejc a ře-
ditel zahraniční kanceláře CzechTrade 
v Moskvě Jiří Mašata.

Součástí programu českých účastní-
ků veletrhu Prodexpo 2007 bylo setkání 
se zástupci ruského Ministerstva země-
dělství a obchodních řetězců, které se 
uskutečnilo 14. února 2007 na Velvysla-

nectví České republiky. Ochutnávkám 
kvalitních českých potravin od předních 
českých výrobců předcházelo diskusní 
fórum, na kterém si své zkušenosti vy-
měnili čeští potravináři s ruskými před-
staviteli obchodních a potravinářských 
komor, firmy zabývající se zahraničním 
obchodem, obchodní řetězce a velké ho-
tely a restaurace.

SEZNAM ČESKÝCH 
VYSTAVUJÍCÍCH FIREM:

Karlovarské minerální vody, a. s., Ma-
so Planá, a. s., Hanácká kyselka s. r. o.,
Inpost, spol. s r. o., Včelpo, spol. s r. o.,
Hamé, a. s., Madeta a. s., Artifex In-
stant, s. r. o., Emco spol. s r. o., Bohu-
šovická mlékárna, a. s., Linea Nivnice, 
a. s., Polabské mlékárny a. s.

Vilém Frček, tiskové oddělení SZIF

Potraviny se značkou KLASA se představily 
na veletrhu Prodexpo 2007 v Moskvě 

Evropský parlament podpořil navr-
hovanou reformu společné organiza-
ce trhu s vínem. Kroky s cílem obno-
vit životaschopnost evropského vinař-
ství však podle europoslanců mají být 
obezřetné. Parlament doporučuje pro-
zatím nerušit „destilační opatření“ 
a chce umožnit členským státům ome-
zit klučení vinic a práva na výsadbu li-
beralizovat jen postupně. Poslanci rov-
něž naléhají, aby se znovu diskutova-
lo na téma přísná pravidla upravující 
označování vín a chtějí od odborníků 
slyšet názory na uznávané postupy pro 
výrobu vína.

Parlament vyjádřil přesvědčení, že 
„veřejné skladování alkoholu by mě-
lo být zrušeno“, ale zároveň „odmítá 
okamžité zrušení mechanismu desti-
lace a jiných tržních podpůrných opat-
ření“.

 Během první fáze reformy je podle 
poslanců třeba přeměnit čtyři součas-
né typy destilace na dva:
•  povinná destilace, která bude půso-

bit jako bezpečnostní síť a umožní 
postupnou reorganizaci trhu a sou-
časně bude plnit cíle v oblasti ochra-
ny životního prostředí a jakosti

•  dobrovolná destilace vinného al-
koholu, která umožní přizpůsobit 
odvětví pro vinný alkohol použitý 
k přidání do určitých vinařských 
produktů (likérová vína, brandy) 
nebo k úpravě obsahu alkoholu.
Za nezbytné označují poslanci

vytvoření nového mechanismu řeše-
ní krizí, který by se využíval v pří-
padě specifických, vážných a skutečně 
naléhavých situací. I ke klučení pro-
zradil David Zelinger postoje poslan-
ců. Uvedl, že podle závěru parlamentu 
rezignace na vinohradnictví „nesmí být 
ústředním bodem“ reformy společné 
organizace trhu (SOT). Za důležité po-
slanci považují umožnit každému státu 
a regionu Unie stanovit „pružné hor-
ní hranice klučení pro každou oblast 
a volbu těch kategorií vína, jež budou 
mít v programu klučení přednost“. Ob-
jektivní kritéria Společenství omezují-
cí možnost ukončení vinohradnictví by 
podle poslanců mohla zahrnovat:
•  vinice v horských oblastech, pří-

mořských a ostrovních oblastech 
produkujících zejména vína se ze-
měpisným označením

•  vinice na svazích, v oblastech, 
kde se musí předcházet erozi půdy 
a ztrátě biologické rozmanitosti, 
nebo v tradičních oblastech s histo-
rickým významem

•  vinice produkující víno s obchod-
ním odbytem

•  vinice, kde by nadměrné omezení 
ohrozilo existenci celého kraje ne-
bo zapsaného označení původu

•  vinice, které obdržely strukturální 
podporu v rámci programů Spole-
čenství

•  vinice, u nichž by zastavení produk-
ce přineslo ekologická rizika.
Postupný převod práv nové výsad-

by musí být podle poslanců „uskuteč-
něn opatrně a transparentně, aby se 

předešlo nekontrolovatelné expanzi vi-
nařského potenciálu EU, která by mě-
la negativní tržní dopady“. Nová prá-
va na výsadbu by podle EP měla být 
určena zejména mladým farmářům, 
výrobcům jakostních vín a vinicím, 
které se podílejí na programech pro 
zlepšování jakosti a uvádění na trh.
Poslanci uznávají, že „obohacování 
má přímý dopad na úrovně produk-
ce“, domnívají se však, že „obohaco-
vání musí být povoleno v každé vinař-
ské oblasti, kde se tradičně používalo 
a kde neexistují žádné strukturální pře-
bytky“. Návrh Komise na snížení maxi-
mální úrovně obohacování označuje 
Parlament za neodůvodněný s tím, že 
současná pravidla musejí zůstat v plat-
nosti.

Poslanci naléhají na označování 
těch dovážených alkoholických nápo-
jů získaných z vína, které nesplňují ev-
ropské enologické postupy, a tudíž by 
neměly být označovány jako víno. Za 
nezbytné označuje EP uzavření dvou-
stranných dohod se třetími zeměmi 
o obchodu s vínem, jejichž základem 
bude vzájemné uznávání a ochrana ze-
měpisných označení.

Podnět vyzývá k harmonizaci před-
pisů členských států, které se týkají ja-
zyka používaného na etiketách, „aby 
bylo zajištěno, že hospodářské subjek-
ty nebudou muset určité informace 
překládat z jednoho jazyka do druhé-
ho v případech, kdy je výraz používaný 
v cílové zemi velmi podobný, a nevznik-
lo tak riziko, že spotřebitelé budou uve-
deni v omyl“.

Parlament rovněž zdůrazňuje potře-
bu poskytovat podporu na mošt a rek-
tifikovaný moštový koncentrát použí-
vaný k obohacování. Podle poslanců 
je „nezbytné zachovat historický enolo-
gický postup“. EP zdůrazňuje potřebu 
pokračovat v podpoře poskytované na 
mošt používaný k výrobě hroznové šťá-
vy s cílem zachovat produkt používaný 
k jinému účelu, než je výroba vín, kte-
rý je „významný pro odvětví a napomá-
há udržovat rovnováhu na trhu“.

Z českých europoslanců v rozpravě 
vystoupil Oldřich Vlasák (EPP-ED),
který např. podporu destilace vína 
označil za „neefektivní mrhání ome-
zených prostředků“. Reformovaný trh 
s vínem podle tohoto poslance za ODS 
dnes nemotivuje producenty nekvalit-
ního stolního vína, o které není zájem, 
ke změně produkce směrem ke kvalitě: 
„Proto je reforma trhu s vínem nezbyt-
ná.“ Zpráva podle něho poskytuje mno-
ho návodů k posílení konkurenceschop-
nosti evropského vinařství. Za klíčovou 
oblast označil reformu rozpočtu: „Pod-
pora musí být úměrná stávající ploše pěs-
tování vinné révy a případně také hodno-
tě produkovaného vína. Není také mož-
né poskytovat náhrady za klučení vinic, 
které byly vysázeny v rozporu s acquis. 
Vývozní náhrady na stolní víno jsou zce-
la nesystémové a dobrému jménu evrop-
ských vín rozhodně nepřispívají.“ Tolik 
citace poslance Vlasáka a z příspěvku 
Davida Zelingera.  Eugenie Línková

Reformovat trh s vínem,
ale postupně

Pokud jde o víno a vše co souvisí s jeho produkcí a zpracováním, 
jsou poslanci Evropského parlamentu nejednotni a diskuse souvisejí-
cí s již dříve navrhovanými změnami je velmi bouřlivá. Co nám k to-
mu prozradil místní zpravodaj David Zelinger?

Na konci minulé-
ho volebního obdo-
bí prezident repub-
liky vrátil poslanec-
ké sněmovně novelu 
zákona o ochraně 
hospodářské soutě-
že, která se týka-
la ochrany našich 

potravinářských výrobců před nekalý-
mi praktikami našich velkoobchodních 
řetězců, a tato novela měla podporu více 
poslaneckých klubů. Vzhledem k ukon-
čení volebního období nemohla posla-
necká sněmovna toto u prezidenta již 
projednat, a novelu zákona bude nut-
né projednat znovu v tomto volebním 
období. Skupina poslanců ve spoluprá-
ci s Agrární komorou ČR, Potravinář-
skou komorou ČR a Úřadem na ochra-
nu hospodářské soutěže připravila nové 
znění novely a bude ji předkládat k pro-

jednání Parlamentu ČR. Novela vychá-
zí z původní novely, která nemohla být 
doprojednána v minulém volebním 
období. Vychází ze zkušeností našich 
potravinářů při jednání s velkoobchod-
ními řetězci a čerpá i z obdobných úprav,
které jsou zakotveny v soutěžním právu 
řady členských zemí Evropské unie. Spo-
lečným znakem všech těchto opatření je 
rozšíření působnosti soutěžního zákona 
na situace, kdy odběratel nemá domi-
nantní postavení na trhu maloobchodní-
ho prodeje, ale přesto je v silném posta-
vení vůči svým dodavatelům. Dodavatel 
se tedy nachází v postavení ekonomic-
ké závislosti, protože nemá ekvivalent-
ní alternativu pro prodej svých výrobků 
u jiného odběratele. Existence ekono-
mické závislosti má za následek nerov-
noprávný smluvní vztah mezi odběrate-
lem a dodavatelem, spočívající v zásad-
ním rozdílu ve vyjednávající pozici obou 

smluvních stran, která je podmíněna 
kupní silou odběratele. Uvedený nepo-
měr síly ve vyjednávací pozici umožňu-
je odběrateli získat výhody od dodava-
tele ve smluvních podmínkách, které by 
dodavatel nikdy neposkytl odběrateli za 
běžných podmínek. Do těchto výhod-
ných podmínek jsou pak zahrnovány 
všechny slevy, bonusy, poplatky spoje-
né s akcemi pro podporu prodeje, delší 
doby splatnosti faktur atd. 

 Skupina poslanců chce zabránit těm-
to praktikám a vytvořit spravedlivé tržní 
prostředí, které nevytváří možnost zne-
užití postavení na trhu. Odborná veřej-
nost bude mít možnost se k této nove-
le vyjádřit na půdě sněmovny v rámci 
semináře, který bude v rámci projedná-
vání novely organizován. 

 Ladislav Skopal,
 místopředseda zemědělského výboru 

PS PČR

Ochrana hospodářské soutěže pokulhává

Vážení čtenáři,
na straně 15

na 5 otázek odpovídá:
Ing. Pavel Hrdina, 

místopředseda představenstva
a generální ředitel společnosti

Bratři Zátkové, a. s.

Čeští potravináři, jejichž výrobky byly oceněny značkou KLASA, hledají obchodní partnery i na ruském trhu.



Letos to byl, a stále ještě asi chví-
li bude, problém s bakterií Liste-
rie monocytogenes, který znejisťuje 
zákazníky při nákupu potravin. Urči-
tě je možné potvrdit, že všechna zjiš-
tění nad limitního množství listerií 
nebyla taková, aby mohla přímo ohro-
zit lidské zdraví. To by muselo asi do-
jít k pomnožení listerií o několik řádů 
více. Nicméně ve všech případech došlo 
buď k nepropuštění do tržní sítě, popří-
padě stažení dotyčných šarží. Takový-
to postup státního veterinárního dozo-
ru je obvyklý, a je i účinný. A pokud jde 
o možný způsob onemocnění listerió-
zou, je třeba si uvědomit, že tato bak-
terie se nachází všude v okolním pro-
středí a v příznivých podmínkách se 

také může pomnožit v různých potra-
vinách, například i při špatně skladova-
ných potravinách doma v ledničce.

Loni sužovala veřejnost obava z pta-
čí chřipky neboli aviární influenzy. 
Zajisté určité problémy jsme zazname-
nali, bylo nalezeno čtrnáct labutí, kte-
ré na ptačí chřipku uhynuly. Do chovů 
drůbeže však díky veterinárním opat-
řením a pochopení chovatelů nebyla 
tato nákaza zavlečena. A pochopitel-
ně nebylo ohroženo zdraví lidí. Člověk 
by mohl onemocnět jedině tehdy, kdy-
by, řečeno s určitou nadsázkou, cho-
dil „spát s nemocnými slepicemi“, a to 
opravdu u nás nepřipadá v úvahu. A to 
nemluvíme o již prakticky zapomenuté 
světové aféře okolo onemocnění SARS 

v předchozích letech, které však Evro-
pu prakticky nezasáhlo.

Velkým problémem byla i bovinní 
spongiformní encefalopatie neboli BSE 
– nemoc šílených krav, která je spojo-
vána s novou variantou Creutzfelt Jako-

bovy nemoci u lidí, které podlehlo do-
sud kolem dvou set lidí, většina ve Vel-
ké Británii. Tento problém trochu ožil 
na základě zprávy, že v Rakousku „ze-
mřela žena na BSE“. Už sám titulek je 
špatný, neboť BSE opravdu člověk one-
mocnět nemůže, natož na tuto nemoc 
zemřít. K této zprávě je třeba dodat, 
že vůbec není ani jasné, zda šlo o no-
vou variantu Creutzfeldt Jakobovy cho-
roby. Pravda, veřejnost již pozapomně-
la, že riziko onemocnění touto nemocí 
v Evropě prakticky neexistuje, proto-
že se veškerý skot starší než 30 měsíců 
na jatkách na BSE vyšetřuje. Navíc se 
preventivně odstraňují a likvidují hla-
vy skotu s očima, mozkem a mandle-
mi, celá mícha a kus střeva. 

Co mají tyto aféry společného? To, že 
se týkají jídla a jistého archetypálního, 
či spíš atavistického strachu z toho, že 
prostřednictvím závadného jídla je mož-
né i umřít. A strach z neznámých a pou-
hým okem neviditelných bakterií, virů 
či prionů, to je z různých důvodů velmi 
snadno využitelný či zneužitelný feno-
mén. A když se jeden problém podaří se-
riózně a i nákladně vyřešit či zažehnat, 
hle, objeví se nový, popřípadě ožije starý. 

Určitě je při této příležitosti vhod-
né připomenout, že ti, kdo chtějí být 
správně informováni, mají možnost se 
obrátit přímo na místně příslušnou ve-
terinární správu, popřípadě na Státní 
veterinární správu ČR, nebo na její we-
bové stránky – www.svscr.cz

Na dotazy, zda nějakým způsobem 
může výskyt ptačí chřipky v Maďarsku 
ohrozit obchodování s českým drů-
bežím masem v rámci intrakomunitár-
ního trhu, lze odpovědět, že nikoli.

Maďarský státní veterinární dozor 
podnikl odpovídající kroky v souladu 

s veterinární legislativou, to znamená, 
že byla vymezena ohniska a bylo utrace-
no zhruba 10 000 kusů drůbeže, a zdá 
se, že situace je pod kontrolou.

Na rozdíl od Maďarska, kde je vel-
ké množství volných chovů drůbeže, tj. 
drůbeže chované ve výběhu, je situace 
v ČR odlišná. Tudíž možnost nakažení 

kontaktem s volně žijícími ptáky je 
u nás silně omezená. Právě na zákla-
dě zkušeností z loňského roku, kdy se 
podařilo za pomoci chovatelů zamezit 
zavlečení aviární influenzy do chovů, je 
možné říci, že by případné jarní riziko 
nemělo chovy ohrozit. 

Stále u nás probíhá monitorování náka-

zové situace v chovech drůbeže i u volně ži-
jících ptáků. V platnosti rovněž zůstávají 
preventivní opatření, která slouží k mini-
malizaci rizika zavlečení ptačí chřipky 
do našich chovů drůbeže. Jde především 
o zamezení kontaktu s volně žijícími ptá-
ky. Dále funguje systém o včasném varo-
vání – každé podezření musejí chovatelé 

hlásit místně příslušné veterinární sprá-
vě, popřípadě prostřednictvím soukro-
mého veterinárního lékaře.

Naši chovatelé i spotřebitelé by si 
měli být jisti, že státní veterinární dozor 
nákazovou situaci stále sleduje a v pří-
padě nějakých problémů přijme včas 
odpovídající opatření.

…a neuhynuly na ptačí chřipku. 
Jde o čtyři slepice a jednoho ko-
houta z osmnáctihlavého malocho-
vu ze Žleb ve Středočeském kraji, 
které uhynuly a následně byly vyšet-
řeny ve Státním veterinárním ústa-
vu Praha.

Chovatel se zachoval správně, tak, 
jak měl, náhlý podezřelý úhyn své 
drůbeže nahlásil Krajské veterinár-
ní správě pro Středočeský kraj. Dne 
6. února byly odebrány vzorky a ode-
slány k vyšetření do Státního veteri-
nárního ústavu Praha a 8. února byly 

Spotřebitelé dobře vědí, že všechen 
skot starší než 30 měsíců, tj. potenci-
álně rizikový, je na BSE vyšetřován. 
Na jatkách se preventivně vylučuje a 
poté neškodně odstraňuje tzv. SRM – 
specifikovaný rizikový materiál, kte-
rým se rozumí lebky s mozkem, oči-
ma, mandlemi, mícha a části střeva. 
Vyšetřují se i uhynulé kusy. 

Dosud bylo u nás od počátku roku 
2001 vyšetřeno na BSE přes milion ku-
sů skotu – přesně 1 061 289 zvířat. Za 
letošní leden to bylo 15 052. Na celko-
vé množství bylo zjištěno 26 případů ne-
moci šílených krav. A loni poprvé do-
šlo k poklesu zjištění proti předchozím 
létům, jenom 3 případy. Uvidíme le-
tos, doufejme, že půjde o setrvalý trend.

Státní veterinární správa ČR pova-
žuje za vhodné upozornit na praktic-
kou a šikovnou pomůcku pro dopravce 
zvířat. Je jí publikace Příručka osvědče-
ných postupů – transport živých zvířat. 

Protože od 5. 1. 2007 vstoupilo v plat-
nost nové Nařízení Rady (ES) č. 1/2005, 
o ochraně zvířat během přepravy a souvi-

sejících činností, a pro mnoho dopravců 
a přepravců jde stále o novou záležitost, 
vydal výbor pro ochranu hospodářských 
zvířat Ústřední komise pro ochranu zví-
řat jako doporučený informační materi-
ál k realizaci tohoto nařízení pro doprav-
ce živých zvířat i pro další chovatele 
Příručku osvědčených postupů – trans-

port živých zvířat, ve které jsou uvede-
ny základní informace o rizicích trans-
portu zvířat, stresu zvířat při přepravě, 
chování zvířat a nárocích na péči o ně 
při nakládce, přepravě a vykládce. Dále 
jsou uvedeny vzory osvědčení pro řidi-
če a průvodce zásilek se zvířaty, tech-
nická pravidla a základní požadavky 

vyplývající z uvedeného nařízení, včet-
ně symbolu pro označení vozidel. Naří-
zení platí pro přepravu zvířat na území 
ČR i v ostatních státech EU. 

Příručku je možné využít jako mate-
riál pro školení zajišťované chovateli 
nebo dopravci, pro školení personálu 
shromažďovacích středisek nebo osob, 

které manipulují se zvířaty na jatkách. 
Příručka je doporučena i jako informa-
tivní vybavení osádek vozidel přepravu-
jících živá zvířata. 

 Ke stažení ve formátu pdf  je od 19. 2.
příručka k dispozici na stránkách 
Ústřední komise pro ochranu zvířat, na 
adrese www.ukoz.cz 

Aféry vznikají, zanikají a ožívají

Již máme zkušenost s ptačí chřipkou, ale nepodceňujeme ji

Bylo jich pět… Břitce o BSE

Pomoc pro dopravce zvířat

Na Hromnice asi skřivan nezmrzne

…trichinel! Pravda, v našich 
produkčních chovech prasat trichi-
nelóza dosud zjištěna nebyla. Prá-
vě proto je vhodné na základě na-
řízení Komise (ES) č. 2075/2005 
uvažovat o možnosti uznávat hos-
podářství s chovy prasat za chovy 
úředně prosté trichinel.

Samozřejmě by záleželo na zájmu 
chovatelů, popřípadě také na tom, jaký 
by toto uznání mělo vliv na možnost 
uplatňování prasat a vepřového masa 

na trhu. Také je ještě ve hře, jaký test 
pro vyšetřování EU schválí. Podmín-
ky, podle kterých může být hospodář-
ství nebo kategorie hospodářství uzná-
na za prostou trichinel, uvádí článek 8 
až 12 nařízení Komise č. 2075/2005,
a to včetně podmínek uvedených v pří-
loze IV. Jsou zde uvedeny i povinnosti, 
které z procesu uznání vyplývají.

Určitě je vhodné o této možnosti 
uvažovat, neboť, pokud se u nás čas od 
času trichinela objeví, tak jen sporadic-
ky u černé zvěře, tj. divokých prasat. 

Za prasata prostá…

k dispozici výsledky vyšetření, které 
stoprocentně vyloučily onemocně-
ní aviární inf luenzou neboli ptačí 
chřipkou. 

Po ohledání uhynulých slepic bylo 
shledáno, že nebyly v dobrém zdravot-
ním stavu, a nyní probíhají další vyšet-
ření toxikologická, bakteriologická a 
parazitologická, aby bylo možno sta-
novit přímou příčinu úhynu.

Dávat tento případ do souvislos-
ti s ptačí chřipkou je nyní velmi má-
lo pravděpodobné, protože jednak ješ-
tě nezačaly tahy ptáků, zejména vod-
ních, a možný kontakt v tomto případě 
byl i velmi málo pravděpodobný.

Nicméně lze na tomto případu do-
kumentovat, že veterinární dozor fun-
guje tak, jak má, i to, že loňská infor-
mační kampaň pracovníků státního 
veterinárního dozoru zaměřená i na 
drobnochovatele byla účinná.

Připomínáme, že i nadále je nut-
né každé podezřelé úhyny i náhlé
změny zdravotního stavu vždy prově-
řit. Prvním krokem je vždy informo-
vat místně příslušnou krajskou vete-
rinární správu, popřípadě i prostřed-
nictvím soukromého veterinárního 
lékaře.

Stručně se dá říci, že bovinní spongiformní encefalopatie neboli BSE již 
dnes nikoho moc nevzrušuje, zákazníky řeznictví nevyjímaje. A to je dobře. 

Dejte pusu svému miláčkovi…
…ale jen pokud je očkovaný a odčervený. Samozřejmě pokud 

hovoříme o tom čtyřnohém! Právě v tomto období je vhodné zkontro-
lovat očkovací průkaz psa či kočky, zda není potřeba některé očko-
vání opakovat. Na prvním místě je vakcinace proti vzteklině, kte-
rou je nutné, jak stanoví veterinární zákon, každoročně obnovovat. 
První očkování musí zvíře absolvovat v období od stáří tří do šes-
ti měsíců. 

Kromě toho je také vhodné nechat psa očkovat i proti leptospiróze či 
parvoviróze. U koček lze doporučit vakcinovat zejména proti panleukopenii 
koček. A určitě je také dobře domácí zvířata pravidelně odčervovat. Nepří-
jemní jsou ploší červi jako například tasemnice (asi nejčastěji se hovoří 
o echinokokóze), ale i červi oblí jako různí hlísti a zejména škrkavky (trpí 
jimi nejčastěji mláďata). Po teplé zimě je určitě vhodné použít také přípra-
vek proti klíšťatům. Nejlépe je všechny zmíněné kroky podniknout po pora-
dě s veterinárním lékařem.

Zdá se, že letos přilétnuvší skřivani opravdu na 
Hromnice nezmrznou. Ale aby v konci zimy nestrá-
dala hospodářská zvířata, je třeba věnovat pozornost 
tenčícím se zásobám krmení, dále pak včas prohléd-

nout výběhy, zda nedošlo vlivem povětrnosti k jejich 
zabahnění. 

Zejména je nutné prověřit okolí napajedel, aby nebyla 
zabahněná, a nestala se tak na jaře živným prostředím pro 
pomnožení nežádoucích mikroorganismů nebo parazitů. 
Ve vlhkém prostředí se daří například mlžům, kteří jsou 
mezihostiteli motolice jaterní. Dále je dobré prohlédnout 
stav přístřešků pro zvířata, skot či ovce, která jsou chová-
na ve výběhu. Na kontrolu odpovídajících podmínek cho-
vu z hlediska zoohygienického i z hlediska pohody zvířat 
neboli welfare se opět, jako každoročně, zaměří inspekto-
ři krajských veterinárních správ.

Josef Duben, SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat 
na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz
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Všechny státní dozorové orgány, které kon-
trolují zdravotní nezávadnost potravin, přistou-
pily v souvislosti se záchyty bakterie Listeria 
v některých potravinářských výrobcích v posled-
ních měsících k vyšší četnosti kontrol. Dohled 
všech tří organizací – Státní veterinární správy 
ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
a hygienické služby – funguje naprosto koordi-
novaně tak, aby zachytil celý řetězec od výroby 
potravin přes jejich distribuci až po jejich pro-
dej v obchodní síti. Mezi uvedenými dozorový-
mi orgány funguje velmi dobrá komunikace při 

předávání informací zjištěných při kontrolách. 
Vyplynulo to ze  schůzky ministra zemědělství 
ČR Petra Gandaloviče s hlavním hygienikem 
ČR Michaelem Vítem, ředitelem Státní vete-
rinární správy ČR Milanem Malenou a ředite-
lem Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Jakubem Šebestou. 

„V minulých týdnech odhalily intenzivní kon-
troly zvýšené procento výskytu bakterie Listeria 
nad povolenou normu u dovozových ryb, konkrét-
ně uzených lososů. Tyto výrobky byly okamžitě 
staženy z obchodní sítě, s dovozci závadných šarží 

je vedeno správní řízení a zboží od těchto obchod-
níků bude v následujícím období podrobeno ješ-
tě mnohem intenzivnější kontrole,“ uvedl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

„I když v posledních měsících došlo k vyššímu 
výskytu onemocnění listeriózou, stále jde o spora-
dický výskyt. Nelze mluvit o epidemii,“ konstato-
val hlavní hygienik Michael Vít.

I přes důsledný systém státní kontroly leží po-
dle ministra Petra Gandaloviče nezastupitelná 
odpovědnost i na samotném spotřebiteli. Ten by 
se měl řídit datem spotřeby, potraviny skladovat 

a upravovat podle pokynů uváděných výrobcem 
(tepelně upravit, pokud to výrobce uvádí). „Lidé 
by při volbě potravin měli přihlédnout ke svému 
zdravotnímu stavu a možné snížené imunitě, což 
platí zejména pro chronicky oslabené pacienty,“ 
upozornil Michael Vít.

Při dodržení všech zásad odpovědné konzu-
mace nepředstavují potraviny prodávané na čes-
kém trhu z hlediska listerie žádné riziko, shodli se 
ministr Petr Gandalovič a Michael Vít.

 Táňa Králová
tisková mluvčí MZe ČR

Společné prohlášení ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče
a hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta 

k výskytu bakterie Listeria v některých potravinářských výrobcích

Značka KLASA se stala synony-
mem pro kvalitní české potravi-
ny. Díky této značce roste i důvěra 
v české potraviny. Spotřebitelky již 
nyní kupují většinou české potravi-
ny a zájem o domácí produkci stou-
pá. To jsou závěry z průzkumu, který 
nechal na sklonku roku 2006 zpra-
covat Státní zemědělský intervenční 
fond, jež značku KLASA spravuje. 

Znalost značky KLASA rok od roku 
stoupá. Zatímco v polovině roku 2005 
si ji spontánně vybavilo pouze 6 % spo-
třebitelek, na konci roku 2005 to bylo 

již 36% a na konci loňského roku 59% 
spotřebitelek ve věku od 20 do 55 let. 
Podpořená znalost značky KLASA 
vzrostla až na 81% oproti 17% z polo-
viny roku 2005. 

Značka KLASA je nejvíce známa 
mezi spotřebitelkami s vysokoškol-
ským vzděláním (73%) a lze konstato-
vat, že znalost značky KLASA je pří-
mo úměrná úrovni vzdělání. Značka 
KLASA se s podpořenou znalostí 81% 
stala nejznámější značkou pro oceně-
ní tuzemské kvality, 65% respondentů 
uvádělo také značku Bio a 47% značku 
Czech Made.

Rostoucí znalost značky KLASA 
souvisí s masivní komunikační kam-
paní. Více než tři čtvrtiny spotřebite-
lek zaznamenaly reklamu pro značku 
KLASA. Reklama podle nich působí 
důvěryhodně, dokáže upoutat pozor-
nost, je srozumitelná a podněcuje 
zájem vyzkoušet nové výrobky oceně-
né certifikátem KLASA.

Spotřebitelé si uvědomují potře-
bu označovat kvalitu zejména u mlé-
ka a mléčných výrobků (88%), masa 
a masných výrobků (79%) a u mlýn-
ských a pekárenských výrobků (67%). 
Při nákupu potravin dává 69% spotřebi-

telek přednost právě výrobkům oceně-
ných národní značkou kvality KLASA. 
78% spotřebitelek v průzkumu uvedlo, 
že kupuje potraviny, které pochází od 
českých výrobců potravin. 59% spotře-
bitelek rovněž přiznalo, že nyní kupuje 
více českých potravin než před rokem. 
51% se domnívá, že začalo preferovat 
české potraviny díky značce KLASA.

Drtivá většina spotřebitelek (93%) 
je s kvalitou českých potravin spokoje-
na. 82% se domnívá, že kvalita českých 
potravin se za posledních 5 let zlepši-
la a 77% spotřebitelek je přesvědčeno, 
že tuzemské potraviny jsou kvalitnější 

než zahraniční. 73% spotřebitelek by 
rovněž uvítalo výraznější logo značky 
KLASA na obalech výrobků. 

Díky značce KLASA se více než 
polovina spotřebitelů začala zajímat 
o kvalitu českých potravin. 85% spo-
třebitelek kupuje potraviny se značkou 
KLASA, aby mělo záruku kvalitního 
potravinářského výrobku. Tři čtvr-
tiny spotřebitelů chtějí koupí výrob-
ků se značkou KLASA podpořit čes-
ký potravinářský průmysl. Pro více 
než polovinu respondentů výzkumu je 
koupě těchto výrobků výrazem vlaste-
nectví.

Národní značku kvality KLASA
zná už více než 80 % spotřebitelek, zájem o české potraviny stoupá

Značka KLASA 3. etapa výzkumné série – leden 2007

Velká spotřebitelská soutěž, 
která probíhala od září do kon-
ce prosince loňského roku již 
zná své vítěze. Podstatou sou-
těže bylo nasbírat a poslat co 
nejvíce obalů z výrobků se znač-
kou KLASA. Dva soutěžící, kte-
ří nasbírali nejvíce obalů, získají 
celý sortiment výrobků se znač-
kou KLASA.

Vítězem se stala Martina Fišero-
vá z Chotěšova, která nasbírala neu-
věřitelných 23.184 ks obalů z výrobků 
se značkou KLASA. „Lidé se mě čas-
to ptají, jak jsem mohla nasbírat tolik 
obalů. Do soutěže jsem zapojila celou 
rodinu, přátele, známé a známé zná-
mých. Sbírání nabralo spád až před 
Vánoci, kdy všichni pekli a nakupova-
li spoustu potravin,“ vysvětluje Marti-
na Fišerová. 

Na druhém místě se umístila Svět-
lana Vydrová ze Zvěřínek – Hořátev, 
která do soutěže poslala 12.200 ks. 
Také ona do sbírání zapojila celou 

Soutěž Kupujte potraviny KLASA a stolujte celý rok zdarma zná již své vítěze
rodinu a přátele. „Snažila jsem se do 
soutěže zapojit co nejvíce lidí. Teď 
alespoň nemám starosti s tím, jak 
naložím s tak velkou výhrou – se vše-
mi se poctivě rozdělím,“ říká Světla-
na Vydrová. 

Hlavní výhru, celý sortiment potra-
vin se značkou KLASA, budou výher-
kyně dostávat postupně. Každý týden 
obdrží balíček s vybranými potravi-
nami KLASA. „Výrobky se značkou 
KLASA jsme kupovali již dříve. Díky 
soutěži jsme ale objevili i další skvělé 
KLASA výrobky,“ říká Martina Fiše-
rová. „Oblíbili jsme si zejména sýry 
a kuřecí maso,“ prozrazuje Světlana 
Vydrová.

Soutěže se zúčastnilo celkem 
24.856 spotřebitelů, každý z nich při-
tom dostal za svou zásilku s minimál-
ním počtem 10 ks obalů garantovanou 
vedlejší výhru. V rámci soutěže nasbí-
rali spotřebitelé celkem 613.774 obalů 
z výrobků se značkou KLASA.

  SZIF

V pražské restauraci Patriot převzali výherci certifikát, který jim zajišťuje celoroční zásobu potravin se značkou KLASA.
Zleva: Jitka Rambousková, pověřená řízením Odboru pro marketing SZIF, Dipl. Ing. – sc.agr. Vladimír Eck, ředitel SZIF,  
výherkyně Světlana Vydrová a Martina Fišerová a ředitel komunikační agentury Mather Ondřej Obluk.

Potravinářský zpravodaj 3 / 2007  z domova – aktuálně / 3 



Ministr zemědělství ČR Petr Gan-
dalovič a jeho první náměstek Ivo 
Hlaváč mluvili s prezidentem Potravi-
nářské komory ČR Jaroslavem Cam-
plíkem a ředitelem komory Mirosla-
vem Kobernou především o mož-

nostech čerpání evropských peněz 
pro zpracovatele v novém progra-
movacím období a také o pokračo-
vání podpory propagace tuzemských 
potravin prostřednictvím národní 
značky Klasa.

V České republice je dlouhodobě 
evidována nízká nemocnost listerió-
zou u lidí, a to v hodnotách mezi 1–2 
onemocněními na 1 milion obyvatel 
(tj. 0,1–0,2 na 100 000 obyvatel). 

V roce 2006 se nemocnost postupně 
zvyšovala a v posledním čtvrtletí bylo 
hlášeno 48 onemocnění. 

Celkem bylo v roce 2006 zjištěno 
80 onemocnění (5x více než v roce 
2005) a 7 dalších v lednu 2007. Všech-
na onemocnění byla laboratorně potvr-
zena. Epidemie vyvrcholila v listopadu 
(20 onemocnění) a v prosinci (19 one-
mocnění). 13 nemocných v průběhu 
roku zemřelo, z toho dva novorozenci 
a 11 osob s průměrným věkem 71 let, 
a s nejvyšší úmrtností ve věkové sku-
pině nad 75 let (3 úmrtí ze 4 onemoc-
nění). K dalšímu úmrtí novorozence 
došlo v lednu 2007. 

Úmrtnost v roce 2006 byla 16,3%, 
tj. poloviční např. při srovnání s lety 
2002–2003, kdy přesáhla 30 %.

Novorozenecká listerióza byla dia-
gnostikována v 11 případech (v lednu 
2007 zjištěny 3 další), u dvou žen do-
šlo v důsledku infekce k předčasnému 
ukončení těhotenství. 

Distribuce nemocných podle věku 
dokumentuje 3 hlavní rizikové skupi-
ny: novorozence, těhotné ženy a oso-

by vyššího věku s oslabenou imunitou, 
většinou s velmi závažným základním 
onemocněním, v 16 případech s nádo-
rovým onemocněním. 

V prvotní anamnéze velké části ne-
mocných byla zjištěna konzumace ně-
kterých druhů sýrů (tj. zrajících, zrají-
cích pod mazem, zrajících v celé hmo-
tě, s plísní uvnitř hmoty, s plísní na 
povrchu, měkkých, poloměkkých, ta-
vených apod.). Dále byla uváděna kon-
zumace paštik, lahůdkových salátů, 
tepelně neupravených masných výrob-
ků, tlačenky, rolky, šunky, aspiku, ry-
bích výrobků apod. 

Konzum sýrů v anamnézách ne-
mocných jako významný byl hodno-
cen u 23 pacientů z období vrcholu 
epidemie. Anamnestická data budou 
ještě upřesňována standardním dotaz-
níkem, který byl používán při šetření 
v EU v roce 2003.

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve 
spolupráci se Státní veterinární sprá-
vou a Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekcí zahájilo rozsáhlou 
kon trolní kampaň, v průběhu které až 
dosud proběhlo více než 2 000 kontrol 
hygieniků, veterinární správy a potra-
vinářské inspekce. Bylo odebráno cca 
2200 vzorků jednotlivých potravin na 
vyšetření, počet pozitivních nálezů se 
pohyboval mezi 1–2 procenty. Bylo 

vydáno více než 100 opatření k odstra-
nění zjištěných nedostatků.

Izolované kmeny listerií od nemoc-
ných a z potravin byly soustředěny 
v Národní referenční laboratoři (NRL) 
pro listerie, která provádí průběžně je-
jich bližší identifikaci. Podle izolátů 
zaslaných přímo do NRL bylo dohle-
dáno i několik případů onemocnění, 
které nemocnice neohlásily orgánům 
ochrany veřejného zdraví. 

Z hlediska celého roku 2006 lze kon-
statovat, že postižena byla prakticky ce-
lá polovina republiky, konkrétně oso-
by ve 39 okresech ze všech 14 krajů, 
v roce 2007 se infekce zatím vyskytla 
v 5 okresech. Nemocnost na Moravě 
převýšila nemocnost v Čechách, ve 4. 
čtvrtletí dvoj až trojnásobně. 

Situací ve výskytu listeriózy v ČR se 
dále zabývá Hygienická služba, Státní 
veterinární správa, Státní zemědělská 
a potravinářská infekce, Státní zdravot-
ní ústav a také Svaz obchodu a cestov-
ního ruchu. 

Přestože jak epidemiologická šetře-
ní, tak laboratorní vyšetřování dosud 
probíhají, lze předběžně konstatovat, 
že na vysokém výskytu listerióz v ČR 
v roce 2006 se podílela jednak epide-
mie po konzumaci kontaminovaného 
zrajícího sýru dostupného v distribuční 
síti, jednak nahromadění sporadických 

případů listeriózy u vysoce rizikových 
pacientů se sníženou imunitou spoje-
nou s chemoterapií nádorových one-
mocnění, z nichž někteří mohli one-
mocnět i po nízkých infekčních dáv-
kách z jiných rizikových potravin. 

ZÁVĚR :
1.  Dozorové orgány budou nadále po-

kračovat v kontrolách dodržování 
systémů HACCP a GMP (správná 
hygienická a výrobní praxe) u výrob-
ců a prodejců.

2.  Dozorové orgány budou nadále při 
kontrolních akcích sledovat dodržo-
vání nařízení komise ES č. 2073/
2005 o mikrobiologických krité riích 
pro potraviny.

3.  Vzhledem k měnícím se demogra-
fickým ukazatelům (stárnoucí popu-
lace, vyšší výskyt pacientů s oslabe-
nou imunitou v populaci) budou 
se obě ministerstva, tj. zdravotnic-
tví i zemědělství, podílet na vzdělá-
vacích aktivitách pro širokou veřej-
nost včetně citlivých skupin

4.  Vzdělávací aktivity budou zaměře-
ny i na základní požadavky na ucho-
vávání a nakládání s potravinami se 
zaměřením na potraviny určené 
k přímé spotřebě.

5.  MZ požádá Pasteurův Institut 
v Paříži o konfirmaci, tj. potvrze-

ní epidemického kmene L. mono-
cytogenes.
Na závěr bychom použili slova pana 

prof. MUDr. Jiřího Schindlera, eme-
ritního přednosty Mikrobiologického 
ústavu 3. lékařské fakulty UK v Praze:

Přítomnost listerií ještě neznamená 
bezprostřední akutní nebezpečí. One-
mocnění, zejména hromadná, vznika-
jí při jejich velkém výskytu a u ohro-
žených osob. Hovoří se o trojúhelní-
ku rizika: zvýšená vnímavost či snížená 
imunita, vetší množství listerií a pato-
genní vlastnost toho či onoho kme-
nu bakterie. Nesporné je nebezpečí 
pro plod infikovaných těhotných ma-
tek. V běžném životě je infekce vcelku 
vzácná, nebezpečí spočívá v poměr-
ně těžkém, až smrtelném průběhu. Za 
posledních 10 let do roku 2006 bylo 
u nás ročně hlášeno od 10 do 23 přípa-
dů onemocnění. Listerie není možno 
z okolí člověka odstranit. Lze zreduko-
vat jejich výskyt v potravinách a snažit 
se je eliminovat. Je zřejmé, že nákaza 
z potravin je nejvýznamnější. Úkolem 
odborníků, ale i novinářů je informo-
vat o podobných jevech věcně, nevyvo-
lávat přílišné znepokojení a učit lidi žít 
v prostředí s mikroby s klidem v duši, 
s důvěrou ve veterinární kontrolu i zod-
povědnost výrobců a se střízlivou opa-
trností k vlastnímu zdraví.

Ministr zemědělství ČR
Petr Gandalovič jednal

s představiteli
Potravinářské komory ČR

Na cyklu pravidelných pracovních setkávání se 26. ledna při své prv-
ní schůzce dohodli ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič a jeho první 
náměstek Ivo Hlaváč s představiteli Potravinářské komory ČR – preziden-
tem Jaroslavem Camplíkem a ředitelem Miroslavem Kobernou. 

Potravináři
na jednání

u ministra práce
a sociálních věcí

O společných krocích Potravinář-
ské komory ČR a ministerstev zdra-
votnictví a zemědělství ČR v oblasti 
zdravé výživy a vzdělávání spotřebite-
lů informovali ministra práce a soci-
álních věcí Petra Nečase na společné 
schůzce v polovině ledna prezident 
PK Jaroslav Camplík a ředitel PK 
Miroslav Koberna. V rámci jednání 
se hovořilo také o možnostech navá-
zání užší spolupráce mezi PK a mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí. 

Předběžná zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR
o výskytu listeriózy v České republice v roce 2006

( I N F O R M A C E  P R E Z E N T O V A N Á  N A  T I S K O V É  K O N F E R E N C I  D N E  1 .  2 .  2 0 0 7 )

SVS ČR: VÝROBA SÝRŮ V ČR JE MINIMÁLNĚ 
SROVNATELNÁ  SE STANDARDY ZEMÍ EU,

V MNOHA PŘÍPADECH I VYŠŠÍ 

Potravinářské podniky, které v ČR spadají pod veterinární 
dozor, vyrábějí zdravotně nezávadné potraviny, v mnoha pří-
padech dokonce na vyšší úrovni, než je tomu v zemích EU. 
Konstatoval to na tiskové konferenci Potravinářské komory 
ČR věnované rizikům listeriózy ústřední ředitel Státní veteri-
nární správy ČR Milan Malena.

Jak dále sdělil, přitom samozřejmě existují potraviny, které růst 
listerií umožňují, a které to neumožňují. Není ale správné konsta-
tovat, že příčinou nárůstu výskytu nemoci listerióza je potravinář-
ská výroba. 

Tuzemští výrobci potravin podle Maleny ustanovení evropské 
i národní potravinářské legislativy dodržují. K tomu jim slouží napří-
klad schválené systémy kritických bodů (HACCP) a zásady správ-
né výrobní praxe. 

K nálezům listerií přesto může dojít. Statistiky SVS evidují za loň-
ský rok v ČR záchyt listerií zhruba ve dvou a půl procentech z veš-
kerých kontrolovaných potravinářských výrobků. Přímo v mlékáren-
ském průmyslu se pak záchyt bakterie Listeria monocytogenes pohy-
boval mezi jedním až dvěma procenty. „V době zvýšených kontrol 
v období od 5. prosince 2006 do 8. ledna 2007 zachytily kontroly 
výskyt listerie u šesti procent všech výrobků,“ uvedl šéf veterinářů. 

Listerie se přitom podle jeho údajů může objevit kdekoli. „Když 
nechala SVS vyšetřit například do ČR dovážené ryby, například uze-
ného lososa, tak ve čtyřech z pěti odebraných vzorků tohoto lososa 
se listerie objevila,“ říká.

Milan Malena přikládá velkou důležitost osvětě řadového spo-
třebitele. SVS ČR proto spolu se Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí a Ministerstvem zdravotnictví ČR připravila doporu-
čení pro výrobce, obchodníky a spotřebitele o rizicích této bakterie 
a o tom, jak je zmírňovat. 

MADETA: NA ZÁPADĚ BY NEPRAVDY
O RIZIKOVÝCH SÝRECH SKONČILY U SOUDU

Pokles tržeb o 112 milionů korun, zisku o 6,4 milionu korun 
či prodejů sýrů Romadúr nebo Niva o 40 procent – takový je 
podle Milana Teplého, generálního ředitele jihočeské Made-
ty, největšího tuzemského výrobce sýrů a mlékárenského pod-
niku vůbec, dosavadní účet za zkreslené informace spojené 
s kauzou listerie v ČR – jenom co se týče Madety.

„Informace, že mezi rizikové skupiny výrobků patří sýry z nepas-
terizovaného mléka spolu s ilustračními snímky námi vyráběných 
sýrů Madetu zásadně diskvalifikují. V zahraničí, kdyby byla nějaká 
firma takto poškozena, skončil by případ bezpečně u soudu,“ zdů-
raznil Teplý.

Podle jeho údajů Madeta investovala například jen do mlékárny 
v Českém Krumlově, která je stěžejním výrobcem Nivy v ČR, kde 
se tento sýr vyrábí od roku 1952, za posledních tři a půl roku 250 
milionů korun. „Tamní sklepy jsou nyní na úrovni operačních sálů. 
Přesto je takový výrobek označen jako rizikový, protože je údajně 
vyroben z nepasterizovaného mléka. Státní veterinární správa při-
tom provádí v těchto provozech když ne denní, tak minimálně týden-
ní šetření, a hlavně, pasterizace mléka je v ČR nařízena zákonem. 
Když pak v tisku vyjdou informace, že spotřebitelé se mají vyva-
rovat konzumace českých sýrů z nepasterizovaného mléka, musím 
v tom vidět duševní darebáctví nebo profesní selhání člověka,“ kon-
statoval Teplý.

Šéf Madety se zastává i dalších tuzemských výrobců, například 
loštické tvarůžkárny, která také doplatila na zkreslené informace. 
„Listerie se tam nenašla v tvarůžkách, ale v průmyslovém tvarohu 
a průmyslový tvaroh nebyl expedován do tržní sítě,“ uvedl na pra-
vou míru tuto kauzu Teplý.

Podle jeho slov by bylo spravedlivé říci, že bakterie Listeria mono-
cytogenes se našla především v dovozových sýrech z nepasterizova-
ného mléka. Přesto se závadnost měkkých zrajících sýrů spojuje se 
sýry jako Niva, Blaťácké zlato, Romadúr či Kamadet, které vyrábí 
Madeta. „Jsme tak srovnáváni s výrobci sýrů z Mexika a nikdo za to 
nenese odpovědnost,“ konstatoval Teplý.

Osvětě kolem listerie nepomohli podle jeho slov ani obchodníci. 
„Mám dokladováno, jak prodavačka v nejmenovaném obchodu při-
jde k zákaznici se slovy – Vy si také berete ty jedovaté sýry, Vy se 
chcete otrávit? A za takový marketing mám platit miliony korun za 
zalistovaní poplatky?“, ptá se Teplý.
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Tisková konference Potravinářské komory ČR k problematice
výskytu bakterie Listeria monocytogenes v  potravinářské výrobě

Předseda představenstva a generální ředitel Madeta, a. s., Ing. Milan 
Teplý na tiskové konferenci Potravinářské komory ČR věnované proble-
matice listerií (první zleva). Na snímku společně s ústředním ředite-
lem Státní veterinární správy ČR MVDr. Milanem Malenou, Ph.D.

Foto ze společného setkání nejvyšších představitelů Ministerstva zemědělství ČR
a Potravinářské komory ČR: (zleva) 1. náměstek ministra zemědělství ČR PhDr. Ivo 
Hlaváč, ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič, prezident PK ČR Ing. Jaro-
slav Camplík a ředitel PK ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc.



1. CO JE LISTERIA MONOCYTOGENES 
A LISTERIÓZA?

Listeria monocytogenes (dále jen LM) je 
patogenní bakterie, která je běžně přítomna 
v životním prostředí. LM se vyskytuje např. 
v půdě, v prachu, v povrchových vodách, 
na rostlinách, v krmivech pro zvířata (např. 
v siláži) apod. LM vyvolává onemocnění – 
tzv. listeriózu.

LM je mikrobiologicky charakterizována jako 
gram pozitivní nesporotvorná fakultativně anae-
robní tyčinka, kataláza pozitivní, oxidáza nega-
tivní, na kultivačních médiích s přídavkem bera-
ní krve roste v menších koloniích a tvoří striktní 
hemolýzu.

Zdroje kontaminace
surovin/potravin LM

Kontaminovány mohou být jak potraviny, tak 
suroviny živočišného i rostlinného původu. 
Možné zdroje kontaminace:
•  znečištění vstupní suroviny např. obsahem 

střev jatečních zvířat; 
•  znečištění surovin nebo potravin hospodářský-

mi nebo volně žijícími zvířaty (např. trusem 
ptáků, hlodavců a hmyzem);

•  zelenina a některé druhy ovoce znečiště-
né např. půdou, čerstvým hnojem, kejdou, 
močůvkou a vodou s obsahem fekálií;

•  nedodržování zásad osobní hygieny a správné 
výrobní a hygienické praxe.

Charakteristika a vlastnosti LM
Odolnost LM vůči vnitřním a vnějším fakto-

rům:
•  je schopna růstu a pomnožení v širokém roz-

mezí teplot (od 0 do 50 °C), 
•  přežívá i teploty při mrazírenském skladová-

ní,
•  obvykle nepřežívá pasterační teploty,
•  nepřežívá sterilační teploty,
•  růst není podporován při pH ≤ 4,4,
•  růst není podporován při hodnotě aktivity 

vody (aw) ≤ 0,92,
•  může přežívat v potravinách i s vyšší koncent-

rací soli (10 až 15 % NaCl),
•  obvykle je citlivá k běžným dezinfekčním pro-

středkům,
•  má schopnost přilnout k pracovním a techno-

logickým povrchům.

Onemocnění vyvolané LM – listerióza
Listerióza je jako onemocnění z potravin zná-

mé nejméně 25 let, kdy byly vyvinuty dostateč-
ně citlivé detekční metody. Dříve se předpoklá-
dalo, že příčinou onemocnění u lidí je především 
kontakt s nemocnými zvířaty. Výskyt listerióz je 
v posledních letech ve většině evropských států 
uváděn mezi 2 až 10 případy na 1 mil. obyvatel. 
Přestože se jedná o poměrně vzácné onemocně-
ní, musíme mu věnovat velkou pozornost, a to 
především z důvodu závažnosti průběhu one-
mocnění, které může ohrožovat pacienta i na 
životě.

2. DOPORUČENÍ
PRO VÝROBCE

VE VZTAHU K NEBEZPEČÍ VÝSKYTU 
LISTERIA MONOCYTOGENES

Hlavní zásady
Prověření a revize postupů založených na prin-

cipech HACCP stanovených pro výrobu potravin 
z hlediska výskytu LM.

V souladu s požadavky nařízení Komise (ES) č. 
2073/2005 ověřovat, zda výrobky, které představu-
jí riziko výskytu LM pro veřejné zdraví, odpovídají 
předepsaným mikrobiologickým kritériím. 

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 
2073/2005 analyzovat trendy ve výsledcích vyšet-
ření. 

Vyloučení možnosti sekundární kontaminace 
hotových výrobků.

Další zásady
Každý výrobce by měl ze svého vyráběného sor-

timentu vytipovat, respektive vybrat ty potraviny, 
u nichž se dá očekávat vyšší výskyt bakterie LM, 
tzv. rizikové potraviny. 

K výrobě, zejména rizikových potravin, by měli 
výrobci používat suroviny od prověřených doda-
vatelů. 

Výrobci by měli od dodavatele rizikových suro-
vin požadovat výsledky mikrobiologických vyšet-
ření dodávaných surovin.

Je nutné organizovat pořadí výroby tak, aby 
riziko mikrobiální kontaminace výrobku bylo co 
nejmenší.

Pokud jsou vyráběny výrobky na stejném výrob-
ním zařízení, měly by být vzaty v úvahu následu-
jící zásady:
a)  zpracovávat nejprve suroviny s nižším stupněm 

rizika a následně suroviny rizikovější (např. nej-
prve vyrábět salát z masných výrobků, potom 
rybí),

b)  výrobky, které nejsou v dalším procesu podro-
beny ošetření, jež omezuje přítomnost LM, 
vyrábět dříve než ty, které takovému ošetření 
podrobeny budou.
Zohlednit objem výroby a výrobní režim ve 

vztahu k nutnosti dodržení požadovaných kritérií 
bezpečnosti potravin a režimu sanitace.

Výrobce musí kontrolovat důsledné dodržová-
ní osobní hygieny zaměstnanců pracujících v bez-
prostředním kontaktu s nebalenými potravinami, 
surovinami. 

Výrobce by měl vést zaměstnance k plnění 
jejich povinnosti neprodleně ohlásit příznaky one-
mocnění, které může být přenášeno potravinami. 

Ověřovat účinnost sanitačních postupů ve vzta-
hu k eliminaci LM (např. zda jsou dezinfekční 
prostředky používány v doporučených koncen-
tracích; účinnost sanitace ověřovat např. pomo-
cí stěrů).

Kontrola dodržování předepsaných teplot 
úchovy potravin a surovin již při přejímce zboží, 
uskladnění v zázemí výrobny.

Výrobci by měli prověřit, zrevidovat, případně 

nově stanovit kontrolní hodnoty a meze významné 
pro ovládání rizika bakterie LM. K orientačnímu 
sledování výskytu LM v průběhu výroby je možné 
využít rychlých screeningových metod. Tyto ori-
entační testy se nedoporučují použít ke kontrole 
finálních výrobků (pozn. – pro úřední kontroly je 
možné použít pouze referenční metody uvedené 
v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005). 

Výrobci vyrábějící potraviny, které mohou před-
stavovat riziko LM pro veřejné zdraví, musí odebí-
rat vzorky z míst a zařízení pro zpracování a zís-
kané výsledky vyšetření musí analyzovat. Zjistí-li 
trend směrem k nevyhojujícím výsledkům, pod-
niknou bez zbytečného odkladu příslušná opatře-
ní k nápravě situace. Doporučuje se provádět stě-
ry z míst a zařízení pro zpracování. 

Výrobci musí vést evidenci o aktualizaci doku-
mentace a záznamů.

Je nutné vyloučit možnost kontaminace potra-
vin během skladování a přepravy.

Za účelem minimalizace rizika kontamina-
ce LM by si měli výrobci projít v rámci analýzy 
nebezpečí výskytu LM nejen celý vyráběný sorti-
ment, ale i všechny prováděné činnosti a měli by 
hledat, co se může stát a co učiní, aby nenasta-
la chyba, a nedošlo tak k narušení bezpečnosti 
potravin. 

Vzhledem k tomu, že v prostředí provozoven 
přežívají bakterie LM ve výrobním zařízení, na 
podlahách, stěnách, stropech, v kanalizačním 
systému, ve výrobních a manipulačních prosto-
rách provozovny, na dopravních prostředcích uv-
nitř provozovny apod., je zapotřebí vytipovat sta-
ro/nová místa v procesu zacházení s potravina-
mi, zejména tam, kde by mohla LM znamenat 
ohrožení bezpečnosti potravin zejména s ohledem 
na jejich sekundární kontaminaci – např. zavlečení 
LM do výrobních provozoven vstupními surovina-
mi, zaměstnanci, případně jinými cestami. 

3. DOPORUČENÍ
PRO OSTATNÍ PROVOZOVATELE 
POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ, 

ZEJMÉNA PRO PRODEJCE
VE VZTAHU K NEBEZPEČÍ VÝSKYTU 

LISTERIA MONOCYTOGENES

Prodejci by měli uvádět do oběhu pouze potra-
viny od prověřených výrobců. 

Prodejci by měli v rámci odběratelsko-dodava-

telských vztahů vyžadovat od svých dodavatelů 
relevantní důkazy v dostatečné četnosti o tom, že 
dodávané potraviny jsou bezpečné.

Je nutné dodržovat chladící řetězec. Např. 
nepřeplňovat chladící a mrazící zařízení a pravi-
delně provádět kontrolu teplot.

Z důvodu možné křížové kontaminace je nutné 
striktně dodržovat povinnost odděleného uchová-
vání potravin určených k přímé spotřebě a potra-
vin určených k tepelnému ošetření.

Prodejce musí zamezit riziku sekundární kon-
taminace nebalených potravin správnou manipu-
lací s nimi:
•  precizním čištěním a následnou dezinfek-

cí nástrojů, chladících vitrín, nádob na stu-
denou kuchyni, krájecího, porcovacího 
a balícího zařízení (LM může do 20 min.
vytvořit ve vlhku biofilm při nedostatečném 
ošetření zařízení a ploch, a to i na nerezu!);

•  nezasunováním cenovek do potravin;
•  krájením rizikových potravin po dávkách, čiš-

těním a dezinfikováním kráječe po různých 
druzích;

•  dodržováním doporučených koncentrací, tep-
lot a doby působení použitých dezinfekčních 
prostředků;

•  ověřováním účinnosti sanitačních postupů ve 
vztahu k eliminaci LM – např. stěry, otisky 
z pracovních ploch, krájecích zařízení aj.

Je nutné provádět pravidelnou deratizaci a dez-
insekci.

Je nutné dodržovat zásady osobní hygieny 
zaměstnanců, včetně pravidelného proškolování.

Prodejce by měl vést zaměstnance k plnění 
jejich povinnosti neprodleně ohlásit příznaky one-
mocnění, které může být přenášeno potravinami. 

Je nutné nepodceňovat možnost kontaminace 
při nakládání s potravinami, během přepravy a při 
vykládce v místě dodání. 

Je nutné odstraňovat potravinářské odpady, nepo-
živatelné vedlejší produkty a jiný odpad z prostor, 
kde se nacházejí potraviny (možný zdroj kontami-
nace). 

4. ZÁSADY
OSOBNÍ HYGIENY

Zaměstnanci pracující v potravinářství musí 
pečovat o tělesnou čistotu. V souvislosti s mož-
ným výskytem LM právě ruce vyžadují největší 
péči, neboť jejich prostřednictvím lze nejsnáze 
přenést LM na potraviny. Především při manipu-
laci se syrovými potravinami živočišného původu 
a nečištěnou zeleninou včetně brambor, je důsled-
né mytí rukou velmi významné. Ruka je univer-
zální prostředek k přenosu škodlivých mikroorga-
nismů, protože se někdy v rychlém sledu dotýká 
znečištěných a čistých předmětů, surovin či hoto-
vých výrobků.

Proto platí, že si zaměstnanci musí vždy umýt 
ruce:
•  před zahájením práce,
•  při přechodu z nečisté práce na čistou,
•  po čištění nosu,
•  při každém znečištění, např. při manipulaci 

s odpady,
•  po použití záchodu.

Rozhodně nestačí jen rychlé a ledabylé oplách-
nutí vodou. Jak musí být ruce umývány?
•  Úplně namoč!
•  Namydli!
•  Případně vyčisti nehty!
•  Opláchni vodou!
•  Osuš!

Na rukou nesmí být prstýnky, náramky apod., 
protože prostor pod nimi je těžko omyvatelný 
resp. dezinfikovatelný a může být zdrojem kon-
taminace.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších dozorových orgánů výrobcům 
a prodejcům ve vztahu k nebezpečí výskytu Listeria monocytogenes v potravinách
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Asociace výrobců lahůdek uspořáda-
la 14. února v Jihlavě odborný seminář 
věnovaný prevenci výskytu listerií v la-
hůdkářských výrobcích. Na semináři se 
zástupci lahůdkářů shodli, že kvůli oba-
vám z listeriózy v poslední době klesl od-
byt nejméně o pětinu. Předpokládají, že 
menší zájem o jejich výrobky potrvá delší 
čas. Výrobci se proto snaží věnovat ná-

ležitou pozornost prevenci ve svých pro-
vozech.

Asociace výrobců lahůdek sdružuje zhru-
ba 40 firem, provozů s lahůdkářskou výrobou 
je u nás ovšem mnohem více, odhady hovoří 
o stovkách provozoven. „Prevence není jed-
noduchá, je potřeba dodržovat více opatření 
současně,“ přiblížil odborný poradce asocia-

ce Miroslav Čeřovský. Bakterie mají trochu 
jiné vlastnosti než ostatní mikroby, které mo-
hou vyvolávat onemocnění; například jsou 
schopny se množit i při teplotách blížících 
se bodu mrazu. Výrobci by měli dbát na udr-
žení nízké teploty po celou dobu výroby, pře-
pravy i prodeje lahůdek.

Ve vlhkém prostředí mohou listerie tvořit 
povlaky na zařízeních či podlahách. „Špatně 

se odstraňují a běžná dezinfekce nemusí vždy 
zabrat dostatečně,“ podotkl Čeřovský. Obje-
vují se také nové přípravky na bázi virů, kte-
ré bakterie ničí. Daly by se použít na ošetře-
ní salámů nebo sýrů.

Miroslav Čeřovský v závěru sdělil, že la-
hůdkáři se s podobnými problémy ještě ne-
setkali.

PK ČR

Seminář Asociace výrobců lahůdek k prevenci výstkytu listerií
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Na snímku zleva: MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy, MUDr. Michael
Vít, Ph.D., hlavní hygienik České republiky a náměstek ministra zdravotnictví, Ing. Jakub Šebesta, ředitel 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce a ředitel odboru komunikace s veřejností MZd a tiskový mluv-
čí Mgr. Tomáš Cikrt 



Potravinářská komora ČR se hodlá podí-
let na přípravách priorit pro předsednictví 
ČR v Evropské unii v roce 2009. Na Minis-
terstvu zemědělství se tímto tématem zabývá 
příslušná pracovní skupina, jejíž činnosti se 
účastní i zástupce PK ČR. 

V dané záležitosti proběhl na půdě Senátu Par-
lamentu ČR 9. února odborný seminář. Podle ře-

ditele PK Miroslava Koberny nebude definování 
priorit jednoduchou záležitostí. „Půjde také o to, 
co konkrétně bude pro EU v roce 2009 aktuální. 
Jedním z dominantních témat se zcela jistě sta-
ne reforma společné zemědělské politiky, v jejímž 
rámci by se daly vydefinovat také určitá potravi-
nářská podtémata. Druhým tématem se může stát 
například volný pohyb pracovních sil,“ uvedl ředi-
tel Miroslav Koberna.

23. ledna se na půdě České ze-
mědělské univerzity v Praze-Such-
dole uskutečnil Národní informač-
ní den k vyhlášení prvních výzev 
7. rámcového programu (RP) EU 

pro výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace na období 2007 až 
2013 se specifickým zaměřením na 
tematickou prioritu Potraviny, ze-
mědělství a biotechnologie. Ak-

V rámci Programu rozvoje ven-
kova ČR na období 2007–2013 (EA-
FRD) je pro potravinářský průmy-
sl vyčleněno cca 500 milionů ko-
run. Potravinářství jsou věnována 
celkem dvě podopatření: Přidává-
ní hodnoty zemědělským, potravi-
nářským výrobkům a druhé určené 
na podporu inovací a inovativních 
přístupů. 

Překážkou v čerpání prostředků 
je Evropou přijatá definice malého 
a středního podniku, podle které je za 
střední považována firma s maximálně 
250 zaměstnanci, do celkového počtu 
zaměstnanců se navíc počítají i dceřiné 
společnosti jednotlivých firem. Součas-
ně se velikost podniku posuzuje podle 
dosažených obratů. Větším podnikům 
sice Evropská komise možnost získání 
podpory úplně neznemožnila, nicméně 

její výši výrazně snížila. Kritérium veli-
kosti podniku a podpory nebude uplat-
ňováno v podoopatření zaměřeném na 
inovace (ještě podléhá schválení Evrop-
skou komisí). Program EAFRD spravu-
je Ministerstvo zemědělství ČR.

Z fondu EAFRD bude možné pod-
porovat pouze výrobky uvedené v pří-
loze 1, tzv. annex výrobky, kde je jed-
noznačně definováno, co jsou zeměděl-
ské výrobky. Ministerstvo zemědělství 
již nebude prioritně podporovat určité 
skupiny výrobků obsažených v annexu 
jako v minulosti. Z programu EAFRD
je vyřazeno rybářství, které má svůj 
vlastní operační program a výroba 
mléčných náhražek. Předpokládá se, 
že by celý proces příjmu žádostí v pro-
gramu EAFRD mohl začít v druhé 
polovině roku 2007.

Non-annexoví potravinářští výrob-
ci budou mít určité možnosti v čerpá-

ní finančních prostředků z Operačního 
programu Podnikání a Inovace (OPPI) 
2007–2013 spravovaného Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zde 
naproti tomu zatím není prostor pro 
výrobce annexové. V průběhu celého 
programovacího období mohou pod-
niky čerpat podporu na své projekty 
v maximální částce 90 milionů korun.

Zajímavou problematikou jsou pro 
celou řadu potravinářských podniků 
obnovitelné zdroje energie. V minulos-
ti tento program podporovalo MPO, 
čehož některé pekárny či pivovary již 
využily. V současnosti by se jednalo 
především o oblast živočišného zpra-
cování komodit, resp. zpracování ži-
vočišného odpadu. Koncovým bodem 
takového zpracování je totiž hnojivo 
a ne odpad. Investice jsou ovšem fi-
nančně velmi náročné. Bez dotace či-
ní návratnost vložených prostředků až 

10 let. Největší užitek z dotací by měli 
především annexoví výrobci. Ti ovšem 
z OPPI prostředky čerpat nesmí. PK 
ČR proto znovu požádala, aby program 
eko-energie na MPO byl otevřený všem 
zpracovatelům bez výjimky.

V roce 2007 budou moci potravinář-
ské podniky využít i národní dotace. 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič 
schválil pravidla pro poskytování letoš-
ních národních dotací 8. února. Dota-
ce pamatují na podporu zpracování 
zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářské-
ho průmyslu s větším objemem finan-
cí. Jedno opatření je určené potraviná-
řům a druhé výrobcům krmiv. Mini-
mální hodnota projektu se letos nově 
zvýšila na 1 milion Kč, nejvyšší je pak 
10 milionů Kč. Cílem tohoto kroku je 
umožnit přístup k financím z národ-
ních zdrojů větším podnikům, které na 

dotace z evropských zdrojů v žádané 
míře nedosáhnou.

Aktuální informace lze čerpat 
z internetových stránek příslušných 
ministerstev:
EAFRD – http://www.mze.cz, 
sekce Podpora z EU a národ-
ní dotace, rubrika EAFRD, 
kolonka Program rozvoje ven-
kova ČR na období 2007–2013
OPPI – http://www.mpo.cz/cz/pod-
pora-podnikani/oppi/
Národní dotace – http://www.mze.
cz, sekce Podpora z EU a národní 
dotace, rubrika Národní dotace

Potravinářská komora ČR počítá, 
že podrobné údaje k uvedeným progra-
mům budou k dispozici v blízké době 
také na oficiálních internetových strán-
kách PK ČR http://www.foodnet.cz.

V současné době probíhají práce na nove-
lizaci Koncepce potravinářství ČR. Potravi-
nářská komora ČR na návrzích novely úzce 
spolupracuje s jednotlivými profesními sva-
zy.

 
Hrubá podoba novelizované koncepce by mě-

la být známa do konce dubna letošního roku tak, 
aby návrh mohl projít připomínkovým řízením a 

současně některé údaje mohly být použity pro pří-
pravu priorit českého předsednictví v EU v roce 
2009. 

Předběžný seznam priorit českého předsednic-
tví by měla vláda projednávat přibližně v červnu. 
Návrh novely koncepce zpracovává Výzkumný 
ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) ve spolu-
práci s pracovní skupinou fungující v rámci Mi-
nisterstva zemědělství ČR.

10. 2.  V Brně za účasti prezidenta PK 
proběhlo jednání valné hroma-
dy Podnikatelského svazu peka-
řů a cukrářů v ČR.

7. 2.  Prezident PK ČR Jaroslav Cam-
plík se zúčastnil zasedání před-
stavenstva Hospodářské komo-
ry ČR.

26. 1.  Prezident PK ČR Jaroslav Cam-
plík s ředitelem PK Miroslavem 
Kobernou se poprvé sešli k pra-
covnímu rozhovoru s novým 
ministrem zemědělství Petrem 
Gandalovičem a jeho prvním 
náměstkem Ivo Hlaváčem.

24. 1.  Prezident PK v rámci pracov-
ního oběda s ředitelem odbo-
ru Biotechnologie, zemědělství 
a potravin ředitelství Evropské 
komise pro výzkum Christia-
nem Patermannem diskutoval 
problematiku nových možnos-
tí v oblasti vědy a výzkumu.

16. 1.  Prezident PK ČR Jaroslav 
Camplík s ředitelem PK Miro-
slavem Kobernou společně jed-

nali s ministrem práce a sociál-
ních věcí ČR Petrem Nečasem 
o možnostech vzájemné spolu-
práce.

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY 
POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR

5. 2. 2007
Výkonná rada:

–  schválila rozpočet PK ČR na rok 
2007

–  souhlasila se změnami ve struktuře 
pracovních skupin a výborů PK ČR. 
PK ČR má nyní následující pracov-
ní skupiny:

 –  Pracovní skupina pro obchodní 
politiku a marketing

 –  Pracovní skupina pro bezpečnost 
potravin a komunikaci

 –  Pracovní skupina pro řešení vete-
rinární problematiky

Bývalá pracovní skupina pro marke-
ting byla zařazena do Pracovní skupi-
ny pro obchodní politiku a marketing. 
Pracovní skupiny pro Bezpečnost po-

travin a Zdravý životní styl přešly do 
nově ustavené Pracovní skupiny pro 
bezpečnost potravin a komunikaci.

VR současně rozhodla o zrušení Vý-
boru pro obchodní politiku.

Vedoucí pracovních skupin dosta-
li současně od VR oprávnění vytvářet 
v rámci schválených pracovních sku-
pin tematicky zaměřené podskupiny 
a určovat po projednání ve skupině 
jejich vedoucí.

Výkonná rada dále:
–  určila seznam osob, které PK ČR 

budou zastupovat ve výborech a pra-
covních skupinách CIAA

–  seznámila se s výsledky schůzky ve-
dení PK ČR s ministrem zeměděl-
ství Petrem Gandalovičem a jeho 
prvním náměstkem Ivo Hlaváčem

–  stanovila datum konání zasedání 
Představenstva PK ČR:15. nebo 22. 
března 2007

–  zabývala se aktuální koncepcí vydá-
vání periodika Potravinářský zpra-
vodaj

–  přijala informaci o rozpočtu PK ČR 
v oblasti komunikace

17. 1. 2007
Výkonná rada:
–  byla informována o účasti PK na vele-

trhu G+H (Mezinárodní veletrh gas-
tronomie, hotelových služeb a veřej-
ného stravování), který se uskuteční 
v Brně ve dnech 27. až 29. 3. 2007. 
V této souvislosti se diskuse dotkla 
i možnosti účasti PK ČR na výsta-
vě Země Živitelka v Českých Budě-
jovicích konané v měsíci srpnu a na
3. mezinárodním veletrhu gastrotech-
niky, gastronomie, potravin a nápojů, 
který proběhne v Praze-Holešovicích 
v termínu 31. 10. až 2. 12. 2007

–  předběžně schválila cestu zástupců 
vedení PK ČR na veletrh Sial v Čí-
ně, v rámci kterého se plánuje jed-
nání i se zástupci Čínské potravinář-
ské komory

–  seznámila se s výsledky akvizice no-
vých členů PK ČR a pracovní verzí 
rozpočtu PK ČR na rok 2007

Z JEDNÁNÍ ŘEDITELŮ 
PROFESNÍCH SPOLEČENSTEV 

PK ČR – 13. 2. 2007
–  podána informace o průběhu pří-

prav novelizace koncepce potravi-
nářského průmyslu

–  diskutována problematika určení 
priorit českého předsednictví v EU 
v roce 2009

–  prezentován současný stav pří-
prav na čerpání finančních pro-
středků z Programu rozvoje ven-
kova ČR na období 2007–2013
(EAFRD) spravovaného Minister-
stvem zemědělství ČR a z Operač-
ního programu Podnikání a inova-
ce (OPPI) spravovaného Minister-
stvem průmyslu a obchodu ČR

–  představeny podrobnosti o národ-
ních dotacích v resortu Ministerstva 
zemědělství ČR v roce 2007

–  projednáno téma IPPC – integrova-
né prevence a omezování znečištění

–  poskytnuty detaily o letošní koncep-
ci národní značky kvality KLASA.

PK ČR

Priority českého předsednictví
v Evropské unii

7. rámcový program EU pro výzkum je zahájen
ci uspořádalo Technologické cent-
rum Akademie věd ČR ve spoluprá-
ci s Potravinářskou komorou ČR a 
Vysokou školou chemicko-techno-
logickou. 

S obsahem priority seznámil účast-
níky ředitel odboru Biotechnolo-
gie, zemědělství a potravin ředitelství 
Evropské komise pro výzkum Chris-
tian Patermann. Prvořadým cílem 
7. rámcového programu je přispět
k tomu, aby EU získala v oblasti výzku-
mu ve světě vedoucí postavení. Pro-
gram je rozdělen do celkem čtyř men-
ších podprogramů pod názvy Spo-
lupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity. 
Tématika potravin, zemědělství, rybo-
lovu a biotechnologií je začleněna do 
programu Spolupráce. 

Na Informačním dnu vystoupila řa-
da předních odborníků z daných obo-
rů. Potravinářskou komoru reprezento-
val její ředitel Miroslav Koberna, který 
podrobněji přiblížil výsledky činnosti 
České technologické platformy pro po-
traviny a nastínil její další vývoj.

Bližší podrobnosti k 7. RP se zaměřením na zmiňované priority
si lze vyhledat na internetové stránce

http://www.fp7.cz/zemedelstvi-potraviny-a-biotechnologie-bio/ 

Již letos začne příjem žádostí na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU

Měsíc v Potravinářské komoře

Připravuje se novela
Koncepce potravinářství ČR
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Téma nových možností v oblasti vědy a výzkumu 
dominovalo schůzce prezidenta Potravinářské ko-
mory ČR Jaroslava Camplíka s ředitelem odboru 
Biotechnologie, zemědělství a potravin ředitelství 
Evropské komise pro výzkum Christianem Pater-
mannem, která se uskutečnila 24. ledna. Výsledkem 
schůzky je domluva, že se PK ČR pokusí zpracovat 
projekt se zaměřením na šíření zkušeností z techno-
logické platformy.  Do projektu by se mohly zapojit 

nové členské země EU – Rumunsko, Bulharsko a dá-
le například Slovensko s Rakouskem. Jednalo by se 
o vůbec první projekt, který by řídila PK ČR. „Dis-
ponujeme bohatými zkušenostmi z účasti v mnoha ev-
ropských i mezinárodních projektech, proto se domní-
váme, že bychom úlohu hlavního koordinátora podob-
ného projektu dobře zvládli. V této záležitosti povede-
me s panem ředitelem Patermannem další jednání,“ 
vysvětlil prezident Jaroslav Camplík.

Valné hromady členů Podnikatelského sva-
zu pekařů a cukrářů v ČR se v Brně 10. února 
osobně zúčastnil také prezident Potravinář-
ské komory ČR Jaroslav Camplík. Delegáty 
seznámil s aktuální činností PK a současně 
nastínil hlavní směry plánů PK pro následu-
jící období. 

Delegáti valné hromady mimo jiné projednali 
zprávu představenstva a dozorčí rady svého svazu, 

zabývali se rovněž například problematikou přijetí 
nových řádných a čestných členů nebo výší roční-
ho členského příspěvku. 

Jako hosté na valnou hromadu dále zavítali 
předseda podvýboru pro potravinářství a veteri-
nární činnost Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Pavel Bohatec a vrchní ředitel Úseku potravi-
nářských výrob – Úřadu pro potraviny Minister-
stva zemědělství ČR František Sládek.

Projekt zaměřený na šíření zkušeností 
z technologické platformy

Valná hromada Podnikatelského
svazu pekařů a cukrářů v ČR

Ve dnech 6.–7. 2. 2007 se v kongre-
sovém centru TOP Hotelu Praha usku-
tečnil již 13. ročník tradiční obchodní 
konference Retail Summit 2007, jejímž 
hlavním účelem se opět stala disku-
se o aktuálním stavu a perspektivách 
obchodu. Současně summit nastínil, jak 
dále rozvíjet obchod i jeho institucionál-
ní rámec. 

Prezident PK Jaroslav Camplík se společně 
s ředitelem PK Miroslavem Kobernou 8. února 
v rámci Retail Summitu zúčastnili debaty v sekci 
nazvané Obchod a dozorové orgány. 

Účastníci summitu se mimo jiné shodli na tom, 
že je zapotřebí usilovat o zlepšení kvality nabíze-
ných výrobků, zejména potravin. V tomto ohledu 
by měly všechny subjekty na trhu, včetně dozoro-
vých orgánů, vzájemně spolupracovat, pravidelně 
spolu komunikovat a přenášet poznatky z kontrol-
ních akcí státního dozoru nad bezpečností potra-
vin a ochranou spotřebitele do obchodní legisla-
tivní praxe.

Obchodníci budou nadále usilovat také o to, aby 
všichni hráči na českém obchodním trhu podepsa-
li Etický kodex vytvořený a publikovaný ze strany 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

13. ročník Retail Summitu nastínil další rozvoj obchodu
trh, dále však prohloubil svůj mezinárodní cha-
rakter. Stalo se tak jak díky vysoce reprezen-
tativnímu mezinárodnímu panelu řečníků, tak 
s ohledem na strukturu účastníků, kteří přijeli 
z rekordního počtu 29 zemí.

–  Konferenční část summitu byla opět spojena 
se slavnostním udělováním ceny Moderní-
ho obchodu „Zlatý dukát“. Na všech setká-
ních organizovaných v průběhu 2 dní se tak
dohromady vyskytl unikátně vysoký počet 
návštěvníků, a to i v celoevropském srovná-
ní – celkově téměř tisícovka zástupců obcho-
du, výroby spotřebního zboží a souvisejících 
služeb.

–  Summitu se zúčastnili zejména zástupci top 
managementu a vedoucí pracovníci zodpo-
vědní za řízení obchodních činností (prodej, 
nákup, marketing, popř. i logistika a export). 
Mezi účastníky převažovali zástupci obchod-
ních firem (velkých řetězců i nezávislých 
podnikatelů). Summitu se zúčastnili i jejich 
dodavatelé, zástupci vlády, novináři, exper-
ti a v neposlední řadě i reprezentanti akade-
mické obce.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

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

tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 189-93
e-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

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

FOODNET.CZ:
web českých potravinářů

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, 
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem 
všech českých potravinářů. Internetovou stránku Komory denně navštíví kolem 2300 
uživatelů internetu a jejich počet dále vzrůstá.

NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
–  odborné informace o potravinách a potravinářství
–  detailní údaje o zdravém životním stylu
–  v rámci stránky Najdi si svého výrobce informace o potravinářských firmách a sortimentu 

jejich výrobků
NABÍZÍME:

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

–  za velmi výhodných podmínek prezentovat svůj podnik, službu či výrobek v inzertní části inter-
netových stránek

V případě zájmu o uveřejnění inzerce na internetových stránkách PK ČR kontaktujte
Lenku Schrollerovou ze sekretariátu PK prostřednictvím elektronické adresy schrollerova@foodnet.cz

 PK ČR

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O RETAIL SUMMITU 2007

–  Retail Summit 2007, připravený Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha, 

časopisem Moderní obchod a poradenskou fir-
mou INCOMA Consult, navázal na předcho-
zích 12 ročníků tradiční konference o rozvo-
ji obchodu. Zachoval si své zacílení na český 
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Detektory kovů výrazně snižují možnost kontaminace výrobků kovovými nečistotami. 

Výrobcům potravin všech druhů přinášejí výrazné snížení rizika možných reklamací, 

finančních pokut, poškození zdraví konzumentů a v neposlední řadě pomáhají udržet 

dobré jméno výrobce jak u prodejců, tak i spotřebitelů. Formáty dokladů o prověření 

produkce jsou v souladu se směrnicemi IFS, BRC, HACCP a ISO, a jsou tedy 

mezinárodně akceptovány. Společnost ASTON ABORA s. r. o. nabízí široký sortiment 

detektorů kovu pro aplikace nejen v potravinářském průmyslu, v naší nabídce 

nicméně naleznete i kompletní řešení v oblasti označování a vážení baleného zboží.

Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Jaroslav Camplík (první zleva) se v rámci 13. ročníku konferen-
ce Retail Summit 2007 zúčastnil debaty v sekci nazvané Obchod a dozorové orgány.
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Stanislav Zukal, šéfkuchař společností MAKRO a METRO
1.  Funkce a činnost šéfkuchaře v systémech HOREKA je vcelku 

snadno představitelná. Jak je to s funkcí šéfkuchaře ve společ-
nostech MAKRO a METRO, kterou zde zastáváte? Co je Vaší 
pracovní náplní, kdo jsou Vaši podřízení a co je hlavním smys-
lem Vaší práce?

Food service ve společnostech Makro&Metro je vcelku mladý a 
postupně se rozvíjí. Podobně jako v dobré nové restauraci jeho roz-
voj začíná přijmutím šéfkuchaře, který si pozvolna vybírá a dopl-
ňuje pracovní tým. To platí i v našem případě. Do konce letošního 
roku bych chtěl rozšířit tým nejbližších spolupracovníků o kucha-
ře na Slovensku a dalšího spolupracovníka na straně české. Další 
možnou etapou by mělo být obohacení týmu o externí spolupracov-
níky, kteří by doplnili tým při prezentačních akcích či gastronomic-
kých soutěžích. Velice důležitou činností šéfkuchaře ve food servi-
ce je spolupráce s kolegy nákupčími při zařazování nových surovin 
do nabídky naší společnosti. Mojí hlavní pracovní náplní je však 
školení pro nově vzniklé obchodní zástupce, a potažmo předvede-
ní prezentačních modelů pro vytypované zákazníky. Pro letošní rok 
jsem připravil čtyři druhy prezentací, jsou to: Ryby a mořské plody, 
Sushi a sashimi, Steaky a grilování a Česká restaurace. Smyslem té-
to činnosti je napomáhat a osvětlit tematiku dané restauraci, která 
by chtěla zařadit různé novinky do své nabídky a potřebuje určitým 
způsobem vzdělat svůj personál.  

2.  Odborník s takovýmto profesním záběrem musí mít mnoho pracov-
ních zkušeností. Mohl byste nás seznámit s Vaším předchozím pro-
fesním uplatněním a výčtem Vaší dosavadní praxe? A jak tuto svoji 
zkušenost uplatňujete v nynějším pracovním zařazení?

Gastronomii jako takové se věnuji zhruba 25 let. Tato činnost 
je pro mě nejen prací, ale i koníčkem, kterému se rád věnuji. Při 
své praxi jsem měl vždy štěstí na velmi schopné kolegy, od kte-
rých jsem se mohl něco naučit, a rozvíjet tak své odborné znalos-
ti. Během své praxe jsem strávil cca deset let v zahraničí. Z toho 
rok v Thajsku a Barmě a přes devět let v sousedním Rakousku. Od 
roku 2003 jsem pracoval jako gastronomický poradce pro společ-
nost NOWACO, kde jsem měl možnost se seznámit s prací ve food 
service, kterou nyní využívám i na své nynější pozici. Smyslem je 
tedy předávat své zkušenosti široké odborné veřejnosti. Gastrono-
mie jako taková se neustále rozvíjí, a proto mi nezbývá nic jiného 
než se neustále vzdělávat. Velikou výhodou mé práce je cestování a 
objevování nových kuchyní a nových nápadů. K tomu samozřejmě 
přispívá i výměna zkušeností se špičkovými kuchaři české i zahra-
niční gastronomie. 

3.  Společnost MAKRO bude jedna z nejprestižnějších firem, která se 
v roli vystavovatele představí na Veletrhu G+H v Brně ve dnech 27. 
–29. března 2007. Jakým úkolem jste pověřen Vy, jako šéfkuchař, 
na tomto veletrhu? A co od tohoto veletrhu očekáváte?

Moje úloha na této akci je ryze organizační, což nebude vůbec 
jednoduché. Veletrh je poměrně krátký, ale naše cíle jsou velké. Spo-
lečnost chce představit svým zákazníkům tři modely gastronomie, 
jenž budou rozděleny do tří dnů. Prvním z nich jsou ryby a moř-
ské speciality v podání šéfkuchaře Jiřího Štifta z hotelu Radisson, 
druhý je nazván „Viva Italia“ v podání toho nejpovolanějšího, šéf-
kuchaře Vito Mollicy z hotelu Four Seasons a třetí den bude moct 
veřejnost zhlédnout tzv. zážitkovou kuchyni, kterou předvede šéfku-
chař Michal Göth z restaurace U Kastelána. Výběrem vín ke každé-
mu menu provede návštěvníky Ivo Dvořák, náš hlavní sommeliér. 
Od veletrhu očekávám navázání nové spolupráce s našimi novými 
zákazníky a rozšíření vztahů se zákazníky současnými.

4.  Mohl byste tedy charakterizovat způsob práce s Vašimi zákazníky? 
A na druhé straně, můžete aktivně ovlivňovat sortiment prodávaný 
ve Vašich jednotkách a tím blíže specifikovat poptávku po dodava-
telích z potravinářského průmyslu, a to jak z hlediska sortimentu, 
přípravy provedení nabízeného zboží, tak i jakosti?

 Jedním z hlavních druhů spolupráce je příprava seminářů pro naše 
zákazníky. Tyto semináře se skládají z představení a popisu daných su-
rovin, technologie přípravy a způsobu prezentace, nabídky a prodeje. 
Sortiment surovin prodávaný v našich jednotkách se neustále vytváří 
konzultacemi mezi odděleními food service a nákup a zákazníky.

5.  Veřejné stravování nabízí vcelku dobré služby, nicméně se stále na-
jde ještě mnoho slabých míst. Funkce Vaší společnosti způsobem 
Cash&Carry právě pro tyto zákazníky zlepšujícímu trendu v této 
oblasti velmi napomáhá a silně ovlivňuje nabídku sortimentu, ale 
i tvůrčí možnosti v našich restauracích. Česká kuchyně, evropská 
kuchyně, světová kuchyně. Které z nich jste zastáncem Vy a jakým 
směrem se dle Vašeho soudu má naše kulinářství ubírat?

Já osobně nejsem přímým zastáncem žádné z výše zmiňovaných 
kuchyní. Je sice samozřejmé, že mám nejblíže ke kuchyni české, kte-
rá je nám nejznámější, ale mou prioritou je sezonnost daných suro-
vin a jejich dostupnost. Pro Českou republiku je v poslední době 
zřejmě nejatraktivnější kuchyně evropská. Dostupnost surovin je 
v rámci nabídky naší společnosti opravdu velmi dobrá.  

Děkuji Vám za rozhovor. Ing. František Kruntorád, CSc.
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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 kombina-
ce cereálních tyčinek a kakaooříškového krému obohace-
ného o mléčný vápník, dodává se v praktickém balení po 
50 g nebo 35 g, které je vhodné např. jako dětská svačina.
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Od samého začátku jsme začali pro naše jo-
gurty používat jako obal sklo. Je to obal, který 
má přes některé nevýhody (cena, vyšší hmotnost, 
křehkost) ideální a časem prověřené vlastnosti pro 
uchování potravin a mléčných produktů obzvlášť. 
Sklo je naprosto inertní vůči pachům, zcela nepro-
pustné pro vzduch i bakterie, je průhledné, a lze 
tudíž kontrolovat obsah i v uzavřeném stavu, ne-
uvolňuje žádné nežádoucí látky. Jak již bylo řeče-
no, nevýhodou je vyšší cena vlastního obalu. Je 
zřejmé, že výrobek, který dostal do vínku tento 
obal, musí daný handicap vyrovnat, aby neztra-
til schopnost konkurence. V našem případě je to 
především otázka kvality produktu. Od samého 
začátku jsme se na kvalitu zaměřili zcela nekom-
promisně. Zásadně používáme jen kvalitní suro-
viny, tzn. čerstvé nehomogenizované mléko, su-
šené odstředěné mléko a ovocnou složku. Neza-
měnitelnou chuť dodává našim jogurtům pečlivě 
vybraná a vyvážená mikrobiální kultura, kterou si 
sami připravujeme. Sortiment našich výrobků za-
hrnuje sedm ovocných příchutí a přírodní bílý jo-
gurt. Další rozšiřování sortimentu se ukazuje jako 
nereálné vzhledem k možnostem obchodu nabízet 
takto široký sortiment zákazníkům.

V čem se naše jogurty odlišují od většiny stejně 
nazývaných produktů? Především tím, že jogurty 
zrají přímo ve sklenici, jsou tuhé a mají lasturový 
lom a krémovou konzistenci získávají až po roz-
míchání. Díky tomu, že k zahuštění používáme 
výhradně sušené odstředěné mléko, mají tyto jo-
gurty vysoký obsah bílkovin a vápníku, což spolu 
s vysokým počtem mléčných bakterií vytváří vel-
mi hodnotný produkt jak po stránce výživné, tak 
i dietetické hodnoty. Přesto, že jako surovinu po-
užíváme plnotučné mléko, nemusí se našim jogur-
tům vyhýbat ani příznivci jogurtů s nízkým obsa-
hem tuku. Právě naopak. Díky tomu, že použí-
váme technologii bez homogenizace, je převážná 
většina veškerého mléčného tuku obsažena v hor-
ní vrstvičce jogurtu. Jejím odstraněním (její hmot-
nost je cca 5–6 g) lze dosáhnout toho, že zbylý ob-
sah má obsah tuku cca 0,5 %. 

Od počátku letošního roku používáme nový typ 
sklenic, při jejichž návrhu jsme zohlednili připo-
mínky našich zákazníků. Nový typ sklenic si za-

choval původní obsah, je však poněkud nižší a má 
širší hrdlo, což podstatně usnadnilo zamíchání jo-
gurtů před jejich konzumací. Spolu s novým desi-
gnem jsme tak posunuli náš výrobek o další krů-
ček vpřed. Ohlasy na tento náš počin jsou více než 
příznivé, což se projevilo velmi pozitivně i v od-
bytu.

Skutečnost, že vyrobit kvalitní výrobek je pod-
mínka nutná, nikoliv postačující, je všeobecně 
známá a v současné době, kdy trh s potravinami 
ovládá několik obchodních řetězců, je toto rče-
ní obzvláště pravdivé. Tím, že v podstatě vymi-
zely nezávislé velkoobchody, nastala situace, kdy 
jsme nebyli schopni akceptovat požadavky řetěz-
ců zejména z pohledu logistiky a v neposlední řa-
dě i z hlediska požadavků na zalistování atd. Pro-
to jsme od roku 2000 přistoupili na spolupráci 
s Madetou a. s. a část našich jogurtů nese její 
značku. V současné době vyrábíme ještě jogurty 
v privátní značce pro Plus-Discount pod označe-
ním Karlův Dvůr.

V letech 2000–2004 jsme významnou část pro-
dukce exportovali na Slovensko, kde si naše jogur-
ty získaly také značnou oblibu. Přesto, že naše ce-
ny zůstaly pro odběratele stabilní, ceny na Sloven-
sku dosáhly úrovně, kdy naše jogurty vzhledem 
ke kupní síle ztratily postupně konkurenceschop-
nost. Podmínkou pro obnovení vývozu je naleze-
ní partnera, který je schopen realizovat distribuci 
v celé Slovenské republice. To platí nejen ve vzta-
hu ke Slovensku, ale i k ostatním okolním zemím, 
neboť firma naší velikosti se při exportu bez part-
nera v cílové zemi neobejde. Podmínky pro export 
byly vytvořeny v roce 2002 rozsáhlou modernizací 
provozu za podpory programu Sapard.

Náš cíl na úseku výroby jogurtů je jednoznač-
ný – udržet a přiměřeně rozvíjet naši pozici na tr-
hu a zachovat možnost nabízet spotřebitelům vý-
robek, který se od běžné produkce odlišuje nejen 
vzhledem, ale i kvalitou.

Ing. František Winkler
první jednatel

„AGRO-LA“, spol. s r. o.
Jindřichův Hradec

www.agrola.cz
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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 charakteris-
tika výrobku, datum uvedení na trh, rozšířenost v obchodní síti, případně prodaný objem a po-
díl 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 mi-
nimálně 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 

Klasické jogurty 
AGRO-LA jsou 

z Jindřichova Hradce

Společnost AGRO-LA, spol. s r. o., vznikla v roce 1992 jako přímý nástupce Zemědělské 
oblastní laboratoře, která působila v našem regionu od roku 1976. V té době byla hlavní nápl-
ní laboratorní činnost, zaměřená na zemědělství. Od roku 1992 byla tato činnost rozšířena 
o přípravu živných půd pro mikrobiologii a speciálních mlékárenských kultur. V roce 1993 byla 
zahájena výroba jogurtů. Nejprve se jednalo pouze o jogurty bílé, které si našly brzo cestu ke 
spotřebitelům. Později jsme začali vyrábět jogurty s ovocnou složkou, což umožnilo postupně 
zvyšovat výrobu a rozšiřovat síť odběratelů. Museli jsme se vyrovnat s problémem krachují-
cích odběratelů, kde docházelo k citelným ztrátám, které v některých případech přímo ohrožo-
valy existenci firmy. 
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„Nákup cukrovinek, zřetelně označe-
ných zapsanou ochrannou známkou 
ORION s motivem modré čtyřcípé 
hvězdy v původním, neporušeném a řád-
ně označeném obalu, které uvádí na trh 
společnost Nestlé Česko s. r. o., zaru-
čí zákazníkům i spotřebitelům vylouče-
ní rizika záměny s jinými výrobky včet-
ně výrobků z Asie, jejichž zobrazení při-
nesla média a které byly neoprávněně 
označeny červeným nápisem ORION. 
Typ výrobků zobrazených na fotografi-
ích není v našem sortimentu. K přípa-
du z Chebu, zveřejněnému dne 15. 2. 
2007 ČTK zatím získáváme podklady 
pro další postup v souladu s právním 
řádem ČR.“ 

Martin Walter 
Corporate Affairs Manager 

Nestlé Česko & Nestlé Slovensko

Stanovisko společnosti Nestlé Česko s. r. o.

Olomouc – Mlékárna OLMA le-
tos téměř ztrojnásobí svou pro-
dukci biomléka a biojogurtů. Díky 
novým dodavatelům se OLMA do-
stává v průměrném denním náku-
pu biomléka až na cca 15 000 lit-
rů a nadále jedná o dalších dodáv-
kách v tuzemsku i zahraničí.

Olma, a. s., vyrábí certifikované 
bio potraviny pod značkou Olma BIO 
a BIO Via Natur již od roku 2000, kdy 
jako první mlékárna u nás získala cer-
tifikát opravňující k výrobě biopotravin 

BIO Via Natur. Kromě čerstvého BIO 
mléka baleného v PET lahvi to jsou čty-
ři druhy BIO jogurtů. 

„Poptávka po našich biopotravinách 
se neustále zvyšuje. Souvisí to s růstem 
životní úrovně zákazníků. Lidí, kteří ty-
to potraviny cíleně vyhledávají, přibý-
vá,“ řekl Lubomír Románek z odděle-
ní marketingu olomoucké mlékárny. 
„Uvažujeme o rozšíření nabídky stá-
vajících produktů, zejména co se týče 
nových příchutí, ale v úvahu přicházejí 
i zcela nové výrobky.“

Certifikát „Bio-ekologického země-
dělství“ garantuje čistě přírodní prů-
běh vzniku produktu v celém proce-
su jeho vzniku. To znamená, že nikdo 
z výrobců nepoužil žádné chemické lát-
ky, a tím je zaručena absolutní bezpeč-
nost a nezávadnost produktu. Spotře-
bitel tak má naprostou jistotu, že se do 
jeho organismu nedostanou škodlivá 

rezidua, která jsou jedním z rizikových 
faktorů civilizačních chorob.

Biopotraviny odpovídají světovým 
trendům ve zdravé výživě. Nárůst zá-

jmu o ně stoupl za poslední tři roky 
o více než 25 %. Přesto tvoří biopotra-
viny necelé jedno procento z celkové 
spotřeby potravin.

OLMA, a. s., je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrob-
ků v ČR. Byla založena v roce 1970 
a v roce 1994 se stala akciovou společ-
ností. Majoritním vlastníkem společnos-
ti je Milkagro a. s., Olomouc (sdružení 
prvovýrobců a dodavatelů mléka). Dal-
ším významným akcionářem je firma 
Eligo a. s., která vlastní 40% podíl. Mlé-
kárna OLMA, a. s., je ryze českou spo-
lečností, splňující ty nejnáročnější krité-
ria výrobní i ekologické kvality, jejíž sor-
timent je na světové úrovni a garantuje 
svým zákazníkům výrobky a služby, kte-
ré jsou plně srovnatelné s mezinárodní 
konkurencí. Převážnou část produkce 
tvoří čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, 
jogurtové nápoje, dezerty, másla a ostat-

Mlékárna Kunín, 
tuzemský producent 
a současně expor-
tér mléčných výrob-
ků, dokončila výro-
bu miliardy smetan, 
jogurtů, dezertů 
a dalších tzv. ke-
límkových produk-

tů. Kelímek s pořadovým číslem jedna a de-
víti nulami vyjel z výrobních linek na kon-
ci pondělní pracovní směny. Za celý loňský 
rok vyprodukovala mlékárenská firma 132 
milionů výrobků, jako jsou jogurty, dezerty 
či šlehačky. Loňská výroba tohoto typu zboží 
o osm procent překonala objem z roku 2005, 
kdy podnik dokončil 122 milionů kelímků.  

„Ve srovnání s počátkem 90. let vzrostla pro-
dukce na téměř pětinásobek. Například v roce 
1993 se vyrobilo jen zhruba 28 milionů kelímků. 
Stejný počet dnes naplníme za několik týdnů,“ do-
dal generální ředitel Mlékárny Kunín Zbyněk Ge-
bauer. V roce 2004, který podnik dosud označoval 
za zlomový, vzrostla výroba sortimentu mléčných 
výrobků balených do kelímků meziročně o přibliž-
ně sedm milionů kusů a byla poprvé v historii mlé-
kárny na úrovni 100 milionů kusů. Měsíční objem 
produkce kelímkových výrobků tehdy dosahoval 
zhruba devět milionů kusů, loňský průměr byl ko-
lem 11 milionů. 

Mlékárně Kunín neroste jen objem produkce 
kelímkových balení výrobků. Loni podnik ohlásil, 
že od roku 1993 vyrobil už půl miliardy litrů mlé-
ka v obalech Tetra Pak. Podle generálního ředite-

le je růst celkové produkce na jedné straně výsled-
kem vstupu na zahraniční trhy, na straně druhé za 
něj mlékárna vděčí rozsáhlé modernizaci a rozší-
ření výrobního i skladového zázemí.

„V posledních dvou letech jsme investovali do 
modernizace zařízení a technologických inovací 
částku zhruba 200 milionů korun. Loni to bylo 
konkrétně 95 milionů korun,“ připomněl Z. Ge-
bauer. Nejnovější investicí byl, jak upřesnil, odkup 
chladírenských skladových prostor za 25 milionů 
korun, které mlékárna získala ve svém těsném 
sousedství v Ostravě - Martinově, a to po někdejší 
drůbežářské výrobě. 

Exportní aktivity kunínské mlékárny, které se 
už tradičně soustředí na prodej do Maďarska, 
Rakouska, Švédska, Finska, Německa, Polska, 
Slovinska, Itálie a také na Slovensko a do Rumun-

ska, se loni před koncem roku rozrostly o vývoz 
acidofilního mléka a jogurtů do Itálie. Tam pod-
nik dosud dodával trvanlivé mléko. 

Mlékárna Kunín podle slov ředitele Gebauera 
nadále počítá s tím, že pro ni bude rozhodující vý-
roba mléka, smetan, jogurtů, dezertů a šlehaček. 
Specialitou mezi tuzemskými mlékaři je výroba 
mléčné rýže a krupice. 

Mlékárna Kunín vytvořila za rok 2006 při trž-
bách 1,9 miliardy korun zisk před zdaněním 13 
milionů korun. Tržby meziročně zůstaly na zhru-
ba stejné úrovni. Podíl exportu na tržbách loni či-
nil zhruba 17 procent. Letos podnik očekává mír-
ný růst podílu vývozu na 18 procent. V roce 2005 
se export na tržbách podílel asi 11 procenty. 

Eva Kijonková,
mediální zastoupení a. s. Mlékárna Kunín 

Mlékárna Kunín, a. s.
M L É K Á R N A  K U N Í N  V Y R O B I L A  M I L I A R D U  S M E T A N ,  Š L E H A Č E K ,  D E Z E R T Ů  A  J O G U R T Ů 

Poptávka po mléčných biopotravinách stoupá

ní zakysané výrobky. Ročně OLMA,
a. s., zpracovává více jak 260 mil. litrů 
mléka a zaměstnává 556 lidí.

Lubomír Románek, OLMA, a. s.



NÁKUP MLÉKA
Mlékárenský průmysl nakoupil a zpracoval v roce 2006 podle resortního statistického výkazu minis-

terstva zemědělství 2 329,6 mil. l mléka, což představuje jeho snížení v porovnání s předcházejícím ro-
kem 2005 o 146,7 mil. l, tj. o 6 %.

Pokles nákupu byl zejména ovlivněn vývozem mléka v cisternách do zahraničí.
Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně nezměnil a dosáhl 3,90 %, zatímco obsah bílkovin se 

mírně snížil z 3,38 % na 3,35 %.
Z celkového objemu nakoupeného mléka odpovídalo I. a vyšší jakosti 93,7 %, o 0,4 % méně v porov-

nání s předcházejícím rokem 2005.

CENY
Průměrná realizační cena nakoupeného mléka se snížila z 8,28 Kč/l v roce 2005 o 0,47 Kč/l na 7,81 

Kč/l v minulém roce (-5,7 %). Nejvyšší vzestup ceny nakupovaného mléka po vstupu země do EU v květ-
nu 2004 byl docílen v březnu 2005 na 8,44 Kč/l. Cena mléka se v dalším období postupně pod tlakem 
hlubokého propadu realizačních obchodních cen finálních výrobků postupně snižovala a v prosinci mi-
nulého roku vykázala 7,76 Kč/l.

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

Výrobek Prosinec
2005

Prosinec
2006 Rozdíl

Index
2006/2005

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 10,17 10,04 -0,13 98,7

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 9,95 9,34 -0,61 93,9

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,99 9,58 -0,41 95,0

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,68 10,69 0,01 100,1

Máslo čerstvé – 250 g, Al folie,16 % vody – 1kg 89,05 80,72 -8,33 90,6

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

41,65 41,20 -0,43 98,9

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 86,95 81,61 -5,34 93,9

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 91,85 83,05 -8,80 90,4

Údaje v tabulce dokumentují pokles úrovně velkoobchodních cen výrobků, které postihly zejména 
nosné velkoobjemové výrobky. Cena čerstvého másla se snížila o 9,4 %, cena sýru eidamská cihla 45% 
o 9,6 % a sýru eidamská cihla 30% o 6,1 %. Ceny konzumních mlék poklesly od 1,7 % do 5 % a i ceny 
ostatních výrobků stagnovaly.

Navíc se snížily i ceny másla v blocích o 7,9 % a sušeného odtučněného mléka v pytlích o 5,4 %.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se výrazně zvýšila z 569 323 tis. l v roce 2005 na 589 823 tis. l v minu-

lém roce.
Tab. č. 2                          Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2006/20052005 2006 2005 2006

Konzumní mléko celkem 569 323 589 823 100,0 100,0 103,6

Z toho – pasterované 147 818 116 206 26,0 19,7 78,6

            – trvanlivé 421 505 473 617 74,0 80,3 112,3

Tab. č. 3                                  Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2006/20052005 2006 2005 2006
Odstředěné/nízkotučné 70 610 58 806 12,4 10,0 83,3

Polotučné 460 699 487 819 80,9 82,7 105,9

Plnotučné 38 014 43 198 6,7 7,3 113,6

Celkem 569 323 589 823 100,0 100,0 103,6

Nejvyšší podíl připadá na polotučné mléko – 82,7 %, při mírném meziročním snížení odtučněného 
mléka o 2,4 % na 10 % a mírném zvýšení plnotučného mléka o 0,6 % na 7,3 %.

Tab. č. 4                             Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2006/20052005 2006 2005 2006

Kartony trvanlivé 421 509 473 617 74,0 80,3 112,4

Kartony pasterované 51 704 41 262 9,1 7,0 79,8

Ostatní 96 110 74 944 16,9 12,7 78,0

Celkem 569 323 589 823 100,0 100,0 103,6

Výrazně se zvýšila výroba trvanlivého mléka v kartonech o 6,3 %, ze 74,0 % v roce 2005 na 80,3 % 
v minulém roce. Podíl pasterovaného mléka v kartonech se meziročně snížil o 2,1 % na 7,0 %. Výrazný 
pokles byl zaznamenán i u skupiny ostatních obalů, jejichž podíl se výrazně snížil o 4,2 % na 12,7 %.

SMETANY

Tab. č. 5                                 Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2006/20052005 2006 2005 2006

Konz. smetany,
včetně kysaných

53 761 48 373 100,0 100,0 78,8

Z toho – kysané 14 351 13 328 26,7 31,5 92,9

– s obs. tuku  nad 30 % 27 617 17 557 51,4 41,4 63,6

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných, se v roce 2006 meziročně snížila o 21,2 % na 48 373 
tis. l. Na snížení se rozhodující měrou podílí pokles výroby smetany s minimálním obsahem 30 % tuku 
o 36,4 % na 17 557 tis. l v důsledku hlubokého poklesu jejího vývozu do zahraničí. Snížila se i výroba 
kysané smetany o 7,1 % na 13 328 tun.

Celkový vývoz výrobků CN 0401 zahrnující sortiment mléka, nezahuštěné neslazené smetany se po-
dle údajů ČSU v minulých letech rapidně zvyšoval. Vzrostl z 90 mil. kg v roce 2004 na 274,2 mil. kg 
v roce 2005 a až na 557,7 mil. kg v minulém roce, ve kterém dosáhl vývoz mléka v cisternách 313,4 mil. 
kg (převážně do Německa), zatímco bylo protisměrně dovezeno (ze Slovenska a Polska) 61,0 mil. kg. 
Obdobný trend byl podle statistiky ČSÚ zaznamenán u mléka v konzumním balení, jehož objem vývo-
zu 200,9 mil. kg byl kompenzován dovozem pouze 28,6 mil. kg.

Výroba mlékárenských výrobků v roce 2006
JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6                                                          Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2006/20052005 2006 2005 2006
Jogurty celkem 100 997 123 991 100,0 100,0 122,8

Z toho – ochucené 74 460 95 982 73,3 77,4 128,9

– nízkotučné do 0,5 % 11 142 15 434 11,0 12,4 138,5

Výroba jogurtů se meziročně zvýšila o 22,8 % na 123 991 tis. tun. Podíl ochucených variant z jejich 
celkové výroby se zvýšil ze 73,3 % na 77,4 %. Na nízkotučné jogurty připadá 12,4 %. Z dalších teku-
tých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních zakysaných výrobků (bez podmáslí) zvýšení výro-
by o 12,4 %, z 27 551 tis. l na 30 961 tis. l. Výroba neochuceného kysaného podmáslí se snížila o 5,9 %,
z 10 216 tis. l na 9 617 tis. l.

Vývoz tekutých zakysaných výrobků (CN 0403) za minulý rok 2006 ve výši 51,2 mil. kg (z toho 39,6 
mil. kg jogurtů) byl pouze částečně vyrovnán dovozem 33,4 mil. kg (z toho 11,6 mil. kg jogurtů).

VÝROBA MÁSLA
Celková výroba másla dosáhla v minulém roce 2006 podle statistického výkazu MZe 6–12 zahrnující-

ho výrobu a užití všech druhů másel, včetně pomazánkového másla a másla s rostlinným tukem, 52 117 
tun, což představuje v porovnání s předcházejícím rokem 2005 snížení o 1 987 tun (-3,7 %).

Tab. č. 7                                              Vývoj výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2006/20052005 2006

Počáteční zásoba k 1. 1. 2 206 1 828 -378 82,9

Výroba 54 104 52 117 -1987 96,3

Prodej na vnitřním trhu 44 523 43 108 -1415 96,8

Vývoz 7 092 6 374 -718 89,9

Konečná zásoba k 31. 12. 1 828 1 069 -732 58,5

Prodej másla se na vnitřním trhu meziročně snížil o 1 425 tun na 43 108 tun (-3,2 %). Vývoz másla 
vykázal dle statistiky MZe ČR mírný meziroční pokles o 718 tun, ze 7 092 tun na 6 374 tun (-10,1 %). 
Dovoz másla se dle údajů statistiky ČSU rapidně zvýšil o 3 816 tun, z 6 695 tun v roce 2005 na 10 511 
tun v roce 2006. Zásoby másla se v průběhu minulého roku výrazně snížily na 1 069 tun.

Tab. č. 8                                               Hlavní sortiment výroby másla

Druh másla
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2006/20052005 2006

Čerstvé 29306 26950 2356 92,0

Ostatní (bloky) 6298 x x x

Pomazánkové 10172 10000 -172 98,3

Výroba čerstvého másla se snížila o 2 356 tun, z 29 306 tun v roce 2005 na 26 950 tun v minulém roce. 
Výroba pomazánkového másla stagnovala, i když objem jeho výroby představuje 10 tis. tun (-1,7 %).

VÝROBA TVAROHU A TVAROHOVÝCH SPECIALIT
Uvedená skupina výrobků dosáhla v roce 2006 při výrazném poklesu výroby tvarohů o 4,2 % vykom-

penzovaném zvýšenou výrobou smetanových krémů o 10,1 % a tvarohových dezertů o 6,3 % zhruba cel-
kovou úroveň výroby předcházejícího roku – 43 802 tun (+0,2 %).

Tab. č. 9                                     Výroba tvarohů a tvarohových specialit

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2006/20052005 2006

Konzumní tvarohy 29 444 28 213 -1231 95,8

Smetanové krémy 10 645 11 718 1073 110,1

Tvarohové dezerty 3 642 3 871 229 106,3

Celkem 43 731 43 802 71 100,2

Výroba konzumních tvarohů se v hodnoceném období meziročně snížila o 1 231 tun na 28 213 tun. 
V rámci této sortimentní skupiny vykázal pokles výroby konzumní měkký tvaroh o 1 044 tun na 19 427 
tun (-5,1 %), dále tvrdý tvaroh o 42 tun na 1 434 tun (-2,8 %) a průmyslový tvaroh o 41 tun na 2 049 tun. 
Zvýšení výroby zaznamenal jemný tučný tvaroh o 973 tun na 5 303 tun (+22,5 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů stagnovala a snížila se o 3 633 tun, z 91 720 tun v roce 2005 na 88 087 tun 

v minulém roce (-4,0 %). Obdobně se meziročně snížila i výroba tavených sýrů o 1 113 tun, z 19 990 
tun na 18 877 tun (-5,6 %).

Tab. č. 10                                              Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2006/20052005 2006

Sýry přírodní 91 720 88 087 -3633 96,0

Sýry tavené 19 990 18 877 -1113 94,4

Sýry celkem 111 710 106 964 -4746 95,8

Celková výroba přírodních a tavených sýrů se meziročně snížila o 4 746 tun na 106 964 tun v minu-
lém roce 2006.

Tab. č. 11          Sortiment výroby přírodních sýrů (orientačně podle tradičního členění)

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

– tuny
Index

2006/20052005 2006

Čerstvé nezrající 7 721 7 533 -188 97,6

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 7 221 7 798 577 108,0

Plísňové 14 905 13 452 -1453 90,3

Vybrané polotvrdé 47 998 45 762 -2236 95,3

Tvrdé a extra tvrdé 8 709 8 328 -381 95,6

Ostatní x x x x
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Nejvyšší podíl celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných polotvrdých 
sýrů, zahrnujících především sýr Eidam, Goudu a sýr Madeland. Jejich objem výroby stagnoval a snížil 
se o 2 236 tun na 45 762 tun (-4,7 %).

Na snížení celkové výroby přírodních sýrů se dále podílely plísňové sýry o 1 453 tun na 13 452 tun 
(-9,7 %) a čerstvé nezrající sýry s meziročním poklesem výroby o 188 tun na 7 533 tun (-2,4 %). Pouze 
výroba sortimentu bílých sýrů v solném nálevu se zvýšila o 577 tun na 7 798 tun (+8,0 %).

Sortiment sýrů a tvarohů vykazuje v zahraničním obchodě velmi nepříznivý trend. I když se objem 
jejich vývozu meziročně zvýšil z 19 702 tun na 22 716 tun (+15,3 %), vykázal reciproční dovoz sýrů a 
tvarohů rapidní vzestup o 13 097 tun, ze 44 166 tun v roce 2005 na 57 263 tun v minulém roce (+129,7 
%). To znamená, že dovoz této nejvýznamnější sortimentní skupiny výrobků převyšuje 2,5krát objem 
vývozu. 

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

– tuny
Index

2006/20052005 2006

Poč. zásoba k 1. 1.
z toho  – SOM

– SMT

3 691
2 298
1 393

3 009
1 905
1 104

-682
-393
-289

81,5
82,9
79,3

Výroba celkem
z toho  – SOM

– SMT

51 028
33 464
17 564

36 132
19 443
16 689

-14 896
-14 021

-875

70,8
58,1
95,0

Vývoz celkem
z toho  – SOM

– SMT

28 020
15 189
12 831

21 867
10 319
11 548

-6 153
-4 870
-1 283

78,0
67,9
90,0

Konečná zásoba k 31. 12.
z toho  – SOM

– SMT

3 009
1 905
1 104

1 861
1 100

761

-1 148
-805
-343

61,8
57,7
68,9

Celková výroba sušených mlék se meziročně snížila o 14 896 tun, z 51 028 tun na 36 132 tun
(-29,2 %). Její pokles kvantitativně koresponduje s výpadkem nákupu suroviny ke zpracování.

Výroba sušeného odtučněného mléka se snížila o 14 021 tun, z 33 464 tun v roce 2005 na 15 443 tun 
v minulém roce 2006, zatímco výroba SMT ve stejném období poklesla pouze nevýznamně o 875 tun, 
ze 17 564 tun na 16 689 tun.

Návazně na pokles produkce se snížil objem exportu SOM o 4 870 tun na 10 319 tun (32,1 %) a objem 
vývozu SMT o 1 283 tun, z 12 831 tun na 11 548 tun.

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

Ukazatel/rok 2005 2006 Rozdíl Index
2006/2005

Vývoz mléka a výrobků 9 880,4 11 759,2 1 878,8 119,0

Dovoz mléka a výrobků 6 565,6 7 583,6 1 018,0 115,5

Bilance (saldo) 3 314,8 4 175,6 860,8 126,0

 ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v průběhu minulého roku 2006 meziroční vze-

stup hodnoty vývozu o 19 % z 9 880,4 mil. Kč na 11 759,2 mil. Kč, na kterém se podílel zejména zvý-
šený vývoz mléka v cisternách, mléka v konzumním balení a zakysaných výrobků. Hodnota dovozu se 
zvýšila o 15,5 %, z 6 565,6 mil. Kč na 7 583,6 mil. Kč.

Celkové pozitivní saldo zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky se meziročně zvýšilo o 26 %, 
z 3 314,8 mil. Kč v roce 2005 na 4 175,6 mil. Kč v minulém roce.

Uvedené údaje svědčí o tom, že sektor mléka je jednou z mála živočišných komodit, která zlepšuje 
celkové výsledky zahraničního obchodu zemědělskými a potravinářskými výrobky ČR.

VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ V ROCE 2006

Výrobek Jedn. Výroba 2005 Výroba 2006 Index/rozdíl 
2006/2005

Nákup mléka mil. l 2 476 308 2 329 573 94,0

prům. obsah tuku % 3,90 3,90 0,0

prům. obsah bílkovin % 3,38 3,35 -0,03

prům. nák. cena mléka 1 l  Kč/l 8,28 7,81  94,3/0,41Kč/l

konz. mléko celkem tis. l 569 323 589 823 103,6

konz. smetany vč. kysaných tis. l 53 761 42 373 78,8

jogurty celkem tuny 100 997 123 991 122,8

konz. tvarohy tuny 29 444 28 213 95,8

smet. krémy tuny 106 45 11 718 110,1

tvaroh. dezerty tuny 3 642 3 871 106,3

máslo celkem tuny 54 104 52 117 96,3

sýry přírodní tuny 91 720 88 087 96,0

sýry tavené tuny 19 990 18 877 94,4

suš. mléko celkem bez KDV tuny 51 028 36 132 70,8

z toho – odtučněné tuny 33 464 19 443 58,1

Pramen: Statistický výkaz SFTR (MZe ČR) Ing. Milan Křivánek, tajemník ČMSM
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EIDAMSKÝ SALÁMOVÝ POLOTVRDÝ SÝR 40 % S TVORBOU OK
Tento výrobek je charakteristický příchutí ementálského sýru

a tvorbou ok, které je možno spatřit na jeho řezu.

PAŘENÝ POLOTVRDÝ NEZRAJÍCÍ SÝR UZENÝ
 Pařený sýr s mléčně nakyslou chutí –  v uzené podobě.

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD STANDARDU JAKOSTI VÝROBKŮ JE NAŠÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD STANDARDU JAKOSTI VÝROBKŮ JE NAŠÍ 
PRIORITOU, ZVLÁŠTĚ PAK CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU HACCP.  PRIORITOU, ZVLÁŠTĚ PAK CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU HACCP.  
V LETOŠNÍM ROCE BUDE SPOLEČNOST MILTRA B S. R. O. ZAVÁDĚT V LETOŠNÍM ROCE BUDE SPOLEČNOST MILTRA B S. R. O. ZAVÁDĚT 
MEZINÁRODNÍ NORMU BEZPEČNOSTI POTRAVIN ISO 22000.MEZINÁRODNÍ NORMU BEZPEČNOSTI POTRAVIN ISO 22000.

MILTRA B s. r. o.
Městečko Trnávka

Obch. středisko: Jiráskova 31, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 420 461 353 276, 461 311 639, fax: +420 461 311 569

e-mail: obchod@miltra.cz, www.miltra.cz

Šuhaj

Artuš

Tradiční výrobce
eidamských

salámových sýrů
Sýraři z mlékárny MILTRA B s. r. o. se neuspokojují s dosaženými výsledky ve výrobě eidam-
ských salámových sýrů, kdy v letošním roce opět potvrdili své kvality na Celostátních přehlíd-
kách sýrů a získali již po šesté v řadě prvenství za výrobek eidamský salámový sýr 30 % tvs.

Svoji nabídku rozšířili o dva nové produkty v oblasti sýrařských specialit a do rodiny 
„Čertovsky dobré sýry“ zařadili tyto dvě novinky s obchodním názvem ARTUŠ a ŠUHAJ:



KONTROLA,
KONTROLA, KONTROLA…

A DALŠÍ KONTROLA?
Listerióza je onemocnění zapříčiněné přítom-

ností Listeria monocytogenes v potravinách. One-
mocnění je potencionálně smrtící pro starší lidi, 
děti, plody a lidi se sníženou imunitou. Výrobci 
potravin jsou pod tlakem společnosti k zajištění 
a deklaraci potravin „bez listerií“. A to není jed-
noduchý úkol.

Listerie jsou velmi přizpůsobivé mikroorga-
nismy. I když vhodné podmínky jsou pro ně tep-
lejší a vlhké prostředí, mohou přežívat i za extrém-
ních teplot a sucha. Přežívají a pomalu narůstají 
při chladírenských teplotách, daří se jim při širo-
kém spektru pH a tolerují i široké rozmezí obsa-
hu soli. Navíc je lze najít v potravinářském závo-
dě i na zdánlivě nepředpokládatelných místech 
a mohou pocházet z mnoha různých zdrojů. Pře-
našeči mohou být zdraví lidé a zvířata. Jak se daří 
bojovat s něčím tak houževnatým, jako je Liste-
ria?

Samozřejmě se začíná „mokrými“ metodami. 
Hlavní zaměření by mělo být na povrchy, stro-
je a zařízení přicházející do přímého kontaktu 
s finálními výrobky – např. válečky pod doprav-
ními pásy, balicí zařízení, krájecí nože a čisticí 
utěrky. Odtud se postupuje dále do okolí – dále 
od výrobní linky. Pravděpodobnými hostiteli lis-
terií jsou visutá vedení, trubky, podlažní kanál-
ky, vysokotlaké hadice, podlahy a stěny (zvláště 
u míst s velkým provozem), a dále i kola u vyso-
kozdvižných vozíků. Kontrola by měla být prová-
děna dostatečně často – před, během a po výro-
bě – aby byl dostatek dat pro důkladnou analýzu 
výrobního prostředí.

Dodržování správné výrobní praxe (Good 
Manufacturing Practice (GMP)) je nezbytné 
pro údržbu vysoké úrovně hygieny a sanitace 
a tím snížení nebezpečí výskytu listerií v potra-
vinářských závodech. Dodržování oddělených 
míst čistého a nečistého provozu napomáhá ke 
snižování rizika křížové kontaminace, nejlepší 
zbraní ovšem je mít vlastní postupy na jednotli-
vých místech zahrnujících častou kontrolu pro-
středí tak, aby jakákoli přítomnost listerií moh-
la být identifikována a zlikvidována nejrychleji, 
jak jen to jde.

ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ 
PROGRAMU MONITORINGU

PROSTŘEDÍ
Význam vytvoření a údržby uceleného progra-

mu monitoringu prostředí se dnes v potravinář-
ských podnicích stává více a více kritickým. Pro-
gramy, které efektivně monitorují a spravují jed-
notlivé oblasti s mikrobiologickým nebezpečím 
ve výrobním prostředí, mohou sloužit jako „systé-
my včasného varování“ k identifikaci a eliminaci 
zdrojů potenciální kontaminace.

Dobrý program monitoringu prostředí bude 
zahrnovat kontrolu testováním k ověření úspěš-
nosti čistících a sanitačních procedur, cílených na 
indikátorové mikroorganismy, event. jiné zájmo-
vé mikroorganismy. Indikátorové mikroorganismy 
jsou používány k detekci podmínek, které již vyho-
vují i nežádoucím mikroorganismům a podporují 
jejich nárůst. Nežádoucí mikroorganismy mohou 
být patogenní mikroorganismy, ale i kazící mik-
roflóra typická pro daný výrobek v daném závo-
dě. Kontrola specifických patogenů sama o sobě 
může být drahá, a přestože je důležitá, nemusí 
být dostatečná ke stanovení aktuálního nebezpečí 
kontaminace výrobku.

Výrobci používající detekci adenosin trifosfátu 
(ATP) bioluminiscencí by měli zahrnout do pro-
gramu monitoringu prostředí také indikátorové 
testování mikroorganismů. Znalost spektra pří-
tomných mikroorganismů je důležitá.

Místa v závodě, která nepřicházejí do přímé-
ho kontaktu s výrobky, mohou přesto být zdrojem 
kontaminace, proto je zapotřebí uceleného plánu 
monitoringu prostředí ke zvýšení kvality výrobků, 
doby údržnosti a bezpečnosti. Plán kontroly zahr-
nuje testování:
– vybavení a prostředí
– provozních vzorků
– hotových výrobků

Vzorkování by mělo být zavedeno jak na povr-
chy přicházející do přímého styku s potravina-
mi, tak na ostatní povrchy, které přímo do styku 
s potravinami nepřicházejí. Místa vzorkování by 
měla zahrnovat dopravní pásy, sprchovací hlavi-
ce, válečky, kladky, stěny, odpady nebo i samot-
ný vzduch. Existuje mnoho způsobů možné mig-
race z povrchů, které nepřicházejí přímo do styku 
s potravinami, do potravin, včetně aerosolů.

Jakákoliv místa na površích či zařízeních, která 

mohou udržet vlhkost nebo kousek potravin, jako 
jsou trhliny nebo štěrbiny, mohou poskytnout pří-
mo ráj mikrobiologické kontaminaci a měla by být 
považována za potenciálně problémové místo a čas-
to monitorována. Také opotřebováním a stárnutím 
zařízení dochází k fyzikálním i chemickým změnám 
exponovaných povrchů a tyto mohou vyžadovat 
dodatečnou péči a pozměněné sanitační postupy.

Souhrnně programy monitorování prostředí by 
měly zahrnovat:
–  nalezení vhodného indikátorového nebo kazící-

ho mikroorganismu a/nebo patogenu
–  stanovení efektivity čistících a sanitačních pro-

cedur
–  stanovení frekvence čištění
– posílení programů školení zaměstnanců

K dosažení těchto cílů chce mnoho výrobců 
zavést program monitoringu prostředí, ale ne-
jsou si jisti, jak začít. Je mnoho zdrojů dostup-
ných informací, které mohou pomoci při návrhu 
a zavedení programu, který bude nejvýhodnější 
pro Váš podnik. 

Dále se někteří výrobci bojí, aby dosáhli při 
kontrole prostředí standardů a akceptovatelných 
počtů mikroorganismů. Nicméně odpovídající čiš-
tění a sanitace by měla být dostatečná k udržení 
nízkých počtů mikroorganismů v prostředí.

 Počty mikroorganismů se liší v závislosti na 
výrobní operaci nebo typu zpracovávaného pro-
duktu a tím je obtížné dát jeden standard platný 
pro vše. Co může být „normální“ pro jeden pro-
dukt či proces, nemusí být „normální“ pro jiný. 
Například příjmová část podniku pro příjem suro-
vin přímo od prvovýrobců může mít vyšší počty 
než sklad závodu se zpracovanými zamraženými 
potravinami. Přesto obojí počty mikroorganis-
mů mohou být akceptovatelné, ovšem ve vztahu 
k očekávané mikrobiologické zátěži zpracováva-
né potraviny.

Programy kontrolující a monitorující škálu 
zdrojů v prostředí na mikrobiologickou kontami-
naci mohou poskytnout nejvíce ucelený pohled na 
mikrobiologické nebezpečí v závodě. Na počátku 
je třeba provést velké množství testů pro získání 
důkladné znalosti prostředí v podniku, účinnosti 
čištění a lokalizaci všech problémových míst.

Dalším důvodem pro provedení velkého 
množství testů je stanovení „baseline“ (hladiny 
normálního výskytu). Poskytne nám informaci, 

jaké počty jsou „normální“ po adekvátně prove-
deném čištění a sanitaci. Máme-li „baseline“, js-
me schopni sledovat trendy.

Sledování trendů může být usnadněno použi-
tím vhodných softwarových programů. Posléze by 
mohlo být sníženo množství testů a využito pou-
ze kruhového plánování. Avšak důležitým zůstá-
vá časté monitorování všech problémových míst 
identifikovaných v průběhu prvotního testování.

Převzato z 3M MicrobioNews (12) 2006, upra-
veno 3M Mikrobiology má mnoho produktů, kte-
ré mohou zjednodušit a zmodernizovat Váš pro-
gram monitorování prostředí. 3MTM PetrifilmTM 
Count Plate – Petrifilm destičky jsou jednoduché 
k použití a poskytují konzistentní, reprodukova-
telné výsledky, které napomáhají určit a monito-
rovat hlavní mikrobiologická rizika v prostředí 
provozu. Jsou dostupné pro stanovení celkových 
počtů, enterobakterií, koliformních bakterií, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kvasin-
ky a plísně, a nyní také pro listerie v prostředí.

NOVÁ CENOVĚ EFEKTIVNÍ METODA 
PRO SPLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ 

NA PŘÍTOMNOST LISTERIÍ V PROSTŘEDÍ
Nyní je obrovský tlak na potravinářské podniky 

na zvýšení počtu testů na listerie. Zároveň ovšem, 
díky snaze být konkurenceschopní, je také obrov-
ský tlak na snížení nákladů na testování.

Jako důsledek nejsou výrobci potravin vždy 
schopni zabezpečit vhodné množství testů, které 
cítí, že by bylo potřeba provést. V těchto přípa-
dech je většinou volba na snížení frekvence testo-
vání, umožňující dlouhé časové periody bez moni-
toringu prostředí na listerie, snížení množství tes-
tovaných míst nebo slučování vzorků, vedoucí 
k nejasným odpovědím, kde je vlastní kontamina-
ce listeriemi, kdy a kde hrozí pozitivní výsledek.

3MTM PetrifilmTM Environmental Listeria (EL) 
– Petrifilm pro stanovení listerií v prostředí je řeše-
ním pro obě situace. Je cenově efektivní, umožňu-
je zákazníkům testovat více míst a častěji. Vyžadu-
je minimální zaučení a má jednoduchou přípravu 
s minimálním množstvím kroků, eliminuje varia-
bilitu výsledků a poskytuje konzistentní, vysoce 
důvěryhodné výsledky.

Ing. Igor Kubiš, Ph.D., NOACK ČR, spol. s r. o.

Detekce Listerií v prostředí

�  identifikuje problémová místa a zdro-
je kontaminací ve výrobním prostředí

�  kvantitativní a kvalitativní výsled-
ky umožňují monitorovat úspěšnost 
postupu v boji proti listeriím v čase

�  umožňuje rychleji se rozhodo-
vat díky rychlým výsledkům do 
292 hodin od sběru vzorku

�  snižuje náklady na lidské zdroje díky jedno-
duchému použití a známé Petrifilm metodě

�  bezpečnější metoda – bez pomnožení, tedy 
žádná potřeba přenášet pomnožovací roz-
toky, nižší nebezpečí křížové kontaminace

�  AOAC validace

Petrifilm Environmental
Listeria plate

VÁŠ DODAVATEL:  NOACK ČR, spol. s r.o.
  Květnového vítězství 160/68, Praha 4 – Háje
  tel.: 267 913 415-7, fax: 272 910 092
  email: noack@noack.cz

CENOVĚ EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO DETEKCI LISTERIÍ V PROSTŘEDÍ

Nyní s dostupností 

cenově efektivní 

destičky Petrifilm EL

je monitorování 

listerií jednoduché!

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

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

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

Státní veterinární ústav Olomouc

provádí

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

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

• průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny

• vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)

• mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření pitné vody,
aqua purificata dle platné legislativy ČR a EU

• laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě

• posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu
a importu

• monitoring cizorodých látek v potravinách

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti značení potravinářských 
výrobků

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

svozné linky vzorků – odběry vzorků – slevy
– rychlé vyřízení zakázek –  nepřetržitý provoz                     
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1.  Jste vrcholovým manažerem společnosti Bratři Zátkové, a. s., 
a v jejím čele stojíte jako vedoucí řídící pracovník od roku 2002. 
Vaše společnost navazuje na dlouholeté tradice a v potravinářském 
průmyslu České republiky má díky trvalé prosperitě svoje pevné 
postavení. V posledních letech, vedle rozvoje původní společnos-
ti, došlo i k další expanzi výrobní základny. Mohl byste nás blíže 
seznámit s tím, co je vlastně dnes společnost Bratři Zátkové, a. s., 
ve svém celku a jak byste ji charakterizoval? 

Na přelomu let 2002/2003 došlo ve společnosti Bratři Zátkové, 
a. s., ke změně vlastníků a managementu společnosti (současní čle-
nové představenstva vlastní společnost prostřednictvím holdingo-
vé společnosti Europasta, B.V.) Tato změna, jak je vidět s odstu-
pem času, umožnila nový impuls pro rozvoj společnosti. Prvním 
krokem nových vlastníků byla akvizice společnosti Mlýn Boršov,
s. r. o., společnosti, která provozovala žitný mlýn. Společnost násled-
ně fúzovala s mateřskou společností Bratři Zátkové, a. s. Ve spo-
lečnosti tak byla koncentrována mlýnská výroba (pšeničný a žitný 
mlýn) a výroba těstovin. 

V roce 2003 došlo k významnému kroku, kdy holdingová společ-
nost Europasta, B.V., vstoupila 50 % do největšího českého výrobce 
těstovin, společnosti Adriana – výrobce těstovin, s. r. o. Pozice celé-
ho holdingu na trhu tímto krokem výrazně posílily, vznikla největší 
těstárenská skupina ve střední Evropě. Dalším krokem se stala akvi-
zice společností Spojené těstárny CZ, s. r. o., a Spojené cestovinár-
ně SK, s. r. o., v roce 2006. Společnosti koupila Europasta, B.V., od 
společnosti Odkolek, která těstárenský průmysl opustila. V součas-
né době se dokončuje koncentrace a optimalizace výrob. Společnost 
Adriana – výrobce těstovin, s. r. o., bude největším producentem 
těstovin v regionu zaměřeným na velkovýrobu, Bratři Zátkové, a. s., 
cílově budou kromě běžné produkce doplňovat strukturu výrobou 
vaječných těstovin, speciálních tvarů (válcované těstoviny, polévko-
vé těstoviny). Jako skupina jsme tak schopni pokrývat trh v široké 
škále tvarů, značek a použitých surovin. Celkovým objemem výro-
by těstovin okolo 45 000 tun ročně se velikostí srovnáváme se střed-
ně velkými zahraničními výrobci. Tuto velikost považujeme za mini-
mální pro dosažení dlouhodobé prosperity. Trh těstovin je náročný, 
což je zřejmé z faktu, že v ČR a na Slovensku zůstali již pouze tři 
významní průmysloví výrobci, z toho naše skupina je jediná, pro kte-
rou jsou těstoviny rozhodujícím výrobním segmentem. 

Kromě expanze v oblasti těstovin udělala společnost Bratři Zát-
kové, a. s., i několik významných kroků na podporu a stabilizaci 
své mlýnské produkce. V roce 2005 se společnost stala spolumaji-
telem největší jihočeské pekárenské společnosti Pekast spol. s r. o., 
rozhodujícího odběratele pšeničných a žitných mouk. Kromě akvi-
zic se firma soustředí i na organický růst, nejvýznamnějšími kroky 
posledních tří let je rozsáhlá rekonstrukce pšeničného mlýna reali-
zovaná v roce 2005 se společností Buhler s podporou strukturálních 
fondů EU, zakoupení skladovacích kapacit na obilí a celá řada dal-
ších investic souvisejících s obnovou výrobního závodu společnosti 
v Boršově nad Vltavou. Celý holding, který se vytvořil v posledních 
třech letech, realizuje roční tržby přesahující 1 mld. Kč, zaměstnává 
téměř 600 pracovníků a je jedním z významných hráčů v branži.

2.  Tento nový celek představuje poměrně široký záběr mlynářství, 
těstárenství a pekárenské výroby. Tyto jednotlivé obory na sebe 
surovinově navazují, avšak jejich dislokace se nachází poměrně 
daleko od sebe. Jaké organizační uspořádání má nynější Vaše spo-
lečnost a jak je snadné celý tento komplex řídit a udržet v prospe-
ritě?

Přestože nárůst skupiny byl významný, držíme pořád strukturu 
velmi štíhlou. Po fúzi firem Bratři Zátkové, a. s., a Spojené těstárny 
CZ, s. r. o., která se v současné době připravuje, nám zůstanou násle-
dující společnosti: Bratři Zátkové, a. s., Adriana – výrobce těstovin, s. 
r. o., IDEÁL Slovakia, s. r. o., a Pekast spol. s r. o. Společnosti půso-
bí samostatně. Jedním z mých úkolů je koordinace vzájemných va-
zeb ve skupině a realizace společného postupu – například v oblasti 
nákupu surovin a služeb, slučování obchodních kontraktů s velkými 
zákazníky. Hlavní interakce ve skupině je mezi společnostmi Bratři 
Zátkové, a. s., Adriana – výrobce těstovin, s. r. o., a IDEÁL Slovakia, 
s. r. o. Koordinace je především v oblasti výroby a prodeje těstovin. 
V současné době je trendem firmy spojovat a minimalizovat jejich 
počet. Tento trend respektujeme, a pokud vidíme ve fúzi přidanou 
hodnotu, realizujeme ji. Společnosti, které zůstávají v naší struktu-
ře, již mají opodstatnění fungovat jako samostatné právnické osoby. 
Důvodem jsou historicky zavedené značky (Adriana, Zátka, Pekast), 
rozdílná struktura vlastnictví a regionální působnost (IDEÁL
Slovakia je společností se silnou značkou na Slovensku). 

Řízení celé skupiny nám nedělá významné problémy, jedná se 
přece jenom o skupinu pouze se čtyřmi výrobními společnostmi. 

3.  Takže je nespornou výhodou být větší „hráč“ na našem trhu, a to 
zejména při prosazování svých obchodních zájmů, jak při zabez-
pečování vstupů do výroby, tak zejména při jednání s obchodními 
odběrateli. Je již Vaše velikost taková, že platí toto tvrzení i při jed-
náních o prodeji s obchodními řetězci? Resp. byla by Vaše vyjed-

Na 5 otázek odpovídá:

 Ing. Pavel Hrdina, 

místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti
Bratři Zátkové, a. s., se sídlem v Boršově nad Vltavou

návací pozice s nimi znatelně horší, nedošlo-li by k Vašemu růstu 
výrobní základny? A jak celkově hodnotíte postavení obchodních 
řetězců, vůči potravinářským výrobcům a jejich dodavatelům?

Myslím, že absolutní velikost např. z pohledu tržeb není rozho-
dující. Rozhodující je postavení společnosti na jednotlivých dílčích 
trzích. Být velký hráč na rozdrobeném trhu nepomáhá tolik, jak by 
se na první pohled zdálo. Ideální je být významným hráčem na trhu 
s malým počtem konkurentů a velkými bariérami vstupu. O tom asi 
sní každý výrobce. Bohužel, v našem oboru se v této situaci nenachá-
zíme. Oblast pekařské výroby je velmi rozdrobená, u mlýnů je situa-
ce o něco lepší, ale zde už existuje moment zahraniční konkurence. 
V oblasti výroby těstovin jednoznačně soupeříme se zahraničními 
výrobci. Situace v tomto oboru se za posledních 5 let výrazně změni-
la a obdobný bude asi i scénář u jiných potravinářských oborů, které 
pracují s komoditou. Trh se změnil z prvotního lokálního (ČR, SR), 
před vstupem do EU, nejprve na středoevropský a je pravděpodob-
né, že se v dalším postupu globalizace stane i evropským. Velmi sil-
ná je tato tendence zejména u privátních značek zboží, jehož podíl 
se v naší branži výrazně zvyšuje. 

Přestože růst a velikost není zárukou úspěchu, vidím v našem pří-
padě několik jeho přínosů. Za výhodu považuji vertikální integraci 
(výkup obilí – mlýny – pekárny, těstárny), která stabilizuje rozho-
dující výrobní vazby a návaznosti zejména mlýnské výroby. U růs-

tu naší těstárenské výroby je rozhodující dosažení významné diver-
zifikace jak na vstupech, tak na výstupech. Samostatná společnost 
vyrábějící těstoviny v objemech okolo 10 000 tun ročně totiž trpí 
zejména závislostí na jednom nebo dvou rozhodujících odbytištích. 
Ztráta takového odběratele je pak likvidační. Naše situace je v tom-
to ohledu lepší, růst nám umožnil diverzifikaci. Obsluhujeme téměř 
všechny maloobchodní řetězce a aliance na českém a slovenském 
trhu a celou řadu řetězců v sousedních státech. Další výhodou naší 
velikosti je schopnost ucházet se o „středoevropské“ privátní znač-
ky. Naše podnikatelská vize je založená na předpokladu, že ve střed-
ní Evropě má díky nárůstu logistických nákladů subjekt našeho typu 
budoucnost. Důvodem je blízkost k odbytištím, schopnost dodat 
zboží rychle, za příznivou cenu, v širokém sortimentu a pružně rea-
govat na potřeby zákazníka. 

Pozice obchodních řetězců a jejich podíl na odbytu potravinářů 
narůstá. Jsme trh, na kterém globalizace probíhá na plné obrátky. 
Řekl bych, že řetězce se chovají racionálně, a to podle situace na 
trhu. Jsou trhy, kde jsou dodavatelé konsolidovaní a nastává s řetězci 
partnerství, jsou jiné trhy, kde probíhá mezi dodavateli boj o přežití 
a toho zpravidla odběratel využije. Je to vždy otázka nahraditelnos-
ti, alternativy. Forma, která se pak volí, není tak podstatná (bonusy, 
nízká netto cena, jiné poplatky, vylistování části sortimentu, apod.). 
Je i přirozené, že řetězce se také snaží zbavovat závislosti na svých 
dodavatelích a zachovat si volbu, např. oslabováním dodavatelských 
značek a zaváděním značek privátních. Mezi řetězci je každopád-
ně třeba rozlišovat, protože mezi nimi existují velké rozdíly v přístu-
pu a filozofii. Je pravdou, že síla maloobchodních řetězců by měla 
být regulována, protože na straně dodavatelů je (až na výjimky) síla 
výrazně menší. To je ovšem samostatná kapitola, která dnes musí 
vycházet už z legislativy EU, aby měla patřičnou sílu. 

4.  Pokud se hodnotí nabídka cereálních produktů na našem trhu, je 
konkurence velmi silná, a to jak z důvodů vysoké míry nabídky 
tuzemské, tak i zahraniční. Jak jste spokojen s výsledky umístění 
Vaší produkce na našem trhu? A co vývoz? Mohl byste nám před-
stavit Vámi vyráběný komplexní sortiment? A všechny Vaše výrob-
ky se nabízejí pod značkou „Bři Zátkové“, nebo používáte i jiné 
výrobní značky? A mohl byste nám i sdělit, jaké novinky připravu-
jete v letošním roce pro náš trh?

Jak jsem již uvedl, rozhodující je pozice v jednotlivých segmen-
tech trhu. Pokud bych začal s těstovinami, naše rozhodující značky 
těstovin jsou Zátkovy vaječné těstoviny, Adriana Standard, Adriana 
Exclusive, Ideál vaječné, Ideál bezvaječné. Velmi rozsáhlá je škála 
privátních značek, které vyrábíme pro většinu nadnárodních řetěz-
ců, ale i pro nezávislý trh. U některých odběratelů působíme výlučně 
pod privátní značkou, optimální je kombinace našich značek s pri-
vátními. Dodávky výlučně pod našimi značkami jsou spíše výjimkou. 
Naším cílem je udržení vlastních značek alespoň ve stávajících pozi-
cích, případně jejich růst. To je pro nás asi největší výzva. Nechce-
me zůstat pouze „no name“ výrobci. Výroba privátních značek je pro 
nás jak cenově, tak výrobně samozřejmě výrazně náročnější.

Hlavními trhy pro těstoviny jsou ČR, SR, Polsko, státy Pobaltí, 
Maďarsko, Chorvatsko a další. V zahraničí privátní značky výrazně 
dominují, z našich vlastních značek se tu prosazuje pouze značka 
Adriana. V posledním roce výrazně zvyšujeme naši aktivitu v oblasti 
válcovaných těstovin – nově od začátku tohoto roku přichází Adri-
ana Exclusive Line – Tagliatelle v mimořádně vydařeném obalu. 
První ohlasy na výrobek jsou značné. Aktivní jsme i s řadou válco-
vaných těstovin pod značkami Zátkovy vaječné – válcované a Ide-
ál – válcované cestoviny ve třech tvarových variantách (polévkové, 
široké, tagliatelle). 

Mouku v malospotřebitelském balení prodáváme pod značkou 
Zátkova mouka. Její pozice je velmi silná v regionu jižních Čech, 
v celorepublikové distribuci je tady opět fenomén privátních značek 
řetězců. Pekařské výrobky balené dodáváme na trh převážně pod 
značkou Pekast, popř. Český pekař. 

5.  Top manažer společnosti je velmi časově vytížená osoba a to je 
i Váš případ. Lze si dobře rozdělit síly tak, aby vedle práce zbýval 
čas i na Vaši relaxaci a odpočinek? A mohl byste v těchto souvis-
lostech sdělit názor, jak na to? A pak ještě trochu pracovní téma 
na závěr: vyslovil byste Vaše osobní krédo úspěšného řídícího pra-
covníka?

Myslím, že nejenom prací živ je člověk. V dnešní době samozřej-
mě pracovní aktivity dominují a také mě velmi baví a jsou mi koníč-
kem. Současně ale tato práce přináší v podstatě trvalý stres. Najdu si 
proto dostatek času i na odpočinek a na rodinu. Zejména si chci užít 
dnes dvouletého syna. Věnuji se sportovním aktivitám různého dru-
hu, od posilovny, přes cyklistiku, lyže až po tenis, rád zajdu do bazé-
nu, sauny apod. Myslím, že odpočinek je také součástí dobrého výko-
nu. Odpočívat manažer může, pokud má vedle sebe silný tým spolu-
pracovníků, ke kterému má důvěru a deleguje na něj pravomoci. Bez 
toho bych asi mnoho nedokázal, ani příliš dlouho tempo nevydržel. 

Za rozhovor děkuji. Ing. František Kruntorád, CSc.

Ing. Pavel Hrdina
Narozen 1. 3. 1972 v Českých Budějovicích
Ženatý, syn 2 roky 

1995  Vysoká škola ekonomická – fakulta financí 
a účetnictví 

1999  MBA, Joseph M. Katz Graduate School
of Business Pittsburgh

1991–2000  soukromé podnikání v oblasti leasingu,
realit a financí 

2000–2002  Bratři Zátkové, a. s. – akcionář,
poradce společnosti

2002–2007 Bratři Zátkové, a. s., generální ředitel 
2005 Předseda Svazu průmyslových mlýnů 
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 Žinčica je tradičný salašnícky výrobok naturál-
neho ovčieho hospodárstva.

V procese koncentrácie výroby v druhej polo-
vici 20. storočia a hlavne ako predmet výskumu 
upadol do zabudnutia, ale ústne podanie techno-
lógie výroby a blahodárne účinky na zdravie kon-
zumenta sa zachovali. 

 V posledných dekádach vplyvom poklesu vý-
roby kravského mlieka na Slovensku oproti roku 
1989 až o 45 % existenčné podmienky pôdohospo-
dárov napomohli čiastočnému rozvoju chovu ovi-
ec, produkcie ovčieho mlieka a ovčích mliečnych 
výrobkov, hlavne Slovenskej bryndze. Práve ochra-
na tohto výrobku, žiaľ ktorý v Bruseli doteraz nie 
je právne kodifikovaný napomohla širšiemu hlav-
ne biotechnologickému a mikrobiálnemu výsku-
mu a rozpornosti hygienických pohľadov oproti 
probiotickým účinkom. 

 Pre výrobu žinčice, podobne Slovenskej brynd-
ze platí zásada, že je potrebné dodržiavať všetky 
hygienické normy a technologické postupy a nie-
je možná výroba v provizórnych podmienkach. 
Vyrábať z tepelne neošetreného mlieka môže len 
ten, kto zvládne technológie a tie sú náročnejšie 
ako vyrábať z pasterizovaného mlieka. 

 Záujem našej spoločnosti sa sústredil na mož-
nosti vytvorenia priemyselnej formy výroby žin-
čice. Určením rozhodujúcich fáz bola vytvorená 
technologická osnova v algoritme:
–  príprava separátu znížením obsahu kazeinu za 

použitia nízkych teplôt pri sýrení a zrážaní
–  príprava matečných zákysov v množstve 3 % 

celkovo použitého separátu metodikou spraco-
vanou Olšanským a Knězom 

–  kultiváciou zakysaného separátu pri dodržaní 
tepelného režimu kysania, zrenia a dozrieva-
nia. Je to rozhodujúca fáza priemyselnej výro-
by, pretože presne kopíruje salašnícky spôsob 
s cieľom dosiahnutia 1 miliardy celkového po-
čtu mikroorganizmov na 1 gr.
Žinčica je širokospektrálny mikrobiálny vý-

robok s obsahom asi 1700 druhov mikroorga-
nizmov. Identifikáciu celkového počtu v 70. ro-
koch minulého storočia stanovila Prekopová - Po-
rubjaková (1976) a vychádzala z prác Laxu, Šveca, 
Olšanského a Kneza. 

V poslednom období dobieha identifikácia na 
báze DNA, ktoré vykonáva Ústav bunkovej bioló-
gie Prírodovedeckej fakulty v Bratislave vedenej 
Prof. Ebringerom (2005).

Postup prác vychádza evolučno – filogenetickej 
teórie symbiózy a antagonizmu zachovania pamä-
ti genetickej postupnosti a časovej závislosti. 

V jednom grame produktu bola zistená doteraz 
celá škála rodového zastúpenia Lactobacillus, Strep-
tococcus, Lactococcus, Leuconostor, Bifidobacterium, 
Enterococcus, Sacharomyces, Kluyveromices, mnoho 
ďalších, tak ako boli deklarované pri hodnotení výs-
kumnej úlohy zo dňa 10. 1. 2007. Podľa Ebringera 
je žinčica súčasťou funkčných potravín so široko di-
verzifikovanými účinkami, podieľajúcimi sa na re-
gulácii biologických procesov cicavcov.

Použitie probiotických druhov vo výrobe mlieč-
nych produktov v počte jeden až tri, má zdravot-
ný a výživový význam, ale nie probiotický účinok. 
Potvrdzujú to doterajšie zistenia pilotných porov-
návacích pokusov.

Priemyselná výroba žinčice je typickým pro-
duktom fermentačnej aktivity baktérií mliečneho 
kysnutia z laktózy a vznik kyseliny mliečnej, kto-
rá znižuje PH v čreve a to je jav dôležitý z hľadis-
ka inhibície premnoženia nežiadúcich patogénov. 
Tento antimikrobiálny efekt je zvyšovaný produk-
ciou špecifických inhibítorov typu baktoriocínov.

Probiotické baktérie v druhej fáze zrenia a te-
da produkcie bakteriocínov znižujú obsah prokar-
cinogénnych enzýmov v čreve hlavne Beta – glu-
koronidázy, nitroreduktázy, azoreduktázy a oproti 
tomu zvyšuje obsah Beta galaktozidázy, čo je vý-
znamné pri prevencii dôsledkov laktózovej intole-
rancie. (Ďuriš 2005)

Fermentáciou vzniká v procesoch zrenia a do-
zrievania celá rada metabolitov ako sú bioaktív-

ne peptidy, vitamíny B-komplexu, hlavne vitamnín
B-12, kyseliny listovej a produkcia esencialnej kon-
jugovanej kyseliny linolovej. (Soják 2005)

Malé peptidy s obsahom 3–20 druhov amino-
kyselín spolupôsobia na aktivitu angiotensimu I. 
a vzniku angiotensimu II., ktorý účinne sťahuje 
cievy. Laktorfíny, alfa – kazein – exorfíny majú 
opiátové účinky, kazeinofosfopeptidy. zvyšujú 
využiteľnosť vápnika v zásaditom prostredí, ale-
bo peptidy navodzujúce programovú smrť bu-
niek (apoptózu).

Fermentáciou hlavne v tretej fáze vznikajú 
produkty znižujúce sérový cholesterol a to tým, 
že GIT v hrubom čreve rozkladajú potravinovú 
vlákninu. Zvýšenou mikrobiálnou aktivitou vzni-
ká dekonjugácia žlčových kyselín.

Vplyvom hlavne enterococcovej aktivity je us-
merňovaný celý proces selénoproteínov s účinnos-
ťou glutatioperoidázy ako predpokladu vylúčenia 

vzniku prokurzoru rakoviny hrubého čreva tvor-
bou nitrózaminov.

Mikeš a Ebringer zistili pri dlhodobom teste na 
24 dobrovoľníkoch štatisticky významný pokles 
celkového ako aj LDL cholesterolu. Prekvapivým 
nálezom bol pokles hladiny glykémie, sérového 
kreatinu, C – reaktívneho proteínu a hodnôt krv-
ného tlaku. Oproti tomu zistenia, že v 100 gr žin-
čice sa nachádza až 600 mg ionizovaného vápni-
ka je významným benefitom (pri nižšej pH) v pre-
vencii civilizačných chorôb vrátane osteoporózy 
a spolu s vitamínom D chráni pred vznikom kolo-
rektálneho karcionómu hlavne zvýšením vstrebá-
vania v hrubom čreve.

 Hygienická hypotéza ale aj mnohí odborníci sa 
prikláňajú k názoru, že mnohé alergické ale aj iné 
ochorenia sú dôsledkom nedostatočného osídlenia 
makroorganizmu v priebehu ontogenézy ako aj vý-
sledky porovnávacích štatistík mestských a vidiec-
kych osídlení. V minulosti bola potrava bohatšia 
na prospešné mikroorganizmy a organizmus bol 
nimi intenzívnejšie osídľovaný. Ide o akýsi kolo-

beh mikroflóry v prírode a práve probiotické, mi-
krobiálne širokospektrálne potraviny ako sú Slo-
venská bryndza, žinčica, parenica, oštiepky ten-
to deficit môžu naprávať. Probiotiká ako súčasť 
funkčných potravín nám v pilotných a klinických 
pokusoch túto skutočnosť potvrdili.

  Z množstva názorov a posledných mikrobiál-
nych kongresov sa stabilizovala definícia probio-
tík takto:

 Probiotiká sú živé organizmy, podávané v do-
statočnom množstve, zdraviu prospešnými účin-
kami  gastrointestinálneho traktu (GIT) a inom 
anatomickom mieste hostila.

Obsadzujú receptory enterocytov, produkujú 
inhibičné substancie, zabraňujú lipnutiu patogé-
nov k črevnej sliznici a spúšťajú mechanizmus 
syntézy cytokínov.

 Využitie probiotík má v súčasnosti viac smerov 
a prevládajúce sú dva:

–  izolácie jednotlivých druhov až do molekulár-
nych a submolekulárnych štruktúr

–  symbiiotické pôsobenie v biodiverzifikovaných 
formách.
 Pre priblíženie zložitosti problematiky uvádza-

me niektoré probiotické a terapeutické výsledky:
–  Gastroenterotídy a hnačkové ochorenia - sú spô-

sobené zmenou črevnej mikroflóry (II. klinika 
FNUK) zodpovednej za kolonizačnú rezisten-
ciu a je sprevádzaná úbytkom mliečnych bak-
térií, následnou dehydratáciou a straty elektro-
lytov. 
 Pri liečení postantibiotických hnačiek sa 

osvedčili baktérie: Lactobacillus (L) acidophilus, 
L. rhamnosus, Bifidobacteriu lomgum, Enterococ-
cus faecium a niektoré druhy Sacharomyces, ale aj 
infekcií Clostridium defficile. (nové zistenia)
–  Zápalové ochorenia a infekcie Helicobacter pi-

lori. 
 Klinicky boli otestované viaceré kmene a dru-

hy mliečnych baktérií napríklad Streptococcus ther-
mophilus, Lactobacillus casei, L dulbrueckií, L. hel-

veticus, L. acidophilus, ktoré modulujú kolonizáciu 
žalúdočnej mukózy helicobacterom a to vylučo-
vaním anti – helicobaktériovými bakteriocínmi. 
Sľubné sú výsledky získané na CHTF v Bratislave 
kde Greifová zistila izoláciou supernatantov inhi-
bičné účinky voči niektorým plesniam. 

 
–  Terapia reumatoidnej atritídy - kde ide o zmier-

nenie zápalových ochorení hlavne účinkom ve-
getariánskej stravy a zvýšenia syntézy krátko-
reťazcových masných kyselín v hrubom čreve. 
V Ústave reumatických chorôb v Piešťanoch 
pri použití preparátu „Metotrexát“ baktérie ro-
du Enterococcus priaznivo ovplyvňoval entero-
kolitidu.

–  Terapia hepatálnej encelopatie – mliečne bak-
térie fermentačnou aktivitou utvárajú podmi-
enky na potlačenie mikroflóry s prokolytickou 
a ureázovou aktivitou a znižovania amoniaku 
v krvi. Pokusy na 16 pacientoch v kombinácii 
so selénom boli aplikované na I. internej klini-
ke LF UK. 

–  V chirurgii – pri operáciách brušnej dutiny ako 
probiotickú clonu namiesto antibiologickej 
operáciách hrubého čreva, benefity pri kojení 
po operačnom zákroku. Vysvetlenie je v pod-
pore produkcie krátkoreťazcových masných ky-
selín. Pozitívne účinky boli zistené aj aplikáci-
ou L. plantárum s koreňom čakanky (obsahuje 
inulín) a v terapii akútnej pankreatitídy.

–  Imunomodulačné a antialergické účinky 
–  až 80 % imunitného systému človeka sa nachád-

za GIT čo poskytuje možnosť modulovať imu-
nitnú odpoveď konzumáciou probiotickej po-
travy. Probiotiká regulujú imunitnú elimináciu 
antigénov patogénnych mikroorganizmov, ako 
aj imunologickú toleranciu na potravinové an-
tigény (Ebringer).
Potvrdzuje sa názor, že zvýšený výskyt alergic-

kých ochorení detí v priemyselne vyspelých kra-
jinách je dôsledkom nedostatočného osídľovania 
čreva mikroflórou zavineného malým konzumom 
fermentovaných produktov, sprísnenými hygienic-
kými pravidlami, zvýšenou zdravotníckou starost-
livosťou a chemizáciou životného prostredia. 

Slizničný imunitný systém detí je po narode-
ní vystavený iným antigenným stimulom, než na 
aké bol cez stáročia v priebehu mnohých generá-
cií adaptovaný. 

Žinčica je z hľadiska početnosti mikroflóry bi-
otechnologickým výskumom na začiatku svojho 
probiotického uplatnenia v mliekárenskej potravi-
novej štruktúre a o to sa pokúsila naša spoločnosť 
so svojím vedeckým potenciálom. Naďalej bude-
me túto pestrú skupinu identifikovať po stránke 
taxonomiky, jej génového vybavenia a rozsahu bi-
ologickej aktivity. Nabáda nás k tomu, už doteraz 
známych vyše 100 druhov rodu Lactobacillus ale-
bo novú štruktúru druhov Enterococcus.

 Cielene chceme rozšíriť naturálne syrárstvo na 
vyšší obsah druhovej skládky mikroflóry. Mlieko 
stálo a je pri zrode človeka ako prvá potravina, 
kyslomliečne výrobky a multimikrobiálne syry ako 
forma prežitia. (Keresteš, 2006) 

 Posilnenie postavenia spotreby biodiverzifiko-
vaných mliečnych výrobkov a zvýšenie ich spotre-
by je hlavnou úlohou v prevencii a terapii najčas-
tejších ochorení ako sú kardiovaskulárne ochore-
nia, hyperchlosterolémia, rakovina, osteoporóza, 
diabetes, imunodeficiencia a infekčné ochorenia.

 K tomu by nám mali napomôcť doteraz ne-
uskutočnené zámery vytvárania národných mik-
robiologických bánk a ich zachovania pre budú-
ce generácie.

Ing. Ján Keresteš, ředitel, NIKA s. r. o.,
Povážská Bystrica

Kontakty: NIKA spol. s r. o.,
Nová 135, 017 01 Povážská Bystrica,

Slovakia,  www.nika.sk

Žinčica ako probiotická biodiverzifikovaná potravina

Vlastníkovi části tvarůžkárny JD se asi nepodaří obnovit výrobu 

Žinčica ako probiotická biodiverzifikovaná potravina

Olomouc (bo) – Novému vlastníkovi 
části zkrachovalé loštické tvarůžkár-
ny JD, olomoucké společnosti Care-
andros, se zřejmě nepodaří obnovit 
výrobu. Záměru firmy brání to, že se 
zbylí vlastníci areálu nejsou schopni 
dohodnout. Řekl to majitel společnos-
ti Careandros Alexandros Vidras. Ve 
tvarůžkárně se zastavil provoz v břez-
nu 2004. 

Firma Careandros koupila ve druhé polo-
vině loňského roku halu tvarůžkárny JD
od správce konkurzní podstaty. Objekt tvo-
ří asi třetinu areálu bývalého závodu. „Mým 
původním záměrem bylo obnovit výrobu.
K tomu ale zřejmě nedojde kvůli majetkovým 
rozporům dalších vlastníků. Zatím nejsem 
rozhodnutý, jak s halou naložím,“ uvedl 
Vidras. 

Správce konkurzní podstaty Miroslav Müller
řekl, že konkurz tvarůžkárny JD je ve finální 

fázi. „Zhruba za deset dní budu posílat závě-
rečnou zprávu soudu. Platí to, že největší část 
výtěžku dostane takzvaný oddělený věřitel, 
dříve Místecká mlékárna. Další peníze dosta-
nou zaměstnanci za dlužné mzdy. Na věřitele 
z obchodního styku nezbude prakticky nic,“ 
podotkl správce konkurzní podstaty. 

Výroba v závodu stojí od března 2004.
O práci ve firmě přišlo 25 lidí. Soud poslal JD 
do konkurzu na návrh společností Union Lea-
sing a Místecká mlékárna. Té firma dlužila 

zhruba osm milionů korun. Tvarůžkárna JD 
byla jedním ze dvou výrobců pikantního sý-
ru s nezaměnitelným aroma. Jednatel konku-
renční loštické tvarůžkárny A.W. Karel Hla-
váček už dříve řekl, že firma již převzala po 
JD veškerý trh. 

Historie prvních tvarůžků, které jsou jedi-
ným původním českým sýrem, na Hané spa-
dá do 15. století. Tehdy se ale oproti dnešní-
mu strojovému zpracování vyráběly z kyselé-
ho tvarohu a soli ručně. 
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... ani v běžné gastronomii, říká 
v rozhovoru obchodní ředitelka fir-
my GurmEko, spol. s r. o., Milosla-
va Jelínková. Přední český výrobce 
a dodavatel potravinářských přísad 
GurmEko se specializuje na koření, 
kořenicí směsi a sušenou zeleninu 
a svou nabídku opět představí na 
veletrhu G + H.

Paní ředitelko, společnost GurmEko 
na českém trhu působí již šestnáct let. 
Jak široký sortiment a jaké služby dnes 
zákazníkům nabízí?

Co bylo před šestnácti lety, platí 
i dnes. Byli jsme první českou firmou, 
která nabídla tak široký sortiment koření 
a kořenících směsí, a jsme jí i dnes. Ne-
ní to o nějakém vytahování, ale o tom, 
že GurmEko je jiné než ostatní „kořená-
ři“. Naše firma se opravdu specializuje 
pouze na gastronomii a ta od nás tak ši-
rokou nabídku nejen očekává, ale i vyža-
duje. Není žádné základní koření, které 
bychom nebyli schopni dodat, a doplňu-
je ho škála více než 150 kořenících smě-
sí a na 50 druhů potravinových příprav-

ků a konveniencí. A služby? Vše až do 
domu a buď do 24 hodin, nebo v domlu-
vených pravidelných termínech. 

K novinkám vaší nabídky patří tzv. 
FONDy. Co se za tímto názvem skrý-
vá?

Odborníci ví, laikové si to pletou 
s fondue (to mám moc ráda, zvláště 
čokoládu a banán).

Fond je vysoce koncentrovaný pří-
pravek, který si můžete v kuchyni při-
pravit sami. Jedná se vlastně o velice 
silný vývar, někdy doplněný zeleninou 
a kořením, který se vaří a vaří a vaří, 
a to několik hodin. Nebo se vezme 
FOND – náš hotový výrobek. Není to 
žádná chemie, je to ryze přírodní pro-
dukt a nabízíme ho v devíti chuťových 
variacích. Stačí několik kapek a ze 
základní omáčky máte humrovou, asij-
skou, zvěřinovou…

O které z vašich výrobků je největší 
zájem? Jakým směrem se poptávka vy-
víjí a jak se liší u jednotlivých odběratel-
ských skupin?

Našim jednoznačným premiantem 
jsou kořenící směsi. Je sice pravdou, 
že každý mistr kuchař si umí namíchat 
směsi sám, ale jestliže se může 100% 
spolehnout na opakovatelnost, tak se 
ani on nebude zdržovat mletím nebo 
drcením a mícháním. 

Co se týče vývoje poptávky, tak mu-
sím naprosto upřímně říci, že česká 
gastronomie si vůbec nezadá se světo-
vou, je velice svébytná a neopakovatel-
ná. Nemám ráda, když někdo podce-
ňuje Českou republiku, natož naši gas-
tronomii. Máme stejně dobré mistry 
kuchaře jako Francie a jiné vyhlášené 
gastronomické „velmoci“. 

Na druhou stranu je to zavazující, 

protože GurmEko musí od koření až 
po konvenience poskytnout vše, co pá-
ni kuchaři potřebují. (Pardon, i dámy 
kuchařky.)

Pochopitelně, že požadavky na šíři 
nabídky klesají od špičkových kucha-
řů k běžné gastronomii, ale opravdu 
už dávno neplatí, že tam stačí paprika, 
pepř a kmín. Velká pružnost v hmot-
nosti našich balení umožňuje připravit 
koncert pro gurmety i v malé vesnické 
restauraci.

Svými regionálními středisky pokrý-
váte již celé území České republiky. 
Uvažujete o expanzi na další trhy?

Ne. Máme řadu zákazníků v Ně-
mecku, Rakousku, Slovinsku, Kosta-
rice, v Tokiu…, ale všude vaří kucha-
ři s českou vlaječkou na rondonu, kte-
ří si na nás zvykli tak, že nám zůstávají 
věrní i tam. A Slovensko? To nepova-
žuji za cizinu. 

Pokolikáté se zúčastníte veletrhu G + H?
Co vám tato prezentace přináší a co oče-
káváte od letošního ročníku?

Vynechali jsme jen jednou, a to teh-
dy, když jsme se jako firma stěhova-
li. Na veletrh si za námi najdou ces-
tu zákazníci, které jinak třeba celý rok 
nevidíme, a je to příležitost dát si spo-
lečně kávu a popovídat si, aniž vás 
ruší telefony nebo něco jiného. Na-
ši obchodní zástupci nenechají okolo 
stánku projít nikoho jen tak, aniž by 
mu nabídli představení našeho sorti-
mentu. A tak se rodí noví zákazníci – 
a pár nově narozených, to je i naše oče-
kávání pro rok 2007. 

Dovolte poslední otázku. Představíte 
letos nějakou novinku?

Novinky se neprozrazují, to po mně 
nechtějte. Ale určitě se mají na co těšit 
jak naši stávající zákazníci, tak ti, kte-
ří se přijdou pouze orientovat v nabíd-
ce kořenářských firem nebo hledat no-
vé dodavatele. Na našem stánku se bu-
dou moci seznámit s průřezem celým 
sortimentem a přesvědčí se, že kontak-
tem s námi opravdu vstupují do světa 
chutí pro profesionály.

Martin Střítecký, Veletrhy Brno, a. s.

Paprika, pepř a kmín už nestačí... 
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Velikonoce jsou neobyčejné svátky, 
a to v mnoha směrech. Jednou z je-
jich největších zvláštností je termíno-

vá variabilita v rozmezí od 22. března do 25. 
dubna. Stejně jako Vánoce mají i Velikonoce 
své kořeny u pohanských Germánů a Slova-
nů ve slavení začátku jara, nového vegetač-
ního období a přečkání zimy. U Židů pak ve 
slavení svátku Pesach na památku vysvobo-
zení Izraelitů z egyptského zajetí popsaném 
v Bibli ve Starém zákoně. A stejně jako Vá-
noce mají velikonoční svátky v dnešní do-
bě svůj vnitřní nejsilnější náboj v křesťanské 
tradici věnované Ježíši Kristu, jeho ukřižová-
ní a následnému zmrtvýchvstání. Velikono-
ce jsou tak spolu s Vánocemi nejdůležitější-
mi křesťanskými svátky.

Snad proto, že téma smrti je pro člověka 
obtížnější než téma příchodu na svět, jsou 
Velikonoce podstatně svátky skromnějšími, 
komornějšími a také slavenými v mnohem 
menší míře. V naší sekularizované společ-
nosti téměř 50 % populace buď nedodržu-
je velikonoční tradice vůbec nebo pouze po-
hanský zvyk pondělní pomlázky. 

Velikonoční pro kluky 
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí ne� z obrázku,
v�echny holky, které znám,
nav�tívím a vymrskám,
ne� mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky 
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
v�echny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Velikonoční tradice

Ani tradiční gastronomická pestrost vážící 
se k těmto svátkům není nijak rozsáhlá a do-
držovaná. Dříve se o tzv. Bílé sobotě a Veli-
konoční neděli zvané Boží hod velikonoční 
jedly pokrmy připravené zejména z pečené-
ho jehněčího, skopového nebo kozelčího ma-
sa, často s nádivkou připravenou s čerstvými 
bylinami, mladými kopřivami nebo se špená-
tem. Ovšem dodnes se Velikonoce nemohou 
obejít bez tradičního a pro ně typického pe-
čiva, jako je mazanec, což je v podstatě ve-
likonoční obdoba vánočky. Dále pak ve spe-
ciální formě pečeném piškotovém beránku, 
někde se také dodnes připravují kynuté jidáš-
ky ve tvaru malých šnečků a samozřejmě na-
tvrdo vařená a zdobená vejce, stejně tak jako 
čokoládová vajíčka a zajíčci. 

Odkud se tyto symboly vzaly a co zname-
nají?

Velikonoční beránek byl velmi rozšířený 
již v předkřesťanské tradici v celé středomoř-
ské civilizaci, která byla po tisíciletí ovládá-
na pastevci ovčích stád. V tradici hebrej-
ské (židovské) je za pastýře označován sám 
Bůh pasoucí své ovečky – svůj lid. V křesťan-
ské tradici je pak Beránkem Božím nazýván 
samotný Kristus, který symbolizuje na kříži 
obětního beránka za všechny křesťany. 

Pozoruhodnou a prastarou tradici v sobě 
nese symbol vajíčka. Od pradávna je sym-
bolem plodnosti a života, který se používal 
při pohanských rituálních oslavách návra-
tu jara. Jeho dalším vnitřním významem je 
symbol světa, který uctívali Římané, Číňa-
né, Egypťané a Peršané. Od starověkých ča-
sů byla vejce barvena, zdobena a vzdávána 
jim úcta. Malovaná byla objevena také v su-
merských vykopávkách, neboť byla ukládá-

na do hrobů jako další symbol znamenající 
nikdy nezanikající život. Barvením se měla 
znásobit jejich magická moc.

Dlouhou tradici naopak nemá spojení Ve-
likonoc se zajíčkem, kterého nyní vidíme 
v cukrárnách, pekárnách, na nejrozmani-
tějším zboží v papírnictvích a na dárkových 
předmětech. V evropské tradici zřejmě vyšel 
z německého prostředí, kde je označován za 

někoho, kdo dětem tajně přináší velikonoč-
ní čokoládová vajíčka. V křesťanských rodi-
nách zvali kmotři děti k tzv. honění veliko-
nočního zajíce, což znamená hledání úkrytů 
vajíček schovaných v zahradě domu. 

Velikonoční pondělí – den bez zvlášt-
ních liturgických úkonů – je lidovým vyvr-
cholením svátků. Vzpomínky pražské-
ho kazatele Konráda Waldhausera ze 
14. století svědčí o tradici pomlázky v je-
jí po staletí nezměněné podobě: manželé 
a milenci se v pondělí a v úterý šleha-
jí velikonočními metlami, ty ospalé a leni-
vé pak prý časně zrána házejí do vody 
nebo polévají. V deníku z doby Rudolfa II.
je zase uvedeno, že se v předvelikonoční 
době prodávaly v Praze pestrobarevné met-
ly, s nimiž pak venku všichni, dokonce i zem-
ští úředníci se oddávali této kratochvíli, pobí-
hali a panny šlehali po ramenou a rukou. Na 
oplátku dostali velikonoční vejce. 

Kdo by neznal dětskou říkanku: „Hody, 
hody doprovody, dejte vajíčko malovaný. Ne-
dáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

Hezké Velikonoce přeje
Eva Nováková

IREKS ENZYMA  s. r. o.
fota: IREKS ENZYMA  s. r. o.
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Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

�  Balicí linka pro balení do pytlů (5–25 kg), původně využívaná na balení sušeného mléka
�  hrubé dávkování, jemné dovažování přes tenzometrickou váhu, roztahování pytle 

uzavírání šitím, svařením PE vložky, přelepení, uložení pytle na paletu paletizérem
�  kapacita balení až 60 t/směna, stroj je v provozu, možno odzkoušet,

obsluha – počet dělníků: 1 zacvičený
�  r. v.: 1987, zrekonstruovaná v roce 2005
�  cena linky je 650 tis. Kč bez DPH
�  cena samotného paletizéru je 280 tis. Kč bez DPH, je možné platit ve splátkách

či pomoci leasingu
�  ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:  200 tis. Kč
�   instalaci může zajistit některá z českých fi rem, které můžeme doporučit.
�  najde uplatnění v: cukrovarech, sušárnách krmiv, mléka, škrobů, výrobě maltových 

směsí, mlýnech,…

Výrobce: Greif – Werk GmbH Lübeck, šicí stroj: PT – 48, dávkovací zařízení a dovažová-
ní: PACK-JET 2000, na ni namontován NC D-95A od fi rmy DOBOY Packaging Machinery 

INC. Paletizační zařízení: Palletieranlage P5O 2000/200 AM 

Prodám balicí linku VELOX

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

Interní logistika:
Vychystávání a navážení surovin do výroby

Správně zvládnutá interní logistika je jednou ze základních 
podmínek pro efektivní využití výrobních zdrojů. Potřebujeme 
vyrábět efektivně, a tak se snažíme zajistit, aby naše výroba 
probíhala zcela plynule.

Nároky na interní logistiku, která zahrnuje manipulaci se suro-
vinami, obalovým materiálem a dalšími vstupy do výroby, se zvyšu-
jí. Zejména se jedná o úsporu skladovacích a manipulačních ploch, 
kde probíhá vychystávání. Dále jsou tu požadavky hygienické, které 
nedovolují používat dřevěné palety, a samozřejmě vše ovlivňuje vel-
ký podíl lidské práce, tzn. mzdové náklady.

Poučeni z vyspělé logistiky výrobců automobilů si dnes už i po-
travinářské společnosti organizují logistiku tak, aby se po výrobě 
nepohybovalo nadměrné množství operátorů, kteří s paletovým 
vozíkem jezdí sem a tam a na dřevěných paletách přivážejí surovi-
ny k výrobní lince. Interní logistika je v poslední době pod drob-
nohledem a ukazuje se, že její optimalizace může být klíčem k ne-
malým úsporám.

Společnost Schoeller Arca Systems, která stála u zrodu mnoha 
průmyslových standardů pro přepravní obaly, přichází s řešením, 
které může být právě v této oblasti velice zajímavé.

Jaké jsou trendy v manipulaci se surovinami a vstupy do výroby v po-
travinářských provozech?

Velký tlak na ceny nutí výrobce potravin šetřit na každém místě 
a interní logistika má mnohdy opravdu velké rezervy. Ruční mani-
pulace s přepravkami je už vidět jen velmi zřídka, neboť přeprav-
ky jsou pro manipulaci pomalé a vyžadují mnoho lidské práce. Čím 
dál častěji jsou k vidění paletové kontejnery (BigBoxy), které umož-
ňují manipulovat naráz větším objemem, stohování na sebe nebo 
i v regálech. V poslední době se však zvyšuje zájem o kontejne-
ry skládací. Firmy se navíc snaží co nejpřesněji vychystat suroviny
a připravit vše v co možná nejpoužitelnější formě ještě kdesi v záze-
mí a pak vstupy v pravý čas navážet do výroby. Je to téměř takový 
just-in-time sytém.

V čem spočívají výhody Vašich nových 
manipulačních obalů?

Snažíme se vyhovět požadavkům 
našich klientů a pomoci jim optima-
lizovat jejich manipulaci. Proto jsme 
vyvinuli celou řadu skládacích kontej-
nerů Magnum o půdorysu 800 x 600 

mm (tj. 1/2 EUR palety), které se jeví jako optimální velikost pro 
manipulaci, umožňují využít velké výšky a zároveň malého prosto-
ru na podlaze. Tato velikost přepravních obalů navíc dovoluje snad-
ný a bezpečný pohyb po výrobě díky integrovaným kolečkům, která 
mohou tvořit podvozek. V tomto případě nemusíme použít mani-
pulační techniku (paletový vozík) a operátoři si kontejner sami „při-
tlačí“, kam potřebují.

Jaké jsou zkušenosti uživatelů těchto kontejnerů?
Celoplastové provedení umožňuje velmi snadnou údržbu a my-

tí. Obaly jsou navíc velmi lehké a jejich složení i nastohování na se-
be šetří spoustu místa. Při manipulaci jsou velmi ceněna přístupová 
dvířka, díky kterým se nemusí operátoři překlánět přes hranu kon-
tejneru. Také půdorys kontejneru je hodnocen velmi pozitivně. 

Z materiálů společnosti Schoeller Arca Systems
Více informací najdete na

www.skladaci-kontejnery.cz

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE

Třebízského ul.

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

– celé využitelné
jako kanceláře,

popř. skladové prostory

VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ

TEL: 381 253 796
Mobil: 607 512 909
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Praha – Když jsme, čeští pivovarní-
ci sdružení do Českého svazu pivova-
rů a sladoven ČSPS, vstupovali před 
rokem do Brewers of Europe (BoE), 
bylo zřejmé, že sice význam a pozici té-
to instituce mezi obdobnými zájmový-
mi organizacemi v Bruselu známe, ale 
bylo otázkou, do jaké míry budeme s to 
tuto instituci využít pro naše záměry. 
Tehdy jsme prohlásili, že vstup do BoE 
nám umožní, abychom byli v Bruselu 
nejen aktivnější, ale měli jsme záměry 
tam být také více slyšet. Připomeňme 
si, že jsme chtěli více monitorovat, co 
se v Bruselu děje, a vědět více o tom, 
kterým směrem se ubírá evropská legis-
lativa ovlivňující naše zájmy. Především 
jsme si však slibovali na toto dění aktiv-
ně působit. Právě možnost aktivní spo-
lupráce na vzniku stanovisek ovlivňu-
jících tvorbu evropské legislativy je to, 
co nás přimělo do Brewers of Europe 
právě vstoupit. Současně jsme si uvědo-
movali, že v té době čerstvé neschválení 
evropské ústavy jen zvyšovalo váhu hla-
su každého národního subjektu EU. Je 
také pochopitelné, že jsme se ztotožňo-
vali s cíli renomované instituce a chtěli 
jsme prostě „být u toho“ a hlavně, ovliv-
ňovat dění tak, jak si to historie, tradi-

ce a v neposlední řadě i věhlas českého 
pivovarství zasluhuje.

Co tedy naznačil první rok našeho 
členství? Především se ukázalo, že před-
poklad o tom, že členství v BoE nám za-
jistí lepší informovanost o dění v centru 
evropské politiky, se naplnil. Bylo a je to 
dáno tím, že máme zastoupení ve všech 
nejdůležitějších orgánech BoE a tedy 
o všech významných skutečnostech „ví-
me z první ruky“. S tím souvisí i to, že 
se nám podařilo obsadit pozici ve dva-
náctičlenném výkonném výboru, kde je 
náš zástupce zodpovědný též za kontak-
ty mezi vedením organizace a pivovarní-
ky států východní Evropy, jejichž zájmy 
tam zastupuje. V odborných komisích, 
jako je komise Pivo a společnost, komi-
se Pivovarské přísady, a v komisi Život-
ní prostředí působí i další čeští zástup-
ci pivovarského průmyslu. Významná je 
i skutečnost, že v současnosti dochází 
k postupné integraci významné vědec-
ké evropské pivovarské instituce – Ev-
ropské pivovarské konvence (EBC – Eu-
ropean Brewery Convention) právě do 
Brewers of Europe. To znamená nejen 
soustředění sil, ale také dochází k mno-
hem lepšímu propojení mezi výrobci pi-
va a vědecko-technickými experty a tím 

Čeští pivovarníci rok po vstupu do významné evropské pivovarské instituce 

Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel ČSPS (vlevo), a Rodolpho de Looz-Corswarem, generál-
ní tajemník Brewers of Europe, který mj. řekl: „Čeští pivovarníci za rok svého členství 
v Brewers of Europe prokázali, že umí nejen vařit vynikající pivo, ale jsou s to pro něj 
mnoho pozitivního udělat. Vážíme si řady nápadů, kterými obohatili naši činnost. Jejich 
práce ve vedoucích orgánech a odborných komisích je všeobecně velmi ceněna a napomá-
há jak prestiži naší organizace, tak i prosazování zájmů nás evropských pivovarníků.“

koordinovaněji, soustředěněji a věříme 
že mnohem efektivněji můžeme půso-
bit dovnitř i vně pivovarského průmyslu 
v Evropě. Silná pozice českých pivovar-
ských odborníků v EBC znamená, že se 
podílejí nejen na řadě vědecko-výzkum-
ných činností, jako je sledování nejno-
vějších výsledků vědy a možností jejich 
aplikací při výrobě piva k zajištění ma-
ximální kvality této potraviny, ale mají 
vliv na zkoumání všeho, co souvisí s tak 
citlivou problematikou, jako je ochrana 
zdraví spotřebitele.

Podíváme-li se na nejvýznamnější čin-
nosti, které byly v loňském roce realizo-
vány vedením BoE za aktivní účasti čes-
kých pivovarníků, patří sem především 
účast na společné mediální akci, která 
v evropských médiích vyjadřovala názor 
veřejnosti na iniciativu evropského komi-
saře pro zdraví Markose Kypriana. Jeho 
návrhy na regulaci konzumace alkoholu 
by znamenaly částečnou prohibici v EU 
a nedbaly na zásady historických, kultur-
ních a dalších rozdílů v oblasti spotřeby 
alkoholu v Evropě. Tento, zjednoduše-
ně nazývaný „skandinávský model“, byl 
v původní verzi v důsledku velmi úspěš-
né mediální kampaně odmítnut. Bylo to 
tím, že argumenty pivovarníků se opíraly 
nejen o fakta zpracovaná renomovanými 
experty, kteří jsou činní mimo pivovar-
ské struktury, a tedy nezávislí a objektiv-
ní, ale jejichž argumenty byly navíc shle-
dány jako vědecky podložené, rozumné 
a objektivní. Byla uznána i tvrzení, že je 
třeba brát při tak významných rozhod-
nutích do úvahy principy kulturních, his-
torických i řady dalších rozdílů v oblas-
ti spotřeby a spotřebitelských zvyklostí 
v zemích EU. DG SANCO, Generální 
ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebi-
tele Evropské komise, místo toho samo 
navrhlo do diskuse dokument, který kla-
de důraz na výchovu spotřebitele, tvor-
bu a udržování databází o vlivu alkoho-
lu na Evropany a je založen na aktivní 
výměně informací mezi členskými státy 
EU a Evropskou komisí. Dlužno dodat, 
že se zásadami pivovarníků, které se opí-
rají o princip výchovy a nikoliv restrikce 
a striktní dodržování principů subsidia-
rity v EU byli seznámeni všichni euro-
komisaři.

Dalším důležitým krokem bylo, že 
na základě vzájemné spolupráce národ-
ních asociací, členů BoE Rada ministrů 
financí (ECOFIN) neodsouhlasila zvý-
šení minimální sazby spotřební daně 

na pivo, jejíž přijetí by jeho producen-
ty výrazně znevýhodnilo proti výrob-
cům vína. Významnou pomoc poskytly 
vládní instituce České republiky, což na-
ši pivovarníci velmi oceňují.

Velmi významným prvkem činnos-
ti BoE, který patří k základním atribu-
tům smyslu činnosti evropských pivo-
varníků, je obrana proti antialkoholní 
lobby, kdy zejména nevládní organiza-
ce (WHO, EUROCARE) se snaží uplat-
nit proti zájmům pivovarského průmys-
lu stejný model, jaký byl použit proti 
výrobcům tabáku. Ukazuje se však, že 
tento střet není možné vybojovat pou-
ze na půdě evropských institucí, ale vý-
znamné místo hrají i jednotlivé členské 
země EU i ty, které stojí mimo ně, jako 
je Norsko a Švýcarsko. V této souvislos-
ti se ukazuje, že řada evropských insti-
tucí pozitivně vnímá snahu a konkrétní 
kroky, které pivovary uskutečnily v rám-
ci projektu samoregulace v oblasti ko-
merční komunikace. V České republice 
od r. 2003 funguje Iniciativa zodpověd-
ných pivovarů. Ta si klade za cíl podpo-
rovat zodpovědný přístup ke konzuma-
ci, prodeji a marketingu piva a řadu pro-
jektů v této oblasti již také uskutečnila. 
Také pro letošní rok se připravuje řada 
akcí a další projekty se plánují i v dal-
ších letech.

Podíváme-li se na první rok fungování 
českých pivovarníků v evropských pivo-
varských strukturách, můžeme konsta-

tovat, že se nám podařilo nejen do jejich 
výkonných i odborných složek prosadit, 
ale to, co je mnohem důležitější, podí-
let se na řadě jejich aktivit. Potvrzují to 
i slova Rodolpha de Looz-Corswarem, 
generálního tajemníka Brewers of Euro-
pe, „Čeští pivovarníci za rok svého člen-
ství v Brewers of Europe prokázali, že 
nejen umí vařit vynikající pivo, ale jsou 
s to pro něj mnoho pozitivního udělat. 
Vážíme si řady nápadů, kterými oboha-
tili naši činnost, a jejich práce ve vedou-
cích orgánech i v odborných komisích 
je všeobecně velmi ceněna a napomáhá 
jak prestiži naší organizace, tak i prosa-
zování zájmů nás, evropských pivovar-
níků.“

Tato slova jistě potěší, neznamenají 
však nic jiného, než závazek v činnos-
ti v evropských pivovarských struktu-
rách pokračovat. Nebylo by nic horší-
ho než se spokojit s dosaženým. Tradi-
ce i historie českého pivovarství nás bez 
velkých slov zavazují k tomu, abychom 
ochraňovali zájmy českého pivovarské-
ho průmyslu včetně sladařství, chmelař-
ství a dalších návazných odvětví a sou-
časně jeho pozici upevňovali a dále roz-
víjeli.

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

Ing. Josef Hlavatý, Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Chmelnice s českým chmelemVarna pivovaru          

Ostravar – léty prověřená chuť v nových lahvích

Pivovar načasoval obměnu svých 
lahví do roku, ve kterém slaví 110. vý-
ročí založení, čímž se řadí k nejstarším 
pivovarům u nás. Poprvé začal Ostra-

var své pivo stáčet do lahví ve čtyřicá-
tých letech minulého století. V posled-
ních letech stáčel pivo do tzv. NRW 
lahví. 

mějším dojmem. Ostravar chtěl tímto 
krokem zdůraznit sílu své značky, která 
díky růstu popularity a prodaných ob-
jemů neustále posiluje svou pozici na 
trhu, a také zdůraznit příslušnost k Os-
travě, která má symbol koně rovněž ve 
svém logu. 

Ostravar bude do nových lahví stá-
čet postupně všechny své druhy – 
Ostravar Originál, Ostravar Premium a 
Ostravar Strong. Uvedení nových lahví 
na trh bude podpořeno lokální mediál-
ní kampaní, jejímž ústředním motivem 
je slogan Léty prověřená chuť v novém. 
Nosnými médii budou print a outdoor.
Kampaň kromě uvedení nové lahve 
zdůrazní také dlouhodobé propojení 
značky Ostravar s ostravským regio-
nem. 

OBECNÁ INFORMACE
Pivovary Staropramen a. s. jsou 

s 14,7% podílem na domácím trhu 
druhým největším producentem piva 
v České republice. Svým zákazníkům
a spotřebitelům nabízejí Pivovary Sta-
ropramen vůbec nejširší portfolio piv-
ních značek. Společnost je zároveň 
druhým největším českým exportérem 
piva a její vlajková loď – značka Sta-
ropramen – se vyváží do 30 zemí světa. 
Společnost je členem skupiny InBev, 
největší pivovarnické společnosti světa.

Více informací na
www.pivovary-staropramen.cz

Michaela Trýznová,
Pivovary Staropramen a. s.

„NRW lahve nám neumožňovaly žád-
né odlišení naší značky od konkuren-
ce, proto jsme se nyní rozhodli vybrat 
pro Ostravar zcela nový tvar lahve,” 
říká Pavel Barvík, manažer značky 
Ostravar. 

Hlavní novinkou na nových lahvích 
je jejich tvar – odlišují se od NRW lah-
ví užším a delším hrdlem. Tento tvar je 
inspirován nejnovějšími trendy v desig-
nu pivního skla. Ostravar při změně 
lahve spolupracoval s českými skláři 
z firmy Avirunion. 

Vedle uvedení nových lahví prošly 
drobnou úpravou také etikety. Celkem 
bylo provedeno 15 úprav včetně nové-
ho zpracování pivovarských koní, kte-
ří nyní působí výraznějším a sebevědo-

S novým designem svých lahví přichází v těchto dnech pivovar Ostra-
var. Jako první velká severomoravská značka opouští Ostravar unifikované 
NRW láhve a začíná své pivo stáčet do moderního obalu. Zákazníci si tak 
mohou od začátku února koupit Ostravar v novém atraktivním balení.



Přední český výrobce a exportér piva oznamuje 
objemové výsledky prodeje za kalendářní rok 2006

Praha – Celkový prodej značek Plzeňského 
Prazdroje dosáhl v kalendářním roce 2006 do-
ma i v zahraničí téměř 10,7 milionu hektolitrů, 
což představuje meziroční nárůst 5,7 %. K ná-
růstu objemů přispěly zejména prodeje v za-
hraničí, včetně licenční výroby značek Plzeň-
ského Prazdroje.

V roce 2006 zaznamenaly domácí prodeje piva 
Plzeňského Prazdroje růst o 2,4 % na celkových 
8,1 milionu hektolitrů. Nejvíce vzrostly jeho pro-
deje v regionu jižních Čech (České Budějovice 
a okolí), kde stoupl meziročně o 7 %. Značka Pil-
sner Urquell zvýšila prodané objemy o 4,6 %. Nej-
lepších meziročních výsledků dosáhl Velkopopo-
vický Kozel s nárůstem 10,3 %. Zvedl se zájem 
o všechny druhy balení této značky, ale nejvíce 
tomu tak bylo u sudového piva s meziroční změ-
nou o 22 %. 

PILSNER URQUELL 
A VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 

VELVYSLANCI ČESKA V ZAHRANIČÍ
Plzeňský Prazdroj potvrdil své postavení největ-

šího českého exportéra piva a jeho výrobce v zahra-
ničí. Celkový objem prodeje značek Plzeňského 
Prazdroje v zahraničí vzrostl v porovnání s rokem 
2005 o rekordních 17,5 %. K dosažení úspěchu 
přispěly prodeje značky Pilsner Urquell. Je nut-
né zmínit také důležitý úspěch značky Velkopopo-
vický Kozel na trzích s licenční výrobou. Celkem 
vyvezl Plzeňský Prazdroj 786 tisíc hektolitrů piva 
(+10,6 %), s 646 tisíci hektolitry (+12,7 %) se na 
tomto výsledku podílel ležák Pilsner Urquell, o zby-
lou část se postaraly ostatní značky, hlavně Velko-
popovický Kozel. 

Mike Short, generální ředitel Plzeňského Pra-
zdroje, uvedl: „Rok 2006 byl pro Plzeňský Pra-
zdroj rokem velkých úspěchů a rozvoje. Na prodej-

ních výsledcích je vidět, jak efektivně jsme využili 
extrémně teplý červen, který se s 910 tisíci proda-
nými hektolitry piva stal nejúspěšnějším měsícem 
v historii Plzeňského Prazdroje. Přes sezonní výky-
vy v letních měsících charakterizovala naše prodeje 
na domácím trhu celková stabilita trhu. Dosáhli js-
me dobrých výsledků exportu, začali jsme vyvážet 
značky Plzeňského Prazdroje do dalších tří zemí 
(Honduras, Omán, Turecko), a naše pivo dnes tedy 
můžete koupit již v 53 zemích po celém světě. 

Zvýšili jsme export především do zemí EU – Ně-
mecka, Nizozemí, Itálie, Španělska, Dánska, Fran-
cie a skandinávských zemí. V Německu je teď ležák 
Pilsner Urquell číslem jedna mezi importovanými 
pivy. Nárůst prodeje podpořily především zvýše-
né marketingové aktivity Plzeňského Prazdroje 
a SABMiller na příslušných trzích. 

Striktně kontrolovaná licenční výroba některých 
našich značek na pečlivě vybraných trzích soused-

ních zemí se opět dynamicky rozvíjela. Zejména rostl
prodej značky Velkopopovický Kozel, která těží ze 
své rostoucí reputace vysoce kvalitního a zároveň 
cenově přijatelného tradičního českého piva.

Těší nás také mírný nárůst našeho podílu na 
domácím trhu, dosažený v tvrdých konkurenč-
ních podmínkách. Soustředění se na klíčové znač-
ky, podpora domácí i zahraniční distribuce a peč-
livé sledování potřeb zákazníků vytvoří předpoklad 
pro naše úspěšné podnikání na trhu pivovarnictví 
také v dalších letech.”

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FAKTA A TRENDY 
ROKU 2006 Z POHLEDU

PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE:
•  Růst prodeje klíčových značek Pilsner Urquell, 

Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Rade-
gast Birell na domácím trhu. 

•  Pilsner Urquell vykázal 10,6% nárůst exportu 
a např. v Německu se stal nejprodávanějším 
importovaným pivem.

•  Společnost dokončila významné investice 
v plzeňském pivovaru (modernizace varny, 
výstavba stáčírny a instalace nových cylindro-
kónických tanků), zaměřené na zvýšení kapa-
city výroby značky Pilsner Urquell a na posíle-
ní její chuťové stability. Tato historicky největ-
ší investice Plzeňského Prazdroje (1 mld. Kč) 
slouží především k uspokojení rostoucí export-
ní poptávky.

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

•  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globál-
ní skupiny SABMiller plc. Pilsner Urquell 
je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia zna-
ček SABMiller. 

•  SABMiller plc je jedna z největších světových 
pivovarnických společností, s pivovarnickými 
aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích 
světa napříč 5 kontinenty. Skupina značek 
SABMiller zahrnuje významné značky jako 
Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro 
a Pilsner Urquell a mnoho dalších úspěšných 
regionálních značek. Mimo USA je SABMil-
ler plc také jedním z největších výrobců a dis-
tributorů produktů firmy Coca-Cola na světě. 
Ve fiskálním roce ukončeném 31. března 2006 
skupina vykázala příjmy ve výši 15,307 mi-
liardy USD a zisk před zdaněním 2,453 miliar-
dy USD. SABMiller plc je kótována na burze 
v Londýně a v Johannesburgu.

Vladimír Jurina, Plzeňský Prazdroj, a. s.

Pivovaru 
Krakonoš loni 
klesl výstav 

Trutnov (bo) – Trutnovskému pivovaru 
Krakonoš loni klesl výstav piva přibližně
o osm procent na 99 000 hektolitrů. Pokles 
podnik přičetl hlavně špatnému počasí, 
které negativně ovlivnilo odbyt v turistic-
kých střediscích Krkonoš v srpnu a na kon-
ci roku. Uvedl to jednatel pivovaru Karel 
Janko. 

Pivovar je druhým největším v hradeckém kra-
ji. Na prvním místě je Pivovar Náchod, který měl 
loni výstav 136 000 hektolitrů. 

„Zatímco předloni v listopadu a v prosinci 
běžela zimní sezona v Krkonoších naplno, loni se 
nic nedělo. Špatné počasí ovlivnilo i prodej v létě,“
řekl Janko. Právě Krkonoše a Podkrkonoší jsou 
hlavním odbytištěm trutnovského pivovaru. Pod-
nik, jehož roční tržby činí přes 100 milionů korun, 
v tomto regionu prodává kolem 60 procent pro-
dukce. 

Na rozdíl od jiných menších pivovarů trutnov-
ský pivovar žádné pivo nevyváží. Asi 80 procent 
výstavu pivovaru loni připadlo na světlý ležák. 
Zbytek tvořila světlá a tmavá desítka, světlá jede-
náctka a speciální čtrnáctistupňový ležák. 

V posledních letech pivovar modernizoval vod-
ní hospodářství, chlazení a filtraci piva. Největší 
akcí byla předloňská přestavba bývalé pivovarské 
restaurace na hotel za zhruba 30 milionů korun.
V pivovaru a hotelu celkem pracuje asi 80 lidí. 

Základní kapitál podniku činí 1,8 milionu ko-
run. Jeho majiteli jsou tři fyzické osoby.

Pro ctitele tradicPro ctitele tradic
společnost Starobrno, a. s.
společnost Starobrno, a. s.
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Litovel (red) – Téměř 198 tisíc 
hektolitrů klasicky vařeného piva 
vystavil a prodal Pivovar Litovel za 
celý rok 2006. V meziročním srov-
nání to představuje mírný nárůst 
(101 procent) oproti roku předchá-
zejícímu, kdy pivovar vystavil cel-
kem 196 200 hl zlatavého moku. 
Mírný nárůst zaznamenal pivovar 
na tuzemském trhu (0,4 procen-

ta), který má jinak celorepubliko-
vě klesající tendenci. Export pivo-
varu vzrostl v porovnání s před-
cházejícím rokem o 6 procent 
na 18 552 hl ze 17 545 hl v roce 
2005. 

„Mírný nárůst na tuzemském trhu je 
pro nás velmi příznivý výsledek, pro-
tože domácí trh má celorepublikově 

Pivovar Litovel vystavil více klasického piva
jak pro domácí, tak pro zahraniční trhy

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

Litovel (red) – Hned dvě medaile 
si přivezli domů litovelští pivovar-
níci z jedné z největších domácích 
anonymních degustačních soutěží 
v jihočeském Táboře. Nejlahodněj-
ším nealkoholickým pivem je podle 
profesionálních degustátorů Litovel 
Free. Právě za něj získali litovelští 
pivovarníci prestižní titul a známku 
Česká pivní pečeť, kterou mají prá-
vo užívat po celý následující rok. 
Stříbrnou pivní pečetí ocenili zku-
šení degustátoři světlý ležák Lito-
vel Premium. 

České pivní pečetě udělovala ko-
mise složená z odborníků v pivovar-

nictví, především sládků, kteří ma-
jí degustační zkoušky. Ti posuzovali 
zejména čirost, vůni, chuť, hořkost, 
říz a pěnu. O přízeň jejich zkušených 
chuťových pohárků, které se jen tak 
nedají obalamutit, se letos do Tábora 
na již 17. ročník soutěže přijelo uchá-
zet rekordních 64 pivovarů se svými 
273 druhy piv. 

„Další z nejcennějších medailí jsou 
pro nás potvrzením úspěchů, kterých 
litovelské klasicky vařené pivo v posled-
ních letech dosahuje doma i po celém 
světě,“ řekl Miroslav Koutek, ředitel 
Pivovaru Litovel, a dodal: „Nejcenněj-
ším pro nás zůstává ale stálá přízeň li-
dí, kteří si rádi zajdou na dobré pivo 

a kteří si umí své poctivé pivo vychut-
nat.“ 

Nealko pivo Litovel Free už získalo 
za svou kvalitu a vynikající chuť něko-
lik ocenění. Loni vyhrálo zlatý titul
Pivo České republiky 2006. Litovelský 
pivovar ho dodává na trh jak v lahvích, 
tak v sudech.

Světlý ležák Litovel Premium má již 
na svém kontě řadu těch nejvýznamněj-
ších ocenění a titulů jak domácích, tak 
celosvětových. V loňském roce vyhrál 
nejprestižnější domácí soutěž Čes-
ké pivo, pořádanou Českým svazem 
pivovarů a sladoven. Českou republi-
ku úspěšně reprezentuje i na meziná-
rodním poli. Loni na Stockholmském 

Beerfestivalu získal v konkurenci piv 
ze všech koutů světa stříbrnou medai-
li a v Norimberku zase Evropskou piv-
ní hvězdu. 

Pivo Litovel se vyrábí klasickou tech-
nologií. I když tradiční způsob výro-
by je finančně náročnější, výsledek se 
vyplatí. Použití vhodných surovin, var-
ní proces, přirozené kvašení na otevře-
né spilce a dlouhá doba zrání je na pivu 
poznat. Přináší mu plnou, vyváženou 
chuť a dobrý říz. V době, kdy je celý 
svět přeplněn pivy unifikované chuti, se 
tradiční výroba stává významnou kon-
kurenční výhodou. Dokazují to i nej-
vyšší domácí i mezinárodní ocenění, 
která pivovar sbírá jedno za druhým.

Další zlatá pro klasiku

SVÁTKY JARA V PAŘÍŽI
Organizátoři (Moravská banka 

vín Brno a Davay Communications 
s. r. o.) již čtvrtého ročníku výstavy 
vín Grand Prix Austerlitz 2007, kte-
rá je součástí Projektu Austerlitz, 
obdrželi od Ministerstva zeměděl-
ství ČR „Rozhodnutí o uznání mezi-
národní soutěže vín GRAND PRIX 
AUSTERLITZ 2007“.

 
Tato již tradiční vinařská soutěž 

se uskuteční již po čtvrté ve Slavkově 
u Brna 11. srpna, a je přístupná širo-
ké veřejnosti. GRAND PRIX AUSTER-
LITZ 2007 se koná v rámci srpnových 

Napoleonských dnů, kdy si příznivci 
známého vojevůdce vždy o nejbližším 
víkendu připomínají jeho narozeniny 
(15. srpna 1769). 

Soutěže se mohou zúčastnit vinaři 
ze zemí, které se zúčastnily Bitvy tří 
císařů. Hodnocení vín je dvoukolové 
a v porotě zasedají pravidelně naši nej-
lepší degustátoři, i když patronát pře-
vzala Asociace sommeliérů ČR a před-
ní sommeliéři z Francie, s jejichž aso-
ciací pořadatelé spolupracují. 

SVÁTKY JARA V PAŘÍŽI
Každý rok se v Paříži hodnotí vzor-

ky našich vinařů a na této tradiční akci 

se již vystřídalo 5 mistrů světa v som-
meliérském umění a sommeliéři nej-
lepších francouzských restaurantů, 
jakož i zástupci Asociace sommeliérů 
ČR. Letos je termín tradičních „Svátků 
jara“, tak se totiž pařížská akce jmenu-
je, 21. 3. 2007. Příznačné je snad i to, 
že se akce koná na adrese Rue Bona-
parte (mj. v domě, kde v roce 1916 síd-
lila i naše ilegální vláda s prezidentem 
T. G. Masarykem). Na této akci jsme 
se již několikrát přesvědčili, že výrobky 
našich vinařů snesou nejpřísnější srov-
nání se světem, a takové uznání v tra-
diční vinařské zemi obzvláště potěší. 
Již tradičně seznámíme účastníky akce 

s nejnovějším děním na Moravských 
vinařských stezkách.

V Českém centru v Paříži bude sou-
časně prezentován Projekt Austerlitz 
s výhledem do roku 2010. Zájemci bu-
dou seznámeni s akcemi 200. výročí bi-
tvy u Znojma v roce 2009, které se plá-
nují na Znojemsku, v Mikulově a Ra-
kousku.

Opakované uznání mezinárodní-
ho statutu nás těší i zavazuje. Udělá-
me opět maximum pro to, aby byli náv-
štěvníci i účastníci spokojeni, a srdečně 
na tuto akci zveme již nyní.

Nad akcí Grand Prix Austerlitz pře-
vzal záštitu 1. náměstek hejtmana Jiho-

moravského kraje, pan Milan Venclík.
  Nad pařížskou akcí přebírá již tra-

dičně záštitu velvyslanec České republi-
ky ve Francii, pan Pavel Fischer.

Informace o minulých ročnících 
těchto akcí, včetně výsledků a fotogra-
fií, najdete zde:

Grand Prix Austerlitz – http://www.
austerlitz2005.com/cz/gpa 

Svátky jara – http://www.austerlitz.
org/cz/turismus/gastro/gastroakce/ 

Ing. Irena Svobodová,
Moravská banka vín

Brno (bo) – Na internetových 
stránkách projektu Vína z Mora-
vy, vína z Čech vznikla na počát-
ku druhého lednového týdne nová 
databáze vinoték nabízejících 
kvalitní domácí vína. V databázi 
je zatím 70 převážně moravských 
vinoték, které byly zmapovány
už dříve, každý den ale přibý-
vá kolem pěti dalších především 
z Čech, řekl Pavel Krška, ředitel 

Národního vinařského centra, kte-
ré spolu s Vinařským fondem pro-
jekt organizuje. 

Hlavním cílem projektu je podpo-
rovat pěstitele, zpracovatele a distri-
butory vína s garantovaným půvo-
dem z českých a moravských vinař-
ských oblastí. „Do adresáře se může 
dostat každá vinotéka, ve které více 
než polovinu prodejní plochy zaují-

mají domácí vína,“ řekl Krška. Pod-
le něj by v databázi mohlo do konce 
roku být 150 až 200 vinoték z celé 
země. 

Majitelům podniků přinese účast 
v adresáři doporučených vinoték řa-
du výhod. Kromě elektronické podo-
by počítají organizátoři také s tiště-
nou verzí. Každoročně navíc dosta-
nou zdarma soubor sommeliérských 
potřeb a také slevu na připravovaných 

vzdělávacích sommeliérských progra-
mech. 

Kromě adresáře vinoték nabíze-
jí internetové stránky projektu také 
pravidelně aktualizovaný kalendář 
vinařských akcí, obecné informa-
ce o českém a moravském vinařství, 
jeho historii a přehled nejrozšířeněj-
ších odrůd. Pravidelnými přispěva-
teli článků jsou například vinařský 
znalec Vilém Kraus nebo předseda 

Svazu vinařů ČR Jiří Sedlo. V čes-
kém jazyce jsou stránky přístupné 
z adres www.vinazmoravy.cz a www.
vinazcech.cz. 

Vínu se v Česku daří, jeho spotře-
ba v posledních letech stoupá. Zatím-
co v roce 1993 byla průměrně 12 litrů 
vína na osobu ročně, nyní se pohybu-
je kolem 17 litrů. I tak ale Česko zao-
stává za Evropou, kde se průměr po-
hybuje od 25 do 32 litrů. 

Na internetu vzniká databáze vinoték s nabídkou domácích vín 

Grand Prix Austerlitz – tradiční výstava vín –
obdržela i na letošní rok mezinárodní statut

klesající tendenci. Na těchto číslech je 
vidět, že klasicky vařené pivo obstojí
i v dnešní velice tvrdé a nevybíravé kon-
kurenci. Stále více lidí si uvědomuje, 
že kvalita klasicky vařeného českého 
piva je absolutní špičkou na trhu, což 
potvrzují i výsledky celostátních ano-
nymních degustací i ocenění získaná 
v zahraničí,“ komentoval roční výsled-
ky Miroslav Koutek, ředitel pivovaru, 
a dodal: „Předpokládáme, že tuzemský 
trh bude mít i v roce 2007 opět klesa-
jící tendenci, ale naším cílem je odbyt 
v tuzemsku minimálně udržet na úrov-
ni odbytu roku 2006.“

V loňském roce pokračovaly změ-
ny struktury poptávky. Pokračoval ros-
toucí trend odbytu vícestupňových piv. 

Celkový roční výstav piva Moravan 
(dříve 11°) překročil loni poprvé hra-
nici 50 tisíc hl. Výrazný nárůst zazna-
menalo také nealkoholické pivo FREE, 
a to o 57 %. V Litovelském pivovaru 
se ho loni uvařilo přes 16 500 hl. Pivo-
var Litovel jako jeden ze dvou pivova-
rů v ČR dodává na trh nealkoholické 
pivo také v sudech a má pro něj speciál-
ní sklenice.

Export Pivovaru Litovel tvoří téměř 
10 procent celkového výstavu. Největ-
šími odběrateli litovelské klasiky jsou 
Slovinsko, Anglie a Švédsko. Nezane-
dbatelný podíl na litovelském exportu 
tvoří také polský a slovenský trh. V ro-
ce 2007 očekává vedení pivovaru další 
nárůst exportu, a to především na tr-
zích Anglie, Švédska a Itálie a nově ta-
ké na irském trhu.

L I T O V E L S K É  K L A S I C K Y  V A Ř E N É  P I V O  D Á L E  Z Í S K Á V Á  J E D N O  O C E N Ě N Í  Z A  D R U H Ý M
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Praha (li) – Schodek České re-
publiky v obchodě se zemědělský-
mi a potravinářskými produkty se 
loni meziročně prohloubil o 30 pro-
cent na 32,7 miliardy korun. Zatím-
co agrární vývoz se meziročně zvý-
šil o procento na 79,1 miliardy ko-
run, dovoz se zvedl o osm procent 
na 111,8 miliardy korun, vyplývá 
z údajů ministerstva zemědělství. 

K růstu záporného salda podle pre-
zidenta Agrární komory ČR Jana Vele-
by přispěl loňský pokles úrody obilí, 
jehož se méně vyvezlo a naopak více 
dovezlo. Celkově se podle něj projevuje 
další propad českého zemědělství. 

„Alarmující je skutečnost, že se pro-
hlubování záporného salda agrárního 
obchodu zřejmě nezastaví. Mimo ji-
né proto, že některé obchodní řetězce 
omezují nákup českých potravin,“ uve-
dl Veleba. Tlak agrárních dovozů hlav-
ně ze starých členských zemí EU podle 

něj bude pokračovat. Jednou z cest, jak 
udržet české zemědělství, je hledat od-
byt potravin na východě – v Rusku, Bě-
lorusku a na Ukrajině, soudí šéf AK. 

„V roce 2005 se schodek zalepil 
vývozem kvant obilí,“ řekl ředitel Potra-
vinářské komory ČR Miroslav Kober-
na. Problémem agrárního obchodu je 
podle něj to, že ČR hodně vyváží suro-
viny a dováží zpracované výrobky. 

V loňském roce, kdy klesla úroda obi-
lí zhruba o 16 procent, se zhruba zdvoj-
násobily dovozy této komodity na 2,2 
miliardy korun. Naopak vývozy klesly 
o pětinu na 5,6 miliardy. Podobně tomu 
bylo u řepky, jejíž import vzrostl o de-
setinu na 2,7 miliardy korun, zatímco 
prodeje do zahraničí se snížily o čtvrti-
nu na 3,4 miliardy korun. 

Růst schodku agrárního obchodu 
po vstupu do Evropské unie se podle 
Petra Tučka z Výzkumného ústavu ze-
mědělské ekonomiky očekával. Exper-
ti VÚZE již v roce 2003 odhadovali, že 

záporné saldo se zřejmě prohloubí až 
o desítky procent. 

Větší dovoz než vývoz loni ČR 
vykázala ve dvou třetinách agrárních 
položek, které MZe ČR uvádí. Největ-
ší schodky vznikly v obchodě s ovocem 
(7,9 miliardy korun), masem (7,9 mili-
ardy korun) a zeleninou (6,8 miliardy 
korun). Nejvyšší přebytek byl naopak 
v obchodě s mlékem (čtyři miliardy 
korun). Následovaly obilí, cukrovinky 
a živá zvířata. 

Největší podíl na agrárním vývozu 
měly loni kapitoly mléko, vejce, med 
(15,9 procenta), nápoje, lihoviny (10,6 
procenta), cukr a cukrovinky (8,6 pro-
centa). Na dovozu se nejvíce podíle-
ly maso a droby (9,5 procenta), ovoce 
a ořechy (9,3 procenta), potravinářské 
přípravky (7,8 procenta). 

Přes čtyři pětiny agrárního zahranič-
ního obchodu loni Česko uskutečnilo 
se zeměmi EU. Schodek s Unií činil 25 
miliard korun.

Schodek agrárního obchodu roste

Na pozvání generálního ředitele 
a. s. Maso Planá a viceprezidenta 
PK ČR Emila Kaspera se prezident 
Agrární komory ČR Jan Veleba spolu 
s ním rozjel na mezinárodní potravi-
nářskou výstavu Prodexpo 2007 do 
Moskvy. Tomu předcházelo jedná-
ní na velvyslanectví Ruska v Praze, 
kde se Jan Veleba zajímal o mož-
nosti kontaktů na ruské odběrate-
le vepřů, ale i na další odběrate-
le agrárních komodit. Dostal příslib 
různých kontaktů. Agrární komo-
ra ČR se rozhodla jednat mimo jiné 

proto, že české masné výrobky jsou 
v některých řetězcích vytlačovány 
dovozem.

„Obchodní řetězec Ahold odebere 
v letošním roce od našich zpracovate-
lů pouze 20 % červeného masa. Inter-
spar jde dál. Od 20. února zde spotře-
bitelé nekoupí české vepřové či hově-
zí, vše se dováží z Rakouska. Přitom 
schodek našeho agrárního obchodu za 
minulý rok dosáhl rekordních 33 mili-
ard korun. Při tomhle vývoji, až se rok 
s rokem sejde, můžeme očekávat další 
rekord,“ uvedl Jan Veleba. 

Spolu s Emilem Kasperem soudí, že 
jedna z mála možností je na východě. 
„Dostat naše výrobky na trhy Ruska, 
Ukrajiny nebo Běloruska. Na ty trhy, 
které jsme tak lehkovážně a dobrovol-
ně v první polovině devadesátých let 
vyklidili,“ dodává Veleba. V Rusku se 
spolu s generálním ředitelem Kaspe-
rem přesvědčili, že Rusko má velkou 
poptávku po potravinách. Má zájem 
o maso, živá zvířata, osiva, ale také 
o nové stájové technologie. Většina 
gubernií připravuje investiční prostřed-
ky pro nové stavby živočišné produkce. 

Tak jak v USA vydává prezident Busch 
výnosy o množství energie z obnovi-
telných zdrojů, která má snížit závis-
lost na ropě, tak ruský prezident Putin 
tlačí na rychlé zvyšování soběstačnos-
ti v potravinách. Rusko je jak známo 
obrovská země a tomu odpovídají jeho 
potřeby a naše možnosti. Ruský trh ale 
není jednoduchý. Jednak určitou jeho 
část ovládají různé mocenské skupiny 
a jednak mohou být problémy s cenou. 
„Při vyjednávání generálního ředitele 
Maso Planá Emila Kaspera s ruskými 
obchodníky s masem jsem donekoneč-

na slyšel požadavek na českou kvalitu a 
polskou či brazilskou cenu,“ říká Vele-
ba. Velmi pochvaloval ekonomickou a 
vyjednávací zručnost Emila Kaspera. 

„Nezbývá ale než jednat a jednat. 
Nezbývá než se dál seznamovat s kon-
krétními podmínkami a připravovat 
projekty. Z toho důvodu Agrární komo-
ra ČR ve spolupráci s českou ambasá-
dou v Moskvě uskuteční v květnu toho-
to roku agrární misi do Povolží,“ uvedl 
Jan Veleba. Přímé kontakty jsou podle 
něj velmi důležité a ty se během veletr-
hu PRODEXPO 2007 navázaly.

Možnosti vývozů do Ruska odstartovala jednání Emila Kaspera

Olomouc (li) – V Česku se loni 
zastavil po několika letech trend 
snižování pěstební plochy zele-
niny. Její rozloha podle předběž-
ných údajů Zelinářské unie Čech 
a Moravy naopak mírně vzrostla, 
zvýšila o 242 hektarů na 10 912 
hektarů. Celkově zelináři hodno-
tí loňský rok z pěstebního hledis-
ka za průměrný, v některých pří-
padech podprůměrný. Jejich hos-
podaření se opět pohybovalo na 
hranici rentability, řekl novinářům 
předseda zelinářské unie Jaroslav 
Zeman. 

Zastavení poklesu pěstební plochy 
zeleniny vedení unie kvituje s povdě-
kem. „Byl to náš cíl. Popravdě řečeno, 
plocha už nemá kam klesat,“ uvedl Ze-
man. 

V Česku loni vzrostla podle odha-
dů unie tržní produkce zeleniny na 
237 897 tun. V roce předchozím čini-
la 233 369 tun. Pěstitelé vyprodukova-
li loni například o zhruba 10 000 tun 
více hlávkového zelí než v roce 2005. 
Na opak tržní produkce celeru, mrkve 
či cibule meziročně klesla. 

„V případě některých druhů zeleni-
ny se meziročně snížily hektarové vý-

V ČR se loni zastavilo
snižování pěstební plochy zeleniny 

nosy, což způsobila tropická vedra za-
čátkem loňského léta. Z tohoto důvodu 
jsme měli problémy s kontinuálním zá-
sobováním trhu květákem,“ uvedl Ze-
man. 

Zdůraznil, že se i loňské hospoda-
ření pěstitelů zeleniny pohybovalo na 
hranici rentability, která podle něj 
dosahovala v rozmezí od jednoho do 
pěti procent. Na hospodaření tuzem-
ských producentů zeleniny má nega-
tivní vliv zejména levný dovoz Polska 
a některých zemí západní Evropy. 

Vedení zelinářské unie tvrdí, že jejich 
kolegové ze zahraničí mají výhodnější 
podmínky zejména ve vztahu k dota-
cím. Tuzemským pěstitelům zeleniny 
by pomohlo podle Zemana to, aby zís-
kali dotace z vládou schváleného Pro-
gramu obnovy venkova na období 2007 
až 2013. S vedením ministerstva o tom 
budou jednat. 

Pěstební plocha zeleniny se v Čes-
ku snižovala několik let. Například 
v roce 2003 dosahovala 13 370 hekta-
rů. Razantní pokles nastal před dvěma 
lety, kdy se plocha snížila ze 13 125 
hektarů v roce 2004 na 10 670 hekta-
rů. Předloni také výrazně ubylo pěsti-
telů zeleniny, jejich počet poklesl ze 
1 170 v roce 2004 na 582. Loni počet 
pěstitelů podle údajů zelinářské unie 
stagnoval. 

  
PŘEHLED

O TRŽNÍ PRODUKCI ZELENINY 
V ČESKU 

Rok Pěstební 
plocha Tuny

2003 13.370 252.654

2004 13.125 266.022

2005 10.670 233.369

2006 
(odhad)

10.912 237.897

Pramen: 
Zelinářská unie Čech a Moravy

Pavel Vojta představil pivovar, který může hospodám sloužit i jako zastavení 
během exkurze a „pocestní“ potom ochutnají, co na vlastní oči viděli připra-
vovat.

Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se konal ve dnech 
15.–18. února na Pražském výstavišti v Holešovicích, se prezentovaly také 
jednotlivé české a moravské regiony. Formou pestré nabídky pamětihodnos-
tí, ale i místních specialit lákají regiony turisty. Naše zastavení bylo u Seve-
ročechů, kteří dávali ochutnat dobrá vína z místních vinic, a formou výprav 
na různé hrady, zámky, ale i zříceniny se nabízela místa s dobrou baštou. 
Jak jinak, i u nás je cestovní ruch spojený s nabídkou místních specialit. 
A tak jste díky návštěvě Červeného hrádku, který se nachází v Jirkově, na 
trase mezi Mostem a Chomutovem, mohli od místních knížat, která region 
na veletrhu prezentovala, leccos vyslechnout o stálé výstavě skřítků, vodní-
ků a víl, ale i o „občerstvovnách“ na trati.

O kousek dál v pavilonu stála zase dokonalá replika varny nějakého ze 
známých pivovarských velikánů. Byla ale v mini podobě. Co takhle kapes-
ní pivovárek pro svou hospodu, nabízelo se na veletrhu. Jedna várka je 200 
litrů piva a prý je o tento funkční model velký zájem. Vyfotografovali jsme 
ho pro Potravinářský zpravodaj, ať se Plzeňský Prazdroj nebo Budějovický 
Budvar třesou, mají konkurenta. Pavel Vojta, vystavovatel, se s námi sice to-
muto postřehu zasmál, ale hned dodal, že v Praze budou mít hned dvě hos-
pody tento svůj pivovar, je to taková rarita, zpestření turistického ruchu. 
A těch na veletrhu bylo nespočet. Je dobře, že cestovní ruch se i u nás váže 
na krajové speciality a lidé mohou nabízet ze selských dvorů dobroty k za-
kousnutí i napití.

Text a foto Eugenie Línková

Dobré jídlo a pití
láká do regionů turisty
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Brusel/Holovousy (Jičínsko) (bo) 
– Evropská komise schválila návrh 
reforem na trhu s ovocem a zeleni-
nou. Změny se nedotknou jen far-
mářů, ale postihnou i školy, charity 
a například dětské tábory. Pro ně by 
měly být zemědělské výpěstky zdar-
ma, Brusel by dotoval jejich plnou 
cenu. Změna se chystá i v dalších 
dotacích. Čeští ovocnáři záměr 
dodávat ovoce do škol přivítali. 

Zatímco dosud pěstitelé ovoce a zele-
niny dostávali z EU peníze v závislos-
ti na tom, kolik toho vyprodukují, ny-
ní by se dotace měly odvíjet od rozlohy 
jejich zemědělské půdy. Určitou roli však 
budou hrát i další kritéria. Výjimkou je 
právě situace, kdy zemědělci budou dodá-
vat své výpěstky do škol, charit a dalších 
zařízení.  V tom případě by EU uhradi-
la plnou cenu plodin. Brusel se domnívá, 
že by takové opatření mělo přispět k lep-
šímu životnímu stylu mladých. Každým 
rokem totiž v EU přibývá asi 400 000 
dětských tlouštíků. Celkem jich jsou již 
více než tři miliony a další miliony ško-
láků mají nadváhu. Evropské komisi je 
vzorem Velká Británie, kde tažení proti 
nezdravým potravinám ve školních jídel-
nách začalo již před delší dobou. 

„Projekt ovoce do škol vítáme. Sami js-
me se o něj snažili již před dvěma lety, 
ale ministerstvo zemědělství jej neakcep-
tovalo,“ řekl tajemník Ovocnářské unie 
ČR Martin Ludvík. Tehdy čeští ovocná-
ři odhadovali, že by do škol šly ročně dva 
až tři tisíce tun ovoce, tedy asi procento 
tuzemské produkce. 

Rozhodující část dodávky do škol by 
v Česku podle Ovocnářské unie měla tvo-
řit jablka, která jsou hlavním ovocným 
druhem a mají také nejvyšší podíl na 
tuzemské spotřebě ovoce. „Již dnes jabl-
ka například do školních jídelen dodávat 
umíme. Pokud by ale měl projekt ovo-
ce do škol saturovat jen dovoz, postavi-
li bychom se proti,“ řekl Ludvík. „Ovoce 
a zelenina hrají klíčovou roli ve zlepše-
ní stravovacích návyků populace. Proto 
chceme podpořit jejich spotřebu,“ uved-
la komisařka pro zemědělství a rybolov 
Marianne Fischer-Boe lová. Podle ní již 
bylo na čase udělat v celém sektoru refor-
my, protože nebyl dostatečně konkurenč-
ní a neplatila v něm až tolik hospodář-
ská soutěž. Na celkovou výši dotací EU 
bude mít zavedení ovoce a zeleniny do 
škol zdarma minimální dopad, vyjde asi 
na osm milionů eur. Celý sektor přitom 
ročně spolyká více než tři procenta roz-
počtu EU, který přesahuje 100 miliard 

eur. Ovoce a zelenina tvoří pětinu veške-
ré zemědělské produkce v Unii. 

Komise si od reformy slibuje úspory 
v některých evropských fondech. Zhru-
ba o polovinu by se měly snížit dotace 
na výpěstky, které podléhají rychlé zká-
ze a musejí se brzy stáhnout z prodejních 
pultů. EU takovou zeleninu a ovoce dosud 
mohutně dotovala. 

Rovněž ale lze předpokládat, že vyšší 
výdaje si vyžádají dotace farmářům, kteří 
se budou snažit modernizovat svoji výro-
bu tak, jak to Brusel požaduje. Naopak 
by měly klesnout dotace na vývoz a jejich 
efekt by se měl postupem času snižovat. 
O osudu celé reformy zatím není rozhod-
nuto. Dá se očekávat především odpor 
Španělska a Řecka, kde pěstování ovo-
ce a zeleniny tvoří zhruba třetinu celko-
vé zemědělské produkce. Námitky zřej-
mě bude mít i Itálie, Malta a Portugalsko. 

Přestože má celý sektor velký podíl na 
zemědělské produkci, Evropané ve spo-
třebě ovoce a zeleniny zaostávají za zbyt-
kem světa. Podle statistik Světové zdra-
votnické organizace je denní doporuče-
ná dávka ovoce a zeleniny zhruba 400 
gramů na osobu. Finové a Řekové ji sice 
bez problémů splňují, ale zbytek EU zao-
stává. Zejména Britové a Rakušané, kteří 
spotřebují asi 200 gramů na osobu denně. 

 Praha (bo) – Nekonsolidované tržby skupiny Agrofert Holding loni čini-
ly 99,7 miliardy korun, což je o devět miliard více než rok předtím a zna-
menají zatím nejlepší výsledek skupiny. Agrofert Holding ovládá více než 
stovku firem a jeho jediným majitelem je Andrej Babiš. Hospodářské vý-
sledky koncernu budou známy na konci března. 

Nejvyšší tržby měla stejně jako předloni firma SKW Piesteritz, která je největ-
ším německým výrobcem čpavku, močoviny a kyseliny dusičné. Podobně úspěšná 
byla i slovenská společnost Duslo, která vyrábí gumárenské chemikálie a hnojiva. 
Naopak největší problémy má holding s drůbežářskými podniky a masokombiná-
ty. Babiš se ale nevzdává a přes špatné výsledky kupuje další firmy v oboru, a to 
zejména na Slovensku.

Agrofert i loni pohltil řadu firem v České republice i na Slovensku, v Číně kou-
pil výrobce titanové běloby Anhui Xinda Titanium Industry a dokončil úplné pře-
vzetí skupiny SKW. Tradičními obory podnikání jsou u Agrofertu chemie, země-
dělství, masokombináty, pekárny a mlýny. 

Brusel chce dotovat ovoce ve školách

Tržby Agrofertu
se blíží ke stu miliard

Libštát (Semilsko) (li) – Agro-
družstvo vlastníků v Libštátě na 
Semilsku (ADV) splnilo zpřísněné 
evropské hygienické a veterinár-
ní předpisy, které platí pro zpraco-
vatele živočišných produktů od 1. 
ledna 2004. Malý závod na zpraco-
vání masa tak může dál dodávat na 
trh výrobky, jako jsou zabijačkové 
pochoutky, salámy a párky. ADV bylo 
poslední ze tří firem v Libereckém 
kraji, které na splnění norem získa-
ly odklad, řekl ředitel Krajské veteri-
nární správy v Liberci Josef Král. 

Podle předsedy ADV Jaroslava Pod-
zimka nebylo pro družstvo splnění přís-
ných limitů právě levnou záležitostí. 
Úpravy provozu si vyžádaly investice 
za téměř osm milionů korun. „Většinu 
peněz jsme si museli půjčit, splacena 
je zatím asi polovina,“ řekl Podzimek. 
Dodal, že není jisté, jestli se podniku 
investice vrátí, provoz, který zaměstná-
vá zhruba 13 lidí, se totiž drží na hrani-

ci rentability. Důvodem je velká konku-
rence v oboru. „My jsme se ale hlavně 
snažili zachovat lidem práci, té v oblas-
ti Bělé, kde závod máme, moc není,“ 
dodal Podzimek. Předpisům společ-
nosti vyhověla v závěru loňského roku. 
   Výroba uzenin a dalších masných pro-
duktů je jen doplňková, firma ji vybudo-
vala před pěti lety. Na tržbách společ-
nosti se podílí zhruba z jedné čtvrtiny. 
ADV mělo původně i vlastní porážku, 
její úpravy by ale byly příliš drahé, a tak 
ji firma zrušila. Maso dnes nakupuje 
většinou na jatkách ve Vrchlabí. „Kdy-
bychom tehdy věděli, jaká bude v tom-
to oboru konkurence a jaké náklady nás 
čekají, asi bychom se do toho nepouště-
li,“ poznamenal Podzimek. 

ADV hospodaří zhruba na 1 000 
hektarech pozemků, mezi nimiž pře-
važují trvalé travní porosty a plochy, 
kde družstvo pěstuje hlavně krmné plo-
diny. Podnik má stádo 400 mléčných 
krav a v zemědělské a přidružené výro-
bě zaměstnává 85 pracovníků. Pro oby-

vatele Libštátu a okolních obcí je hlav-
ním zaměstnavatelem. Roční obrat spo-
lečnosti se pohybuje kolem 65 milionů 
korun. Hospodaření družstva pozna-
menala BSE, která ADV připravila 
o část stáda, a také problémy mlékár-
ny Promil, kam dodávala mléko. „Při-
šli jsme zhruba o dva miliony korun za 
mléko, navíc se soudíme s pojišťovnou 
o téměř tři miliony za dobytek utracený 
kvůli BSE,“ dodal Podzimek. 

Kvůli přísnějším veterinárním 
a hygienickým normám skončilo 
v Libereckém kraji před třemi lety bez-
mála 90 firem, většinou menších. Kvů-
li vysokým nákladům na úpravu provo-
zů přestaly vyrábět například sýrárny 
v Rovensku pod Troskami nebo Velkém 
Valtinově. Tři podniky získaly odklad – 
mimo ADV to byly ještě Krkonošské 
sýrárny v Kruhu na Semilsku, které 
normy splnily už před rokem, a Drůbež 
Příšovice. Tato firma ale úpravy nestih-
la a musela loni v lednu výrobu zasta-
vit. Na jaře pak podnik zkrachoval. 

ADV Libštát splnilo normy EU 

Export podnik loni zvýšil o 49 
procent na 36 milionů korun. „Zhru-
ba 80 procent vývozu směřovalo do 
Polska, zbytek připadl na Němec-
ko. Zvýšení exportu do Polska oče-
káváme i letos,“ řekla Škopová. Oče-
kávané mírné zvýšení letošních cel-
kových tržeb by firmě měla zajistit 
i divize Profarm, která se zabývá pro-
dejem chovatelských a farmářských 
potřeb. 

Naopak v divizi šlechtění prasat, 
v němž je Chovservis lídrem českého 
trhu, podnik předpokládá pokles. „Je 

to dáno útlumem výroby prasat v Čes-
ké republice,“ řekla Škopová. Podle 
údajů Agrární komory klesla v Čes-
ku od roku 1995 produkce vepřového 
masa o čtvrtinu. 

Společnost Chovservis je od roku 
2001 trvale zisková v řádu milionů 
korun ročně. Kladný výsledek hospo-
daření společnost vykáže i za loňský 
rok. Ve firmě pracuje 217 lidí. V loňské 
soutěži Firma roku pořádané Hospo-
dářskými novinami Chovservis vyhrál 
krajské kolo a v celostátním skončil na 
čtvrtém místě.

Chovservis
díky vývozu skotu zvedl tržby 

Ozimá řepka představuje rozhodující 
část produkce této plodiny. Jarní osevy 
mohou představovat maximálně desít-
ky tisíc hektarů, uvedl Jirovský. Řepka 
je podle něj pro zemědělce v poslední 
době zajímavá. Zatímco v roce 2005 
dostávali za tunu kolem 6 000 korun, 
loni po sklizni to bylo zhruba 6 500 ko-
run a nynější cena je 7 500 korun. Dů-

vodem je prý mimo jiné velký zájem 
o tuto plodinu ze zahraničí, a to na vý-
robu biopaliva. Širší využití se očeká-
vá i v Česku, kde se mají od půli roku 
přimíchávat biosložky do pohonných 
hmot. Biopalivo metylester řepkového 
oleje se v ČR vyrábí, ale většina šla lo-
ni na export. 

Odhadovaný pokles výměry ozimé-

ho obilí je podle Jirovského překvapi-
vý a zřejmě jde zčásti ve prospěch řep-
ky. Některá pole pak byla zatravněna. 
Meziročně menší je předpokládaná plo-
cha pšenice a ječmene ozimého i triti-
kale. Proti předchozímu roku přibylo 
pouze ozimého žita. Jeho plochy pro 
loňskou sklizeň byly ale velmi nízké. 
Obiloviny zemědělci ze značné části 
sejí ještě na jaře a celková výměra pro 
sklizeň se v minulých letech pohybova-
la kolem 1,5 milionu hektarů. 

V loňském roce se v ČR sklidilo 6,39 
milionu tun obilí, což byl meziroční po-
kles zhruba o 16 procent. Naopak pro-
dukce řepky loni vzrostla na 880 000 
tun z předloňských 770 000 tun. 

Rolníci zaseli pro letošek kvůli biopalivům víc ozimé řepky 
Praha (bo) – Rolníci podle odhadů ministerstva zemědělství oseli pro le-

tošní sklizeň 333 000 hektarů ozimé řepky, což je meziroční nárůst o 14 
procent. Podle předsedy Zemědělského svazu Miroslava Jirovského výmě-
ra ozimé řepky vzrostla proto, že se předpokládá širší využití vzhledem 
k zavádění biopaliv na trhu pohonných hmot v tuzemsku. Naopak plochy 
ozimých obilovin proti výsledkům šetření pro předchozí úrodu poklesly asi 
o 3,7 procenta na předpokládaných 957 000 hektarů. 

Zvýšené pěstování řepky může ohrozit život srn 
Praha (bo) – Rozšířené pěstová-

ní řepky ozimé může v těchto týd-
nech ohrozit život srnčí zvěře, sdě-
lil Jiří Šilha z Českomoravské mys-
livecké jednoty. Řepka je pro zvěř 
velmi lákavá, mladé listy ale obsa-
hují glukosinoláty. Šilha proto vyzý-
vá občany, kteří zpozorují odlišné 
chování zvěře, aby to myslivcům 
sdělili.

„Mladé listy řepky obsahují snadno 
zkvasitelné cukry a glukosinoláty. Kon-
cem února jsou na plochy řepky apli-
kována dusíkatá hnojiva a nově přirůs-

tající listy mají vysoký obsah nitrátů,“ 
uvedl Šilha. Pastva na zelených a šťav-
natých lístcích řepky tak podle něj 

může způsobit těžké průjmy, při jed-
nostranné konzumaci může způsobo-
vat ztrátu plachosti, poruchy nervové-
ho systému, oslepnutí a v krajním pří-
padě až smrt. 

Řepku zemědělci pěstují na velkých 
lánech a často i na několika vedle sebe, 
a pak zvěř v mnohých oblastech prak-
ticky nemá jinou možnost potravy. 
„Změnila se i skladba odrůd řepky, kte-
ré mají jiné složení mastných kyselin, 
a tím je řepka pro zvěř chutnější a kon-
zumuje jí větší množství, než dokáže 
‚zvládnout‘,“ vysvětlil Šilha. 

Hradec Králové (li) – Zejména vývoz plemenného skotu do Polska zajis-
til loni společnosti Chovservis Hradec Králové zvýšení tržeb o osm procent 
na dosud nejvyšších 506 milionů korun. K vyšším tržbám Chovservisu po-
mohl i růst divize výroby masa a masných výrobků TORO, která se na ob-
ratu celé firmy podílela více než polovinou. Uvedla to ředitelka Chovser-
visu Petra Škopová.
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Upozorňujeme,
že nové číslo časopisu
vyšlo 27. února 2007.

více na:   www.agral.cz

�  mazance tukové, máslové,
jemné s rozinkami, speciál

�  beránky šlehané, třené,
tvarohové, biskupské,
s polevou kakaovou nebo bílou

� jidáše

�  velikonoční perníky 
s motivem kuřátka a zajíčka

�  vajíčko biskupské
s motivem kuřátka

� zajíček biskupský

Novinka: müsli mazanec

Michelské pekárny a. s.
Pekárenská 10/1151, 141 00 Praha 4
Tel.: 241 026 111, fax: 241 485 012
E-mail : info@pekarny-michle.cz
www.pekarny-michle.cz
Objednávky zboží na tel.:
241 481 033, 241 480 623, 241 485 013

MICHELSKÉ
PEKÁRNY a. s.
nabízejí 
všem obchodním
partnerům a spotřebitelům
široký sortiment
tradičních i nových
velikonočních výrobků:

Novinka: batulky



 Autoři studie předpokládají, že v ro-
ce 2010 se ve Spojených státech vypije 
27,3 milionu hektolitrů vína, zatímco 

ve Francii jen 24,9 milionu. Itálie by se 
měla dostat mezi tyto dva státy. 

Na tomto vývoji se podílí jak rostou-

NOVÝ ZPŮSOB 
ZTUŽOVÁNÍ TUKŮ

Výzkumní pracovníci z univerzity ve Wage-
ningenu a z oddělení výzkumu a vývoje společ-
nosti Unilever vynalezli nový způsob strukturali-
zace jedlých olejů bez saturovaných triacylglyce-
rolů. Výsledky byly publikovány v časopise Food 
Hydro colloids. Výzkumníci demonstrovali schop-
nost směsi lecitinu a sorbitan tristearátu (STS) 
ztužit slunečnicový olej do formy gelu. Obě pří-
sady se již běžně používají jako emulgátory a jako 
modifikátory konstituce krystalů. Termoreverzibi-
lita výsledného organogelu a jeho citlivost ke střiž-
ným silám umožní řadu potravinářských aplikací.

Výzkum probíhající v Unileveru je v souladu se 
současným zdravotním a výživovým trendem snižo-
vání množství saturovaných mastných kyselin v po-
travinách, podílejících se na zvyšování množství 
cholesterolu v krvi a rizika vzniku srdečních one-
mocnění. Saturované tuky se nacházejí v širokém 
spektru běžných potravin od masných výrobků, sý-
rů, smetany, palmového oleje po tukové pečivo.

Pernetti a spolupracovníci přidali dvě výše uve-
dené přísady do slunečnicového oleje buď indivi-
duálně, anebo obě zároveň. Zjistili, že když látky 
v koncentracích od 6 do 20 procent přidali odděle-
ně, ke ztužení slunečnicového oleje nedošlo. Pokud 
byla přidána směs obou látek, potom došlo k jejich 

synergickému účinku a výsledkem bylo vytvoření 
pevných gelů. Gely se však vytvořily pouze tehdy, 
pohyboval-li se poměr lecitin: STS v rozmezí od 
40:60 do 60:40. Vzniklé gely sice při teplotě nad 
30 oC měkly a kolabovaly, nicméně při ochlazení 
došlo k reverzi procesu a gely se opět ztužily.

Na základě získaných výsledků byl navržen 
krystalový model výše popsaného organogelu.
Základními stavebními bloky struktury gelu jsou 
krystaly STS. Lecitin působí jako modifikátor 
konstituce krystalů, stimuluje tvorbu jehlicových 
či plochých tvarů, které jsou při budování krys-
talové sítě efektivnější než krystaly jiných tvarů. 
Sekundární funkcí lecitinu je zřejmě vytváření sla-
bých vazeb mezi krystaly. Takto navzájem propo-
jené krystaly vytvoří síť, ve které se zachytí sluneč-
nicový olej a která se v makroskopickém měřítku 
jeví jako pevný gel. Slabé vazby mezi krystaly též 
vysvětlují vysokou citlivost tohoto druhu gelů ke 
střižním silám. 

CYKLODEXTRINY JAKO 
NOSIČE RESVERATROLU
Enkapsulace resveratrolu, polyfenolu červe-

ných vín s příznivými účinky na činnost srdce, 
v beta-cyklodextrinu by mohla zvýšit biologickou 
dostupnost tohoto polyfenolu ve fortifikovaných 
potravinách.

Resveratrol je citlivý na světlo, vzduch a oxidač-
ní enzymy, což je překážkou pro jeho zařazování 
do receptur funkčních potravin. Působení těchto 
tří faktorů snižuje jeho biologickou aktivitu a re-
sveratrol se ve fortifikovaných potravinách stává 
nefunkčním. Problém se snažili vyřešit výzkum-
níci ze španělské univerzity Universidad Catolica 
San Antonio de Murcia. Ti zkoumali možnost en-
kapsulace resveratrolu v beta-cyklodextrinech, což 
jsou chemicky a fyzikálně stabilní polysacharidy 
produkované enzymatickou modifikací škrobu. 
Některé cyklodextriny se již používají jako nosiče 
přírodních barviv, aromat a vitaminů, rozpouště-
čů tuků, stabilizátorů olejů ve vodních emulzích 
nebo aromat a modifikátorů aromat v rozličných 
druzích zpracovaných potravin. 

Španělští výzkumníci zkoumali inkluzivní kom-
plexy resveratrol-cyklodextrin ve vodních rozto-
cích a analyzovali stabilitu těchto komplexů v pří-
tomnosti enzymu lipoxygenázy, která katalyzuje 
oxidativní degradaci tohoto polyfenolu. Výsled-
ky ukázaly, že přídavek cyklodextrinů oxidaci re-
sveratrolu lipoxygenázou inhiboval. Oddálení oxi-
dace resveratrolu bylo způsobeno tím, že polyfe-
nol pronikl do vnitřního prostoru cyklodextrinů, 
které potom působily jako jeho ochrana před li-
poxygenázou a zároveň hrály úlohu rezervoáru 
s kontrolovanou velikostí objemu. Je však zapotře-
bí ještě dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak jsou 

výše uvedené komplexy citlivé na teplotu nebo na 
pH, což by jejich využitelnost v potravinách či ná-
pojích mohlo omezit.

Výsledky studie byly publikovány v lednovém čís-
le časopisu Food Chemistry.

LYKOPENOVÉ 
MIKROKAPSULE

NA OCHRANU VITAMINŮ 
V MLÉKU

Lykopen uzavřený v mikrokapsulích z arab-
ské gumy zpomaluje degradaci vitaminů A a D3 
v odstředěném mléku o 45 procent. Tato sku-
tečnost může být velice významná pro konvenč-
ní i fortifikované mléčné výrobky, jimž prodlouží 
trvanlivost a zlepší jakost.

Mléko obsahuje 15 vitaminů a minerálních 
látek, mimo jiné vitaminy A, D3 a riboflavin (vita-
min B2). Riboflavin je však citlivý na oxidaci svět-
lem. Produkty jeho oxidace mohou poté způso-
bit destrukci jiných vitaminů v mléku, čímž dojde 
k významné ztrátě nutriční jakosti mléka.

Mariana Montenegro z Universidad Nacional 
de Santiago del Estero v Argentině a její spolu-
pracovníci v časopise Journal of Agricultural and
Food Chemistry uvádějí, že přídavkem malého 
množství lykopenu enkapsulovaného v komplexu

Bratislava (bo) – Slováci utratili v loňském roce podle předběžných odha-
dů za jídlo více než v roce 2005. Díky rostoucím příjmům rodin však klesl
procentní podíl výdajů, které investují do nákupu potravin. Řekl to analy-
tik agentury pro průzkum trhu Terno Ľubomír Drahovský. V deseti největ-
ších obchodních řetězcích zaplatili zákazníci podle něj v roce 2006 přib-
ližně 70 miliard slovenských korun (57,7 miliardy Kč). 

Francii prý brzy ve spotřebě vína
předstihnou USA a Itálie 

cí obliba vína v USA, tak stálý pokles 
jeho spotřeby ve Francii. Ten se považu-
je za důsledek zákona z roku 1991 a na 
něj navazujících norem, které přísně 
omezily reklamu na víno, a také za dů-
sledek ostrého tažení vlády proti alko-
holu za volantem v posledních letech. 

Francie ale přes tento pokles pod-
le studie stále drží primát ve spotřebě 
vína na osobu, a to 58,8 litru na rok. 
V USA je to jen 12,7 litru. 

Studie předpokládá, že do roku 2010 
stoupne světový trh s vínem o desetinu 
ve srovnání s rokem 2005, a to hlav-
ně díky nástupu Číny a Ruska, které by 
se měly dostat do první desítky spotře-
bitelských zemí. Obrat obchodu s ví-
nem dosáhne v roce 2010 výše 90 mili-
ard eur (2,52 bilionu korun), zatímco 
v roce 2005 to bylo 82,3 miliardy eur. 
„O krizi vína ve světovém měřítku už se 
nedá mluvit,“ citovala v této souvislosti 
francouzská média generálního komi-
saře Vinexpa Roberta Beynata. 

Zvýšení spotřeby umožní v příštích 
třech letech značně snížit zásoby. Pořa-
dí hlavních dovozců by se nemělo mě-
nit, ale dá se čekat velké zvýšení dovo-
zu do USA – do roku 2010 o 27,4 pro-
centa, uvádí se v materiálu. 

Francii podle něj do té doby vystřídá 
na místě největšího vývozce vína Itálie 
a zhruba na úroveň Francie se v tomto 
směru dostane Španělsko. 

Spotřeba vína ve Francii v posled-
ních letech klesá asi o dvě procenta 
ročně a tento trend má pokračovat. 
Francouzi však zároveň budou ve větší 
míře přecházet na vína vyšší kategorie. 
Prodej vín za čtyři až 7,5 eura za láhev 
by se tak měl v období 2005–2010 zvý-
šit jen o 4,26 procenta, zatímco prodej 
lahví za víc než 7,5 eura by měl stoup-
nout o 22,5 procenta. 

Francouzi pijí nejvíc červené – 64,41 
procenta celku. Jeho spotřeba by ale do 
roku 2010 měla proti roku 2005 kles-
nout o 12,6 procenta, mnohem víc než 
u bílého nebo růžového.

Paříž (dra) – Francie ztratí do roku 2010 světový primát ve spotřebě ví-
na. Předstihnou ji Spojené státy a Itálie. Uvádí se to ve studii, která by-
la vypracována pro červnový světový salon vína a destilátů Vinexpo v Bor-
deaux a jejíž některé údaje byly zveřejněny v Paříži. 

Slováci nejvíc nakupují
v COOP Jednotách

Největší obrat při prodeji potravin 
měla z obchodních řetězců společnost 
Tesco Stores SR. Zákazníci v prodej-
nách Tesco loni utratili za jídlo téměř 
16 miliard Sk, což je asi o 16 procent 
více než v roce 2005, dodal Drahov-
ský. Na druhém místě v pořadí úspěš-
nosti prodeje potravin byl velkoobchod 
Metro Slovakia s obratem necelých
14 miliard Sk. Třetí byla Billa, která 
prodala zboží za přibližně deset mili-
ard korun. 

Slováci však nadále podle Drahov-
ského nejvíce nakupují v sítích prode-
jen COOP Jednota Slovensko. Loni 
v nich nakoupili potraviny za přibliž-
ně 25 miliard korun. COOP Jednota je 
však podle analytika společnost spojují-
cí 32 právně samostatných spotřebních 
družstev, a proto celkové obchodní vý-
sledky nejsou zahrnuté v tabulce nej-

úspěšnějších prodejců potravinových 
výrobků. Z jednotlivých družstev mělo 
největší obrat 2,3 miliardy Sk spotřeb-
ní družstvo v Bratislavě. 

Loňský rok byl úspěšný i pro pro-
dejny Kaufland a Lidl, které vlastní 
německá obchodní skupina Schwarz, 
prohlásil analytik. Součet tržeb obou 
řetězců byl přes 12,5 miliardy Sk, což 
je více, než dosáhla Billa. 

Naopak ústup z pozice zaznamenala 
společnost Carrefour Slovensko, která 
už neplánuje dále na Slovensku půso-
bit. O odchodu ze slovenského trhu
uvažuje také Ahold Slovakia, který pro-
vozuje obchody Hypernova a Albert. 
„Odchod Aholdu není tak aktuální 
jako v případě společnosti Carrefour. 
Předpokládám, že Ahold bude na Slo-
vensku působit ještě minimálně půl 
roku,“ uvedl Drahovský. 

DESET NEJVĚTŠÍCH PRODEJCŮ POTRAVIN NA SLOVENSKU
ZA ROK 2006 (PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY A ODHADY) 

Společnost Počet 
provozoven

Celkový obrat 
v mld. Sk

Obrat za 
potraviny
v mld. Sk

Tesco Stores SR, a. s. 48 24,5 15,93

Metro c&c Slovakia s. r. o. 5 17,4 13,92

Billa s. r. o. 91 12,2 9,76

Kaufland SK, v. o. s. 28 9,8 8,82

Ahold Retail Slovakia, k. s. 25 7,4 4,81

CBA Slovakia, s. r. o. 242 4,8 4,51

Lidl Slovenská republika v. o. s. 75 4,0 3,80

Carrefour Slovensko, a. s. 4 4,5 3,15

Labaš s. r. o. 2 3,7 2,96

COOP Jednota Bratislava, SD 29 2,8 2,27

 Zdroj: Agentura pro průzkum trhu Terno 
 

Giganti uvažuji o spojení
Londýn (dra) – Belgický pivovar InBev 

by se jednoho dne mohl spojit s americ-
kým konkurentem Anheuser-Busch. Uvedl 
to brazilský list Valor Economico s odvolá-
ním na nejmenovaného investičního ban-
kéře. InBev je největším výrobcem piva na 
světě a v České republice ovládá Pivovary
Staropramen. 

List dále uvedl, že podle zdroje blízkého 
správní radě společnosti InBev se rozhovory 

o spojení firem nachází v přípravné fázi. Oba 
podniky se ke zprávě odmítly vyjádřit. 

Podle jednoho z obchodníků s akciemi sice 
zpráva působí mlhavě, ale nelze ji ignorovat. 
„Mohlo by to přinutit ostatní hráče v nápojo-
vém sektoru k dohodám (o fúzích),“ řekl ob-
chodník agentuře Reuters. 

Akcie společnosti InBev posílily o více než 
pět procent a vzhůru zamířily rovněž ceny akcií 
pivovarů Heineken, Scottish & Newcastle, Carl-

sberg a SABMiller. „Souvisí to s článkem, že 
InBev a Anheuser-Busch vedou rozhovory
o fúzi,“ řekl k vývoji cen akcií další obchodník. 

Analytik Simon Hales z investiční banky 
JP Morgan uvedl, že fúzi nelze vyloučit, a to 
zejména vzhledem ke konsolidačnímu trendu 
ve světovém pivovarnictví. 

Společnost InBev vznikla v roce 2004 spoje-
ním belgického pivovaru Interbrew a brazilské 
nápojové společnosti AmBev. Na českém trhu 

má se značkami Staropramen, Ostravar a Bra-
ník asi 14procentní podíl. 

Anheuser-Busch je největším producentem 
piva ve Spojených státech. Firma minulý měsíc 
oznámila, že bude do Spojených států dovážet 
ležák Czechvar Premium Czech Lager, jenž vy-
rábí Budějovický Budvar. Dohoda ale nebude 
mít vliv na vzájemné právní spory firem ohled-
ně značky Budweiser a dalších ochranných 
známek v jiných zemích.

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
arabské gumy a sacharózy se riboflavin může 
ochránit před fotooxidací.

Výzkumníci se zaměřili na riboflavinem zpro-
středkovanou degradaci vitaminů A a D3 v komerč-
ním odstředěném mléku s obsahem vitaminů 0,6 
a 4,3 mg na litr. Mikrokapsule byly vytvořeny 
metodou rozprašování lykopenu a směsi arabské 
gumy a sacharózy (v poměru 8:2) a jejich sušení, 
což je v potravinářském průmyslu vzhledem k níz-
kým nákladům a dostupnosti potřebného zaříze-
ní nejběžněji používaná technologie enkapsulace. 
Pomocí fluorescentního bílého světla testovali 
fotodegradaci riboflavinu, vitaminu A a vitaminu 
D3 ve standardním odstředěném mléku a mléku 
doplněném lykopenovými mikrokapsulemi.

Zjistili, že v důsledku přídavku mikroenkap-
sulovaného lykopenu došlo ke snížení fotosenzi-
tizované degradace obou vitaminů o 45 procent. 
Množství přidaného lykopenu bylo takové, aby 
ve finální koncentraci nemodifikoval barvu mlé-
ka. Ke změnám ostatních vlastností odstředěného 
mléka nedošlo. Závěrem autoři konstatovali, že 
mikroenkapsulace lykopenu v arabské gumě neo-
vlivní jeho schopnost vázat volný kyslík a že foto-
senzitizovanou a riboflavinem zprostředkovanou 
degradaci vitaminu A a D3 v odstředěném mlé-
ku lze přídavkem malého množství mikrokapsulí 
lykopenu významně snížit.

OŠETŘENÍ VYSOKÝM 
TLAKEM NIČÍ NOROVIRY 
Podle článku v lednovém čísle časopisu Ap-

plied and Environmental Microbiology ošetření 
vysokým tlakem inaktivuje humánní kmeny no-
rovirů v potravinách konzumovaných za syrova, 
např. v ústřicích. 

V současnosti zatím neexistuje adekvátní me-
toda pro ošetření kontaminovaných korýšů. Viry 
v nich mohou přežívat i několik dnů. 

Ošetření vysokým tlakem je alternativní fyzi-
kální metodou eliminace původců onemocnění 
z potravin nebo jejich kažení. Je to netermální 
pasterační proces, při kterém je potravina před-
mětem tlaku čtyř- až sedmtisíckrát vyššího, než je 
normální atmosferický tlak. Působení tlaku trvá 
určitou dobu, zpravidla kratší než 10 minut.

Extrémně vysoké tlaky zlikvidují mikroorga-
nismy, nedojde při tom však ke snížení senzoric-
ké kvality či nutriční hodnoty potraviny. 

Ve studii o působení vysokého tlaku na korýše 
použili vědci nedávno identifikovaný kmen myší-
ho noroviru (MNV-1) in vitro. Tento virus je bio-
chemicky, patologicky i molekulárně humánním 
norovirům mnohem bližší než jakékoli jiné viry 
používané v předchozích studiích. Ve studii bylo 
sledované přežívání virů při aplikaci vysokého tla-
ku za teplot v rozmezí 5 až 30 oC po dobu 2 až 15 
minut. Výsledky ukázaly, že pětiminutové ošetření 
za různých hodnot tlaku bylo dostatečné k inakti-
vaci viru za rozdílných teplotních podmínek. Míra 
inaktivace byla dobrá i tehdy, když vysoký tlak byl 
aplikovaný při chladírenských teplotách. „Studie 
prokázala, že 5 minut vysokého tlaku při teplotě 
5 oC úplně inaktivovalo kmen MNV-1 v tkáních 
ústřic,“ konstatovali vědci.

Norovirová infekce je běžný celosvětový pro-
blém. Připisuje se jí více než 40 procent epidemií 
onemocnění z potravin. Ústřice a zelenina jsou 
dvěma z nejobvyklejších zdrojů norovirových 
infekcí. Je tomu tak proto, že oba tyto druhy potra-
vin jsou často kontaminovány v důsledku použití 
kontaminované vody k jejich zalévání nebo k cho-
vu a jak ústřice tak zelenina jsou konzumovány za 
syrova, tj. bez tepelné kuchyňské úpravy.

ANHEUSER-BUSCH UVEDL 
NA TRH ČIROKOVÉ PIVO
Čirokové pivo nazvané Redbridge je určeno pro 

spotřebitele dodržující bezlepkovou dietu. Čirok, 
primární přísada v Redbridgi, je obilovina bezpeč-
ná pro jedince trpící celiakií nebo alergické na ně-
kterou jinou ze složek pšenice či ječmene. Pěstuje 
se ve Spojených státech, Africe, jižní Evropě, Střed-
ní Americe a jižní Asii. Čiroková piva jsou již léta 
k dispozici po celém světě a jsou oblíbená zejména 
v afrických zemích. Redbridge obsahuje 4,8 pro-
centa alkoholu a bude se prodávat v třetinkových 
lahvích v šestikusovém balení. Vyrábí se v pivovaru 
Anheuser-Busch v Merrimacku ve státě New Ham-
phire, USA. V průběhu vývoje nového piva spolu-
pracoval Anheuser-Busch s Národním fondem pro 
léčbu celiakie, aby pivo co nejlépe vyhovovalo po-
třebám konzumentů závislým na bezlepkové dietě.

Celiakie je onemocnění způsobené nesnášen-
livostí lepku, což je bílkovina obsažená v zrnech 
obilovin – pšenice, žita a ječmene. V Evropě a ve 
Spojených státech je takto postižen jeden člověk 
ze tří set, v Německu to je 1 ze 200, ve Velké Bri-
tánii dokonce 1 ze sta.

Anheuser-Busch sídlící v St. Louis je vůdčí ame-

rický pivovarský gigant dominující s téměř 49pro-
centním podílem americkému trhu piva. Vlastní 
též 50 procent v největší mexické pivovarské spo-
lečnosti Grupo Modelo a 27 procent v čínském 
pivovarském gigantu Tsingtao.

TESTOVAČ ČERSTVOSTI 
CHLEBA

Jedním z nejběžnějších způsobů, jak zjistit čer-
stvost chleba, je zmáčknout bochník mezi pal-
cem a ukazováčkem. Společnost Stable Micro 
Systems‘ se způsobem, jakým provádějí hodnoce-
ní čerstvosti chleba spotřebitelé, inspirovala a na 
jeho základě vyvinula přístroj Bread V Squeeze 
Rig na zjišťování čerstvosti, resp. měkkosti toho-
to pekařského výrobku. Přístroj lze použít k tes-
tování chleba celého či krájeného, volně ložené-
ho či baleného, a to bez rizika poškození výrobku 
či poškození obalu. Pokud je přístroj použitý ve 
spojení s analyzátorem textury TA-XTPlus, umož-
ňuje výrobcům provést analýzu měkkosti a pruž-
nosti opakovatelným, přesně definovaným vědec-
kým způsobem.

Přístroj Bread V Squeeze rig má tvar písmene 
V se zakulacenými konci. Je nasazen na rameno 
analyzátoru Ta-XTPlus. Mezi oba“prsty“ přístroje 
se vloží bochník chleba a změří síla, která je zapo-
třebí ke stlačení bochníku na 25 procent jeho pů-
vodní šíře. Následným výpočtem se potom stano-

ví čerstvost – čím menší síly je ke stlačení zapotře-
bí a čím vyšší je pružnost, tím čerstvější je chleba. 
Tato nedestruktivní metoda hodnocení čerstvos-
ti je snadná, rychlá, nevyžaduje žádnou přípravu 
vzorků, ani vyjmutí chleba z obalu.

Firma Stable Micro Systems se specializuje na 
vývoj přístrojů na analýzu textury pro testování 
tuhosti chleba, soudržnosti a roztažitelnosti těsta 
a pružnosti pečiva.

ANTIMIKROBIÁLNÍ
PAPÍR PRODLOUŽÍ

TRVANLIVOST
Společnost MicrobeGuard uvedla na trh speci-

ální papír Food Touch, který je určený jako sani-
tační bariéra pro udržení vysoké jakosti syrových 
i tepelně zpracovaných potravin. Povrch papírů 
Food Touch má do hloubky texturovaný design, 
ve kterém je integrována technologii AgION. 
Ta se podílí na prodlužení trvanlivosti potravin 
rychle podléhajících zkáze. Technologie AgION 
založená na antimikrobiálním působení iontů stří-
bra je jedna z mála technologií na bázi stříbra, kte-
rá je dostatečně bezpečná pro kontakt s potravi-
nami. Bylo prokázáno, že je účinná vůči širokému 
spektru mikroorganismů – od bakterií přes řasy, 
kvasinky, plísně až po viry.

Papír s technologií AgION funguje vlastně jako 
iontoměnič, na bázi výměny iotů stříbra za sodné 
ionty. V povrchové vrstvě papíru je inkorporován 
jako nosič iontů stříbra zeolit. Po kontaktu papí-
ru s vlkostí obsahující sodné ionty dojde k výmě-
ně iontů, na zeolit se naváží sodné ionty a ionty 
stříbra se uvolní na povrch papíru. Stříbro potom 
blokuje mikrobiální růst třemi způsoby: inhibu-
je transportní funkce buněčné stěny, brání děle-
ní buněk a interferuje s buněčný metabolismem. 
Technologie AgION byla testována Agenturou na 
ochranu životního prostředí (EPA) a americkým 
Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) pro použití 
u potravin a vody a byla klasifikována jako látka 
pro nepřímý kontakt s potravinami. Technologie 
byla též schválena Evropským úřadem pro bezpeč-
nost potravin (EFSA).

LEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA 
ČISTÉHO PEKTINU

Francouzská společnost Caragnum Internatio-
nal uvedla na trh jako náhražky čistého pektinu 
přípravky Carapec CG 227 pro ovocné šťávy ob-
sahující dřeň a Caragellys CG 23 pro džemy s vy-
sokým obsahem cukru. 

Pektin, jehož světová produkce je odhadována na 
35 000 tun ročně, se používá jako gelotvorná látka 
do džemů, náplní cukrovinek, pekařských a cukrář-
ských výrobků a jako stabilizátor do jogurtů a mléč-
ných nápojů. Jeho funkční vlastnosti jsou dány che-
mickou strukturou a převážná většina běžně použí-
vaných pektinů pochází z citrusové kůry a jablečné 
dužiny. Jiné zdroje se ve větší míře k výrobě pektinu 
nepoužívají vzhledem k určitým nežádoucím struk-
turálním vlastnostem těchto pektinů.

Pektin je poměrně drahý, kilogram stojí 9 až 11 
eur. Společnost Caragum se snaží uspět na trhu 
nabídkou levnější alternativy, která při snížení vý-
robních nákladů vede ke stejně kvalitnímu finální-
mu výrobku. Tou levnější alternativou je směs pek-
tinu s gumou, kde obsah pektinu minimálně 50 
procent zaručí dobré výsledky. Nový produkt je na 
trhu půl roku a komerčně je údajně velmi úspěšný. 
Firma se se svými novými produkty chce zaměřit 
zejména na rozvíjející se trhy, a to střední a vý-
chodní Evropu a Latinskou Ameriku, ačkoliv pro-
dukty by měly být k dispozici po celé Evropě.

Již dříve uvedla společnost Caragnum na trh 
emulgátor CaraGum EM CG 108-2, který je na 
bázi arabské gumy a který byl též určený pro vý-
robce hledají levnější alternativy. Společnost tvr-
dí, že emulgátor lze použít v mnohem menších 
koncentracích než konvenční emulgační výrobky. 

„CaraGum EM CG 108-2 je levnější než kon-
venční produkty z arabské gumy, protože je kon-
centrovanější. Znamená to, že jej lze k docíle-
ní dobrých výsledků použít v koncentraci 10krát 
nižší než konvenční arabskou gumu,“ tvrdí obchod-
ní ředitel Frederic Tur. Arabská guma známá jako 
Rolls Royce mezi gumami je hojně používaná 
– v potravinách jako zahušťovadlo, stabilizátor 
a adhezivní činidlo a v nápojích jako emulgátor.

Caragnum exportuje více než 85 procent 
své produkce a výrobky prodává ve více než 60 
zemích. Má dvě divize – divizi arabské gumy pro 
nápoje a divizi potravinových stabilizátorů. Výrob-
ní závod je v Marseille, má certifikaci ISO 9001 
a v dohledné době získá akreditaci ISO 22000. 

ODSTŘEDIVKOVÝ 
OLEJOVÝ FILTR

Nový typ odstředivkového olejového filtru do 
fritovacích systémů kontinuálně odstraňuje sedi-
ment a tím zajišťuje vyšší kvalitu smažení a záro-
veň snižuje náklady, protože není nutné tak čas-
to vyměňovat ve fritéze celou olejovou náplň. 
Výrobcem je FMC FoodTech. Sediment ve sma-
žicím oleji způsobuje výrobcům problémy, proto-
že pokud není v průběhu fritovacího procesu od-
straňován, vyvolává přepalování oleje a tím snižo-
vání jeho jakosti i jakosti fritovaných výrobků.

Filtr MX-20 MicroMax je určený pro středně 
velké až velkoobjemové fritézy na smažení výrob-
ků obalovaných v mouce, strouhance nebo v těs-
tíčku. Odstředivkový filtr kontinuálně zpracovává 
až 75 litrů horkého oleje za minutu a odstraňuje 
všechny částice o velikosti větší než 1 mikron. To je 
důležité zejména u výrobků obalovaných v mouce, 
protože mouka způsobuje nejvýznamnější snížení 
jakosti smažicího média. Ve středně hlubokých 
fritovacích systémech dojde k přefiltrování kom-
pletní olejové náplně za osmihodinovou směnu 

asi 9krát. Výhody tohoto filtračního systému: del-
ší životnost oleje, sediment je sušší, minimalizuje 
se tvorba volných mastných kyselin, eliminuje se 
možnost kontaminace výrobků sedimentem, sníží 
se četnost výměn oleje, sníží se celkové množství 
spotřebovaného oleje, sníží se náklady na likvidaci 
použitého oleje a tím i celkové výrobní náklady.

Filtr je konstruovaný tak, aby jej po malé úpra-
vě bylo možné integrovat do existujících insta-
lací fritovacích systémů. Lze jej též začlenit do 
auto matického sanitačního systému clean-in-pla-
ce, čímž čistění probíhá snadněji a významně se 
snižuje náročnost a náklady na sanitaci.

FMC FoodTech je dceřinou firmou americké 
společnosti FMC Technologies, která se zabývá 
vývojem a výrobou zpracovatelských řešení pro 
celý potravinářský a nápojový průmysl.

MLÉČNÉ PIVO
Pivovar v japonské provincii Hokkaido vyrábí 

nápoj, k jehož produkci se používá stejná technolo-
gie jako u piva, ale základní surovinou je mléko. Jed-
ná se o nízkosladové pivo s mlékem a nápad vyrá-
bět takovýto nápoj vzešel z nutnosti nějakým způso-
bem využít místní přebytky mléka. Nápoj s názvem 
„Bilk“ (z anglického „beer“ a „milk“) se začal prodá-
vat v únoru letošního roku. Má údajně ovocný fla-
vor a výrobce doufá, že si ho oblíbí zejména ženy.

S myšlenkou vyrábět takovýto nápoj přišel syn 
manažera obchodu s nápoji ve městě Nakashibet-
su, v jehož okolí je několik mléčných farem. Mla-
dý muž navrhl místnímu pivovaru Abashiri Beer, 
aby začal vyrábět mléčné pivo v březnu loňské-
ho roku protože tou dobou se farmáři potýkali 
s problémem, jak zlikvidovat velké přebytky mlé-
ka. Ředitel pivovaru se výrobě zprvu bránil a tvr-
dil, že vzhledem k obsahu laktózy v mléku bude 
fermentace obtížná, nicméně nakonec souhlasil 
a pivovar se metodou pokusu a omylu propracoval 
k nápoji v jeho současné podobě. Mléko se převa-
řilo a do takto ošetřené suroviny se přidala voda, 
slad, pivní kvasinky a chmel, a začala fermenta-
ce. V průběhu kvasného procesu nápoj vypadal 
a voněl jako čaj s mlékem, nicméně po ukonče-
ní fermentace a po zchlazení měl stejnou barvu 
jako pivo. Mléko tvoří jednu třetinu nápoje, takže 
na Bilk se pohlíží jako na dobrý způsob, jak zužit-
kovat mléko, které se neuplatní na místním trhu 
mléčných výrobků. Při senzorickém hodnocení se 
zjistilo, že má ovocnou příchuť a že se pravděpo-
dobně hodí jako nápoj i ke sladkostem.

Bilk se prodává v 330 ml lahvích za 380 jenů. 
Zatím je v prodeji pouze v šesti obchodech 
s nápoji ve městě Nakashibetu, nicméně výrobce
doufá, že zájem o něj bude v celém Japonsku.

DSM ZVEŘEJNILA 
GENETICKOU MAPU 

PLÍSNĚ ASPERGILLUS 
NIGER

Nizozemská společnost DSM zveřejnila kom-
pletního genom plísně Aspergillus niger. Tato plí-
seň se v potravinářství používá k produkci řady 
enzymů a jiných bioaktivních látek. DSM doufá, 
že její počin pomůže průmyslu a akademické sfé-
ře využít plíseň k produkci dalších enzymů a orga-
nických kyselin. V současnosti se tyto látky použí-
vají zejména ke zlepšení chuti, textury, trvanlivosti 
a nutriční hodnoty řady potravin, kupříkladu chle-
ba, sýrů, ovocných šťáv a piva.

V časopise Nature Biotechnology Daniel Pel 
a jeho 69 spolupracovníků z 29 výzkumných týmů 
informuje, že zrekonstruovaná metabolická síť 
obsahující 1 069 unikátních reakcí ilustruje mno-
hostranný metabolismus plísně a rovněž nabízí řa-
du nových průmyslových využití. Projekt mapová-
ní genomu A. niger ve společnosti DSM byl pro-
vázený přihláškami několika patentů a vytvořil 
základ pro vznik řady nových produktů, jako je 
Brewer Clarex, enzym pro prevenci chladového 
zákalu piva, PrevenmtASe, enzym pro prevenci 
tvorby toxického akrylamidu v průběhu pečení či 
smažení některých potravin, a PeptoPro, přípra-
vek pro regeneraci svalů po fyzické námaze.

Sekvenování genomu A. niger začalo v roce 
2000 a podle názoru DSM se časem stalo jed-
ním z nejdůležitějších projektů v oblasti průmys-
lové genomiky v Evropě. Výsledkem projektu je 
vysoce kvalitní genetická mapa čítající více než 14 
tisíc unikátních genů a 33,9 milionů párů nukleo-
tidů. U přibližně 6 000 genů byla stanovena jejich 
potenciální funkce, resp. funkce produktů, které 
kódují. „Výzkum genomu A. niger může přispět 
k odhalení dalších možných způsobů průmyslo-
vého využití tohoto mikroorganismu. Zatím je 
funkce více než 7 500 genů neznámá, takže pro 
výzkum je to do budoucna velká výzva,“ řekl Hein 
Stam, koordinátor konstrukce genetické mapy.

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:  .........................................................................................................................................................
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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

! 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.

Oznámení o vyhlášení veřejného výběrového řízení na prodej

„MASOKOMBINÁTU  KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ“
Společnost KARAK s. r. o. se sídlem v Pardubicích, Dělnická 35, PSČ 533 01, IČ: 260 12 961
vyhlašuje na základě zmocnění a smlouvy uzavřené s Ing. Pavlem Zelenkou, 
správcem konkursní podstaty úpadce Karel Doleček, podnikající pod označením
Karel Doleček – řeznictví a uzenářství, Klášterec nad Orlicí, IČ: 168 10 546
veřejné výběrové řízení (VVŘ ) na prodej části majetku úpadce.

!!   Podmínky VVŘ a informační memorandum k prodeji obdrží zájemci v písemné nebo 
elektronické formě na vyžádání u vyhlašovatele – kontaktní osoba – p. Jiří Dunovský
tel. +420 602 115 690, mail: dunovsky@karak. cz

!!  Uzávěrka VVŘ je stanovena na 22. 3. 2007 ve 12.00 hod. 

!!  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny, nebo jen některé předlože-
né Návrhy. Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo změnit Podmínky, případně VVŘ 
zrušit. Vyhlašovatel uveřejní změnu Podmínek nebo zrušení VVŘ stejným 
způsobem, jako uveřejnil toto oznámení o vyhlášení VVŘ.

 
!!  Toto VVŘ není obchodní veřejnou soutěží, ani veřejným návrhem smlouvy.

 �   reálných dopadů evropské legislativy 
 �   reálných funkcí vnitřního trhu

v celém komplexu (např. vzájemné 
uznávání)

 �    dopadů pravidel obchodní politiky 
EU vůči třetím zemím včetně aplikace 
dohod o vzájemném uznávání
mezi EU a některými významnými 
obchodními partnery

 

BližšíBližší
a průběžné informacea průběžné informace
o projektu nalezneteo projektu naleznete

  
www.technicke-predpisy.czwww.technicke-predpisy.cz

�   Jste si vědomi odpovědnosti, 
kterou máte jako podnikatelský 
subjekt zabývající se  uváděním 
výrobků na trh ať se jedná o vlast-
ní výroby či výrobky nakupované 
od dodavatelů, vycházející 
legislativy ES a ČR v rámci 
„jednotného vnitřního trhu EU“?

�   Jste si vědomi odpovědnosti 
za výrobek a škody způsobené 
vadným výrobkem
jak z hlediska veřeřejného, 
soukromého i trestního práva, 
včetně důsledků
a dopadů
na Vaše podnikání?

Uvádění výrobků na trh

Vzdělávací kurz  „uvádění výrobků na trh“ nabízí:
–  Poskytnout rozbor požadavků 

právních předpisů určujících 
uvádění výrobků na trh 
v oborech POTRAVINÁŘSTVÍ

–  Zpřístupnění podnikatelům 
strukturovaných informací 
v různých výrobkových 
sektorech či v oblastech 
poskytování služeb v aspektech:


