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1.  Obchodní řetězec MAKRO Cash & Car-
ry ČR s.r.o. je součástí nadnárodního se-
skupení Metro Cash & Carry a plní i u nás 
velkoobchodní funkci, resp. nabídku zboží 
ne pro konečného spotřebitele, ale pro pod-
nikatele. Jste jeho generálním ředitelem 
zhruba rok, a proto bych Vás rád požádal 
o pohled na obchodní strategii celého se-
skupení, ale především zhodnocení Vašich 
obchodních výsledků za dobu Vaší funkce. 
Současně by bylo zajímavé uvést i Váš ná-
zor na oblast „Cash & Carry“, a to z po-
hledu obchodní psychologie.
Současná obchodní strategie Makro Cash 

& Carry ČR spočívá v pokračování v úspěš-
ně započatém procesu specializace, tj. zamě-
řování se na specifické potřeby našich klíčo-
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Jak značit maso
V současné době se zpracovatelé, ale i zemědělci zabývají 

hrozbou, že některé supermarkety budou stále více vnímat pro-
dej masa prostřednictvím ceny. Kde je nejnižší, tam nakoupí. 
Tento trend mimo jiné podporuje i možnost dovážet maso bez 
tak přísných hledisek, která panují u nás. V České republice 
musí být na mase v obchodě, ale i v restauracích (pokud si to 
kontrola vyžádá) původ masa tak zvaně lehce dohledatelný. Zna-
mená to, že pod číslem se značkou CZ lze velmi rychle dohle-
dat stáj, majitele a zjistit vše o jatečném zvířeti. V EU stále tak 
přísná pravidla nepanují a i podle vyjádření českých veterinářů 
maso z dovozu nemusí mít zatím všechny tyto znaky jako v ČR. 
Pokud se zajímáme blíž, proč tomu tak je, doporučuji se podí-
vat prostřednictvím zpravodajů nebo samotných europoslanců 
na současná a nedávná jednání komisí. Dozvíme se tak, že dne 
14. března se například velmi dlouho a dost důkladně projed-
návalo v Evropském parlamentu značení telecího masa. Bohu-
žel pro české zpracovatele a zemědělce se hovězí maso při dovo-
zu k nám zatím bude značit dál dosavadním, méně důkladným 
způsobem, řečeno velmi zjednodušeně. Pokud jde ale o telecí 
maso, tam byli poslanci velmi precizní. Předkladatelem návrhu 
byla francouzská poslankyně Bernadette Bourzaiová ze Strany 
evropských socialistů.

Během dvou měsíců bude v Evropě u telecího masa nutné 
naopak velmi podrobné popsání jeho kvality dané způsobem vý-
krmu telete. Poslanci totiž uprostřed letošního března schváli-
li zprávu, prostřednictvím které se vyjádřili k návrhu nařízení, 
jehož cílem je vyjasnit rozdíly mezi různými druhy masa, jenž se 
v současnosti v Unii prodává pod označením „telecí“. „Poslanci 
o tomto nařízení hlasovali v rámci konzultačního postupu, což 
znamená, že konečné slovo v této otázce nebude mít EP, ale člen-
ské státy v Radě. Zpráva schválená v EP nařízení vítá, požadu-
je však navíc dodatečné záruky pro spotřebitele a odmítá udělo-
vání výjimek.“ To jsou slova zpravodajů a pozorovatelů jednání 
v Evropském parlamentu.

V současné době koexistují v EU dva hlavní způsoby produkce 
telecího masa. Ve většině členských států, především ve Francii, 
Itálii, Belgii a Německu, jsou zvířata krmena hlavně na bázi 
mléka a mléčných výrobků a porážena před dosažením 8 měsí-
ců. V menším počtu zemí (například ve Španělsku a Dánsku) 
je dobytek krmen téměř výhradně obilovinami a posílán na po-
rážku až po 10 měsících. V Nizozemí oba tyto způsoby existují 
zároveň. 85 % produkce zde spadá pod „bílé telecí“ ze zvířat kr-
mených mlékem a zbytek je telecí „růžové“ vyráběné ze zvířat ži-
vených obilovinami a porážených později. „Bílé telecí“ je obec-
ně spojováno s lepšími chuťovými vlastnostmi a náklady na je-
ho výrobu jsou vyšší o 2 až 3 eura na kilo masa. Oba druhy jsou 
ale prodávány pod stejným označením „telecí“. Evropská komi-
se proto připravila nařízení, které má tuto situaci vyřešit a vy-
rovnat konkurenční podmínky v rámci evropského trhu. Komi-
se v návrhu nařízení žádá vyhradit od července 2007 v celé EU 
označení „telecí“ nebo „telecí maso“ masu ze zvířat mladších 8 
měsíců. Výrobky ze zvířat ve věku 8 až 12 měsíců by se nazývaly 
„hovězí“ nebo „mladé hovězí“. Maso ze starších zvířat, jak vy-
plývá z jiné směrnice, by muselo být označeno jako pocházející 
ze skotu. Dále Komise žádá povinné označení na obalu výrob-
ku podle použitého masa (písmenem „X“ pro „telecí“ a „Y“ pro 
„mladé hovězí“) stejně jako věku při porážce, s možností při-
pojit další užitečné informace pro spotřebitele, jako například 
způsob krmení. Výjimky z tohoto způsobu označení si vyjedna-
ly čtyři státy Nizozemí, Dánsko, Španělsko a Řecko. Evropský 
parlament ve schválené zprávě podporuje opatření pro harmo-
nizaci navrženou Komisí. Požaduje rovněž zavedení národních 
systémů sankcí pro případ porušování nařízení a jeho aplikaci 
nejen na čerstvé nebo mražené maso, ale i na předpřipravené, 
zpracované nebo hotové výrobky. Poslanci dále souhlasí s návr-
hem nahradit kategorie „X“ a „Y“, které by mohly být zaměni-
telné s pohlavím zvířete, písmeny „V“ pro telecí a „Z“ pro mla-
dé hovězí. Poslanci naopak přijali pozměňující návrh, který do-
poručuje vyloučit z nařízení výrobky, které budou v budoucnosti 
označené tzv. kontrolovaným označením původu nebo chráně-
ným zeměpisným označením.

Co se týká navrhovaných výjimek, Evropský parlament přijal 
pozměňující návrh, ve kterém souhlasí s udělením výjimky pro 
Nizozemí, Dánsko, Španělsko a Řecko. Tyto země mohou pod 
označením „telecí“ prodávat maso ze zvířat poražených ve věku 
8 až 12 měsíců, ale pouze na svých národních trzích. Evropská 
produkce telecího masa vzrostla v roce 2005 na 800 000 tun, 
z nichž 85 % pochází z pěti členských států. Největším výrob-
cem je Francie (30 %), za ní se objevuje Nizozemí (25 %), Itálie 
(18 %) a Belgie s Německem (6 %). Sedmdesát procent evrop-
ské spotřeby telecího připadá dohromady na Francii a Itálii.

Eugenie Línková

N A  N A Š E  O T Á Z K Y  O D P O V Í D Á :

(Dokončení na straně 3)

vých zákazníků. Těmi jsou zejména zástupci 
nezávislého maloobchodu (tedy menší samo-
obsluhy, večerky apod.) a segmentu Horeca 
a gastronomie. Vytrvale pracujeme na tom, 
abychom jim dokázali nabídnout nejen zbo-
ží odpovídající jejich potřebám a představám, 
ale také jim poskytli ideální podmínky k to-
mu, aby dosáhli co největší konkurenceschop-
nosti, bez které na trhu neobstojí. Proto po-
kračujeme s rozšiřováním služeb, které našim 
zákazníkům pomáhají vytěžit z naší nabídky 
maximum. Ať už jde o školení či konzultace, 
jak sestavit nebo obnovit sortiment, jak využít 
či upravit nově nabízené nebo méně tradič-
ní produkty. Za tímto účelem funguje v Mak-
ru tým sommeliérů, nově otevřená divize Fo-
od Service a stále připravujeme nové a nové 

služby, v roce 2007 se zaměříme i na oblasti 
služeb finančních. Správnost dosud realizo-
vaných změn potvrzuje mimo jiné i vývoj ob-
ratu jednotlivých skupin klíčových zákazníků 
(13 % u držitelů zlatých karet a 30 % v případě 
držitelů karet stříbrných). Celkový obrat spo-
lečnosti Makro se z 37,5 mld. Kč v roce 2005 
vloni zvýšil na 38,3 mld. Kč. 

Princip cash & carry dává zákazníkům 
možnost, aby sami bezprostředně sledova-
li nabídku, novinky a změny v sortimentu, 
a mohli se na místě rozhodovat podle svých 
potřeb. V centrech Makro jim v tom ovšem 
výrazně pomáhá výše zmiňovaný systém pro-
fesionálních služeb zprostředkovaných naši-
mi odborníky. Jsme si dobře vědomi různo-

Více než po-
lovina ze zhru-
ba 600 zeměděl-
ských a potravi-
nářských podniků 
v České repub-
lice, kterých se 
povinnost daná 
zákonem o inte-
grované preven-
ci a omezování 

znečištění (IPPC) týká, ještě nemá in-
tegrované povolení. Přitom jak zdůraz-
ňuje ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič: „Tyto podniky mají už nejvyšší čas, 
aby o povolení urychleně požádaly. Po-
kud ho po 30. říjnu letošního roku nebu-
dou mít, vystavují se pokutám a sank-

cím, nelze vyloučit ani zákaz provozová-
ní a ukončení výroby.“ 

Žádost o integrované povolení vyřizuje 
místně příslušný krajský úřad. V současné 
době zaznamenávají krajské úřady rostoucí 
administrativní zátěž, mnoho podniků před-
kládá neúplné žádosti. Ty jsou pak vráceny 
k doplnění, čímž se celé řízení prodlužuje. 
U zemědělských a potravinářských podniků 
tento proces přitom trvá půl roku až rok. Mi-
nistr Gandalovič k tomu říká: „Vždy usiluji 
o to, aby podniky nebyly obtěžovány zbyteč-
nou byrokracií, ale v tomto případě má život-
ní prostředí přednost.“

Ze zhruba 120 podniků s výrobou potra-
vin, krmiv, nápojů a mléka má povolení 50 
zařízení, dalších 33 podniků si o něj požáda-

lo. Z osmi kafilerních zařízení si povolení již 
vyřídily čtyři a ostatní podaly žádost. Zatím 
ještě nepodal žádost o integrované povolení 
na krajský úřad žádný z provozovatelů dal-
ších přibližně 90 asanačních zařízení (velké 
bioplynové stanice a kompostárny). 

Neuspokojivá situace je také ve velkocho-
vech drůbeže a prasat, kde by integrované 
povolení mělo mít kolem 450 zařízení. Do-
posud jej má necelá polovina. Dále má více 
než osmdesát velkochovů žádosti ve schva-
lovacím řízení.

Celkový stav integrovaných povolení a ce-
lý proces IPPC v resortu MZe je monitoro-
ván a řešen v úzké spolupráci s hlavním ges-
torem problematiky ministerstvem životního 
prostředí.

Táňa Králová, tisková mluvčí MZe

Ministr Gandalovič: „Čas pro vyřízení
integrovaného povolení se rychle krátí.“

Vážení čtenáři,
na straně 17

na 5 otázek odpovídá:
Václav Mlynář, 
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Státní veterinární správa ČR se snaží při-
spět k tomu, aby se eliminovala rizika one-
mocnění trichinelózou. Proto uvádí některé 
následující zásady. A upozorňuje prostřednic-
tvím místně příslušných krajských veterinár-
ních správ i tímto způsobem veřejnost a ze-
jména lovce. 

Veškerá na trichinelózu vnímavá zvěř, která je 
určená k lidské spotřebě, musí být vyšetřena na 
přítomnost trichinel (svalovce) tak, jak stanoví 
veterinární zákon (podle § 21 odst. 6). V důsled-
ku této povinnosti je nutné zabezpečit vyšetření 
rovněž u ulovené zvěře určené k vlastní spotřebě 
účastníkem lovu, anebo k dodání v malém množ-
ství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebi-
teli nebo do místní maloobchodní prodejny, jež 
zásobuje přímo konečného spotřebitele. Lovec 
má povinnost zabezpečit odběr vzorků a jejich 
odeslání na vyšetření. Lze tak učinit odevzdáním 

přímo do laboratoře za tímto účelem schválené. 
Organizace – Odebrané vzorky musejí být 

doprovázeny dokladem, ve kterém je uvedeno jmé-
no účastníka lovu, popřípadě lovce a číslem plom-
by uloveného kusu. Správně označený vzorek je tře-
ba dodat do sběrného místa vzorků nebo přímo do 
laboratoře, které bylo vydáno patřičné osvědčení 
k provádění těchto činností. Aktuální seznam těch-
to laboratoří je k dispozici na www.svscr.cz. Zde je 
také zveřejněn seznam sběrných míst vzorků.

K vyšetření lze využít dvou metod, a to metody 
trávicí nebo metody kompresní. 

Trávicí metoda – Vzorky o váze nejméně 10 g 
se odebírají z přední končetiny, jazyka nebo z brá-
nice. Sval musí být očištěn od tuku a spojovací 
tkáně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odbě-
ru vzorků svaloviny z jazyka, aby se předešlo kon-
taminaci povrchovou vrstvou jazyka, která je ne-
natravitelná a mohla by následně bránit správné 
interpretaci vyšetření.

Kompresní metoda – Odebírají se vzorky masa 
velikosti lískového ořechu z obou bráničních pilí-
řů u přechodu do šlachovité části a kromě toho 
z čelisti, svalů dolní kýty, mezižeberní svaloviny 
a ze svalů jazyka, tedy celkem 6 vzorků z každého 
zvířete. Pokud nejsou k odběru určité svaly k dis-
pozici, odeberou se celkem 4 vzorky ze svalů, kte-
ré jsou k dispozici. Maso zvěře, u které je stano-
vena povinnost vyšetření na přítomnost svalovce, 
nesmí být použito k výživě lidí, dokud není k dis-
pozici negativní výsledek tohoto vyšetření.

Kompresní metodu lze použít do 31. 9. 2009. Je 
třeba upozornit, že maso z takto vyšetřených zví-
řat nesmí být veterinárně označeno oválným ozna-
čením zdravotní nezávadnosti a lze je použít pou-
ze pro osobní spotřebu anebo k přímému prode-
ji. Maso nesmí být použito k výrobě produktů, ve 
kterých výrobní postup neusmrcuje trichinely.

Určitě nelze riziko onemocnění trichinelózou 
brát na lehkou váhu. U nás nebyla více než pade-

sát let u lidí zjištěna, to však neznamená, že pozor-
nost není na místě. Poslední výskyt u lidí byl v Če-
chách zaznamenán roku 1954 ve Smrdově u Pa-
cova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce 
tři zemřeli. U volně žijící zvěře se lze čas od času 
s výskytem trichinel setkat, naposledy na počátku 
září loňského roku u divočáka uloveného ve Vý-
chodočeském kraji.

Podle řady EU odborníků se zdá, že 
kastrování malých kanečků začíná po-
strádat odůvodnění. Tradiční odstraňová-
ní varlat u selat samčího pohlaví kvůli 
charakteristickému kančímu pachu masa 
dospělých už přestává být argumentem, 
když se nyní prasata, zejména v zahrani-
čí, porážejí okolo 80–90 kilogramů. Cha-
rakteristický pach je patrný u vyšších vá-
hových kategorií, proto také takové maso 
nelze podle našich veterinárních předpi-
sů uvolnit jako výsekové maso přímo do 
prodeje. 

Ostatně zákazníci postupně ztrácejí o tuč-
né maso zájem, zřejmě kvůli poučování lékařů 
o riziku civilizačních chorob působených vel-
kou protučnělostí, nikoli jejich, ale vepřového 
masa. A tento trend je patrný i u nás, kde bývá 
považováno za typické jídlo vepřové, knedlík 
a zelí, popřípadě tlačenka apod. Zbývá tedy ar-
gument chovatelů, že kastráti jsou klidnější, lé-
pe přirůstají a lépe zhodnocují krmivo.

Nicméně už delší dobu se v EU uvažuje 
o zákazu či omezení kastrací kanečků s ohle-
dem na welfare. I když se zákrok provádí v prv-
ních dnech života zvířete, jde o zážitek stresu-
jící a jsou možná i následná rizika jako infek-
ce apod. 

Otázka, zda kastrovat nebo nekastrovat, není 
zase tak jednoduchá, proto se jí zevrubně zabý-
vají orgány EU, byla ustavena pracovní skupi-
na odborníků, která zvažuje všechna pro a pro-
ti. Pokud by se i nadále uvažovalo o kastraci 
kanečků, hovoří se o nedestruktivních způso-

bech, likvidací semenotvorné tkáně počínaje 
a imunokastrací konče. Zde je však mnoho ne-
známých i potenciálních rizik. Uvažuje se také 
o instalaci čidel na jatkách, podle kterých by se 
„příliš aromatické“ maso vyloučilo.

Některé země jako například Velká Británie 
anebo Portugalsko selata nekastrují a jde to. 
V sousedním Německu a obdobně v některých 
oblastech i u nás zase panuje tradice porážet 
prasata těžší, a tudíž zde je zájem možnost kas-
trace uchovat.

Nelze pominout ani argument, že není od vě-
ci mít možnost pochutnat si na přirozené chuti 
masa, tj. i masa samců.

Státní veterinární správa ČR vnímá součas-
ný trend usilovat o co nejméně stresu v chovech 
zvířat jako logický a souhlasí s ním. Pokud jde 
o možný zákaz kastrace prasat, nelze zřejmě 
nějaký výsledek očekávat v krátké době. Určitě 
budou jednání pokračovat a jejich výsledek za-
tím nelze předjímat. S jistotou lze říci, že ať už 
bude legislativní úprava jakákoli, budou se s ní 
umět vyrovnat jak naši zemědělci, tak pracov-
níci státního veterinárního dozoru. 

Josef Duben, SVS ČR

V posledních 
měsících se hod-
ně psalo o nále-
zech nadlimitní-
ho množství listerií 
v některých potra-

vinách živočišného původu, o sku-
tečné krizi ale mluvit nelze, natož 
o epidemii. Tyto informace odstar-
tovaly zájem veřejnosti, která je 
pochopitelně citlivá na riziko mož-
ného poškození zdraví, a to přede-
vším cizím přičiněním. Zdálo se, že 
je pouze otázkou času, kdy se lis-
terie objeví všude a jako nějací ve-
třelci napadnou nic netušící lidi, 
zejména nevinné staré osoby, po-
případě těhotné ženy.

Dozorové orgány Ministerstva ze-
mědělství, Státní veterinární správa ČR 
a Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce, konaly (a nadále konají) tak, 
jak jim nařízení a zákon ukládají a se-
riózně informovaly veřejnost za součin-
nosti s humánní hygienickou službou. 
Na rozdíl od taktéž v podstatě umělé 
aféry s rizikem ptačí chřipky na sebe 
tentokrát výsledek nechal čekat dlou-
ho, zhruba tři měsíce. Tak dlouho to-
tiž trvalo, než si veřejnost uvědomila, 
že se žádné katastrofické vize nenapl-
ní. Onemocnění listeriózou se totiž řa-
dí vedle již více známých onemocnění, 
jako je například salmonelóza, žlouten-
ka, onemocnění způsobené bakterií Es-

cherichia coli apod. Jde pouze o zatím 
málo vnímané další riziko vyplývající ze 
špatného zacházení s potravinami na 
různých stupních potravního řetězce. 

Je třeba ale uvést, že i v ostatních 
členských zemích EU je v poslední do-
bě patrný mírný nárůst onemocnění lis-
teriózou. Proto také odborné orgány na 
tuto situaci upozorňují a kladou důraz 
na striktní dodržování zásad hygieny. 

Nicméně spotřebitel by si měl uvě-
domit, že i když jsou všechna bezpeč-
nostní opatření dokonale dodržována 
i kontrolována, tak posledním článkem 
v řetězu zůstává on. On je ten, kdo si 
potravu vkládá do úst, popřípadě ji 
předkládá svým blízkým. Z této zodpo-
vědnosti je těžko se vyvinit.

V průběhu uplynulých měsíců bylo 
možné se přesvědčit o tom, jak je snad-
né někoho očernit. A také, co z tohoto 
očernění může vyplynout pro veřejnost 
i pro výrobce. Po zkušenostech z uply-
nulých let v Evropě i z nedávných mě-
síců u nás lze vyvodit, že každá zprá-
va, která přímo nebo nepřímo pojed-
nává o skutečném nebo hypotetickém 
riziku z jídla, ovlivní trh. Projeví se to 
tím, že lidé pro jistotu přestanou ku-
povat celou škálu údajně rizikových vý-
robků, a to má většinou na zpracovate-
le či výrobce negativní dopad. Bohužel, 
a to přesto, že státní dozorové orgány, 
v našem případě orgány státního vete-
rinárního dozoru, informují seriózně 
a vždy při objevení „čehokoli“ uvádějí, 

že nebezpečný výrobek buď nebyl do 
tržní sítě vůbec vpuštěn, popřípadě byl 
stažen. Jako příklad očernění lze uvést 
jihočeskou Madetu. V souvislosti s ex-
pedicí sýru niva na Slovensko nebylo 
v dotyčných šaržích vyšetřených v ČR 
zjištěno žádné nadlimitní množství lis-
terií. Ve všech případech bylo zjištěno 
množství listerií hluboce pod limitem, 
pod 100 KTJ na gram. A nešťastné in-
formace, že v zahraničí byl u těchto sý-
rů překročen limit, způsobily výrobci 
problémy a velkou finanční ztrátu.

Ve všech případech, kdy byly zjiště-
ny pozitivní nálezy u výrobců, byly vý-
robky včas pozastaveny a nepropuště-
ny do tržní sítě, popřípadě byly dotyčné 
šarže staženy. Tyto kroky státního vete-
rinárního dozoru nejsou ničím novým, 
ale veřejnost zajisté velmi citlivě vnímá 
jakékoli možné riziko a v ten moment 
zapomene na to, že veterinární dozor 
skutečně funguje.

Pro prakticky všudypřítomné lis-
terie v potravinách existuje limit. Na-
příklad podle nařízení Komise (ES)
č. 2073/2005 ze dne 15. 11. 2005 o mi-
krobiologických kritériích pro potravi-
ny – v příloze I Mikrobiologická krité-
ria pro potraviny, jsou v první kapitole 
uvedeny kromě limitů pro jiné mikro-
organismy (zejména salmonely) i limi-
ty pro listerie v různých typech potra-
vin. Tak například listerie v potravinách 
určených k přímé spotřebě pro kojence 
a v potravinách určených k přímé spo-

třebě pro zvláštní léčebné účely nesmí 
být ve 25 g vzorku zjištěny vůbec, ani ve 
výrobě, ani v produktech uvedených na 
trh během celé doby údržnosti. V ostat-
ních potravinách nesmí být ve výrobě 
zjištěny vůbec, v tržní síti pak nesmí 
překročit limit 100 KTJ/g, samozřejmě 
do doby údržnosti.

O listeriích platí, že je musí výrob-
ce sledovat v provozu a ve výrobcích, 
a to pravidelně. V souvislosti s tím, že 
při dalším zpracování byla Listeria mo-
nocytogenes objevena v některých ze-
jména lahůdkářských výrobcích, byla 
i Státní veterinární správa ČR požádá-
na o součinnost při pátrání a dosledo-
vávání, a to spolu se Státní zeměděl-
skou a potravinářskou inspekcí a samo-
zřejmě s hygienickou službou. A tato 
spolupráce funguje a je účinná. Kon-
troly všech dozorových orgánů pokra-
čují samozřejmě i nadále. 

Přes všechny problémy, které nálezy 
listerií způsobily, je možné uvést i kla-
dy. Ty lze vidět v tom, že zpracovatel-
ské závody berou problematiku listerií 
ještě vážněji než dosud. Prověřují své 
kontrolní systémy, posílily dezinfekci 
a četnost pravidelných mikrobiálních 
vyšetření i nad povinnost, kterou sta-
noví legislativa, a orgány veterinárního 
dozoru se ještě více zaměřují na kontro-
lu plnění všech hygienických opatření.

Za zdravotní nezávadnost i jakost 
nabízených potravin vždy nese plnou 
zodpovědnost výrobce a samozřejmě 

ten, kdo je přepravuje a prodává ta-
ké. Zákazník má právo požadovat za 
své peníze kvalitní výrobek a při po-
chybách lze vždy doporučit jako prv-
ní krok dožadovat se okamžité nápra-
vy u prodejce. Druhým krokem je sa-
mozřejmě možnost informovat některý 
z dozorových orgánů. Například míst-
ně příslušnou veterinární správu či pra-
coviště Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce. 

Po zkušenostech uplynulých měsíců 
lze konstatovat, že s výskytem Listerie 
monocytogenes v potravinách je mož-
né se setkat i u výrobků z ostatních ze-
mí, a to ať již jde o produkty uvádě-
né do oběhu v rámci intrakomunitár-
ního trhu, či ze třetích zemí. Všechny 
výrobky jsou odpovídajícím způsobem, 
v souladu s veterinární legislativou, 
kontrolovány.

Zaznamenají-li dozorové orgány 
nadlimitní množství listerií ve výrobě 
nebo v tržní síti, přijímají ihned patřič-
ná a účinná opatření. Jejich cílem je, 
aby se potenciálně i skutečně nebez-
pečné potraviny nedostaly ke spotře-
biteli. Případná zjištění se samozřejmě 
nikde neztrácejí, jsou též předávána do 
systému ISSA (Informační systém ur-
čený pro výměnu dat mezi dozorový-
mi orgány v oblasti bezpečnosti potra-
vin), popřípadě RASFF (Systém rych-
lého varování), pokud jde o zjištění, 
které svým významem překračuje hra-
nice naší republiky.

Poučení z nedávné krize

Za maso pro svalovce bez svalovců 

Je libo kanečka, anebo vepře?Aspoň že krávy „nešílí“
Alespoň pokud jde o bovinní spongiformní 

encefalopatii neboli BSE, není důvodu k ně-
jakému vzrušování se. Letos zatím žádná krá-
va neonemocněla. Za únor bylo na nemoc ší-
lených krav vyšetřeno na normálních poráž-
kách přes 17 tisíc kusů dobytka. 

Od počátku roku 2001, kdy se u nás na BSE zača-
lo vyšetřovat, bylo zjištěno celkem 26 nemocných 
krav na více než milion testovaných kusů, přesně 

na 1 073 112 zvířat. I nadále se na BSE vyšetřuje na 
jatkách všechen skot starší než 30 měsíců, tj. poten-
ciálně rizikový, a preventivně se zde vylučuje a poté 
neškodně odstraňuje tzv. SRM – specifikovaný rizi-
kový materiál, tj. lebky s mozkem, očima, mandle-
mi, míchou a částmi střeva. Vyšetřují se i nutně po-
ražené kusy od 24 měsíců a uhynulé všechny. 

Loni poprvé došlo k poklesu zjištění, proti 
předchozím létům byly v roce 2006 diagnostiko-
vány pouze 3 případy. Letos zatím nic. Uvidíme.

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat
na internetových stránkách

SVS ČR: 

www.svscr.cz 
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rodosti potřeb našich zákazníků, a proto na ni ne-
ustále reagujeme pestrostí a šíří nabídky, jak co se 
týče skladby, tak i například velikosti a typu bale-
ní a dalších pro zákazníka podstatných parametrů 
zboží. Změny provedené v průběhu roku 2006 se 
již stačily potvrdit jako velmi opodstatněné a zá-
kazníky pozitivně hodnocené, což je také důvod, 
proč v tomto dobře započatém díle hodláme po-
kračovat i v následujícím roce. 
2.  Jakou měrou se podílí v oblasti potravinářského 

velkoobchodu Vaše společnost na celkovém trhu 
České republiky a jaké je její organizační uspo-
řádání, včetně počtu a alokace Vašich velkoob-
chodních center? A lze vyjádřit i podíl tuzem-
ských potravin z Vašeho celkového prodeje? 
V žebříčku největších obchodních firem podle 

obratu za rok 2006 jsme se umístili na 4. pozici. 
Ten je v tomto směru však pouze orientační, ne-
boť nerozlišuje mezi maloobchodními a velkoob-
chodními řetězci. V rámci České republiky je však 
Makro Cash & Carry ČR vůbec největším velko-
obchodem. Jeho centra, kterých je v současné do-
bě dvanáct, pokrývají díky svému rozmístění celou 
Českou republiku – kromě tří pražských center 
ve Stodůlkách, na Černém Mostě a v Průhonicích 
mohou zákazníci nakupovat v Plzni, Českých Bu-
dějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Krá-
lové, Brně, Olomouci, Zlíně a Ostravě. 

Podíl přímo dováženého zboží se pohybuje ko-
lem 5 % z celkových prodejů. Makro klade důraz 
na původní české výrobky a spolupracuje s řadou 
českých dodavatelů, kteří vyrábějí podle tradič-
ních receptur za použití kvalitních surovin. Tako-
vé produkty lze v rámci nabídky Makro najít také 
jako součást neustále se rozrůstající produktové 
řady vlastní značky Metro Quality. Tato značka, 
zařazená do programu Česká kvalita, mimo jiné 
i díky nadstandardnímu značení zajišťuje zákazní-
kům lepší orientaci v nabídce na trhu, neboť jed-
noznačně a závazně komunikuje typ výrobku, je-
ho původ, kvalitu, obsah důležitých složek, a to 
nad rámec povinných údajů daných relevantní le-
gislativou. Na základě úspěchu vlastních značek 
Makro je toto značení u řady potravinových vý-
robků přeneseno i na další dodavatelské značky. 

3.  Řekne-li se ve světě potravinářských výrobců ter-
mín „obchodní řetězec“, zazní obvykle jejich 
hodnocení vyjádřené jednoduchým protipólem 
dvou myšlenek: „nerizikový odběratel z hledis-
ka zaplacení za zboží, ale za toto zboží platí má-
lo“. Jak vidíte tento problém Vy? A jaký – pod-
le Vašeho názoru – bude další vývoj ve vztazích 
mezi dodavateli potravinářských výrobků a ob-
chodními řetězci? Postačí, aby tyto vztahy byly 
řešeny pouze prostým tržním prostředím, nebo 
v naší legislativě chybí něco, co je nutné řešit? 
Celý trh, ať už hovoříme o jakémkoli typu ob-

chodního prostředí, je diktován prostým, ale ne-
úprosným pravidlem nabídky a poptávky. Ani 
v případě v poslední době tak intenzivně disku-
tovaného vztahu řetězců (velkoobchodních i ma-
loobchodních) a dodavatelů tomu není jinak. Ře-
tězec se přirozeně řídí nabídkami různých do-
davatelů na straně jedné, na straně druhé pak 
poptávkou svých vlastních zákazníků. Pokud ti 
poptávají v prvé řadě nízkou cenu, bez ohledu na 
kvalitu daného výrobku, obchodník logicky sáh-
ne po příslušném dodavateli, který bude schopen 

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

Martin Dlouhý
Studium
� Gymnázium Jana Keplera v Praze
�  Vysoká škola ekonomická v Praze, obor mezinárodní obchod (speciální cena pro nejlepšího stu-

denta – cena Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) 
� roční studium na Pekingském jazykovém institutu v Číně

Praxe
� NBC News v Praze
�  obchodní a marketingové oddělení společnosti BH-F Systém v USA v Maumee ve státě Ohio
� nezávislý konzultant pro různé zahraniční firmy
�  1993 McDonald’s Česká republika na pozici Real Estate Representative, následně Real Esta-

te Managera
�  1995 McDonald’s Česká republika na pozici Development Manager
�  1997 McDonald’s Česká republika ve funkci generálního ředitele
�  2003 METRO Cash  & Carry Russia na pozici Expansion director 
�  2006 MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia ve funkci generálního ře-

ditele

Jazykové znalosti
� Angličtina � Španělština � Ruština � Čínština

Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří sport (zejména lyžování, horská kola a míčové hry), 
architektura, design a gastronomie.

dodat zboží splňující tyto parametry, za daných 
podmínek. Makro dělá vše pro to, aby svým zá-
kazníkům nabídlo řadu variant v rámci jednotli-
vých skupin zboží, odstíněné právě podle prio-
rit nakupujících zákazníků. Paralelně se ovšem 
Makro svým zákazníkům snaží zejména v oblasti 
potravin ukázat výhody kvalitních surovin, jejich 
přednosti a přidanou hodnotu, kterou představují 
oproti cenově nejvýhodnějším produktům. 

Celý obchodní sektor v současnosti prochází 
výraznými změnami, dochází k jeho přirozené re-
strukturalizaci. Domnívám se, že jakkoli je jistě pro 
mnohé lákavá představa „radikálního řešení shora“, 
tato problematika a její budoucnost nezávisí na le-
gislativních úpravách, nýbrž je otázkou přirozené-
ho vývoje obchodního prostředí, které se v posled-
ní době velmi výrazně proměňuje. Neznamená to
samozřejmě, že se tento vývoj ve svém důsledku ne-
promítne i v případných legislativních změnách, ale 
směr pohybu změn je třeba chápat opačně. 
4.  Jakost je velmi skloňovaná veličina a u potra-

vin to platí dvojnásob. Ve Vašem programu na 
rok 2007 je zřejmý posun k rozšiřování nabídky 
kvalitních a čerstvých potravin. Mohl byste nás 
s tímto programem blíže seznámit? S kvalitou 
čerstvých i zamražených potravin v případě Ca-
sh & Carry velmi souvisí i vybavenost Vašich od-
běratelů odpovídající dopravní a skladovací tech-
nikou tak, aby byl dodržován předepsaný tepelný 
režim úchovy těchto potravin. Jak vidíte tento 
problém Vy? 
Kvalita potravin je skutečně jedním z paramet-

rů, které v naší nabídce velmi zdůrazňujeme. Ze-

jména v případě potravin totiž platí, že přinejmen-
ším z dlouhodobého hlediska se kvalita, bez ohledu 
na cenový rozdíl oproti levnějším a méně kvalitním 
potravinám, v mnoha ohledech vyplatí. Snažíme se 
zákazníkům předestřít takovou nabídku, aby bylo 
zcela jasné, v čem je „kvalitní alternativa“ produk-
tu jiná než jeho ostatní varianty, v čem spočívá jeho 
přidaná hodnota, jaký je její původ, jaké záruky ský-
tá. Jejich další výhody a tipy na zpracování a využi-
tí pak zprostředkovávají profesionální poradci, jako 
je již zmiňovaný tým nově založené divize Makra 
Food Service. S výběrem vín a destilátů podle po-
žadavků a představ zákazníka pak stejným způso-
bem zaštiťuje tým sommeliérů pod vedením vyni-
kajícího odborníka Ivo Dvořáka. Asistence s orien-
tací v nabídce, která čítá stovky položek, je jistě na-
místě. Jen ve speciálním vinném humidoru, který 
funguje v pražských Stodůlkách a pro tuto chvíli ve 
zúžené nabídce nebo formou objednávek i v dalších 
centrech Makro, je pro zákazníky připravena nabíd-
ka cca 250 nejlepších vín z nejrůznějších koutů svě-
ta a spolu s nimi několika nejvybranějších destilátů 
špičkové kvality.

Co se týče bezpečnosti potravin, a tudíž i zacho-
vání všech parametrů kvality potravin i poté, co 
opustily prostory našeho velkoobchodu, nabízí 
Makro svým zákazníkům opět asistenci. Na téma 
dodržování řetězce HACCP školí své zákazníky 
a mimo jiné jim přináší i řešení chladicího řetěz-
ce podle jejich potřeb, nezbytného pro uchování 
kvality řady produktů, jako jsou například čers-
tvé ryby, jejichž nabídku jsme nedávno výrazně 
rozšířili. Makro zde nabízí pomocnou ruku, ale 

samotné dodržování pravidel správného uchová-
vání potravin jak v průběhu převozu, tak v mís-
tě prodeje, je samozřejmě již na zodpovědnosti 
každého zákazníka-podnikatele. 

5.  Doménou MAKRA jsou čerstvé ryby. Za posled-
ním období právě prodej čerstvých ryb na našem 
trhu zaznamenal výrazný nárůst a na tomto vý-
sledku se výrazně podílí Vaše společnost. Mohl 
byste tento fakt blíže specifikovat? A seznámí-
te nás na závěr s dalšími novinkami, které Vaše 
společnost pro zákazníky, ale také pro svoje do-
davatele, připravuje? 
Čerstvé ryby byly jednou z komodit, kde došlo 

během posledního roku k velkému rozšíření na-
bídky center Makro – v současné době nabízíme 
přibližně 140 druhů čerstvých ryb, korýšů a moř-
ských plodů. Jelikož jsme v tomto směru začali 
spolupracovat s nově otevřenou rybí platformou, 
která se nachází přímo v Praze, a ryby nakupovat 
z tohoto zdroje, zvýšila se i kvalita nabídky, kte-
rou nyní přinášíme našim zákazníkům. Výrazným 
zjednodušením dopravy, kterou platforma před-
stavuje, je totiž zajištěna ještě větší čerstvost a kva-
lita dodávaných ryb. Podstatný rozdíl v kvalitě je 
proto v případě nabídky Makro nejen ve srovnání 
s rybami mraženými, ale také s čerstvými rybami, 
které jsou však k prodejci a ke koncovému spotře-
biteli dováženy logisticky i časově složitějším způ-
sobem. Již koncem minulého roku se tato změna 
projevila 75% nárůstem obratu v tomto segmentu 
prodeje. I zde se ukazuje, že přibývá zákazníků, 
kteří vyhledávají kvalitu a kteří ji zejména u po-
travin považují za naprostou prioritu. A zdá se, 
že u ryb, jejichž nabídka ještě donedávna nebyla 
v České republice nijak lákavá, to platí dvojnásob. 
Tradice pravidelné konzumace ryb v našich kra-
jích většinou chybí, navzdory tomu, že jde o vel-
mi podstatnou součást výživy. Na druhé straně, 
dokud bylo možné vybírat pouze z mražených ne-
bo ne příliš kvalitních čerstvých ryb, není se čemu 
divit. I Makro nyní ze své zkušenosti může potvr-
dit, že zájemců o kvalitní alternativu tohoto arti-
klu stále přibývá. 

V průběhu roku 2007 připravujeme další roz-
šiřování nabídky kvalitních a čerstvých potravin 
a postupnou přestavbu všech velkoobchodních 
center Makro podle úspěšného remodelingu praž-
ského centra ve Stodůlkách. Zde došlo ke změ-
ně celkového uspořádání, vybudování speciálního 
vinného humidoru, nového úseku masa, rozšíře-
ní vinotéky atd. Proběhne také otevření několi-
ka vzorových malých nezávislých prodejen, jimž 
Makro zprostředkovalo a financovalo komplet-
ní poradenství i realizaci funkční přestavby pro-
dejny, s využitím své expertizy a zázemí. Jedná 
se o jednu z forem pomoci nezávislým maloob-
chodníkům, kteří představují podstatnou zákaz-
nickou skupinu Makra. I po ukončení tohoto pro-
jektu dalším zájemcům o redesign provozovny 
rádi zprostředkujeme profesionální poradenství 
v této oblasti. 

Další podstatnou novinkou bude také rozšíření 
poradenských a finančních služeb – rádi bychom 
například zákazníkům umožnili platit dalšími ty-
py platebních karet a v rámci prodejen Makro jim 
budou poskytovány i další finanční služby, jako je 
například leasing nebo pojištění. 

 Děkuji za rozhovor.
 Ing. František Kruntorád, CSc.

 Mart in Dlouhý, 
generální ředitel společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Státní zemědělská 
a potravinářská in-
spekce (SZPI) usku-
tečnila od února 
2006 do konce minu-
lého roku speciální 
kontrolní akci. Byla 
zaměřena na kon trolu 
doplňků stravy a ně-

kterých potravin pro zvláštní výživu urče-
ných pro sportovce. Nabízejí je fitness cent-
ra a některé specializované prodejny. 

 
V kontrolovaných vzorcích nebyla při labora-

torních rozborech zjištěna nepovolená anabolika. 
V řadě případů však skutečné složení těchto do-
plňků stravy neodpovídalo údajům uvedeným na 
obale. 

 SZPI zkontrolovala v rámci této akce 414 vzor-
ků potravin, které byly v nabídce u 155 prodejců. 

Ani jeden ze vzorků neobsahoval nepovolená ana-
bolika. U jednoho z nich však zjistily laborator-
ní rozbory hormon progesteron, který v doplňku 
stravy nesměl být. 

 Podstatně horší však byla situace ve znače-
ní, kdy byl spotřebitel klamán. Z 83 odebraných 
vzorků nevyhovělo 38 z hlediska obsahu látek de-
klarovaných na obalech výrobků. Například byl 
v některých případech značný rozdíl mezi údaji 
o aminokyselinách uvedených na obale a skuteč-
ným obsahem. 

 Ze 331 vzorků hodnocených z pohledu ozna-
čování nevyhovělo 58 vzorků. Nejčastějším nedo-
statkem bylo, že údaje na obalech potravin neby-
ly v češtině. 

 V rámci kontrolní akce inspekce uložila celkem 
90 zákazů uvádění do oběhu na 154 kusů potra-
vin, přičemž 29 zákazů uložila výrobkům tuzem-
ským a 61 zákazů bylo uloženo výrobkům z EU 
a výrobkům dovezených ze třetích zemí. 

 V České republice se již roky problema-
tikou anabolik zabývá Antidopingový výbor, 
který však kontroluje jejich přítomnost přímo 
v tělních tekutinách. Před více než rokem in-
spekce obdržela sérii podnětů od zástupců 
nejrůznějších složek i od spotřebitelů, kteří
vyslovovali podezření, že prodávané doplňky 
stravy pro sportovce obsahují i anabolika. Pro-
to SZPI vyvinula úsilí k zakoupení laboratorní-
ho přístroje (jedná se o dvourozměrný plyno-
vý chromatograf GCxGC/TOF), který umož-
ňuje efektivní stanovení anabolických steroidů. 
Po získání standardů pro stanovení těchto lá-
tek a po akreditaci metody laboratoř SZPI za-
čala provádět kontroly na průkaz anabolik v po-
travinách. 

 Obdobnou kontrolní akci provádí SZPI i v tom-
to roce. Má však širší zaměření než loni provede-
né kontroly.

Mgr. Ivo Klemeš, SZPI 

Testy neprokázaly anabolika, řada doplňků stravy byla však klamavě značená

(Dokončení ze strany 1)
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NOVÁ REKLAMA PRO ZNAČKU KLASA
Národní značka kvality KLASA změnila vizuální styl své 

komunikace. Od začátku března tohoto roku lze v televi-
zi spatřit nové reklamní spoty, které spotřebitele motivu-
jí k nákupu kvalitních českých potravin oceněných certifi-
kátem KLASA. 

 
Široké záběry na českou krajinu, česači ovoce v sadu, výlov 

rybníka  anebo čerstvě upečený chléb – to vše jsou atributy vlas-
tenecky laděného reklamního spotu tak, jak jej diváci mohli sle-
dovat v posledních dvou letech. Krajina doplněná sloganem „To 
nejlepší z naší země“ však nyní z obrazovek ale i billboardů a dal-
ších inzertních ploch zmizí. Nahradí ji nový vizuální styl znač-
ky KLASA.

Dosavadní komunikace značky KLASA byla zaměřena v prvé 
řadě na budování znalosti značky. Stejně jako se vyvíjí spotřebi-
tel, vyvíjí se i značka KLASA. Proto se nyní komunikace zamě-
řila na kvalitativní rozměr značky a více se orientuje na samot-
né spotřebitelské chování, na podporu nákupu výrobků se znač-
kou KLASA.

V novém reklamním spotu pro značku KLASA je myšlenka „od 
nákupu až na stůl“ kreativně ztvárněna zrcadlovými obrazy, kde si 
lidé podávají výrobky KLASA od pokladního pásu přímo na svůj 
kuchyňský stůl. Mladá žena v hypermarketu předává láhev mléka 
do své kuchyně, mladý muž nakupuje potraviny pro zahradní pár-
ty a spolu s přítelkyní si potraviny rovnou skládá na zahradní stůl 
anebo babička s vnukem předává své „dvojnici“ sýr. Sloganem no-
vé kampaně je: „Kupujte to nejlepší pro své nejbližší“.

„Dosud se nám podařilo zvýšit povědomí o značce KLASA mezi spo-

třebiteli. Vědí, jak značka KLASA vypadá a hlavně co znamená. Nyní 
bychom chtěli spotřebitele motivovat k tomu, aby tyto výrobky více kupo-
vali,“ řekla Klára Bolečková pověřená řízením Samostatného odděle-
ní pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu, který 
značku KLASA od roku 2004 spravuje.

Nový televizní spot pro značku KLASA vznikl v kreativní dílně 
agentury Mather. Režie se i tentokrát ujal Jiří Hanych, za kamerou 
stál Saša Šurkala a reklamní spot opět doprovází hudba Miroslava 
Chyšky. Diváci mohou zatím vidět jeho desetivteřinovou a půlminu-
tovou verzi v České televizi a na Primě. Změna vizuálního stylu znač-
ky KLASA se dotkne nejen televizní reklamy a inzerce, ale i propa-
gačních materiálů pro značku KLASA či výstavních panelů.

POTRAVINY SE ZNAČKOU KLASA
MAJÍ ÚSPĚCH I ZA HRANICEMI

Potraviny se značkou KLASA získávají oblibu nejen na čes-
kém trhu. Podle průzkumu Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF), který značku KLASA spravuje, vyváží 57 % 
držitelů značky KLASA svou produkci do zahraničí.

Mezi držiteli značky KLASA, jejichž potraviny si našly místo i na 
zahraničním trhu, převažují zejména velké firmy nad 250 zaměst-
nanců s obratem nad 50 milionů eur ročně. Výrobci kvalitních tu-
zemských potravin se značkou KLASA přitom vyvážejí své potravi-
ny více než firmy, které pro své potraviny značku KLASA nezískaly 
– do zahraničí vyváží své výrobky přibližně jen třetina z nich. 

Výrobci potravin s národní značkou kvality KLASA se také více 
než výrobci, kteří pro své potraviny značku KLASA nemají, cítí být 
ohroženi zahraničními potravinovými výrobky. Více než polovina dr-
žitelů značky KLASA vidí v zahraniční produkci vážnou konkuren-
ci. „Firmy cítí konkurenci zahraničních výrobků i na našem trhu. Pa-

trné je to především v nabídce obchodních řetězců, které preferují spíše 
levné zahraniční potraviny. Nízká cena však neznamená kvalitu a prá-
vě to se snažíme vysvětlit v naší kampani na podporu značky KLASA,“ 
vysvětluje Klára Bolečková pověřená řízením Samostatného oddě-
lení pro marketing SZIF.

Držitelé značky KLASA si uvědomují některé nedostatky čes-
kých potravinářských výrobků. Je to především již zmiňovaná cena 
výrobků, ale také nezajímavý design obalů výrobků, nedostatečná 
reklama nebo špatný marketing. 

POTRAVINY OCENĚNÉ NÁRODNÍ ZNAČKOU KVALITY 
KLASA SE PŘEDSTAVILY NA MEZINÁRODNÍM 

VELETRHU G+H V BRNĚ
Potraviny oceněné národní značkou kvality KLASA ve dnech 

27.–29. března 2007 reprezentovaly kvalitní českou produk-
ci na mezinárodním veletrhu gastronomie, hotelových služeb 
a veřejného stravování G+H v Brně. Cílem účasti na veletrhu 
byla zejména propagace kvalitních českých potravin v očích 
domácí, ale i zahraniční odborné veřejnosti.  

Expozici Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
o rozloze 153 m2  mohli zájemci navštívit v pavilonu A2. Celá ex-
pozice byla koncipována tak, aby v jejích prostorách mohlo vysta-
vovat také 30 výrobců – držitelů národní značky kvality KLASA. 
Prezentovaly se zde prvotřídní potravinářské výrobky se značkou 
KLASA – salámy, klobásy, paštiky, nakládaná zelenina, hořčice, 
bramborové kaše, různé druhy pečiva, müsli, cukrovinky, mléč-
né výrobky, pomazánky, sýry, ale i knedlíky či těstoviny a také pi-
va tří značek. 

Mezinárodní veletrh G+H již získal prestižní postavení mezi profe-
sionály, kteří se zabývají segmentem gastronomie a hotelnictví v ČR.  
„Vítáme možnost prezentovat kvalitní tuzemské potraviny před odbornou 
veřejností. Myslím si, že řada restaurací chce pro své hosty jen ty nejlepší 
suroviny a přesně takové jsou potraviny KLASA,“ řekla Klára Bolečková 
pověřená řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF. 

G+H byl dalším významným veletrhem, kde Státní zemědělský in-
tervenční fond propagoval vysoce kvalitní domácí potraviny. Výrob-
ky KLASA se v letošním roce představily také na veletrzích Grüne 
Woche v Berlíně či Prodexpo v Moskvě. V létě se budou výrobky se 
značkou KLASA prezentovat ještě na veletrzích Agrokomplex a Ze-
mě živitelka v Českých Budějovicích, a potom na veletrzích Polagra 
Food v Polsku anebo ANUGA v Kolíně nad Rýnem.

SEZNAM PRODUCENTŮ VYSTAVUJÍCÍCH
V EXPOZICI SZIF NA G+H:

INPOST spol. s r. o., RACIOLA – Jehlička s. r. o., GOLD SPICE 
s. r. o., Pivovar Zubr a. s., NOPEK, a. s., NATURA a. s., Hollandia 
Karlovy Vary, a. s., SEMIX PLUSO, spol. s r. o., Moravia Lacto, a. s.,
ALIMA, značková potravina, a. s., Rodinný pivovar Bernard, a. s., 
VÁHALA spol. s r. o., CARLA spol. s r. o., Mlékárna Hlinsko, s. r. o.,
Svoboda – výroba domácích knedlíků s. r. o., Beskyd Fryčovice, a. s., 
POEX Velké Meziříčí, a. s., BOHEMILK, a. s., Mlékárna Kunín a. s.,
Pivovar Janáček a. s., Cukrovary TTD  a. s., ZŘUD – Masokom-
binát Písek, Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o., Jaroměřická 
mlékárna, a. s., Polabské mlékárny a. s., PROTEIN FOODS s. r. o. 
Vejprnice, HAMÉ a. s., Hanácká kyselka, a. s., Bratři Zátkové a. s.,
Miltra B s. r. o. SZIF

Národní značka kvality KLASA mění svůj vizuální styl

M A K R O - I N C O M A  I N D E X
Z A  P O S L E D N Í  Č T V R T L E T Í 

R O K U  2 0 0 6  D O S Á H L 
H O D N O T Y  + 1 , 3  %

Praha – Analýza maloobchodního trhu 
rychloobrátkovým zbožím za poslední čtvrtle-
tí opět potvrdila, že nezávislý obchod v Čes-
ké republice i nadále roste, i když růst se 
před Vánoci zpomalil. Makro navíc v nej-
bližší době představí další podporu nezávis-
lému maloobchodu.

„Protože nezávislí obchodníci jsou jednou ze 
dvou našich klíčových zákaznických skupin, tak
jsme samozřejmě rádi, že nezávislý trh vykázal v ce-
lém roce 2006 růst, i když se před Vánoci mírně zpo-
malil. Naším cílem je pomáhat malým obchodníkům 
v boji s konkurencí, a tak jim již dnes nabízíme po-
moc s úpravou sortimentu či uspořádáním prodejny. 
Na přelomu února a března otevřeme s obchodníky 
dva vzorové koncepty prodejen,“ uvádí Martin Dlou-
hý, generální ředitel Makro Cash & Carry ČR.

„Menší české obchodní firmy se v některých 
oblastech dokáží prosazovat i proti mezinárod-

ní konkurenci. Demografické trendy, jako je 
stárnutí populace a zmenšování průměrné ve-
likosti rodiny, vytvářejí zákaznické segmenty, 
kterým vyhovuje hustá síť menších prodejen. 
Nemusí přitom jít o velké „týdenní“ nákupy,
i častější nakupování v malých objemech či do-
plňkové nákupy jsou zajímavou tržní příležitos-
tí,“ říká Zdeněk Skála, Retail Research Manager 
společnosti INCOMA Research. Cílem Makro-

Incoma Indexu je zajistit lepší informovanost 
o segmentu nezávislého malo obchodu a efek-
tivní podporu rozvoje obchodování na českém 
trhu. Makro jako velkoobchodní partner valné 
části nezávislého maloobchodu jej mapuje s vy-
užitím unikátních dat, kterými disponuje. Infor-
mace o vývoji indexu jsou pravidelně čtvrtletně 
zveřejňovány na webových stránkách společnos-
ti Makro.

PŘEHLED VÝVOJE
MAKRO-INCOMA INDEXU:

Sledované období Změna stavu
IV. čtvrtletí 2006 +1,3 %

III. čtvrtletí 2006 +1,8 %

II. čtvrtletí 2006 +3,1 %

I. čtvrtletí 2006 +3,3 %

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadnárodní 
skupiny Metro Cash & Carry. Tato skupina má za-
stoupení ve 28 zemích s více než 580 velkoobchodními 
centry a je jedničkou na mezinárodním trhu i v Čes-
ké republice v oblasti samoobslužného velkoobcho-
du. Společnost celosvětově zaměstnává celkem přes 
90 500 lidí a v roce 2005 její objem prodeje dosáhl 
28 miliard eur. 

V České republice patří do sítě Makro Cash & 
Carry ČR dvanáct velkoobchodních center pro pod-
nikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, 
omezený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé 
nákupy ve velkých objemech umožňují Makru prodá-
vat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny. V ro-
ce 2006 zaměstnávalo Makro Cash & Carry ČR té-
měř 3 400 zaměstnanců a výše jeho tržeb dosáhla 
38,3 miliard Kč. 

Markéta Světlíková, PR manažer
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.,

Dr. Tomáš Drtina, ředitel
INCOMA Research

Za poslední čtvrtletí se nejvíce dařilo obchodům
se smíšeným zbožím a malým drogeriím 
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TRŽBY POTRAVINÁŘŮ 
STAGNUJÍ

Tržby domácího potravinářského prů-
myslu za prodanou produkci loni mezi-
ročně stouply pouze o 1,5 procenta na 
229 miliard korun. Vyplývá to z před-
běžných informací, které byly prezento-
vány na společné tiskové konferenci mi-
nistra zemědělství ČR Petra Gandalo-
viče a Potravinářské komory (PK) ČR
26. února 2007. 

Podle prezidenta PK Jaroslava Cam-
plíka tržby potravinářů už třetím rokem 
v zásadě stagnují. Jedním z důvodů je 
podle něj zostřená konkurence na trhu 
po vstupu do EU, kdy padly obchodní 
bariéry. 

Podle odborníků se loni v tržbách pro-
jevil také vývoj cen, za něž potravináři vý-
robky prodávali, a které klesly o 0,5 pro-
centa. Ve stálých cenách roku 2000 po-
travinářské podniky utržily 215,6 miliar-
dy korun, meziročně o 2,2 % více. 

Největší část tržeb odvětví v běž-
ných cenách, zhruba 58,4 miliardy ko-
run, představovala produkce ve skupině 
tzv. ostatních potravinářských výrobků, 
kam patří mj. pečivo, cukr, cukrovinky, 
těstoviny, čaj, káva či koření. Následo-
vala produkce nápojů s tržbami 52,6 
mld. Kč, produkce masa (45,6 mld. 
Kč) a mlékárny (36,6 mld. Kč). Zatím-
co prodeje ostatních výrobků a nápojů 
loni rostly, tržby v masném průmyslu 
i mlékárenství klesaly. 

„Potřebujeme víc prosadit domácí po-
traviny na českém trhu. Cestou k růstu je 
také vyšší export,“ uvedl šéf PK.

V zahraničním obchodě se zeměděl-
skými a potravinářskými produkty ČR 
v roce 2006 vykázala schodek 32,7 mili-
ardy korun, což bylo meziročně o 30 pro-
cent více. Ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič k tomu uvedl, že na jednotném ev-
ropském trhu stát těžko může bránit do-
vozům. Měl by však důsledně kontrolovat 
dodržování všech kvalitativních norem 
a stanovených veterinárních podmínek. 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ 
PETR GANDALOVIČ: 

DŮLEŽITÁ JE ODPOVĚDNOST 
SPOTŘEBITELE

Při konzumaci potravin hraje neza-
stupitelnou roli odpovědnost spotřebi-
telů, prohlásil na únorové Snídani Po-
travinářské komory s novináři ministr 

zemědělství Petr Gandalovič, který tak 
reagoval mimo jiné na již doznívající pa-
niku týkající se nálezů bakterií listerie 
v některých, zejména lahůdkářských vý-
robcích.

Ministr zároveň poukázal na to, že 
spotřebitelé v ČR nemají důvod k oba-
vám, neboť kontrola bezpečnosti potra-
vin je v ČR plně kompetenčně pokryta 
a příslušné kontrolní orgány mezi se-
bou, byť se některé jejich kompetence 
překrývají, dobře spolupracují. „Není 
třeba z tohoto problému dělat nějakou 
fobii. Všechny statistické údaje proka-
zují, že nenastal žádný zhoršený vzorec 
jednání výrobců potravin ani obchod-
níků, procento výskytu vadných vzor-
ků je dlouhodobě stejné a pokud se tý-
ká nárůstu počtu onemocnění listerió-
zou, není žádný důvod v systémových 
problémech. V malých číslech je dvoj-
násobek pořád velmi malé množství,“ 
konstatoval ministr.

Gandalovič, který jako první ministr
zemědělství neformální setkání PK 
s novináři navštívil, zmínil také sku-
tečnost, že v zahraničí akcentují spo-
třebitelé více kvalitu než cenu potravi-
nářských produktů. Upozornil ale v té-
to souvislosti na riziko, že ČR nemusí 
do budoucna obhájit projekt podpory 
kvalitních potravin domácího původu 
KLASA. „Současná KLASA bude mu-
set doznat některých změn, dlouhodo-
bě není možné udržet podpory typu 
český výrobek nebo česká produkce. 
Osobně bych preferoval více marketin-
gových akcí než podpory určitých kon-
krétních výrobků,“ uvedl Gandalovič.

Ministr se také dotkl otázky někte-
rých legislativních podmínek, které 
znevýhodňují tuzemské potravináře. 
„Je otázka, zdali neupravit některé na-
še normy, když se může ze zahraničí 
dovážet do ČR zboží neoznačené tak, 
jako je tomu u nás,“ řekl Gandalovič. 
Takovým případem je třeba takzvaná 
špekáčková vyhláška.

 
ČEŠTÍ ŘEZNÍCI UMÍ NABÍDNOUT 
KVALITNÍ VÝROBKY KAŽDÉMU 

OBCHODNÍKOVI
„Čeští zpracovatelé masa jsou kapa-

citně, kvalitativně, veterinárně, hygie-
nicky, svými zvyklostmi i technickým 
vybavením schopni uspokojit poptávku 
jakéhokoli obchodního subjektu, který 

u nás působí. Nikdo tak nemá důvod se 
obracet na dodavatele v zahraničí,“ re-
agoval předseda Českého svazu zpraco-
vatelů masa (ČSZM) Jaromír Kloud na 
téma, kdy některé obchodní řetězce ve 
stále větší míře prodávají českým zákaz-
níkům maso zpracované v zahraničí. 

Jako lichá se ukazují tvrzení ob-
chodních řetězců, že ze zahraničí pou-
ze dovezou zpracované maso původem 
z ČR. Oficiální data celního úřadu jas-
ně ukazují, že dovoz rakouského masa 
do ČR je významně vyšší než vývoz do-
mácího masa do Rakouska. „Navíc to, 
co umí vyrobit v Rakousku, čeští zpra-
covatelé masa dokáží vyrobit také. Po-
užívané technologie jsou stejné. Nemů-
že pro nás být nic horšího než to, že se 
z naší suroviny bude přidaná hodnota 
vyrábět v zahraničí. Proti tomu bude-
me důrazně protestovat.“ Takto jasně 
a důrazně se za české zpracovatele ma-
sa na společné tiskové konferenci s mi-
nistrem zemědělství 26. února postavil 
prezident Potravinářské komory ČR Ja-
roslav Camplík. „České maso chceme 
zpracovávat doma, a přidanou hodno-
tu tak dělat sami. Řetězce se pouze vy-
mlouvají, aby k nám mohli dostat vý-
robky z ciziny,“ doplnil prezident po-
travinářů. 

Jedinou obranou tak podle Camplí-
ka je přesvědčit české spotřebitele, aby 
kupovali domácí potraviny. „O tom, co 
se bude prodávat v řetězcích, rozhoduje 
spotřebitel. Bude-li trvat na tom, že chce 
české hovězí a vepřové maso, tak to řetěz-
ce budou muset prodávat,“  zdůraznil. Po-
travinářská komora ČR zpracovává stra-
tegii, která by měla spotřebitele k náku-
pu českých potravin přesvědčovat. Jed-
ním z prvních výstupů této strategie je ví-
ce než rok fungující internetová stránka 
Najdi si svého výrobce na adrese http://
vyrobci.foodnet.cz . 

V úsilí, aby spotřebitelé více naku-
povali české potraviny, napomáhá také 
propagace kvalitních domácích potra-
vin nesoucích označení KLASA. Zpra-
covatelé masa by v této souvislosti uví-
tali, kdyby se národní značka kvality 
KLASA otevřela také pro zpracované 
maso. To doposud do kategorií KLA-
Sy nebylo možné řadit. 

ČSZM také čeká na definitivní vy-
řešení tzv. špekáčkové vyhlášky. Návrh 
novely je vytvořen tak, aby mohlo dojít 
k vzájemné shodě stanovisek minister-
stev zemědělství i průmyslu a obchodu. 

STÁT PODPOŘÍ VÝVOZ 
DOMÁCÍCH POTRAVIN

DO TŘETÍCH ZEMÍ
Čeští potravináři by uvítali pomoc stá-

tu při hledání nových trhů pro vývoz čes-
kých potravin mimo území Evropské unie. 
Uvedl to prezident Potravinářské komo-
ry Jaroslav Camplík. Konkrétně zmínil 
Rusko a Čínu. Ministr zemědělství Petr 
Gandalovič podporu potravinářům slíbil. 
„Budeme hledat možnosti, jak pro naše 
výrobce tyto trhy otevírat,“ řekl. 

Prezident Camplík slova ministra 
Gandaloviče uvítal a dodal, že v přípa-
dě pronikání na nové trhy bude nutná 
osobní angažovanost ministra zeměděl-
ství a dalších vládních představitelů, 
neboť „tamní obchodní partneři si na 
takovou formu podpory potrpí.“ Podle 
Camplíka je zapotřebí připravit dobrou 
propagaci českých potravin formou na-
příklad reklamních akcí v obchodních 
řetězcích či pozvání zástupců zahranič-
ních obchodníků přímo do ČR. „K za-
hájení podpory vývozu našich výrobků 
do třetích zemí bude zapotřebí přesvěd-
čit také Evropskou komisi, která reali-
zaci našich záměrů dosud blokovala,“ 
doplnil Jaroslav Camplík.

POTRAVINÁŘI DOSTANOU 
PŘÍLEŽITOST ČERPAT 

PODPORY Z EVROPSKÝCH
I DOMÁCÍCH ZDROJŮ

Ministr Petr Gandalovič během tis-
kové konference připomněl příležitosti, 
které se zpracovatelům v následujících 

letech budou nabízet v rámci Evropské-
ho fondu rozvoje venkova (EAFRD). 
Možnosti jsou velké. 

Například v ose 1 EAFRD počítá 
s investicemi do klasických oborů, ja-
ko je modernizace zemědělských pod-
niků, přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům, sesku-
pení producentů, odborné vzdělává-
ní, informační činnost, využívání po-
radenských služeb. Finance vyčleněné 
na tyto programy v letech 2007–2013 
představují sumu ve výši kolem 840 mi-
lionů eur. 

Možnosti podpor z evropských zdro-
jů doplňují navíc národní dotace ve vý-
ši stovek milionů korun. V roce 2007 se 
národní dotace pro potravináře navýši-
ly více než o čtvrtinu. 

Během rozhovorů s prezidentem 
Potravinářské komory ČR Jarosla-
vem Camplíkem se ministr Gandalo-
vič podrobně seznámil s omezeními, 
které potravináře při čerpání prostřed-
ků z evropských zdrojů mohou potkat. 
Jedním z nejdůležitějších je velikost 
podniků, kdy se za střední firmu, pod-
le kritérií Evropské komise, považuje 
podnik s maximálně 250 zaměstnanci. 
„Mrzí mě to, ale v současnosti už je na 
řešení problému pozdě. Potravinářské 
podniky se s tímto omezením budou 
muset vyrovnat,“ uvedl ministr.

Jak řekl prezident Camplík, se sys-
témem podpor v resortu Ministerstva 
zemědělství ČR jsou potravináři v cel-
ku spokojeni, starosti jim naopak dě-
lá situace při čerpání podpor z Ope-
račního programu Podnikání a Inova-
ce (OPPI) v působnosti Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Přístup k pro-
gramu Rozvoj v rámci OPPI, kam část 
potravinářských výrobců spadá, je ny-
ní omezen pouze na vybrané regiony 
ČR, např. na oblasti s vysokou neza-
městnaností. Významná část firem se 
tak k programu vůbec nedostane. Mož-
nost čerpání bude potravinářům s nej-
větší pravděpodobností znemožněna 
také v programu Inovace. „V pojetí to-
hoto programu se inovacemi rozumí 
například patenty, které v potravinář-
ském průmyslu nejsou. Rozhovory za-
tím k žádnému výsledku nevedly,“ vy-
světlil prezident Camplík.

ZJISTIT PODROBNĚJŠÍ 
ÚDAJE O MASE A MASNÝCH 

VÝROBCÍCH JE V NĚKTERÝCH 
OBCHODECH PROBLÉM

V rámci tiskové konference se ho-
vořilo i o úloze kontrolních orgánů 
(Státní veterinární správy a Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekce) 
při dozoru nad správným označováním 
masných výrobků. Mnozí spotřebitelé 
totiž v některých obchodech marně hle-
dají bližší identifikaci masa, které si 
chtějí koupit – nejen například jméno 
a adresu podniku, kde bylo zvíře od-
chováno a maso z něj následně zpra-
cováno, ale dokonce i zemi původu. 
„Pro označování potravin přitom pla-
tí zákonný rámec daný příslušnými vy-
hláškami,“ uvedl předseda ČSZM Ja-
romír Kloud. 

„Tomuto problému se hodláme in-
tenzivně věnovat,“ reagoval prezident 
Potravinářské komory ČR Jaroslav 
Camplík. „Velký tlak na obchody, aby 
balené i nebalené maso a masné vý-
robky byly vždy a podle předpisů řád-
ně označeny, by měly vyvíjet spotřebi-
telské organizace a samotní spotřebi-
telé. Pokud lidé budou skutečně chtít 
vědět, odkud prodávané maso pochá-
zí, obchody to budou muset respek-
tovat a vyhovět jim. S některými spo-
třebitelskými organizacemi už v té-
to záležitosti vedeme jednání,“ dodal 
Camplík. 

Navíc prezident potravinářů absol-
voval rozhovory se zástupci jednoho 
z velkých obchodních řetězců, kteří de-
klarovali, že řádně značit maso a mas-
né výrobky není žádný problém. „Po-
kud by se skutečně podařilo dotáhnout 
tato jednání do zdárného konce, jedna-
lo by se o vážný argument, aby se po-
dobně začala chovat většina obchodní-
ků v této zemi,“ doplnil.

Podle Jaromíra Klouda má, v do-
držování správného označování nejen 
masa a masných výrobků, ale všech po-
travin, jednu z nejdůležitějších rolí dů-
sledná kontrola. Jak řekl, kontrolní or-
gány mají dostatek, právními předpisy 
daných kompetencí, které jim umož-
ňují takovou kontrolu provádět a pří-
padné „hříšníky“ postihnout patřičnou 
sankcí.

PŘEHLED PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH 

OZNAČOVÁNÍ MASA 
A MASNÝCH VÝROBKŮ:

–  Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 
ze dne 29. 4. 2004, kterým se stano-
ví zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu

–  Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 
ze dne 5. 12. 2005, kterým se sta-
noví přechodná opatření pro pro-
vádění nařízení EP a Rady (ES)
č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004 a kterým se mě-
ní nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES)
č. 854/2004

–  Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou 
se provádí § 18 písm. a), d), h), i) 
a j) zákona č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, pro maso, masné 
výrobky, ryby, ostatní vodní živoči-
chy a výrobky z nich, vejce a výrob-
ky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/
2003 Sb.

–  Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veteri-
nárních požadavcích na čerstvé drů-
beží maso, králičí maso, maso zvě-
ře ve farmovém chovu a maso vol-
ně žijící zvěře, ve znění pozdějších 
předpisů

–  Vyhláška č. 202/2003 Sb., o vete-
rinárních požadavcích na čerstvé 
maso, mleté maso, masné polotova-
ry a masné výrobky, ve znění pozděj-
ších předpisů.

PK ČR

Společná tisková konference ministra zemědělství ČR
Mgr. Petra Gandaloviče, Potravinářské komory ČR

a Českého svazu zpracovatelů masa 

Tisková konference se těšila velkému zájmu přítomných novinářů

Prezident PK Jaroslav Camplík, ministr zemědělství Petr Gandalovič (druhý zleva)
a předseda ČSZM Jaromír Kloud (první zprava) na společné tiskové konferenci 

Ministr Petr Gandalovič (vpravo) se vůbec jako první ministr zemědělství zúčastnil 
Snídaně PK s novináři. Na snímku s prezidentem PK Jaroslavem Camplíkem
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Společná tisková konference Potravinářské komory ČR
a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martina Peciny

Pravidelného setkání PK s novináři se 19. března zúčastnil předseda Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže Martin Pecina (uprostřed). Na snímku společně s preziden-
tem PK Jaroslavem Camplíkem (vlevo) a ředitelem Miroslavem Kobernou (vpravo).

Novelu, která má regulovat chová-
ní řetězců vůči dodavatelům, předlo-
žili nedávno ve sněmovně poslanci 
ČSSD. Znění se ale téměř neliší od 
loni projednávané úpravy, která nako-
nec v platnost nevstoupila. Podle Pe-
ciny byla vlivem změn provedených 
poslanci nekvalitní. Proti byla nako-
nec i Potravinářská komora, která 
chce nyní v předloze prosadit některé 
změny, zaznělo na společném setkání 
Potravinářské komory ČR  a předse-
dy ÚHOS Martina Peciny s novináři
19. března. 

„My vidíme, že některé ty praktiky 
nejsou v pořádku,“ uvedl šéf ÚHOS. 
Zmínil zejména případy vymáhání 
různých poplatků na zařazení výrob-
ků do prodeje či na propagaci, kdy 
navíc někteří obchodníci následně 
mění podmínky, třeba cenové, ve svůj 
prospěch. Podle něj jsou tři možnos-
ti, jak změnit legislativu, aby ÚHOS 
mohl tyto věci řešit.

Buď by mu byla svěřena do kompe-
tence i nekalá soutěž, kterou se zatím 
zabývají soudy. To prý ale není příliš 
schůdné. Nebo se do zákona přidá 

nová skutková podstata – zneužívání 
ekonomické závislosti. Třetí varianta 
je upravit definici dominantního sou-
těžitele tak, aby do ní řetězce ve vzta-
hu k dodavatelům spadaly.

Potravinářské komoře se líbí maďar-
ská úprava, podle níž je za dominant-
ního ve vztahu k dodavateli považo-
ván každý řetězec od stanoveného 
obratu. Řetězce navíc musí ze záko-
na vypracovat etický kodex, kde musí 
uvést všechny praktiky vůči dodávají-
cím, a tento kodex pak schvaluje anti-
monopolní úřad. Prioritou je nyní 
podle ředitele PK Miroslava Kober-
ny upravit domácí legislativu tak, aby 
ÚHOS mohl některé praktiky obchod-
níků postihovat, nejlépe na základě 
podobné úpravy jako v Maďarsku, 
a to i na základě podnětů profesních 
organizací.

Návrh předložený poslanci ČSSD 
má zamezit zneužívání ekonomické 
závislosti. Tu definuje například jako 
požadování poplatku za přijetí zboží 
do prodeje nebo neodůvodněné vymá-
hání změn v uzavřených smlouvách. 
Dalším případem může být požado-

vání dodatečných bezplatných služeb 
nebo situace, kdy odběratel u zboží 
podléhajícího rychlé zkáze, třeba po-
travin, chce platit za zboží až za déle 
než 15 dní.

Takovýto návrh již jednou sněmov-
na přijala loni v květnu, když přehla-
sovala senátní veto. Normu však tehdy 
vetoval i prezident a vzhledem k vol-
bám už ho sněmovna nestihla pře-
hlasovat. Podle Peciny byla tehdy vý-
sledná podoba novely kvůli pozměňo-
vacím návrhům některých poslanců 
nekvalitní a prakticky nepoužitelná. 

Pokud jde o regulaci chování řetěz-
ců vůči dodavatelům, mění se podle 
Koberny situace i na úrovni EU. Ev-
ropská komise si například necha-
la zpracovat analýzu účinnosti přija-
té směrnice zaměřené na pozdní plat-
by za dodávky. Zpracovaný dokument 
navrhuje 20 nových opatření, jak da-
ný problém řešit – například uzáko-
nit povinnou 30denní splatnost v ob-
chodním sektoru. Právě dlouhé doby 
splatnosti ze strany některých řetězců 
jsou jedním z problémů, na nějž si po-
travináři stěžují.

Vypadá to, jakoby na Slovensku 
probíhala cílená kampaň, jejímž 
záměrem je poškodit české potra-
vinářské výrobce. 

Vše začalo začátkem února, kdy slo-
venští hygienici prohlásili, že český sýr 
Niva Pilos od společnosti Madeta pro-
dávaný na Slovensku obsahoval nad-
měrné množství nebezpečné bakté-
rie listeria, která může způsobit vážné 

zdravotní problémy. Potvrdily to prý la-
boratorní testy. Následné kontrolní tes-
ty české veterinární správy ve zmiňova-
ném sýru z doby dodávky na Slovensko 
přitom žádný nadlimitní výskyt nebez-
pečné bakterie listerie nezjistili.

Mluvčí českých veterinářů Josef Du-
ben doslova řekl: „Podle provedených 
vyšetření, zaměřených i na pozdější do-
bu, se nemohlo na trh dostat nic závadné-
ho.“ Jenže zbytečně vyvolaná panika slo-

venských hygieniků způsobila Madetě 
mnohamilionové škody: plných 40 mili-
onů korun. Ředitel Madety Milan Teplý 
proto v reakci na události na Slovensku 
řekl, že Madeta hodlá podat kvůli poško-
zení dobrého jména žalobu. 

Podobná příhoda potkala jen o pár 
dnů později, v polovině února, společ-
nost Unilever. 

Slovenská Státní veterinární a potra-
vinová správa přišla s oznámením, že 

v české tatarské omáčce značky Hell-
mann‘s se našly drobné kousky skla. Zá-
stupci Unileveru neztráceli čas a pro jis-
totu nechali daný výrobek otestovat od-
borníkům z Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze. A výsledek? Světe div 
se: ukázalo se, že v omáčce nebylo sklo, 
ale vínan vápenatý, který je podle společ-
nosti Unilever zdravotně neškodný. 

Na nedávné události na Slovensku 
proto neprodleně reagovala Potravinář-

ská komora ČR. „Přístup a postupy slo-
venských orgánů vůči potravinářským 
výrobcům z ČR považujeme za diskri-
minační,“ prohlásil prezident PK Ja-
roslav Camplík. PK zároveň požádala 
ministra zemědělství Petra Gandalovi-
če a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga, aby si celou záležitost 
nechali od slovenské strany vysvětlit, 
a nad postupem slovenských úřadů vy-
jádřili velké znepokojení.

Brojí slovenské úřady proti českým potravinám?

Potravinářská komora ČR se kon-
cem loňského roku písemně obrá-
tila na evropskou komisařku Mari-
an Fischerovou Boelovou, která má 
v Evropské komisi na starosti pro-
blematiku zemědělství a rozvoje 
venkova. Prezident Potravinářské 
komory Jaroslav Camplík v dopise 
komisařku požádal o pomoc v řeše-
ní následujících problémů: omeze-
ní podpor zpracovatelů pouze na 
malé a střední podniky, omezení 
uznatelných výdajů a výše podpory 
pro marketing zemědělských výrob-
ků financovaných z veřejných zdro-
jů na národní úrovni a propagaci 
zemědělských produktů na třetích 
trzích. 

V současnosti uplatňovaná pravi-
dla totiž u zpracovatelů v nových člen-
ských státech EU oprávněně vyvolávají 
pocity diskriminace oproti jejím konku-
rentům ze zemí původní evropské pat-
náctky. Pravidla vznikla v souvislos-
ti s přípravou nového programovacího 
období, kde došlo nebo kde se navrhují 
změny týkající se možnosti některých 
podpor.

V dopise Potravinářská komora ČR na-
vrhla následující konkrétní úpravy:

1)  V záležitosti omezení podpor zpra-
covatelů:

komentář: omezení podpor zpraco-
vatelů podle článku 28, Nařízení rady 
č. 169/2005 pouze na malé a střední 
podniky podle definice v Doporučení 
komise 96/280/EC působí zcela zásad-
ní problémy podnikům českého zpra-
covatelského průmyslu, a to nikoliv 
z důvodu jejich velikosti (obrat a počet 
zaměstnanců), ale z důvodu uplat-
ňování kritéria nezávislosti. V průbě-

hu odstátnění české ekonomiky ces-
tou kupónové privatizace a zakládání 
investičních fondů došlo k vytvoření 
velmi komplikované vlastnické struktu-
ry založené na držení akciových podí-
lů drobnými akcionáři, kde jedním 
z důsledků je až do úrovně malých pod-
niků a mikropodniků křížové držení 
firem z důvodu obtížnosti provádění 
fúzí a v následné koncentraci průmys-
lu pak došlo namísto ke koncentraci na 
úrovni podniku k vytváření horizontál-
ních holdingových struktur postave-
ných spíše na specializaci než koncen-
traci na úrovni jednotlivých výrobních 
jednotek. Důsledné uplatnění tohoto 
nově zavedeného kritéria tak bude mít 
za důsledek vyloučení podstatné čás-
ti českého zpracovatelského průmyslu 
z podpor (odhad je až do 50 % celko-
vých výkonů) nebo v nejlepším případě 
jejich podpora na úrovni do 20 % nákla-
dů, což je postaví do zásadně nevýhod-
ného postavení vůči příjemcům podpor 
z jiných členských zemí, se všemi mož-
nými dopady do jejich budoucí konku-
renceschopnosti.

Návrhy předložené PK ČR
a)  upravit kritérium pro poskytová-

ní podpory tak, aby byla přístupná 
stejně jako v minulém období i pro 
velké podniky

b)  povolit pro české zpracovatele vý-
jimku z kritéria nezávislosti pro to-
to programovací období

2)  Ohledně tématu omezení uznatel-
ných výdajů a výše podpory pro mar-
keting zemědělských výrobků finan-
covaných z veřejných zdrojů na 
národní úrovni
komentář: Podpora marketingu 

zemědělských výrobků a značek kvality 
a jejich prosazování na trhu bylo v uply-

nulých létech uznatelným a řada zemí 
zde propagovala i své národní značky 
přímo odkazující na původ výrobku. 
S ohledem na výši investic podporova-
ných z veřejných zdrojů a směřovaných 
do budování nových trhů, jejichž cílem 
byly až do současné doby přednostně 
trhy v nových členských zemích, se jeví 
jako zcela neakceptovatelné jakékoliv 
omezení v současnosti, které by bylo 
sice plošného charakteru, ale s dopady 
nesrovnatelně většími v nových člen-
ských zemích, kde se efektivní systémy 
propagace výrobků a organizací rea-
lizujících tyto systémy teprve budují. 
S ohledem na zatížení podnikatelských 
subjektů náklady spojenými s přijetím 
aqui před vstupem do EU a jejich ren-
tabilitou danou omezenou kupní silou 
v nových zemích není efektivně mož-
né přenést v současnosti tyto náklady 
plně na výrobce. Takové opatření by 

jednoznačně znamenalo jejich znevý-
hodnění oproti výrobcům ze zemí EU-
15, využívajících obdobné systémy po 
řadu let.

Návrhy předložené PK ČR
a)  upustit od zpřísnění podmínek pro 

marketing zemědělských výrobků
b)  povolit pro nové členské země vý-

jimku pro období 2007 až 2013

3)  V problematice propagace zeměděl-
ských produktů na třetích trzích
komentář:  Českým výrobcům půso-

bí velké problémy nejasnost pravidel 
pro podporu, kde dle našeho názoru 
je možnost subjektivního rozhodování 
a ovlivňování výsledku. Typickým pří-
padem je kauza projektu „Propagace 
masných výrobků – paštik na ruském 
trhu“, který byl konzultován s odděle-
ním propagace a shledán jako uzna-
telný. Toto koresponduje i s názvem 
opatření a jeho, obsahem, kde výše 
uvedený výrobek je výrobkem pod-
le Annex I (kapitola 16) a název 
„food preparation“ je dle Naříze-
ní 1810/2004 vyhrazen pro masné 
výrobky založené na jednotlivých dru-
zích masa. V závěru však nové vede-
ní oddělení cíleně vyhledávalo důvo-
dy, proč projekt neuznat, což s ohle-
dem na vývoj celé kauzy považujeme 
v rámci dobrých mravů za zcela nepři-
jatelné. Současně bychom rádi podo-
tknuli, že zejména u třetích zemích by 
mělo být životním zájmem EU pod-
porovat a propagovat vývoz zpracova-
ných výrobků s vyšším podílem při-
dané hodnoty, pokud tyto spadají do 
příslušného annexu, a nikoliv nezpra-
covaných zemědělských komodit, kde 
vzhledem k cenové konkurenci z roz-
vojových zemí není pozice stejně dlou-
hodobě udržitelná.

Návrhy předložené PK ČR
a)  doplnit k jednotlivých opatřením 

skupiny výrobků s odkazem na cel-
ní nomenklaturu tak, aby byla jejich 
uznatelnost pro podporu jasně 
deklarována 

b)  rozšířit jednotlivá opatření, tam kde 
tomu tak není, na zpracované výrob-
ky dle Annex 

Začátkem února dorazila z Bruselu 
reakce komisařky Marian Fischerové 
Boelové. S jejím textem však Potra-
vinářská komora ČR vyjádřila nesou-
hlas a nespokojenost. „Je to taková 
typická odpověď, kterou zřejmě zpra-
covávali podřízení úředníci. Vypadá 
to, že paní komisařka do textu neza-
sahovala a odpověď pouze podepsa-
la,“ uvedl prezident PK Jaroslav Cam-
plík. „Boj a jednání přesto nevzdává-
me. Vedení PK se pokusí iniciovat 
s komisařkou Boelovou osobní jedná-
ní, aby bylo možné si záležitosti popi-
sované v našem dopise ještě jednou 
vyjasnit. Poté rozhodneme o varian-
tách dalšího postupu,“ dodal prezi-
dent Camplík.

Problémy citované v dopise s komi-
sařkou na jednání v Bruselu 20. břez-
na osobně projednal ministr země-
dělství ČR Petr Gandalovič. Návrhy 
na řešení problémů komisařka opět 
odmítla.

Potravinářská komora ČR toto, 
podle svého ředitele Miroslava Ko-
berny, považuje za jasný důkaz dis-
kriminace zpracovatelů a zeměděl-
ců v nových členských státech EU. 
Pokud v blízké době nepovedou dal-
ší jednání s Evropskou komisí (EK) 
k obratu, podnikne PK ČR veškeré 
možné kroky, včetně mediálních, aby 
tento postup EK změnila.

PK ČR

Potravináři korespondovali s evropskou komisařkou Marian Fischerovou Boelovou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nemůže podle předse-
dy Martina Peciny řešit některé kritizované praktiky obchodních řetězců 
vůči dodavatelům bez změny zákona na ochranu hospodářské soutěže. Při 
dosavadních podnětech totiž naráží na to, že jednotlivé řetězce nemají na
trhu dominantní postavení tak, jak je zákon nyní chápe.

P O D A Ř Í  S E  O M E Z I T  N E K A L É  P R A K T I K Y  O B C H O D N Í C H  Ř E T Ě Z C Ů ?
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Mariann Fischerová Boelová, evropská 
komisařka pro zemědělství a rozvoj ven-
kova



Představenstvo se zabývalo i proble-
matikou aktualizace Koncepce potravi-
nářského průmyslu.

JAKO HOSTÉ 
K PŘEDSTAVENSTVU 

PROMLUVILI:
–  Ing. Ladislav Macka, předseda před-

stavenstva a generální ředitel  Česko-
moravské záruční a rozvojové ban-
ky, a. s.

Hlavním hostem jednání představenstva byl ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gan-
dalovič (vpravo). Na snímku společně (zprava) s prezidentem PK Jaroslavem Cam-
plíkem, viceprezidentem PK Hynkem Strnadem a ředitelem PK Miroslavem Kober-
nou.

Členové představenstva PK při debatě s ministrem Petrem Gandalovičem

K členům představenstva promluvil Ing.
Ladislav Macka, předseda představen-
stva a generální ředitel  Českomoravské 
záruční a rozvojové banky, a. s.

Jako host na jednání představenstva vy-
stoupil také Ing. Petr Buchal, předseda 
představenstva a ředitel PGRLF, a. s.

K debatě nad čtyřmi základními 
otázkami kolem tolik medializo-
vaných dovozů zejména vepřového 
masa do ČR se 21. března sešli na 
pozvání ministra zemědělství Pe-
tra Gandaloviče zástupci článků 
řetězce, na jehož konci je spo-
třebitel – Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR, Svazu česko-
moravských spotřebních družstev 
ČR, zástupci pěti maloobchodních 

a velkoobchodních řetězců, čtyř 
zpracovatelů masa, zástupci Ag-
rární komory a Potravinářské ko-
mory. 

Ministr Gandalovič hned na úvod po-
ložil na stůl otázky, které záměrně ozna-
čil za poněkud provokativní, aby roz-
proudil diskusi. Jsou dovozy masa sku-
tečně problémem? Pokud ano, kde je pří-
čina? Jak je to s reexporty masa do ČR? 

A nakonec, dá se s tím něco udělat? Pod-
le očekávání zejména prvovýrobci a zpra-
covatelé vnímají narůstající dovozy hlav-
ně vepřového masa jako problém, který 
snižuje jejich konkurenceschopnost na 
domácím trhu. Zástupci maloobchodu 
konstatovali, že v jednotlivých případech 
mají občas problém zajistit dostatek ma-
sa v požadované kvalitě a pak musí zajis-
tit dodávky dovozem. Deklarovali však 
svoji vůli jednat dál o tuzemských dodáv-

kách s prvovýrobci.  V ČR dochází i k do-
vozům zpracovaných produktů z české-
ho masa, zejména hovězího. V této sou-
vislosti ministr Petr Gandalovič konsta-
toval, že za tím mohou být velké vývozy 
živého skotu: „Jen za loňský rok vyvez-
li čeští chovatelé na evropský trh 38 ti-
síc kusů telat a 64 tisíc kusů vykrmených 
býků. To se již musí projevit na nabídce 
v našich obchodech, kde pak může do-
mácí hovězí chybět,“ konstatoval ministr. 

 Účastníci velmi uvítali iniciativu mi-
nistra Gandaloviče uskutečnit toto dis-
kusní fórum za účasti všech zaintereso-
vaných stran a ocenili, že ministr deba-
tu vedl v konstruktivním a věcném tónu. 
Pozvaní zástupci se shodli na tom, že 
je třeba v těchto diskusích pokračovat, 
protože jen otevřené jednání vede k na-
lezení společných jmenovatelů a přija-
telného řešení.

PK ČR

Z jednání Představenstva PK

– Ing. Petr Buchal, předseda předsta-
venstva a ředitel PGRLF, a. s.

Představenstvo Potravinářské komory ČR jednalo 22. března v TOP HOTE-
LU PRAHA. Projednalo zprávu Výkonné rady PK a rozpočet PK na rok 2007. 
Stanovilo rovněž program a termín konání Valné hromady PK: jednání se 
uskuteční 17. května 2007 v TOP HOTELU PRAHA.

V závěru se zasedání představen-
stva PK osobně zúčastnil ministr ze-
mědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič. 
Ten v rámci svého vystoupení a násled-
né debaty se členy představenstva po-
tvrdil, že potravinářství patří mezi sou-
časné priority Ministerstva zemědělství 
ČR. Mezi další priority zařadil pokra-

čování podpory prodeje výrobků ozna-
čených národní značkou kvality KLA-
SA a postavení producentů ve vztahu 
k obchodním řetězcům. Představite-
le potravinářského průmyslu ministr 
současně ujistil, že vláda nepřipravu-
je opětovné rozdělení potravin do růz-
ných daňových sazeb.

Ministr Petr Gandalovič diskutoval o dovozech masa
s prvovýrobci, zpracovateli a obchodníky
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Potravinářská komora ČR aktivním účastníkem projektu BARLEYBREAD

V norském Oslu se ve dnech 29. 
a 30. března uskutečnilo zasedá-
ní řídícího výboru projektu BAR-
LEYBREAD, řešeného jako součást 
6. rámcového programu Evropské 
komise. Potravinářská komora ČR 
je do projektu aktivně zapojena. 
PK na jednání v Oslu zastupoval 
ředitel Miroslav Koberna. 

Cílem projektu BARLEYBREAD 
je najít větší uplatnění pro ječmen, 
a to tím, že bude malým a středním 
podnikům v oblasti pekařství a mly-
nářství poskytnuta nová technologie 
a nové poznatky o tom, jak nahradit 
určitý podíl obilí při výrobě chleba 
ječmenem, resp. jak vyrábět pekáren-
ské produkty na bázi ječmene. 

Pšenici totiž není možné pěsto-
vat ve všech částech Evropy. Ročně 

se do Evropy dováží asi 27,9 milio-
nů tun pšenice. „Navíc podle léka-
řů je ječmen pro lidi zdravější. Jde 
především o výrobu chleba a výrob-
ků s chlebem souvisejících, dále pro-
blematiku chuti vyráběných produk-
tů a otázku soli. Podle Světové zdra-
votnické organizace je totiž chléb 
jedním z hlavních zdrojů zvýšeného 
příjmu soli v evropské populaci. Hle-
dají se způsoby, jakými jinými složka-

mi sůl v chlebu nahradit,“ vysvětlil 
Miroslav Koberna. 

Ječmen je naproti tomu plodina, 
jejíž pěstování má v Evropě dlouhou 
tradici, 90 % ječmene zkonzumova-
ného v Evropě se zde vypěstuje. Pře-
chodem z pšenice na ječmen by se 
mohlo docílit lepšího ekonomické-
ho výsledku.

PK ČR je v rámci projektu pově-
řena například přenášením výsled-

ků projektu do praxe nebo zpra-
cováváním odborných průzkumů.
„Jsme proto v úzkém kontaktu s pří-
slušnými potravinářskými podniky 
a našimi profesními svazy – přede-
vším Podnikatelským svazem peka-
řů a cukrářů v ČR, Společenstvím 
mlynářů a pekařů českých a mo-
ravskoslezských nebo Svazem prů-
myslových mlýnů,“ dodal Miroslav 
Koberna.

Potravinářská komora ČR se 
podílí na přípravách úprav záko-
na o hospodářské soutěži, které 
by měly přispět k určité regulaci 
chování obchodních řetězců vůči 
svým dodavatelům. Úzce přitom 
spolupracuje s navrhovatelem 
úprav, místopředsedou zeměděl-
ského výboru Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Ladisla-
vem Skopalem a celým zeměděl-
ským výborem. 

„Problému se věnujeme dlouho-
době a nyní je vidět, že naše akti-
vity přinášejí první dílčí výsledky, 
uvedl ředitel PK Miroslav Koberna. 
„V současnosti předkládané návr-
hy PK totiž úzce souvisejí se závěry 
analýz, které si před časem necha-
la zpracovat Evropská komise. Ana-

lýzy potvrdily, že vztahy mezi zpra-
covateli a obchodními řetězci před-
stavují v Evropě skutečný problém,“ 
doplnil. 

Argumenty PK ČR přijala také 
Konfederace potravinářského 
a nápojového průmyslu EU (CIAA), 
která řešení těchto problémů zařadi-
la mezi hlavní priority své činnosti. 

Analýzy zpracované pro EK 
doporučují přijmout postupně při-
bližně 20 opatření, která by vedla 
k řešení stávající nedobré situace. 
„Ne všechna doporučení asi bude 
možné realizovat, ale závěry analýz 
jednoznačně dokazují, že si závaž-
nost problému Evropská komise 
začala uvědomovat. PK ČR tento 
posun v názorech EK vítá. Opatře-
ní přijímaná na národní úrovni totiž 
problém řeší jen částečně,“ dodal 

Miroslav Koberna. Potravinářská 
komora ČR podle ředitele Kober-
ny také oceňuje osobní angažova-
nost současného ministra země-
dělství Petra Gandaloviče v dané 
záležitosti, který 21. března poprvé 
přivedl k jednacímu stolu zástupce 
všech dotčených stran – potraviná-
ře, zemědělce i obchodníky. „Tato 
jednání například již v prvopočátku 
přispěla k bližší identifikaci problé-
mů ve vzájemných vztazích, což je 
velmi prospěšné,“ uzavřel Miroslav 
Koberna.

O problému vztahů mezi řetěz-
ci a dodavateli a aktivitách komory 
v oblasti novelizace soutěžního prá-
va na české i evropské úrovni jedna-
li v polovině ledna zástupci PK ČR 
také s ministrem průmyslu a obcho-
du ČR Martinem Římanem.

Úsilí Potravinářské komory ČR
v hledání řešení problémů ve vztazích výrobců 
a obchodních řetězců přináší první výsledky



Milým překvapením se pro minis-
tra Gandaloviče stala přehlídka po-
travin vyráběných na Vysočině, při 
níž se představilo 19 výrobců. Ti tvo-
řili reprezentativní vzorek hlavních 
komodit poskytovaných Vysočinou 
k obecné spotřebě, představilo nejen 
tradiční výrobce piva (Poutník Pel-

hřimov, Rebel Havlíčkův Brod), ale 
i mléčných výrobků (Moravia Lacto 
Jihlava, Mlékárna Polná, Pribina Při-
byslav, Jaroměřická mlékárna). Mast-
ný a uzenářský průmysl zastoupila 
společnost Kostelecké uzeniny, Vyso-
čina Hodice, Mareček Třešť. Předsta-
vena byla i čistá ekologická produkce 

Ministr Gandalovič na návštěvě Kraje Vysočina

Na prezentaci zemědělských a potravinářských výrobků z Vysočiny nemohly chybět 
brambory.

Dvoudenní program ministra zemědělství Petra Gandaloviče během 8. 
a 9. března v kraji Vysočina zahrnoval široké spektrum oblastí, které 
má ve svém resortu. Počínaje zemědělstvím a potravinářstvím přes les-
ní a vodní hospodářství, veterinární správu po problémy venkova. Vedle 
největší soukromé pily v České republice a setkání s lesními hospodáři 
a soukromými zemědělci zbyl čas i na prezentaci potravinářských výrobků 
s místem původu na Vysočině a na návštěvu již téměř kultovního Dalešic-
kého pivovaru známého z filmových Postřižin.

V Netíně na farmě rodiny Němcových ochutnal ministr Petr Gandalovič jogurt, kte-
rý tu budou vyrábět v nové malé mlékárně.

z kozí farmy manželů Dobrovolných 
z Ratibořic nebo biovýrobky České 
zemědělské univerzity s pobočkou 
v Humpolci. Historicky nejrozšíře-
nější komoditu Vysočiny – brambory 
– zastoupila v prezentaci společnost 
Brtnické mrazírny a jejich sortiment 
zpracovaných „zemáků“ a dále i ME-
DIPO AGRAS H.B. se sídlem v Ha-
vlíčkově Brodě.

Majitelé rodinné farmy Němco-
vých v Netíně například s ministrem 
diskutovali o podpoře mladých lidí, 
překážkách zpracování mléka na far-
mě i propagaci potravin. 

Ministr se 
v rámci své ná-
vštěvy pozdravil 
také s viceprezi-
dentem Potra-
vinářské komo-
ry ČR Stanisla-
vem Coufalem, 
který je sou-
časně předse-
dou Krajského 
informačního 
střediska kra-
je Vysočina pro 
rozvoj zeměděl-
ství a venkova.

Viceprezident
PK ČR
Ing. Stanislav
Coufal

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
15. 3.  Na Ministerstvu zemědělství se 

prezident PK zúčastnil dalšího 
zasedání Koordinační skupiny 
bezpečnosti potravin.

2. 3.  Prezident PK se sešel s náměst-
kem ministra financí Tomášem 
Zídkem. Hovořil s ním o důle-
žitých daňových záležitostech, 
problematice ekologických da-
ní a možných výjimkách či pře-
chodném období pro potravi-
nářský průmysl. PK dostala 
současně nabídku k účasti na 
některých zajímavých zahranič-
ních cestách, které ministerstvo 
financí pořádá. V rámci jednání 
se projednávala také otázka ev-
ropských strukturálních fondů. 

27. 2.  Prezident PK Jaroslav Camplík 
poprvé jednal s předsedou vý-
boru pro hospodářství, země-
dělství a dopravu Senátu Parla-
mentu ČR Ivanem Adamcem. 
V rámci schůzky PK předložila 
aktuální informaci o hlavních 
problémech potravinářského 
průmyslu a domluvila se pravi-
dla vzájemné spolupráce.

KRÁTCE
�  Potravinářské komoře ČR se poda-

řilo s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR vyjednat přípravu zalo-
žení pracovní skupiny zaměřené na 
analýzu současného stavu vztahů do-
davatelé vs. řetězce. Skupina by vý-
hledově měla navrhnout potřebná 
opatření zajišťující zlepšení posta-
vení dodavatelů, zejména z řad ma-

lých a středních podniků, vůči ob-
chodním řetězcům. 

�  V rámci jednání PK a Ministerstva 
zemědělství ČR byl definitivně po-
tvrzen záměr ministerstva zúčast-
nit se poprvé veletrhu SIAL v Číně 
s delegací vedenou ministrem země-
dělství. Cílem je vytvoření prostoru 
pro export českých výrobků na čín-
ský trh uzavřením mezivládní smlou-
vy o agrárním obchodě. MZe spolu 
s komorou a SZIF osloví vhodné fir-
my k účasti na této misi a výstavě.

�  V lednu jednali zástupci PK s minis-
trem průmyslu a obchodu ČR Mar-
tinem Římanem o problému vzta-
hů mezi řetězci a dodavateli a akti-
vitách komory v oblasti novelizace 
soutěžního práva na české i evrop-
ské úrovni. Diskutována byla rovněž 
možnost národních podpor pro non-
anex zpracovatele a přesnější vyme-
zení příjemců podpor.

�  PK ČR se nově podařilo získat dvě 
místa v monitorovacím výboru EA-
FRD (MZe) a po intervenci minis-
tra zemědělství Petra Gandaloviče 
se vrátila i do Monitorovacího výbo-
ru Operačního programu Podniká-
ní a Inovace spravovaného Minister-
stvem průmyslu a obchodu ČR. 

�  13. března proběhlo setkání vede-
ní Zemědělského výboru Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR s vede-
ním PK. Mezi hlavní témata patřila 
konkurenceschopnost potravinářství, 
koncepce potravinářského průmyslu 
a politická podpora zpracovatelů. 

INFORMACE O ÚČASTI PK ČR 
V ČINNOSTI KONFEDERACE 

POTRAVINÁŘSKÉHO
A NÁPOJOVÉHO PRŮMYSLU EU 

(CIAA)
�  Ve dnech 14. a 15. února se kona-

la porada ředitelů národních fede-
rací (CDG) v Berlíně. Velký pro-
stor byl na tomto jednání věnován 
samotným federacím, jejich posta-
vení a úkolům, které je nutno za-
jišťovat zejména ve vztahu k MSP. 
Jako důležitý nástroj byl stanoven 
benchmarking mezi jednotlivými 
zeměmi. Byly stanoveny hlavní pri-
ority pro pracovní plán CIAA, kde 
kromě témat jako obezita, nutriční 
značení a bezpečnost byly stanove-
ny podstatně důležitější priority jako 
vztahy s maloobchodem, ceny a do-
stupnost surovin, administrativní ná-
klady nebo přístup na trh. Za velké 
riziko byly označeny různé ekologic-
ké daně, sloužící výhradně jako ná-
stroj k naplňování děravých státních 
rozpočtů.

�  V uplynulém období se konalo za-
sedání výkonného výboru (13. 2.) 
a představenstva (7. 3.), kde obou se 
účastnil prezident PK ČR Jaroslav 
Camplík. Hlavním projednávaným 
tématem bylo kromě úprav v plánu 
činnosti přístup k politice EK v ob-
lasti biopaliv.

INFORMACE O ÚČASTECH 
PK ČR VE VYBRANÝCH 

PROJEKTECH
�  Ve dnech 14. a 15. prosince se v Ko-

dani uskutečnilo pracovní zasedá-
ní projektu SAFERFOODERA, 

zaměřeného na zvyšování bezpeč-
nosti potravin v kontextu konkuren-
ceschopnosti potravinářského prů-
myslu. Jednání se za PK ČR zúčast-
nil ředitel Miroslav Koberna, který 
informoval o situaci v zajištění zpět-
né dosledovatelnosti v ČR v přípa-
dě produktů živočišného původu 
a v rámci diskuse zdůraznil negativ-
ní dopady rostoucí evropské byro-
kracie do nákladů potravinářských 
výrobců a tím následně do snižování 
jejich konkurenceschopnosti na svě-
tovém trhu.

�  V Lisabonu se ve dnech 21. až 23. 
února konalo zasedání řídícího vý-
boru a valná hromada projektu ICA-
RE, zaměřeného na bezpečnost po-
travin. 

�  Kulatý stůl projektu ENFFI zamě-
řeného na financování inovačních 
aktivit, zejména na úrovni MSP, se 
uskutečnil ve dnech 28. 2. až 2. 3. 
v Eindhovenu v Holandsku. I zde se 
předpokládá zasedání v Praze v mě-
síci červnu, datum bude ještě upřes-
něno.

�  Průběžně  probíhají rovněž školi-
cí a propagační aktivity projektu 
TRUE FOOD, připraveného konsor-
ciem SPES GEIE. 

NOVINKY V ČINNOSTI
ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY PRO POTRAVINY 
(ČTP)

�  V současnosti jsou jako výsledek 
spolupráce ČTP a zejména minis-
terstva zdravotnictví ve fázi závěreč-

ných příprav dvě pracovní skupiny, 
a to pro zdravý životní styl a alkohol 
a společnost, za účasti předních od-
borníků na daná témata z řad lékařů 
i průmyslových expertů.  Představite-
lé ČTP a PK ČR intenzivně vyjedná-
vají s řadou ministerstev o přímém 
zapojení platformy do různých pro-
gramů v ČR i EU i dalších možnos-
tech majících přímé dopady do po-
stavení jejích členů. 

�  V měsíci květnu je ve dnech 24. a 25. 
plánován v Praze mezinárodní semi-
nář k technologickým platformám 
ve spolupráci zejména s MŠMT, za 
účasti představitelů platforem z řady 
evropských zemí.

Z JEDNÁNÍ
LEGISLATIVNÍHO VÝBORU

20. 2. 2007
V rámci jednání se diskutovala násle-
dující témata:

�  dobrovolné značení TFA na potra-
vinách

�  požadavky na veterinární značení ve 
třetích zemích

�  vyhláška o způsobu stanovení kon-
centrace pachových látek

�  nařízení o zdravotních a výživových 
tvrzeních

�  vyhláška č. 326/2001 Sb. – masné 
výrobky a ryby

�  nový zákon o potravinách – konsta-
tována nutnost vypracovat zcela no-
vý zákon, neboť současný zákon je 
z hlediska nových právních předpi-
sů EU naprosto nedostatečný

�  jednání výboru FCP a expertních 
skupin

Měsíc v Potravinářské komoře

Sýry jsou v České republice pev-
nou součástí každodenního jídelníč-
ku, což dokladuje i trvalý růst jejich 
spotřeby. V uplynulém roce bylo u nás 
zkonzumováno 16,6 kg sýrů a tvarohů 
na osobu, což nás řadí na první místo 
ze zemí střední Evropy a s touto úrovní 
se přibližujeme k tradičním sýrařským 
zemím ze západní Evropy.

Českomoravský svaz mlékárenský 
je však znepokojen tím, že se na růs-
tu spotřeby v posledních letech podílí 
především zvyšující se dovoz, a to na 
úkor vlastní tuzemské výroby. České 
mlékárenství jako součást evropského 
komunitárního trhu rozhodně nechce 

stát proti liberalizaci obchodu a brá-
nit volné hospodářské soutěži, nicmé-
ně důrazně protestuje proti nekalé sou-
těži a klamání spotřebitelů. 

Na českém trhu se totiž v poslední do-
bě objevuje stále více výrobků deklaro-
vaných jako mléčné. Jsou to však pou-
hé náhražky, které se odborně označují 
jako analogy. Dalším problémem je i na-
bídka takových výrobků, jejichž deklaro-
vané parametry neodpovídají skutečnos-
ti (např. nedávno medializovaná kauza 
„čerstvého“ másla z Belgie).

Českomoravský svaz mlékárenský se 
proto rozhodl průběžně monitorovat 
trh a kontrolní orgány upozorňovat na 
případy porušující platnou legislativu.

V obchodním řetězci MAKRO se 
nabízel k prodeji pod privátní značkou 
ARO výrobek polské provenience ozna-
čený jako „Sýr Eidam, 30 % tuku v su-
šině, sýr přírodní polotvrdý“. Jak však 
zjistila laboratorní expertiza provede-
ná Ústavem technologie mléka a tuků 
VŠCHT Praha objednaná mlékáren-
ským svazem na základě předchozí sen-
zorické analýzy, nebyl při výrobě této 
potraviny vůbec použit mléčný tuk. 

Analýza naopak indikovala pravdě-
podobnou přítomnost pouze rostlin-
ných tuků, což prokázalo zjištěné cel-
kové zastoupení mastných kyselin. Ana-
lýza rovněž potvrdila, že se v případě 
tuku nejedná ani o směs mléčného tu-

ku s jiným tukem. Odborníci z VŠCHT 
se shodli na tom, že mléčný tuk byl zce-
la nahrazen palmovým olejem, což do-
kladuje konkrétní nález mastných kyse-
lin s vysokým počtem uhlíků typických 
pro tuto surovinu. Přímo zarážející je 
zjištěné množství tzv. trans mastných 
kyselin (3,5%), což svědčí o použití mé-
ně kvalitní, nedostatečně rafinované tu-
kové násady a dokonce i o nevhodnosti 
této suroviny z pohledu zdravé výživy.

Vzhledem ke zjištěným skutečnos-
tem, kdy byla porušena řada předpi-
sů o označování výrobků, ustanovení 
prováděcích vyhlášek zákonu o potra-
vinách, ustanovení zákona o ochraně 
spotřebitele atd., postoupil ČMSM uve-

dené zjištění České zemědělské a po-
travinářské inspekci, která je zodpo-
vědná za kontrolu potravin v tržní sí-
ti. Rovněž ČMSM informoval orgány 
veterinární služby a celní správy, kteří 
dozorují dovoz do ČR.

Zjištěný případ analogového výrob-
ku ze sítě MAKRO je skandálním pří-
padem nekalé hospodářské soutěže 
s cílem oklamat zákazníka a poškodit 
konkurenčního výrobce či prodejce 
a získat tím konkurenční výhodu.

Českomoravský mlékárenský svaz 
hájí zájmy všech českých zpracovatelů 
mléka, a bude proto i v budoucnu dů-
sledně postupovat proti porušování zá-
konů a pravidel.  PK ČR

T I S K O V É  P R O H L Á Š E N Í  Č E S K O M O R A V S K É H O  S V A Z U  M L É K Á R E N S K É H O

Znepokojení: růst spotřeby sýrů v ČR způsobuje zvyšující se dovoz
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Od roku 2003 jsou Ministerstvem 
zemědělství ČR stanoveny chemic-
ké, fyzikální a smyslové požadav-
ky na skupinu vybraných tepelně 
opracovaných masných výrobků. 
Již v době přípravy těchto krité-
rií byli autoři předpisu informováni 
Českým svazem zpracovatelů ma-
sa o zřejmých nedostatcích, které 
jsou hlavní příčinou toho, proč lze 
přijatá řešení označit za nekom-
plexní a neúčinná. V uvedeném ob-
dobí nebyla upozornění odborníků 
z praxe brána v potaz a Minister-
stvo zemědělství ČR vydalo před-
pis, který je nyní předmětem sporů 
a rozsáhlých diskusí. 

V roce 2003 nebyla Česká republika 
členským státem EU a nikdo ze zástup-
ců stran, které se k danému předpisu 
vyjadřovaly, neměl dostatečné zkuše-
nosti, které by mohly zcela objasnit ži-
votaschopnost stanovených kritérií na 
otevřeném evropském trhu. 

Nyní, v období novelizace vyhlášky 
o mase a masných výrobcích, tuto zku-
šenost máme. Jedná se o zkušenost, 
která byla draze zaplacena. V napros-
to jasném světle se totiž ukázala dříve 
odhadovaná pravda, a sice, že tuzem-
ské národní předpisy nelze uplatňovat 
na masné výrobky vyrobené v jiném 
členském státě. Výsledným efektem je 
trend snižování produkce masa a mas-
ných výrobků v ČR, který je při stabil-
ní úrovni průměrné spotřeby kompen-
zován růstem dovozu těchto komodit 
ze zahraničí. 

Je tato cena, kterou neustále splácí-
me, alespoň vyvážena dosažením pů-
vodního cíle? Jsou na našem území 
uzeniny, jejichž parametry se stát po-
kusil v roce 2003 garantovat, prodává-
ny alespoň převážně v nadstandardní 
a vyrovnané kvalitě? 

Český svaz zpracovatelů masa kon-
statuje, že nikoliv. Každý, kdo alespoň 
příležitostně potraviny nakupuje, jistě 
tento závěr potvrdí. Příčinou je jednak 
výše zmíněná nezávaznost naší masné 
vyhlášky pro zahraniční výrobky, u kte-
rých kvalita závisí pouze na dohodnu-
tých podmínkách mezi cizím výrob-
cem a tuzemským prodejcem.  Dalším 
důvodem je ale také skutečnost, že vý-
robky, o kterých je zde řeč, lze podle té 
samé masné vyhlášky vyrábět z drůbe-
žího strojně odděleného masa, tedy za 
podmínek, které požadovanou kvalita-
tivní úroveň nezaručují.

Shrneme-li to, co je napsáno v před-
chozích řádcích, pak uvedeme, že vy-
rovnaná kvalita tzv. vybraných tepel-
ně opracovaných masných výrobků 
zaručena není, současně platné znění 
masné vyhlášky intenzivně poškozu-
je tuzemské výrobce masných výrob-
ků a kompetentní orgány této situaci 
již tři roky rozpačitě přihlíží. Nutně se 
tak musíme zeptat, komu tento stav vy-
hovuje. 

Jsou to výrobci? Evidentně nikoliv, 
protože nemohou dlouhodobě čelit li-
kvidační konkurenci. 

Jsou to spotřebitelé? Předpokládá-
me, že rovněž ne, protože přísné kva-
litativní požadavky na vybrané masné 
výrobky neplatí obecně, jsou apliko-
vány pouze na výseč trhu – tuzemské 
vybrané masné výrobky z vepřového 
a hovězího masa, což orientaci v cel-
kové nabídce masných výrobků nao-
pak komplikuje. Navíc je zřejmé, že až 
na velice úzkou a početně zanedbatel-
nou skupinu spotřebitelů s příslušným 
odborným zázemím nejsou běžní spo-
třebitelé přirozeně ani schopni pojme-
novat vybrané výrobky, jejichž nadstan-
dardní vlastnosti jsou v masné vyhlášce 
specifikovány. 

Jsou to státní orgány, ministerstva? 
Doufejme, že tyto instituce pracují 
v zájmu České republiky, očekávejme 
proto, že vedle prvotního znepokojení 
prokáží dostatek kompetence a zasadí 
se o nápravu svých dřívějších chyb.

Český svaz zpracovatelů masa dlou-
hodobě navrhuje, aby tyto zásadní pro-
blémy byly řešeny redukcí požadavků 
stanovených uvedenou masnou vyhláš-
kou. V poslední době si za tento svůj 
postoj dokonce vysloužil mediální ná-
lepku sdružení, které má v úmyslu svrh-
nout kvalitu masných výrobků do hlu-
boké propasti. 

Málokde se ale dozvídáme, že 
ČSZM nepřichází pouze s destruktiv-
ním řešením, o to méně, že navrhuje 
uplatnit systém, který sice nebude zce-
la dokonalý, ale jeho hlavní ambicí je 
využití nástrojů obvyklých v původních 
zemích EU, kde zkušenosti s obchodo-
váním na komunitárním trhu a rovněž 
tak i se zajištěním vysoké úrovně ochra-
ny spotřebitele bez diskuse jsou.

Jedná se o systém, který Evropská 
komise doporučila všem členským stá-
tům EU v roce 2001. Jeho hlavním pilí-
řem je zavedení definice masa pro ozna-
čování uzenin s cílem korektního infor-
mování spotřebitele o kvalitě daného 

výrobku. Masem se v tomto případě, 
na rozdíl od definice pro účely hygie-
ny a ochrany veřejného zdraví, rozumí 
pouze svalovina. 

Ostatní části jatečných zvířat, které 
jsou vhodné k lidské spotřebě, stejně 
jako strojně oddělené maso, jsou z této 
definice vyloučeny. Výrobce má povin-
nost stanovit procentuální obsah tako-
vého masa ve svých výrobcích. Tento 
údaj musí společně s dalšími nezbytný-
mi náležitostmi sdělit svým odběrate-
lům, kteří následně o parametrech vý-
robku informují spotřebitele. 

Úvaha Evropské komise byla zcela 
logická. Vzhledem ke značnému techno-
logickému pokroku, který v uplynulých 
dvaceti letech výrobu masných výrob-
ků celosvětově ovlivnil, vzhledem k no-
vým trendům ve skladbě surovin a v ne-
poslední řadě také z ekonomických dů-
vodů došlo k vývoji nových výrobků, 
k úpravě dřívějších receptur a k využí-
vání dříve neobvyklých přísad. 

Evropská komise tyto skutečnosti 
akceptovala a s vědomím zvýšené růz-
norodosti v kvalitě masných výrobků 

zvolila liberální přístup. Rozhodla se 
nikoho neomezovat, nikomu nedikto-
vat, v jaké kvalitě má co a jak vyrábět 
či nakupovat. Namísto toho vložila do 
rukou spotřebitele nástroj, pomocí kte-
rého snadno identifikuje kvalitu dané 
uzeniny a následně se rozhodne o její 
případné koupi. 

Mezi další nesporné výhody tohoto 
nástroje patří jeho platnost napříč EU, 
takže výrobci z různých zemí jej nemo-
hou konkurenčně zneužít a spotřebite-
lé se při svých zahraničních cestách po 
Evropě setkávají s označováním mas-
ných výrobků, které už znají z domo-
va. Označování uzenin procentem ob-
sahu masa se navíc vztahuje na veške-
ré masné výrobky – balené i nebalené, 
nikoliv pouze na úzký okruh tzv. vybra-
ných masných výrobků.

Na trzích těch zemí EU, kde tento 
přístup již několik let funguje, nedošlo 
k vymizení kvalitních masných výrob-
ků s vysokým obsahem svaloviny, ale 
byla zachována široká kvalitativní škála 
výrobků a byl nastolen pořádek v ozna-
čování uzenin. 

Právě na základě těchto zahranič-
ních zkušeností si ČSZM dovoluje 
oponovat některým současným argu-
mentům, které se tu a tam mediálně 
přetřásají a namítají, že redukce na-
šich národních standardů pro vybra-
né tepelně opracované masné výrob-
ky povede k dramatickému poklesu je-
jich kvality. 

Neopodstatněné jsou rovněž výtky 
předkládané z různých směrů Českému 
svazu zpracovatelů masa o tom, že člen-

ské firmy ČSZM mají po případné re-
dukci standardů v úmyslu vyrábět pouze 
ty nejlevnější a nejméně jakostní výrob-
ky. Není tomu tak. ČSZM tím, že navr-
huje výše popsaný systém, říká, že chce, 
aby se na trhu uplatnily všechny kvalita-
tivní kategorie nejen tradičních uzenin, 
a to v návaznosti na jejich prodejnost 
(tržní úspěšnost), nikoliv podle přání 
úředníků či určitých zájmových skupin. 

Přirozeným zájmem ČSZM rovněž 
je, aby kompetentní orgány kontrolo-
valy to, co je vymahatelné i pro výrob-
ky zahraniční, a v neposlední řadě, aby 
spotřebitel zodpovědně využil svých 
práv a o nákupu výrobku se svobodně 
rozhodnul na základě srozumitelných 
informací. Neexistuje důvod, proč by 
při existenci poptávky po kvalitě ne-
mohlo dojít k prohloubení významu 
značkových firemních výrobků, u kte-
rých je nadstandardní kvalita samozřej-
mostí. Tak tomu bylo u nás právě již 
v případě legendárních špekáčků „Še-
redek“ začátkem 20. století, kdy u nás 
žádná masná vyhláška neplatila.

Potřebujeme za předpokladu zave-
dení výše popsaného systému národně 
závazné kvalitativní standardy? Chce-
me odmítat zavedená evropská pravi-
dla poté, co jsme svobodně rozhodli 
o vstupu ČR do EU? Mělo by naším 
zájmem být utlumení domácí výroby 
uzenin s následným snížením úrov-
ně živočišné produkce? Na tyto otáz-
ky se prosím pokuste nalézt svou vlast-
ní odpověď, s postojem Českého sva-
zu zpracovatelů masa jste byli právě 
seznámeni.

Odůvodnění návrhu na vypuštění požadavků na tepelně opracované
masné výrobky z platného znění vyhlášky č. 326/2001 Sb.

T I S K O V Á  I N F O R M A C E  Č E S K É H O  S V A Z U  Z P R A C O V A T E L Ů  M A S A

STRUČNÉ SHRNUTÍ NÁVRHU ČSZM V BODECH:

1. 
Současně platné požadavky na tepelně opracované masné výrobky nejsou závazné pro zahraniční výrobce masných 
výrobků a působí reverzně diskriminačním způsobem na výrobce tuzemské (toto platí i pro požadavky navržené 
Ministerstvem zemědělství ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení v červnu 2006).

2. 
Současně platné požadavky na tepelně opracované masné výrobky způsobují nerovnovážné konkurenční podmínky 
na tuzemském trhu, když stanovují odlišné podmínky pro výrobce vyrábějící jednotlivé výrobky z různých druhů 
mas (vybrané výrobky z červeného masa vs. drůbeží vybrané výrobky).

3. 
Současná právní úprava vyhlášky MZe ČR č. 326/2001 Sb., která vychází z předpisů EU (mj. ze Směrnice č. 101/
2001), již stanovuje dostatečný nástroj pro korektní a neklamavé informování spotřebitele o kvalitě všech masných 
výrobků. Při správném použití tohoto nástroje není zavádění národních kvalitativních standardů nutností.

4. 

Požadavky na tepelně opracované masné výrobky, jejichž vypuštění ze současně platné vyhlášky o mase a masných 
výrobcích ČSZM navrhuje, lze publikovat ve formě České technické normy registrované Českým normalizačním 
institutem. Veškeré potřebné kroky v této záležitosti ČSZM již učinil v závěru roku 2006 a v současné době tak 
probíhá proces schválení této normy s předpokládaným ukončením v dubnu 2007. Smyslem České technické normy 
pro vybrané tepelně opracované masné výrobky je možnost jejího propojení s pravidly pro udílení národní značky 
kvality Klasa, příp. přímé marketingové využití shody výrobků s normou jednotlivými výrobci. V těchto případech 
se k dodržování uvedených požadavků budou výrobci hlásit na základě dobrovolnosti, aby spotřebitelům orientaci 
ve škále prodávaných výrobků ještě usnadnili.

Zpracovatelé masa vnímají 
akce Agrární komory na 

omezení dovozu zahraničních 
potravin do ČR jako účinnou 

cestu k jednacímu stolu
Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) je přesvědčen o tom, že bez ra-

zantních upozorňovacích akcí Agrární komory ČR by se o problému neustá-
le se zvyšujícího dovozu zahraničních potravin do ČR nezačalo vůbec jed-
nat. Uvedl to předseda ČSZM Jaromír Kloud.

Podle jeho názoru zahraniční obchodní řetězce působící v ČR přijímají rozhod-
nutí, která Agrární komoru k podobným krokům donutila. „Jestliže zástupce ob-
chodního řetězce prohlásí, že bude prodávat převážně rakouské maso, je to pro 
mě velmi varující signál. Pokud by se například obchodní řetězec v Německu roz-
hodl prodávat pouze české pivo, jsem přesvědčen o tom, že by Němci s protestem 
rozhodně neotáleli,“ doplnil.

Zpracovatelé masa podle Jaromíra Klouda za stávající situace uvítají zvýšenou 
podporu a zájem své zastřešující organizace - Potravinářské komory ČR. „Na-
ším cílem je nyní rozběhnout konstruktivní jednání za účasti zástupců všech 
zainteresovaných stran. Tato jednání by v ideálním případě měla být zastřeše-
na ministrem zemědělství a právě za účelem zdůraznění našeho apelu je aktiv-
ní přístup ze strany Potravinářské komory nezbytný. Podobný problém se totiž 
v budoucnosti nemusí týkat pouze masa, ale jakékoli jiné komodity. Myslím 
si, že jakmile společně s obchodníky, ostatními potravináři, zemědělci a ze-
jména s panem ministrem zasedneme za jednací stůl, bude možné i ze strany 
Agrární komory očekávat utlumení avizovaných protestních akcí,“ řekl Jaro-
mír Kloud.

Ministerstvo průmyslu a obcho-
du vyhlásilo dnem 28. února 2007 
program podpory malého a střed-
ního podnikání MARKETING for-
mou kontinuálního, časově však 
omezeného příjmu žádostí. Příjem 
elektronických registračních žádos-
tí o poskytnutí dotace byl zahájen 
1. března 2007 prostřednictvím in-
ternetové aplikace eAccount. Dne 
31. prosince 2007 nastane ukonče-
ní příjmu plných žádostí. Program 
je součástí Operačního programu 
Podnikání a inovace a je zaměřen 
zejména na rozvoj marketingových 
dovedností a na podporu účasti 
malých a středních podniků na za-
hraničních veletrzích a výstavách.

Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu vyhlásilo dnem 28. úno-
ra 2007 program podpory malého 
a středního podnikání ROZVOJ for-
mou prvního kola výzvy k podá-

ní žádosti o podporu. Příjem elek-
tronických registračních žádos-
tí o poskytnutí dotace byl zahájen
1. března 2007 prostřednictvím in-
ternetové aplikace eAccount. Dne 
30. června 2007 nastane ukonče-
ní příjmu plných žádostí. Program 
je součástí Operačního programu 
Podnikání a inovace a je zaměřen 
na podporu konkurenceschopnosti 
malých a středních podnikatelů ze-
jména při pořizování nových tech-
nologií, a to v oblastech se soustře-
děnou podporou státu. 

Podrobné informace jsou k dis-
pozici na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR na adrese http://www.mpo.cz/
cz/podpora-podnikani/. 

SEMINÁŘE K OPPI
Agentura CzechInvest pořádá 

v jednotlivých krajích ČR odborné se-

mináře, jejichž cílem je podniky po-
drobně seznámit s náplní a možnost-
mi, které se nabízejí v rámci Operač-
ního programu Podnikání a Inovace 
(OPPI) v letech 2007–2013.

Aktuální informace o termínech 
konání seminářů jsou k dispozici 
na internetové stránce Potravinář-
ské komory ČR http://www.food-
net.cz, v sekci Akce, v rubrice Se-
mináře nebo přímo na stránkách 
agentury CzechInvest http://www.
czechinvest.org/akce. Podrobnější 
údaje o programech podpory pod-
nikání lze získat také na elektronic-
ké poštovní adrese programy@cze-
chinvest.org nebo na bezplatné te-
lefonní lince agentury CzechInvest 
na čísle 800 800 777. Linka je v pro-
vozu během pracovních dnů v době 
od 9 do 13 hodin. 

PK ČR

Operační program
Podnikání a Inovace (OPPI):

vyhlášeny programy Marketing a Rozvoj
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Exkurze do londýnského podnikatelského inkubátoru

Potravinářská komora ČR je společně 
s potravinářskými podniky a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a Státním zdravotním ústa-
vem organizátorem kampaně pod názvem 
Přijmi a vydej. Cílem kampaně je přispívat 
ke zvýšení motivace lidí ke zlepšení návy-
ků v oblasti stravování a pohybové aktivi-
ty tak, aby vedly k rovnováze mezi ener-
getickým příjmem a výdejem. Podstatnou 
částí kampaně Přijmi a vydej je motivač-
ní soutěž, v níž účastníci po vymezenou do-
bu sledují vlastní energetický příjem potra-
vou a energetický výdej pohybem. Kampaň 

je podporována v médiích a formou reklam-
ních tiskovin také v obchodních řetězcích, 
lékárnách a vybraných zdravotnických za-
řízeních.

Potravinářská komora ČR navíc na internetové 
adrese http://zdravi.foodnet.cz provozuje speciál-
ní internetovou stránku věnovanou problematice 
zdravé výživy a zdravého životního stylu. Strán-
ka obsahuje souhrnné informace i postoje Potra-
vinářské komory ČR k danému problému. Údaje 
na stránce se pravidelně aktualizují.

Díky dobré spolupráci s veřejnoprávními 

médii v České republice Potravinářská komora 
ČR přispívá pravidelnými příspěvky do vysílá-
ní Českého rozhlasu, kde propaguje nejen zása-
dy zdravé výživy a životního stylu, ale součas-
ně popularizuje problematiku výroby potravin 
i nápojů. V měsících červenci, září a listopa-
du 2007 navíc Česká televize odvysílá sérii re-
klamních spotů Potravinářské komory ČR pro-
pagující zásady zdravé výživy a zdravého život-
ního stylu. 

Potravinářská komora ČR má svého zástupce 
v Národní radě pro obezitu, která pracuje při Mi-
nisterstvu zdravotnictví ČR. Jejím úkolem je při-

pravit a realizovat Národní akční plán proti obe-
zitě.

Výše zmiňovaná kampaň Přijmi a vydej zároveň 
představuje strategické naplnění vizí a cílů České 
technologické platformy pro potraviny, konkrétně 
priority Potraviny a zdraví. Platforma se zaměřu-
je na projekty podporující zdraví prospěšný život-
ní styl. Téma potravin a zdraví je v platformě vní-
máno jako nosné ve všech aktivitách a projektech. 
V rámci České technologické platformy pro potra-
viny navíc pracuje Skupina pro zdravý životní styl 
složená z předních odborníků v oblastech zdravot-
nictví, výživy a potravinářského průmyslu.

Potravináři aktivně propagují zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu

Téma možností vzájemné spolupráce domi-
novalo setkání viceprezidenta Potravinářské 
komory ČR Stanislava Musila s náměstkem 
hejtmana Libereckého kraje odpovědným za 
resort rozvoje venkova, zemědělství, život-
ního prostředí a informatiky Radimem Zikou 
a předsedou Regionální agrární rady Liberec-
kého kraje Robertem Erlebachem. Schůzka 
se uskutečnila 21. února na Krajském úřadě 
Libereckého kraje v Liberci. 

Výsledkem této schůzky se stala domluva, že 
se Potravinářská komora ČR zapojí do činnosti 
Regionální agrární rady Libereckého kraje a bude 
se podílet na propagování soutěže „Výrobek Libe-
reckého kraje z odvětví potravinářství–zeměděl-
ství.

Viceprezident 
PK jednal 

s náměstkem 
hejtmana 

Libereckého kraje 
Radimem Zikou

Viceprezident Potravinářské komory ČR Stanislav 
Musil (vlevo) na jednání s náměstkem hejtmana 
Libereckého kraje Radimem Zikou (uprostřed) 
a předsedou Regionální agrární rady Libereckého 
kraje Robertem Erlebachem (vpravo).

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Podpořit a propagovat kvalitní potraviny 

vyráběné na území regionu si klade za cíl 
projekt „Výrobek Olomouckého kraje“. 

Hodnocení kvality přihlášených produktů z ob-
lasti potravinářství a zemědělství rozdělených do 
deseti kategorií bude posuzovat nezávislá odborná 
komise v první polovině května 2007. Slavnostní 
vyhlášení oceněných výrobků proběhne při zahá-
jení Národní výstavy hospodářských zvířat a ze-
mědělské techniky v Přerově 17. 5. 2007. Výrobci 
oceněných výrobků budou mít právo je označo-
vat speciální ochrannou známkou po celou dobu 
dodávky na trh. 

Bližší informace si zájemci mohou vyhledat 
na internetových stránkách Potravinářské komo-
ry ČR http://www.foodnet.cz, v sekci Informace, 
v rubrice Regionální soutěže o nejlepší potravinář-
ské výrobky a výrobce. 

Soutěž organizuje Agrární komora Olomouc-
kého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem. 
Partnerem akce je také Potravinářská komora 
ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpra-
covatelů zemědělské produkce.

LIBERECKÝ KRAJ
Přihlásit výrobek roku mohou potravináři 

a zemědělci až do konce května.
Vítězné výrobky roku 2007, které se přihlásí 

do 31. května  do 4. ročníku  soutěže „Výrobek 
Libereckého kraje z odvětví potravinářství–země-
dělství“ budou vyhlášeny na 6. dožínkových slav-
nostech  v Jilemnici. Záštitu nad dožínkami pře-
vzali hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a ná-
městek Radim Zika, náměstek hejtmana pověřený 
vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, ži-

votního prostředí a informatiky, Vladimír Richter, 
člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením re-
sortu dopravy, a starosta Jilemnice.

„Vyšli jsme vstříc zájmu podnikatelů v oblas-
ti zemědělství a potravinářství a prodloužili jsme 
termín přihlášek o měsíc do konce května. Chce-
me, aby  v letošním ročníku o  Výrobek roku Li-
bereckého kraje z oblasti zemědělství-potravinář-
ství soutěžilo co nejvíce výrobců a skutečně jsme 
vyhodnotily ty nejlepší výrobky v Libereckém kra-
ji,“ uvedl na vysvětlenou Radim Zika.

„Podle vzrůstajícího počtu přihlášených výrob-
ků je vidět, že mezi zemědělci a potravináři zís-
kává stále větší popularitu. Je to jeden ze způso-
bů, jak chceme upozorňovat na kvalitní výrobky 
našich zemědělských a potravinářských subjektů. 
Jejich propagací nejen v kraji, ale i v rámci celé 
České republiky se snažíme alespoň trochu po-
moci v tvrdém konkurenčním boji na našem tr-
hu,“ doplnil.

Od loňského roku má soutěž dvě nové katego-
rie, celkem tedy dvanáct. Do kategorie Bioproduk-
ty budou opět zařazeny výrobky s označením BIO 
– produkt. V kategorii Soukromé farmy se utkají 
výrobky malých farem do 3 zaměstnanců, které 
mají povolení Krajské veterinární správy k výro-
bě potravinářských výrobků. V loňském ročníku 
soutěžilo 11 výrobců s celkem 35 výrobky. Nejlep-
ším výrobkem roku 2006 a celkovým vítězem se 
stal Lažanský rubín černý rybíz, výrobek Moštov-
ny Lažany, který současně získal vítězné ocenění 
v kategorii „nealkoholické nápoje.“ V nové katego-
rii „soukromé farmy“ zvítězil výrobek Hany Matu-
rové z Malé kozí farmy v Chuchelně – Kozí žervé 
s pažitkou z Kamínky. V kategorii „maso a masné 
výrobky“ si ocenění odnesla Pražská pečeně vy-

ráběná Masným průmyslem Česká Lípa a v kate-
gorii „mléko a mléčné výrobky“ se výrobkem ro-
ku stal sýr Pivník Jako od babičky od pana Jiří-
ho Vrkoslava ze Zlaté Olešnice. Dobrá slivovice, 
výrobek firmy Style Bohemia ze Zásady, získala 
ocenění v kategorii „lihoviny a ostatní alkoholic-
ké nápoje“. Celkem tři ocenění si odnesly výrob-
ky Jizerských pekáren z Liberce – Chléb žitánek 
zvítězil v kategorii  „pekařské výrobky“, výrobkem 
roku v kategorii „potraviny pro zvláštní výživu“ se 
stala Směs na bezlepkový chléb tmavý a v katego-
rii „biopotraviny“ si ocenění odnesl BIO chléb pše-
ničný se slunečnicí. 

„Jizerské pekárny se tak staly nejúspěšnějším 
účastníkem soutěže za tři roky jejího konání. Fir-
ma za toto umístění získala tři šeky v celkové hod-
notě 30 tisíc korun a rozhodla se tyto finanční pro-
středky formou sponzorského daru věnovat těmto 
subjektům: Středisku ranné péče – Liberec/Spo-
lečnost pro rannou péči, Dětskému domovu Ja-
blonné v Podještědí a Farní charitě Česká Lípa,“ 
připomněl náměstek hejtmana s tím, že od letošní-
ho roku se soutěž koná s podporou Potravinářské 
komory České republiky. 

Přihlášky a bližší informace k soutěži jsou k dis-
pozici na www.kraj-lbc.cz, pod odkazem Výro-
bek roku. Kontaktní osobou je Ing. Lenka Rychta-
říková z odboru rozvoje venkova, zemědělství a ži-
votního prostředí (tel. 485 226 612, e-mail: lenka.
rychtarikova@kraj-lbc.cz). Do soutěže je možné 
se hlásit do 31. května!

Informace zájemci najdou také na interneto-
vých stránkách Potravinářské komory ČR http://
www.foodnet.cz, v sekci Informace, v rubrice Re-
gionální soutěže o nejlepší potravinářské výrobky 
a výrobce.   

V krajích se pomalu rozbíhají soutěže
o nejlepší potravinářské výrobky a výrobce

FOODNET.CZ: web českých potravinářů
Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federa-
ce výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produk-
ce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem všech českých po-
travinářů. Internetovou stránku Komory denně navštíví kolem 2300
uživatelů internetu a jejich počet dále vzrůstá. PK ČR

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

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice,
tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 189-93

e-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

Potencionální příjemci podpor z Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 
(EAFRD) budou o detailech jednotlivých 
programů podrobně informováni prostřed-
nictvím propagačně marketingové kampa-
ně, kterou připravuje Ministerstvo země-
dělství ČR. Na tiskové konferenci konané 
na Magistrátu hlavního města Prahy 15. 
března o tom informoval náměstek minis-
tra zemědělství Ivo Hlaváč. 

Tisková konference se konala u příležitos-
ti konání semináře pod názvem Nové progra-
movací období 2007–2013 z pohledu podni-
katele – financování projektů z fondů Evrop-
ské unie.

Kampaň bude probíhat přibližně v období 
od května do prosince a bude hrazena z vnitř-
ních zdrojů Ministerstva zemědělství ČR. „Na-
ším záměrem je, aby každá cílová skupina do-
stala potřebné informace adresně a sofistiko-
vaně,“ konstatoval náměstek Hlaváč.

Ministerstvo
zemědělství ČR 

připravuje informační 
kampaň k programu 

EAFRD

V rámci projektu Centrum pro transfer 
technologií, jehož nositelem je Technolo-
gické centrum Akademie věd ČR, bude bě-
hem června letošního roku zorganizová-
na exkurze do londýnského podnikatelské-
ho inkubátoru. Akce je zaměřena na malé 
a střední podniky (do 250 zaměstnanců) 
z Prahy z oblasti potravinářství.

Cílem 1,5denního programu je setkání 
pražských a londýnských inovativních firem. 
V první části budou pražské firmy seznáme-
ni se zkušenostmi a výsledky činnosti podni-
katelského inkubátoru v Londýně, možnostmi 
podpory ve Velké Británii. Dále se představí 
etablovaná londýnská firma, která z inkubáto-

ru vzešla, kdy budou zdůrazněny zkušenosti 
z počátku vzniku firmy a význam inkubátoru 
v této fázi. Zařazena budou rovněž témata, kte-
rá firmy z Prahy zajímají a bude nastíněno, jak 
je daná problematika řešena v Británii – tato 
část programu bude zaměřena přesně podle zá-
jmu účastníků. Na první blok naváže interak-
tivní workshop, vzájemné představování se jed-
notlivých firem z obou měst. Smyslem je pře-
dání zkušeností z oblasti inovativních postupů, 
jejich zavádění do výrobního procesu a navá-
zání kontaktů pro další možnou spolupráci. 
Předmětem však není setkání na čistě obchod-
ní bázi a hledání obchodních kontaktů. V rám-
ci projektu bude účastníkům uhrazena zpáteč-
ní letenka z Prahy do Londýna.

Bližší informace poskytne
Zbyněk Boublík z Potravinářské komory ČR

(kontakt: boublik@foodnet.cz, 
296 411 193),

případně Dana Havlíková
z Technologického centra AV ČR

(kontakt: havlikova@tc.cz,
234 006 101).

Zasláním e-mailu na uvedené kontakty mů-
žete předběžně vyjádřit svůj zájem o účast na 
této jedinečné akci, a to do 30. dubna 2007. Na 
základě poptávky bude vytvořen program šitý 
na míru vybraným šesti až osmi přihlášeným 
zájemcům. Projekt je spolufinancován z Ev-
ropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky.
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Účast velkoobchodu MAKRO Cash & Car-
ry ČR na letošním ročníku veletrhu G+H 
se setkala s velkých úspěchem a pozitivní 
odezvou ze strany profesionálních návštěv-
níků a zákazníků. Makro jako generální 
partner veletrhu a velkoobchodní řetězec 
pro podnikatele se specializovanou nabíd-
kou zaměřenou na profesionální zákazníky 
z oblasti HoReCa, gastronomie a nezávislé-
ho obchodu zde na svém stánku, který byl 
největší v rámci celého veletrhu, předsta-
vil ty nejnovější lákavé prvky své nabídky. 

Největším lákadlem stánku, který byl posta-
ven ve tvaru lodi, bylo představení kulinářské-
ho umění špičkovými šéfkuchaři, kterých se 
v rámci řízených degustací zúčastnilo přes 270 
TOP zákazníků společnosti Makro/METRO. 
Přítomní hosté jej hodnotili jako jednu z nej-
lepších kuchařských show v ČR a byla zce-
la srovnatelná či dokonce předčila obdobné 
show na veletrhu Internoga v Hamburku. Naši 
zákazníci, mezi nimi i řada šéfkuchařů, velmi 
ocenili možnost se i něco přiučit a popovídat 
si osobně s pozvanými špičkovými šéfkuchaři.

Další návštěvníci a zákazníci projevi-
li zájem o poradenské služby, především 
o program podpory nezávislého maloob-
chodu – úpravu prodejen a sortimentu. Vel-
ký zájem byl i o informace o novém sorti-
mentu kvalitních potravin – čerstvých ryb, 
steakových mas či kulinářských specialit.

Na veletrhu se ve velké míře prezentova-
la Food Service MAKRO sestávající z týmu 
odborníků, kteří v oblasti potravin pomáha-
jí se sortimentními úpravami na základě nej-
novějších informací a trendů v gastronomii. 
Právě divize Food Service, konkrétně šéfku-
chař Stanislav Zukal, zajišťoval spolu s dal-
šími špičkovými šéfkuchaři vybraných hote-
lů a restaurací přípravu několika modulových 
menu. Hotové pokrmy měli zákazníci samo-
zřejmě příležitost také ochutnat při následné 
řízené degustaci. Jiří Štift z hotelu Radisson 
SAS návštěvníkům předvedl odbornou úpravu 
čerstvých ryb a darů moře, šéfkuchařské eso 
Vito Mollica z hotelu Four Seasons přípravu 
vybraných pokrmů italské kuchyně a Michal 
Göth z restaurace U Kastelána zážitkovou 
kuchyni – jednotlivá menu najdete v příloze.

Ke každému z připravovaných menu navíc 
doporučoval ideální kombinace s víny odbor-
ník na slovo vzatý, Head Sommelier Mak-
ro Ivo Dvořák. Ten také návštěvníkům při-
blížil nabídku vín, která skýtá sortiment 
speciálního Vinného humidoru Makro.

Menu 
šéfkuchařů:

MICHAL GÖTH
 – RESTAURACE U KASTELÁNA 

Menu 1
Presovaná terinka z uzeného kolínka a jater 
foie gras s hruškovým čatní
Králičí hřbet balený v sušené šunce
s jemným bramborovým pyré s pažitkou
Čokoládový fondant s anglickým krémem

Menu 2
Kozí sýr v prosciuttu na salátku
s vinagrettem a rajčátky
Konfitované jehněčí kolínko s bílou fazolí 
grand cru s parfémem lanýžového oleje
Pistáciové creme brullée

VITO MOLLICA
– RESTAURACE ALLEGRO,
HOTEL FOUR SEASON

Menu 1
Telecí filet tonnato piemonte
s kaparovo-ančovičkovým dresinkem
Kambala ve slané krustě s omáčkou 
puttanesca a bramborovým pyré se šafránem
Cannoli plněné limoncello krémem

Menu 2
Sardinky v krustě z chleba focaccia podávané 
se sicilskou caponatou a citrónovým kompotem
Raviolo „Nino Bergese“ plněné vaječným 
žloutkem, čerstvým špenátem a sýrem ricotta
Baba s rumem Myers’s a kávovým krémem

JIŘÍ ŠTIFT
– RESTAURACE ALCRON,
HOTEL SAS RADISSON

Menu 1
Ústřice a la Killpatric
Mořský vlk cuite sous vide s olivovou 
tapenádou a omáčkou vierge
Grilovaný ananas s kokosovou zmrzlinou

Menu 2
Svatojakubské mušle se šafránovým rizotem 
a zeleným chřestem
Steak z tuňáka se zeleninovou ratatouille 
a bazalkovým pestem
Francouzské sýry s fíky karamelizovanými
na portském víně

Hodnocení veletrhu G+H 2007
– zákazníky nejvíce zaujalo na stánku Makro 
představení kulinářského umění a poradenské služby
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„Dny bezpečnosti potravin“.

Ministerstvo zemědělství ČR Úřad pro 
potraviny společně s Informačním cent-
rem bezpečnosti potravin při Ústavu ze-
mědělských a potravinářských informa-
cí připravují pro širokou veřejnost druhý 
ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v ter-
mínu 21.5 – 27.5. 2007

 
Základním cílem celé akce je poskyt-

nut veřejnosti informaci o fungování sys-
tému bezpečnosti potravin v České Re-
publice, pozitivně ovlivnit názor spotře-
bitele na dostupnost bezpečných potravin 
na tuzemském trhu a v neposlední řadě 
ho upozornit i na jeho práva spojená s ná-
kupem a konzumací potravinářských vý-
robků. Snahou je, aby spotřebitelé v Čes-
ké republice věděli, že na jejich stůl se 
nedostanou závadné potraviny.

 
Na přípravě „Dnů bezpečnosti potra-

vin“ se budou podílet nejen všech-

ny instituce, které systém bezpečnos-
ti potravin v ČR zajišťují – Státní země-
dělská a potravinářská inspekce, Státní 
veterinární správa, Ministerstvo zdravot-
nictví ČR, ale i řada dalších organizací, 
které problematiku bezpečných potravin 
řeší, ať již po stránce obchodní, organi-
zační, výzkumné či kontrolní – Potravi-
nářská komora ČR, Státní zemědělský a 
intervenční fond, Vysoká škola chemicko 
technologická v Praze, Česká zemědělská 
univerzita, Sdružení obrany spotřebitelů, 
Spotřebitelé CZ.

 
Dny bezpečnosti potravin budou for-

málně zahájeny tiskovou konferencí na 
Ministerstvu zemědělství v pondělí 21. 
května. Podrobný program Dnů bezpeč-
nosti potravin a další informace o aktivi-
tách Informačního centra bezpečnosti po-
travin bude zveřejněn na stránkách http://
www.bezpecnostpotravin.cz .

Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad pro potraviny,

IC BP při ÚZPI
bude i v letošním roce pořádat

TERMÍN:  OD  21.–27. 5.  2007

N O V I N K Y  P R O  Č I N N O S T I  V  P O T R AV I N Á Ř S K É M  P R Ů M Y S L U :

3. března nám byla udělena akreditace k certifi kaci systémů jakosti
– s předmětem akreditace mj. i pro certifi kaci bezpečnosti potravin

dle ČSN EN ISO 22000:2006 a pro certifi kaci systémů kritických bodů HACCP.

certifi kujeme i podle dalších předpisů – na přání zákazníka:
BRC, IFS

prověříme kvalitu služby hotelu – ubytovacího zařízení
a osvědčíme zapůjčením oktagonu – zkušební značky TÜV SÜD

zrealizujeme školení personálu podle potřeby
P Ů S O B Í M E  J A K O :

� certifi kační společnost pro řadu odvětví průmyslu i služeb
podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, OHSAS 18001

� fi rmy, ať už dodavatelé nebo přímí výrobci automobilů vědí,
že certifi kujeme podle VDA 6.1 a 6.4, ISO TS 16949

C E R T I F I K U J E M E :
 � spotřebitelský řetězec dřeva : C-o-C dle CFCS 1004:2006

� kvalitu služby poskytovanou autoservisem, lékárnou nebo ubytovacím zařízením
� internetový obchod a jeho spolehlivost

� bezpečnost informací dle BS 7799 nebo ISO 27001
 nabízíme i další služby nejen v tradičních technických oblastech:

� posuzování shody jako notifi kovaná – autorizovaná osoba
� inspekční činnosti na technických zařízeních

� certifi kace procesů svařování, svářečského personálu
� verifi kace zpráv o emisích skleníkových plynů

poskytujeme výhodné podmínky tzv. kombiauditů:
 proces auditu podle více předpisů probíhá současně

 – a výsledkem je úspora Vašeho času i nákladů!!!!

organizujeme školení veřejná i „na míru“ ve všech oblastech našich služeb,
ale i marketing, manažerské dovednosti, komunikace apod.

v případě potřeby konzultace nebo dalších informací Vám radi odpovíme na:
www.tuvcz.cz

TÜV SÜD Czech s. r. o.,
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Tel.: 239 046 813, fax 239 046 806,  e-mail: tuvczech@tuv-sud.cz

TÜV SÜD Czech
PARTNER PRO CERTIFIKACI

INSPEKCI
VZDĚLÁVÁNÍ 

UZPI



Kvalita a bezpečnost potravin s ohledem na spotřebitele

K veřejné diskuzi k aktuálním problé-
mům a možnostem současného tuzemské-
ho potravinářství se v rámci 66. Žofínské-
ho fóra (21. 3.) připojil ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. Téma považuje za jednu 
z priorit resortu, která zasahuje všechny 
občany naší republiky. To potvrzuje slo-
vy: „Z pohledu spotřebitele je nejdůležitěj-
ší povinností státu zajištění komplexní-
ho systému nastavení produkce a prodeje 
bezpečných potravin ve všech procesech 
prvovýroby, zpracování i prodeje. Stranou 
nezůstává ani včasné a věcné poskyto-
vání informací tak, aby mezi spotřebiteli 

nevznikala zbytečná panika.“ Zmiňuje při-
tom například nedávný výskyt bakterie lis-
teria u dovážených uzených lososů: „Spo-
lupráce dozorových orgánů, a to i v komu-
nikaci se spotřebitelem, bude nadále 
prohlubována a zlepšována tak, aby měl 
každý jistotu a záruky zdravotně nezávad-
ného nákupu.“

Diskuze v rámci žofínského fóra otevřela podle 
Petra Gandaloviče řadu aktuálních okruhů vzta-
hujících se k potravinářskému průmyslu a jeho 
specifik ve vazbě na prostředí ČR i EU. Ať už se 
jedná o propojení a vzájemné ovlivnění zeměděl-

ské prvovýroby a potravinářství, podpory na příliv 
investic a zvýšení konkurenceschopnosti zpraco-
vatelských kapacit, nebo vztah k národní i unijní 
legislativě. K negativnímu vývoji agrárního obcho-
du říká: „Realitou je, že jsme součástí jednotné-
ho trhu EU a dovozům se nelze bránit. Aktivita 
by však měla přejít na stranu našich výrobců se 
zaměřením na zvýšení vývozů kvalitních potra-
vin s vyšší přidanou hodnotou. Za stát pak mohu 
garantovat pečlivou kontrolu zdravotní nezávad-
nosti dovozů.“ 

 Stranou nezůstalo ani téma obchodní politi-
ky nadnárodních řetězců a možnosti, jak ovlivnit
její negativní dopady na zpracovatele a prvový-

robce. Zde ministr Gandalovič říká: „K jedná-
ní o vztahu mezi dodavateli a řetězci přistupuje-
me aktivně a se zájmem. Opomenuto však nesmí 
být ani chování samotných spotřebitelů, kteří se 
při nákupu bohužel stále ve velké míře orientují 
podle výše ceny. Domnívám se, že bychom měli 
postupnou a nenásilnou instruktáží naučit spo-
třebitele rozlišovat především podle kvality.“ Slo-
vy k propagaci domácích potravin pak zakonču-
je: „V tomto směru nejde jen a pouze o výrobky 
označené značkou KLASA. Díky tradici, moder-
nizaci provozů, šíři sortimentu i zavedenému sys-
tému kontrol si pozornost spotřebitelů zaslouží 
všechny naše potraviny.“

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.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič jed-
nal 20. 3. 2007 s evropskou komisařkou pro 
zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fis-
cherovou-Boelovou. Předmětem jednání by-
la kromě jiného diskuse o výrobcích nazýva-
ných pomazánkové máslo. 

 Návrh ministra Gandaloviče na zachování ná-

zvu se setkal s odmítavým postojem evropské ko-
misařky, která své stanovisko odůvodnila rozporem 
s uznávanými parametry procenta tuku při použi-
tí názvu máslo v označení pomazánkového más-
la. Ministr Petr Gandalovič argumentoval tím, že 
několik členských zemí EU má povolenou výjim-
ku v označování produktů obsahujících označení 

máslo, které též nesplňují požadovaný minimální 
obsah mléčného tuku. „Na můj argument však 
paní komisařka namítla, že v případě českého 
pomazánkového másla se nejedná o lokální pro-
dukt, ale jde o zvykové označení výrobku s niž-
ším obsahem tuku, než povolují evropská pra-
vid la,“ upřesnil ministr Gandalovič. 

 Ministr Petr Gandalovič nicméně navrhu-
je řešení: „Dovedu si například představit, že 
v názvu použijeme přídavné jméno pomazán-
kové a k tomu další přídavné jméno se vztahem 
k příchuti, třeba pomazánkové křenové“, upřes-
nil svoji představu Petr Gandalovič.  

Táňa Králová, tisková mluvčí MZe

Pomazánkové máslo v Bruselu

Zleva: Jan Veleba, prezident AK ČR, Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR, Jaroslav Camplík, prezi-
dent PK ČR (první zprava)

Pohled do auditoria, v popředí zástupci skupiny AGROTRADE
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O ČEM HOVOŘÍME?
Vysledovatelnost je schopnost zpětné iden-

tifikace historie vzniku konkrétní položky, 
její aplikace a místa výskytu v logistickém 
řetězci.

Vhodným doplňkem této základní definice je 
současně hodnocení vysledovatelnosti jakožto 
integrální části výrobního procesu neoddělitelné 
od logistických procesů, kvalitativních a bezpeč-
nostních programů.

Je tedy zřejmé, že se v době fungujícího globál-
ního trhu jedná o širokou problematiku, jejíž spo-
lehlivé řešení předpokládá využití standardizova-
ného systému, který je založen na automatickém 
zpracování dat. Systém musí být nekonfliktní, jed-
noduchý k zavedení pro všechny partnery zapo-
jené do logistického řetězce a musí být současně 
i ekonomicky únosný. Za ideální může být v této 
situaci považována představa použití společného 
„obchodního jazyka“ s globální působností.

Těmto předpokladům plně vyhovuje systém 
GS1, který vychází z více jak třicetileté zkuše-
nosti v oblasti identifikace a standardizace spo-
lečností EAN International a americké UCC 
(Uniform Code Council). Spojením v jedinou 
globální organizaci GS1 byl vytvořen neutrální, 
neziskový subjekt orientovaný na vývoj a imple-
mentaci globálních standardů, technologií a řeše-
ní s cílem obecného zvýšení účinnosti logistic-
kých – distribučních řetězců napříč průmyslový-
mi odvětvími.

VNÍMÁNÍ A PŮSOBENÍ TERMÍNU 
VYSLEDOVATELNOST

Vysledovatelnost je veřejností nejčastěji vnímá-
na v souvislosti s občasně se vyskytujícími závaž-
nými problémy zejména v oblasti potravin nebo 
léčiv, které je nutno v co nejkratší době stáhnout 
z distribučního řetězce z důvodu možných kvali-
tativních pochybení. Tento typický případ má kro-
mě primárního cíle – tj. ochrany zdraví spotřebite-
le – i další aspekty v rovině ekonomické  a hlavně 
v oblasti marketingové. Zákazník i přes negativ-
ní vjem zvýšeného nebezpečí je rychlou reakcí 
na základě dostatečné vysledovatelnosti ujištěn 
o funkčnosti systému, který ho ve vyhraněných 
případech chrání před negativními následky.

Jsou však i další důvody pro dobře fungující 
vysledovatelnost: Ověření absence či naopak pří-
tomnosti určitých látek v produktech (např. aler-
gizující ingredience v kosmetice, potraviny bez 
cukru), zamezení prodeje falzifikátů, ověření 
a podpora značkových produktů apod. V posled-
ní době se tento termín stává i nástrojem pro boj 
s bio terorismem.

Z výše uvedeného úvodu vyplývá, že i přes obec-
ně požadované kritérium jednoduchosti je tře-
ba počítat s uplatněním relativně širokého know-
how, které se váže ke klíčovým otázkám a princi-
pům metody. 

Vysledovatelnost musí být schopna odpovědět 
na zdánlivě jednoduché otázky: 
Co? – Přesná identifikace položky
Kdo? – Přesná identifikace subjektu(ů)
Kde? –  Přesná identifikace výskytu, umístění 

produktu(ů)
Kdy? – Přesné vymezení času – periody

Za vysledovatelnou položku je považován fyzic-
ký objekt, u něhož existuje nebo je předpokládá-
na reálná potřeba obnovy informací o jeho historii, 
výskytu a aplikaci.

Odpovědi na uvedené otázky jsou možné pouze 
za předpokladu dodržení klíčových principů:
�  zajištění unikátní, globální identifikace pro-

duktů, logistických jednotek, umístění objek-
tů a zařízení

�  zajištění dokonalého sběru a zápisu dat
�  sdílení dat mezi obchodními partnery
�  propojení dat charakterizujících změny v pro-

cesu transformace
Současně platí obecně známé kritérium cha-

rakterizující složitější, zřetězené procesy: „Systém 
vysledovatelnosti je pouze tak kvalitní, jak kvalitní 
je jeho nejslabší článek!“

GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 
VYSLEDOVATELNOSTI

GS1 Standard splňuje obecné podmínky řešení 
problematiky vysledovatelnosti, definuje pravidla 
a disponuje příslušnými nástroji.

Pravidlo I.  Všechny zúčastněné strany musí 
vyhovět požadavku soustavného propojení mate-
riálového toku s příslušným tokem informací. 
Toto je základní předpoklad pro vysledovatelnost 
v kompletním logistickém řetězci od počáteční-
ho bodu procesu tvorby produktu až k místu jeho 
konečného prodeje.

Pravidlo II.  Každý subjekt zapojený do toho-
to systému musí být schopen zajistit vysledovatel-
nost ve dvou fázích:

Interní, tj. vysledovatelnost interního životní-
ho cyklu produktu, představující minimálně jed-
nu z následujících operací: přesun, transformace, 
skladování, destrukce. 

Interní vysledovatelnost je zahájena příjmem 
dat charakterizujících jednotlivé vstupy, pokra-
čuje procesem výroby a příslušnou prací s daty 
v interním informačním systému až do doby rea-
lizace dodávky prvému obchodnímu partnerovi 
a předání příslušných informací. 

Externí vysledovatelnost je zahájena předá-
ním produktu prvému odběrateli a je založena na 
principu „Krok vpřed, krok vzad“, který definuje 
každému partnerovi povinnost dohledání přímé-
ho zdroje a přímého odběratele produktu.

Pravidlo III.  Každý produkt musí být přímo 
vybaven (musí nést) jednoznačnou globální iden-
tifikaci. Není-li možno tuto podmínku splnit, musí 
přímou identifikaci nést přepravní zařízení (např. 

kontejner) nebo musí být jednoznačná identifika-
ce zcela zřejmá z průvodních dokumentů, a to až 
do doby konečné spotřeby či likvidace produktu. 

Nosič přímé identifikace (štítek, etiketa, čip 
apod.) musí zůstat na vysledovatelné položce 
i v případě vzniku a další existence vyšší úrovně 
balení.

Identifikace položky se musí objevit na všech 
doprovodných dokumentech obsahujících infor-
mace o sledované položce.

Pravidlo IV.  Za unikátní identifikaci produktu 
je vždy zodpovědný ten, kdo ji vytváří, tj. zejmé-
na původní výrobce nebo distributor.

Za produkt v tomto smyslu je považován celý 
náklad, logistická jednotka (nejčastěji paleta), 
obchodní jednotka (nejčastěji karton) neprochá-
zející snímačem kasy prodejního místa (POS – 
Point of Sale) nebo v hierarchii balení nejnižší 
– spotřební jednotka určená pro konečný prodej 
v POS.

Pravidlo V.  Pro globální proces vysledova-
telnosti je žádoucí výměna pouze nezbytného 
minimálního množství dat, přímo souvisejícího 
s daným materiálovým tokem.

NÁSTROJE
KE GLOBÁLNÍ IDENTIFIKACI

GS1 Systém umožňuje řešit problematiku vysle-
dovatelnosti prostřednictvím navzájem kompatibil-
ních standardů vhodných jak pro malé subjekty, tak 
i pro nadnárodní korporace. 

Tyto standardy jsou: „BarCodes“– čárové kó-
dy, „GS1 eCom“ – elektronická výměna dat pro 
související komunikaci a případně nejnověji
„EPCglobal“ – radiofrekvenční identifikace (RFID)
představující nejmodernější směr identifikace 
využívající bezdrátového přenosu dat v přesně 
vymezeném UHF prostoru.

APLIKACE PROCESU 
VYSLEDOVATELNOSTI

Zavedení tohoto procesu je možno zkráceně 
vyjádřit v pěti základních krocích:
1) Plánování a organizace

Vstupní fáze procesu vyplývá z počáteční doho-
dy mezi partnery o zajištění vysledovatelnosti 
a představuje zejména definici způsobu určení, 
sběru, záznamu a sdílení dat, jakožto i definici 
způsobu propojení mezi vstupy, interními proce-
sy a výstupy. Tato část implementace je považová-
na za ukončenou, dohodnou-li se partneři na výše 
uvedených bodech.

2) Proces přiřazování dat
Druhá část zavádění procesu determinuje při-

řazování identifikace partnerům, fyzickým i práv-
nickým osobám, obchodním položkám, případ-
ně majetku apod. Určuje také způsob výměny dat 
mezi partnery. Je ukončena přiřazením konkrét-
ních číselných struktur všem subjektům a objek-

tům, které je nutno zahrnout do procesu vysledo-
vatelnosti.

3) Proces pořizování a uchovávání dat
Tento krok definuje způsob přiřazování, aplika-

ce, sběru a záznamu identifikačních dat a jejich 
sdílení v průběhu fyzického materiálového toku. 

Fáze je ukončena v době předání vysledova-
telných položek k finálnímu prodeji (spotřebě), 
destrukci či vybočení z rámce sledovatelnos-
ti. Výsledkem je identifikace položek a možnost 
sběru a zápisu relevantních dat o konkrétních 
položkách pohybujících se v rámci kompletního 
logistického řetězce.

4) Požadavek na vysledovatelnost
Čtvrtý krok určuje, jak iniciovat a reagovat na 

požadavek vysledovatelnosti. 
Potřeba vysledovatelnosti obecně vzniká v pří-

padě absence interně dosažitelné informace, 
a tedy nutnosti kontaktovat externí partnery. Pro-
ces vysledovatelnosti může vyvolat kterýkoliv 
partner a může se stát, že prvotní požadavek pře-
roste v celou sérii – řetězec požadavků na vysledo-
vání. Zejména v tomto případě se plně uplatňuje 
již zmíněné pravidlo „krok vpřed, krok vzad“.

Tato fáze končí, když iniciátor obdrží informa-
ci o výsledku. Návazně mohou být přijímána ade-
kvátní rozhodnutí, přesně cílená opatření apod.

5) Užití informací
Závěrečná doplňující fáze představuje možnost 

užití informací z předcházejících procesů (uplatnění 
zkušeností) a přijímání přiměřených opatření k napl-
nění požadavků trhu s využitím zpětného vyhodno-
cení předchozích akcí, jednání s médii apod.

Implementace procesu vysledovatelnosti se 
i v důsledku ohromného rozvoje globálního trhu 
a vývoje mezinárodní situace postupně stává nut-
ností. Organizace GS1 nabízí v tomto směru jis-
totu funkčního systémového řešení s celosvětovou 
působností.  Ing. Michal Bílý

Kontakt: 
GS1 CZECH REPUBLIC

Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
www.gs1cz.org
tel. 234633145

e-mail  info@gs1cz.org

SYSTÉM GS1 – standard pro vysledovatelnost

Člověk miluje sladké, protože je snad-
no dostupným a výborným zdrojem energie 
a mimořádně uspokojuje naše chuťové buň-
ky. Nadměrná konzumace cukru však přispí-
vá ke vzniku tzv. civilizačních chorob. Cukr, 
kterého člověk konzumuje přibližně 40 kg za 
rok, je tak příčinou obezity a cukrovky. Pro-
to byly hledány náhražky, které by potravě 
dávaly sladivý účinek a přitom by nezvyšo-
valy energetickou hodnotu potravin. 

Alternativní sladidla tak rozdělujeme do 
několika skupin: glukóza (což je lehce stra-
vitelný cukr – výhodný pro sportovce a těžce 
pracující), fruktóza (výhodná pro zavařování 
a nyní velmi používaná v dia výrobcích) a lak-
tóza (určená hlavně pro děti). Poptávka po 
náhradních sladidlech roste a podle posled-
ních průzkumů již 25% lidí umělá sladidla 
pravidelně používá. Náhradní sladidla jsou 
stále dokonalejší a starší generace sladidel 
(jako např. sacharin a cyklamáty) se pomalu 
vytrácí. V současné době jimi bývají slazeny 

zejména limonády, které jsou pak prodávány 
za podezřele nízké ceny. 

Veškerá sladidla nabízená v řetězci Inter-
spar jsou zdravotně nezávadná a vyhovují 
požadavkům zdravé výživy. Důkazem toho je 
i fakt, že sladidla patří mezi nejprověřenější 
potravní doplňky. Umělá sladidla měla nedo-
statky hlavně v chuťových vlastnostech, ale 
nyní jsou již chuťově stále dokonalejší a mno-
ho lidí běžně užívá tyto typy sladidel v mnoha 
výrobcích (nealko nápoje, žvýkačky apod.), 
aniž by si to uvědomovali.

Trendem v umělých sladidlech je používá-
ní fruktózy. Fruktóza je totiž až o 40 % slad-
ší než cukr, má nízký glykemický index, dob-
rou rozpustnost a zvýrazňuje ovocné příchutě. 
V prodejnách Intersparu nabízíme řadu pro-
duktů s použitím fruktózy, a to v džemech, 
marmeládách, džusech, kompotech a zava-
řeninách určených pro diabetiky. Novinkou 
v dětské sekci je také prodej dětského mléčné-
ho cu kru s prebiotikem v bio kvalitě.

Lubomír Močko, manažer nákupu 
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Lesaffre Česko uvádí na trh
novou řadu pekařských směsí Inventis®

Inventis® – nová řada směsí pro pekárny. Výroba chleba a pečiva ještě nikdy nebyla snazší a kreativ-
nější. Pekařské směsi Inventis® nabízejí jednoduchý způsob přípravy standardních i nových netradičních 
typů a forem pečiva. Inventis®, značka originality a jednoduchosti, která představuje výhody pro pekaře, 
prodejce i spotřebitele. Snadné dávkování a použití usnadní pekaři výrobu. Atraktivní vzhled a vyvážené 
složení usnadní pekařům prodej hotových výrobků. Spotřebitel ocení čerstvost, tvar, vzhled a nutriční hod-
notu hotového chleba a pečiva.

N O V Á  Z N A Č K A ,
P R A K T I C K É  B A L E N Í

A  N E Z A M Ě N I T E L N Ý  D E S I G N 
–  T O  J E  I N V E N T I S ®

Pekařské směsi Inventis® se prodávají v pytlích 
o hmotnosti 25 a 30 kg. Mají nezaměnitelný de-
sign. Pytle jsou v barvách značky Inventis, tedy 
v oranžové a modré. Logo Inventis® bylo navr-
ženo tak, aby asociovalo práci pekaře s těstem.
Zrno v logu pak představuje zdroj mouky. 

Stručné představení 
společnosti

Lesaffre Česko,
a. s.

Společnost Lesaffre, světový leader ve výrobě 
droždí, je rovněž jedním z hlavních aktérů v ob-
lasti pekařských přísad. Skupina Lesaffre má vý-
robní závody ve 25 zemích a prodává své výrobky 
po celém světě.

Společnost Lesaffre Česko, a. s., je členem sku-
piny Lesaffre od roku 1999. Název Lesaffre Čes-
ko, a. s., přijala společnost začátkem roku 2006, 
kdy se nahradil její původní název „Česká drožďá-
renská společnost, a. s.“

Lesaffre Česko, a. s., distribuuje na českém tr-
hu čerstvé pekařské droždí VIVO a FALA, instantní 
droždí SAF Instant, zlepšující přípravky Magimix 
a nově pekařské směsi Inventis. Kromě distribuce 
výrobků poskytuje řemeslným a průmyslovým pe-
kárnám v České republice technologický servis, 
organizuje pekařské semináře ve svém výzkum-
ném a vzdělávacím pekařském centru v Olomouci 
(Baking Centre) a podporuje rozvoj pekařského ře-
mesla prostřednictvím organizování soutěže Coupe
Louis Lesaffre.

Ondřej Cedidla,
Marketing Manager,
Lesaffre Česko, a. s.,

cedidla@lesaffre.cz,
www.lesaffre.cz

čivo ze směsí Inventis® jsou připraveny speciál-
ní formy podpory prodeje (pásky na chléb, sáčky 
na chléb, speciální letáky s informacemi o složení 
jednotlivých druhů pečiva). 

I N V E N T I S ®

–  V Y V Á Ž E N Á  Ř A D A 
P E K A Ř S K Ý C H  S M Ě S Í . 

Směsi pro běžné a cereální pečivo a směsi pro 
jemné pečivo. To jsou dvě základní skupiny smě-
sí, které jsou v nabídce řady Inventis®. Dnes je 
sortiment řady Inventis® tvořen celkem 10 pekař-
skými směsmi. Absolutní novinkou je Multicere-
ální směs, kterou komentuje pekař-technolog spo-
lečnosti Lesaffre Česko, a. s., Jan Pavlů: „Směs 
obsahuje unikátní kombinaci 11 druhů zrn a olej-
natých semínek. Je určena pro výrobu drobného 
pečiva o hmotnosti cca 90 g až po chleby o hmot-
nosti 400 g. Výsledkem jsou atraktivní výrobky 
s příznivými účinky na lidský organismus.“ 

I N V E N T I S ®  S L E D U J E 
T R E N D Y  V E  S P O T Ř E B Ě 

P E K A Ř S K Ý C H  V Ý R O B K Ů .

Nové tvary, netradiční příchutě, složení, kte-
ré prospívá zdraví, ... to jsou v dnešní době poža-
davky konečných spotřebitelů. Pokud chce pekař 
uspět na trhu s pekařskými výrobky, musí sledovat 
víc než jen tradiční kritéria kvalitního pečiva, jako 
jsou např. čerstvost, hezký vzhled či vůně. Spotře-
bitel si žádá víc. Zajímá ho složení, požaduje infor-
mace o tom, zda-li mu konzumace pečiva prospěje. 
Pekařské směsi Inventis® jsou vyvíjeny tak, aby slo-
žení, vzhled, vůně a druh pečiva, které je z nich vy-
robeno, odpovídalo současným požadavkům spo-
třebitelů. 

I N V E N T I S ®  V Í ,
C O  P E K A Ř I  Ž Á D A J Í .

Při vývoji směsí Inventis® se berou v potaz ta-
ké požadavky pekařů. Ti žádají snadné dávkování, 
rychlou výrobu, možnost přizpůsobovat tvary pe-
čiva, měnit je či vytvářet nové. Výhody pekařských 
směsí komentuje pekař-technolog společnosti Le-
saffre Česko, a. s., Zdenek Řehák: „Jako pekař-
technolog mohu pekařské směsi vřele doporučit. 
Nemusíme hledat a testovat originální receptury 
a držet na skladě všechny ingredience pro určitý 
typ pečiva. Postačí, když koupíme určitou směs, 
která již všechny ingredience obsahuje. Dle dáv-
kování přidáme mouku, droždí, vodu a vymíchá-
me těsto. Výroba je jednodušší, rychlejší a navíc 
odpadá riziko, že dojde k nesprávnému nadávko-
vání speciálních surovin.“

N E J E N  V Y R O B I T ,
A L E  I  P R O D A T .

I N V E N T I S ®  N A Š E L  Z P Ů S O B , 
J A K  Z A T R A K T I V N I T 

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y
P R O  K O N E Č N É 

S P O T Ř E B I T E L E . 

Obal výrobku a podpora jeho prodeje přímo 
na místě jsou nástroje, které pomohou zatraktiv-
nit sortiment pekařských výrobků. Pro chléb a pe-

Mlékárna Kunín, 
tuzemský producent 
a současně expor-
tér mléčných výrob-
ků, vyváží své jogurty 
nově také do Itálie. 
Společnost uzavřela 

kontrakt, který znamená, že měsíčně dodá 
na jih Evropy přes 100 000 půlkilogramových 
balení bílých jogurtů. Do konce tohoto roku 
tedy vývoz převýší milion kusů. 

„Korunová hodnota, kterou bychom ale nera-
di vyčíslovali zcela přesně, bude jen za jogurty či-
nit okolo 15 milionů,“ uvedl obchodní ředitel Mlé-
kárny Kunín Jiří Klos. Vysvětlil, že celkový objem 
letošních dodávek pro italské zákazníky bude ješ-
tě vyšší, mlékárenská společnost si totiž loni před 
koncem roku trh otevřela kontrakty na trvanlivé 
a acidofilní mléko a kefír. V součtu tedy podle ob-
chodního ředitele podnik letos do Itálie nasměru-
je zboží za zhruba 120 milionů korun. 

Jogurty, které Italové dostanou mimo jiné pod 
vlastní značkou Mlékárny Kunín, jsou všechny níz-
kotučné a budou k dostání v obchodních řetězcích 
po celé Itálii, včetně Sicílie. Vedení podniku už na-
víc vyjednává o dalším doplnění sortimentu. „Mě-
lo by jít o mléčné rýže a mléčné cereálie. Před-

pokládáme, že smlouvy na jejich vývoz uzavřeme 
během několika týdnů,“ doplnil generální ředitel 
Mlékárny Kunín Zbyněk Gebauer.

Dnes už tradiční exportní aktivity kunínské mlé-
kárny se soustředí na zákazníky v Maďarsku, Rakous-
ku, Švédsku, Finsku, Německu, Polsku, Slovinsku 

a také na Slovensku a v Rumunsku. Pod vlastní znač-
kou firma vyváží do Maďarska a Itálie, na dalších 
trzích je spojena s tzv. privátními značkami, neboli 
značkami odběratelských řetězců. Podíl exportu na 
tržbách loni činil zhruba 17 procent. Hodnota tržeb 
přitom činila 1,9 miliardy korun. Letos podnik oče-

kává mírný růst podílu vývozu na 18 procent při trž-
bách znovu okolo 1,9 miliardy korun. V roce 2005 
se export na tržbách podílel asi 11 procenty. 

Letos v lednu Mlékárna Kunín dokončila výro-
bu miliardy smetan, jogurtů, dezertů a dalších tzv. 
kelímkových produktů. Za celý loňský rok vypro-
dukovala mlékárenská firma 132 milionů výrob-
ků, jako jsou jogurty, dezerty či šlehačky. Loňská 
výroba tohoto typu zboží o osm procent překona-
la objem z roku 2005, kdy podnik dokončil 122 
milionů kelímků. Ve srovnání s počátkem 90. let 
vzrostla tato produkce na téměř pětinásobek. „Pro 
rok 2007 máme stále stejnou filozofii, tedy doma 
i v cizině nabízet vedle mléka a kefírů stále více 
a více výrobků v kelímcích. To je to, co nás může 
odlišit od konkurence, a například v mléčných rý-
žích jsme důstojným rivalem i pro velké zahranič-
ní výrobce,“ řekl Z. Gebauer.

Mlékárna Kunín nedávno zvítězila ve své kate-
gorii v průzkumu důvěryhodnosti značek, který už 
posedmé uskutečnila společnost Reader’s Digest, 
a to v patnácti zemích. Celkem se průzkumu v Ev-
ropě zúčastnilo 44 679 respondentů. V České re-
publice bylo rozesláno 13 500 dotazníků. Mlékár-
na Kunín na základě odpovědí respondentů zís-
kala titul Dobrá značka České republiky pro rok 
2007. Eva Kijonková,

mediální zastoupení a. s. Mlékárna Kunín 

Mlékárna Kunín posílá nově jogurty k Italům, na kontrakt naváží další exporty 
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Na 5 otázek odpovídá:

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

1.  Masokombinát v České Skalici ve východních Čechách patří neza-
stupitelně k tradičním výrobcům masných výrobků u nás již řadu 
let. Jako akciová společnost SKALIČAN byl v roce 1992 zprivati-
zován. V posledních letech provozovala tento podnik velmi úspěšně 
komanditní společnost ZEMKO a od počátku února 2007 se maso-
kombinát vrátil pod „křídla“ své společnosti. A Vy v ní zastáváte 
funkci předsedy představenstva a generálního ředitele. S jakými 
pocity jste tuto funkci přebíral a jak hodnotíte tuto změnu z pohle-
du budoucí prosperity firmy?

Značka SKALIČAN byla posledních cca 15 let prodávána společ-
ností Zemko k.s. Za tuto dobu si vydobyla kvalitní pozici a vnímá-
ní spotřebitelů. V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo k výraz-
ným změnám na trhu a tím i k výrazně vyšším nárokům na výrobce 
jak ze strany legislativy, tak ze strany odběratelů. Dosavadní vlast-
ník Zemko k.s. proto řešil otázku, jakým způsobem zajistit úspěšné 
pokračování existence značky a výrobního závodu. Proto došlo ke  
změně ve struktuře vlastníků a tím souvisejícímu návratu podnika-
telské činnosti do kompetence společnosti SKALIČAN a.s. s jed-
noznačným cílem zajistit další pozitivní rozvoj společnosti a jejího 
postavení na českém trhu. Tím je dána vysoká míra odpovědnosti 
za budoucnost převzatého podniku. A protože tuto změnu všich-
ni vnímáme jako pozitivní krok společnosti, tak také já mám velmi 
dobré pocity, a to především díky tradičně dobrému jménu Skaliča-
nu, kvalitnímu týmu pracovníků i technologickému zázemí. Proto 
mohu vyjádřit přesvědčení, že změna posouvá Skaličan vpřed jak 
ve smyslu prosperity společnosti, tak jejího dobrého jména na trhu. 
Že nás nečeká jednoduchá práce, je zřejmé již z aktuální situace jak 
na trhu masa a masných výrobků, ale i v souvislosti se stavem země-
dělské produkce – vepřového masa především. Také vnitřní zdroje 
růstu společnosti nejsou zdaleka vyčerpány, takže máme před sebou 
mnoho úkolů k řešení, na které se těšíme.

2.  Masný průmysl u nás nemá na trhu jednoduchou situaci. Vysoká 
míra konkurence je dána jednak poměrně vysokým počtem prů-
myslových kombinátů, ale také velkým počtem řemeslných výrob-
ců. K tomu je nutné brát v úvahu i dost vysoký podíl importovaných 
výrobků. Jak se dá v této konkurenci obstát? A jaký máte k prosa-
zování se na trhu recept? A co kvalita managementu a co kvalita 
dělnických profesí? A mohl byste prozradit svůj „styl“ řízení? 
 
Úspěšnost společnosti v tvrdě konkurenčním prostředí je jedno-

značně dána schopností reflexe reality trhu, znalostí jeho potřeb 
a potenciálem tyto potřeby naplňovat. Z pohledu masokombinátu 
je zcela jedno, zda si konkurují domácí výrobci či importéři. Ano, 
mohli bychom velmi široce diskutovat, jakým způsobem jsou ovliv-
ňovány vstupy masokombinátů ve smyslu zemědělské politiky EU, 
resp. ČR. Nicméně podmínky jsou dány a jako takové se musíme 
snažit je dle možností změnit k našemu prospěchu či akceptovat. To 
je však asi naprosto samostatné téma... Obstát musíme na základě 
našich schopností. K importu masa či masných výrobků nedochá-
zí jen z důvodu rozhodnutí konkrétních maloobchodních systémů 
– tento důvod je mediálně atraktivní, a proto velmi často i poměrně 
dost nepřesně či neúplně komunikovaný. Mnohem méně je připomí-
nán fakt, že ČR je v produkci masa nesoběstačná, a tak i čeští zpra-
covatelé musí importovat, aby uspokojili poptávku trhu. Zpracovate-
lé masa fungují jako prostřední článek mezi prvovýrobou a maloob-
chodem a nemají plnit funkci jakési komoditní burzy, což se bohužel 
díky neutěšenému stavu zemědělské produkce a především způsobu 
jejího prodeje děje. Současný stav nás tedy k částečným importům 
nutí. Musíme operovat v rámci evropského trhu, ačkoliv by zpraco-
vání masa z domácí produkce pro nás bylo efektivnější. 

Rozhodně máte pravdu v tom, že součástí konkurenceschopnos-
ti je i kvalita týmu – ať se jedná o management, či provozní pozice. 
Vzhledem k tomu, že Skaličan sídlí v regionu s dlouhodobě nízkou 
zaměstnaností a mnoha investicemi jak českých, tak nadnárodních 
společností, máme tak jako většina výrobců problém s naplněním 
potřebných lidských zdrojů na všech úrovních společnosti. Na úrov-
ni top managementu je tento problém naštěstí minimální. Od úrov-
ně středního a výkonného managementu nás čeká spousta velmi 
důležité práce – vždyť tyto pozice de facto dnes a denně řídí společ-
nost a jsou na ně vysoké nároky jak odborného, tak lidského cha-
rakteru. Proto se soustředíme na motivaci dlouhodobě výkonných 
a zkušených pracovníků a soustavný nábor potencionálních kole-
gů s praxí. A dělnické pozice? Na tuto otázku si dovolím odpově-
dět také otázkou – víte, kolik dnešní učňovské školství „produkuje“ 
řezníků? Zkusil jste někdy sehnat provozního elektrikáře? Myslím, 
že pohádková Mařenka to měla s hledáním jahod v zimě snazší! Ke 
stylu řízení není jednoduché se vyjadřovat a nesklouznout do „pří-
ručkových“ klišé. Rozhodně jsme zaměřeni na řízení založeném na 
výsledcích. Každému musí být jasné, nejen co a jak má dělat, ale 
také s jakým výsledkem. Vždyť právě podle výsledku jsou lidé pla-
ceni. Pokud máme každý v tomto jasno, je to dobrý základ jak pro 
strategické rozhodování či denní operativu. 

3.  Převzal jste „rozjetý“ podnik. Na řadu otázek je možná ještě brzy, 
ale jak hodnotíte jako vrcholový manažer úroveň techniky a tech-
nologie Vaší společnosti? S tím souvisí i zajišťování jakosti, resp. 
systémy řízení jakosti. Jak na tom SKALIČAN je v této oblasti? 

Václav Mlynář, 
předseda představenstva a generální ředitel

společnosti SKALIČAN a.s. se sídlem v České Skalici

Václav Mlynář
Narozen: 27. 2. 1969

Rozvedený, synové 18 a 16 let

1992–1994 – OLFIN Trutnov 
 vedoucí leasingu
1994–1997  – KVT a.s. Teplice n. M.
 člen představenstva
 obchodní ředitel
1997–2005   – GUSEPPE a.s.
 sales manager
 sales and marketing support manager
2005–2006  – Technistone a.s.
 obchodní a marketingový ředitel
2007 – SKALIČAN a.s.
 předseda představenstva
 generální ředitel 

A vyhovuje Vašim záměrům i současně vyráběná sortimentní sklad-
ba? Jaká je, mohl byste ji představit? A dotknou se i Vaše budoucí 
záměry také sortimentu?

SKALIČAN a.s. úspěšně absolvoval v závěru února 2007 kom-
plexní veterinární audit, což svědčí o stabilně dobrém organizačně 
technologickém stavu společnosti. Je držitelem certifikace systému 
kontrolních bodů HACCP pro oblast jateční výroba, výroba masa 
a masných výrobků, skladování, expedice a jejich prodej od října 
roku 2002. Tento systém je průběžně udržován a aktualizován, v říj-
nu roku 2005 byl recertifikován certifikační autoritou CSQ-CERT. 
Společnost také dále ve své činnosti uplatňuje systém managementu 
kvality a enviromentálního managementu dle mezinárodních norem 
řady ISO 9001:2000 a 14001:1996 ve všech organizačních útvarech 
společnosti. Systém managementu podniku byl prověřen a certifi-
kován v říjnu roku 2003 certifikačním orgánem SGS a každoročně 
je podroben dohlížecímu auditu. To rozhodně není špatný základ 
pro kvalitní výrobu. 

Výrobní program je poměrně stabilizovaný, což však neznamená, 
že není co zlepšovat a především ve smyslu vývoje nových potenci-
onálních výrobků máme mnoho plánů. A zde přesně platí již výše 
zmíněná nezbytnost znalosti trhu a jeho potřeb. Především u výrob-
ků s vyšší přidanou hodnotou vidíme velkou budoucnost. Problé-
mem zůstává vnímání spotřebitele, který doposud nerad (ne že neu-

mí!) rozlišuje rozdíly v kvalitě a dané cenové úrovni. Nejprve si 
nadšeně koupí velmi levný výrobek a poté si stěžuje na to, co ten 
výrobce vlastně vyrobil. A to, že maloobchod tento trend spíše pod-
poruje, situaci příliš nezlepšuje. Na jednu stranu je povinná dekla-
race celé řady údajů na výrobcích, na druhé se skutečně kvalitní 
obsah výrobku velmi těžko prosazuje. Je na nás, jak dokážeme tuto 
situaci dlouhodobě řešit – nejen ze strany výrobců, ale i maloobcho-
du. Chceme u spotřebitele podporovat zájem o výrobky vyšší kvali-
ty pod značkou Skaličan a aktivně mu je nabízet. Právě značka Ska-
ličan byla vždy známá svojí kvalitou, takže máme na co navazovat 
a co rozvíjet. Pozitivní je z našeho pohledu fakt, že podíl výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou stále roste. Také dochází k jisté polariza-
ci zájmu spotřebitele ve smyslu kvalitativní i peněžní hodnoty výrob-
ků – diferencuje se zájem o cenově dostupnější výrobky od způsobu 
prodeje kvalitnějších a hodnotnějších výrobků, což nám dává mož-
nost tyto výrobky lépe nabízet.

4.  Rozhodujícími odběrateli velkých a středních potravinářských pod-
niků jsou obchodní řetězce. Jaké s nimi máte zkušenosti Vy a jak 
hodnotíte – v odborných kruzích stále diskutovanou – obchod-
ní nerovnost řetězců a jejich dodavatelů? V podstatě existují dva 
vyhraněné protipólné názory na tento problém – první je ponechat 
vše trhu a druhý usiluje o zásah státu, resp. legislativní úpravu. 
Měl byste na tento problém svůj specifický způsob řešení? A jaký 
to je?

Tak odpověď na tuto otázku je hodna politologa či historika! 
Vždyť extrémní volnost trhu i maximální zásahy státu tu už byly 
s nám všem známým výsledkem. Jak jsem uvedl v předchozích odpo-
vědích – situace trhu je jasná realita. Nadnárodní řetězce rozhodně 
zásadním způsobem svoji obchodní politiku nezmění a ani legisla-
tivní kroky významnějšího dopadu nelze očekávat. Proto je napros-
to nezbytné se oprostit od ublížených reakcí ve vztahu k obchodním 
partnerům a jít cestou společného poznávání vzájemných možností, 
potřeb a jejich naplňování. V tomto smyslu partnerství je to rozhod-
ně o to těžší, pokud máte za partnera nadnárodní řetězec, který si 
přináší pro českého výrobce doposud nepoznané know how a náro-
ky. Osobně jsem v kontaktu s tímto typem zákazníka od jejich prvo-
počátků na českém trhu a mám rozhodně spíše pozitivní zkušenos-
ti ze spolupráce. Vysoké nároky maloobchodních systémů jsou do 
značné míry iniciátorem rozvoje výrobců ať už ve smyslu vývoje pro-
duktů, nebo s nimi spojených služeb. Ideální je, pokud se výrobce 
a obchodník dokážou vzájemně v této činnosti podporovat. Pokud 
dochází k problémům, většinou mají profesionální, avšak tvrdý pří-
stup při jejich řešení. Pokud nedostávají přesně ten produkt či služ-
bu v kvalitě, na kterou jsou zvyklí v jiných zemích, tak si nakou-
pí jinde, třeba v Rakousku... To, že mají řetězce finanční extrémní 
nároky ve smyslu poplatků, je jiná otázka. Tady bych viděl urči-
té možnosti, jak legislativně vymezit oprávněnost takových nároků, 
a i z pohledu finančních úřadů by bylo zajímavé posoudit reálnost 
účtovaných „služeb“. Nicméně je na každém výrobci, aby si dokázal 
profitabilitu včetně tohoto typu nákladů spočítat a je jeho svobod-
ným rozhodnutím, zda takové obchodování akceptuje. A jsme zpět 
u výrobních nákladů, tržní vs. „tržní“ hodnoty výrobků, profitabili-
ty výrobců a jejich vůle a schopnosti k profesionálnímu partnerství 
s odběrateli. Celá řada zaniknuvších firem je důkazem náročnos-
ti trhu a varovným příkladem pro fungující společnosti. I přesto se 
naprosto běžně vyskytují dodavatelé s cenami pod výrobními nákla-
dy a jsou odběrateli dáváni za příklad „jak to jde“ bez ohledu na krát-
kodobost takového přístupu. V takové situaci je pak pozice ostatních 
výrobců komplikovaná a velmi obtížně se v závislosti na tržní ceně 
zvířat prosazují úpravy cen dál v distribučním řetězci tak, abychom 
garantovali dlouhodobý rozvoj spolupráce. To lze řešit jedině otevře-
nou komunikací mezi dodavateli a obchodníky s důrazem na dlou-
hodobou profitabilitu obou stran.

5.  Prošel jste řadou manažerských postů, a to může přinášet pozi-
tivní nadhled a možnosti netradičních a zaběhlých řešení. K tomu 
jste mladý člověk, který má určitě řadu předsevzetí „něco“ doká-
zat sobě a i druhým. Prozraďte nám, jak jste rozhodnut využí-
vat této výhody. A mohl byste v těchto souvislostech vyslovit své 
manažerské krédo? 

Děkuji za zařazení do kategorie „mladý“. Nevím, jak by tento 
názor vnímali mí synové, a také je fakt, že v české ekonomice je 
celá řada mladších velmi úspěšných manažerů a podnikatelů. Pokud 
chci něco dokázat sobě i druhým, tak to, že Skaličan má své místo 
na trhu. Ale máte pravdu, že tak tradiční obor, jako je výroba masa 
a masných výrobků, by oživilo několik méně tradičních projektů či 
postupů. Právě tradice masného oboru přímo vybízí k tomu, jak 
tyto tradice přetavit v budoucí výhody a rozvoj. Z dosavadní praxe 
rozhodně mám z čeho čerpat a těším se na uplatnění dosavadních 
zkušeností z oborů, které byly v mnohém konkurenčnější. A pevně 
věřím, že to bude na Skaličanu dobře znát. Z toho by se dalo vyge-
nerovat krédo založené na werichovském „když už člověk jednou je, 
tak má koukat, aby byl“, takže „když už něco děláš, tak koukej, aby 
to k něčemu bylo“. Tak vidíte, a jsme zpět u výsledků...

 Za Vaše odpovědi děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Hledáte nová odbytiště pro své produkty? 
Rádi byste vytvořili vyšší přidanou hodnotu? 
Ukážeme Vám způsob, jak toho můžete po 
vzoru mlékáren na západ od našich hranic 
dosáhnout.

Získat nové trhy je nyní mnohem snadnější
Velká část mlékárenských podniků nabízí své 

produkty nejen spotřebitelskému trhu, ale i dalším 
výrobcům, kteří využívají tyto mlékárenské polo-
tovary pro svou další výrobu. Jedná se o mléko, 
smetanu, jogurt, kondenzované mléko apod. Do-
dávky těmto průmyslovým klientům se uskuteč-
ňují dle možností mlékárny obvykle v cisternách 
nebo nerezových tancích. Na první pohled by se 
zdálo, že zde nelze nic změnit.

Co však v případě, kdy odběratel nemá vlastní 
stacionární nádrž, do které by cisternu přečerpal, 
nebo nemá rozvod dusíku, aby mohl při vypouštění 
nerezové tanky udržovat pod tlakem (např. nemoc-
nice, menší pekárny nebo výrobci cukrovinek)?

Řešením jsou kontejnery Combo, které nahra-
zují nerezové tanky nejen z důvodu nízké ceny 
(o cca 70 % nižší pořizovací cena). Tento nový 
typ obalu o objemu 250 nebo 1000 litrů umož-
ňuje dodávat asepticky balený produkt prakticky 
komukoliv. Mnohým mlékárnám se tak otevírají 
zcela nové trhy, které doposud byly jen obtížně 

řešitelné. Cesta ke Combo kontejnerům je velmi 
snadná – výrobce nabízí kromě možnosti poříze-
ní (i na leasing) také pronájem těchto obalů, např. 
pro časově omezené projekty. 

Combo kontejner je vždy připraven k plnění – 
bez nutnosti sterilizace. Připojíte (závit DN50), 
naplníte a rozvezete odběratelům. Kontejnery ma-
jí čtvercový půdorys vhodný pro nákladní přepra-
vu. Zákazníci ocení snadnou obsluhu, možnost 
postupného vypouštění, malé zbytkové množství 
v obalu, a to vše, aniž by museli připojovat na 
zdroj ochranné atmosféry.

Mlékárna, která se rozhodne Combo kontej-
nery používat, tak přináší svému zákazníkovi ne-
jen určitý mlékárenský produkt, ale v kombinaci 
s tímto obalem i úplný a efektivní dodavatelský 
servis. Je to nejen konkurenční výhoda, ale také 
cesta k vyšším maržím.

Některé přední české mlékárny již začaly vy-
užívat Combo kontejnery pro externí dodávky, 
ale také pro interní manipulaci.

Průmyslové balení jogurtu (250 l)

Combo kontejner (1000 l)

Navštivte nás na

Embax Print Brno, pavilon V,

stánek č. 104.

Více informací lze získat na

www.combo-kontejner.cz.
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Za 15 let od svého vzniku urazi-
la KONTINUA pořádný kus ces-
ty. Dnes je to dynamicky se rozvíje-
jící potravinářská společnost s výluč-
ně českým kapitálem, která navázala 
na věhlas a tradici hostivařské pekár-
ny a v nových podmínkách ji rozvinu-
la prostřednictvím moderního výrob-
ního zařízení, nových technologic-
kých postupů a efektivních způsobů 
podnikání.

Díky rozsáhlým investicím se poda-
řilo výrazně rozšířit kapacitní mož-
nosti výroby a několikanásobně zvý-
šit obrat i hodnotu společnosti. Velký 
podíl na tom měla nepochybně sku-
tečnost, že si KONTINUA od samé-
ho počátku vytvořila velmi dobré jmé-
no u svých zákazníků, především díky 
vysoké a stálé kvalitě výrobků, a doká-
zala tak, že na moderním strojním 
zařízení lze navázat na tradici řemesl-
né pekařské výroby. 

Původní provoz hostivařské pekárny byl postupně rozšířen 
o pobočky v Mělníku a Staré Boleslavi – společnost tím zvýšila svo-
ji stabilitu, obohatila nabídku výrobků a nabídla komplexnější služ-
by většímu počtu zákazníků. 

KONTINUA se po celé období své existence profiluje jako spo-
lehlivý obchodní partner, který pružně reaguje na impulsy zákazní-
ků a vysokou kvalitou svých produktů upevňuje postavení na trhu.

Mezníky společnosti:
Březen 1992 Zahájení výroby KONTINUA, spol. s r. o.

1992–1997  Kompletní rekonstrukce výrobního areálu pekárny 
Hostivař

1992  Zahájení prodeje zlepšujících přípravků a směsí na 
trhu ČR

1995  Akvizice okresní cukrárny Mělník a její rekonstruk-
ce na výrobnu zlepšujících přípravků a pekárnu

2002–2004  Příprava společnosti na tržní podmínky a vstup ČR 
do EU

2004–2005  Realizace projektu Logistické a vývojové centrum
St. Boleslav

2006 KONTINUA přesahuje hranici tržeb 245 mil. Kč

                 EKONOMICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI Údaje v mil. Kč

1992 2000 2006
TRŽBY 94,9 145,7 245,3
AKTIVA 47,8  68,3 113,9
POČET ZAMĚSTNANCŮ 118 185 212

H I S T O R I E
Založení hostivařské pekárny se datuje ještě před období vzniku 

první Československé republiky, konkrétně do let 1917–1918. Zakla-
datelem byl pan J. M. Kašpar. Historické prameny uvádějí, že se zde 
vyráběly těstoviny určené pro vojenské posádky v Čechách, a trvan-
livé pečivo, zejména pak perník a oplatky, které se pod značkou 
JEMKA těšily velké oblibě Pražanů. 

Kolem roku 1940 se v objektu začal péci chléb a rohlíky a jako 
další výrobky jsou vzpomínány sušenky a piškoty. Továrna díky kva-
litě svých výrobků prosperovala a zvolna se rozrůstala.

Po znárodnění v roce 1948 a několikeré delimitaci se po roce 
1960 začala psát historie průmyslové pekárny. Byly instalovány pečí-
cí linky, přistavěna sila a postupně se obnovovaly a modernizovaly 
linky na běžné pečivo.

Rozvoj v plánovitém socialistickém hospodářství byl ukončen 
koncem sedmdesátých let minulého století myšlenkou vybudovat 
v Praze komplex velkokapacitních pekáren a do těchto kolosů kon-
centrovat veškerou pekárenskou výrobu. Ostatní střední a malé peká-
renské výroby měly být uzavřeny a zrušeny.

V souvislosti s privatizací státních podniků počátkem devade-
sátých let byla sice řada pekáren postupně uzavřena, část z nich 
však díky kvalitnímu řízení nejen přežila, ale dále se aktivně rozví-
jela. Mezi první společnosti, které nových možností využily a zača-
ly budovat svou pozici na trhu v nových podmínkách, se zařadila 
i KONTINUA.

Díky uplatnění zákona o mimosoudních rehabilitacích došlo 
k navrácení areálu pekárny paní Ireně Kašparové. Fyzické převze-
tí bylo nicméně podmíněno kvalitním privatizačním projektem, 
na jehož základě byla v roce 1991 založena obchodní společnost 
KONTINUA, spol. s r. o. Kromě restituentů se společníky stali 
a dodnes jsou tři odborníci z pekařského oboru – Ing. Pavel Hubá-
ček, Ing. Jaroslav Albrecht a pan Stanislav Holý.

Zahájením výroby v březnu 1992 se začala psát novodobá historie 
hostivařské pekárny pod novým názvem KONTINUA.

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y 
Pekárny KONTINUA v Praze - Hostivaři a Mělníku vyrábí široký 

sortiment pekařských výrobků rozmanitých tvarů, chutí i vůní.
Na moderním strojním zařízení se v souladu s nejnovějšími tech-

nologickými trendy a ve spojení se zručností pekařských mistrů 
dosahuje výborné kvality, která byla oceněna na řadě oborových 
soutěží.

Na 150 čerstvých a křupavých druhů chleba, běžného a jemné-
ho pečiva se několikrát denně rozváží k více než 500 odběratelů do 
spádových oblastí Prahy a Středočeského kraje.

Ing. Pavel Hubáček
generální ředitel

KONTINUA 15 LET NA TRHU

Mezi speciality pekařské divize patří vyhlášený Hostivařský 
pecen, Selský chléb z pekárny Mělník, oblíbené jsou všechny dru-
hy baget, výrobky zdravé výživy, koblihy, slané tyčinky a další pekař-
ské výrobky.

U výrobků pekáren KONTINUA se vždy klade důraz na vyso-
kou kvalitu, zdravotní nezávadnost a užitnou hodnotu pro spotře-
bitele.

Výrobní a technologické zázemí společnosti umožňuje vhodně 
a jedinečným způsobem kombinovat potenciál tradičních pekař-
ských receptur s novinkami z vlastní produkce přípravků a směsí. 
Díky této možnosti uvádí obě pekárny na trh řadu atraktivních novi-
nek, které jsou v souladu s aktuálními stravovacími trendy, a jsou 
zároveň i velmi chutné a oblíbené mezi spotřebiteli.

Z L E P Š U J Í C Í  P Ř Í P R A V K Y
KONTINUA se ve výrobě a prodeji zlepšujících přípravků a smě-

sí pro pekaře a cukráře řadí mezi přední producenty v České repub-
lice.

S využitím podpory ze strukturálních fondů EU společnost vybu-
dovala v roce 2005 moderní distribuční centrum v Brandýse - Sta-
ré Boleslavi.

Nově otevřené Logistické a vývojové centrum zahrnuje multi-
funkční sklad, logistický uzel a školicí a vývojovou základnu.

Díky moderní laboratoři je zajištěn vysoký stupeň jakosti a zdra-
votní nezávadnosti potravin dle standardů platných v EU.

Účelně řešený velkoprostorový sklad umožňuje využitím systé-
mu čárových kódů snadné a efektivní sledování toku surovin a hoto-
vých směsí. 

Ve zkušební pekárně vývojového centra se operativně ověřují 
výsledky vlastního vývoje. Dle požadavků zákazníků je možné upra-
vit technologii „na míru“ daným provozním podmínkám. 

Vedle osvědčených přípravků Boerol a Brotstabil je pod znač-
kou „pečte s námi“ v nabídce široká paleta nově vyvinutých pří-
pravků a směsí.

Prostřednictvím regionálních prodejců je zákazníkům zajišťová-
na rychlá dodávka zboží a kvalitní technologický servis na celém 
území České republiky.

Společnost aktivně spolupracuje s VŠCHT Praha při řešení 
nových technologických postupů a aplikaci získaných poznatků do 
výrobní praxe. 

Distribuční sklad ve Staré Boleslavi

M A R K E T I N G
Marketingově orientovaná společnost

KONTINUA se hodlá profilovat jako marketingově orientovaná 
společnost, která pružně reaguje na impulsy z trhu, neustále sledu-
je nové spotřebitelské trendy a inovuje sortiment. Chceme nabízet 
výrobky nejvyšší kvality s vysokou užitnou hodnotou pro zákazní-
ka a špičkový servis. Cílem našeho snažení je spokojený prodejce 
a spokojený spotřebitel. 

Nová tvář
KONTINUA zmodernizovala v souvislosti se vstupem na evrop-

ský trh svoji tvář. Nové grafické ztvárnění firemního loga a obchod-
ních značek podporuje a lépe vyjadřuje nastartované pozitivní změ-
ny v podnikání. Symbol pečené žemle rozdělené písmenem „K“ 
zdůrazňuje integritu obou hlavních činností společnosti – výroby 
a prodeje pekařských výrobků a zlepšujících přípravků. Nový kon-
cept reklamní komunikace podává obchodním partnerům zřetel-
nou informaci o profesionalitě a rostoucí technické a technologic-
ké úrovni firmy.

Zákazník si může spojit kvalitní a osvědčené produkty s jejich 
novými symboly, je akcelerován rozvoj nových značek společ-
nosti.

Účast na výstavách
Obchodní aktivity společnosti KONTINUA jsou podporovány 

řadou ocenění z výstav a veletrhů pořádaných v ČR i zahraničí. 

Vlastnictví certifikátů a ocenění
Diplom vítězi soutěže „Chléb roku“ České republiky – rok 2001 
Certifikát systému kvality dle normy ISO 9001: 2000 – rok 2003
Diplomy za „Chléb vynikající kvality“ v soutěži o Chléb roku – rok 
2005 a 2006.
Ocenění značkou národní kvality KlasA pro 6 vynikajících pekař-
ských specialit na výstavě Země živitelka – srpen 2006

V I Z E / C Í L E
Dotace z evropských fondů

KONTINUA chce být i nadále úspěšná v čerpání evropských 
dotačních zdrojů. Věříme, že naše nové rozvojové programy a inves-
tiční záměry směřující k modernizaci výrobních provozů budou pod-
pořeny dotacemi z fondů EU. Víme, jak a kam chceme jít, investu-
jeme do budoucnosti.

Vzdělávání zaměstnanců
Uspět na dnes již evropském trhu potravin znamená podávat 

vysoké výkony a dosahovat mimořádných výsledků. Investici do 
vzdělávání a školení svých zaměstnanců proto považujeme za prio-
ritu. Vzdělávání podněcuje naši vůli a odhodlání přijímat nové myš-
lenky a neustále se zdokonalovat.

KONTINUA školí své zaměstnance ve vzdělávacím 
projektu s přispěním finanční dotace z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Naší strategií je systematické budování společnosti, 
která je: 

STABILNÍ
�  s pevným postavením na trhu potravin, efektivním hospodařením 

a širokou odběratelskou základnou; neustálou kontrolou výkon-
nosti všech organizačních jednotek poskytující jistotu účelného 
nakládání s prostředky 

MODERNÍ
�  s aktivním přístupem k využívání inovačních postupů a technolo-

gií, splňující náročné požadavky na potravinářskou výrobu a trva-
le vyhledávající nové příležitosti ke zlepšování 

SPOLEHLIVÁ
�  s vynikajícím servisem a službami díky kvalifikovaným pracov-

níkům, odpovídajícímu technickému a technologickému vyba-
vení a ověřeným postupům systému jakosti podle normy ISO 
9001:2000

VNÍMAVÁ
�  citlivě reagující na životní prostředí v místech svého podnikání 

a vnímavá k potřebám lidí v nouzi, kterým prostřednictvím chari-
tativních organizací a svých výrobků podává pomocnou ruku.

Ing. Dřízal Jaromír, ředitel marketingu

Kontakty: KONTINUA, spol. s r. o. 
Miranova 148/10, 102 00 Praha 10 Hostivař

tel.: 271 096 500      e-mail: info@kontinua.cz 
www.kontinua.cz

Hostivařský pecen SALIMA 2006



PROFESNÍ PRAXE:
–  od roku 1996 ve spol. Ahold, jako Category manager, nákupčí, 

2001–2003 buying manager Ahold Europe na centrále v Zaan-
damu (Nizozemsko)

–  2003 až 2005 – manažer privátních značek Ahold Central Euro-
pe

–  září 2005 – únor 2007 – ředitel oddělení pro mezinárodní klí-
čové zákazníky skupiny Kofola (strategie a řízení klíčových 
zákazníků – mezinárodních obchodních řetězců v ČR, SR, 
Polsku a Maďarsku)

–  od 1. března, 2007 – ředitel společnosti Klimo s. r. o.

ZÁLIBY A ZÁJMY:
sport – běh, tenis, lyžování, kolo, cestování, fotografování

RODINA:
ženatý, 2 děti

Jste novým ředitelem společnosti KLIMO s. r. o., která patří do 
skupiny KOFOLA. Mohl byste nám Vaší společnost představit? A sou-
časně přiblížit i Vaši obchodní strategii a směry, kterými se bude spo-
lečnost pod Vaším vedením ubírat?

Klimo je v současnosti mezi 3 největšími výrobci privátních 
značek nealkoholických nápojů v ČR. Vyrábí především syce-
né nápoje a vody, spojením s Kofolou se sortimentní potenciál 

P Ř E D S T A V U J E M E :
Ing. Jiří Soural – nový ředitel společnosti KLIMO s. r. o. 

v nabídce privátních značek rozšířil o další kategorie výrobků jako 
např. sirupy, ci tronové koncentráty nebo dětské nápoje. Hlavním 
předmětem obchodování Klima budou tedy maloobchodní (pri-
vátní) značky, kde chceme být nejen pouhým výrobcem a doda-
vatelem, ale i spolehlivým a profesionálním partnerem a odborní-
kem svým zákazníkům. Konkrétně to bude znamenat např. lepší 
a rychlejší realizaci a uvedení produktů na trh. Chceme také využít 
spojení zkušenosti, know-how z vývoje výrobků a výrobní záze-
mí Kofoly a zkušenosti Klimo s výrobou maloobchodních značek 
nápojů a „ušít“ zákazníkům výrobky na míru. Během let 2007–08 
chceme svou působnost významně rozšířit i na ostatní trhy V4 
a do okolních zemí. V horizontu 5 let chceme patřit mezi 3 nej-
významnější prodejce maloobchodních značek nealkoholických 
nápojů v celém středoevropském regionu. 

Cristal Water – neochucené, ochucené, ledové čaje a Aqua, a ta-
ké s řadou diskontních limonád Limča. Tyto výrobky budeme také 
nabízet zákazníkům pod jejich maloobchodní značkou. K tomuto 
sortimentu sycených nápojů a vod přibudou od 1. dubna také vý-
robky pod maloobchodními značkami, které dnes vyrábí a dodává 
zákazníkům Kofola. Jedná se především o sirupy a citronové kon-
centráty. Tímto krokem přistoupíme k užší orientaci Klima, jako 
specialisty na maloobchodní značky. 

Tržní podíly maloobchodních značek do budoucna ještě poros-
tou na úkor slabších lokálních značek, u nealkoholických nápojů 
tento vývoj poněkud stagnuje, nicméně se předpokládá, že proběh-
ne určitá diverzifikace těchto produktů. Maloobchodní značky ne-
budou vyjadřovat jen to nejlevnější, co zákazník v obchodě koupí, 
ale třeba strategický záměr obchodníka nabízet kvalitní nebo uni-
kátní produkty. A to je i naše cesta. Vedle sortimentu maloobchod-
ních značek budeme dále vyvíjet a prodávat výrobky pod našimi tzv. 
diskontními značkami, jako vhodný doplněk k již zmíněným malo-
obchodním značkám nebo jako alternativu pro zákazníky, kteří své 
vlastní maloobchodní značky nemají např. na tradičním trhu. Na-
ší další velkou výhodou je spojení s Kofolou, především s jejím vý-
robním a vývojovým zázemím. To nám umožní jednak expanzi do 
okolních zemí – na Slovensko, do Polska či Maďarska, kde budeme 
moci využít výrobních kapacit našich sesterských společností Ko-
foly v těchto zemích a jednak s využitím zkušeností vývoje výrobků 
v Kofole budeme moci obohatit naši nabídku o nové a třeba již zmí-
něné unikátní výrobky.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Jak navazuje současný výrobní program na výrobkovou nabídku 
společnosti KLIMO s. r. o.? Budou původní značky limonád KLI-
MO zachovány? A jak bude vypadat celkově nabízený sortiment ne-
alkoholických nápojů a pro koho je určen?

Jádrem sortimentu Klima budou nadále sycené nápoje a vody. 
V naší nabídce budeme pokračovat s výrobky řady Klimo speci-
ál, např. výrobek Citronela nebo Hrozen, s vodami pod značkou 

Výrobce:
Pejskar & Spol., spol. s r. o.

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Provozovna:

Žďárská 296, 549 54
Police nad Metují

Distributor:
Made Group, a. s.

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
www.madegroup.cz

Provozovna Praha:
 Kostelecká 894/61

196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: +420 283 933 817–20

fax: +420 255 706 676
e-mail: info@madegroup.cz

objednavky@madegroup.cz

Provozovna Olomouc:
Wolkerova 31

779 00 Olomouc
tel.: / fax: +420 585 417 070

+420 585 416 043
e-mail:

olomouc@madegroup.cz

Společnost Pejskar & spol. patří do skupiny Made Group, a. s.
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Valašské Meziříčí (red) – BIO 
kysaný nápoj s jahodovou příchu-
tí vám pomůže překonat boj s jarní 
únavou. Mlékárna Valašské Meziří-
čí přináší na náš trh další typ nápo-
je v kvalitě BIO. Český produkt obo-
hacený probiotickou kulturou obsa-
huje rovněž vitaminy a minerály. Je 
vyrobený z mléka vyprodukovaného 
na valašské ekologické farmě. První 
z řady BIO – BIO kysaný nápoj Mlé-
kárny Valašské Meziříčí – se stal 
Českou Biopotravinou roku 2006. 

„Výrobek BIO kysaný nápoj s jahodo-
vou příchutí je obohacený o probiotic-
kou kulturu. Probiotické kmeny mikro-
organismů chrání zažívací trakt, har-
monizují zažívání po léčbě antibiotiky, 
dokonce přispívají ke snižování hladi-
ny cholesterolu. Kultury mléčného kva-
šení zlepšují stav střevní sliznice a tím 
i vstřebávání živin ve střevě, upravují 
trávení a brání zácpě. Zároveň také zvy-
šují obranyschopnost organismu,“ říká 
RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc., 
odbornice na zdravou výživu. „Zaky-
sané mléčné výrobky jsou významným 
zdrojem vápníku. Z těchto výrobků tělo 
vápník nejlépe vstřebává. Půl litru záky-
su zajistí organismu 600 mg vápníku,“ 
dodává doktorka Oliveriusová.

BIO kysaný nápoj s jahodovou příchutí

„Biopotravina je potravina vyrobená 
ze surovin pocházejících z ekologic-
kého zemědělství. V České republice 
platí ustanovení o povinném označe-
ní veškerých produktů ekozemědělství 
značkou BIO,“ říká ředitelka Mlékárny 
Valašské Meziříčí MVDr. Jana Novot-
ná. „To, že jsme se vydali nejenom 
správnou, ale i úspěšnou cestou ke 
zdraví,  dokládá loňské ocenění naše-

ho prvního produktu řady BIO. BIO 
kysaný nápoj získal titul Česká Biopo-
travina roku 2006 za výbornou chuť, 
praktické balení, vkusný obal a širo-
kou dostupnost zákazníkům,“ dodává 
MVDr. Jana Novotná.

BIO kysaný nápoj oceněný titulem Čes-
ká Biopotravina roku 2006

BIO kysaný nápoj obsahuje probi-
otické kultury, vitaminy a minerály

účinné v boji proti jarní únavě. 
Při jarní únavě se tělo vyrovnává 
s nashromážděnými toxiny, nedostat-
kem vitaminů, minerálů a sluneční-
ho záření. BIO kysaný nápoj pomáhá 
upravit životosprávu a zejména pročis-
tit organismus. Probiotické kmeny ma-
jí regulační vliv na střevní mikroflóru, 
přispívají k její přirozené rovnováze, 
chrání zažívací trakt. Působí pozitiv-
ně na imunitní systém a zvyšuje naši 
obranyschop nost.

Výrobek lze zakoupit
v běžné obchodní síti do MOC 20,- Kč.

Obal BIO kysaného nápoje s jaho-
dovou příchutí s uzavíratelným šrou-
bovacím uzávěrem zaujme neotřelým 
designem s logem BIO. Zadní strana 
je doplněna emblémem národní znač-
ky pro biopotraviny – známým jako 
„biozebra“. Mlékárna Valašské Meziří-
čí zvolila typ obalu Diamond Pure-Pak® 
Curve 0,5 l společnosti Elopak. Karton 
se stříškou kromě elegantní vlnky na 
boku obalu vyniká zaoblením spodní 
strany stříšky, které umožňuje použít 
širší šroubovací uzávěr pro usnadně-
né nalévání, pohodlnou konzumaci, 
konzumaci mimo domov, při rekrea-
ci a sportu, dokonalé zpětné uzavření 
produktu. Technologie obalů Pure-Pak® 

od společnosti Elopak zajišťuje nejlepší 
ochranu před světlem, uchovává nutrič-
ní hodnoty výrobku a zachovává celko-
vou čerstvost nápoje. Výrobek má trvan-
livost tři týdny při uchování v chladicím
řetězci. 

BIO kysaný nápoj s jahodovou příchutí – účinný boj s jarní únavou

„Malý mléčný balíček“ (Dairy Mini 
Package) je pracovní název pro sadu do-
kumentů, které zahrnují změny několi-
ka předpisů Evropské unie dotýkajících 
se úzce života mlékařů. Jedná se přede-
vším o novelu Směrice Rady 2001/114/
ES o některých druzích zahuštěného 
a sušeného mléka určeného k lidské 
spotřebě, nařízení Rady, kterým se mě-
ní nařízení (ES) č. 1255/1999 o společ-
né organizaci trhu s mlékem a mléčný-
mi výrobky a nařízení Rady, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 2597 stanovující 
doplňující pravidla společné organiza-
ce trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
pro konzumní mléko. Tyto návrhy byly 
počátkem roku projednány a předlože-
ny Evropskou komisí a díky navrhova-
ným změnám by mělo především dojít 
ke zjednodušení řady předpisů v odvět-
ví mléka ve prospěch všech zúčastně-
ných stran, tedy jak průmyslu, tak ob-
chodu, ale i státních institucí. Evrop-
ská komise usiluje nyní o to, aby tato 
minireforma byla odsouhlasena Radou 
v období současného německého před-
sednictví, tedy nejdéle do konce června 
letošního roku.

Co vše tato minireforma zahrnuje?

1.  Standardizaci proteinů v případě 
„mléčných konzerv“ – tj. sušených 
a zahuštěných mlék; návrh předpo-
kládá povolit standardizaci bílkovin 
na hodnotu 34 %, přičemž v návaz-
nosti na to by mělo dojít ke změně 
intervenční ceny pro SOM. 

2.  Změny v CMO, tedy ve společné or-
ganizaci trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky

•  zavedení jednotné sazby v přípa-
dě podpory pro mléko dodávané 
do škol: dosud se podpora vypláce-
la podle obsahu tuku výrobku, což 
vyvolávalo oprávněnou kritiku ze 
strany specialistů na výživu. Rov-
něž EDA významně intervenova-
la v této záležitosti. Navržená změ-
na spočívá v tom, aby byly podpo-
ry poskytovány na všechny druhy 
„školních“ mlék bez ohledu na je-
jich tučnost

•  zrušení některých podpor pro pri-
vátní skladování smetany (již se ne-
využívá), SOM a másla

•  zrušení povinného používání do-
vozní licence

•  zrušení „spouštěcích“ mechanismů 
pro intervenci másla

Současný stav: spouštěcí mechanismus 
je odvislý od tržních cen (dva po so-
bě následující týdny je průměrná ce-
na másla rovna či přesahuje 92 % inter-
venční ceny)

Nový návrh Komise: zrušení tohoto ak-
tivačního podnětu pro nákup do inter-
vencí – intervenční agentury mohou 
jednoduše nakupovat máslo za 90 % IC 
od 1. března až do doby, kdy bylo do-
saženo stanoveného objemového „stro-
pu“ Společenství

3.  Změny v nařízeních týkajících se ob-
sahu tuku u konzumních mlék

Dnes předpisy rozlišují 3 výrobní sku-
piny konzumních mlék:

•  Odstředěné mléko (s obsahem tuku 
nejvýše 0,5 %)

•  Polotučné mléko (tučnost 1,5–1,8 %)

•  Plnotučné mléko (tučnost nejmé-
ně 3,5 %)

Návrh Komise sice předpokládá udrže-
ní těchto tří kategorií, chce však v rám-
ci nich zcela liberalizovat obsah tuku 
a doslova povolit prodej mléka s libo-
volnou tučností s tím, že bude deklaro-
ván skutečný obsah tuku na etiketě.

Tento návrh se však průmyslu i přes 
jeho liberálnost jeví jako velmi neprak-
tický, neboť by mohl v konečné fázi 
vést k matení spotřebitelů. Z těchto 
důvodů proto nyní apeluje Evropská 
mlékařská asociace na Komisi, aby ta-
to část „balíčku“ byla zatím odložena 
a důkladně projednána mezi členský-
mi zeměmi.

Přijetí mléčné minireformy je beze-
sporu dobrým počinem Komise při po-
stupném zjednodušování složité evrop-
ské administrativy, vedoucí k postupné-
mu uvolňování a liberalizaci mléčného 
trhu a to vše v duchu probíhající re-
formy Společné zemědělské politiky. 
Členské státy právě z těchto důvodů 
většinou již dnes uvedené navrhované 
změny vítají a podporují.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., ČMSM 

Mléčná minireforma neboli „Malý mléčný balíček“

Příšovice (Liberecko) (bo) – Zhru-
ba 150 milionů korun investovala 
společnost Plastcom do moderniza-
ce mlékárny v Příšovicích. Provoz, 
který splňuje evropské hygienické 
i veterinární normy, se specializuje 
na výrobu tvrdých sýrů Eidam a más-
la. Už v létě chce ale podnik začít 
zkoušet v poloprovozních podmín-
kách výrobu zakysaných produktů 
se sójovým koncentrátem. U příleži-
tosti zprovoznění nové výrobní linky 
to novinářům řekl předseda předsta-
venstva Plastcomu Jiří Tůma. 

Mlékárna Plastcom a Krkonošské 
mlékárny v Kruhu na Semilsku jsou je-
dinými dvěma velkými mlékárenskými 
podniky v Libereckém kraji. V minulos-
ti přitom byly v kraji další dvě velké mlé-

kárny v Liberci a České Lípě, které ale 
zkrachovaly už v 90. letech. Kvůli zpřís-
nění norem po vstupu Česka do Evrop-
ské unie pak výrobu zastavily také dal-
ší menší firmy jako sýrárna ve Velkém 
Valtinově nebo v Rovensku pod Troska-
mi, které nechtěly investovat miliony do 
úpravy technologií. 

Mlékárna v Příšovicích podle Tů-
my investovat do modernizace muse-
la. „Když jsme v roce 1996 mlékárnu 
získali, nesmělo se v ní vyrábět, nespl-
ňovala hygienické předpisy,“ uvedl. 
Pokud chtěl Plastcom v Příšovicích 
vyrábět, musel do modernizace inves-
tovat. „Dnes provoz splňuje všechny 
požadavky, přesto tím ale investice ne-
končí,“ poznamenal. V budoucnu by 
firma chtěla například koupit moder-
ní balicí linku, která by snížila náro-

ky na obsluhu. Investovat chce také 
do zařízení, které by umožnilo rozší-
řit sortiment. 

„Připravujeme projekty, na které by-
chom mohli dosáhnout na dotace z ev-
ropských fondů, kde má být do roku 
2013 pro české potravináře k dispozici 
kolem 500 milionů korun ročně,“ řekl 
Tůma. V minulosti podnik čerpal do-
tace zejména od českého státu – téměř 
osm milionů korun získal z minister-
stva zemědělství a 2,8 milionu přispě-
lo ministerstvo průmyslu na plynovou 
kotelnu. Modernizací postupně pro-
chází i čistírna odpadních vod. 

Plastcom zaměstnává zhruba 55 
pracovníků v dvousměnném provozu. 
Denně zpracuje 82 000 litrů mléka, 
které sváží z celého Libereckého kra-
je a ze sousedního Mladoboleslavska 

a Jičínska. „V létě by se měla spotřeba 
zvýšit v souvislosti s novou výrobou na 
92 000 litrů mléka denně,“ uvedl Tů-
ma. Největším problémem je podle něj 
vysoká cena, která představuje u eida-
mu 70 procent nákladů, u másla dokon-
ce 90 procent. Za únor platil Plastcom 
dodavatelům v průměru 7,86 Kč za li-
tr, což je jedna z nejvyšších výkupních 
cen v Česku. 

„Němci ale platí víc, protože ma-
jí o české mléko zájem,“ dodal Tůma. 
Podle informací agrární komory v Li-
bereckém kraji dodávají do Německa 
mléko hlavně velcí chovatelé z Jablo-
necka a Semilska. V mlékárně firmy 
Müller v Drážďanech končí asi třetina 
produkce mléka od chovatelů z Libe-
reckého kraje. Podle Českého statis-
tického úřadu zemědělci v kraji chova-

li na konci loňského roku 18 200 krav 
a denně vyprodukovali téměř 175 000 
litrů mléka. Na počátku 90. let byly ale 
stavy krav v kraji zhruba třikrát vyšší. 
I to je podle Tůmy důvod, proč mléká-
renských podniků ubylo.

Plastcom nákladně modernizuje příšovickou mlékárnu 
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VÝROBA MLÉKA
Výroba mléka v zemědělství má v ČR dlouhodobou tradici. Jeho předválečná produkce dosáhla v roce 

1936 3,8 mld. litrů a v poválečném období se do roku 1989 zvýšila na 4,9 mld. litrů. V průběhu trans-
formačního období se výroba mléka prudce snížila a stabilizovala se přibližně na úrovni 2,7 mld. litrů, 
která zhruba navazuje na stanovenou výši mléčné kvóty.

Pro ČR byla přístupovou smlouvou stanovena národní kvóta ve výši 2 682,2 mil. kg (z toho dodávko-
vá kvóta 2 613,2 mil. kg a kvóta přímého prodeje 68,9 mil. kg). Vyjednaná kvóta zahrnovala navíc pro 
období 2004–2006 národní rezervu pro dodávky ve výši 55 788 tun. Po jejím uvolnění činí od 1. dubna 
2006 výše vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky 2 734 719 873 tun a pro přímý pro-
dej 3 211 127 tun. Národní referenční obsah tuku byl stanoven ve výši 4,21 %. Výroba mléka v zeměděl-
ství se zvýšila mezi rokem 2003 a 2006 o 48,7 mil. l z 2 645,7 mil. l, na 2 694,4 mil. l.

Na tomto výsledku se v roce 2003 podílela 466 173 dojených krav, jejichž počet se do roku 2006 snížil 
na 424 017 dojnic. Snižování stavů dojnic má dlouhodobý charakter a souvisí se zvyšováním užitkovosti, 
která se zvýšila z 5 756,2 l/ks v roce 2003 na 6 253,7 l/ks v roce 2005 a dále se zvyšuje.

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
Minulý rok 2006 byl již druhým celým rokem (po vstupu země do EU v květnu 2004) existence mlé-

kárenského průmyslu v rámci unijního trhu řízeného Společnou zemědělskou politikou EU. Analýza 
výsledků zpracování nakoupeného mléka na výrobky v těchto nových podmínkách poskytuje vhodnou 
možnost jejich porovnání s výsledky zpracování mléka v posledním úplném roce 2003 před vstupem 
země do EU.

Tab. č. 1                             Vývoj mlékárenské výroby v letech 2003–2006

2003 2004 2005 2006 Index/rozdíl
2006/2003

Nákup mléka – mil. l 2531 2496 2476 2330 92,1

Obsah tuku – % 3,973 3,996 3,90 3,90 -0,073 %

Obsah bílkovin – % 3,39 3,40 3,38 3,35 -0,04 %

Průměrná nákupní cena Kč/l 7,79 8,06 8,28 7,81 100,3

Konzumní mléko celkem – mil. l 478,4 503,1 572,7 593,5 124,1

       – pasterované – mil. l 137,2 144,1 147,8 116,2 84,7

       – trvanlivé – mil. l 336,8 355,0 421,5 473,6 140,6

       – školní – mil. l 4,4 4,0 3,4 3,7 84,1

Konz. smetany, vč. kysaných – mil. l 38,1 49,8 53,8 42,4 111,3

       – kysané – mil. l 11,3 13,8 14,3 13,3 117,7

       – nad 30 % tuku – mil. l 16,6 25,0 27,6 17,6 106,0

Jogurty – mil. kg 86,7 91,9 101,0 124,0 143,0

Kysané výrobky bez podmáslí – mil. kg 24,0 25,2 27,6 31,0 129,2

Máslo celkem – tis. t 65,2 59,3 54,1 52,1 79,9

Tvarohy – tis. t 32,7 34,4 29,4 28,2 86,2

Sýry celkem – tis. t 114,3 114,3 111,7 107,0 93,6

       – přírodní – tis. t 94,4 94,4 91,8 88,1 93,3

       – tavené – tis. t 19,9 19,9 20,0 18,9 95,0

Smet. krémy – tis. t 10,1 10,4 10,6 11,7 115,8

Tvarohové dezerty – tis. t 4,3 3,5 3,6 3,9 90,7

Sušené mléko celkem – tis. t (bez KDV) 63,5 53,2 51,0 36,1 56,9

       – odstředěné – tis. t 39,3 32,8 33,5 19,4 49,4

Údaje v tabulce jsou dostupným objektivním podkladem pro posouzení změn v nákupu mléka a struk-
tury výrobků z něho vyprodukovaných.

Objem nákupu mléka se mezi rokem 2003 a 2006 snížil o 201 mil. litrů na 2 330 mil. l (-7,9 %) 
v důsledku zvýšeného prodeje mléka v cisternách do zahraničí (převážně do Německa). Průměrná cena 
syrového mléka se zvýšila ze 7,79 Kč/l v roce 2003 na 8,06 Kč/l v roce 2004, ve kterém se začal pro-
jevovat vliv vyšších cen docilovaných v zemích EU-15. Trend zvyšování ceny syrového mléka kulmino-
val v březnu 2005, ve kterém cena dosáhla 8,44 Kč/l a poté se jako ekonomicky neudržitelná postupně 
snižovala. Celkově za rok 2005 dosáhla 8,28 Kč/l a za rok 2006 se dále snížila na 7,89 Kč/l.

Mimořádný vzestup na úseku zpracování vykázala výroba konzumního mléka, která se postupně 
zvyšovala ze 478,4 mil. l v roce 2003 na 693 mil. l v roce 2006 (+24 %) v důsledku rapidně zvýšeného 
vývozu tekutého mléka v konzumním balení na 200,9 mil. kg, který byl kompenzován dovozem pouze 
28,6 mil. kg mléka.

Mimořádně vzrostla výroba jogurtů. Její objem se ve sledovaném období zvýšil o 37,3 mil. tun na 124 
mil. tun (+43,0 %). Z vyrobeného množství bylo vyvezeno 39,6 mil. kg jogurtů, zatímco jejich dovoz 
dosáhl pouze 11,6 mil. kg.

Rovněž skupina ostatních tekutých kysaných výrobků vykázala výrazné zvýšení výroby.
Výroba všech druhů másla se mezi rokem 2003 a 2006 snížila o 13,1 tun (-21,1 %).
Nepříznivý vývoj výroby mezi rokem 2003 a 2006 vykázaly tvarohy a sýry. Výroba tvarohů se snížila 

o 4 500 tun na 28,2 tis. tun (-13,8 %), sýrů celkem, včetně tavených o 7 300 tun na 107 tis. tun (-6,4 %),
z toho sýrů přírodních o 6,3 tis. tun na 88,1 tis. tun (-6,7 %) a tavených sýrů o 1 tis. tun na 18.9 tis. tun 
(-5 %). Uvedené výpadky ve výrobě byly ovlivněny rapidně zvýšeným celkovým dovozem výrobků té-
to sortimentní skupiny (CN 0406) zahrnující sýry a tvarohy, který se zvýšil mezi rokem 2003 a 2006 
o 34 tis. tun na 57,3 tis. tun (+146 %), zatímco se jejich protisměrný vývoz zvýšil pouze o 3,3 tis. tun 
na 22,7 tis. tun (+12,3 %).

Výrazně se snížila výroba sušených mlék (bez KDV) o 27,4 tis. tun na 36,1 tis. tun (-43,1 %), z toho 
sušeného odtučněného mléka o 19,9 tis. tun na 19,4 tis. tun (-50,6 %).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Tab. č. 2     Vývoj zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky  (porovnání roku 2003 a 2006)

Název zboží Rok
Množství (tis. tun) Finanční hodnota (mil. Kč)

dovoz vývoz saldo dovoz vývoz saldo

Mléko a smetana
nezahušť. (0401)

2003
2006

51,3
105,2

13,7
557,7

-37,7
452,5

733,2
1176,0

148,5
4968

-584,6
3792,0

Mléko a smetana
zahušť. (0402)

2003
2006

2,2
6,2

68,4
38,5

66,2
32,3

59,9
261,6

2911,4
2073,1

2851,4
1811,5

Jogurty, kefír apod.
(0403)

2003
2006

29,2
33,4

6,7
51,2

-22,5
17,8

722,6
920,1

173,1
1428,9

-549,4
508,8

Máslo a jiné tuky z mléka
(0405)

2003
2006

5,0
10,5

23,0
20,0

18,0
9,5

255,3
888,8

870,6
1065,9

615,3
177,1

Sýry a tvaroh
(0406)

2003
2006

23,3
57,3

18,4
22,7

-4,9
-34,6

1893,9
4166,3

1340,6
1735,7

-553,3
-2430,6

Údaje v tabulce uvádějí přehled o změnách struktury vývozu a dovozu mlékárenských výrobků 
mezi rokem 2003 a 2006, včetně jejich finančního vyjádření. Nejvyšší přínos zaznamenaly tekuté 
výrobky CN 0401, jejichž záporné saldo v roce 2003 ve výši -584,6 mil. Kč se v roce 2006 změni-
lo na pozitivní 3 792,0 mil. Kč. v důsledku radikálního zvýšení vývozu tekutého mléka v cisternách 
a v konzumních obalech. Obdobně se pozitivně změnilo negativní saldo tekutých zakysaných výrob-
ků (jogurtů, kefírů apod.) CN 0403 z roku 2003 ve výši -594,4 mil. Kč na pozitivních +508,8 mil. 
Kč v roce 2006.

Naproti tomu se negativně projevilo zvýšení záporného salda u sýrů a tvarohů – CN 0406, které se 
prohloubilo z -553,3 mil. Kč v roce 2003 na -2430,6 mil. Kč v roce 2006.

Celkový výsledek zahraničního obchodu je patrný z následující tabulky.

Tab. č. 3   Vývoj zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky v mil. Kč (porovnání roku 2003 a 2006)

Ukazatel/rok 2003 2006 Rozdíl Index
Vývoz mléka a výrobků
Dovoz mléka výrobků

5715,7
3719,5

11759,2
7583,6

6043,5
3864,1

205,7
203,9

Bilance (saldo) 1996,2 4175,6 2179,4 209,2

ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
Celková hodnota vývozu mlékárenských výrobků se ve sledovaném období zvýšila na více jak dvojná-

sobek, z 5 715,7 mil. Kč v roce 2003 na 11 759,2 mil. Kč v roce 2006 (+105,7 %).
Zhruba ve stejných finančních proporcích se zvýšila i hodnota dovozu z 3 719,5 mil. Kč v roce 2003 

na 7 583,6 mil. Kč v roce 2006 (+103,9 %).
Vývoz mléka a mléčných výrobků představuje docíleným přebytkem 4,2 mld. Kč nejvýznamnější 

položku zmírňující celkový propad zahraničního obchodu zemědělskými a potravinářskými výrobky 
ČR v minulém roce ve výši 32,7 mil. Kč jako rozdíl mezi hodnotou dovozu 111,8 mld. Kč a celkovým 
vývozem ve výši 79,1 mld. Kč.

Z uvedených údajů je více než zřejmý význam výroby a zpracování mléka pro naše zemědělství a celé 
národní hospodářství vůbec, jak z hlediska zaměstnanosti, údržby krajiny, tak i potravinové bezpečnos-
ti.

BILANCE ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

Tab. č. 4                  Vývoj bilance produkce a užití mléka  (2000–2005 v mil. Kč)

Ukazatel 2000 2003 2004 2005
Počáteční zásoba 31,6 132,6 92,10 69,4

Produkce mléka 2708,1 2645,7 2602,4 2738,8

Nákup do mlékáren 2514,3 2530,9 2496,8 2476,3

Dovoz výrobků 188,3 281,4 329,6 535,4

Celková nabídka 2734,2 2944,9 2918,5 3081,1

Domácí spotř. (bez nat. spotřeby) 2022,1 2080,5 2111,1 2182,2

Vývoz výrobků 668,5 772,3 738,0 832,6

Konečná zásoba výrobků 43,6 92,1 69,4 66,3

Podíl dovozu na domácí spotřebě % 9,3 13,5 15,6 24,5

Podíl vývozu na nákupu % 26,6 30,5 29,6 33,6

Tabulka zpracovaná MZe ČR umožňuje porovnání bilancí struktury zpracování mléka mezi rokem 
2003 a rokem 2005.

V celkové nabídce suroviny ke spotřebě zaujímá neustále významnější postavení objem dovozu mléká-
renských výrobků, který se zvýšil v přepočtu na mléčný ekvivalent ze 188,3 mil. l v roce 2000 na 535,4 
mil. l v roce 2005 a v roce 2006 se dále zvýšil. Současně se zvýšil i objem vývozu z 668,5 mil. l v roce 
2000 na 832,6 v roce 2005.

Podíl dovozu na domácí spotřebě se zvýšil z 9,3 % v roce 2000 na 24,5 % v roce 2005. Zvýšil se i podíl 
vývozu z nákupu, a to z 26,8 % na 33,6 %.

SPOTŘEBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

Tab. č. 5                   Vývoj spotřeby mlékárenských výrobků na obyvatele a rok (v kg)

1989 1995 2002 2003 2004 2005
Mléko a mléčné výrobky 
v hodnotě mléka (bez másla)

259,6 187,8 220,6 223,4 230,0 238,3

Z toho
        – konzumní mléko

91,4 66,7 62,0 58,5 61,6 57,8

        –  sýry 7,8 6,5 10,6 11,3 12,0 12,4

        – tvarohy 5,1 2,8 3,6 3,4 3,6 3,6

        – mléčné konzervy 6,0 3,8 2,2 1,9 2,2 2,0

        – ost. mléč. výrobky 27,5 20,6 28,6 29,4 29,8 30,1

Máslo 9,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7

+ předběžný údaj

Jedním z rozhodujících faktorů pro celkový vývoj sektoru mléka je úroveň jeho domácí spotřeby 
a předpokládaná dynamika jejího růstu. Od její výše se odvozují nároky na výrobu jednotlivých výrobků 
a surovinové zajištění. Tato jednoduchá vazba je v menší či větší míře ovlivňována zahraničním obcho-
dem mlékárenskými výrobky, jehož výsledky jsou podmíněny konkurenceschopností výrobků na mezi-
národním trhu.

Po roce 1989, ve kterém byla docílena nejvyšší spotřeba na obyvatele a rok vyjádřená v mléčném ekvi-
valentu ve výši 259,6 kg a spotřeba másla 9,4 kg, poklesla v transformačním období nejhlouběji v roce 
1995 na 187,8 kg a 4,5 kg másla.

Spotřeba se v průběhu 10 let postupně zvyšovala do roku 2005 na 238,3 kg, tj. v průměru o 5 kg roč-
ně. V rámci koncepce mlékárenského průmyslu považujeme za reálný předpoklad zvýšení průměrné 
spotřeby mléka a mléčných výrobků na obyvatele od roku 2005 do roku 2013 celkem cca o 24 kg, což 
představuje (i při předpokládaném nerovnoměrném vývoji) průměrné meziroční nárůsty o 3 kg. Realiza-
cí předpokládané dynamiky by se spotřeba do roku 2014 zvýšila na 262,3 kg a překonala by téměř o 3 kg 
dosavadní nejvyšší spotřebu docílenou v roce 1989. U másla se zvýšení spotřeby neočekává a uvažuje 
se s ohledem na působení zdravotnické osvěty a konkurence rostlinných tuků s její stagnací. Na zvyšo-
vání spotřeby se budou podílet především sýry, sortiment čerstvých mléčných výrobků (včetně jogurtů) 
a další speciální inovované výrobky, včetně potravinových doplňků apod.

NASTOUPENÉ TRENDY
Z celkového porovnání údajů týkajících se
– výroby a nákupu mléka
– zpracování mléka na výrobky
– vývoje zahraničního obchodu mlékem a mlékárenskými výrobky
– bilance zdrojů a užití mléčné suroviny
– vývoje spotřeby mléka a mléčných výrobků

Výhled zpracování mléka po vstupu ČR do EU (2004–2013)
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mezi rokem 2003, reprezentujícím poslední úplný rok před zapojením mléčného sektoru ČR do podmí-
nek SZP – EU, a rokem 2006, druhým úplným rokem, ve kterém se náš zpracovatelský průmysl na no-
vé podmínky již postupně adaptoval, je možno na základě konkrétních čísel konstatovat některé změny, 
ke kterým došlo, a usuzovat na další vývojové tendence. 

Na úseku suroviny, kterou zemědělci úspěšně produkují v limitu daném národní kvótou, se projevila 
jako velmi citlivá otázka úroveň její realizační ceny. V zájmu efektivnějšího zpeněžení se postupně zvyšo-
val vývoz mléka v cisternách do zahraničí nad jeho dovozem, což se projevilo ve sníženém objemu náku-
pu mléka ke zpracování mlékárnami v rámci ČR. V zájmu zamezení dalšího prohlubování tohoto nežá-
doucího trendu je třeba zlepšit vzájemnou spolupráci producentů mléka s jeho zpracovateli a na základě 
dlouhodobých smluv zajistit zpracování v tuzemsku vyrobeného mléka tuzemskými mlékárnami. 

V oblasti zpracování mléka byly docíleny mimořádné nárůsty objemů výroby konzumního mléka 
a z tekutých zakysaných výrobků, zejména jogurtů, zatímco efektivnější výroba tvarohů a sýrů s vyšší 
přidanou hodnotou stagnovala a zaznamenala nežádoucí pokles. 

Z velkoobjemových komodit se snížila výroba másla o 21,1 % a sušeného mléka o 43,1 %.
Podíl mléka zpracovaného na sušené mléko celkem z objemu nákupu mléka se snížil z 25 % v roce 

2003 na 15 % v roce 2006.
Rozhodující vliv na tento pozitivní výsledek měla především zvýšená výroba konzumního mléka a jo-

gurtů, která odpovídala v surovinové hodnotě u konzumního mléka více jak 11 tis. tunám a u jogurtů 
cca 4 tis. tunám sušeného mléka. Snížení výroby tvarohů a přírodních sýrů naopak představovalo orien-
tačně navýšení výroby sušeného mléka o cca 8 tis. tun.

V oblasti růstu zahraničního obchodu se na celkové hodnotě vývozu podílí rozhodujícím způsobem 
problematický vývoz mléka jako suroviny, dále pak zejména vývoz mléka v konzumním balení a vývoz 
jogurtů. Významně se v hodnoceném období zvýšil i vývoz sortimentní skupiny sýrů a tvarohů – CN 
0403 o 4,3 tis. tun (23,4 %), zatímco se dovoz dramaticky zvýšil osminásobně o 34 tis. tun a zhoršil ve 
finančním vyjádření saldo této skupiny výrobků o téměř 1,9 mld. Kč. Hluboká nerovnováha v zahranič-
ním obchodě se sýry a tvarohy je výzvou pro zpracovatelský průmysl, producenty sýrů, aby zvyšovali 
konkurenceschopnost svých výrobků, a mohli tak postupně snižovat propastnou negativní bilanci v za-
hraničním obchodě se sýry.

V opačném případě budou pozitivní přínosy z exportu mléka v konzumním balení, jogurtů a dalších 
výrobků snižovány a eliminovány.

SEKTOR MLÉKA V EU
Mlékárenský průmysl je součástí komodity mléko Evropské unie, která se rozšířila v roce 2004 z 15 

členských zemí na 25 zemí a následně po přistoupení Bulharska a Rumunska na celkem 27 zemí.
I když se mlékárenský průmysl ČR podílí objemem nákupu na mléčném sektoru EU-25 1,9 %, z to-

ho na objemu EU-15 2,1 % a EU-10 14,8 %, je jeho další vývoj pevně spjat s jeho společnou zeměděl-
skou politikou.

Přehled v tabulce uvádí objem nákupu mléka převzatého ke zpracování a výrobu hlavních druhů mlé-
kárenských výrobků vyrobených mlékárnami EU-25, včetně členění na údaje 15 starých zemí EU a 10 
nových členů. Všechny tyto položky jsou doplněny údaji o podílu na jeich realizaci mlékárnami ČR.

Tab. č. 6                       Výroba mlékárenských výrobků v EU a ČR 2005  (v tis. tun)

 EU-15 EU-10 EU-25 ČR
Podíl ČR – %

EU-15 EU-10 EU-25
Výroba kravského mléka 121115 21939 143054 2738 2,3 12,5 1,9

Dodávky mléka 115257 16784 132041 2476 2,1 14,8 1,9

Konz. mléko 29409 4124 33533 572,7 1,9 13,9 1,7

Máslo 1682 262 1944 45,81) 2,7 17,4 2,4

Sýry 6876 91,7 7793 141,1 2,1 15,4 1,8

Sušené mléko 1605 289 1894 51 3,2 17,6 2,7

1)Položka zahrnuje hlavní druhy másla (čerstvé, bloky, pomazánkové).

Efektivnost zpracování mléka je ovlivňována strukturou vyráběného sortimentu, zejména sýrů a dal-
ších výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zatímco výroba velkoobjemových výrobků z přebytků suroviny 
– sušeného mléka a másla – výsledky hospodaření zhoršuje. Vezmeme-li v úvahu, že objem zpracova-
ného mléka v ČR představuje 2,1 % z nákupu 15 zemí EU, pak vyšší podíly vyrobeného sušeného mlé-
ka – 3,2 % a másla 2,7 % – svědčí o ekonomických rezervách zpracovatelského průmyslu, jejichž využití 
transformací přebytečné suroviny na výrobky s vyšší přidanou hodnotou je spojeno s nemalými finanč-
ními náklady. Obdobně porovnání podílu zpracovaného mléka v ČR z celkového nákupu EU-10 ve výši 
12,5 % s podíly vyrobeného sušeného mléka a másla ve výši cca 17 % svědčí o méně efektivním využití 
zpracované suroviny i ve vztahu k průměru 10 nových členských zemí EU.

Budoucí vývoj ceny mléka by měl odrážet – podle analýzy Komise EU – přijatá politická rozhodnutí, 
na základě kterých by cena farmářského mléka měla dosáhnout do roku 2009 úrovně zhruba 25,8 Ct/
kg (včetně přímé platby 3,55 Ct/kg), přičemž by „světová cena mléka“ oscilovala okolo 19 Ct/kg, tedy 
přibližně na současné úrovni.

STANOVISKO KOMISE EU
Cílem Reformy společné zemědělské politiky z roku 2003 založené na postupném snižování inter-

venčních cen másla a sušeného odtučněného mléka je docílit snížení ceny farmářského mléka zhruba 
o 20 %. Současné postupné odbourávání vývozních subvencí společně s dalšími uplatněnými restrikční-
mi opatřeními vytvořilo na trhu mléka EU, která disponuje přebytkem suroviny ve výši 17 % (tak, jak to 
vyplývá z následující tabulky č. 7), zvýšené napětí.

Tab. č. 7         Bilance užití mléka v EU-25 v roce 2006  (mil. tun mléčného ekvivalentu)

Dodávky suroviny
Dovoz
        – z toho ve snížených tarifech
Čerpáno ze zásob 
        – z toho z intervenčních

2

0,5

131
3

2

Celkem k dispozici 136

Spotřeba
Vývoz
         – z toho s exportními dotacemi
Tvorba zásob
         – z toho intervenční zásoby

10

0,5

124
11,5

0,5

Celkové užití – mil. tun 136

Podle projekce vypracované Komisí EU se bude struktura vyráběné produkce hlavních druhů mlé-
kárenských výrobků postupně zlepšovat a předpokládá od roku 2005 do roku 2015 realizaci následu-
jících změn:
– výroba mléka +1,0 % na 144.4 mil. tun
– nákup mléka +1,4 % na 136.4 mil. tun
– výroba sýrů +10,4 % na 9 303 tis. tun
– výroba másla -9,1 % na 1 993 tis. tun
– výroba SOM -8,0 % na 876 tis. tun

VLIV VELIKOSTI KAPACIT
Vyspělé členské země EU jako např. sousední Německo řeší problém přebytků suroviny zvýšenou vý-

robou sýrů, jejichž spotřeba se průběžně v celé Evropě postupně zvyšuje a dosáhla v roce 2005 v rámci 
EU-25 v průměru na obyvatele 18,3 kg (z toho v EU-15 19,1 kg a EU-10 13,1 kg).

Německý mlékárenský průmysl zpracovává mléko v mlékárnách, jejichž průměrná roční kapaci-

ta je v porovnání s našimi mlékárnami téměř až 
trojnásobná (cca 120 tis. tun). Podle modelové 
studie, na jejímž vypracování se podílí v Němec-
ku Spolkový výzkumný ústav pro zemědělství 
v Branschweigu, vyplývá, že redukcí 223 mléká-
ren v období mezi rokem 2003 a 2013 na 91 mlé-
káren by vzrostla optimální kapacita mlékáren na 
350 mil. kg ročně. Projekt by představoval celko-
vou možnou úsporu 431 mil. eur, anebo úsporu 
1,56 centu na litr zpracovaného mléka.

Studie uvádí, že obdobné ekonomické výsled-
ky by byly dosaženy i při redukci zpracovatelské-
ho průmyslu zhruba na 60–110 mlékáren. Rea-
lizace navrhované restrikce počtu mlékáren by 
byla ovlivněna i některými omezujícími faktory 
(náklady na dopravu apod.), včetně obrovských 
investičních nákladů, které jsou odhadovány na 
2,1 mld. eur.

V další časově vzdálenější vizi modelová studie 
vyhodnotila jako nejefektivnější podnik s trojná-
sobnou kapacitou 1,2 mld. kg mléka, což by zna-
menalo snížení celkového počtu podniků na 15 
s tím, že by dále zůstaly v provozu některé malé 
mlékárny ve speciálních spotřebitelských pod-
mínkách (speciality – bezprostřední zásobování 
v místní lokalitě).

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL RAKOUSKA
Pozoruhodné jsou velmi dobré výsledky docilované mlékárenským průmyslem Rakouska, které má 

k dispozici zhruba stejné množství mléka ke zpracování (2 615 mil. kg v roce 2005) jako ČR a nedispo-
nuje nadměrnými zpracovatelskými kapacitami. Svědčí o tom plynulý nárůst exportu mlékárenských 
výrobků, jejichž finanční hodnota představovala v roce 2005 v přepočtu zhruba 20,5 mld. Kč (ČR v roce 
2006 11,8 mld. Kč). Protisměrný dovoz do Rakouska dosáhl 11,5 mld. Kč (ČR v roce 2006 7,6 mld. 
Kč). Na úspěšném exportu se podílejí především sýry, tekuté zakysané výrobky a klesající podíl vývo-
zu mléka v cisternách. Výroba másla se snížila na 31 tis. tun a sušených mlék pouze na 10 tis. tun, což 
představuje v přepočtu na surovinu necelá 4 % z celkového objemu zpracovaného mléka.

MLÉKO POTŘEBUJE PODPORU
V České republice proběhla před vstupem země do EU rozsáhlá modernizace výrobně technické 

základny. Řada zastaralých provozů zanikla, přičemž proces jejích restrukturalizace nebyl doposud 
dokončen.

Základ mlékárenského průmyslu tvoří většina mlékáren vybavených moderním výrobně technickým 
zařízením, produkujícím výrobky, které se jak vlastní kvalitou, tak i úrovní obalů plně vyrovnají výrob-
kům renomovaných evropských mlékárenských společností a mnohdy je i, zejména čerstvostí, předčí.

Základním předpokladem prosperity mlékáren je spolehlivé zázemí dodávek dostatku kvalitní surovi-
ny za přijatelnou nákupní cenu tak, aby finální výrobky byly konkurenceschopné a realizovatelné. Výro-
ba mléka v zemědělství je řízena v rámci společné zemědělské politiky náročnými nástroji směřujícími 
k postupné liberalizaci trhu mléka. Jde např. o cílené prosazování odpojení přímých plateb od produkce 
mléka a zavedení plateb na farmu a posléze i zrušení kvótového systému nejpozději do roku 2015, kte-
rému již zřejmě jeho odpůrci nebudou moci v současném liberalizovaném prostředí zabránit. Překlenu-
tí tohoto náročného období a zvládnutí všech překážek zřejmě lépe překonají dobře připravené farmy 
s velkým počtem dojnic typických pro mléčný sektor ČR v porovnání s typickým rodinnými farmami 
západoevropského typu, které nesporně čeká ještě další hluboká restrukturalizace.

Vzhledem k tomu, že Společná zemědělská politika uplatňuje v zájmu liberalizace mléčného sektoru 
některé tvrdé podmínky, které jsou mnohdy výsledkem spíše politických rozhodnutí než reálných mož-
ností, bude nutné prosazovat podporu produkce mléka příplatky z národních zdrojů. Produkce mléka 
bude čelit narůstající podpoře výroby plodin pro výrobu bioenergií a současně i problematice vyplýva-
jící z narůstajícího přebytku mléčného tuku.

STRATEGIE MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU ČR
Průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků vyjádřená v mléčném ekvivalentu bez másla se, jak již 

bylo uvedeno, podle předpokladu zvýší z 238,30 kg v roce 2005 na 262 kg v roce 2013, v průměru o 3 kg 
ročně. Spotřeba másla bude stagnovat na úrovni 4,7 kg, případně poklesne na 4,5 kg.

V zájmu naplnění vytýčeného cíle by měl být plněn stěžejní úkol, aby se na zásobování tuzemské-
ho trhu podílel maximální objem zboží vyrobeného z tuzemské suroviny. Pro jeho plnění je třeba posí-
lit cílenou propagaci nad současnou úroveň vyhodnocování a označování výrobků českých mlékáren 
značkou kvality KlasA.

Realizaci tuzemských mlékárenských výrobků na domácím trhu je třeba podpořit hledáním a prosa-
zováním účinné obrany jednak proti nekorektnímu jednání prodejních řetězců a dále velmi obezřetným 
sjednáváním dodávek výrobků pod firemní značkou řetězců.

Celková efektivnost zpracování suroviny vyžaduje optimalizaci struktury vyráběného sortimentu 
spočívající ve zvyšování produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou (jogurty, včetně ostatních teku-
tých zakysaných výrobků, mléčné míchané nápoje, sýry), výrobků na úrovni potravinových doplňků, 
výrobků typu „convenience“ a „fast food“. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že mlékárenský průmysl 
ČR má pro tyto aktivity dostatečný prostor spočívající v relativně vysokém podílu suroviny zpracova-
né na velkoobjemové výrobky, máslo a sušené mléko. Celková úspěšnost mléčného sektoru je podmí-
něna konkurenceschopností vyráběné produkce bezprostředně závislé na ceně nakupované suroviny 
a nákladech na její zpracování na finální výrobky, které lze ovlivňovat ve vhodných podmínkách kon-
centrací výroby.

V minulém roce 2006 se na 2 330 mil. l nakoupeného mléka podílelo celkem 50 mlékáren s prů-
měrným objemem cca 125 tis. l zpracovaného mléka denně. V případě snížení jejich počtu v důsledku 
zániku některých z nich jsou velké mlékárny připraveny přebytečné mléko zpracovat ve vlastních kapa-
citách. Vyřazením neúspěšných mlékáren do r. 2013, jejichž celkový nákup představoval až 200 mil. l 
ročně, by teoreticky mohl alespoň z části vyplnit manko, vzniklé v důsledku vývozu mléka v cisternách 
do zahraničí. Velké podniky vzniklé na podkladě spojování, fúzí, případně vstupu kapitálově silného 
zahraničního partnera mají při jednání s odběrateli větší váhu, stejně jako lepší možnosti při zavádění 
nových inovovaných výrobků.

O tom, že se progresivní mlékárny na nové podmínky zahraničního trhu adaptují, svědčí narůstající 
vývozy, zejména konzumního mléka, jogurtů a přírodních sýrů. Problematičtější jsou zvyšované vývozy 
mléka v cisternách, jako suroviny do Německa, které je nutno snížit, případně alespoň regulovat.

Znepokojující jsou rostoucí dovozy sýrů, realizované nejenom pro zpestření sortimentu, ale i impor-
ty levnějších sýrů na další zpracování, které tlumí rozvoj výroby sýrů v ČR.

ZÁVĚR
Mlékárenský sektor ČR získal zapojením do společného trhu Evropské unie velikou šanci a zároveň 

i odpovědnost za jeho udržení a další rozvoj.
Jeho základním úkolem zůstává zabezpečit z vlastních zdrojů vzestup průměrné spotřeby mléka vyjá-

dřené v mléčném ekvivalentu ze současné úrovně na 262 kg na obyvatele v roce 2013.
Není pochyb o tom, že úzkou vzájemnou spoluprací producentů mléka, jejichž úspěšnost je založe-

na na dlouhodobých zkušenostech s jeho velkovýrobou ve spojení s racionalizací struktury vyráběných 
mlékárenských výrobků ve stávajících kapacitách zpracovatelského průmyslu, bude zajištěna výroba 
finálních výrobků nejenom pro zásobování tuzemského trhu, ale i pro jejich uplatnění v rámci široké-
ho unijního trhu.

Ing. Milan Křivánek, tajemník ČMSM
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Praha (bo) – Obrat českého trhu 
biopotravin se může během čtyř 
let více než ztrojnásobit na zhruba 
2,5 miliardy korun v roce 2010. Na 
březnové konferenci Biopotraviny 
v maloobchodě to uvedl Tom Vác-
lavík z agentury Green marketing. 
Loni Češi utratili za potraviny v bio 
kvalitě 760 milionů korun, meziroč-
ně o 59 procent více. V dalších pěti 
letech lze podle Václavíka očeká-
vat růst o 30 až 40 procent. 

Zatímco loni biopotraviny předsta-
vovaly zhruba 0,3 procenta spotřeby 
potravin, v roce 2010 už by to moh-

lo být procento. K dalšímu vzestupu 
zájmu spotřebitelů by měly přispět 
informační kampaně a sílící povědomí 
o bioproduktech, rozšiřování nabídky 
v řetězcích a také stoupající kupní síla 
obyvatel, uvedl Václavík. 

Potenciál růstu podle něj plyne 
i z toho, že spotřeba biopotravin v Čes-
ku je výrazně pod průměrem starých 
členských zemí EU. Loni představova-
la zhruba 2,6 eura na osobu, zatímco 
například v Německu to je 56 eur. 

Podle viceprezidenta Svazu obcho-
du a cestovního ruchu Zdeňka Jurač-
ky zatím stále není povědomí o biopo-
travinách v Česku tak silné, aby se na 

ně spotřebitelé vysloveně zaměřili. 
Z pohledu obchodníků pak přetrváva-
jí některá negativa, jako je nahodilost 
nákupů ze strany zákazníků, chybějící 
konkurence mezi výrobci, kdy zaostá-
vá nabídka za poptávkou, a také vyš-
ší ceny biopotravin proti konvenčním 
potravinám. 

Cenové rozdíly se velmi liší pod-
le jednotlivých výrobků. Mohou ale 
činit i stovky procent. Podle odborní-
ků je to způsobeno náročnějším způ-
sobem bioprodukce a zpracování s vel-
kým podílem ruční práce. Roli hrají 
i vyšší náklady na balení a distribuci 
malých šarží. 

Domácí poptávka přesto roste mno-
hem rychleji než nabídka a rostoucí 
měrou ji kryje dovoz. Předloni se podíl 
zahraničních produktů blížil 60 pro-
centům a loni patrně dál narostl. 

Ekologické zemědělství se v Česku 
rozšiřuje a loni představovalo 281 500 
hektarů, což je zhruba 6,6 procenta 
zemědělské půdy. To je v EU nadprů-
měrný podíl. V tuzemském ekozemě-
dělství ale více než čtyři pětiny ploch 
představují trvalé travní porosty, tedy 
louky a pastviny; orné půdy je jen men-
šina. 

Skoro dvě třetiny prodejů biopotra-
vin v Česku připadají na supermarkety 

a hypermarkety a přibližně jedna třeti-
na na bioprodejny a obchody se zdra-
vou výživou. Přímý odbyt z farem se 
podílí asi dvěma procenty. 

Světový trh s biopotravinami loni 
stoupl o 18 procent na 31 miliard eur 
(870 miliard korun). Evropský bio trh 
loni představoval 13 miliard eur (364 
miliard korun), meziročně o 15 pro-
cent více, vyplývá ze studie Organic 
Monitoru. Od posledních měsíců loň-
ska se přitom podle Václavíka na evrop-
ském trhu začíná vzhledem k růstu po-
ptávky projevovat nedostatečná nabíd-
ka ně kterých komodit – například bio 
masa či bio jogurtů.

Olomouc (bo) – Ostravská fir-
ma Agirol obnovila provoz v jat-
kách v Tištíně na Prostějovsku. 
Jako pronájemce objektu zaměst-
nává nyní 22 lidí. Do práce se tak 
mohla vrátit část ze 190 zaměst-
nanců, kteří před Vánocemi dosta-
li výpověď od Masokombinátu Pri-
ma Group Nezamyslice.

Na jatkách v Tištíně se pracuje od 
začátku února. „Výroba masa a mas-
ných výrobků se rozjela v plném rozsa-
hu kromě baličky. Maso pro obchodní 
řetězce už balit a dodávat nebudeme,“ 
konstatoval vedoucí provozu Jaromír 
Frgál. Uvedl, že do provozu se vráti-
li původní zaměstnanci. „O práci pro-
jevili zájem i ti, kteří si už našli jiné 

zaměstnání,“ doplnil. Masokombinát 
Prima Group Nezamyslice se dostal 
do potíží na konci loňského roku. Jed-
na z největších potravinářských firem 
v prostějovském regionu se dostala 
do vážných finančních problémů, což 
vedlo k vyhlášení konkurzu soudním 
nařízením. Podle mluvčího prostějov-
ského úřadu práce Adolfa Tomandla si 

ale většina z propuštěných zaměstnan-
ců dokázala sama najít práci. 

Podle starosty Nezamyslic Jiřího 
Doubravy však nezaměstnanost v re-
gionu zůstává poměrně velkým pro-
blémem. Nezamyslicko ani Němčic-
ko neoplývají firmami ani podniky, 
které jsou schopné zaměstnávat vět-
ší počet lidí. Pro obyvatele nejbližší-

ho okolí byla společnost Prima Group 
se svým provozem v Tištíně jistotou. 
„Na jatkách pracovalo kolem deseti 
místních lidí. Určitě pro ně nebylo 
příjemné přijít o práci před vánoční-
mi svátky. Pokud vím, předpokládali, 
že se provoz jatek v brzké době ob-
noví,“ uvedla starostka Tištína Alena 
Wagnerová.

Punc regionálního výrobku 
z Moravského krasu získaly jako prv-
ní pivo a limonády z pivovaru Čer-
ná Hora, mléčné výrobky z kozí far-
my v Šošůvce, med z Vilémovic, 

pekárenské výrobky ze Sloupu a sýr 
Niva z mlékárny v Otinovsi. Další 
tři výrobky zatím na udělení značky 
čekají. Společným symbolem firem 
a řemeslníků z krasu je modrozelená 

kapka vody, která připomíná krůpěje 
stékající z krápníků jeskyní, jichž je 
v této chráněné krajinné oblasti více 
než 1000. 

Značku Moravský kras – regio-
nální produkt mohou získat jen vý-
robky, kterým ji udělí speciální cer-
tifikační komise. Cílem tohoto opat-
ření je, aby kras reprezentovalo na 
pultech jen to nejlepší. „Jako nejna-
vštěvovanější destinace Jihomorav-
ského kraje chceme nabídnout tu-

ristům více než jen levné suvenýry,“ 
uvedl Jančo. Podle něj by se měl po-
čet firem a řemeslníků zapojených 
do projektu zvýšit přibližně na 40. 
„To by bylo optimální pro to, aby byl 
projekt životaschopný. Do tří měsí-
ců by měly vzniknout první specia-
lizované obchody pro tyto výrobky,“ 
dodal Jančo. 

Podobné značky vytvořili v minu-
losti aktivisté z Krkonoš, Šumavy ne-
bo Beskyd. Na jižní Moravě je Mo-

ravský kras první přírodně a turis-
ticky známou oblastí, v níž projekt 
vzniká. 

Chráněná krajinná oblast Morav-
ský kras oslavila letos 50. výročí od 
svého vyhlášení. Region je druhým 
nejstarším chráněným územím v Čes-
ku. Jen jeho čtyři zpřístupněné jesky-
ně, z nichž nejznámější jsou Punkev-
ní propojené s propastí Macochou, 
navštíví každý rok kolem 350 000 tu-
ristů z celého světa. 

Na jatkách v Tištíně na Prostějovsku se opět pracuje 

Regionální značku Moravského krasu zatím získalo šest výrobků 

Expert: Český trh biopotravin se může do roku 2010 ztrojnásobit 

Brno (bo) – Značku Moravský kras – regionální produkt, která je určena 
pro potraviny, upomínkové předměty a výtvory řemeslníků z této chráně-
né krajinné oblasti, získalo zatím šest výrobků. Značka by měla zvýšit pro-
dej těchto typicky regionálních produktů, časem by je měly nabízet spe-
cializované obchody, řekl to Jozef Jančo z Místní akční skupiny Moravský 
kras, která s projektem přišla.

ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Jak je výhodné pro pivovar vyrábět vedle piva i další výrob-

ky – nealko nápoje, nealko piva a další speciály? A mohl 
byste nám představit komplexní sortiment Vaší výroby a také 
budoucí záměry a rozvojové směry v této oblasti?

ODPOVĚĎ:
V rámci zabezpečení kompletních služeb odběratelům, zjed-

nodušení návozu zboží je ideální, pokud jsou k tomu technic-
ké podmínky jako v případě Černé Hory, sortiment doplnit
o nealko nápoje, případně další výrobky, a uspokojit tak odběra-
tele jedním návozem v plném rozsahu. Vyjmenovat všechny naše 
výrobky umí každý náš zákazník, který uznává klasické výrobky. 
V současné době vyrábíme 8 druhů piv včetně speciálů, připra-
vujeme výrobu dvou pivních nealko nápojů, jeden na bázi mladi-
ny, druhý jako pivo zcela bez alkoholu. Vyrábíme 11 druhů neal-
ko nápojů včetně sycených a nesycených vod a jako třetí výrobní 
program vyrábíme pálenku z piva. V současné době připravujeme 
výrobu pivní režné a likérové nápoje. Jako poslední oblast, kte-
rou pokládáme za zajímavou, je podpora regionální pivní turisti-
ky a sportu obecně s podporou budování restaurací, ubytovacích 
kapacit atd.

od Ing. Jiř ího Fuska,
prezidenta Českého svazu malých nezávislých 
pivovarů a předsedy představenstva
společnosti Pivovar Černá Hora, a.s.

OTÁZKA DRUHÁ:
Jste prezidentem Svazu malých nezávislých pivovarů. Jak 

hodnotíte postavení malých pivovarů s výstavem do 200 tis. 
hektolitrů za rok a jejich obchodní úspěch na našem trhu, včet-
ně pohledu do nejbližší budoucnosti? A jaké priority nyní Váš 
svaz pro svoje členy řeší?

ODPOVĚĎ:
Pokud se týká malých nezávislých pivovarů, tak jejich postavení je 

různé, dle zaměření klientely a pokud mají odběratele v rámci velkoob-
chodních sítí, tak je jejich postavení ovlivňováno monopolním postave-
ním velkých pivovarů s tím, že kvalitní regionální piva nejsou podpo-
rována ani státem. V současné době jsou zcela bezdůvodně přidělová-
ny dotace velkým pivovarským společnostem, přitom se jedná o veřejné 
zdroje a nikde jsme neslyšeli kromě věty, že to odpovídá vládnímu naří-
zení, také to, že to odpovídá logice a že to má celonárodní důvod. Pro-
to naše postavení je velmi složité, když musíme bojovat v silném konku-
renčním prostředí, kdy velcí výrobci jsou podporováni státním rozpoč-
tem, který nemá na důchody a léky. Všechno působí tak, jako bychom 
na českém území nebyli rovnými partnery nadnárodním společnostem. 
Co na to odpovědní?

 Redakce – F. K. 
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Klasické svátky s klasikou
P Ů L  R O K U  T R V Á ,  N E Ž  V E L I K O N O Č N Í  S V Á T E Č N Í  S P E C I Á L  Z  L I T O V L E  O P U S T Í  P I V O V A R

Litovel (red) – S Velikonoce-
mi se měli pivní labužníci opět 
na co těšit. Pivovar Litovel pro 
ně nachystal na letošní svátky 
další várku speciálního Sváteč-
ního ležáku. Ten dozrává ve stu-
dených ležáckých sklepích pivo-
varu při teplotě 1°C. Aby stihl 
do Velikonoc poctivě prokva-
sit a dozrát, uvařili ho litovelští 
pivovarníci již na Mikuláše loň-

ského roku. Slad pro něj vyrobili 
dokonce už v polovině října.  

Speciální třináctistupňový ležák je 
hluboce prokvašené české pivo vyrábě-
né klasickým postupem. Obsahuje 6 % 
alkoholu. Vaří se ze surovin pečlivě vy-
bíraných pod osobním dohledem slád-
ka už dva měsíce předtím, než se začne 
pivo vyrábět. Po hlavním přirozeném 
kvašení na spilce v otevřených kádích 
dozrává v ležáckých sklepích, kde le-
ží poctivých 90 dnů. Dlouhým ležením 
se jeho chuť krásně zakulatí a silný svá-
teční ležák tak získá přirozený nenapo-
dobitelný říz. Poté se už pouze filtru-
je a stáčí. 

„Výroba litovelského 13° Sváteční-
ho speciálu se už stala tradicí. Poprvé 
jsme ho uvařili před třemi lety u pří-
ležitosti 111. výročí otevření pivovaru. 
Od té doby ho vaříme pravidelně kaž-
dým rokem na Vánoce a pro jeho vel-
kou oblibu u pivních labužníků i o Ve-

Pardubice (bo) – Třem větším pi-
vovarům v Pardubickém kraji loni 
klesla produkce určená pro domácí 
trh, když vyrobily 221 331 hektolit-
rů piva oproti 230 607 hl o rok dří-
ve. Díky vyššímu exportu pivovaru 
Pernštejn v Pardubicích byl celko-
vý výstav všech pivovarů srovnatel-
ný jako loni a činil 255 758 hl piva. 
Konzumaci piva ovlivnila především 
loňská dlouhá zima, zdražování ne-
bo špatná úroda chmele a ječme-
ne, uvedli zástupci pivovarů. 

„Vloni jsme měli, a dosud máme, 
s neúrodou chmele potíže. Chmel se 
dožil nejslabšího období za posledních 
60 let. To samé nám udělala příroda 
s ječmenem,“ řekl předseda předsta-
venstva Měšťanského pivovaru v Polič-
ce Karel Witz. 

Přestože pivovar Pernštejn v Pardu-
bicích v minulých letech rozšířil po-
čet svých restaurací na Pardubicku, lo-
ni pro tuzemský trh vyrobil přibližně 
o pět procent piva méně. Předloňská 
produkce činila 60 717 hl. „Přikládáme 

to dlouhé zimě, která skončila v dubnu. 
Také jsme podražili lahvový světlý le-
žák Pernštejn. V obchodě stál původně 
7,90 a nyní se prodává za 9,50 Kč,“ řekl
manažer marketingu Miloš Flégr. 

Celkové výsledky pardubickému pi-
vovaru vylepšil export. Díky němu vy-
robili v Pardubicích o 7,8 procenta ví-
ce piva, řekl. Zatímco předloni mířilo 
za hranice, především do Německa, 
22 708 hektolitrů piva, loni vyvezli 
z Pardubic 32 438 hl piva. „Německo je 
náš největší zákazník a prodeje zde za 

poslední tři roky rostou. V letošním ro-
ce očekáváme, že vyvezeme do zahrani-
čí až 40 000 hl piva,“ uvedl Flégr. 

Také Měšťanský pivovar v Poličce do-
dal na český trh méně piva. Loni vyrobil 
82 631 hl, v roce 2005 jej uvařili 85 390 hl. 
„Výstav v minulém roce záporně ovliv-
nilo, že jsme pivovar bez exportu,“ řekl 
Witz. Aby mohl pivovar výrobky vyvá-
žet, musí podle Witze nejdříve dostavět 
a obnovit původní ležácké sklepy a spilky. 
V budoucnu chce pivovar kapacitu skle-
pů téměř zdvojnásobit, dodal Witz. 

V hlineckém pivovaru Rychtář na 
konci roku 2006 uzavřeli produkci na 
83 209 hl, byla tedy o  necelé čtyři pro-
centa nižší oproti roku 2005. Export 
byl obdobný jako loni, dvě až tři pro-
centa, uvedl ředitel pivovaru Milan Ve-
dra. 

Nejprodávanějším druhem piva, kte-
rý všechny tři pivovary v Pardubickém 
kraji vyrábějí, je světlý ležák. V Par-
dubicích jej loni uvařili 43 procent 
z celkové výroby, v Poličce 83 procent 
a v Hlinsku 46 procent. 

Pivovary v Pardubickém kraji loni dodaly na český trh méně piva 

likonocích,“ říká Miroslav Koutek, ře-
ditel pivovaru.

Sváteční 13° velikonoční ležák mo-
hou pivní fajnšmekři ochutnat ve vy-
braných restauracích. Kromě sudové-
ho piva se na trhu objeví také balení po 
8 lahvích v kartonu s velikonoční tema-
tikou a malým dárkem. Pivovar předpo-
kládá, že pivaři v průběhu velikonoč-
ních svátků vypijí až 300 hl pro ně spe-
ciálně uvařené lahůdky. 
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České Budějovice / Stockholm 
(bb) – Carlsberg Sverige AB posilu-
je od začátku roku 2007 své portfo-
lio o nejznámější importovaná piva 
z celého světa. Nejnovějším pří-
růstkem v jeho nabídce je proslu-
lé české pivo, Budějovický Budvar. 
Pivovary Budějovický Budvar, n. p. 
a Carlsberg Sverige AB podepsaly 
dohodu o prodeji a marketingu piva 
Budějovický Budvar ve Švédsku, 
která vstoupí v platnost 1. dubna 
2007.

Součástí strategie společnosti Carls-
berg Sverige je obohacování švédské 
pivní kultury. Portfolio prémiových 
piv Carlsberg Sverige bude obsahovat 
speciální výrobky z celého světa – od 
Číny na východě po USA na západě, 
od moderních a módních značek až po 
tradiční a klasické, od světlého osvěžu-
jícího piva až po tmavé a silné druhy. 
Současná nabídka již obsahuje některé 
mezinárodní prémiové značky a pivní 
speciality, jako jsou Leffe, Hoegaarden, 
Brooklyn, Spaten, Bass či Löwenbrau.  

„Jsme velice hrdí na to, že můžeme 
švédskému trhu nabídnout pivo s tak 
bohatou tradicí – Budějovický Budvar. 
Důležitou součástí strategie společnosti 
Carlsberg je obohacování švédské pivní 
kultury vysoce kvalitními pivy jak míst-
ními, tak i zahraničními. Budvar se stá-
vá osvěžujícím prvkem našeho portfo-
lia. Takzvané pivní speciality a mezi-
národní prémiová piva mají narůstající 
trend nejenom ve Švédsku, ale i v celém 
světě,“ říká Stig Sunde, generální ředi-

tel společnosti Carlsberg Sverige.
„Švédský trh má pro Budvar skvě-

lý potenciál. I když začínáme na rela-
tivně nízké úrovni prodeje, těšíme se 
na zvýšení tržního podílu našeho piva 
na švédském trhu. Carlsberg Sveri-
ge je pro nás tím nejlepším partnerem 
díky jeho znamenité kombinaci nad-
šení pro pivo a jedinečnému obchod-
nímu modelu v prodeji, marketingu 
a distribuci,“ dodává Ing. Jiří Boček, 
ředitel Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar byl založen 
v roce 1895 a nachází se v Českých 
Budějovicích – ve městě v jižní části 
země a v kraji, jehož pivovarnické tra-
dice trvají více než 700 let. Vlastníkem 
Budějovického Budvaru je stát. Téměř 
50 % roční produkce pivovaru, která 
přesahuje 1 milión hektolitrů, připadá 
na vývoz. Pivovar je ve Švédsku zná-
mý pod značkou Budějovický Budvar. 
Všechna piva Budvaru jsou vyrobena 
v Českých Budějovicích, čímž je zaru-
čen jednotný chuťový zážitek pro kon-
zumenty Budvaru na celém světě. Kon-
zumenti piva ve Švédsku si oblíbili 
česká piva, protože jejich chuť s výraz-
nějším chmelovým akcentem je dělá 
velmi přístupnými pro ty, co jsou zvyk-
lí na švédské ležáky. 

Budějovický Budvar Premium Lager
Budějovický Budvar Premium Lager 
je originální světlý český ležák zla-
tavé barvy a plné chuti s typickou 
hustou a stabilní pěnou. Je vyrobe-
ný z moravského sladu, celých hlá-
vek žateckého chmele a vody čerpané 
z 320 m hlubokých artéských studní. 
V chuti piva Budějovický Budvar Pre-
mium Lager je možné rozeznat slad 
a aromatický chmel. Chmelová pří-
chuť je vyvážena mírně suchou hoř-
kostí. Toto pivo reprezentuje to nejlepší 
z tradice českých ležáků. Je to spoleh-

livá volba, která je vynikajícím doplň-
kem dobrého jídla. 

CALRSBERG SVERIGE
Carlsberg Sverige má ve Švédsku 

vedoucí pozici v nápojářském oboru se 
svými silnými mezinárodními i místními 
značkami. Společnost vyvíjí, vyrábí a pro-
dává pivo, minerální vody a nealkoholic-
ké nápoje a také distribuuje široký výběr 
vína. Úspěch společnosti Carlsberg Sverige 
vychází z kombinace silných značek s vyso-
kou úrovní odbornosti, které jsou doplněné 
téměř 300letými zkušenostmi. Společnost 
si zakládá na neustálém rozvoji a budová-
ní nabídky vysoce kvalitních nápojů, která 
je průběžně obměňována, tak aby uspoko-
jila preference zákazníků. Carlsberg Sveri-
ge vlastní dva závody, jeden se specializu-
je na pivo a druhý na vodu. Mezi špičko-
vé značky z nabídky Carlsberg Sverige 
patří např. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, 
Ramlösa, Pepsi a Schweppes. Carlsberg 
Sverige je součástí mezinárodní skupiny 
Carls berg Breweries Group, která operu-
je ve více než 40 zemích.

Budějovický Budvar, n. p.
Pivovar Budějovický Budvar, n. p., je 

dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších 
potravinářských podniků v České repub-
lice. Díky své postupné a cílené expan-
zi na zahraniční trhy a posilování pro-
deje na domácím trhu vybudoval pivo-
var významnou pozici na pivním trhu 
nejen v České republice, ale i v zahrani-
čí. Podle objemu vyváženého piva je světlý 
ležák vyráběný v Budějovickém Budvaru 
jedním z nejprodávanějších českých piv 
v zahraničí. Toto pivo získalo mnoho 
medailí a ocenění v místních i zahranič-
ních soutěžích kvality. V současné době 
vyváží Budějovický Budvar, n. p., téměř 
polovinu své celkové produkce do více než 
50 zemí pěti kontinentů.  

Budvar: známé české pivo v nabídce Carlsberg Sverige AB
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Praha březen 2007 – Loňský rok 
byl pro české sladařství i pivovar-
ství nejlepším rokem v celé historii 
výroby piva na našem území. Podí-
lel se na tom jak objem sladu vy-
produkovaného českými sladovna-
mi, tak i produkce pivovarů v Čes-
ké republice.

Český sladařský průmysl vyrobil 
v loňském roce 521 294 t sladu, což je, 
jak jsme uvedli, nejvíce v jeho historii. 
Na tomto výsledku se podílelo celkem 
19 pivovarských a 17 komerčních sla-
doven a ve srovnání s rokem 2005 vyro-

Moderní technologie ve sladovnách  (archiv Sladovny Soufflet ČR)

Varna pivovaru – archiv pivovaru Černá Hora

Loňský rok byl pro české pivovarství a sladařství rekordním
I N G .  F R A N T I Š E K  K R A K E Š ,  I N G .  R I C H A R D  P A U L Ů

Sladovna Drinks Union

sladovny, a. s., vyrobily 22 889 t a Sla-
dovna Rudolf, s. r. o., 8 761 t sladu. 

Exportováno bylo 260 687 t sladu, 
což je polovina celkové produkce a dru-
hý nejvyšší export sladu v historii. Nej-
většími importéry českého sladu je Pol-
sko se 126 070 t, dále Rumunsko, SRN 
a následují Kuba a Rakousko. Vedle 
tradičních dovozců však slad z České 
republiky putuje i do Japonska, Kaza-
chstánu, Vietnamu i do Peru. 

Z hlediska typu sladu české sladov-
ny vyrábějí z 99 % slad českého typu, 
zbytek tvoří mnichovský, diastatický, 
karamelový a barevný slad a dále men-
ší množství pšeničného sladu.

České pivovarství pokračovalo v růs-
tu posledních let. Pivovary vyprodu-
kovaly v roce 2006 nejvíce piva ve své 
historii. Celkový výstav dosáhl objemu 

19 787 405 hl piva, což je o 3,8 % více než 
v roce 2005 a byl i překonán doposud 
nejvyšší výstav z roku 1992. V tuzem-
sku se spotřebovalo 16 252 000 hl, což 
je meziroční nárůst o 1,8 %. Tento ná-
růst byl ovlivněn nejen mimořádně pří-
znivým počasím, ale i tím, že se na cel-
kové domácí spotřebě piva stále více 
podílejí i zahraniční návštěvníci Čes-
ké republiky. Naše odhady potvrzené 
nedávnými výzkumy v cestovním ruchu 
ukazují, že spotřeba cizinců se pohybu-
je kolem 12,5 % celkové domácí spotře-
by. Pozitivní je i fakt, že fenomén české-
ho piva působí jako turistické lákadlo 
a druhý nejvýznamnější motiv, proč na-
ši zemi navštívit. Atraktivnější jsou pou-
ze historické památky a architektonické 
skvosty, které u nás máme. 

Největšími výrobci piva zůstáva-
jí Plzeňský Prazdroj, a. s., dále Pivova-
ry Staropramen, a. s., a Budějovický 
Budvar, n. p. Mezi sedmičku největších 
pivovarů, které uvaří 84 % piva u nás, 
dále patří Královský pivovar Krušovi-
ce, a. s., PMS Přerov, a. s., DRINKS 
UNION, a. s., a Starobrno, a. s. Zbýva-
jící pivovary uvaří 16 % a poměr výstavu 
mezi oběma skupinami je po několik let 
stabilní. V České republice je v současné 
době 48 průmyslových pivovarů a jejich 
počet se několik let nezměnil. Nárůst 
počtu zaznamenává kategorie minipivo-
varů, jejichž počet se blíží k 60. 

Pokračuje i trend nárůstu exportu, 
který činil 3 535 700 hl piva, nejvíce 
v historii, a meziročně vzrostl o více než 
14 procent. České pivo vyvážejí praktic-
ky všechny průmyslové pivovary, nejví-

ce potom hlavní producenti. V průmě-
ru pivovary vyvezly téměř 18 % své pro-
dukce, některé malé pivovary vyvážejí 
50–80 % celkového výstavu. Naše pivo 
je tradičně nejvíce exportováno do SRN
(41 %), dále na Slovensko, do Anglie, 
USA a dalších více než 50 zemí všech 
kontinentů. Zatímco doma se vypije nej-
více výčepních piv, do zahraničí se nejví-
ce exportuje pivo typu český ležák. 

Pozoruhodným jevem je i růst pro-
dukce a spotřeby nealkoholického pi-
va u nás. Je to nejdynamičtěji rostou-
cí druh piva. Vaří se dnes v 19 pivova-
rech a nejméně dva další jeho výrobu 

vlivem alkoholu, ke kterému pivo, byť 
jako mírně alkoholický nápoj, rovněž 
patří. Dalším projevem zodpovědnosti 
pivovarů je i boj proti požívání alkoholu 
mladistvými propagovaný mezi nejširší 
veřejností. Pivovary se snaží mladistvé 
– jim blízkou a srozumitelnou formou 
– varovat před škodlivými důsledky ne-
uvážené konzumace alkoholu. 

Skutečnost, že se na rekordním výsta-
vu podílely všechny pivovary, od největ-
ších po nejmenší, potvrzuje, že odvět-
ví je konsolidované a dovedlo si udržet 
dynamiku nejen díky stále náročnějším 
spotřebitelům doma, ale dovedlo si na-

bily o 6 773 tun neboli o 1,3 % sladu 
více. Tento výsledek je o to pozoruhod-
nější, že ho bylo dosaženo v roce, kte-
rý byl výrazně ovlivněn nepříznivým 
počasím. To v některých fázích výraz-
ně ovlivnilo vývoj a sklizeň sladovnic-
kého ječmene. Přes tyto komplikace se 
však podařilo udržet požadovanou kva-
litu a o český slad je stále větší zájem 
u nás i v zahraničí. A to i přesto, že na 
trhu zaznamenáváme velmi ostrou kon-
kurenci v oboru, jež znamená pro řadu 
sladoven na celém světě zánik. Příčinou 
toho, že se sladovnám v České republi-
ce podařilo nejen přežít, ale i zvyšovat 
produkci, je vedle velmi dobré spolu-

práce s výzkumnými ústavy a šlechtitel-
skými stanicemi i trvale dobrá spolu-
práce s domácími zemědělci. Pro ně 
představuje české sladovnictví dlouho-
dobou jistotu a to má v důsledku pozi-
tivní ekonomicko-společenský vliv na 
český venkov. Dalším významným fak-
torem je i konsolidace celého odvětví. 
Zatímco v roce 1950 bylo v tehdejším 
Československu 158 sladoven s prů-
měrnou výrobou 1 051 t sladu na jed-
nu sladovnu, v roce 2006 byl počet čin-
ných sladoven 36 s průměrnou výro-
bou 14 472 t sladu na jednu sladovnu. 
S tím souvisí i skutečnost, že sladovny 

výrazně investovaly do nových techno-
logií. To přináší nejen zvyšování efek-
tivnosti, ale i zlepšování kvality produk-
ce spolu se schopností lépe konkurovat 
zahraničním subjektům a nadále zvyšo-
vat produkci.

Podrobnější pohled ukazuje, že 
z pivovarských sladoven nejvíce vypro-
dukovaly sladovny Plzeňského Prazdro-
je v Plzni a Nošovicích, celkem 111 144 t 
sladu, nápojářské společnosti DRINKS 
UNION, a. s., zaznamenaly produkci 
7 674 t. Z komerčních sladoven nejvíce 
sladu, 320 544 t, vyprodukovalo 5 sla-
doven patřících do skupiny Sladovny 
Soufflet ČR, a. s., dále Českomoravské 

připravují. Jeho celkový výstav loni do-
sáhl objemu 328 tisíc hl, což je 1,65 % 
celkové výroby, a meziročně vzrostl
o 37 %. Pro srovnání, v roce 2000 činila 
celková produkce nealkoholického pi-
va 117 000 hl a podíl na celkovém vý-
stavu nepřesáhl 0,65 %. Růst ovlivňu-
je především nový silniční zákon, který 
trestá mnohem přísněji řízení vozidel 
pod vlivem alkoholu, a dále i to, že kva-
lita a chuť nealkoholického piva zazna-
menaly výrazný kvalitativní vzestup. 

S tím souvisí i něco, co bychom moh-
li nazvat projevem slušného jednání 
a chování pivovarů. Pivovary stále in-
tenzivněji brojí proti řízení vozidel pod 

jít i nové příznivce v zahraničí. A to, 
že stále více českého piva se uplatňuje 
doma i na zahraničních trzích, svědčí 
o jeho trvale vysoké kvalitě i rostoucí 
image a také o schopnosti našich pivo-
varníků jej úspěšně nabízet.

Lze očekávat, že český pivovarský prů-
mysl, tedy sladařství i pivovarství, budou 
v nejbližších letech pokračovat v růstu 
a dosavadní postavení mezi významný-
mi výrobci sladu a největšími exportéry 
piva si nejen udrží, ale i upevní.

Další informace naleznete na interneto-
vých stránkách Českého svazu pivovarů 
a sladoven www.cspas.cz

Spilka v pivovaru Krásné Březno

Ing. František Krakeš 
vystudoval Střední ško-
lu potravinářské tech-
nologie v Praze, obor 
pivo, a Vysokou ško-
lu ekonomickou v Pra-
ze. V letech 1959–1961 
působil v Obchodních 
sladovnách. V roce 1961 
nastoupil do Pražských 
pivovarů, od roku 1979 
se stal finančním ředite-
lem, v letech 1991–1994 
pak ředitelem závodu. 

V roce 1994 nastupuje do společnosti STAROBRNO, 
a. s., kde se stal členem představenstva a generálním 
ředitelem. Od roku 2003 působí jako předseda předsta-
venstva a generální ředitel. Je předsedou Českého sva-
zu pivovarů a sladoven.

Ing. Richard Paulů po ukonče-
ní studia na Střední průmyslo-
vé škole potravinářské techno-
logie v Praze, obor kvasné tech-
nologie, studoval v letech 1980–
1985 na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze kvasnou 
chemii a bio inženýrství. V letech 
1986–1988 pracoval jako mistr
v Obchodních sladovnách, a. s., 
v Nymburku a v Prostějově jako 
vedoucí výroby, poté se stal ředi-
telem závodu. Od roku 1993 
zastával funkci výrobně-obchod-

ního náměstka a v letech 1997–1999 byl obchodním ředitelem 
TCHECOMALT GROUP, a. s., pak působil jako předseda před-
stavenstva a ředitel Obchodních sladoven, a. s. V současnosti je 
ředitelem společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. Je čle-
nem předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven.Zatracený jaro! Mně se snad začne líbit i moje vlastní 

žena!  (sch)
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Praha – České pivovary stále ví-
ce rozšiřují nabídku pivního skla 
a používají pivní sklenice jako mar-
ketingový nástroj. Všechny pivova-
ry vybavují hospody, restaurace, 
bary a jiná gastronomická zaříze-
ní vedle tradičních půllitrů a pohá-
rů sklenicemi pro 0,3 l a také pro 
0,4 l piva. Pro rostoucí počet pivo-
varů platí, že pro každou značku 
piva používají jiné sklenice, a tím 
je výrazněji odlišují od piv konku-
renčních. Dnes tak mají své vlast-
ní pivní sklo desítky velkých a ma-
lých pivovarů i minipivovarů. Roč-
ně je v České republice vyrobeno 
na 35 milionů kusů skla v 600 vari-
antách, z toho spotřebují naše pi-
vovary téměř 14 milionů kusů. Kro-
mě toho se s pivním sklem vyrobe-

ným u nás můžeme setkat v řadě 
evropských a zámořských zemí, ja-
ko jsou např. země EU, země bý-
valého Sovětského svazu, Balkán, 
USA, Kanada a další. 

Největším producentem pivního 
skla v ČR je společnost SAHM, kte-
rá ročně vyrobí 35 milionů kusů skla, 
druhým nejvýznamnějším výrobcem je 
fa Rastal. Výrobci pivního skla nabíze-
jí každoročně nové kolekce a v součas-
nosti spěje módní trend k univerzální-
mu typu skla, mírně ustupuje důraz na 
tvar, do popředí se dostává požadavek 
na dekor. Větší roli hraje motiv a pokra-
čuje odklon od tradic směrem k indivi-
dualizaci značky piva. Průlomem pro 
české pivní sklo se stal rok 2006, kdy 
bylo Design centrem a Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR oceněno jako 
vynikající výrobek roku. Tím se zařa-
dilo mezi předměty, které mají hodno-

tu nejen užitnou a marketingovou, ale 
i uměleckou. Ze známých designérů 
se českým pivním sklem úspěšně pre-
zentuje např. Rony Plesl, z německých 
potom prof. Michael Boehm nebo Ital 
prof. Matteo Thun. 

„Pivovary považují pivní sklo za ne-
dílnou součást své marketingové stra-
tegie a formu podpory značky piva. 
V době, kdy je pivo předmětem sou-
středěného útoku antialkoholní lobby, 
dostává pivní sklo a jeho design logic-
ky novou roli,“ uvedl Ing. Pavel Bobo-
šík, člen předsednictva Českého svazu 
pivovarů a sladoven a ředitel společnos-
ti SAHM CZ. „České pivní sklo se po-
dařilo posunout z kategorie primitivní-
ho masového výrobku na předmět, kte-
rý má duši a krásu,“ dodává Ing. Pavel 
Bobošík.

Sklo má také řadu nezpochybnitel-
ných výhod oproti jiným materiálům. 
Vedle velmi ceněné stálosti tvaru a sku-
tečnosti, že neovlivňuje chuť piva, oce-
ňují pivovarníci na skle i to, že podpo-
ruje celkový estetický účinek tohoto 
nápoje, především jeho barvu. V nepo-
slední řadě k pivu také patří jako určitý 
status – má mnohem vyšší prestiž než 
např. plastové kelímky. Přes energetic-
kou náročnost vlastní výroby je však 
ekologičtější než jiné výrobky, neboť 
se po použití stává druhotnou surovi-
nou nepostradatelnou při výrobě nové-
ho skla. 

Další informace naleznete na interne-
tových stránkách Českého svazu pivova-
rů a sladoven www.cspas.cz

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Pivní sklo je stále významnějším marketingovým nástrojem
českých pivovarů a podporuje jejich image

V době, kdy jsme mohli svou žízeň 
uspokojit pouze vodou, byly prvními 
„nádobami“, ze kterých jsme pili, lid-
ské dlaně, jako prapůvodní tvar. Tento 
základní tvar misky se postupným vývo-
jem nápojů, jejich fermentací, zušlech-
těním, sofistikoval i tento základní tvar 
misky až do tvarů štíhlých, vysokých 
kalichů. 

Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj 
základního tvaru nádoby byly technic-
ké parametry výroby. Důležité bylo, 
z jakého materiálu se nádoba vyráběla 
– ze dřeva nebo tažená z cínu. Tím se 
vygeneroval základní archetyp kónické 
nádoby na pití. 

V první polovině 19. století začíná 
zásobování vybraných hospod nádoba-
mi nejvhodnějšími pro dané pivo, ze 
kterých mělo chutnat nejlépe. 

Po zavedení spodního kvašení 
a poté, co na trh přišlo pivo plzeňského 
typu, se výroba a zušlechťování pivních 
nádob už ve formě skleněných výrobků 
staly samostatnou disciplínou. 

Mechanismus byl jednoduchý. Slá-
dek si v nejbližší sklárně vybral opti-
mální sklenici na základě svých vlast-
ních zkušeností s různými tvary. Byl 
to tedy právě on, kdo určoval, z jaké 
sklenice či džbánu se bude pít pivo, 
jaká nejlépe ukáže barvu, vůni, ze kte-
ré bude nejlépe chutnat. 

V té době byly rovněž ke konzuma-
ci piva používány hliněné džbány. Piva 
se vařila převážně kvasnicová, nefil-
trovaná, čirost piva nebyl faktor, který 
by vyvolával příjemný vizuální dojem, 
a proto jejich vzhled nebyl zajímavý 
a nevznikala potřeba jej zdůrazňovat. 

Stoupající obliba plzeňského typu 
piva, filtrovaného, čirého a jiskrného 
nápoje, vedla k tomu, že podíl skle-
nic se od 2. poloviny 19. století začal 
zvyšovat. Počátkem 20. století došlo 
k revolučnímu vývoji v oblasti sklářské 
výroby, vzniklo velké množství skláren 
s automatickou výrobou, konstruovaly 
se první formy. I když byly vyráběny 
jednodušší tvary, výhodou byla snadná 
dostupnost a relativně nízké náklady 
oproti ruční výrobě.

Na konci 19. století vznikla i firma 
SAHM, která je na dnešním globál-
ním trhu jednou z dominantních firem 
v oboru. 

Keramické džbány a následně i skle-
nice získávají přidanou hodnotu deko-
rováním.

Po 2. světové válce se vývoj rozdě-
lil. Ve střední Evropě, která se předtím 
neodlišovala od okolního světa, se z piva 
stal laciný nápoj dělnické třídy, který 
nebyl podporován, ale byl pouze trpěn. 
Díky tomu se většina pivovarů a jejich 
technologie dostaly do žalostného stavu. 

V západní Evropě se ve stejném období 
pivní kultura velmi dynamicky vyvíjela. 
Těsně po 2. světové válce, do 2. poloviny 
50. let, nebylo v Evropě dostatek kapacit 
na výrobu piva. Pivovary měly dokonce 
společný marketing prostřednictvím piv-
ních svazů. Pivo bylo propagováno jako 
zdravý a prospěšný nápoj. 

V 2. polovině 50. let a začátkem 60. 
let začalo postupně docházet k nad-
bytku pivovarských kapacit v Evropě. 
Mezi jednotlivými pivovary začal tvr-
dý konkurenční boj a pivovarští specia-
listé začali využívat všech sofistikova-
ných metod k zvýraznění svého výrob-
ku. Stejně tak se začaly pivní značky 
rozdělovat na piva prémiová a lidová, 
tzv. segmentace pivního trhu, až do ex-
kluzivních značek. V době poválečné 
euforické nenasycenosti a snahy užít si 
všeho, co bylo nedostupné a co díky 
hlubokým sociálním rozdílům bylo ur-
čitým skupinám odepřeno, bylo velmi 
populární konzumovat „opravdové“ ná-
poje a potraviny. Na vrchol se dostalo 
pití koňaku bohatého na vůni, alkohol 
a barvu. Ty značky piva, které se chtě-
ly zařadit mezi exkluzivní, začaly nabí-
zet své pivo v pivních pohárech, které 
se podobaly koňakovým, byly větší, na 
silnější nožce, o větších objemech. Ten-
to typ vydržel u některých značek do-
dnes. Měl vyjádřit, že zákazník, který 
kupuje tuto značku, je „lepší člověk“, 
příležitost, kdy pije toto pivo, je „lepší 
příležitost“, restaurace, ve které se po-
dává, je „lepší restaurací“. 

Druhý inspirující trend se vyvíjel 
směrem ke sklenicím na víno. Pivní 
pohár tak připomínal vinnou sklenici 
se silnější stopkou.

Po etapě potřeby mít všeho dostatek 
pocítili lidé touhu uvolnit se a ozdra-
vit. Přichází vlna wellness a fitness, 
lehkých nápojů, jako jsou šampaňské 
a sekt. Ženy se staly pro pivovary dů-
ležitým zákazníkem. Tvar pivního po-
háru byl, díky značnému pokroku ve 
sklářské technologii, protažen do lu-
xusních a velmi elegantních „šampu-
sek“, které mohly být použity i v top 
gastronomii a při příležitostech, kdy se 
pivo dříve nepilo. Konzument v obleku 
či společenských šatech si tak mohl vy-
chutnat svou oblíbenou značku bez po-
citu hulvátství a zatracení. Velmi často 
bylo takto servírováno i aperitivní pivo, 
v šampuskách s dlouhou stopkou a vel-
mi malým objemem. 

V průběhu 70. až 90. let 20. století se 
tvarosloví sklenic transformovalo z tva-
rů, které byly výrazem zejména individu-
ality návrháře, na produkt tvořící image 
značky. Vzhledem k počínající globali-
zaci a velkému množství konkurujících 
si pivovarů o tvaru sklenice již nerozho-
doval sládek, ale marketing. Sklenice vy-
jadřovala vlastní styl a nápad. 

Současnost je synonymem globali-
zace a kosmopolitní kultury. Pivovary 
ztrácí možnost najít si v mladé nezá-
vislé generaci nové patrioty. Marketing 
pivovarů se tak obrací k cílové skupi-

ně, kterou chce oslovit. Pivní sklo se 
stává promyšleným marketingovým 
nástrojem, jehož tvar nevychází pouze 
z posledních trendů, ale rovněž z dopo-
ručení kvalifikovaných degustátorů 
a someliérů pro danou značku či pivo.

Je všeobecně známo, že k dokona-
lému vychutnání pokrmu či nápoje 
potřebujeme uspokojit chuť, čich, zrak 
a rovněž hmat (v případě nápoje podá-
vaného z láhve či sklenice). Dlouhole-
tá praxe dokazuje, že volba správného 
tvaru sklenice může podstatným způso-
bem podpořit chuť piva. 

Zatímco baňatým a soudkovitým 
tvarem je zvýrazněno aroma, u kónic-
kých tvarů je důležitá chuť piva, pro-
tože nos aroma nezachytí. 

Dalším příkladem ovlivnění chutě 
tvarem je síla stěny skla. Čím je ten-
čí, tím větší pocit pití čerstvého nápoje. 
Zúžená horní část sklenice nás nechá 
vychutnat hořkou chmelovou chuť, 
naproti tomu otevřená sladkou. 

Zatavený okraj, větší výška dna 
a hmotnost sklenice nebo půllitru 
mohou způsobit rychlejší nasycenost 
konzumenta. 

Oči a hmat zákazníka lze uspoko-
jit důmyslným designem. Pšeničným 
a tmavým pivům dodá jiskru a čirost 
vnitřní optika anebo bombírovaný 
tvar.

Sloučením všech jmenovaných fakto-
rů, analýzou potřeb zákazníka, pocho-
pením ducha doby a aktuálních trendů 
je možné vytvořit celou řadu designově 
zajímavých a přitom velmi účelových 
sklenic, pohárů a půllitrů. 

Trendem dnešní doby je mezinárod-
nost a globalizace. Tvar pivního skla 
je unifikován, modernizován a přizpů-
sobován mladé dynamické společnos-
ti. Upouští se od zakořeněné, pěstova-
né pohostinnosti a přechází se k velko-
městské nenucené gastronomii, barové 
a disko kultuře. Moderní se stává skle-
nice (výška, stutz), ze které lze pít mezi-
národní nápoje, jako jsou Ramazotti, 
Grappa, Latte Macchiato, Mochitto 
a samozřejmě pivo. Tvar ustupuje do 
pozadí a na důležitosti získává deko-
race, motiv a zpracování. Ženy oslo-
vuje Bollywood, jehož hlavními zna-
ky jsou květnatost, vyjádřené emoce 
a netradiční barvy. Muže zaujmou spí-
še asijské motivy, které jsou jednodu-
ché a bez ozdob. 

Správně zvolená sklenice je velmi 
silným marketingovým nástrojem pro 
celý nápojový průmysl. V pivovarnictví 
může její význam nabýt na důležitos-
ti zejména kvůli budoucím opatřením 
Evropské unie týkající problematiky 
alkoholové strategie. 

Ing. Pavel Bobošík, MBA

Může pivní sklo a jeho volba ovlivnit konzumaci piva?
N E J N O V Ě J Š Í  S V Ě T O V É  T R E N D Y  N A  T R H U  I  V  U Ž I T Í  P I V N Í H O  S K L A

Globální trend skla 2007. Archiv: SAHM

Nádoby na pití piva jsou stejně sta-
ré jako pivo samo. Podle dochova-
ných nálezů se ti, kdo vaří pivo, otáz-
kou v jaké nádobě a jakým způsobem 
ho pít, zabývají již více než 10 tisíc 

let. Jestliže v dávnověku byl hlavním kritériem výběru nádoby požada-
vek zachování kvality a chutě piva do doby jeho konzumace, v součas-
né době se z pivní sklenice stává významný marketingový nástroj a nej-
nověji i předmět exkluzivního designu. Produkt, kterým se nezvyšuje pou-
ze kvalita požitku z nápoje, ale i celková estetická úroveň prostředí, 
v němž žijeme. Do budoucna se však pivní sklenice zřejmě stane ještě 
významnější z hlediska propagace a reklamy, neboť vzhledem k připravo-
vané evropské legislativě, zakazující reklamu na alkoholické nápoje a pří-
pravě dalších omezení, jejichž snahou je regulovat spotřebu alkoholických 
nápojů, zůstane jedním z mála prostředků, kterým bude moci výrobce piva 
propagovat svoji značku, svůj image, a zprostředkovat tak zákazníkům ori-
ginalitu svého výrobku.

Pavel Bobošík absolvoval Vysokou ško-
lu ekonomickou v Praze, Thunderbird – 
the Garvin School of International Mana-
gement v Arizoně a je pravidelným účast-
níkem exekutivních programů HBS, MIT 
a LBS. 

Je zakladatelem a jednatelem společ-
nosti SAHM, firmy s dominantní pozicí 
v oblasti dodávek značkového nápojové-
ho skla nadnárodním nápojovým společ-
nostem, především pivovarům. Během 10 
let se mu podařilo vybudovat firmu, kte-
rá zaujala vedoucí pozici na trhu střední 
a východní Evropy. Nyní operuje se dvě-
ma dekoračními závody nedaleko Chocně 
a Plzně. V roce 2005 firma otevřela výrob-
ní závod na Ukrajině a připravuje rozšíření 
výrobních a obchodních aktivit v Rusku. 

Současně je předsedou představenstva 
společnosti Sklárna Heřmanova Huť, kde 
provedl rozsáhlou restrukturalizaci a kde 
nyní probíhá rekonstrukce sklářské vany 
a části provozu.

VEŘEJNÉ AKTIVITY 
A FUNKCE

Viceprezident senátu BierConvent 
International (Mnichov), člen předsed-
nictva Českého svazu pivovarů a slado-
ven, poradce poslankyně Evropského par-
lamentu.

ČLENSTVÍ
Young Presidents’ Organization, Ame-

rická obchodní komora, Českoněmecká 
obchodní a průmyslová komora.

K R Á T K Á  B I O G R A F I E
I N G .  P A V L A  B O B O Š Í K A ,  M B A
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Praha – Pivovary Staropramen 
uvádějí na trh Staropramen Neal-
ko v plechovkovém balení. 0,33l 
plechovky tak doplní stávající 0,5l 
lahvové balení nealkoholického 
piva Staropramen. 

„Nealkoholické pivo zaujímá v našem 
portfoliu významnou pozici – objemy 
jeho prodeje dlouhodobě rostou a lze 
očekávat, že tento vývoj bude pokra-
čovat. Uvedením třetinkové plechovky 
piva Staropramen Nealko chceme vyjít 
vstříc zejména řidičům, pro které je toto 
balení velmi praktické,“  říká Martin 
Jahoda z oddělení marketingu Pivova-
rů Staropramen. Podíl nealkoholické-
ho piva na roční produkci společnos-
ti činí přibližně jedno procento, což 
odpovídá obecně podílu nealkoholic-
kých piv na celkové produkci piva na 
českém trhu.

Za rostoucí popularitou nealkoho-
lického piva stojí především jeho vel-

mi vysoká kvalita, měnící se životní 
styl a také větší zodpovědnost v sou-
vislosti se zavedenými úpravami sil-
ničního zákona. „Nealkoholické pivo 
je dnes již chuťově i kvalitativně srov-
natelné s pivem alkoholickým. V tom-
to směru udělal pivovarnický průmysl 
za poslední období velký pokrok. Neal-

koholické pivo tak dnes představuje při-
rozenou konkurenci jiným nealkoholic-
kým nápojovým kategoriím,“ říká Věra 
Hönigová, manažerka kvality Pivova-
rů Staropramen. 

Pivo Staropramen Nealko uved-
la společnost na trh na začátku roku 
2005. Vedle nealkoholického piva Sta-
ropramen nabízí společnost také neal-
koholickou variantu prémiové značky 
Stella Artois. 

Pivovary Staropramen a. s. jsou 
s 14,7% podílem na domácím trhu dru-
hým největším producentem piva v Čes-
ké republice. Svým zákazníkům nabízejí 
Pivovary Staropramen nejširší portfolio 
pivních značek. Společnost je druhým 
největším českým exportérem piva a je-
jí vlajková loď – značka Staropramen – 
se vyváží do 30 zemí světa. Společnost 
je součástí skupiny InBev, největší pivo-
varnické společnosti světa.

Více informací na
www.pivovary-staropramen.cz

a www.inbev.com 

Michaela Trýznová
Manažerka pro vnější vztahy

Pivovary Staropramen a. s 

Nealkoholický Staropramen v plechovce 

Praha – Gambrinus spustil 
19. března nový online projekt, 
od kterého si slibuje pře-
devším zvýšení atraktivi-
ty svých webových stránek. 
Návštěvníci webu www.gam-

brinus.cz zde mohou v Gambrinus mp3parádě nejen 
poslouchat, ale také hlasovat pro skladby talentova-
ných hudebníků. Pro vítězné kapely i pro vybrané hla-
sující fanoušky dobré muziky jsou připraveny hodnot-
né ceny. 

Podpora hudby je jedním z pilířů marketingové komuni-
kace lídra českého pivního trhu, značky Gambrinus. Tradič-
ně se Gambrinus účastní řady hudebních akcí a letních festi-
valů, nyní však své „hudební“ aktivity rozšiřuje i na webové 
stránky www.gambrinus.cz. 

Žebříček talentovaných kapel zajistí zúčastněným, zatím 
méně známým hudebním projektům jejich první fanoušky, 
a stránkám značky pomůže udržet a získat nové interneto-
vé návštěvníky. „Gambrinus vždy vyhledával aktivní způso-
by komunikace s jeho cílovou skupinou převážně mladších 
lidí. Digitální svět internetu ve spojení s muzikou, kterou 
mají rádi, se nám jeví jako ideální nástroj, jak tuto obtíž-
ně zasažitelnou skupinu zaujmout,“ komentuje novou onli-
ne aktivitu Luděk Baumruk, Junior Brand Manager Gambri-
nus, který je za realizaci projektu odpovědný. 

O chod stránek www.gambrinus.cz i o samotnou technic-
kou realizaci projektu Gambrinus mp3parády se postara-
la společnost 4internet. Projekt bude podpořen především 
internetovou reklamní kampaní na komunitních serverech 
Xchat, Libimseti, Rande a dalších. Zajímavým formátem 
se bude mp3paráda prezentovat v hudebních magazínech. 
Stránku s reklamou bude překrývat z jedné třetiny obrázek 
s přepravkou. Čtenář se doví více podrobností o Gambrinus 
mp3parádě až po odstranění přepravky, která text zakrýva-
la. Tato tištěná reklama, podobně jako nový TV spot, pracu-
je s myšlenkou „pohledu na běžné věci ze zábavného, netra-
dičního úhlu.“

VÍCE O PROJEKTU
GAMBRINUS MP3PARÁDA

V 10 soutěžních kolech, z nichž každé trvá 14 dní, dosta-
ne vždy 20 skladeb šanci zaujmout převážně rockové fanouš-
ky. Tři skladby z každého kola s největším počtem hlasů jdou 
do finále, které se uskuteční v termínu 20. 8. – 30. 9. 2007. 
Tři skladby s nejmenším počtem hlasů už do dalšího kola 
nepostupují, ale přesunou se do archivu, kde je lze i nadále 
poslouchat. Kromě 14 postupujících skladeb se tak mohou 
návštěvníci Gambrinus webu těšit každých 14 dní na šest 
nových skladeb. 

Hlavní cenou pro nejúspěšnější kapelu je osmiden-
ní pobyt v profesionálním studiu SOLISKO, kde si sku-
pina bude moci na tom nejlepším studiovém vybavení 
natočit své CD. Gambrinus se však postará i o to, aby 
se na kapelu hned tak nezapomnělo. Skupina získá pro 
své představení 20 minut v rádiovém pořadu Fajn Rock 
Music a prostor na nejnovější CD kompilaci tohoto hudeb-
ního pořadu. Rozhodně zajímavá odměna čeká i na dru-
hou nejúspěšnější hudební partičku, která dostane pou-
kaz na hudební nástroj v hodnotě 20 000,- Kč a pivo Gam-
brinus. Toto nejprodávanější české pivo čeká i na třetího 
výherce v pořadí.

Odborným garantem, který se stará o výběr a získávání 

skladeb pro hitparádu, se stal Petr Kůsa, jehož pořad Fajn 
Rock Music se pravidelně line z českého rádiového éte-
ru. „S Petrem spolupracuje Gambrinus už dlouhou dobu 
a je pro nás zárukou toho, že do Gambrinus mp3parády 
vybere opravdu zajímavou muziku,” komentuje hudeb-
ní náplň projektu Luděk Baumruk, a dodává: „Hlavním 
cílem projektu je však vedle podpory talentovaných kapel 
i možnost nabízet návštěvníkům našeho webu nový, neokou-
kaný a pevně věřím, že i velmi atraktivní hudební obsah.“

Přesná pravidla i samotnou Gambrinus MP3 parádu 
naleznete od 19. 3. 2007 na stránkách www.gambrinus.cz.

�  Gambrinus je dlouhodobě nejprodávanější značkou piva 
na českém trhu. Každé cca čtvrté pivo, které se v ČR vypi-
je, je Gambrinus.

�  Benátská noc, Rock for People, turné Divokého Billa, 
udělování hudebních cen Anděl – to je jen stručný výběr 
těch nejdůležitějších hudebních událostí, které Gambri-
nus podporuje.

�  Gambrinus je nejvýznamnějším partnerem českého fotba-
lu – Gambrinus ligy a české fotbalové reprezentace.

�  Gambrinus je součástí portfolia Plzeňského Prazdroje, 
který je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné 
z největších světových pivovarnických společností s pivo-
varnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích 
světa napříč 5 kontinenty.

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Gambrinus mp3paráda
osloví fanoušky rockové hudby

Havlíčkův Brod (bo) – Havlíčkobrodský Měšťanský pivovar loni vyrobil
90 000 hektolitrů piva oproti 93 000 hektolitrům o rok dříve. Přesto po 
třech ztrátových letech poprvé vykázal zisk, a to dva miliony korun. Do 
černých čísel pivovaru pomohlo to, že opustil málo placenou výrobu pri-
vátních značek pro obchodníky a jiné výrobce a že zvyšuje výhodnější pro-
dej sudového piva do restaurací. Uvedl to ředitel podniku Jiří Hušek. 

Havlíčkobrodský pivovar
přes nižší výstav vydělal více 

Tržby za pivo se loni pohybovaly kolem 
100 milionů korun, což je podle ředitele 
podobná částka jako v roce 2005. 

Hušek podotkl, že se získáváním 
nových zákazníků v gastronomii byly 
spojeny i vysoké náklady na podporu 
prodeje. Pivovar nyní zásobuje přes 350 
restaurací; v sudech prodává 60 procent 
svého výstavu. Kvůli rostoucímu odby-
tu piva v sudech letos vybuduje novou 
stáčecí linku. Za technologii a stavební 
úpravy zaplatí osm milionů korun. 

Pivovar vaří tmavá i světlá piva pře-
devším pod značkou Rebel. Za hrani-
cemi loni prodal sedm procent produk-
ce, z toho nejvíce na Slovensku. Hušek 
uvedl, že pivo Rebel mohou ochut-

nat i zákazníci horských restaurací ve 
Vysokých Tatrách. „Poslední stovky 
metrů do nich horalé donášejí pivo na 
zádech,“ přiblížil. Naopak kvůli nízké-
mu kurzu dolaru klesají tradiční dodáv-
ky do USA. 

Podnik se zaměřil především na 
regionální trh. „Dodávky do zahraničí 
vnímáme spíš jako posílení prestiže,“ 
řekl Hušek. Stále více návštěvníků by 
mělo přicházet i do pivovaru. Loni byla 
v jeho areálu otevřena restaurace, s ven-
kovními zahrádkami nabídne kolem 
200 míst. Pivovar také pro letošní léto 
plánuje pravidelné exkurze. Veřejnost 
se bude moci s výrobou piva seznámit 
každé páteční odpoledne.

Nový prodejní kanál pro zboží 
s regulovaným prodejem

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

Prodejní automat vyvinula česká 
společnost Future Art. Mechanis-
mus ověření věku automatem je chrá-
něn v Česku patentem a v současné 
chvíli běží i mezinárodní patentové 
řízení. Podle dostupných informací 
zatím nikdo ve světě nic podobného 
pro komerční využití nesestrojil.

„Způsob ověření věku přes čtečku 
strojového kódu na dokladech zaruču-
je 100  % právní jistotu prodeje pouze 
osobám starších 18 let. Pokud ověře-
ní neproběhne nebo věk neodpovídá, 
mince vhozené do automatu vypadáva-
jí zpět. Jedná se tak o mnohem spoleh-
livější ověření věku, než je vizuální kon-
trola personálem obchodu nebo restau-
race, říká k automatu Karel Stibor, 
jednatel společnosti Future Art.

Díky použití systému kontrolují-
cím věk je splněno zákonem vyžado-
vané zaručení prodeje alkoholu 
v automatech pouze osobám starším 
18 let. Osobní data přečtená ze stro-
jového kódu se přitom v automatu 
neuchovávají.

Vývoj prodejního automatu pod-
pořila společnost Plzeňský Prazdroj. 

V nejbližších letech tak bude mož-
né koupit v automatu výhradně piva 
z produkce největšího českého pro-
ducenta piva. „Ve všech přístrojích 
bude k dispozici nealkoholický Rade-
gast Birell a nabídka ostatních značek 
bude záviset na konkrétním umístění 
automatu,“ upřesňuje Vladimír Juri-
na z Plzeňského Prazdroje.

Prodej alkoholu není jediná zá-
konem či vyhláškou regulovaná ob-
last, v níž je věkově omezený prodej 
či vstup. Výše popsaný ověřovací sys-
tém lze stejně dobře použít v automa-
tech s cigaretami, výherních automa-
tech, video-automatech s do určitého 
věku nevhodnými hrami. Jednodu-
chý princip lze ale použít k regula-
ci vstupu do kinosálů po dle konkrét-
ní projekce, omezen podle věku mů-
že být vstup do částí videopůjčoven 
s erotickými filmy a prodejen s erotic-
kým zbožím vůbec. Zařízení umožní 
respektovat zákonné požadavky týka-
jící se plnoletosti i na těch místech, 
kde není možná osobní kontrola vě-
ku nebo je příliš nákladná či složitá, 
než aby byla prováděna.

Praha (red) – Pivo lze nyní v ČR koupit ve speciálních prodejních 
automatech. Autorizace před provedením platby za pomoci OP nebo 
cestovního pasu garantuje prodej pouze osobám starším 18 let. Stejný 
způsob ověřování dokladů používá při identifikaci osob i policie. Systém 
je možné použít i v jiných oblastech, kde je potřeba ověřit věk osob. 



Hrdinou příběhu Vratných lahví je 
učitel v důchodu, který přijme brigád-
nické místo ve výkupu lahví v jednom 
pražském supermarketu. Jak dnes vlast-
ně Češi vnímají tento fenomén? Podle 
průzkumu Velkopopovického Kozla pro-
vedeného v různých typech nákupního 
prostředí spotřebitelé nejčastěji vrace-
jí pivní lahve jednou týdně, v počtu od
1 do 6 kusů a v tašce. 

Při vracení lahví mají raději výkupní 
automat, nikoli výkupčího, a nevadilo by 
jim, kdyby výkupčí lahví zcela nahradil 
automatizovaný výběr lahví prostřed-
nictvím automatu. Rozdíly v preferen-

cích spotřebitelů v tomto směru nevy-
kazují ani odlišné typy nákupních míst 
– téměř totožné jsou odpovědi respon-
dentů nakupujících v drobných nezá-
vislých prodejnách, supermarketech 
i hypermarketech.  

Při příležitosti této spolupráce znač-
ka Velkopopovický Kozel uvedla na trh 
také speciální balení s potiskem, který 
avizuje premiéru filmu Vratné lahve 
a jako bonus nabízí filmovou melodii 
do mobilního telefonu. Kromě speciál-
ního balení (deset lahví varianty Velko-
popovický Kozel Světlý nebo osm lahví 
11o Medium) zve spotřebitele do kin ta-

 Při vracení lahví dávají Češi přednost automatům 
P R Á Z D N É  P I V N Í  L A H V E  N E J Č A S T Ě J I  V R A C Í M E  J E D N O U  T Ý D N Ě

Ve filmu Vratné lahve si zahrálo 13 500 pivních lahví

Praha – Při příležitosti spolupráce Velkopo-
povického Kozla s filmem Vratné lahve režisé-
ra Jana Svěráka, který přišel do kin 8. břez-
na, provedla značka Velkopopovický Kozel mezi 
spotřebiteli aktuální průzkum na téma vracení 
pivních lahví, který mapuje zvyklosti a prefe-
rence spotřebitelů s tímto momentem spojené. 
Podle výsledků dává 57 % nakupujících před-
nost výkupnímu automatu před živým výkupčím 

a většině z nich by nevadilo, kdyby tyto pracovní pozice zcela nahradil 
automatizovaný strojový sběr lahví.  

Hrdinou příběhu Vratných lahví je uči-
tel v důchodu, který přijme brigádnické 
místo ve výkupu lahví v jednom praž-
ském supermarketu. Pro účely ztvárně-
ní tohoto prostředí bylo na natáčení do-
dáno 13 500 prázdných i plných pivních 
lahví z pivovaru Velké Popovice a celkem 
1075 přepravek. 
�  Podle spotřebitelského průzkumu 

Velkopopovického Kozla, který ma-
puje zvyklosti a preference spotřebi-
telů, dává 57 % nakupujících před-
nost výkupnímu automatu před ži-
vým výkupčím. Většině z nich by 

nevadilo, kdyby tyto pracovní pozi-
ce zcela nahradilo automatizovaný 
strojový sběr lahví.

�  Nejčastěji spotřebitelé vracejí pivní 
lahve jednou týdně, v počtu od 1 do 
6 kusů a v tašce.

�  Ve filmu pivo v lahvích hraje již 
desítky let. V hraných českých fil-
mech se objevuje od 50. let 20. 
století, a to nejčastěji ve spojitos-
ti s jeho konzumací, tedy zejmé-
na v okamžicích, jako jsou pře-
stávky v práci nebo rekreační ak-
tivity v přírodě. Pivo v půllitrech 

ké televizní reklama Velkopopovického 
Kozla a aktualizovaná etiketa na lah-
vích, zobrazující logo filmu a datum je-
ho premiéry. 

�  S celkovým prodejem více než 
10,2 milionu hektolitrů vyrobe-
ných v kalendářním roce 2005 
a s exportem do více než 50 zemí celé-
ho světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., 
předním výrobcem piva v evropském 
regionu a největším exportérem čes-
kého piva. Hlavními značkami Plzeň-
ského Prazdroje v ČR jsou Pilsner 
Urquell, Gambrinus, Radegast a Vel-
kopopovický Kozel.

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

�  Velkopopovický Kozel je značkou, kte-
rá má své nezastupitelné místo v port-
foliu Plzeňského Prazdroje. Patří ke 
značkám s nejdynamičtějším růstem 
jak na českém, tak i na zahraničních 

trzích. Velkopopovický Kozel Černý je 
zároveň lídrem trhu s tmavými pivy 
v České republice. Pivovar Velké Popo-
vice v loňském roce oslavil 132 let od 
svého založení v roce 1874. 

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

www.kozel.cz

Praha – Pro účely natáčení filmu Vratné lahve režiséra Jana Svěráka 
dodal pivovar Velké Popovice celkem 1075 přepravek plných i prázdných 
lahví, celkem tedy přibližně 13 500 pivních lahví, z toho 5600 „vratných“ 
(prázdných). Ty procházely rukama zejména hlavnímu hrdinovi ztvárněné-
mu Zdeňkem Svěrákem.

se objevovalo ještě o něco dříve, 
zhruba od 20. let 20. století. V té-
to podobě souvisí spíše se scéna-
mi v hostincích a restauracích ne-
bo s venkovskými tanečními zába-
vami. V historických filmech se 
pak přirozeně můžeme setkat ješ-
tě s korbely.

�  Celkem se pivní lahve objevují při-
bližně ve 160 českých hraných fil-

mech, což je zhruba poloviční 
množství ve srovnání s výskytem 
pivních půllitrů. Pivo je zde brá-
no jako samozřejmá součást české 
společenské kultury a je s ním spo-
jena řada notoricky známých čes-
kých filmů (například pivo chlaze-
né na schodech ve filmu Vesničko 
má středisková nebo s velkou chutí 
vypité pivo v Postřižinách).

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Až do 18. století byla výroba skla na-

tolik nákladná, že bylo pro většinu uži-
vatelů zcela nedostupné. Skleněné lah-
ve a další nádoby se tak objevují pouze 
na tabulích šlechticů, církevních hod-
nostářů, případně bohatých měšťanů.

Až v období průmyslové revoluce 
došlo ke skutečnému rozmachu výro-
by pivního skla, které tak vystřídalo du-
bové a bukové sudy (jejichž nevýhodou 
byla obtížná manipulace) a své před-
chůdce, kameninové lahve. Skleněné 
lahve se staly módou a začali je použí-
vat např. Jack Daniel‘s, Becherovka ne-
bo společnost Plzeňský Prazdroj.

Také rok 1913 přinesl nemalý obrat 
– zatímco do této doby se u nás lahve 
vyráběly výhradně ručním způsobem, 
roku 1913 byl do českých zemí dovezen 
první automatický stroj, a již v polovi-
ně 20. let tak byla veškerá produkce 
plně automatizovaná. Ručně foukaným 
pivním lahvím bylo odzvoněno.

CO SE TÝČE VELIKOSTI 
A TVARU PIVNÍCH LAHVÍ:

Základním a výchozím typem je tvar 
cylindrický, který vykazuje valná větši-
na lahví vyrobených po roce 1870. Od 
tohoto typu se odklání tzv. porterov-

ky, v českých zemích používané zejmé-
na pro speciální a tmavá piva. Dále se 
v našich krajích setkáte s modifikova-
ným typem pivní lahve s protáhlým 
tělem a krátkým hrdlem, případně lah-
ve ve tvaru slzy či tzv. butylky.

Velmi dlouho byl v českých zemích 
pro pivní lahve závazný jediný objem ze 
systému dutých měr, a sice holba, která 
odpovídá přibližně 0,7 litru. Až od ro-
ku 1875, kdy začíná figurovat litr jako 
součást decimální soustavy, začínají po-
stupně převažovat lahve o objemu 1 ne-
bo 0,5 litru. Své předchůdkyně, sedmič-
kové lahve, však z jejich pozice vytlačily 
až počátkem 20. století, spolu s několi-
ka dalšími méně rozšířenými varianta-
mi (0,4 nebo 0,9 litru, případně ještě 
0,25 a 2 litry). Vladimír Jurina

manažer korporátní značky,
Plzeňský Prazdroj, a. s.
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Společnost RUDOLF JELÍNEK a. s.
Vizovice, koupila rozhodující akci-
ový podíl ve společnosti Vinprom-
Trojan AD, která je největším 
a nejznámějším výrobcem ovoc-
ných destilátů v Bulharsku. V pátek
16. 3. 2007 byli zástupci společ-
nosti RUDOLF JELÍNEK zvoleni za 
členy představenstva bulharské 
společnosti.

Vinprom-Trojan AD ve spolupráci 
s bulharskou vládou zajistil ochranu 
místního označení původu originál-
ní „trojanské slivové rakije“ dle pravi-
del Evropské unie, jejímž je jediným 
výrobcem.

Investicemi v řádu jednotek milio-
nů eur tak RUDOLF JELÍNEK a. s.
pokračuje ve své strategii rozvoje ná-
kupem rozhodujících majetkových 
účastí v tradičních značkových produ-
centech ovocných destilátů. Po loňské 
investici do společnosti Vinprom Te-
teven, která vyrábí „tetevenskou slivo-
vou rakiji“ a je druhým největším pro-

ducentem ovocných destilátů v Bul-
harsku, si RUDOLF JELÍNEK a. s. 
upevnila svoji dominantní pozici na 
bulharském trhu a potvrdila pozici 
největšího evropského výrobce ovoc-
ných destilátů.

RUDOLF JELÍNEK a. s. bude roz-
víjet uvedené tradiční značky „tro-
janská“ a „tetevenská“ slivová rakija 
a uplatňovat úspěšné marketingové 
a obchodní strategie z jiných evrop-
ských trhů, přizpůsobené lokálním 
zvyklostem. Pavel Dvořáček,

předseda představenstva
RUDOLF JELÍNEK a. s.

Na snímku je pohled na budovy společnosti Vinprom-Trojan AD v Bulharsku, ve měs-
tě Trojan

RUDOLF JELÍNEK koupil největšího výrobce 
ovocných destilátů v Bulharsku

 Praha (bo) – O 15 procent na 
514 000 hektolitrů loni stoupla sou-
hrnná produkce členů Unie výrob-
ců lihovin (UVL). Uvedl to prezident 
unie Vladimír Steiner s tím, že výro-
ba likérek vzrostla zejména na úkor 
nezdaněného černého trhu. K je-
ho potírání přispěla práce celníků, 
jimž v boji s nelegálním alkoholem 
pomohlo i zavedení kolků, dodal. 
 Loňskému růstu prodejů přálo i to, 
že podobně jako v některých jiných 
východních státech se spotřebite-
lé vracejí ke tradičním domácím vý-
robkům. „Největší nárůst byl v tuze-
máku, vodce a likérech,“ uvedl Stei-
ner. 

 Celková spotřeba lihovin podle něj 
nevzrostla, naopak prý stále mírně kle-
sá, což je dáno hlavně změnami život-
ního stylu a nárůstem automobilismu. 
Po loňském nárůstu tak lze očekávat 
spíš stagnaci produkce likérek, soudí 
šéf UVL. Černý trh se dříve odhadoval 
na 20 až 30 procent celkového domá-
cího odbytu. Právě jako opatření pro-
ti daňovým únikům bylo od poloviny 
roku 2005 státem nařízeno kolkování 
tvrdého alkoholu. 

Lihoviny loni podražily, dle odhadů 
v průměru zhruba o dvě až tři procenta. 
Hlavním důvodem byl růst cen vstupů – 
energií, cukru, a především lihu. V Čes-
ku se totiž snížilo pěstování cukrovky 

Produkce členů Unie výrobců lihovin loni stoupla 

Ústí nad Labem (bo) – Odpad-
ní vody z průmyslového lihovaru 
v Trmicích na Ústecku bude čis-
tit zhruba deset kilometrů vzdále-
ná čistírna v ústecké čtvrti Neš-
těmice. Odpady tak protečou pod 
celým krajským městem. Lihovar 
bude podle Antonína Vávry, před-
sedy představenstva společnosti 

Průmyslový lihovar Přestanov, kte-
rá podnik staví, hotový letos v září. 
Jeho stavba vyjde na 1,26 miliar-
dy korun a ročně vyrobí 80 000 tun 
bezvodého lihu určeného do pohon-
ných hmot. 

Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) nyní začala od budoucí-

ho lihovaru stavět kanalizační přípoj-
ku, která továrnu napojí na stoku do 
Neštěmic. Stavba přípojky bude stát 
18,5 milionu korun, hotová bude letos 
v červnu. Podle generálního ředitele 
SVS Miroslava Harciníka je kapacita 
čistírny dostatečně velká, aby produk-
ci odpadů z lihovaru zvládla. „Odpad-
ní vody z lihovaru obsahují biologicky 

dobře odbouratelné organické látky, 
které nijak neohrozí proces čištění,“ 
uvedl. 

Líh se bude v Trmicích vyrábět 
z obilí. Toho by měl závod zpracovat
260 000 tun za rok. Dodávky má 
společnost již se zemědělci z regio-
nu dohodnuté. V budoucnu uvažuje 
i o využití cukrové řepy. Z obilí zbu-

de kolem 100 000 tun sušené bioma-
sy. Tu může jako palivo využít nedale-
ká teplárna. 

Etanol se bude muset podle norem 
Evropské unie povinně přimíchávat 
do všeho benzinu, který se v Unii pro-
dá. Většina lihu vyrobeného v Trmi-
cích půjde na vývoz, především do 
Německa.

Odpad z trmického lihovaru zpracuje čistírna v Neštěmicích 

  Městská rada už schválila smlouvu 
o pronájmu od 1. července s pražskou 
firmou Savarin. Podle internetového 
výpisu z obchodního rejstříku se zabý-

vá prodejem a koupí zboží a obstara-
vatelskou činností v oblasti správy 
nebytového fondu. 

Jednatel společnosti Savarin Ladi-

slav Šafránek řekl, že firma zatím 
nemá jasno o tom, kdy stáčírna za-
čne znovu produkovat minerálky, ani 
v jakém rozsahu. „Tyto věci se zatím 
řeší,“ řekl Šafránek. 

Mariánskolázeňská radnice by měla 
od nového nájemce získat jak nájem-
né, tak zejména poplatky za užívá-
ní ochranných značek. „To nájemné 
není ani tak významné, řádově 50 000 

korun měsíčně, ale z ochranných zná-
mek by město mohlo získat až dva 
miliony korun,“ řekl starosta. 

Podle smlouvy by měl nájemce 
obnovit výrobu minerálek a do pěti let 
zahájit stavbu nové stáčírny. 

Stáčírnu do loňského roku provo-
zovala společnost Marienbad Waters. 
Skončila ale v likvidaci. Minerálky 
Excelsior a Rudolfův pramen z trhu 

postupně mizí, i když se ještě dopro-
dávaly zásoby. 

Společnost Marienbad Waters ještě 
v roce 2003 vykazovala zisk asi tři mili-
ony korun a tržby dosahovaly k 90 mili-
onům korun. V roce 2004 se ale propa-
dla do ztráty kolem 12,8 milionu korun. 
Podíl společnosti na tuzemském trhu se 
v posledních dvou letech podle odhadů 
pohyboval kolem dvou procent.

Mariánské Lázně znovu pronajmou stáčírnu minerálních vod 

a produkce cukru, takže je méně melasy
z řepy. Ta slouží jako základní surovina 
pro výrobu potravinářského lihu. 

Podle největšího českého výrobce li-
hovin, Stocku Plzeň, je situace v záso-
bování lihem i v současnosti napjatá. 
Smlouvy s dodavateli může firma uza-
vírat jen na krátkou dobu. Ceny jsou při-
tom výrazně vyšší, než za jaké se naku-
povalo v prosinci, uvedl nedávno ředitel 
Stocku Martin Petrášek.  Stock prodal 
za loňský rok 24,65 milionu litrů alko-
holických nápojů, což představuje me-
ziroční nárůst o 1,68 milionu litrů, tedy 
o 6,4 procenta. Nárůst odbytu zazname-
nala likérka téměř v celém výrobkovém 
spektru 30 značek. 

Také Fruko Schulz si loňský rok 
z hlediska odbytu pochvaluje. Po dle 
spolumajitele Vladislava Blechy za-
znamenala firma meziroční nárůst 
odbytu o 58 procent. Přispěla k tomu 
důsledná činnost celní správy při potí-
rání nelegální nezdaněné výroby, sou-
dí Blecha. „To se nedá srovnat s tím, 
když správu spotřební daně měly fi-
nanční úřady, které to nekontrolova-
ly a neměly na to ani technické pro-
středky,“ dodal. 

Jedenáct členů Unie výrobců liho-
vin produkuje zhruba 70 procent do-
mácí výroby lihovin. Uvedené údaje 
nezahrnují Karlovarskou Becherov-
ku.

Praha (bo) – Řada domácích 
výrobců lihovin hodlá během letoš-
ního prvního pololetí zvýšit ceny, 
nebo tak již učinila, a to zhruba 
do pěti procent. Důvodem je přede-
vším zdražení potravinářského lihu, 
ale i dalších vstupů.

Největší tuzemský producent liho-
vin Stock Plzeň již zdražil o dvě až 
tři procenta všech téměř 40 druhů 
svých lihovin. Odběratelům to ozná-
mil počátkem března, na pultech 
prodejen se to projeví od května až 
června. Uvedl to ředitel Stocku Mar-
tin Petrášek. Největší česká likérka 
zdražovala už loni v říjnu v průmě-
ru o dvě procenta. „Tehdy jsme ale 
nedokázali promítnout do zdražení 
vše, co udělá líh,“ dodal. 

Ztráty vzniklé zdražováním všech 
vstupů nám nové ceny zdaleka nepo-
kryjí, uvedl šéf podniku. Kromě po-
travinářského lihu, který loni zdražil 
o 18 procent, se firmě zvýšily ceny 
papíru, lahví a dopravy, v níž se pro-
jevuje mýto. Podle propočtů by půlli-

trová láhev Božkova Tuzemského, dří-
ve rumu, měla podražit, včetně marže 
obchodníků, asi o čtyři koruny. 

Bohemia Sekt, který v roce 2005 
převzal pražskou likérku V&S Group, 
zvýšil ceny vybraných produktů od 
února od 2,5 do 4 procent. „Zdra-
žení nám růsty cen lihu kompenzu-
je jen částečně,“ řekl finanční ředitel 
Ondřej Beránek. Také jindřichohra-
decký Fruko-Schulz chystá zdražení 
o tři až pět procent na přelomu dub-
na a května. 

Cena lihovin vyráběných ústeckou 
společností KB Likér se podle ředi-
tele Pavla Kadlece může v letošním 
roce zvednout až o čtyři procenta. 
KB likér vyrábí například Starou mys-
liveckou nebo likér Klášterní tajem-
ství. Za vším je rostoucí cena lihu, 
která může v letošním roce vzrůst až 
o pětinu, podotkl Kadlec. 

Ceny svých produktů upraví i fir-
ma Rudolf Jelínek z Vizovic na Zlín-
sku. „Nyní vyjednáváme s našimi 
obchodními partnery, ceny zvýšíme 
určitě ještě v prvním pololetí letošní-

ho roku,“ uvedl obchodní ředitel spo-
lečnosti Lumír Zakravač. Důvodem 
je nejen rostoucí cena potravinář-
ského lihu, ale také například dražší 
nákladní doprava. Zvýšení cen se tak 
dotkne zřejmě všech výrobků společ-
nosti. 

Naopak karlovarská likérka Jan 
Becher – Karlovarská Becherovka 
nepřipravuje v současnosti zvýšení 
cen svých produktů. Líh nakupuje za 
relativně stabilní ceny od celé řady 
výrobců včetně zahraničních, infor-
movala mediální zástupkyně likérky 
Eva Kotýnková. „Vzhledem k širšímu 
portfoliu dodavatelů lihu tak nejsme 
závislí na výkyvech cen. Můžeme si 
proto vybírat, od koho aktuálně naku-
povat. Se zdražením Becherovky nyní 
nepočítáme,“ uvedla. 

Ani pálenice v Těšeticích na Olo-
moucku zdražení zatím neplánuje. 
„V tuto chvíli ne a zdražovat nebu-
deme ani delší dobu. Ale vzhledem 
k tomu, jak se vyvíjí cenová politi-
ka a hlavně ceny energií a ostatních 
surovin, dřív nebo později k tomu do-

Řada výrobců lihovin zvýší ceny – zhruba do pěti procent 
jde,“ řekl jednatel pálenice Alexandr 
Zarivnij. Lihoviny podražily již loni, 
dle odhadů v průměru zhruba o dvě 
až tři procenta. I tehdy byl důvo-
dem růst cen vstupů – energií, cukru 
a především lihu. Ten zdražuje pro-

to, že se v Česku kvůli reformě unij-
ního trhu s cukrem snížilo pěstování 
cukrovky a produkce cukru, takže je 
méně melasy z řepy. Ta slouží jako 
základní surovina pro výrobu potra-
vinářského lihu.

Mariánské Lázně (Chebsko) (li) – Mariánskolázeňská radnice se dohod-
la se zájemcem o pronájem stáčírny minerálních vod Excelsior a Rudolfův 
pramen, která je od loňska uzavřena. Město by mělo získat peníze zejmé-
na za užívání ochranných známek na minerálky, řekl starosta Zdeněk Král. 
Kdy se ale obnoví výroba, zatím nový nájemce neví. 



Již po čtvrté vybírali více než dvě desít-
ky vyhlášených vinařských odborníků z Čes-
ka a ze Slovenska z téměř stovky zaslaných 
vzorků růžových vín ta nejlepší.

Ing. Slavomír Hermann, výrobní ředitel spo-
lečnosti BOHEMIA SEKTU k soutěži řekl: „Vína 
uskupení BOHEMIA SEKT dosáhla vynikající-
ho umístění. Zlatou medaili získal Bohemia Sekt 
Prestige rosé brut a z vín Víno Mikulov Sommelier 
Club Cabernet Sauvignon rosé 2006 pozdní sběr, 

stříbrnou medailí byl oceněn Bohemia Sekt Presti-
ge rosé brut a bronzovou medaili obdržel Bohe-
mia Sekt rosé brut.“

„Velmi si vážíme toho, že byla vína a sekty 
BOHEMIA SEKT vyhlášena NEJLEPŠÍ KOLEK-
CÍ tohoto ročníku výstavy“, dodal Ing. Hermann.

Všechna oceněná vína ochutnali návštěvníci
31. března 2007 v Althanském paláci na Horním ná-
městí ve Znojmě na výstavě Jarovín Rosé 2007.

Hana Karnoldová, BOHEMIA SEKT a. s.

Mimořádný úspěch růžových vín 
BOHEMIA SEKTU na Jarovín Rosé 2007

Praha (fk) – potravinářské úterky na 
Novotného lávce, v centru staré Prahy 
u Karlova mostu, mají již svoji tradici. 
Jsou to velmi hodnotné odborné akce 
pořádané Českou potravinářskou spo-
lečností ve spolupráci s Ústavem země-
dělských a potravinářských informa-
cí, určené pro odbornou veřejnost. Na 
vybrané téma vždy přednáší renomova-
ný odborník.

Dne 27. března 2007 vystoupil se svojí pře-
náškou Ing. Oldřich Reinbergr, generální ředi-
tel a předseda představenstva společnosti Cuk-
rovary TTD a.s. se sídlem v Dobrovici. Tato
společnost je největším cukrovarnickým sesku-
pením v České republice. Přednášeným téma-
tem byla „Výroba cukru v ČR a EU, reforma 
společné zemědělské politiky a výroba biolihu 
v ČR“.

Přednáška Ing. Oldřicha Reinbergra měla 
vysokou odbornou, informativní i rétorickou 
úroveň. Část přednášky týkající se výroby a pro-

deje biolihu vyráběného v Cukrovarech TTD při-
nesla vysokou míru kritiky na neexistenci legisla-
tivních podmínek výroby tohoto druhu alterna-
tivní energie u nás. Tou alternativou je přídavek 
bezvodého lihu vyrobeného z cukrovky do auto-
mobilového benzínu. Přitom v ostatních rozvi-
nutých zemích EU, ale i USA, jsou tyto progra-
my považovány za státní priority. A to nejen ve 
smyslu snížení závislosti na dovozu energií, ale 
především pro možnost využití potenciálu země-
dělské produkce. U cukrovky u nás je to obzvlášť 
zajímavé, neboť současné kvóty na výrobu potra-

vinářského cukru v rámci EU, návazně na světo-
vé dohody EU s WTO, klesly v posledních letech 
na nižší výrobu, než je spotřeba v naší zemi. Při-
tom zemědělské výrobní podmínky cukrovky 
jsou u nás, vedle Francie, nejlepší na světě. Cuk-
rovary TTD a.s. již bezvodý líh na nové lihovar-
ské kapacitě v Dobrovici vyrábějí a dodávají pře-
vážně do zemí EU, ne však do tuzemských ropu 
zpracujících společností. 

I tento článek je pro zástupce volených orgánů 
i státní správu určitou výzvou k nápravě.

Potravinářský úterek s Ing. Oldřichem Reinbergrem

Ing. Oldřich Reinbergr (první zprava) odpovídá na dotazy v diskusi 
k jeho přednášce.

Pohled do auditoria 

Praha (li) – Skupina poslanců převážně 
ČSSD navrhuje, aby se půjčky na výsadbu 
a obnovu vinic poskytnuté vinařům změ-
nily na nenávratné dotace. Stejně tak by 
se měly příjmy Vinařského fondu od stá-
tu změnit na dotaci ze státního rozpočtu. 
Vyplývá to z návrhu novely zákona o vino-
hradnictví a vinařství, kterou předloži-
li sněmovně. S návrhem již v únoru při-
šli představitelé Vinařského fondu a Sva-
zu vinařů. 

Tuzemští vinaři rozšířili před vstupem do 
EU s podporou státu vinice o zhruba 7 000 
hektarů. Mohli přitom čerpat buď dotaci od 
státu, nebo podporu z Vinařského fondu. 
Ten jim mohl až do 50 procent poskytnout 
nenávratnou dotaci či bezúročnou půjčku. 
Fondu ale podle tehdejších podmínek jeho 
financování musejí od roku 2009 začít polo-
vinu sumy splácet. Podle dřívějšího vyjádření 
ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machov-
ce by je ale splácení asi 224 milionů korun 

znevýhodnilo a zhoršilo jejich konkurence-
schopnost. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič na 
návrh vinařů minulý měsíc reagoval tím, že by 
šlo o veřejnou podporu a ČR by proto musela 
získat souhlas od Evropské komise. „Nepředpo-
kládám, že bychom byli s touto žádostí úspěš-
ní,“ uvedl. 

Aby odpuštění bezúročné půjčky mělo smy-
sl, musí být zákon přijat do 30. dubna, protože 
tímto dnem skončí tříleté přechodné obdo-

bí po vstupu do EU. Pokud se do této doby 
stihne zákon novelizovat, nebude v případě 
této pomoci nutné postupovat podle proce-
dur Evropských společenství, stojí v důvodo-
vé zprávě. 

Předkladatelé, mezi nimiž je i poslanec 
KSČM Pavel Kováčik, proto navrhují, aby 
sněmovna jejich návrh projednala a schváli-
la již v prvním čtení. Dolní komora se návr-
hem začne zabývat na některé z příštích 
schůzí.

Poslanci chtějí změnit půjčky vinařům na nenávratnou dotaci 
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Řím (dra) – Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO) je hlubo-
ce znepokojena nadměrným lovem 
některých druhů ryb, které žijí na 
volném moři, a vyzývá k rozum-
nějšímu využívání světových moř-
ských lovišť s cílem zabránit jejich 
vyčerpání. Tato specializovaná 
agentura OSN to uvedla ve zprávě, 
kterou zveřejňuje každý druhý rok 
v Římě. 

Z mořských lovišť, které FAO kon-
troluje, je 17 procent využíváno nadměr-
ně, sedm procent je částečně vyčerpáno 
a jen jedno procento se obnovuje. 

Tyto údaje jsou podobné již 15 let, 
ale FAO zdůraznila, že je hluboce zne-
pokojena osudem některých druhů 
ryb, které se loví částečně nebo zcela 
v otevřeném moři, tedy mimo jurisdikci 
jednotlivých států. Jde například o žra-
loky, kteří jsou velcí migranti. V čele 

těch ryb, jejichž lov je neúměrně inten-
zivní, jsou treska, mořská štika, kamba-
la, mník mořský, žralok veliký či tuňák 
australský. 

„Přestože tato loviště (pod kontro-
lou FAO) představují jen malou část 
mořských zdrojů, jsou klíčovými indi-
kátory stavu ekosystému v oceánech,“ 
uvedl náměstek generálního ředitele 
organizace Ičiró Nomura. 

Nomura apeloval na členské státy, 

aby přistupovaly k rybolovu uvážlivěji 
a efektivněji, aby se vyčerpané zásoby 
ryb mohly obnovit a dále se nesnižo-
valy. 

V roce 2004 bylo z moří vyloveno 
95 milionu tun ryb a dalších 45,5 milio-
nů tun bylo vyprodukováno v chovech. 
Celková tržní cena těchto ryb čini-
la 5,43 miliard eur (přes 150 miliard 
Kč). Ryby tvořily asi 20 procent pří-
jmu živočišných proteinů. Největším 

dodavatelem ryb je Čína (47,5 milio-
nu tun v roce 2004, z toho 16,9 milio-
nu tun bylo vyloveno a 30,6 milionu 
tun vyprodukováno v chovech. Peru-
ánské ančovičky jsou nejvíce loveným 
druhem. V roce 2004 jich bylo vylove-
no 10,7 milionu tun. Za nimi následuje 
treska pollak (2,7 milionu tun). Ryby 
z chovů dále dobývají trhy a jejich 
podíl vzrostl jen za rok 2004 o 32,4 
procenta.

FAO se obává o osud některých druhů ryb žijících v oceánech 

Brusel (dra) – Evropská komise 
požádala Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin (EFSA), aby rozho-
dl, zda je maso a mléko z klonova-
ných zvířat bezpečné pro konzuma-
ci. Uvedli to představitelé Komise. 
Pokud úřad potraviny z klonovaných 
zvířat schválí, mohly by se do konce 
letošního roku objevit v obchodech 
po celé Evropské unii, píše agentu-
ra Reuters. 

Představitelé Komise uvedli, že 
tento krok je důsledkem prosinco-
vého rozhodnutí amerického Úřadu 
pro potraviny a léčiva (FDA), kte-
rý dospěl po několika letech odkla-
dů k předběžnému závěru, že mléko 
a maso většiny klonovaných domá-
cích zvířat je pro konzumaci bezpeč-
né. 

Rozhodnutí FDA vyvolalo bez-
prostřední vlnu kritiky ze strany 
organizací chránících zájmy spo-
třebitelů. Ty tvrdí, že vědecké pod-
klady pro tento závěr jsou chatrné 
a že průzkumy ukázaly, že většina 
lidí se staví i proti samotnému klo-
nování zvířat. Také firmy z masného 
a mlékárenského průmyslu vyjádři-
ly obavy ohledně reakce spotřebite-
lů.

FDA v prosinci uvedl, že mléko 
a maso z klonovaných krav, prasat 
a koz i jejich potomků je stejně bez-
pečné jako běžné potraviny. Upozor-
nil však, že v případě produktů z klo-
novaných ovcí nebyl nalezen dosta-
tek důkazů o jejich bezpečnosti. 
Naklonovat slepice či jinou drůbež 
se zatím nikomu nepodařilo.

EK požádala o posouzení 
bezpečnosti potravin 
z klonovaných zvířat

Ukrajinský
vývoz obilí klesl

 více než o třetinu 

CHLORIDEM 
VÁPENATÝM PROTI 

AKRYLAMIDU
Podle studie realizované v Hacet-

tepe University a Scientific and Techni-
cal Research Council v Turecku může 
chlorid vápenatý, respektive dvojmoc-
né vápenaté ionty, snížit tvorbu akryla-
midu v bramborových lupíncích a hra-
nolcích až o 95 procent.

„Chlorid vápenatý jako látka přídatná 
(E 509) se při zpracování potravin běž-
ně používá jako zpevňující agens. Nyní 
by mohla potravinářům sloužit i k regula-
ci tvorby akrylamidu,“ napsal Vural Go-
kmen a Hamid Senyuva v časopise Fo-
od Chemistry. Akrylamid je karcinogen 
tvořící se v průběhu smažení, pečení či 
pražení na škrob bohatých potravin. Vý-
robky z brambor, zejména lupínky a hra-
nolky, patří k výrobkům na tuto látku nej-
bohatším.

Výzkumní pracovníci z Hacettepe 
University a z turecké Rady pro vědec-
ký a technický výzkum informovali, že 
ponořením bramborových lupínků a hra-
nolků před smažením do roztoku chlori-
du vápenatého lze tvorbu této karcino-
genní látky snížit. Nakrájené brambory 
byly při pokojové teplotě ponořeny do 
roztoku chloridu vápenatého na dobu 
15, 30 nebo 60 minut a poté 5 minut 
smaženy ve slunečnicovém oleji při tep-
lotě 170 oC. Při tomto tepelném zpraco-
vání proběhla Maillardova reakce pod-
miňující zhnědnutí povrchu brambor. 
Již dříve bylo zjištěno, že vytvoření flavo-
ru a barvy v tepelně ošetřených potravi-
nách podmíněné právě Maillardovou 
reakcí je spojeno s tvorbou akrylamidu. 
V konvenčně připravených smažených 
bramborách bylo 700 mikrogramů akry-
lamidu na kilogram brambor. U bram-
bor před smažením ponořených do roz-
toku chloridu vápenatého bylo výše uve-
dené množství významně sníženo. Míra 
snížení tvorby akrylamidu byla závislá na 
délce doby ponoření do roztoku, při 60 
minutách bylo dosaženo až 95procent-
ního snížení. Analýza senzorických uka-

zatelů výsledných hranolků – barvy, tex-
tury a chuti – ukázala, že požadovaných 
výsledků, tj. nazlátlé barvy, křupavé textu-
ry a lehce slané chuti, bylo též dosaženo. 
Výzkumníci konstatovali, že hranolky 
z brambor ošetřených chloridem vápe-
natým měly stejné vybarvení jako hranol-
ky konvenční, což je důkazem, že Mail-
lardova reakce na jejich povrchu proběh-
la, ale, jak prokázala chemická analýza, 
k tvorbě akrylamidu nedošlo. 

V dalším výzkumu se pracovníci 
chtějí zaměřit na zkoumání mechanis-
mu, jak chlorid vápenatý generováni 
akrylamidu inhibuje a zda při Maillar-
dově reakci nedochází k tvorbě dalších 
nových a z hlediska potravinářského 
nežádoucích meziproduktů.

TEST NA DETEKCI 
ALICYKLOBACILŮ 
A JEJICH PACHU 

Výrobci nápojů dostali do rukou tři 
nové testy na detekci alicyklobacilů, 
které jsou častými kontaminanty ná-
pojů a jejichž přítomnost se projevu-
je nepříjemným pachem. Společnost 
DöhlerGroup tvrdí, že všechny tři tes-
ty jsou dostatečně citlivé, aby deteko-
valy i pouhé stopy kontaminace rodem 
Alicyclobacillus a stanovily, zda bak-
terie již stihla nepříznivě ovlivnit fla-
vor nápoje. Produkty BAT Agar a BAT
Broth jsou určeny k detekci alicykloba-
cilových kultur, sada Guaiacol Detecti-
on Kit je vhodná pro zjišťování všech 
termofilních a acidofilních bakterií 
projevujících se tvorbou pachu ozna-
čovaného jako medicinální nebo sani-
tační, který nápoje znehodnocuje.

Pokud se všechny tři produk-
ty použijí zároveň, potom má výrob-
ce k dispozici dokonalou analytickou 
metodu na zjištění trvanlivosti výrob-
ku a doby udržení jeho původní chutě. 
Pouhá detekce alicyklobacilů totiž neu-
možní jasnou predikci rozsahu a rizi-
ka kažení nápoje. Klasická kultivační 
metoda dovoluje jen identifikaci sku-
piny kmenů alicyklobacilů jako celku, 

neumožňuje však rozeznat potenciální 
riziko plynoucí od jednotlivých kmenů, 
které se navzájem liší různou intenzi-
tou tvorby guaiakolu. Nedají se jasně 
identifikovat kmeny s nejvyšší potenci-
ální schopností kazit nápoj, což je pro 
výrobce samozřejmě podstatné. 

Alicyklobacily jsou vysoce tolerant-
ní vůči nízké hodnotě pH, a protože vy-
tvářejí spory, mohou přežít i pasterační 
ošetření. Pasterační teploty vegetativní 
buňky zabijí, ale spory naopak aktivu-
jí, a ty vyklíčí do vegetativní formy, ros-
tou a množí se, a to i po několika týd-
nech od pasterace. Alicyklobacily ka-
zí nápoje tím, že produkují zapáchající 
látky guaiakol, 2,6-di-bromofenol a 2,6-
di-chlorofenol. V průběhu inkubační 
doby však tvoří zapáchající guaiakol 
pouze několik kmenů. Bezbarvá lát-
ka guaiakol se v enzymatickém testu 
Guaiacol Detection Kit zbarví do hně-
da. Tak se jednoduchou vizuální kon-
trolou bez nutnosti jakéhokoli dalšího 
technického vybavení dá zjistit, zda je 
nápoj kontaminován dotyčnými bakte-
riemi, které se do ovocných šťáv nebo 
nektarů dostávají prostřednictvím kon-
taminovaného ovoce, které při sklizni 
přišlo do kontaktu s půdou.

KOLOIDOZÓMY 
– NOVÉ NOSIČE 

PŘÍSAD
Koloidozómy jsou částice typu „olej 

v oleji“ ve vodních emulzích a mohly 
by sloužit k enkapsulaci potravinář-
ských přísad. Jsou to částice nového 
typu, v potravinářství zatím nepoužité-
ho. Pracovníci z University of Massa-
chusetts v časopise Food Hydrocol-
loids uvádějí, že pomocí výše zmíněné 
technologie bude možné u olejových 
emulzí dosáhnout nových zajímavých 
funkčních vlastností, zejména se bude 
jednat o možnost regulace uvolňová-
ní kontrolovaného množství přísad 
a o jejich kompartmentalizaci.

Základem této inovační technolo-
gie je elektrostatická depozice, tj. vy-

užití elektrického povrchového nábo-
je k adsorbci „vrstvu po vrstvě“ ma-
lých kapiček oleje na povrchu velkých 
kapek oleje, které jsou dispergovány ve 
vodní fázi, až do úplné saturace povr-
chu velkých kapek. Význam této tech-
nologie tkví v tom, že dojde ke sní-
žení náchylnosti emulze ke gravitač-
ní separaci na olejovou a vodní část 
a bude možný vývoj systémů s časo-
vě regulovatelným spouštěním uvolňo-
vání enkapsulovaných látek do emulze. 
Koloidozomy budou produkovány ze 
složek plně potravinářského charakte-
ru (kukuřičného oleje, pektinu a syro-
vátkových bílkovin) a mohly by proto 
nalézt uplatnění v produktech určených 
k lidské spotřebě – potravinách, nápo-
jích, potravních doplňcích, farmakolo-
gických přípravcích. Tato technologie, 
i když byla zatím vyzkoušená pouze v la-
boratorních podmínkách, by měla být 
ekonomicky přijatelná pro široké uplat-
nění v potravinářském průmyslu. Je za-
ložena na potravinářských surovinách 
a na jednoduché existující a vyzkoušené 
technologii – na adjustaci hodnoty pH 
a mísení látek ve vodním prostředí.

Výzkumníci McClements, Gua Dec-
ker připravili koloidozomy smíšením 
emulze olej-ve-vodě obsahující velké 
negativně nabité kapky (anioty) kuku-
řičného oleje pokryté beta-laktoglobu-
linem a pektinem, s další emulzí olej-
ve-vodě obsahující malé kladně nabité 
kapičky (kationty) kukuřičného oleje 
pokryté beta-laktoglobulinem. Zároveň 
bylo upraveno pH emulze na hodno-
tu 4. U vzniklé kompozitní emulze se 
měřil elektrický potenciál částic, jejich 
průměr a celková mikrostruktura emul-
ze. Autoři zjistili, že elektrický potenci-
ál částic se pohyboval v rozmezí od -30 
mV do +25 mV a že množství pozitivně 
nabitých částic se zvyšovalo. To zname-
ná, že v důsledku úpravy a udržení pH 
roztoků na hodnotě 4 došlo k adsor-
bování malých částic na povrch čás-
tic velkých až do úplné saturace povr-
chu velkých částic. S rostoucí koncent-
rací malých kapiček na povrchu kapek 
velkých se náboj velkých kapek změ-

nil ze záporného na kladný. Zároveň 
se zvyšovala i velikost těchto částic. Při 
tomto jevu nebylo pozorováno krémo-
vatění emulze. To znamená, že kapky 
se stabilizovaly a nedocházelo příliš 
k jejich agregaci.

Výsledky studie ukazují, že z koloi-
dozomů sestávajících z velkých kapek 
obklopených vrstvou menších kapi-
ček lze vytvářet smíšené hrubozrnné 
a jemnozrnné emulze obsahující opač-
ně nabité kapky. V budoucnu budou 
muset autoři tuto technologii ještě op-
timalizovat, a to zejména co se týče vy-
tvoření co nejstabilnějších koloidozo-
mů bez tendence ke flokulaci. 

SCHVÁLENY 
DALŠÍ MATERIÁLY 

PRO KONTAKT 
S POTRAVINAMI

Evropský úřad pro bezpečnost potra-
vin schválil další dvě aditiva pro plasto-
vé obaly používané v přímém kontaktu 
s potravinami. Týká se to oxidu křemičité-
ho (fumed silica), který se používá ke zvý-
šení viskozity plastů, a bis (2,6-diisopro-
pylfenyl) karbodiimidu, který zabraňu-
je hydrolytické degradaci. Použití oxi-
du křemičitého je omezeno na povrcho-
vé ošetření polyetyltereftalátu (PET), 
koncentrace nesmí překročit 0,05 mg na 
kilogram potraviny. Povrchové ošetření 
může být použito u obalů pro všechny 
typy potravin včetně potravin plněných 
za horka či pasterovaných při teplotě do 
95 oC a dále u obalů sloužících k dlouho-
dobému skladování potravin při pokojo-
vé teplotě.

Bis (2,6-diisopropylfenyl) karbodii-
mid sloužící jako stabilizátor proti hydro-
lytické degradaci plastu smí být použitý 
jako vrstva pokrývající PET z vnější 
strany. Koncentrace je též limitována 
na 0,05 mg na kilogram balené potravi-
ny. Látku lze použít jako lubrikant v prů-
běhu zpracování několika typů polyme-
rů, které jsou určeny k balení všech typů 
potravin určených k uskladnění při poko-
jové nebo chladírenské teplotě.

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Kyjev (dra) – Vývoz obilí z Ukrajiny 
v pěstitelském roce 2006/07 klesl o ví-
ce než třetinu. Za osm měsíců od za-
čátku loňského července vývoz mezi-
ročně klesl o 36,4 procenta na 6,3 mi-
lionu tun. Důvodem jsou vývozní kvóty 
z konce minulého roku, některá ome-
zení ale země v únoru zrušila. Uved-
la to ukrajinská poradenská agentura 
UkrAgroConsult.

Osmiměsíční vývoz pšenice klesl 
o 49 procent na 2,39 milionu tun a do-
dávky kukuřice do zahraničí spadly na 
255 tisíc z 1,79 milionu tun. Vývoz ječ-
mene se ale zvýšil ze tří milionů tun 
na 3,25 milionu. Ukrajina v posledním 
čtvrtletí minulého roku zavedla vývoz-
ní kvóty na obilí, aby zabránila příkré-
mu růstu cen pečiva na domácím trhu 
po desetiprocentním poklesu sklizně. 
U krmného obilí Ukrajina limity v úno-
ru zrušila, ale v případě potravinář-
ského obilí omezení platí dále. Podle 
UkrAgroConsultu země pravděpodob-
ně za celý rok do konce června vyveze 
9,5 milionu tun obilí. Sezona 2005/06 
přitom byla rekordní a země během ní 
exportovala 13,2 milionu tun. Analytici 
odhadují letošní ukrajinský vývoz obi-
lí na deset milionů tun, napsala agen-
tura Reuters.
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MODRÉ POTRAVINÁŘSKÉ 
BARVIVO Z PLÍSNĚ

Vědci z východočínské vědecké a technické uni-
verzity v časopise Food Chemistry informovali, že 
se jim podařilo z kmene Streptomyces coelicolor 
100 izolovat modré barvivo. Vhodné charakteristi-
ky pigmentu z něj dělají adepta na využití v potra-
vinářství, ve formě aditiva jej bude možné použít 
k barvení nápojů a cukrářských výrobků.

Hechun Zhang a kolegové získali výtěžek 3 gramy 
na litr fermentačního média, ve kterém kultivovali 
kmen S. coelicolor 100 izolovaný z půdy. Pomocí 
chromatografické metody (HPLC) zjistili, že modré 
barvivo je směsí deseti látek. Rozpustnost pigmentu 
byla testována v kyselém i zásaditém prostředí, jeho 
stabilita byla hodnocena po expozici teplu a svět-
lu a v přítomnosti oxidačních a redukčních čini-
del v kyselém prostředí a v přítomnosti redukčních 
činidel v alkalickém prostředí. Na základě výsled-
ků testů autoři dospěli k závěru, že pigment je odol-
ný k působení tepla, světla, oxidačně redukčních 
činidel v kyselém i zásaditém prostředí. Nebylo též 
pozorováno, že by stabilita pigmentu byla ovlivněna 
jinými běžně používanými aditivy, kupříkladu vita-
mínem C či benzoátem sodným. Taktéž většina tes-
tovaných kovů stabilitu barviva neovlivnila. Výjim-
kou byly pouze ionty železa a olova, a to ve vysokých 
koncentracích. Při zjišťování hodnoty LD50 (dávka 
látky letální pro 50 % testovaných zvířat) ve čtrnácti-
denním testu na 70 myších, kterým byla podána dáv-
ka pigmentu od 0 do 15 000 mg/kg, žádné ze zvířat 
neuhynulo, takže látka může být podle obecné nor-
my pro toxicitu klasifikována jako netoxická. Taktéž 
toxikologické testy provedené podle platných čín-
ských předpisů pro bezpečnost potravin (GB15193) 
potvrdily netoxičnost pigmentu.

Ve studii financované z grantu od Šanghajského 
biochemického inženýrství nebyla žádná zmínka 
o tom, zda se dalšího výzkumu a vývoje bude účast-
nit nějaký průmyslový partner.

BEZPEČNÉ OBALY 
PRO POTRAVINY

Sýry, maso, pomerančová šťáva – většina po-
travin je balena v plastových obalech zabezpeču-
jících jejich hygienu a chránících je před vnější 
kontaminací. Láhve, nápojové kartony a plasto-
vé fólie obsahují aditiva, která zvyšují tuhost, tvr-
dost a trvanlivost obalů. Mnoho z těchto aditiv 
však může z obalů migrovat do potravin a nápojů. 
Pomocí nového matematického modelu lze stano-
vit, jak velké množství z aditiv obsažených v oba-
lech je později přítomno v potravinách. Mode-
lový systém byl vyvinut výzkumnými pracovníky 
z Fraunhoferova institutu procesního inženýrství 
a obalových materiálů společně s odborníky z de-
víti průmyslových podniků participujících v pro-
jektu Evropské unie FOODMIGROSURE. 

Zkoumání koncentrací obalových aditiv, které 
pronikají do potravin, musí být komplexní, tudíž 
je časově náročné a drahé. Aby se analýzy zjed-
nodušily, pracovníci, kteří testování provádějí, 
obvykle nahradí potravinu zákonem povolenými 
simulanty potraviny, kupříkladu olivovým olejem, 
směsí vody s kyselinou octovou nebo alkoholem. 
Bylo však zjištěno, že u pevných potravin není na 
základě výsledků získaných s tekutými simulanty 
možné udělat spolehlivé závěry. V řadě případů 
je kontaminace potraviny ve skutečnosti vyšší než 
výše popsaným způsobem odhadnutá a je zapotře-
bí výrobky z oběhu nákladně stáhnout.

Novým postupem pomocí matematického 
modelu se dá dospět k výsledkům téměř odpoví-
dajícím skutečnosti. Vědci založili svůj matema-
tický model na zkoumání skutečných potravin 
a nikoliv potravinových simulantů. Tyto analýzy 
byly provedeny ve všech deseti zúčastněných insti-
tucích. Výsledkem je světově jedinečná systema-
tická kolekce takovýchto údajů. Na jejich zákla-
dě bylo vyvinuto několik modelů. Jeden ukazuje, 
jak se aditiva dostávají do plastu, druhý popisuje, 
kolik těchto látek migruje z plastového obalu do 
potraviny na kontaktním povrchu a třetí model 
demonstruje, jak se migranty dispergují v samotné 
potravině. Výzkumníci navrhli k sumarizaci těch-
to tří modelů matematický vztah, který nebere 
v potaz pouhou strukturu a konzistenci potraviny 
a obsah tuku, ale i použitý typ obalového plastové-
ho materiálu, různá aditiva a průměrné množství 
potraviny aktuálně konzumované spotřebitelem. 
Stejný vzorec tedy může být použitý pro výpočet, 
kolik obalových aditiv je v sýru, stejně tak jako 
v masu či ovocné šťávě. Náklady na testování za 
pomoci počítače jsou mnohem nižší než u labora-
torních analýz a výsledky jsou mnohem přesněj-
ší. Dr. Franz, koordinátor projektu, odhaduje, že 
úspory s novým systémem hodnocení se mohou 
pohybovat v řádu stovek či u některých typů potra-
vin dokonce tisíců.

POLYFENOLY OLIVOVÉHO 
OLEJE AKTIVNÍ PROTI 

HELICOBACTER PYLORI
Bakterie Helicobacter pylori podílející se na 

vzniku žaludečních vředů a rakoviny žaludku je 
čím dál odolnější k antibiotikům, proto pokraču-
je hledání jiných látek, které vykazují antiheliko-
bakteriální aktivitu. Výsledky experimentů získané 
pracovníky univerzitní nemocnice University Hos-
pital of Valme v Seville ukazují, že takovýmto pří-
pravkem by mohl být panenský olivový olej, který 
by mohl sloužit jako chemoprotektivní agens proti 
žaludečním a dvanácterníkovým vředům. 

Bylo prokázáno, že rostlinné extrakty a esen-
ciální oleje používané v tradiční medicíně ode-
dávna mají antihelikobakteriální aktivitu in vitro. 
Některé potraviny, kupříkladu červené víno, na-
klíčený hrách, zelený čaj či brusinky růst H. py-
lori též inhibují. Antibakteriální působení těch-
to potravin se připisuje polyfenolům obsažených 
v nich. Mechanismus působení fenolových slou-
čenin na aktivitu H. pylori může být různý. Může 
jít o přímou blokádu aktivity bakterie, o potlače-
ní cytoxinové aktivity či o adhezi na sliznici lid-
ského trávicího traktu, která znemožní následné 
přilnutí bakterie. 

In vivo studie s česnekovým a skořicovým extrak-
tem či extraktem z jalapeno čili papriček a s brokoli-
covou a brusinkovou šťávou bohužel účinnost v era-
dikaci H. pylori neprokázaly, ačkoliv výsledky poku-
sů in vitro byly slibné. Panenský olivový olej je jed-
ním z mála olejů, které se konzumují nerafinované. 
Proto obsahuje řadu bioaktivních látek. Zdravotní-
mi benefity těchto látek se zabývala řada publikací, 
žádná z odborných statí však nevěnovala pozornost 
inhibici růstu H. pylori. 

Několik dřívějších studií výše zmíněného sevill-
ského výzkumného týmu již ukázalo velmi vyso-
kou aktivitu polyfenolů olivového oleje vůči růz-
ným potravinovým patogenům. Taktéž klinickou 
studií bylo prokázáno, že v důsledku nahrazení 
živočišného tuku olivovým olejem u pacientů se 
žaludečním vředem došlo k významnému zmen-
šení velikosti plochy postižené sliznice. Výzkum 
stability fenolových sloučenin v kyselém žalu-
dečním prostředí nicméně přinesl protichůd-
né výsledky, z nichž některé dokumentovaly, že 
fenoly jsou po příchodu do žaludku ihned hydro-
lyzovány, takže se na inhibici H. pylori nemohou 
podílet. Cílem práce Romera a spolupracovníků 
bylo proto vyzkoušet antihelikobakteriální aktivi-
tu extraktu panenského olivového oleje a antimi-
krobiální účinky jednotlivých izolovaných fenolo-
vých sloučenin. 

Hlavní fenolovou sloučeninou olivového oleje 
jsou aglykony oleuropinu a ligstrosidu, které se 
v průběhu skladování olivového oleje hydrolyzují 
na hydroxytyrosol a tyrosol. Za podmínek simu-
lujících žaludeční prostředí autoři demonstrova-
li, že významné množství polyfenolových kompo-
nent oleje difundovalo z oleje do žaludeční kyse-
liny a po dobu několika hodin zůstalo stabilních. 
Taktéž byla pozorována silná antihelikobakteriál-
ní aktivita extraktů olivového oleje, dokonce i vů-
či některým k antibiotikům rezistentním kmenům. 
Těchto účinků bylo dosaženo i při velmi nízkých 
koncentracích olivového extraktu. Mezi polyfeno-
ly s antihelikobakteriální aktivitou patřila k nej-
účinnějším dialdehydová forma aglykonu dekar-
boxymetylligostridu (Ty-EDA). K usmrcení bu-
něk H. pylori in vitro bylo zapotřebí méně než 
1,5 mikrogramu na mililitr. Ty-EDA je sekoirido-
idní aglykon přítomný ve většině panenských oli-
vových olejů v koncentracích až 240 mikrogramů 
na mililitr. Na rozdíl od výsledků jiných výzkum-
ných týmů výše popsaná studie zjistila, že Ty-EDA 
i Hy-EDA (dialdehydická forma aglykonu dekar-
moxymetyloleuropeinu) byly obě v simulovaných 
žaludečních šťávách stabilní.

Autoři doufají, že na základě výsledků jejich 
studie lékaři zváží možnost použití panenského 
olivového oleje jako chemoprotektivního činidla 
proti žaludečnímu a dvanácterníkovému vředu, 
i když je účinky oleje zapotřebí potvrdit ještě stu-
dií in vivo.

OZON SNÍŽÍ MNOŽSTVÍ 
ALERGENŮ NA 

HROZNECH
Výzkumní pracovníci z technické univerzity ve 

španělské Kartageně tvrdí, že jejich nová techni-
ka ošetření vinných hroznů ozonem je v prevenci 
kažení z 90 procent stejně účinná jako působení 
oxidu siřičitého. A jak se uvádí v článku z časopi-
su Journal of the Science and Food of Agriculture, 
ozonem ošetřené hrozny obsahují též 4krát více 
antioxidantů. Ozon by tedy mohl být cestou, jak 

snížit alergenní potenciál vinných hroznů a výrob-
ků z nich, a to zejména vína.

Siřičitany se u široké škály potravinářských výrob-
ků včetně vína běžně používají jako konzervační čini-
dla. Oxid siřičitý se nachází v hrdle lahví v prostoru 
mezi hladinou vína a korkem. Siřičitany jsou však 
dobře známy též jako alergeny vyvolávající u citli-
vých osob, zejména astmatiků, silnou alergickou 
reakci. Vína prodávaná na trzích Evropské unie musí 
proto podle pravidel označování výrobků mít na eti-
ketě upozornění, že obsahují siřičitany.

Vedoucí oddělení vinohradnictví na University 
of California Andrew Waterhouse říká, že nová 
ozonizační technika by mohla siřičitany nahradit, 
problémem však asi budou vyšší náklady. Siřiči-
tany jsou levným způsobem konzervace produk-
tů a výše nákladů na ošetření ozonem možná fir-
my od přechodu na tento nový způsob konzerva-
ce odradí.

Další výhodou ozonu mimo odstranění alerge-
nity je skutečnost, že má schopnost zvýšit v hroz-
nech obsah antioxidantů. Výsledky několika stu-
dií již prokázaly u látek s antioxidační aktivitou 
obsažených v červeném víně ochranný účinek 
proti srdečním a cévním onemocněním. Výzkum-
ný tým zatím však nepřišel na to, jakým mecha-
nismem ozon obsah antioxidantů v hroznech zvy-

šuje. Toto zjištění by však mohlo přispět k vytvo-
ření zvláštní nové kategorie vín – tzv. výběrových 
„zdravotních“ vín. Kupříkladu britský řetězec 
supermarketů Sainsbury již uvedl na trh víno 
značky Red Heart, o němž tvrdí, že obsahuje více 
antioxidantů než ostatní vína na trhu.

MÁTOVÝM ČAJEM 
PROTI NADMĚRNÉMU 

OCHLUPENÍ
Ženy, které trápí nadměrné ochlupení v obliče-

ji, na hrudi a na stehnech, se ho mohou částeč-
ně zbavit pravidelným popíjením mátového čaje. 
Pití dvou až pěti šálků mátového čaje denně může 
snížit hladinu androgenů – mužských pohlavních 
hormonů typu testosteronu – v ženském organis-
mu. Právě tyto hormony způsobují větší ochlupe-
ní v obličeji a na hrudi typické pro muže. 

Pracovníci z Univerzity Suleymana Demire-
la v Turecku prováděli svůj výzkum na ženách 
postižených hirsutismem, jak se tato odchyl-
ka v ochlupení odborně nazývá, a publikovali 
výsledky svého výzkumu v časopise Phytothera-
py Research. Výsledky ukazují, že mírné příznaky 
hirsutismu, který u postižených vyvolává pochopi-
telný stres, lze léčit jednoduchým a snadným způ-
sobem bez použití medikamentózní léčby.

Pověst o kráse královny Kleopatry přežila tisí-
ciletí. Svým šarmem svedla nejednoho mocné-
ho muže a osobní kouzlo dovedla obratně využít 
i pro politické záměry. Neobyčejnost jejího vzhle-
du umocňoval jev, který bychom v dnešní době za 
přednost nepovažovali. Kleopatřin horní ret prý 
zdobil knírek. Pravděpodobně i tuto bájnou vlád-
kyni „trápil“ hirsutismus, tedy nadměrné ochlu-
pení těla. 

Pár chloupků navíc by však nemělo být signá-
lem k návštěvě lékaře. Chloupky rostou i malým 

dětem, jsou však rovnoměrně rozložené, světlejší 
a slabší. Jedná se o takzvaný velusový typ ochlu-
pení. Teprve v pubertě porost působením pohlav-
ních hormonů tmavne, sílí a získává definitivní 
podobu. Proces je markantní zejména u dospíva-
jících chlapců, kterým pod vlivem androgenních 
hormonů, především testosteronu a jeho derivátů, 
začnou růst vousy. Soustřeďují se v typické loka-
lizaci – na horním rtu, na bradě a tvářích. Silněj-
ší chloupky se pak objevují na hrudníku a steh-
nech. Paradoxem je, že mnoha pánům vinou stej-
ných hormonů začne časem v různé míře řídnout 
kštice. 

Ženská pleť zůstává za normálních okolností 
hladká a vlasy husté. Někdy se ovšem stává, že 
zasáhnou mužské pohlavní hormony a všech-
no je jinak. Testosteron a jeho deriváty se tvoří 
v malém množství i v ženském organismu – ve 
vaječnících, nadledvinkách a někdy i v jiných tká-
ních. Je-li produkce vyšší, případně reaguje-li cílo-
vý orgán na hormony citlivěji, nastávají problé-
my. K nim patří nejen hirsutismus a akné, ale také 
choroby, které již nelze považovat jen za kosme-
tický problém. 

„Při současné terapii se u žen k potlačení pro-
dukce androgenů používá buď orální antikoncep-
ce anebo medikamenty typu spironolaktonu, které 
brání organismu na androgeny reagovat. Výsled-
ky studie však dokazují, že pro ženy s mírnými 
projevy hirsutismu je mátový čaj výbornou přírod-
ní alternativou léků,“ píše jeden z realizátorů stu-
die M. Akdogan. V pokusech byl čaj připravován 
zalitím jedné vrchovaté polévkové lžíce sušených 
mátových lístků 250 ml vařicí vody. Sušená máta 
se louhovala 5 až 10 minut. Tento odvar potom 
21 žen postižených hirsutismem pilo v množství 
2 šálků denně po dobu 5 dnů ve folikulární fázi 
svého menstruačního cyklu.

Kolik žen na světě trpí nadměrným ochlupe-
ním v obličeji, na hrudi a nohou není známo. Aso-
ciace British Skin Foundation tvrdí, že u většiny 
žen s tímto nežádoucím symptomem se o hormo-
nální nerovnováhu vůbec jednat nemusí. U řa-
dy žen dochází k bohatšímu ochlupení v obliče-
ji a na těle po menopauze a BSF odhaduje, že 
z obličeje si nežádoucí chloupky ve středním vě-
ku odstraňuje až čtvrtina normální zdravé žen-
ské populace.

VELKÁ BRITÁNIE: 
FALEŠNÁ VODKA 

S VYSOKÝM OBSAHEM 
METANOLU

Britské úřady informovaly, že tisíce litrů faleš-
né vodky zabavené v nelegální stáčírně ve Walesu 
mohou pro spotřebitele představovat vážné zdra-
votní riziko, a upozornily na závadnou lihovinu 
obchody s nápoji. Nápoj obsahoval významně vyš-
ší množství metanolu, než by bylo možné u legál-
ně vyrobené lihoviny. Testy prokázaly, že „vodka“ 
obsahovala tolik metanolu, že konzumentovi by 
hrozilo až oslepnutí. Obavy z možných zdravot-
ních následků se objevily začátkem března, kdy se 
ukázalo, že několik lahví nápoje s názvem „1806 
Christoff“ bylo již v prodeji v obchodech a v pu-
bech.

Nález ilegální stáčírny je tvrdým úderem sna-
hám britské vlády a nápojového průmyslu potla-
čit falšování alkoholických nápojů. Pracovníci cel-
ní správy provedli v nelegální stáčírně nacházející 
se v centrální části Cardiffu razii, při níž nalezli ví-
ce než 5000 lahví plných a 20 tisíc jednoli trových 
lahví prázdných. V souvislosti s případem policie 
zatkla tři muže, kteří však byli později propuštěni. 
Britský úřad pro bezpečnost potravin spotřebite-
le varoval, aby nápoj, pokud jej mají již koupený, 
nepili. K příznakům otravy metanolem patří žalu-
deční nevolnost, ospalost, závratě, problémy s dý-
cháním, rozmazané vidění, později až slepota. 

Zatím není jasné, kolik lahví falešného nápo-
je bylo celkem distribuováno. Podle určitých 
poznatků policie však ilegální stáčírna nebyla 
v provozu příliš dlouho. Zprávy o výskytu nápoje 
v místních obchodech s potravinami však nasto-
lují otázku, nakolik je úspěšné povinné kolková-
ní alkoholu. Systém kolkování začal být ve Vel-
ké Británii uplatňován právě proto, aby se u liho-
vin zamezilo falšování a úniku daní a po všech 
výrobcích lihovin se vyžaduje, aby své výrobky 
měli okolkovány.

Podle mluvčího britské celní správy je případ 
v Cardiffu mimořádný, není to prý událost, která 
by se opakovala týden co týden. Ztráta na daních 
v případu cardiffské „vodky“ je odhadována na 
500 000 liber. V jiném případu z roku 2005, kdy 
se jednalo o odhalení ilegální výrobny lihovin po-
blíž Manchestru, byla ztráta na daních odhadnu-
ta na 690 000 liber.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

! 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-
poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),

·     další potravinářské služby dle specifických potřeb zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

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

�  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 dovažování: PACK-JET 2000, na ni namontován NC D-95A od fi rmy DOBOY 

Packaging Machinery INC. Paletizační zařízení: Palletieranlage P5O 2000/200 AM 

CERT Kladno a Středočeský kraj
Vás srdečně zvou na 
VII. ročník celostátní konference 
ENVIRO 2007 
Kladno, 26.–27. 4. 2007 

„O aktuálních problémech
v jakosti, environmentu

a bezpečnosti je třeba mluvit“ 
� Management � Životní prostředí � Jakost � Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci � Řízení rizik a prevence

� Aktuální legislativa � Poradenství 
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