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Vám přinášíme reportáž
z oslavy Světového dne 

mléka 2007 

V loňském roce skončil Operační 
program Rozvoj venkova a multifunkč-
ní zemědělství. Za jeho celé programo-
vací období bylo českým zemědělcům, 
zpracovatelům, vlastníkům či nájem-
cům lesů a rybářům vyplaceno přibliž-
ně 250 milionů eur.

V letošním roce na něj z velké části 
naváže Evropský zemědělský fond pro roz-
voj venkova (EAFRD), konkrétně Program 
rozvoje venkova. Program již v srpnu 2006 
schválila Vláda ČR. Po doplnění dokumen-
tu o požadavky nových evropských naří-
zení následovalo v prosinci 2006 oficiál-
ní předložení Evropské komisi a letos 23. 
května byl Program rozvoje venkova ČR 
2007–2013 schválen jako první z 27 člen-
ských zemí Evropské unie.

Program rozvoje venkova bude opro-
ti Operačnímu programu Rozvoj venko-
va a multifunkční zemědělství podporo-
vat širší spektrum obyvatel českého ven-
kova, podpora je tematicky rozdělena do 
čtyř os. 

První osa se zaměřuje na zlepšení kon-
kurenceschopnosti zemědělství, lesnictví 
a potravinářství a pro realizaci jejich opat-
ření je vyčleněno přibližně 3,36 mld. Kč 

ročně. Prioritní oblastí je modernizace 
zemědělských podniků, pozemkové úpra-
vy a potravinářství, proto je na tyto úče-
ly soustředěno největší množství finanč-
ních prostředků. Osa druhá se orientuje 
na zlepšování životního prostředí a krajiny 
a je pro ní vyčleněno přibližně 7,78 mld. 
Kč ročně. Osa III směřuje ke zlepšení kvali-
ty života ve venkovských oblastech a diver-
zifikaci hospodářství venkova. Pro realizaci 
opatření osy III je vyčleněno přibližně 2,55 
mld. Kč ročně. Nakonec osa čtvrtá Leader, 
tato osa je průřezová a jejím účelem je pře-
devším zlepšení kvality života ve venkov-
ských oblastech spolu s posílením řídících 
a administrativních schopností na venko-
vě. Pro realizaci osy IV je vyčleněno přib-
ližně 700 mil. Kč ročně.

Potravinářství bude v rámci Programu 
rozvoje venkova podporováno z opatře-
ní I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům.

V programovacím období 2004–2006 
byl obdobný typ podpory poskytován 
v rámci Operačního programu Zeměděl-
ství, opatření 1.2. Zlepšení zpracování 
zemědělských výrobků a jejich marketing.

Podpora bude zaměřena na hmotné 
a nehmotné investice, které se týkají zpra-
cování, anebo uvádění na trh nebo vývo-
je nových produktů, procesů a technolo-
gií vztažených k produktům uvedeným 
v Příloze I Smlouvy o založení ES. Inves-
tice zlepšují celkovou výkonnost podniku 
a přispívají ke zvýšení konkurenceschop-
nosti zemědělsko-potravinářského odvět-

ví. Pro toto opatření je vyčleněno přibliž-
ně půl miliardy korun na rok. 

U podopatření Přidávání hodnoty 
zemědělským a potravinářským produk-
tům může být příjemcem podpory výrob-
ce potravin nebo surovin určených pro 
lidskou spotřebu, který splňuje definici 
drobného, malého nebo středního podni-
ku, popř. má méně než 750 zaměstnanců 
nebo obrat nepřesahující korunový ekviva-
lent částky 200 mil. eur. Částka způsobi-
lých výdajů na jeden projekt bude od 100 
tis. do 30 mil. Kč. Maximální výše podpo-
ry na jednoho příjemce podpory bude 90 
mil. Kč za období 2007–2013.

U podopatření Spolupráce při vývo-
ji nových produktů, postupů a technolo-
gií (resp. inovací) v potravinářství může 
být příjemcem podpory výrobce potravin 
nebo surovin určených pro lidskou spotře-
bu bez omezení velikosti podniku a počtu 
zaměstnanců.

Na spolupráci při vývoji nových produk-
tů, postupů a technologií je vymezena dota-
ce na způsobilé výdaje na jeden projekt ve 
výši minimálně 200 tis. Kč. Maximální 
výše podpory na jednoho příjemce podpo-
ry bude 90 mil. Kč za období 2007–2013. 
Na opatření je vyčleněno 134 mil. eur cel-
kových veřejných zdrojů na celé programo-
vací období.

Spuštění tohoto opatření se předpo-
kládá na podzim letošního roku, nejspíš 
v měsíci říjnu.

Ministerstvo zemědělství ČR
odbor monitoringu a hodnocení EAFRD

Soutěží a sklízejí 
vavříny

Řeč je o vinařích. V poslední době o sobě dávají, jak se patří a sluší 
na dobré podnikatele, hodně vědět. Soutěžilo se v Mostě, ve Valticích, 
Litoměřicích, ale také v Bruselu, ceny se udělovaly v Praze na veletr-
hu vín a destilátů. Všude bylo co dobrého ochutnávat a co chválit. 

Moravským vinařům se v poslední době nebývale daří na zahranič-
ních soutěžích. Na 46. ročníku mezinárodního konkurzu vína Monde 
Selection v Bruselu získali jednu bronzovou a pět stříbrných medailí. 
Česko na soutěži reprezentovali čtyři vinaři s dvanácti vzorky vín.

„Soutěž vín má mezi odborníky velký zvuk, protože v hodnotící 
komisi zasedají přední evropští znalci vín. Nad soutěží navíc převzala 
patronát Mezinárodní organizace révy a vína,“ řekla Jana Škrletová 
ze společnosti Omnimedia, která zastupuje Svaz vinařů ČR.

Nezávislý institut Monde Selection byl založen v roce 1961, je 
tedy jedním z nejstarších organizací věnující se hodnocení kvality 
zboží. Institut testuje především kosmetické výrobky, tabák, čokolá-
du a alkoholické nápoje.

Nejlépe si v konkurenci vinařů z 15 evropských zemí vedl vinař 
Oldřich Drápal z Brna, který se specializuje na výrobu slámových vín. 
Do soutěže přihlásil dvě vína a obě získala stříbrnou medaili. Dva 
cenné kovy získaly také Moravské vinařské závody Bzenec, po jedné 
medaili pak firmy Znovín Znojmo a Spielberg CZ.

Historického úspěchu dosáhly před měsícem také Moravské vinař-
ské závody Bzenec. Jejich Rulandské modré pozdní sběr ročník 2006 
se stalo nejlepším růžovým vínem mezinárodní enologické soutěže 
Vinitaly 2007 ve Veroně. „Vůbec poprvé tak bylo moravské víno oce-
něno jako nejlepší víno soutěže v dané kategorii,“ uvedl tehdy Milan 
Prokeš z vítězné firmy. 

„Velká zlatá medaile spolu se třemi čestnými diplomy za bílá vína 
zařadily Moravské vinařské závody Bzenec mezi 11 nejlepších vinař-
ství světa, kterým byl udělen titul Premio Speciale Vinitaly 2007,“ 
uvedl ředitel bzenecké společnosti Bořek Svoboda.

Dalšího úspěchu dosáhla moravská vína na světové soutěži Char-
donnay du Monde, která se každoročně koná v Chateau des Ravatys, 
sídle Pasteurova institutu. V konkurenci 949 vzorků vín ze 38 zemí 
získala stříbrné medaile dvě ze čtyř přihlášených vín z Moravy, a to 
ledové víno Chardonnay ročník 2005 z Vinných sklepů Valtice a výběr 
z bobulí Chardonnay ročník 2006 ze Znovínu Znojmo.

Když si zopakujeme světová klání vinařů v posledních týdnech, 
tak je to Vinalies Internationales v Paříži a Chardonnay du Monde 
v Chaintré, ProWein v Düsseldorfu, Vinitaly ve Veroně a naposledy 
Councours Mondial v Maastrichtu – ve světě vína jde o akce a vele-
trhy té nejvyšší kategorie. Na všech byli letos i tuzemští vinaři se svý-
mi víny a rozhodně si nevedli špatně.

Soutěžilo se ale i na domácí půdě, a abychom nehovořili jen 
o moravských vinařích, nejsou špatní ani ti, co pěstují vinnou révu 
v Čechách. Všechna česká vína oceněná na letošním ročníku výstavy 
Vinařské Litoměřice, která se také nedávno uskutečnila, mají šanci 
uspět i ve světové konkurenci. Kvalita českých a moravských vín prý 
každým rokem stoupá. 

Růst kvality českých a moravských vín lze podle odborníků pozo-
rovat v posledních třech letech, kdy vyhrávají na mnoha evropských 
soutěžích. „Vína z Česka jsou ve srovnání s mnoha zahraničními vel-
mi specifická. Může za to různorodost odrůd, které se zde pěstují, ale 
i klimatické podmínky. Každý ročník je díky nim jiný. Naopak mno-
há zahraniční vína mají unifikovanou chuť a jsou každý rok stejná,“ 
uvedl předseda Svazu vinařů ČR Jiří Sedlo. 

Podle ředitele výstavy Pavla Kacerovského se Vinařské Litoměři-
ce snaží propagovat především víno z české vinařské oblasti, i když 
mnoho z 396 vín, která letos soutěžila, pochází z Moravy. Zahranič-
ní vinaři, kteří přihlásili 46 vzorků, soutěžili letos poprvé ve vlast-
ní kategorii. 

Nejlepším vínem z Čech se letos stalo Rulandské modré výběr 
z hroznů košer ročník 2003 z Vinařství Chrámce na Mostecku. Maji-
tel vinařství Ivan Váňa tvrdí, že je to mimořádný úspěch, protože 
v Česku červené víno jen málokdy porazí vína bílá. 

Vínu se v Česku daří, jeho spotřeba v posledních letech stoupá. 
Zatímco v roce 1993 byla průměrně 12 litrů vína na osobu ročně, ny-
ní se pohybuje kolem 17 litrů. I tak ale Česko zaostává za Evropou, 
kde se průměr pohybuje od 25 do 32 litrů.

Nakonec se zastavíme u nedávno ukončeného desátého ročníku 
mezinárodního gastronomického veletrhu Víno a destiláty 2007, kte-
rého se v Praze kromě jiných zúčastnil i premiér Mirek Topolánek. 
Ten totiž nad prvním dnem veletrhu, pojmenovaným Den vína, pře-
vzal záštitu. Topolánkovi domácí značky velmi zachutnaly. Zároveň 
na veletrhu také předal hlavní cenu – Zlatý pohár – absolutnímu vítě-
zi VINSELEKTU Michlovský a. s., za víno Pálava, pozdní sběr 2006. 
Připojujeme se ke gratulantům a přejeme všem českým a moravským 
vinařům hodně takových úspěchů a ocenění za práci, které dochází 
uznání doma i ve světě. Eugenie Línková

Program rozvoje venkova a podpora potravinářů

Pohled za předsednický stůl Valné hromady PK ČR

Země Visegrádské čtyřky chtějí spo-
lečně prosazovat zjednodušení pravi-
del při uplatňování společné zeměděl-
ské politiky Evropské unie. Shodli se 
na tom 29. května 2007 ministři země-
dělství České republiky, Slovenska, 
Polska a Maďarska při setkání ve slo-
venském Palárikovu.

 
Český ministr zemědělství Petr Ganda-

lovič apeloval při jednání se svými protějš-
ky z Visegrádské skupiny na jednotu při 
snižování administrativní náročnosti spo-
lečné zemědělské politiky, což se týká 
všech druhů podpor, zejména přímých 
plateb, společných organizací trhů a bio-
energetiky. 

Slovenský ministr zemědělství Miro-
slav Juřena, polský ministr Andrej Lepper 
a maďarský ministr József Gráf podpořili 
návrh českého ministra Petra Gandaloviče 
na vznik pracovní skupiny, která bude jed-
nat o technických záležitostech po uzavře-
ní cukrovarů společnosti Eastern Sugar.

Tématem jednání byla také bezpečnost 
a kvalita potravin, při kterém se ministři 
zemědělství dotkli rovněž otázek, jako jsou 
národní značka kvality, chráněné označe-
ní původu či chráněné zeměpisné znače-
ní. Ministr Gandalovič požádal své kole-
gy o neformální podporu při udělení znač-
ky české pivo, o niž žádáme Evropskou
komisi.   Táňa Králová

tisková mluvčí MZe ČR

Jednání Valné hromady Potravinářské 
komory ČR proběhlo dle schváleného 
programu. Valná hromada na tomto svém 
zasedání schválila zprávu představenstva 
a výborů o činnosti za rok 2006, návrh plá-
nu činnosti PK ČR na rok 2007, výsledky 

hospodaření PK ČR v roce 2006, zprávu 
dozorčí rady a změnu stanov.

Popřejme Potravinářské komoře České 
republiky mnoho úspěchů a splnění vytče-
ných cílů ve prospěch českého potravinář-
ského průmyslu v dalším období.

Valná hromada Potravinářské 
komory České republiky

Praha (fk) – Dne 17. května 2007 se sešli potravináři na své Valné hromadě. 
Valná hromada Potravinářské komory ČR se konala v Kongresovém centru v Pra-
ze 4. Významnými hosty byli Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel Sekce 
potravinářských výrob – Úřad pro potraviny MZe ČR, MVDr. Milan Malena, Ph.D., 
ústřední ředitel Státní veterinární správy, Klára Bolečková, pověřená řízením
Samostatného oddělení pro marketing SZIF, Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR,
a Ing. Miroslav Jirkovský, předseda Zemědělského svazu ČR. 

Visegrádská čtyřka 
chce společně 

prosazovat 
zjednodušování 
administrativy



Zejména v teplých dnech stoupá 
riziko zdravotních problémů, kte-
ré mohou způsobit některé potra-
viny zejména při jejich neodborném 
skladování či uchovávání. Proto je 
vhodné na tyto případné problémy 
upozornit.

Nicméně obecně je třeba vnímat 
bezpečnost neboli zdravotní nezávad-
nost potravin a případná rizika pro 

člověka ve dvou rovinách. Tou první je 
zajištění bezproblémové výroby potra-
vin, zde hraje v případě potravin živo-
čišného původu velkou roli Státní vete-
rinární správa ČR. Státní veterinární 
dozor totiž funguje během celého pro-
cesu výroby potravin, a to od narození 
selete či snesení vejce až do doby, než 
se hotový výrobek dostane do tržní sítě. 
Samozřejmě sem patří také veterinár-
ní kontroly dovozu, a to i v rámci kon-
troly výrobků obchodovaných v rámci 
intrakomunitárního trhu. Čili systém je 
nastaven tak, aby se do tržní sítě nedo-
stalo nic závadného.

Tou druhou rovinou, kde se pro-
blémy nejčastěji zjišťují, je nakládání 
s potravinami, a to při jejich přípravě 
jednak profesionální, jednak při domá-
cí kuchyňské přípravě. I zde půso-
bí Státní veterinární správa ČR, sice 
nepřímo, ale přece. Při různých pří-

ležitostech, zejména při různých škole-
ních a přednáškách i formou vyjádření 
pro tisk vždy, když se hovoří o zdravot-
ních rizicích, klade Státní veterinár-
ní správa důraz na správné nakládá-
ní s potravinami, hygienu, na dodržo-
vání teplotního řetězce, na podmínky 
skladování. A v neposlední řadě též na 
dokonalé tepelné „opracování“, tj. pro-
vaření, propečení či prosmažení.

Určitě je ještě možné při této pří-
ležitosti uvést, že SVS ČR souhlasí 
s názorem Potravinářské komory, který 
prezentuje její ředitel Miroslav Kober-
na, který uvádí, že kvalita potravin sou-
visí opravdu s jejich bezpečností. Čím 
kvalitnější, tím samozřejmě hodnotněj-
ší, ale i menší zdravotní rizika. A to je 
i cílem Státní veterinární správy – stát-
ního veterinárního dozoru – usilovat 
nejen o zdravotně nezávadné, ale i kva-
litní potraviny.

Bezpečné potraviny, téma dnešních dní

Podle vyhlášky č. 77/2003 (což 
je prováděcí předpis k zákonu o 
potravinách) může být označen 
jako bílý jogurt jen takový výro-
bek, který jogurtem doopravdy je. 
Ve smyslu této vyhlášky se jogur-
tem rozumí mléčný výrobek získa-
ný kysáním mléka, smetany, pod-
máslí nebo jejich směsi pomocí 
uvedených mikroorganismů. Jis-
tá potíž asi je v tom, že přidávat 

další příměsi jako škrob, želatinu 
a jiné látky se výslovně nezakazu-
je. Nicméně výrobek s dalšími pří-
davky by měl být označen jinak než 
bílý jogurt.

Například na jednom výrobku ozna-
čeném jako jogurt lze nalézt označe-
ní české a slovenské, přičemž sloven-
ský popis odpovídá v duchu vyhlášky 
č. 77/2003 – „neochutený jogurtový 

krém“, na rozdíl od českého, který 
uvádí, že jde o bílý jogurt, i když po-
dle správně uvedeného složení obsahu-
je i zmíněnou želatinu a škrob, konzer-
vační látky aj.

Státní veterinární správa již výrob-
ce několikrát při různých příležitos-
tech upozorňovala na povinnost správ-
ně výrobky označovat. Ale jak je vidět, 
jde „o běh na dlouhou trať“. Proto se 
orgány státního dozoru na takovéto pří-

Jogurt prostě musí být jogurt

Přesvědčit se o tom, jak naši 
chovatelé plní standardy pro chov 
prasat, skotu a nosnic z hlediska 
welfare, přijede ve dnech 18. až 
22. 6. mise z Bruselu.

Státní veterinární správa ČR je při-
pravena zodpovědět všechny dotazy a 
je schopna předložit všechny podklady, 
ze kterých je zřejmý fungující systém 
veterinárních kontrol.

O plánované misi byly včas infor-
movány chovatelské svazy a na zákla-
dě dosavadních zkušeností je možné 
říci, že chovatelé problematiku poho-
dy zvířat neboli welfare nepovažují za 
otázku okrajovou. I proto, že poznatky, 
že maso či vejce od zvířat, se kterými se 
dobře zachází, jsou kvalitnější než od 
stresovaných, již byly různými vědec-
kými studiemi potvrzeny.

Netýráme

Dávat do souvislosti údajný 
vzrůst salmonelóz v lidské popu-
laci s nálezem salmonel ve vzor-
cích z podestýlky z chovů drůbeže, 
to je vážně zavádějící. Ano, tyto 
bakterie nemají v chovech nos-
nic co dělat, proto také u nás již 
od počátku roku běží program na 
tlumení salmonel v chovu nosnic 
a v reprodukčních chovech, ke kte-
rému se přihlásili chovatelé, zpra-
covatelé i veterinární lékaři. Pro-
gram běží za vydatné finanční pod-
pory Ministerstva zemědělství. 

Stejnou problematiku řeší i ostatní 
členské země EU, rozdíl je jen v tom, 
že opatření k eliminaci salmonel byly 
v ČR „nastartované“ dříve, než požadu-
je příslušná legislativa EU. Je samozřej-
mě třeba dodat, že maso a vejce uváděné 
do tržní sítě musí vždy splňovat podmín-
ky zdravotní nezávadnosti. V posledních 
týdnech bylo možné se setkat s informa-
cemi, že salmonely byly zjištěny v někte-
rých kontrolovaných chovech. Opravdu 
je tomu tak, proto také Státní veterinár-
ní správa ČR s podporou Ministerstva 
zemědělství ČR podnikla kroky k tomu, 
aby se naše chovy postupně staly sal-

monely prostými. Stejně, jako tomu je 
i v ostatních členských zemích EU, jen 
s tím rozdílem, že jsme tak učinili dříve, 
než ukládá evropská legislativa.

Smyslem tohoto opatření je přede-
vším to, abychom eliminovali i poten-
ciální rizika, která jsou spojena s výsky-
tem salmonel v prostředí chovů drůbeže. 
Jsme rádi, že si naši chovatelé drůbeže 
toto uvědomili a podnikli kroky, které 
vedou k eliminaci salmonel v prostředí 
chovů drůbeže, a že chtějí být konkuren-
ceschopní nejen na intrakomunitárním 
trhu. To znamená dbát na zoohygienic-
ká a veterinární opatření – důsledně des-

infikovat, sanitovat a mimo jiné i dera-
tizovat prostředí a zařízení, ve kterých 
drůbež chovají. Lze využít i možnosti 
vakcinace. V současné době běží pro-
gram tlumení salmonel v chovech nos-
nic a v reprodukčních chovech. S obdob-
ným programem budeme pokračovat 
v chovech brojlerů, krůt, ale i v chovech 
prasat. Pokud dojde ke zjištění jakýchko-
li závad, popřípadě zjištění výskytu sal-
monel v chovech, je to důvodem k přijetí 
příslušných veterinárních opatření.

Do tržní sítě by se však nemělo dostat 
nic, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. 
Podle veřejně dostupných informací lze 

uvést, že problémy může způsobit neod-
borné zacházení s produkty živočišného 
původu. Například nedodržování hygie-
nických postupů, neodborné skladování 
či zpracování v závodech, nedodržení 
správných hygienických zásad a návyků 
ve veřejném stravování a následně špatná 
manipulace se surovinami v domácnos-
tech. Zejména se to týká nedostatečné-
ho tepelného opracování surovin. Stát-
ní veterinární správa se proto snaží spo-
lu s Ministerstvem zemědělství podnikat 
takové kroky (školení odborné i laické 
veřejnosti), aby tato rizika byla minima-
lizována.

Slepice za „lidskou“ salmonelózu nemohou

Ano, není to směšné, ale správ-
né, že pizza či raviolli ze třetích 
zemí budou muset být doprováze-
ny veterinárním osvědčením. Jde 
totiž o potravinářské výrobky, kte-
ré obsahují maso.

Dne 4. 5. 2007 bylo uveřejněno 
v Úředním věstníku EU rozhodnu-
tí Komise 2007/275/ES, o seznamech 
zvířat a produktů, na něž se vztahují 
kontroly na stanovištích hraniční kont-
roly podle směrnic Rady 91/496/ES a 
97/78/ES. Kromě upřesnění stávající-
ho seznamu veterinárního zboží obsa-
huje tento právní předpis novinku, a to, 
že od 4. 6. 2007 budou podléhat vete-
rinární kontrole při vstupu do EU také 
tzv. směsné produkty, které představují 
produkty obsahující suroviny jak živo-
čišného, tak rostlinného původu. 

V praxi to znamená, že v pohranič-
ních veterinárních stanicích na vněj-

ších hranicích EU budou kontrolovány 
i ty výrobky, které dosud nebyly, neboť 
zkušenosti ukázaly, že i relativně malé 
množství suroviny živočišného původu 
může ovlivnit zdravotní nezávadnost 
potraviny.

Budou tedy kontrolovány všech-
ny směsné produkty obsahující jaké-
koliv množství zpracovaných mas-
ných výrobků, tedy i těstoviny nadí-
vané masem, pečivo obsahující maso, 
omáčky a přípravky pro omáčky obsa-
hující maso atd. Dále budou veterinár-
ní kontrole podléhat směsné produk-
ty, u nichž nejméně polovinu hmoty 
představuje jakýkoli jediný zpracova-
ný produkt živočišného původu jiný 
než zpracovaný masný výrobek (mléč-
né výrobky, produkty rybolovu, vaječ-
né výrobky, med atd.) a v případě, že 
bude tento zpracovaný produkt živo-
čišného původu tvořit méně než polo-
vinu hmoty, nemusí být složené pro-

dukty předloženy k veterinární kont-
role za podmínky, že 
1)  jsou skladovatelné při pokojové 

teplotě nebo v průběhu výroby jas-
ně prošly úplným procesem vaře-
ní nebo tepelného ošetření v celé 
hmotě tak, že všechny syrové pro-
dukty byly denaturovány;

2)  jsou jasně označeny jako určené 
k lidské spotřebě;

3) jsou bezpečně zabaleny;
4) provází je obchodní doklad.

Směsné produkty podléhající veteri-
nárním kontrolám musí být doprová-
zeny při dovozu do zemí EU přísluš-
ným veterinárním osvědčením v závis-
losti na druhu obsaženého živočišného 
produktu (pro masné výrobky, mléčné 
výrobky, pro produkty rybolovu, vaječ-
né výrobky atd.). Z toho dále vyplý-
vá, že produkt dané kategorie musí 
pocházet ze schválené třetí země a ze 
schváleného výrobního závodu. Pří-

slušné seznamy je možné si vyhledat 
na www.svscr.cz – Obchodování s vete-
rinárním zbožím. 

Navíc mléčné výrobky obsažené 
v jakýchkoli směsných produktech, 
tedy i těch, které nepodléhají veteri-
nární kontrole, smějí pocházet pou-
ze ze schválených třetích zemí a musí 
být ošetřeny v souladu s rozhodnutím 
Komise 2004/438/ES. 

Na produkty, které podléhají vete-
rinární kontrole při vstupu na území 
EU se dále vztahují ustanovení vete-
rinárního zákona a další právní nor-
my. Důležité je i nařízení Komise (ES)
č. 136/2004, kterým se stanoví postu-
py veterinárních kontrol produktů 
dovážených ze třetích zemí na stano-
vištích hraniční kontroly Společenství
a v něm uveřejněný dokument „společ-
ný veterinární vstupní doklad“. 

Přestože se někomu může zdát, že 
rozhodnutí Komise 2007/275/ES je až 

zbytečně podrobné či až „hnidopišské“, 
není tomu tak. Cílem zmíněného roz-
hodnutí Komise bylo podniknout další 
krok k zajištění a i možné kontrole zdra-
votní nezávadnosti potravin živočišného 
původu. Zmíněné výrobky se na našem 
trhu mohou objevit zřejmě nejčastě-
ji tehdy, propustí-li je na intrakomuni-
tární trh pohraniční veterinární stanice 
příslušné členské země EU na vnějších 
hranicích EU. My máme pouze jednu 
takovouto pohraniční veterinární stani-
ci, a to na letišti v Praze Ruzyni.

SVS ČR

Směsné produkty (potraviny) nejsou směšné

Nadále tedy mají chovatelé povin-
nost přijímat opatření biologické bez-
pečnosti, tj. minimalizovat rizika zavle-
čení nákazy. Mezi opatření vyplývají-
cí ze zmíněné vyhlášky patří zejména, 
aby chovatelé zabránili volně žijícím 
zvířatům (ptákům) pronikat do chovů, 
podávali vodu a krmiva v halách nebo 
pod přístřešky. Vodní drůbež má být 
chována odděleně od ostatní drůbeže 
a chovatelé mají i nadále povinnost hlá-
sit podezřelé změny zdravotního stavu 
chované drůbeže.

 Z hlediska obchodu se třetími 
zeměmi, tj. se zeměmi, které nejsou 
členy EU, nadále platí omezení vyplý-
vající z legislativy EU. To znamená, že 
všechny dovozy drůbeže i ptáků pro 
zájmové chovy ze schválených zemí 
musejí být doprovázeny patřičnými 
veterinárními osvědčeními a musejí 
do EU přicházet pouze přes pohranič-
ní veterinární stanice, což jsou jediná 
vstupní místa do EU. V našem přípa-
dě přes pohraniční veterinární stanici 
v Ruzyni. 

Některá omezení kvůli 
ptačí chřipce stále trvají

Státní veterinární správa ČR sice k 1. 5. zrušila zbývající mimořádná 
veterinární opatření týkající se chovu drůbeže a ostatních ptáků chova-
ných v zajetí, která byla kvůli nebezpečí ptačí chřipky dosud v platnos-
ti, s tím, že obecnější zásady nadále platí, a to na základě vyhlášky č. 
296/2003, která byla novelizována 19. 1. 2007. 

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat
na internetových stránkách

SVS ČR: 

www.svscr.cz 
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Nová koncepce fungování stát-
ního podniku Lesy České repub-
liky klade důraz na péči o kraji-
nu a ochranu životního prostředí. 
Lesy ČR zůstanou podle nové-
ho podnikatelského konceptu 
i nadále státním podnikem. Nový 
systém fungování Lesů ČR však 
umožní větší spoluúčast krajů 
na jeho řízení, kontrole a roz-
voji regionálních funkcí. Podni-
katelský koncept klade zvýše-
ný důraz na polyfunkční využívá-
ní lesů. 

Navrhovaná koncepce je odpovědí 
na problémy, se kterými se Lesy Čes-
ké republiky, s. p., potýkají v posled-
ních několika letech. K otázkám 
ohledně lesnických tendrů se počát-
kem letošního roku připojila také les-
ní kalamita obřích rozměrů, způsobe-
ná orkánem Kyrill. Následky větrné 
katastrofy se však v lesích daří zvlá-
dat. „Díky krizovému řízení a rychlé 
reakci se nám podařilo poměrně dob-
ře překonat největší obtíže po Kyril-

lovi. Nejhorší následky v lesích jsou 
napraveny a v současné době je odkli-
zeno zhruba 60 % kalamitního dře-
va,“ popsal současnou situaci minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič.

Přestože obhospodařování lesů 
je velmi široká disciplína, obchod 
se dřevem tvoří hlavní ekonomický 
příjem podniku a je zcela nutné se 
otázkou zisku z prodeje dřeva zabý-
vat. Zisky, které podnik má z pro-
deje dřeva, se totiž vrací do lesů 
v podobě investic do jejich obnovy 
a péče o krajinu. „Jdeme směrem 
k tržní ceně dřeva. Není dále mož-
né, aby české lesy, které mají největ-
ší potenciál v Evropě, měly zároveň 
i téměř nejhorší hospodářské výsled-
ky. Lesy ČR se musí stát dobrými 
hospodáři,“ dodal ještě ministr.

Nová koncepce v žádném přípa-
dě nevyřazuje ze hry lesnické firmy. 
Ty i nadále budou mít až 50 % dřevní 
hmoty k vlastnímu zhodnocení. Roz-
díl oproti minulosti spočívá v lepší 
evidenci hmoty před předáním těmto 
firmám. S dalšími 50 % hmoty budou 

lesy obchodovat samy, tak jak tomu 
bylo dřív s tím, že není použit neprů-
hledný systém zpětného odkupu dře-
va. Toto dřevo zůstane ve vlastnictví 
Lesů ČR a ty jej budou dále prodá-
vat formou aukcí regionálním partne-
rům a významným partnerům. Jako 
doplňkový způsob bude na malém 
procentu (5–10 %) použit aukční sys-
tém těžby. 

Uvedené změny jsou posunem 
směrem k evropským tendencím. 
Rakouské a bavorské lesy hospodaří 
samy s téměř sto procenty dřeva. Stej-
ným způsobem u nás hospodaří sou-
kromí vlastníci a obce. 

„Respektuji zájmy lesnických 
firem, ale mým prvořadým úkolem 
je hájit zájmy lesů ve vlastnictví stá-
tu. S lesnickými firmami jsem při-
praven nadále jednat, kromě jiného 
i o konečném znění zadání tendrů na 
období od 1. 1. 2008,“ uvedl ministr 
Gandalovič. 

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Budoucnost hospodaření v Lesích ČR, s.p.

Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond, a. s., (PGRLF) opět 
pomáhá zemědělcům při financování 
některých investic. Počínaje 24. 5.
2007 přijímá žádosti o poskytnutí 
dotace úroku bankovního úvěru na 
nákup zemědělské techniky a pri-
vátní zemědělské půdy. V letošním 
roce by měl takto pomoci částkou 
přes 700 milionů korun.

„Fond přizpůsobil své podpory no-
vým pravidlům Evropské unie ke stát-
ní podpoře v zemědělství a lesnictví pro 
období 2007–2013. I nadále bude jis-
tě důležitým partnerem zemědělců při 
uskutečňování jejich investičních zámě-
rů,“ uvedl ministr zemědělství Petr 
Gandalovič při zveřejnění nových 
zásad pro poskytování finanční pod-
pory.

Ministr připomněl, že už druhý 
rok nečerpá PGRLF žádné prostřed-
ky ze státního rozpočtu.

Cílem programů Zemědělec a Půda,
ve kterých PGRLF pokračuje, je při-
spět k modernizaci v zemědělství, ke 
zvýšení efektivnosti podnikatelů, ke 
snížení výrobních nákladů a k vyšší 
jakosti. 

Program Zemědělec slouží k pod-
poře nákupu široké řady strojů po-
užívaných jak v rostlinné, tak živočiš-
né výrobě, a to formou dotace části 
úroků z úvěrů. U programu Půda spo-
čívá podpora v dotování části úroků 
z hypotečního úvěru na nákup nestát-
ní zemědělské půdy. Dosud zeměděl-
ci nakoupili s pomocí fondu zhruba 
33 tisíc hektarů.

„Připravené podpory PGRLF 
významně zvýhodňují mladé zeměděl-
ce. Toto zvýhodnění má za cíl zlepšit 
možnosti mladých zemědělců při získá-
vání finančních prostředků na pořízení 
techniky a půdy, a tím přispět ke zlep-
šení věkové struktury v českém země-
dělství. Podnikatelé do 40 let dostanou 
vyšší dotaci části úroků z úvěrů pro 
nákup techniky a půdy,“ informoval 
ministr Gandalovič.

O podporu z programů PGRLF 
mohou žádat zemědělští podnikate-
lé, jejichž příjmy ze zemědělské výro-
by a ze zpracování zemědělské pro-
dukce včetně dotací tvoří alespoň 
25 procent celkových příjmů. Záro-
veň musí splňovat kritéria pro malý 
a střední podnik, to znamená zaměst-
návat méně než 250 osob a s ročním 
obratem nižším než 50 milionů eur 
v přepočtu na koruny. U programu 
Půda musí žadatelé splňovat další 
specifické podmínky, především nej-
méně tři roky hospodařit na naku-
povaných pozemcích nebo na půdě 
v sousedství.

PGRLF, který vznikl v roce 1993, 
umožnil za dobu svého působení čer-
pat úvěry pro české zemědělce v obje-
mu přes sto miliard korun. Výše cel-
kových přiznaných dotací za dobu 
existence PGRLF se blíží 20 miliar-
dám korun.

Plné znění nových Pokynů pro 
poskytování podpor a Výkladové-
ho listu k těmto pokynům zveřejní 
PGRLF na svých stránkách www.
pgrlf.cz.

Táňa Králová

Zemědělci mohou nakupovat techniku
a půdu s podporou PGRLF

Václav Klaus navrhuje podporu českých potravinářů proti řetězcům 
Praha (li) – Prezident ČR Vác-

lav Klaus navrhuje, aby české regi-
onální potravinářské firmy byly 
nějakým způsobem podporovány v 
boji proti dominanci obchodních 
řetězců, jeho podobu však nekon-
kretizoval. Po jednání s Klausem 
(konalo se 28. 5. na Pražském Hra-
dě) to řekl prezident Agrární komo-
ry ČR Jan Veleba. 

Za jedno opatření, které by českým 
výrobcům mělo pomoci proti řetězcům, 
Klaus s Velebou označili lepší značení 
českých potravin. To by usnadnilo ori-
entaci těm spotřebitelům, kteří chtějí 
dát přednost českým výrobkům. 

Veleba také prezidenta Klause sezná-
mil s akcemi proti řetězcům. „Klaus pro 
ně na rozdíl od ministra zemědělství 
Petra Gandaloviče projevil pochopení 
a není proti nim,“ řekl Veleba. Agrár-
ní komora chystá na druhou půli červ-
na protestní akci proti dvěma vybra-
ným obchodním řetězcům, které mají 
na pultech nejméně českých potravin. 
Zemědělci jim hodlají blokovat zásobo-
vání. O které obchodní sítě půjde, ješ-
tě není rozhodnuto. Rolníci chtějí nej-
dříve vyhodnotit, jaký mají jednotlivé 
obchodní sítě podíl tuzemských výrob-
ků v základních potravinách, masu či 
mléku. 

Gandalovič již dříve řekl, že dává 
přednost spíše informační kampani 
zaměřené na zákazníka. Výrobci pod-
le něj sami musejí svého spotřebite-
le vychovávat a svou roli by měly hrát 
i spotřebitelské svazy. Při projednává-
ní ve sněmovně Gandalovič přislíbil, 
že vláda bude nejpozději do 31. října
sněmovnu informovat o tom, jakým 
způsobem hodlá problém vztahů 
dodavatelů a obchodních řetězců 
řešit. Během zhruba hodinového přije-
tí u hlavy státu pozval Jan Veleba spo-

lu s vice prezidentem Agrární komory
Oldřichem Reinbergrem Václava Klau-
se na podzimní kongres Amerika – EU, 
který je akcí EU a organizuje ji popr-
vé nová země. „Pan prezident přislíbil 
účast v den zahájení kongresu,“ řekl po 
schůzce Jan Veleba. Jak dále řekl, pre-
zidenta ČR informovali i o snaze deby-
rokratizovat program Rozvoje venkova 
a pozvali Václava Klause i na Národ-
ní dožínky, které se konají 25. srpna 
během výstav Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích.

proběhly letos pod záštitou ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče. Kro-
mě série odborných přednášek, seminářů a osvětových pořadů v různých 
médiích byly již tradičně zakončeny v pražské zoo speciálním programem 
pro děti a rodiče, jehož součástí byl i křest ovečky kamerunské, jejímž kmot-
rem se stal právě ministr zemědělství ČR. Potravinářský zpravodaj byl medi-
álním partnerem akce Dny bezpečnosti potravin 2007.  MZe ČR

Květnové Dny
bezpečnosti potravin 2007

Ředitel pražské zoo Petr Fejk (vlevo), náměstek zoo Miroslav Špička (upro-
střed) a ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič s „oslavenkyní“
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Na snímku s prezidentem ČR Václavem Klausem je Jan Veleba, prezident AK ČR 
(vlevo), a viceprezident AK ČR a předseda představenstva, generální ředitel Cukro-
vary TTD a. s., Oldřich Reinbergr. Během jednání předal Oldřich Reinbergr prezi-
dentu ČR Václavu Klausovi symbolicky miniaturu nákladního auta s cisternou na bio-
etanol.  Text a fota: Eugenie Línková
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KLASA SE ZAPOJILA
DO DNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Ve dnech 21.–27. května se konal již druhý ročník Dní bez-
pečnosti potravin pod záštitou Úřadu pro potraviny Minister-
stva zemědělství ČR a Informačního centra bezpečnosti potra-
vin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Do 
akce se zapojil také Státní zemědělský intervenční fond a 
národní značka kvality KLASA.

Mezi hlavní cíle Dní bezpečnosti potravin patřilo mimo jiné sezná-
mit širokou veřejnost s fungováním systému bezpečnosti potravin 
v České republice, poskytnout informace o dostupnosti bezpečných 
potravin na tuzemském trhu, ale také upozornit spotřebitele na jejich 
práva spojená s nákupem a konzumací potravinářských výrobků. 

Pro spotřebitele byl připraven bohatý program skládající se předně z 
odborných seminářů a televizních či rozhlasových pořadů, ale nechybě-
ly ani zábavné akce pro rodiny s dětmi. Kromě hlavních pořadatelů se na 
Dnech bezpečnosti potravin podílela také Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR, Potravinářská komora ČR, Sdružení obrany spotřebitelů, Spo-
třebitel.cz a samozřejmě také Státní zemědělský intervenční fond, kte-
rý spravuje národní značku kvality potravin KLASA.

Státní zemědělský intervenční fond připravil ve dnech 24.–27. 
května 2007 propagační a informačně-vzdělávací akce v hypermar-
ketech po celé České republice. Hostesky v červených kostýmcích 
spotřebitele informovaly o kvalitních potravinách se značkou KLA-
SA. Spolu s letáky o kvalitních potravinách hostesky rozdávaly i 
informační brožury o bezpečnosti potravin vydaných k příležitos-

Prezentace národní značky kvality KLASA

Hostesky rozdávaly v hypermarketech informační brožury o značce 
KLASA a o bezpečných potravinách.

Prezentace značky KLASA na podnikatelském setkání sklidila úspěch, 
snad i tím, že byla v čínštině. 

ti Dní bezpečnosti potravin a letáky Školního mléka. KLASA týmy 
mohly spotřebitelé najít v osmnácti místech v devíti regionech České 
republiky: v Praze, Brně, Vyškově, Liberci, Hradci Králové, v Pardu-
bicích, Ostravě-Karviné, Plzni, Ústí nad Labem, Teplicích, Českých 
Budějovicích, Kunovicích a Olomouci.

 
ZNAČKA KLASA OPĚT ZABODOVALA

V SOUTĚŽI MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY ROKU 2007
Už padesát let se poslední úterý v květ-

nu slaví Světový den mléka. I tento rok byly 
při jeho příležitosti v pražském Parkhotelu 
vyhlášeny výsledky prestižní soutěže Mlé-
kárenský výrobek roku 2007 a na předních 
místech se opět umístilo několik výrobků se 
značkou KLASA.

Odborné komise hodnotily mléčné výrobky 
v šesti kategoriích, soutěže se zúčastnilo 15 firem 
s 53 výrobky.  Do soutěže jsou již tradičně zařazová-
ny výrobky, které byly uvedeny na trh v uplynulém 
roce (od 1. dubna 2006 do 30. března 2007). V kate-
gorii Jogurty a zakysané výrobky se na prvních dvou 
příčkách umístily BIO kysaný nápoj a BIO kysa-
ný nápoj jahodový z produkce Mlékárny Valašské 
Meziříčí, které zároveň nesou značku KLASA. 
V kategorii Másla se na třetím místě prosadil další 
výrobek s označením KLASA, Pomazánkové más-
lo s cibulkou, které vyrábí Choceňské mlékárny.

Právo používat logo KLASA na svých výrob-
cích a ve své marketingové komunikaci má v současnosti již 203 
výrobců pro svých 1423 výrobků. Značka KLASA je udílena v 10 
kategoriích, jednou z nich je i kategorie mléko a mléčné výrobky, 
ve které získalo ocenění KLASA již 272 produktů od celkem 34 
výrobců. Nejvíce mléčných výrobků oceněných značkou KLASA 
má Choceňská mlékárna (29), Mlékárna Kunín (28) a Bohemilk 
(20). Z krajů v produkci KLASA mléčných výrobků bezkonkurenč-
ně vítězí Zlínský kraj (72 výrobků, 5 producentů), dále Pardubický 
kraj (44 výrobků, 5 producentů) a Moravskoslezský kraj (32 výrob-
ků, 2 producenti). 

PREZENTACE ZNAČKY KLASA V ČÍNĚ
Povědomí o národní značce kvality KLASA je potřeba budo-

vat i za hranicemi. U příležitosti návštěvy ministra zeměděl-
ství ČR Petra Gandaloviče v Číně a konání 8. ročníku Meziná-
rodního potravinářského veletrhu SIAL v čínské Šanghaji měli 
zástupci SZIF možnost seznámit obchodníky se systémem hod-
nocení a značení kvalitních potravinářských produktů, které 

jsou oceňovány značkou KLASA.
Česká Podnikatelská mise odletěla do Číny spolu s ministrem 

zemědělství ČR Petrem Gandalovičem. Hlavním důvodem byla 
bilaterální jednání s čínskou protistranou. Česká republika také 
měla svoji expozici na veletrhu SIAL v Šanghaji, kde na rozloze 
60 m2 bylo možné navazovat cenné obchodní kontakty. V prosto-
ru expozice se konala i tisková konference.

Podnikatelská mise se účastnila zejména dvou podnikatel-
ských setkání, 9. května v Pekingu a 11. května v Šanghaji. Stát-
ní zemědělský intervenční fond měl jedinečnou příležitost před-
stavit obchodníkům systém hodnocení a značení kvalitních potra-
vin v ČR.

„Naším hlavním úkolem bylo seznámit zájemce s tím, co představu-
je značka KLASA a jaké hodnoty vyznává. Pokud si obchodníci zapa-
matovali to, že KLASA je česká značka pro kvalitní potraviny, pak 
jsme naši misi bezezbytku splnili,“ říká Klára Bolečková pověřená 
řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF, která znač-
ku KLASA v Číně reprezentovala. 

Prezentace národní značky kvality KLASA sklidila u účastníků 
setkání pozitivní ohlas, k čemuž přispěl i fakt, že SZIF připravil 
prezentaci v čínštině. Zástupci obchodníků získali cenné informa-
ce o kvalitě potravin z České republiky, a byť je obchod potravina-
mi mezi oběma zeměmi vzhledem ke geografické vzdálenosti pro-
blematický, podnikatelské setkání jej upevnilo.

Z hlediska vývozu z České republiky je Čína až na 50. místě. 
Mezi nejvýznamnější vývozní artikly potravinářského charakteru 
patří chmelová šištice, syrovátka v pevném stavu a cukrovinky.

SZIF

Vítězný výrobek 
v kategorii Jogurty 

a zakysané výrob-
ky nese i ocenění 

KLASA.

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁ�EK ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY DO 30. 9. 2007.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI 
POTRAVINÁŘSKÉHO 

ZPRAVODAJE,

dovolte mi, abych Vás při-
vítal v nové pravidelné rub-
rice SALIMA NEWS, která se 
bude na této stránce objevo-
vat od tohoto čísla až do spe-
ciálního vydání Potravinářské-
ho zpravodaje před veletrhem 
SALIMA 2008. V každém člán-
ku se dozvíte aktuální informa-
ce o veletrhu SALIMA, o novin-
kách, speciálních projektech 
v rámci veletrhu, představí-
me Vám naše partnery a samo-
zřejmě dáme prostor i Vám, 
našim vystavovatelům. Věřím, 
že informace, které zde bude-
me uvádět Vám poslouží nejen 
k zmapování současného sta-
vu českého potravinářství, ale 
pozitivně Vás ovlivní při zvažo-
vání Vaší účasti na této nejvý-
znamnější potravinářské akci 
ve středoevropském regionu. 

V dnešním čísle Vám přiná-
šíme profil veletrhu SALIMA, 
MBK, INTECO a VINEX. 

S pozdravem
Martin Střítecký

Manažer PR a reklamy 

SALIMA – MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

4. – 7. 3. 2007,
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
1. ročník veletrhu SALIMA se 

uskutečnil již v roce 1974 jako 
vůbec první odborný veletrh 
potravin a potravinářských tech-
nologií ve střední Evropě. Je nej-
významnějším B2B veletrhem ve 
středoevropském regionu. Téměř 
40 % vystavujících firem jsou spo-
lečnosti ze zahraničí (z 35 zemí). 
Veletrh SALIMA přináší dokona-
lý přehled o potravinách a potra-
vinářských technologiích na trhu 
střední Evropy. Návštěvnickou 
strukturu tvoří výhradně odbor-
níci. V roce 2006 navštívilo vele-
trh SALIMA 37 400 profesionálů 
z 60 zemí světa!  

MBK – MEZINÁRODNÍ 
VELETRH MLYNÁŘSTVÍ, 

PEKAŘSTVÍ
A CUKRÁŘSTVÍ
4. – 7. 3. 2007,

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Veletrh MBK je v komplexu 

potravinářských veletrhů nejmlad-
ší, ale svým zaměřením a účas-
tí všech nejvýznamnějších firem 
působícím na českém trhu nej-
progresivněji se rozvíjejícím vele-
trhem. I za svoji krátkou historii 
si vydobyl pozici nejvýznamnější-
ho pekařského veletrhu ve střední 
Evropě. MBK je ucelenou přehlíd-
kou produktů, služeb a technolo-
gií určených pro obory mlynář, 
pekař a cukrář.  

INTECO – MEZINÁRODNÍ 
VELETRH ZAŘÍZENÍ

PRO OBCHOD, HOTELY
A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

4. – 7. 3. 2007,
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Gastronomický trh států 

EU roste a spolu s ním stoupa-
jí i nároky na kvalitu poskytova-
ných služeb. Díky tomuto fak-
tu a zájmu dodavatelů výrobků 
a technologií o nové obchodní pří-
ležitosti, význam veletrhu INTE-
CO každým rokem roste. Veletrh 
INTECO je kompletní přehlídkou 
nových technologií a zařízení pro 
malo i velkoobchod. Představuje se
zde široká nabídka zařízení pro 
HOREKA sektor, vybavení malo-
obchodů až po velkoobchodní sítě. 
Na veletrhu INTECO se prezentují 
přední evropské společnosti. 

VINEX – MEZINÁRODNÍ 
VINAŘSKÝ VELETRH
4. – 7. 3. 2007, BRNO 

– VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Díky každoročně se zvyšující-

mu zájmu vystavovatelů ze zahra-
ničí stává se VINEX největší a nej-
komplexnější prezentací tuzem-
ského a zahraničního vinařství 
a vinohradnictví v prostoru střed-
ní a východní Evropy. Český trh 
je pouze z 50 % pokryt domácí 
produkcí, a proto je tento veletrh 
vhodnou příležitostí k pronikání  
zahraničních producentů vína do 
českých prodejen, HOREKA sek-
toru i domácností.  

www.bvv.cz/salima

Potravinářský zpravodaj – hlavní mediální partner SALIMA 2008



Ministr zemědělství České republiky
Petr Gandalovič ve čtvrtek 10. května 
zahájil společně s ministryní zemědělství 
Španělského království Elenou Espino-
sou Manganou mezinárodní potravinářský
veletrh SIAL CHINA 2007 v Šanghaji. 
V rámci letošního 8. ročníku se poprvé 
na veletrhu prezentovala i národní expozi-
ce Ministerstva zemědělství ČR a českých
firem. 

 
„Veletrh SIAL patří mezi největší světové 

potravinářské výstavy. Obchodníkům a spotřebi-
telům jsme chtěli představit hlavně tradiční čes-
ké exportní zboží, jako pivo, chmel, cukrovinky, 
masné výrobky nebo paštiky,“ uvedl ministr Gan-
dalovič. 

Expozici České republiky zajistilo Minister-
stvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou 
komorou ČR. Plocha stánku byla 60 m2. V české 
expozici se v Šanghaji prezentovaly české firmy 
Bohemia Hop, a. s., Budějovický Budvar, n. p., 
Rupa, a. s., POEX Velké Meziříčí, a. s., Milkpol, 
s. r. o., a Svaz pěstitelů chmele České republiky. 

„Jedním z hlavních cílů naší účasti na veletr-
hu se stala snaha pomoci českým potravinářům 
dostat se na čínský trh. Některé české potravinář-
ské výrobky jsou světoznámé, vyvážejí se prak-
ticky do celé Evropy i do řady dalších zemí. Fir-
my mají zájem rozšířit prodej i na čínském trhu,“ 
vysvětlil ministr.

Petr Gandalovič zavítal na veletrh SIAL v rám-

Ministr Gandalovič jednal v Pekingu o možnostech rozvoje obchodu

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič (třetí zleva) uspořádal v rámci veletrhu SIAL v Šanghaji pro novi-
náře tiskovou konferenci, které se zúčastnili také prezident PK ČR Jaroslav Camplík (druhý zleva), vel-
vyslanec ČR v Číně Vítězslav Grepl (čtvrtý zleva) a generální konzul ČR v Šanghaji Milan Hupcej (pátý 
zleva). Tiskovou konferenci moderovala ředitelka odboru komunikace Ministerstva zemědělství ČR Ilona 
Chalupská (první zprava).

9. května, v první den své pracovní náv-
štěvy v Čínské lidové republice, vedl čes-
ký ministr zemědělství Petr Gandalovič řa-
du bilaterálních jednání se svými protějšky 
v Pekingu. Setkal se s trojicí ministrů čínské 
vlády, kteří vedou resorty zemědělství, vod-
ního a lesního hospodářství. Ministr Ganda-
lovič také vystoupil na podnikatelském semi-
náři pro potravinářské firmy.

 
S čínským ministrem zemědělství Sun 

Zhengcai hovořil český ministr o možnostech 

exportu českých zemědělských komodit na tam-
ní trh. Zhengcai podpořil Gandaloviče v otázkách 
odstraňování netarifních bariér. Ministři jednali 
také o dalších krocích v rámci dohody mezi obě-
ma resorty.

S náměstkem Společné správy pro dohled nad 
kvalitou, kontrolou a karanténou Wei Chuanzhon-
gem vedl český ministr zemědělství tvrdé jedná-
ní o odstranění netarifních bariér na dovoz čes-
kých výrobků do ČLR. „Čínská strana přislíbila 
rychlé vyřešení celého problému tak, aby české 
potravinářské produkty měly snazší přístup na 

čínský trh,“ uvedl po jednání ministr Gandalovič.
Při setkání s ministrem vodních zdrojů Wang 

Shuchengem jednal ministr Gandalovič o společ-
ných problémech, které musí obě země řešit, jako 
například povodně nebo čistota a ochrana vod-
ních zdrojů. „Dohodli jsme se na zahájení pří-
pravy společné česko-čínské dohody o spoluprá-
ci v oblasti vodního hospodářství. Ta by se měla 
týkat především výměny zkušeností a na jejím 
základě by měla vzniknout společná česko-čínská 
pracovní skupina,“ řekl Gandalovič. Podle jeho 
slov byly rovněž otevřeny otázky účasti českých 

firem na vodohospodářských projektech v ČLR.
O možnostech spolupráce v oblasti lesnictví disku-

toval český ministr zemědělství s náměstkem minist-
ra Státního úřadu pro lesnictví Li Yucai. „Hovořili js-
me zejména o možné účasti českých firem na projek-
tech zalesňování rozsáhlých území Číny a vědecké 
spolupráci a výměně,“ doplnil ministr Gandalovič.

V Pekingu se Petr Gandalovič zúčastnil také 
podnikatelského semináře za účasti potravinář-
ských firem. Ve svém vystoupení podpořil nava-
zování nových obchodních kontaktů.

Mezinárodní potravinářský veletrh SIAL CHINA 2007 zahájil náš ministr
ci čtyřdenní pracovní návštěvy Čínské lidové 
republiky, kterou v doprovodu českých podni-
katelů, zástupců ministerstva zemědělství, Stát-
ní veterinární správy, Potravinářské komory ČR 
a Státního zemědělského intervenčního fondu 
absolvoval od 8. do 12. května 2007. 

Pracovní návštěvu odstartoval ministr jed-
náním v Pekingu s představiteli čínské vlády, 
s ministrem zemědělství Sun Zhengcai, minist-
rem vodních zdrojů Wang Shuchengem, náměst-
kem ministra Státního úřadu pro lesnictví Li 
Yucai a náměstkem Společné správy pro dohled 
nad kvalitou, kontrolou a karanténou Wei Chaun-
zhongem. S čínskými partnery Gandalovič jednal 
mimo jiné o možnosti investic a dodávek techno-
logií do Číny.

„Chtěli bychom do budoucna zmírnit výraz-
ně záporné saldo v agrárním zahraničním obcho-
du. Dovoz z Číny dlouhodobě převyšuje vývoz 
z ČR. Čína se v roce 2006 umístila na 12. příčce 
v sestupném pořadí všech zemí podle hodnoty 
dovozu, naproti tomu z hlediska vývozu z České 
republiky je Čína na 50. místě,“ upozornil minis-
tr.

Petr Gandalovič v rámci veletrhu SIAL vystou-
pil na podnikatelském semináři, který se uskuteč-
nil na výstavišti New International Expo Centre 
– Pudong v pátek 11. května dopoledne. Týž den 
ministr navštívil potravinářský podnik zaměřený 
na zpracování mléka. Na závěr své pracovní ces-
ty, v sobotu 12. května, si pak mimo jiné prohlédl
moderní zemědělský podnik.

Ministr zemědělství ČR Per Gandalovič 
uskutečnil ve dnech 8.–12. května pracov-
ní návštěvu Číny. V zájmu podpory exportu 
českých potravinářských výrobků ministra 
doprovázela podnikatelská mise představite-
lů Potravinářské komory ČR a zástupců něko-
lika českých potravinářských firem. PK ČR 
se úzce podílela na přípravě programu celé 
mise. Vůbec první mise českých potraviná-
řů do Číny ukázala podle prezidenta Potra-
vinářské komory ČR Jaroslava Camplíka svůj 
význam a užitečnost. V této souvislosti oce-
nil spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
ČR a ministrem Petrem Gandalovičem při 
organizování mise.

Prezident Camplík se například zúčastnil 
schůzky ministra Gandaloviče s jeho čínským 
kolegou, se kterým Petr Gandalovič mimo jiné 
hovořil o možnostech exportu českých potravi-
nářských výrobků na tamní trh. 

Potravinářská komora ČR v Číně navázala 
přímé kontakty se svojí partnerskou organizací. 
Prezident Camplík se setkal s panem Huo Jian-
guoem, prezidentem Čínské obchodní komory 
pro dovoz a vývoz potravin, domácích výrob-
ků a vedlejších produktů živočišného původu. 
Domluvil se s ním na pokračování zahájené spo-
lupráce a současně ho pozval k návštěvě ČR. 
Návštěva prezidenta Huo Jianguoa s delegací 
v ČR je předběžně naplánována na první polo-
vinu roku 2008.

„I přesto, že zvýšení dodávek českých potravi-
nářských výrobků do Číny ještě chvíli potrvá, již 
nyní je jasné, že celá řada našich potravin na čín-
ském trhu může najít své uplatnění. Čínská strana 
také o dodávky našich potravin projevila zájem,“ 
shrnul prezident Camplík.

Jedním z hlavních bodů programu návštěvy 
Číny se stala prezentace českého agro-potravinář-
ského sektoru na potravinářském veletrhu SIAL 
v Šangaji. „Naši účast na tomto veletrhu považu-

ji za velmi dobrý počin,“ zdůraznil Jaroslav Cam-
plík. „Věřím, že v příštích letech bude účast čes-
kých podniků ještě větší,“ dodal. 

Jasnou představu o fungování čínského agro-
potravinářského sektoru získali členové podni-
katelské mise společně se zástupci Ministerstva 
zemědělství ČR v rámci osobní návštěvy země-
dělského a potravinářského podniku v provincii 
Šanghaj.

Zástupci našich potravinářských podniků zahá-
jili na SIALu bilaterální jednání se svými partne-
ry. „Nyní je nutné v započatém úsilí dále pokračo-
vat,“ uzavřel prezident PK ČR Jaroslav Camplík.

PODNIKATELSKÉ  MISE SE ZÚČASTNILY 
NÁSLEDUJÍCÍ SPOLEČNOSTI:

– Maso Planá, a. s.
– INTERLACTO, spol. s r. o.
– NOWACO s. r. o.
– Drůbež – Vysočina, spol. s r. o.
– ZŘUD – Masokombinát Písek CZ, a. s.

– Víno Blatel, a. s.
– MADETA, a. s.
– ARTIFEX INSTANT s. r. o.
– Moravský lihovar Kojetín, a. s.
– HAMÉ, a. s.
– AGROPOL FOOD, s. r. o.
– Budějovický Budvar, n. p.
– Setuza, a. s.
– Jihočeská drůbež Mirovice, a. s.

NA VELETRHU SIAL V ŠANGHAJI 
VYSTAVOVALY TYTO SUBJEKTY:

– Ministerstvo zemědělství České republiky
– Potravinářská komora České republiky
– Bohemia Hop, a. s.
– Budějovický Budvar, n. p.
– MILKPOL, s. r. o.
– POEX Velké Meziříčí, a. s.
– Rupa, s. r. o.
– Svaz pěstitelů chmele České republiky

PK ČR

Návštěva Číny svůj cíl splnila

Prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík v úvodu setkání s panem Huo Jianguoem, prezi-
dentem Čínské obchodní komory pro dovoz a vývoz potravin, domácích výrobků a vedlejších produktů živo-
čišného původu

Společné foto podnikatelské mise složené z představitelů PK ČR a několika potravinářských společností
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Vzdělávat a informovat spotře-
bitele měly za cíl Dny bezpečnos-
ti potravin. V rámci akce proběh-
ly odborné semináře, konference, 
pořady v rozhlase a televizi nebo 
vzdělávací akce pro děti v mateř-
ských školách či pro celé rodi-
ny, například v pražské ZOO. Dru-
hý ročník se uskutečnil v týdnu od 
21. do 27. května. Dny bezpečnosti 
potravin organizovalo Ministerstvo 
zemědělství ČR a Ústav zeměděl-
ských a potravinářských informa-
cí. Na pořádání akce se podílela 
i řada dalších institucí a organi-
zací včetně Potravinářské komo-
ry ČR.

Účelem Dnů bezpečnosti potravin 
je veřejnosti osvětlit fungování sys-
tému bezpečnosti potravin v tuzem-
sku, ale také upozornit zákazníky 
na jejich práva spojená s nákupem 
a konzumací potravin.

Na informovaného spotřebitele 
kladou odborníci důraz také proto, 
že přes pozornost, která se zajiště-
ní bezpečných potravin věnuje, se 
Evropě v posledních letech v růz-
ných vlnách objevily krize, jako byla 
nemoc šílených krav (BSE), dioxi-

Druhý ročník Dnů bezpečnosti potravin zahájila tisková konference, které se na Ministerstvu zemědělství ČR 21. května zúčast-
nili (zprava) ředitel Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna, vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potra-
viny Ministerstva zemědělství ČR František Sládek, náměstek ministra zdravotnictví  a hlavní hygienik ČR Michael Vít a ředitel 
Ústavu zemědělských a potravinářských informací Josef Vozka.

Potravinářská komora ČR
se již podruhé zapojila do akce Dny bezpečnosti potravin 

ny či ptačí chřipka. V ČR se napří-
klad na přelomu roku řešil problém 
s výskytem nebezpečných bakterií 

listerií v některých potravinářských 
produktech. Náměstek ministra 
zdravotnictví a hlavní hygienik ČR 

Michael Vít zdůraznil, že spotřebi-
telská osvěta je důležitá i proto, že 
životní styl v řadě rodin není opti-

mální a například se zvyšuje obezi-
ta dětí a snižuje se fyzická aktivita. 
Podle průzkumů prý například až 
polovina dětí ráno nesnídá, omezu-
je se školní a závodní stravování ve 
prospěch různých rychlých občerst-
vení. Přitom řada zdravotních pro-
blémů má úzký vztah právě se stra-
vováním.

Ředitel Potravinářské komory 
Miroslav Koberna podotkl, že spo-
třebitel považuje bezpečnost potra-
vin víceméně za samozřejmost,
takže v průzkumech spotřebitel-
ských priorit se tato kategorie posu-
nula z prvního místa na nižší příčky 
žebříčku. Tlak na co nejnižší ceny 
se ale podle něj stále více projevuje 
v kvalitě řady potravin. „Máme oba-
vy, že kvalita se může začít promí-
tat do bezpečnosti,“ uvedl Koberna 
s tím, že například v levných výrob-
cích kvůli nízkým nákladům přibývá 
náhražek. Spotřebitele je proto po-
dle Koberny třeba vzdělávat i v tom, 
jak rozlišit kvalitní produkty od 
nekvalitních.

Dny bezpečnosti potravin jsou 
pravidelnou akcí Informačního cent-
ra bezpečnosti potravin, které vznik-
lo při ÚZPI v roce 2002.

Druhé kolo jednání mezi minis-
trem zemědělství Petrem Ganda-
lovičem a zástupci prvovýrobců, 
zpracovatelů a obchodníků o dovo-
zech masa a dalších souvisejících 
tématech proběhlo v úterý 24. dub-
na. Vedle zástupců Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR, kteří 
toto jednání iniciovali, se u kula-
tého stolu po čtyřech týdnech 
opět sešli zástupci Svazu českých 
a moravských spotřebních družstev 
ČR, zástupci pěti maloobchodních 
a velkoobchodních řetězců, České-

ho svazu zpracovatelů masa, Agrár-
ní komory, Potravinářské komo-
ry a Sdružení českých spotřebite-
lů. Ministr Gandalovič ocenil snahu
a ochotu všech zúčastněných stran 
k jednání.

 
„Jsem rád, že i díky jednání u kula-

tého stolu na konci března letošní-
ho roku došlo a v budoucnu dojde 
k bilaterálním jednáním mezi zástup-
ci obchodu a dodavatelů na nejvyšší 
úrovni. Jsem přesvědčen, že otevřená 
diskuse pomůže vyřešit problematic-

ké otázky snáze než jakýkoli nátlak 
té či oné strany,“ uvedl ministr Gan-
dalovič.

Podle ředitele Potravinářské komo-
ry ČR Miroslava Koberny zástup-
ci obchodu na proběhnuvším jedná-
ní odmítli jakékoli legislativní úpravy 
vztahu mezi dodavateli a obchodní-
ky. V důsledku toho bude nadále PK 
pokračovat samostatně v návrzích na 
úpravu soutěžního práva, a to zřejmě 
i ve spolupráci s prvovýrobci. Vicepre-
zident PK ČR Stanislav Musil výsle-
dek jednání zhodnotil následovně: 

„Nic konkrétního se nedohodlo, bude 
se jednat dál bilaterálně.“

Výsledné dohody mezi řetěz-
ci a dodavateli by měly podle minis-
tra zemědělství Petra Gandaloviče 
více reflektovat na názor spotřebite-
le. „Spotřebitel je tím, kdo si na zákla-
dě informací, které má, zboží v obcho-
dech vybírá. To nelze vynutit žádným 
zákonem nebo regulací,“ podotkl 
ministr Gandalovič.

Právě vyšší informovanost spotře-
bitele zejména v oblasti označování 
potravin, ale například i výraznější for-

ma podpory ocenění potravinářských 
výrobků značkou KLASA by měla být 
podle ministra Gandaloviče cílem sou-
časných jednání.

Zástupci všech zúčastněných stran 
se po téměř dvouhodinovém jedná-
ní usnesli na pokračování komuni-
kace mezi prvovýrobci, zpracovate-
li a zástupci řetězců. Další „kulatý 
stůl“ se podle vzájemné dohody usku-
teční na podzim letošního roku. Pod-
le ministra Petra Gandaloviče by mu 
ale měla předcházet bilaterální jedná-
ní mezi dodavateli a obchodními part-

Ministr Petr Gandalovič znovu jednal s prvovýrobci, zpracovateli a obchodníky

Současně uvedl, že PK ČR bude 
nadále usilovat o provedení potřeb-
ných úprav zákona o hospodář-
ské soutěži. Potravinářská komo-
ra ČR v této souvislosti provedla 
podrobnou analýzu daného problé-
mu a zpracovala vlastní návrh řeše-
ní problému. 

„Nejvíc se nám líbí to, co začíná 
fungovat v Maďarsku, to je stano-
vení dominantního postavení řetěz-
ců. To znamená, že řetězec při urči-
tém obratu bez ohledu kolik procent
na trhu zaujímá, je dominantním 
hráčem a pak může být Úřadem pro 
hospodářskou soutěž šetřen. A to je 

to, co se stane vždy, když podáme 
jakoukoliv stížnost. Vždycky se nám 
to totiž vrátí s tím, že daný řetězec 
nemá dominantní postavení, a tudíž 
to nemůže úřad šetřit. To je hlavní 
bariéra, ať šetříme cokoliv,“ nastí-
nil představy prezident PK Jaroslav 
Camplík.

Měsíc v Potravinářské komoře

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI:
17. 5. –  v Kongresovém centru Praha 

se uskutečnilo jednání Valné 
hromady PK ČR

16. 5. –  ředitel PK ČR Miroslav Kober-
na vystoupil na konferenci 
Nápoje – nové impulsy pro 
nápojový svět, která se konala 
v hotelu Don Giovanni v Pra-
ze

14. 5. –  představitelé PK jednání s ředi-
telkou ekvádorské agentury 
pro podporu exportu a investic 
o možné výměně agro-potravi-
nářských komodit

7. 5.  –  prezident PK hovořil s minist-
rem zemědělství Petrem Gan-
dalovičem v záležitosti finali-

zace příprav návštěvy Číny

3. 5. –  proběhla společná tisková kon-
ference ministra zemědělství 
ČR a PK ČR před chystanou 
návštěvou Číny, které se zúčast-
nila také mimořádná a zplno-
mocněná velvyslankyně Číny 
v ČR paní Huo Yuzhen

2. 5. –  představitelé PK ČR jednali 
s náměstkem ministra zdravot-
nictví a hlavním hygienikem 
ČR Michaelem Vítem o pro-
blematice značení TFA (trans-
mastných kyselin) a nutriční-
ho značení

16. 4. –  prezident PK ČR Jaroslav 
Camplík se setkal s náměst-
kem ministra financí Tomá-
šem Zídkem na téma daně 
obecně, ekologické daně, pod-
pora českého potravinářského 
exportu

14. 4. –  prezident PK ČR Jaroslav 
Camplík se v prostorách Kul-

turního centra Novodvorská 
zúčastnil slavnostního veče-
ra u příležitosti 15. výročí 
založení společnosti Konti-
nua, významné potravinářské 
společnosti s výlučně českým 
kapitálem specializované na 
výrobu a prodej pekařských 
výrobků a zlepšujících potravi-
nářských přípravků

Č E S K Á
T E C H N O L O G I C K Á 

P L A T F O R M A
P R O  P O T R A V I N Y 

( Č T P )

1. ZASEDÁNÍ SKUPINY 
„ALKOHOL A SPOLEČNOST“ 

30. 4. 2007
�   podrobně vysvětleny vize, cíle a poslá-

ní technologické platformy

�   přednesena přednáška na téma „Pre-
vence škodlivých účinků konzumace 
alkoholu“

Potravinářská komora ČR (PK ČR)
zastupuje zájmy českých potravi-
nářů již mnoho let také na půdě 
Evropské unie, protože je aktivním 
členem Konfederace potravinář-
ského a nápojového průmyslu EU 
(CIAA) se sídlem v Bruselu. 

Prostřednictvím této organizace PK 
ČR dostává veškeré informace potravi-
nářského charakteru, směrnice a naří-
zení EU, informace o připravovaných 
změnách a možnosti napojení na pod-
půrné finanční programy Evropské 
komise. Současně také PK ČR svého 
členství v CIAA využívá k připomín-
kování a ovlivňování projednávaných 
témat. 

Prezident PK ČR Jaroslav Camplík 

je dokonce více než tři roky členem nej-
užšího vedení CIAA-Výkonného výbo-
ru. Zatím poslední zasedání Výkonné-
ho výboru CIAA se v Bruselu za účasti 
prezidenta PK ČR konalo 19. dubna. 

VÝKONNÝ VÝBOR CIAA 
PROJEDNAL NAPŘÍKLAD 

NÁSLEDUJÍCÍ BODY:
–  evropská platforma a nutriční zna-

čení
–  program podpory podnikání
–  studie o organizačních strukturách 

evropského potravinářského prů-
myslu

–  nejnovější aktivity CIAA v proble-
matice regulace 

–  aktualizace zprávy o konkurenčních 
schopnostech evropského potravi-

Prezident českých 
potravinářů již tři roky 

v nejužším vedení evropské 
potravinářské federace

Akce proti obchodním řetězcům
Potravinářská komora ČR podporuje připravované protestní akce země-

dělců proti obchodním řetězcům, které zemědělci hodlají uskutečnit v prů-
běhu měsíce června. V diskusním televizním pořadu Otázky Václava Morav-
ce na programu ČT1 to 6. května řekl prezident Potravinářské komory ČR 
Jaroslav Camplík. Co se týká přímého zapojení je situace potravinářů 
oproti zemědělcům podle prezidenta Camplíka těžší. Když se totiž objeví 
v takovém protestu konkrétní zpracovatelský podnik, může ho odběratel 
vyřadit ze seznamu dodavatelů.
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Na pozvání evropské komisařky pro země-
dělství a rozvoj venkova Marian Fischerové 
Boelové se prezident Potravinářské komo-
ry ČR Jaroslav Camplík zúčastnil 17. dubna 
v Bruselu prvního ročníku významné události 
nazvané Den mladých evropských zemědělců. 

Komisařka Boelová se rozhodla svolat tuto 
konferenci, aby se mohla podrobněji seznámit 
s názory mladých evropských zemědělců na 
záležitosti budoucího vývoje zemědělství EU. 
Mladé evropské zemědělce vyzvala, aby se na 
tomto vývoji podíleli. Konference se stala jed-
ním z prvních diskusních fór o budoucnosti spo-
lečné zemědělské politiky (SZP) EU.

SZP nyní prochází dosud největším reform-
ním obdobím, jehož zásadní kroky byly zaháje-
ny v roce 2003. Bilance reformních kroků je oče-
kávána na přelomu let 2008 až 2009. Podle komi-
sařky Boelové bude prvním krokem posouzení 
provedených reforem a návrh jejich případných 
úprav. Druhým krokem, který bude součástí revi-
ze rozpočtu EU v letech 2008–2009, bude analý-
za, jak by měla SZP fungovat po roce 2013. 

„Jsem přesvědčena, že v budoucnosti budeme 
potřebovat silnou společnou zemědělskou politi-
ku,“ prohlásila krátce před začátkem konference 
komisařka Marian Fischerová-Boelová. „Již ny-
ní je nutné vzájemně si vyměňovat pohledy na 
věc s těmi, kteří budou v novém prostředí pra-
covat, tedy s mladými zemědělci. Prokázali, že 
jsou ochotní a schopní vyrovnat se s novými pod-
mínkami, kterým budou čelit,“ doplnila. Budoucí 
zemědělec by měl být podle ní dobrý obchodník, 

Prezident Camplík na významné konferenci
věnované budoucnosti evropského zemědělství

Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Marian Fischerová Boelová během svého vystoupení 
na prvním ročníku akce nazvané Den mladých evropských zemědělců

Agrární komora Olomouckého kraje vyhlá-
sila, pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje RNDr. Ivana Kosatíka, 2. ročník sou-
těže na podporu regionálních výrobků „Výro-
bek Olomouckého kraje“ s právem označení 
výrobku z odvětví zemědělství a potravinář-
ství „Výrobek OK 2007“. Partnerem soutěže 
se stala také Potravinářská komora ČR.

Ocenění udělil předseda představenstva Agrár-
ní komory Olomouckého kraje Ing. Josef Hla-
vinka na základě návrhu hodnotitelské komise. 
V letošním druhém ročníku proběhlo přijímá-
ní přihlášek v termínu od  1. dubna do 5. května 
2007. Šestnáctičlenná komise intenzivně hodnoti-
la dne 10. května 2007.

Hodnotitelská komise hodnotila vše, od oba-
lu výrobku po jeho chuť, vzhled, kvalitu, složení, 
originalitu a navrhla předsedovi představenstva 
Agrární komory Olomouckého kraje k udělení 14 
„TOP výrobků OK 2007“ a 49 „Výrobek OK 2007“  
ze 78 přihlášených výrobků, od 35 potravinář-
ských firem. Konkurence to byla opravdu velká. 
Práce hodnotitelské komise se účastnil také zástup-
ce Potravinářské komory ČR. Potravinářská komo-
ra ČR také podrobně o soutěži informuje na svých 
internetových stránkách http://www.foodnet.cz,
v sekci Informace, v rubrice Regionální soutěže 
o nejlepší potravinářské výrobky a výrobce.

Předání ocenění TOP Výrobek OK 2007 se 
uskutečnilo 17. května. Za Olomoucký kraj se pře-
dávání ocenění zúčastnila náměstkyně hejtmana 
paní MUDr. Jitka Chalánková, za Agrární komo-
ru ČR prezident Ing. Jan Veleba a za Agrární 
komoru Olomouckého kaje předseda předsta-
venstva Ing. Josef Hlavinka. Předání se rovněž 
zúčastnil ministr zemědělství Mgr. Petr Ganda-
lovič.

K O N E Č N É  V Ý S L E D K Y
1. KATEGORIE

„MLÝNSKÉ A PEKAŘSKÉ VÝROBKY“

PRO-BIO, obch. spol. s r. o.
za výrobek BIOLINIE Pohankový dezert

Pohankový dezert je ideální jako rychlá a výživ-
ná snídaně – pohankové kaše. Můžete z něj zapé-
káním připravit také ovocný pohankový nákyp 
či pohankový dezert. Výborná chuť, jednoduchá 
příprava. Doba přípravy kaše: 10 minut.

Společnost vznikla v létě roku 1992 se statutem 
obchodní společnost s ručením omezeným. Část 
názvu přebrala od Svazu producentů a zpracova-
telů biopotravin se sídlem v Šumperku. PRO-BIO 
sídlí ve Starém Městě pod Sněžníkem, v nádher-
ném kraji masívu Kralického Sněžníku. Ze skrov-
ných počátků vznikla firma zaměstnávající dnes 
65 lidí. PRO-BIO se zabývá především výkupem 
a zpracováním bioproduktů rostlinného původu.

Mader a synové, s. r. o., Přerov
za výrobek Chléb Vašek 750 g

Přerovská pekárna má ve svém sortimentu
141 výrobků. 

Jejich výrobek Koláček svatební s tvarohovou 
náplní je Výrobkem OK 2005. 

Selská pekárna s. r. o.,
Supíkovice, provoz v Jeseníku

za výrobek Žitný chléb
Úspěšná firma, jejíž výrobky mají ocenění Klasa 

a Chléb kmínový kulatý je Výrobkem OK 2005.

Střední odborné učiliště potravinářské,
Jeseník, U Jatek 8

za výrobek Jesenický rohlíček
Výrobek, který si získal největší oblibu u komi-

se, dosáhl nejvyššího bodového hodnocení.

2. KATEGORIE
– „LAHŮDKY, MASNÉ VÝROBKY,
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY“

Solné mlýny, a. s., Olomouc 
za výrobek Jedlá sůl kamenná s jodem a fluorem

Solné mlýny v Olomouci jsou již více jak 80 
let předním českým zpracovatelem kvalitní soli se 
širokou nabídkou solných výrobků. 

Jejich výrobek Solící směs MARY je Výrobkem 
OK 2005. 

TRUMF INTERNATIONAL s. r. o. 
za výrobek Grilovací koření

Firma TRUMF International s. r. o. byla založe-
na v roce 1992 a svým zaměřením navázala na 

šedesátiletou rodinnou tradici v masné a uzenář-
ské výrobě. Rodinné vazby sahají až do roku 1933. 
Firma TRUMF International s. r. o. vyrábí a dodá-
vá pod značkou TRUMF kořenicí směsi, šunko-
vé nástřiky, přípravky pro výrobu uzených mas, 
celý sortiment koření a přísad pro masnou výrobu 
a konzervárny; emulze koření pro hořčice, kečupy, 
pomazánky, zeleninové saláty a okurky. 

Jejich výrobek Paprika mletá sladká – kalocsa 
je Výrobkem OK 2005. 

Zemědělské družstvo Vícov, 798 03 Plumlov
za výrobek Lešanská tlačenka

Výrobek je i nositelem KlasA.

Váhala & spol. s r. o., Hustopeče nad Bečvou
za výrobek Váhalova slanina

Současný výrobní program firmy Váhala 
a spol. s r. o. obsahuje více než 100 druhů mas-
ných a lahůdkářských výrobků a je neustále obo-
hacován o speciality, které jsou novinkou na čes-
kém trhu. Založení firmy bylo v roce 1933 panem 
Robertem Váhalou sen., kterému se podnik vrá-
til v roce 1991.

Jejich výrobek Pražská výběrová šunka od 
Váhalů je Výrobkem OK 2005.

OLMA, a. s.
za výrobek FLIRT – mléčný dezert se šlehačkou

OLMA, a. s., je ryze českou společností, její-
mž majoritním vlastníkem je Milkagro, a. s., Olo-
mouc – sdružení prvovýrobců a dodavatelů mléka.
Hlavní činnost: zpracování syrového kravské-
ho mléka, výroba mléčných výrobků a obchod-
ní činnost.

Jejich výrobek Smetanový jogurt Pierot – kokos 
- ananas je Výrobkem OK 2005.

3. KATEGORIE
– „NÁPOJE: ALKOHOLICKÉ 

A NEALKOHOLICKÉ;
CUKROVINKY“

Cukrovar Vrbátky a. s. 
za výrobek Přírodní cukr

Cukrovar Vrbátky byl založen v roce 1870 
jako první rolnický akciový cukrovar na Mora-
vě a v této podobě existoval do roku 1948, kdy 
byl znárodněn a stal se součástí státní společ-
nosti, která sdružovala cukrovary jižní a střed-
ní Moravy. Od 1. května 1992 je Cukrovar 
Vrbátky samostatnou akciovou společností.
Cukrovar Vrbátky je situován v oblasti Hané mezi 
městy Prostějov a Olomouc. Tato oblast má nej-
lepší podmínky pro pěstování cukrové řepy na 
Moravě. Cukrovka se v této oblasti pěstuje více 
jak sto let a je součástí tradičního osevního postu-

pu. V současné době cukrovar zpracovává přib-
ližně 200 000 tun cukrovky za kampaň a vyrábí 
30 000 tun krystalového cukru. 

Jejich výrobek Cukr kostky 1 kg je Výrobkem 
OK 2005.

MARILA Balírny a. s., provozovna Ondrášov, 
Moravský Beroun

za výrobek Ondrášovka štíhlá citron
Tradiční minerální voda z tradiční oblasti ve 

výjimečné kvalitě a bez kalorií.

Pivovar Zubr, a. s., Přerov
za výrobek Světlé výčepní pivo ZUBR Gold
Pivo zlatavé barvy s hustou pěnou se střední až 

vyšší zaokrouhlenou plností a silnějším, dobrým 
řízem. Charakteristická je střední příjemná hořkost 
s harmonickým charakterem a jemným dozníváním.
Tento výrobek je rovněž Výrobkem OK 2005. 
Potvrdil své kvality.

Pivovar Litovel, a. s. 
za výrobek Světlý ležák Litovel Premium

Výjimečný zážitek konzumenta je dán harmo-
nickým složením sladového extraktu, aromatic-
kých chmelových odrůd tuzemské provenience 
a obsahem oxidu uhličitého. Znalce kvalitních 
piv jistě potěší výborná pěnivost a silný říz. Ten-
to druh piva je dobře znám v tuzemsku i v zahra-
ničí. 

Obsah alkoholu: max. 5,3 % obj. 
Trvanlivost: dle druhu obalu 60–300 dní.

Palírna u Zeleného stromu
Starorežná Prostějov, a. s.

za výrobek Starozlatá medová 20 %  
Historie výroby lihovin, na kterou činnost spo-

lečnosti navazuje, sahá až do 16. století, kdy roku 
1518 bylo uděleno pánem Vilémem z Pernštejna 
právo vyráběti slad, vařiti pivo a páliti „kořal-
ku“ domu U Zeleného stromu nacházejícím se 
na náměstí města Prostějova. Tento dům překo-
nal celá staletí a výroba kořalek nebyla přeruše-
na ani válkami, ani velkými požáry, které měs-
to Prostějov postihly. Kořalky se zpočátku vyrá-
běly pálením zkaženého piva a vína, až do 17. 
století.

V roce 1992 byl provoz privatizován, a to pří-
mým prodejem komanditní společnosti Starorež-
ná Prostějov, která dále pokračuje ve staleté tradi-
ci výroby lihovin.

Firma srdečně zve do Palírny u Zeleného stro-
mu na exkurzi spojenou s ochutnávkou produk-
tů.

Jejich výrobky Missi Walnut 17 % likér a Grio tte
25 %  jsou Výrobky OK 2005.

PK ČR

Výrobek Olomouckého kraje 2007 – Výsledky a vyhodnocení soutěže

psycholog, manažer a hlavně zemědělský podni-
katel. „Nechci říct, že bychom slovo zemědělec 
měli přestat používat. Znamená to pouze, že si  
jsme vědomi mnoha různých odborností, které 
toto slovo zahrnuje,“ vysvětlila.

Komisařka Marian Fischerová-Boelová dále ve 
svém vystoupení mimo jiné uvedla: „Když nej-

vyšší představitelé EU schválili v prosinci 2005 
současný finanční výhledový plán, souhlasili se 
střednědobou revizí celkového rozpočtu EU. 
Výslovně konstatovali, že tato revize v sobě zahr-
ne také SZP. Vezmeme-li toto v úvahu, můžeme 
si vybrat: buď si sami po konstruktivní diskusi 
vybereme vhodná opatření, která zdůvodníme 

racio nálními argumenty, nebo přenecháme ini-
ciativu jiným, a potom možná zjistíme, že náš 
hlas zanikne, až se bude rozhodovat o prioritách 
a rozpočtech EU po roce 2013.“

Diskuse o daném tématu se dále, kromě mla-
dých zemědělců, zúčastnili také zástupci potravi-
nářského průmyslu, obchodu, spotřebitelů a věd-
ců. Hlavní projev za Evropskou radu mladých 
zemědělců (CEJA) přednesl její prezident Giaco-
mo Ballari. I přesto, že byl počet účastníků kon-
ference omezen, díky přenosu prostřednictvím 
počítačové sítě Internet se fóra mohlo zúčastnit 
široké spektrum zainteresované veřejnosti. 

Prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav 
Camplík se na konferenci aktivně účastnil dis-
kuse v bloku věnovanému zemědělství, konku-
renci a orientaci na trh. V diskusi se například 
hovořilo o požadavcích, které v budoucnosti na 
evropské zemědělce vzejdou ze strany obchodu,
zpracovatelského průmyslu a spotřebitelů, a zda 
evropští zemědělci budou schopni tyto požadav-
ky splnit. Další dva odborné diskusní bloky se  
zaměřily na téma role zemědělství v nepotravi-
nářském využití a nových příležitostí v zeměděl-
ském sektoru.

Své vystoupení prezident Camplík zaměřil na 
téma množství versus kvality potravinářských 
surovin a biopaliv. Mimo jiné uvedl, že evropský 
potravinářský průmysl bude muset v budoucnos-
ti pružně reagovat na měnící se požadavky spo-
třebitelů, a proto se dá očekávat další rozšiřová-
ní výrobků typu bio, výrobků s přidanou hodno-
tou, produktů prospěšných pro lidské zdraví či 
speciál ních potravin pro diabetiky.

VÝROBEK OK
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Logo soutěže Výrobek Olomouckého kraje
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Na problematiku budoucího 
vývoje českého a slovenského trhu
s nápoji se zaměřila dvoudenní 
konference Nové impulsy pro nápo-
jový svět, která se konala ve dnech 
16. a 17. května v hotelu Don Gio-
vanni v Praze. 

Konference se současně zabývala rolí 
jednotlivých kategorií nápojů v malo-
obchodě, cenou coby hlavní kategorií 
pro spotřebitele, hranicí experimento-
vání s nápoji u spotřebitele a možnými 
vývojovými směry reklamy a prezenta-
ce v oblasti zdravé výživy. 

Ředitel Potravinářské komory ČR 
Miroslav Koberna na konferenci neje-
nom vystoupil s prezentací na téma 
Vývoj vztahů dodavatel – odběratel 
a postavení spotřebitele v globalizova-
né ekonomice, ale současně také před-
sedal druhému dni konání akce. 

Ve svém vystoupení se Miroslav 
Koberna zabýval úvahou, zda existu-
je potřeba legislativních úprav a co 
by mělo být případně jejich obsahem. 
Případné legislativní změny by podle 
něj zřejmě musely obsahovat seznam 
praktik, které by bylo nutné vyloučit. 

V závěrečné části se pak věnoval obsa-
hu informací, se kterými by měl být 
spotřebitel seznamován. 

Na konferenci zavítal i poslanec 
Evropského parlamentu Jaroslav Zvě-
řina. Konferenci organizoval Institute 
for International Research, GmbH.

Konference Nové impulsy pro nápojový svět

Informace o zahájení přijímání 
žádostí do již vyhlášených programů 
podpory OPPI a o dalším průběhu 
implementace OPPI.

Dnem 25. dubna 2007 Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) 
jako Řídicí orgán Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace (OPPI) 
vyhlásilo další, časově omezené 
výzvy k příjmu registračních žádos-
tí do čtyř programů podpory z OPPI,
které jsou v první fázi zaměře-
ny výhradně na podporu malých 
a středních podniků (v budoucnosti 
se uvažuje o možnosti podpor i vět-
ším podnikům). 

JEDNÁ SE O PROGRAMY: 
–  Inovace  – zaměřeného k zvýšení ino-

vačního potenciálu podniků
–  Potenciál – zaměřeného na posíle-

ní vývojových kapacit firem a jejich 
spolupráce s výzkumnými a vývojo-
vými institucemi

–   ICT v podnicích – zaměřeného na 

podporu pořizování a rozšiřování 
informačních systémů v podnicích

–  Ekoenergie – zaměřeného na snižo-
vání energetické náročnosti výroby 
a vyššího využití obnovitelných zdro-
jů energie. 
Souběžně se připravuje i vyhlášení 

oblíbených úvěrových a záručních pro-
gramů pro zejména začínající podnika-
tele – Start, Progres, Záruka.

Podnikatelé se stali první skupinou 
potenciálních příjemců pomoci ze struk-
turálních fondů Evropské unie v ČR, 
kteří již od března 2007 mohou před-
kládat své žádosti o podporu již v rámci 
nového programovacího období 2007–
2013. MPO už v únoru 2007 vyhlási-
lo programy podpory z OPPI – Marke-
ting a Rozvoj, u kterých do současnosti 
zaznamenalo více jak 100 registračních 
žádostí malých a středních podnika-
telů a přes 400 žádostí o založení tzv. 
Master účtu v elektronickém systému 
eAccount. Tím se našim podnikatelům 
otevřel prostor pro zahájení předklá-
dání projektů, které po schválení Ope-

račního programu Podnikání a inovace 
Evropskou komisí budou financovány 
z Evropského fondu pro regionální roz-
voj (s částečným spolufinancováním ze 
zdrojů státního rozpočtu ČR).

17. dubna 2007 byla zahájena ofici-
ální jednání České republiky o obsahu 
Národního strategického referenčního 
rámce, jenž tvoří základní rámec pro 
vyjednávání jednotlivých operačních 
programů v ČR. Bez dosažení shody 
s Evropskou komisí a schválení toho-
to strategického dokumentu pro Čes-
kou republiku nemohou být uzavře-
na jednání o navržených prioritních 
osách Operačního programu Podniká-
ní a inovace. Současný postoj EK však 
skýtá naději, že by se tak mohlo stát 
do června 2007. S tím souvisí postup 
při vyhodnocování předložených pro-
jektů v rámci již vyhlášených programů 
OPPI a proces jejich schvalování. Prv-
ní rozhodnutí o poskytnutí dotace totiž 
budou moci být vydávána až po schvá-
lení OPPI orgány Evropské komise.

Vláda České republiky schválila 

v lednu 2007 celkem 15 programů pod-
pory v rámci OPPI, které jsou zamě-
řeny jak na přímou podporu firem 
(zejména malých a středních), tak na 
další budování a zkvalitňování infra-
struktury pro podnikání. Cílem MPO 
je nyní vyjednat rychlé schválení ope-
račního programu a postupně zahájit 
příjem žádostí i do zbývajících progra-
mů podpory v rámci OPPI, jako Školí-
cí střediska, ICT a strategické služby, 
Poradenství aj. Vyhlášení některých 
z nich, jako např. Prosperita, Spolu-
práce a Nemovitosti, je však vázáno na 
složité vyjednání i specifických podmí-
nek pro poskytování veřejné podpory.

Plné znění programů podpory OPPI
naleznete na webových stránkách MPO
http://www.mpo.cz, v sekci Podpora 
podnikání, OPPI.

Takovýto postupný náběh imple-
mentace OPPI ve vazbě na momen-
tální možnosti a uvážlivě zhodnoce-
ná rizika MPO spojená s vyhlášením 
nových programů před schválením 
celého operačního programu Evrop-

skou komisí však umožní podnikate-
lům připravit si s dostatečným před-
stihem své projekty a ve vztahu k již 
vyhlášeným programům podpory tyto 
event. i realizovat s tím, že výdaje usku-
tečněné před schválením projektu ale 
po registraci žádosti o podporu budou 
moci být v případě následného klad-
ného rozhodnutí o žádosti započteny 
zpětně do uznatelných výdajů, čímž se 
rovněž podstatně zkrátí doba pro reál-
né získání peněz ze strukturálních fon-
dů EU, resp. pro jejich převod na účty 
takto úspěšných podnikatelů.

Bližší podrobnosti je možné získat
na Zelené informační lince

o programech podpory podnikání,
kterou provozuje agentura CzechInvest

Provozní doba linky 800 800 777: 

pondělí až pátek 9–13 hod.

Informace je možné získat
také prostřednictvím

elektronické pošty na adrese
programy@czechinvest.org

OZNÁMENÍ PRO ŽADATELE O PODPORU
z Operačního programu Podnikání a Inovace na léta 2007–2013

v souvislosti s přípravou zahájení příjmu žádostí 

Oficiální internetová stránka Potravi-
nářské komory ČR, Federace výrobců 
potravin, nápojů a zpracovatelů země-
dělské produkce http://www.foodnet.cz
má za cíl být webem všech českých a 
moravských potravinářů. Internetovou 
stránku komory denně navštíví více než 
3000 uživatelů Internetu.

Na stránkách komory denně najdete:
–  aktuální zpravodajství o dění v domá-

cím i zahraničním potravinářském 
průmyslu

–  pozvánky na zajímavé výstavy, semi-
náře či prezentační akce

–  odborné informace o potravinách
a potravinářství

Nabízíme:
–  možnost získat přístup do vybra-

ných neveřejných částí webu: např. 
k přehledně zpracované potravinář-
ské legislativě 

–  za velmi výhodných podmínek pre-
zentovat svůj podnik, službu či výro-
bek v inzertní části internetových 
stránek

V případě zájmu o získaní podrobněj-
ších informací kontaktujte sekretariát 
Potravinářské komory ČR.  PK ČR

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

HACCP BRC
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Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice, tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 189-93, e-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce, je zájmové sdružení 
právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Plní 
funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravi-

nářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je 
reprezentantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní 
správy a obdobným organizacím v zemích Evropské unie, 
včetně organizací se světovou působností.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Petra Škopová, MBA,
generální ředitelka společnosti CHOVSERVIS a. s.

– Manažerka roku 2006

Ing. Petra Škopová, MBA
Narozena: 3. 6. 1968

Vdaná, dcera 2 roky, syn 8 let

1992–1993 MZe ČR, odbor vnějších vztahů

1993–2000 CHOVSERVIS a. s., vedoucí okresního střediska

2000–2001 PLEMO, a. s., manažer marketingu

2001–dosud CHOVSERVIS a. s., generální ředitelka

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

1.  Výrobní základna současného potravinářského průmyslu u nás 
navazuje u většiny subjektů na původní, státem zbudovanou, 
výrobní strukturu. Bylo mnoho podniků, které nepřežily privati-
zační proces a na druhé straně vznikla řada celků, které se prosa-
dily na našem trhu potravin velmi úspěšně. A k těm úspěšným pat-
ří i Vaše společnost CHOVSERVIS a. s. Jak, kdy a proč vznikl 
CHOVSERVIS a. s., co bylo při založení jeho cílem a jakou ces-
tu urazil do dnešních dnů, kdy slavíte 15. výročí založení firmy? 

CHOVSERVIS a. s. (původně Východočeský chovatelský ser-
vis) vznikl 4. 5. 1992 privatizací z Krajského plemenářského pod-
niku. Kromě plemenářských činností nám také „spadl“ v průběhu 
privatizace podnik v Hlavečníku. Tenkrát to byla Centrální testač-
ní stanice hybridů prasat a nikdo o ni z privatizujících subjektů 
neměl velký zájem. Tehdejší vedení firmy rychle přehodnotilo pod-
nikatelský záměr a rozhodlo o zahájení masné výroby. Začínalo se 
s pár kily párků a za 15 let jsme se dopracovali k dnešním cca 300 
mil. Kč ročního obratu. S dnešního pohledu bylo špatné, že se pří-
liš rozdrobily plemenářské činnosti. Ve východních Čechách to 
bylo více než v jiných oblastech republiky a vznikly zde 4 firmy. 
Tato činnost vyžaduje velké populace a intenzita šlechtění se odví-
jí právě od velikosti populací jednotlivých druhů zvířat. Bohužel 
vývoj stavů za posledních 15 let je velmi nepříznivý a pokles se 
stále ještě nezastavil. Při srovnání se světem by v ČR měla být tak 
1–2 plemenářské firmy a ne 20, jak je tomu dnes. Tato roztříště-
nost způsobuje nízkou konkurenceschopnost a bylo by v zájmu 
všech zúčastněných stran (prvovýrobci, zpracovatelé, šlechtitelé, 
obchodníci i spotřebitelé) tento stav změnit. CHOVSERVIS a. s. 
byl vždy koncipován jako firma ve vlastnictví chovatelů – tím se 
nejvíce z českých firem přibližujeme běžnému stavu v zahraničí. 
V západní Evropě, ale i v USA patří plemenářské firmy a zpracova-
telské podniky dodavatelům a odběratelům, tedy zemědělcům. Je 
to velmi funkční systém, protože tvorba marží je rozdělena velmi 
nerovnoměrně od prvovýrobce až po obchod, a pokud nejsou jed-
notlivé články efektivně propojeny, vznikají nám tolik známé dis-
proporce. My se o toto propojení snažíme v rámci našich možnos-
tí. Dnes má CHOVSERVIS a. s. cca 1100 akcionářů a více jak 70 % 
patří právě prvovýrobě a zbytek mají dikové. Naše firma poskytuje 
komplexní služby pro chovatele od výroby inseminačních dávek bý-
ků a kanců přes obchod až po zpracování jatečných zvířat na jat-
kách TORO Hlavečník. Naší snahou je poskytovat všechny naše 
činnosti v maximální možné kvalitě a za dobré zboží samozřejmě 
také platíme dobré ceny. 

V letošním roce slavíme 15 let od založení firmy a tak je to čas 
pro malou rekapitulaci. Myslím, že se nemusíme za své výsled-
ky stydět a kromě 2 let (1999 a 2000) jsme vždy vykázali ziskový 
výsledek. Zisky držíme na úrovni cca 1 % z obratu, protože naším 
cílem není maximalizace zisků, ale poskytování kvalitních služeb 
za příznivé ceny našim zákazníkům, kteří jsou v mnoha případech 
také našimi majiteli. Za těch 15 let stoupl obrat ze 191 mil. na 506 
mil., tj. o 264 % za 15 let a tedy 17,6 % v průměru ročně. V průbě-
hu let jsme některé činnosti rozšířili – např. vznikla divize PRO-
FRARM, která prodává chovatelské a jezdecké potřeby a nejnově-
ji budujeme vlastní prodejny masa a uzeniny, abychom mohli lépe 
finalizovat naše produkty. Některé činnosti jsme na druhou stranu 
opustili jako např. vlastní výkrm býků nebo chov dojnic a produkci 
mléka. To, že se nám poslední dobou daří, dokládají i některá oce-
nění jako např. Firma roku 2006 Královéhradeckého kraje, 1. mís-
to v soutěži Potravina roku Královéhradeckého kraje v loňském
roce za pirožkový bok a také to nejaktuálnější ocenění Manažerky 
roku. Velmi si těchto ocenění vážíme, protože vypovídají o kvalitě 
práce všech našich zaměstnanců.

2.  Jste nejen generální ředitelkou, ale i prokuristkou firmy. A to je 
pozice, která nese vysokou míru rozhodovací svobody, ale pře-
devším odpovědnosti. Jak si tuto svoji situaci vychutnáváte ny-
ní, kdy Vaše snahy přinesly výsledky? A můžete provést i tako-
vé malé ohlédnutí a zhodnotit vývoj své pozice od počátků až po 
dnešní dny?

Pravdou je, že pozice ředitelky má některé své výhody, jako 
je např. možnost rozhodovat a ovlivňovat výsledky. Za tím je ale 
mnoho práce a zodpovědnosti. Řízením osudu zastávám pozice 
spojené s řízením lidí a zdrojů již od svých 24 let, a tak mohu reka-
pitulovat výhody i nevýhody těchto pozic. Velmi dobře si vzpomí-
nám sice na krátkou, ale o to intenzivnější dobu, kdy jsem praco-
vala manuálně. Bylo to hned po vysoké škole na farmách v Aus-
trálii, na Novém Zélandu a v Idahu v USA. Tam jsem zažila práci 
12 hodin denně, 6 dnů v týdnu a vím, jaké to je např. podojit ve 
dvou lidech 600 krav za 2 hodiny, pak 6 hodin senážovat s vidlemi 

v rukou a večer zase podojit… Byla to nejlepší škola života, protože 
mi nikdo nic neodpustil, nikoho nezajímal počáteční jazykový han-
dicap, a tak jsem si někdy doslova sáhla na dno svých sil. Člověk 
pak zjistí, že na to má, a získá tak zdravé sebevědomí. Měla jsem 
štěstí, že jsem pracovala na těch nejlepších farmách, a tak kromě 
práce bylo možné poznat také mentalitu a životní styl úspěšných 
podnikatelů ve vyspělých zemích. Vždy se kromě vlastní práce 
a podnikání zajímali o vývoj kolem sebe, takže byli aktivní v odbor-
ných svazech nebo v politice, aby mohli vývoj aktivně usměrňovat. 
Tato aktivita mě motivovala i pro moji činnost, a proto se snažím 
vyvíjet aktivity, které mohou přispět k rozvoji našeho podnikatel-
ského prostředí. V roce 1999 jsme v rámci CHOVSERVISu uspo-
řádali výstavu Mléko 99 v Hradci Králové, dále to byl Agrosalon 
2002 také v Hradci a mnoho dalších drobnějších akcí zaměřených 
na podporu spotřeby mléka nebo našich potravin všeobecně. Mezi 
bezkonkurenčně nejúspěšnější akce se zařadili Královéhradecké 
krajské dožínky, které financuje Královéhradecký kraj a pořádáme 
je my společně s profesními organizacemi (Agrární komora, Země-
dělský svaz, Sdružení chovatelů hosp. zvířat, ASZ…). Letos chystá-
me již 4. ročník a návštěvnost 30 000 lidí řadí tuto akci k největším 
v kraji. Také jsem stála u zrodu soutěže Potravina a potravinář kra-
je, na kterou kraj přispívá cca 2 mil. Kč. Cílem všech těchto akcí je 
zvýšit povědomí o kvalitních českých potravinách a pozitivně moti-
vovat naše spotřebitele při výběru potravin. Nejefektivnější a nej-
úspěšnější jsou vždy akce, které se tvoří odspodu, protože reagují 
na aktuální potřebu a mají podporu lidí, kterých se konkrétně týka-
jí. Bohužel akce organizované „shora“ bez dostatečné komunika-
ce o potřebách daného odvětví takový ohlas nemívají. Proto bych 
podstatně více aktivit přenechala na nižších článcích a samotných 
podnikatelích. Někdy příliš velká organizovanost a regulovanost 
spíše škodí a ubírá zodpovědnosti za daný vývoj. Dnes stát řídí pří-
liš mnoho našich činností a tím na něj mnoho lidí spoléhá, že má 
zajistit téměř vše a my už nemusíme dělat skoro nic. Já mám ráda 
konstruktivní řešení problémů, a tak se snažím v rámci svých mož-
ností zorganizovat akce, které mohou pomoci i ostatním. 

Jinak co se týká mého pracovního působení, tak po krátké době 
na MZe jsem vyhodnotila, že úředničina není to, co by mě uspoko-

jilo, a dostala jsem v té době nabídku z firmy CHOVSERVIS a. s.,
kterou jsem přijala. Začala jsem na pozici vedoucí okresního stře-
diska s asi 20 podřízenými. Byl to trochu skok do manažerské 
praxe, ale naštěstí jsem to zvládla. V roce 1999 jsem si na půl 
roku „odskočila“ na mateřskou dovolenou s prvním synem. Po této 
krátké přestávce jsem dostala nabídku místa v naší dceřiné firmě
PLEMO jako manažerka marketingu. Tato oblast mě vždy vel-
mi zajímala, a tak jsem tuto změnu uvítala. V roce 2001 měl 
CHOVSERVIS a. s. problémy, které bylo nutné řešit změnou ve 
vedení, a tak jsem dostala další životní příležitost postavit se do če-
la této firmy. Doma jsem měla 1,5 roku starého syna, a tak to neby-
lo jednoduché rozhodování. Tehdejší problémy jsme i díky loajalitě 
zaměstnanců a vstřícnosti některých obchodních partnerů zvládli 
a díky stabilní situaci jsem si mohla po několika letech dovolit dru-
hé miminko. Mateřská byla opět krátká, ale naštěstí mám partnera, 
který je schopný a hlavně ochotný se o dceru doma postarat a je 
na rodičovské on. Pro doplnění vzdělání jsem krátce před druhým 
porodem dokončila studium MBA na brněnské BIBS. 

3.  Podnikatelské zaměření Vaší společnosti se realizuje ve dvou 
odborných rovinách. Jednou je plemenářská práce a druhou 
masná výroba a obchod. Je mezi oběma specializovanými směry 
nějaká technologická souvislost? A mohla byste nám představit 
celý komplex činnosti společnosti CHOVSERVIS a. s., a to včet-
ně územní působnosti, kde Vaše společnost obchodně působí? 
A jaký význam přikládáte certifikaci při nabídce Vašich služeb?

Jak již jsem zmínila, snažíme se dlouhodobě poskytnout kom-
plexní služby, tak aby zákazník od nás dostal maximální servis, 
a tím mu šetříme mnoho času. Dnes jsme největší plemenářskou 
firmou ve šlechtění prasat v ČR s cca 30% podílem, ve skotu máme 
cca 10% podíl. Působíme na území od západních přes střední až po 
východní Čechy, ale obchodujeme v rámci celé ČR a ze zahranič-
ních partnerů máme nejvýznamnější v Polsku a v Německu. Naši 
šlechtitelé úzce spolupracují s naším obchodním oddělením a ma-
jí také informace z našich jatek, takže mají jasnou představu, co se 
dobře prodává a jaký produkt je potřeba šlechtit. Jako jedni z mála 
máme šanci v mnoha případech ovlivnit produkt od výběru inse-
minační dávky přes výkrm až po zpracování masa. Také z tohoto 
důvodu se zaměřujeme na výrobu vysoce kvalitních produktů včet-
ně značkového hovězího masa TORO BEEF, které se vyznačuje 
délkou vyzrání více jak 10 dnů, a mělo by tak splňovat požadavky 
na kulinářsky výborně zpracovatelné maso. 

Certifikace je důležitá pro ulehčení orientace zákazníkům. Krom 
toho pravidelná komplexní kontrola umožní průběžné sledování 
procesů a včas odhalí potencionální problémy. My máme všechny 
činnosti certifikovány dle normy ISO 9001 a ISO 14001, na jatkách 
je samozřejmostí HACCP a nyní dokončujeme certifikaci dle ISO 
22000 pro TORO Hlavečník. Zpracování ISO dokumentace jsme 
pojali co možná nejvíce prakticky, abychom omezili papírování na 
minimum. Snad se to i podařilo a já tento proces hodnotím pozitiv-
ně, protože jsme mnoho procesů lépe popsali a zprůhlednili. Jinak 
bych certifikace nepřeceňovala, protože kdo chce uspět na trhu, 
musí vyrábět dobré zboží a dodržovat všechny důležité parametry 
hygieny atd. i bez požadavků certifikačních orgánů. 

Pro obchodní partnery je možná důležitější, jak je na tom part-
ner s platební morálkou. V tomto směru patříme k těm spolehli-
vým partnerům, což dokládá náš rating B+, který jsme získali vlo-
ni a je to 2. nejlepší stupeň v sedmibodovém hodnocení. Platit své 
závazky považujeme za normální a to samé očekáváme od našich 
partnerů. V posledních letech jsme systém sledování pohledávek 
vyprecizovali a považujeme ho za zvládnutý. 

4.  Výroba a prodej masných výrobků se známkou TORO Hlavečník, 
z nichž některé nesou značku kvality KLASA, si stále nacházejí 
další zákazníky. Jak je obtížné prosadit se masnými výrobky na 
našem trhu, kde výrazně převyšuje nabídka poptávku a zejména 
tlak odběratelů na cenu neumožňuje vždy výrobcům nabízet co 
nejvyšší užitnou hodnotu a tím „potřebnou“ chuťovou dispozici 
masného výrobku? Jaký recept máte na tento problém a čím hod-
láte ještě naše spotřebitele překvapit?

Možná také díky naší diverzifikované činnosti se nám podařilo 
překonat všechna období těžká pro masný průmysl, aniž bychom 
museli přejít na strategii šizení výrobků a snižování cen. Z počátku 
to určitě nebylo jednoduché těmto tlakům odolat, ale dnes je vidět, 
že to byla dobrá strategie a při naší velikosti si nemůžeme dovolit 
konkurovat cenou, ale musíme umět konkurovat kvalitou. Posled-
ní dobou se rozšiřuje cílová skupina zákazníků, kteří preferují
garantovanou kvalitu a čerstvost a cena není to hlavní výběrové kri-
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térium. Kromě běžných prodejních kanálů přes malé prodejny js-
me našim zákazníkům nabídli před více jak rokem možnost objed-
návky přes internet. V Hradci Králové, Jičíně a v Náchodě máme 
distribuční místa, kde je možné si maso i uzeniny objednat a kou-
pit nebo je zavážíme přímo na místo určení dle dohody se zákaz-
níkem. V počátku měl projekt dost skeptiků, kteří nevěřili tomu, 
že by si někdo byl ochoten relativně složitě objednat uzeninu a pak 
si pro ni zajet ne na příliš frekventované místo, když je po cestě 
tolik obchodních řetězců… Dnes můžeme konstatovat, že zákaz-
ník si vybírá podle značky, a pokud je se zbožím spokojen, tak je 
ochoten pro to dost udělat, aby ho získal. Naše garance čerstvosti 
a stejné kvality je zárukou spokojených zákazníků a zájem samo-
zřejmě podporujeme různými marketingovými aktivitami. Nejví-
ce se nám osvědčili kontaktní ochutnávky a prodeje. Dnes je kaž-
dý zavalen reklamou a nejvíce věří vlastnímu prožitku, případně 
doporučení svých známých. Naším největším úkolem je toto oče-
kávání nezklamat a držet si svůj standard. 

5.  Získala jste ocenění „Manažerka roku 2006“. K získání toho-
to titulu za redakci a všechny potravináře upřímně blahopřeje-
me! S jakými pocity jste tento titul přebírala a jaké myšlenky Vás 
při samotném slavnostním aktu předávání titulu provázely? Obdi-
vuhodné je u Vás i to, že máte vedle své práce čas i na politiku 
a rodinu, ale i na Vaše koníčky a záliby. Můžete nás seznámit 
i s těmito oblastmi Vašeho života? 

Musím říct, že mě velmi mile překvapila úroveň a organizace celé 
této soutěže. Ve srovnání s některými dalšími je opravdu profesio-
nálně vedená a hodnocení je velmi objektivní a celkové. O to víc mě 
samozřejmě těší získání tohoto titulu, kterého si velmi vážím. Jaké 
byly pocity? Protože mi celý den opravdu nebylo dobře a začínala 
jsem užívat antibiotika, tak jsem se skoro těšila, až celý ceremoniál 
skončí a budeme moci jet s manželem domů. Trochu jsem si sáze-
la na manažera odvětví, ale tam to nedopadlo. V té chvíli jsem již 
byla dost skeptická a trochu mě mrzelo, že v odvětvích zvítězilo tak 

málo žen – z 23 kategorií pouze 1! Při oznámení mého jména jako 
vítězky kategorie Manažerka roku jsem chvíli nevěřila, zda slyším 
dobře, ale manžel mi potvrdil, že bych si měla jít převzít cenu. Poci-
ty byly fantastické, protože zvítězit v tak dobré konkurenci potěší 
a musím říct, že mě tak trochu víc těší 6. místo v celkové katego-
rii ze 72 finalistů, protože to je o něco těžší než být první z 10 žen. 
Nicméně je to pro mě ohromné ocenění minulé práce a velká výzva 
pro budoucnost. Již na pódiu jsem poděkovala své rodině a hlavně 
mému manželovi, bez nichž by bylo velmi těžké podobných výsled-
ků dosáhnout. Mým cílem je skloubit kariéru s rodinným životem, 
protože si myslím, že rodina je vždy důležitější v životě a jsou to 
trvalé hodnoty. Proto bych všem manažerům i manažerkám ráda 
popřála mnoho úspěchů nejen v práci, ale i v osobním životě. Bez 
tohoto zázemí je těžké být úspěšný ve vedení lidí, protože principy 
funkční rodiny a firmy jsou si velmi podobné. 

Ptal jste se také na další záliby a politiku. O aktivní politiku 
jsem se začala zajímat po návratu z USA, kde je to téměř povin-
ností každého aktivnějšího člověka mít politický názor a aktivně 
pro něj pracovat. Nejdříve jsem zakotvila v ODA a před pár lety 
jsem vstoupila do ODS. Dnes jsem členkou krajského zastupitel-
stva a již 2. volební období také předsedkyní výboru pro životní 
prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Tato práce mě 
někdy i těší, protože se ve výboru sešla skupina konstruktivních 
odborníků a myslím, že se nám podařil kus konkrétní práce v té-
to oblasti. Někdy mě mrzí, že profesionální politici ztrácí pojem 
o reálném životu a zákony tvoří spíše lobistické skupiny než odbor-
níci s praxí. Je to škoda, protože většina zákonů pak neodpoví-
dá praxi a po krátkém čase se musí novelizovat, aby byly vůbec 
použitelné. Je to tak trochu plýtvání našimi daněmi a rozhodně 
to bere hodně energie do další práce. Raději proto věnuji toho 
trochu volného času, který s touto prací a s dvěma malými dět-
mi mám, svým koníčkům. Ráda čtu pěkné knížky, starám se o na-
ši mini zahrádku a s rodinou rádi cestujeme. Poslední dobou jsme 
se s manželem pustili do pokusné výroby piva a sýrů. Manžel se 
tak věnuje své dlouholeté zálibě a proniká do tajů kvasných proce-
sů a chmelení a já se na tomto procesu podílím alespoň jako degu-
státor. Já se snažím tak trochu navázat na rodinnou tradici, kterou 
velkoryse zahájil můj strýc pan Milan Vyhnálek, když vybudoval 
sýrárnu Lactos a Lacrum na Tasmánii. Zatím jsem ve fázi zkouše-
ní a pokusů a fascinuje nás (manžel je velmi aktivní pomocník), 
jak je mléko tvárná surovina a co vše se z ní dá pouze mírnou úpra-
vou technologického postupu vytvořit. Je to nádherné odreagová-
ní od manažerského rozhodování, kde výsledky bývají vidět až za 
delší dobu. U sýrů vidíte výsledek téměř hned, pokud tedy nedě-
láme dlouhozrající sýry, na které zatím nemáme vhodné prosto-
ry. Z tohoto důvodu nyní rekonstruujeme starší dům, kde by měla 
vzniknout mini sýrárnička i minipivovar, a tak se velmi těšíme jak 
na budování, tak na uvedení do provozu někdy příští rok. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.   www.agral.cz
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Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu,

výrobu potravin a obchod.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu 
vyšlo 29. května 2007.

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 

nebo na zasilatelství
ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

 
Více o časopisu se dozvíte na 



V posledním horkém týdnu letošního května na poetickém statku
Stýskal u Nechanic nastalo neobvyklé hemžení, které vyvrcholilo sobotní 
akcí vlastníka statku firmy CHOVSERVIS a. s. oslavou 15 výročí založení 
firmy a setkáním důležitých obchodních partnerů a zaměstnanců.

Na přilehlých lukách bylo vytvořeno velké parkoviště pro auta přijíždějících 
účastníků. U registrace příchozí návštěvníci dostali malou publikaci „Almanach 
k 15ti letům firmy“.

Mírně deštivé dopoledne, které sice odradilo několik návštěvníků, ostatní na-
opak zchladilo, přešlo do příjemného odpoledne. Vysvitlo sluníčko a příjemné 
počasí potěšilo hlavně děti, které si užily aktivity na přilehlých lukách. Lukostřel-
bu, laserové střílení, spinning i jízdy v kočáře s koňmi si užívali i dospělí. Mno-
zí také využili příležitosti si odnést malou pozornost – obrázek vlastní karikatu-
ry, který tvořil celý den karikaturista. Zajímavé nejen novými informacemi, ale 
i chuťovými vjemy bylo předvedení a ochutnávky vín a grilovaných mas. Velmi 
poutavé byly komentáře našich kolegů – profesionálů o mase a víně.

Zajímavou kapitolou byla prezentace video projektu, včetně grafických pa-
nelů, který má vzniknout v místě akce, na statku Stýskal, který nechal postavit 

v předminulém století hrabě Harrach. Na tomto místě, dýchajícím minulostí, bu-
de postupně vybudováno školící a rekondiční centrum, ukázky tradičních potra-
vinářských a zemědělských výrob a malé muzeum se zemědělskou tématikou.

Program na pódiu probíhal hladce a ke spokojenosti posluchačů. Mimo jiné 
vystoupila skupina Lokálka a Pavel Dobeš. Celým programem provázel Daniel 
Rumpík. V průběhu akce informoval i o aktivitách firmy a metách, kterých fir-
ma dosáhla v posledním době. Fotografie ze života firmy byly vystaveny netra-
dičně v jedné stáji a zdobily i venkovní zdi celých bývalých stájí.

V brzkém odpoledni bylo završeno úsilí autorů knihy a celého realizačního 
týmu „Chov skotu v proměnách času v Čechách“ autorů Ing. Josefa Kadečky, 
CSc., a Ing. Josefa Rozmana, CSc. Kniha byla pokřtěna, představili se autoři 
a realizační tým. Následovala autogramiáda. 

Deštivé dopoledne se proměnilo ve slunečné odpoledne a všichni přítomní 
si do večera užívali dobrého jídla, pití i dalších netradičních aktivit a rozcházeli 
se s příjemným pocitem krásně stráveného odpočinkového dne. Z této slavnos-
ti přinášíme i fotografickou dokumentaci.

Ing. Marcela Brandejsová
marketing, CHOVSERVIS a. s.

15ti leté výročí založení firmy CHOVSERVIS a. s.
– oslava na statku v Nechanicích
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Praha – Velkoobchodní společnost Makro 
Cash & Carry ČR, titulární partner soutěže 
Živnostník roku, svou podporou tohoto pro-
jektu navazuje na další aktivity, jimiž podpo-
ruje české dodavatele a malé a střední pod-
nikatele a pomáhá jim čelit výrazné konku-
renci na současném českém trhu. O soutěži 
bude Makro své zákazníky informovat pro-
střednictvím pravidelných katalogů a regio-
nálním i celostátním vítězům poskytne věcné 
a finanční ceny.

„Do projektu se zapojujeme již podruhé, jeli-
kož drobní a střední podnikatelé jsou naší hlav-
ní zákaznickou skupinou – v Makru pravidelně 
nakupuje přes 600 000 podnikatelů. Malí a střed-
ní podnikatelé si naši podporu zaslouží, zejmé-
na v nezávislém maloobchodu jsou dnes kvůli vy-
soce konkurenčnímu prostředí nejvíce ohroženou 
skupinou, a proto jsme se rozhodli těmto podni-
katelům pomáhat i touto cestou. Kromě podpo-
ry tohoto projektu již v Makru nabízíme podni-
katelům rozsáhlé poradenství a konkrétní odbor-
nou pomoc, ať již se to týká oblasti maloobchodu 

či gastronomie. Tuto oblast jsme v loňském roce 
velmi rozvinuli a setkala se u podnikatelů s vel-
kým úspěchem,“ uvádí Martin Dlouhý, generální 
ředitel Makro Cash & Carry ČR. 

K propagaci soutěže Makro Živnostník roku po-
užije Makro svůj katalog, ve kterém budou uvedeny 
bližší informace a přihláška do soutěže. Ve velko-
obchodních centrech budou potom umístěny boxy 
na přihlášky. Regionální a celostátní finalisté obdr-
ží od Makra věcné a finanční ceny. Vybraní zástup-
ci Makra budou také v odborných porotách.

Vedle toho je společnost Makro i organizáto-

rem dalších projektů podporujících malé a střed-
ní podnikatele. Jde například o soutěž Makro Ví-
no roku určenou domácím výrobcům vína, která 
běží od roku 2003. Od té doby si již stačila získat 
velmi dobré renomé a byla certifikována Minister-
stvem zemědělství podle pravidel Evropské unie. 
Dalším projektem je Makro Incoma Index, který 
sleduje vývoj maloobchodu v ČR a snaží se po-
moci drobným obchodníkům v jejich podnikání 
a zvýšit jejich šance na úspěch v rámci silně kon-
kurenčního prostředí. Markéta Světlíková

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Makro opět podpoří české podnikatele
soutěží Makro Živnostník roku

Praha – Analýza maloobchodního trhu 
rychloobrátkovým zbožím za poslední čtvrt-
letí ukázala, že nezávislý obchod v České re-
publice i nadále mírně, ale vytrvale roste. 
Kromě mapování vývoje tohoto tržního seg-
mentu je další aktivitou Makra v oblasti pod-
pory nezávislého maloobchodu projekt rede-
signu pěti ukázkových prodejen drobných ne-
závislých prodejců z řad zákazníků Makra. 
První z nich byla otevřena koncem března.

„Vývoj nezávislého maloobchodu je přirozeně 
podstatný i pro nás, neboť právě nezávislí obchod-
níci jsou jednou ze dvou našich klíčových zákaz-
nických skupin. Jsme proto velmi spokojení s nej-
novější hodnotou Makro-Incoma Indexu, který 
mapuje vývoj tohoto sektoru za poslední čtvrtletí. 
Naším cílem je i nadále pomáhat malým obchod-

Český nezávislý maloobchodní trh opět mírně posílil,
v posledním čtvrtletí dosáhl Makro-Incoma Index hodnoty meziročního růstu + 2,1 %

PŘEHLED VÝVOJE MAKRO-INCOMA INDEXU:

Sledované období Změna stavu

I. čtvrtletí 2007 + 2,1 %

IV. čtvrtletí 2006 + 1,3 %

III. čtvrtletí 2006 + 1,8 %

II. čtvrtletí 2006 + 3,1 %

I. čtvrtletí 2006 - 0,1 %

níkům v boji s konkurencí, a to nejnověji prostřed-
nictvím asistenčního projektu redesignu několika 
ukázkových prodejen, v rámci něhož našim vybra-
ným zákazníkům pomáháme s úpravou sortimen-
tu, vybavením a uspořádáním jejich prodejny, a to 
jak formou poradenství a konzultací, tak samotné-
ho zajištění prováděných úprav i finanční záštity 

celého projektu. První prodejna – v Pyšelích – již 
od konce března vítá své zákazníky novou image, 
po ní budou následovat další čtyři nezávislé pro-
dejny. I po ukončení této hlavní fáze projektu bu-
dou moci další zákazníci využít určité formy na-
šich odborných konzultací,“ uvádí Tomáš Zanáš-
ka, Trader Manager Makro Cash & Carry ČR.

Cílem Makro-Incoma Indexu je zajistit lepší in-
formovanost o segmentu nezávislého maloobcho-
du a efektivní podporu rozvoje obchodování na 
českém trhu. Makro jako velkoobchodní partner 
valné části nezávislého maloobchodu jej mapuje 
s využitím unikátních dat, kterými disponuje. In-
formace o vývoji indexu jsou pravidelně čtvrtlet-
ně zveřejňovány na webových stránkách společ-
nosti Makro.

Markéta Světlíková
PR manažer

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Dr. Tomáš Drtina
ředitel

  INCOMA Research

Andrea Colombo jmenován novým generálním ředitelem
MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia 

Praha – Novým generálním ředitelem MAK-
RO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry 
Slovakia byl jmenován Dr. Andrea Colombo. 
K prvnímu červenci 2007 vystřídá Martina 
Dlouhého, který byl pověřen vedením indic-
ké pobočky METRO Cash & Carry India. 

Jako nový ředitel české a slovenské pobočky po-
vede Ital Andrea Colombo (40) přední samoob-
služný velkoobchod v této oblasti. Předtím praco-
val pro METRO Cash & Carry Italy jako ředitel 
nákupu potravin. „Je pro mě velkou ctí, že jsem 
dostal tuto příležitost v podobě vedoucí pozice 
v rámci poboček v České republice a na Sloven-
sku,“ řekl Andrea Colombo. „Klíčem k dalšímu 
úspěchu je péče o zákazníky a schopnost nabízet 
jim stále vyšší a vyšší kvalitu zboží i služeb.“ 

Jako odborník v oblasti potravin se An-
drea Colombo zaměří na další posilování pozi-
ce MAKRO a METRO Cash & Carry jakožto 
partnera podnikatelů v sektoru HoReCa i drob-
ných a středních nezávislých prodejců. „Zapo-
jím se do procesu pokračujícího rozvoje restau-
ratérství, což je segment trhu, který neustále zís-
kává na důležitosti. Je to velmi zajímavý sektor 

a roste čím dál rychleji. Budeme také pokračovat 
v poskytování inovativních podnikatelských řeše-
ní pro drobné nezávislé prodejce, kteří představu-
jí pro nás velmi důležitou cílovou skupinu.“ 

Martin Dlouhý, který se zanedlouho přesune 
do Indie, dodává: „Jsem velmi spokojený se svým 
nástupcem. Mým největším přáním totiž je, aby 
naše společnost pokračovala i nadále nastaveným 
směrem, který se ukázal jako efektivní a zcela pro-
kazatelně se zúročil v pozitivních ekonomických 
výsledcích. Jsem si jist, že Andrea Colombo je 
tím, pod jehož vedením se podaří nadále rozvíjet 
nesporný potenciál českého a slovenského profe-
sionálního trhu, a že právě on je zárukou úspěš-
ného pokračování v nastoupené strategii diferen-
ciace a přiblížení se k zákazníkovi.“

Martin Dlouhý působil jako generální ředitel 
MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & 
Carry Slovakia od února 2006. Za jeho působení 
byla provedena řada nových opatření, která při-
nesla ještě detailnější specializaci na sortiment 
a služby poskytované řetězcem MAKRO/MET-
RO, jakož i revizi celkové koncepce řetězce moti-
vovanou potřebami klíčových zákaznických sku-
pin. 

* * *
MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & 
Carry Slovakia v současné době provozují cel-
kem 17 samoobslužných velkoobchodních cen-
ter. Obě společnosti jsou součástí METRO Ca-
sh & Carry International, jež má zastoupení ve 
28 zemích světa ve více než 580 lokacích. Po ce-
lém světě zaměstnává přes 100 000 lidí a v roce 
2006 dosáhla tržeb ve výši 29,9 mld. eur. ME-
TRO Cash & Carry je prodejní divizí METRO 
Group, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních 
maloobchodních a obchodních společností. V ro-
ce 2006 skupina dosáhla tržeb přibližně ve výši 
60 mld. eur. Tato společnost čítá na 270 000 za-
městnanců a provozuje přibližně 2400 center ve 
30 zemích. K jejím nezávislým prodejním divi-
zím patří kromě Metro/Makro Cash & Carry ta-
ké například hypermarkety Real a supermarkety 
Extra, Media Markt a Saturn – jednička na ev-
ropském trhu spotřební elektroniky – a nákupní 
centra Galeria Kaufhof. Více informací najdete 
na: www.metrogroup.de. 

 Markéta Světlíková,
Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
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V podmínkách všeobecné globalizace má 
požadavek na standardizovanou bezpečnost 
produktů rostoucí význam, a to právě s při-
hlédnutím k tlaku na zvyšování konkuren-
ceschopnosti na potravinářském trhu a pro 
umožnění přístupu do řady výběrových říze-
ní. 

V EU existuje mnoho standardů pro 
zajištění bezpečnosti potravin (BRC, IFS, 
ISO 22000 aj.), které však nejsou jednotně 
respektovány skupinami prodejců, a vzni-
ká neúměrný tlak na výrobce, aby si zajistil
s vysokými finančními náklady řadu certi-
fikátů. Sílí proto poptávka českých výrobců 
po jediném standardu. 

Česká společnost pro jakost (ČSJ) stála na 
samém počátku snah o zvyšování kvalifika-
ce personálu potravinářských provozů v ČR 
a snah o systémové řešení problematiky bez-
pečnosti potravin na základě analýzy nebez-
pečí kontaminace produktu (systém HAC-
CP). ČSJ chce připravit metodiku zavedení 
a certifikace integrovaného systému manage-
mentu bezpečnosti potravin (ISMBP), jehož 
základem je HACCP a zajištění shody s dal-
šími normami specifikujícími požadavky na 

systém managementu bezpečnosti potravin 
používanými v Evropě – BRC/IFS/ISO 22000 
ve vazbě na ISO 9001. Byli nebo budou vyti-
pováni zaměstnavatelé v Praze a v příprav-
né fázi Projektu bude definitivně sestavena 
cílová skupina zaměstnavatelů v počtu čtyř 
účastníků. 

V rámci Projektu bude ČSJ realizovat 
zejména následující aktivity s cílem zavedení 
a certifikace ISMBP: 
� Analýza současného stavu cílové skupiny
� Tvorba metodiky pro zavádění ISMBP
�  Dopracování dokumentace a map procesů nut-

ných pro fungující ISMBP
� Zavádění postupů do praxe
� Dopracování integrované příručky ISMBP
�  Školení interních auditorů a managerů

ISMBP
� Předcertifikační audit
� Zapracování připomínek
� Certifikační audit. 

Tato myšlenka Projektu a pojetí je zcela nové, 
jedná se o pilotní program, který může být po ověře-
ní v Praze aplikován i v jiných regionech ČR.

Kateřina Myšková
myskova@csq.cz

Zavedení a certifikace 
integrovaného systému 

managementu bezpečnosti potravin
Č E S K Á  S P O L E Č N O S T  P R O  J A K O S T

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

F O N D E M  A  S T Á T N Í M  R O Z P O Č T E M
Č E S K É  R E P U B L I K Y . 
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Získal jste ocenění Manažer roku 
2006 - konkrétně „Vynikající manažer 
malé firmy“ a „Manažer odvětví výroba 
potravin a nápojů“. S jakými pocity jste 
tyto tituly přejímal a jak si těchto titulů 
ceníte? A co si myslíte, že bylo hlavním 
důvodem tak vysokého profesního oce-
nění Vaší práce?

S jakými pocity jsem tyto tituly pře-
bíral? Určitě jsem byl velmi překva-
pen. Ale v každé soutěži, které se člo-
věk účastní, pomýšlí na nějaké pěkné 
umístění. Platí to ve sportu, v prá-
ci i v normálním životě. Chceme být 
lepší nebo nejlepší. V této soutěži 
jsem určitě dosáhl maximum možné-
ho. Tohoto výsledku si cením o to víc, 
že vím, že hodnotitelská komise roz-
hoduje tajným hlasováním.

A jak si cením těchto ocenění? Urči-
tě velmi vysoko. Jsem ve věku, kdy lidé 
více dají na kladné hodnocení své prá-
ce než na jiné požitky z ní plynoucí. 
Také jsem byl velmi překvapen, jak 
pozitivně tento úspěch oceňuje moje 
okolí, kolegové z firmy, obchodní part-
neři, vlastníci firmy i moje rodina.

Co bylo hlavním důvodem tak vyso-
kého profesního ocenění? Nejsem si 
zcela jist, jestli to byly mé zkušenos-
ti nebo léty vypracovaný styl vedení 
kolegů,  preferující řízení pomocí cílů. 
Vcelku známá metoda, která je po-
dle mě velmi úspěšná tam, kde zaměst-
nanci dosáhli určité loajality vůči fir-

mě. Má vysoký motivační náboj 
a automaticky deleguje mnoho věcí 
až na nejnižší stupně řízení firmy. Co 
vím ale určitě, je to, že důvodem k zís-
kání tohoto ocenění není jen moje prá-
ce, ale i práce a tvořivost mých kole-
gů ve firmě a velmi dobré zázemí v mé 
rodině. Ve firmě pracuji více jak 28 let 
a již dávno jsem pochopil, že jeden člo-
věk sám nezmůže nic, že firmu a její 
úspěch vytváří její zaměstnanci a vlast-
níci. Právě proto jsem věnoval mnoho 
úsilí vzdělávání kolegů i zaměstnan-
ců a při výběru nových zaměstnanců 
jsem nejen já, ale i moji kolegové vybí-
rali vždy ty nejlepší. Samozřejmě před-
nost měli vždy ti, kteří byli lepší než 
já. Toto doporučuji všem manažerům. 
Funguje to.

V nové velké Evropě se podmínky 
zpracování zemědělských surovin na 
potraviny a další průmyslové výrobky 
neustále mění a zdá se, že ne ve pro-
spěch ani prvovýrobců, ani zpracovatel-
ských podniků, kde se vlastně  nejvíce 
vkládá dovednost a energie do přidané 
hodnoty finálních výrobků. Jak vidíte 
tento problém Vy, jako TOP manažer 
výrobní jednotky, ale i jako předseda 
Českého škrobárenského svazu?

Nemám rád slovo „problém“. 
Pokud ho již musím použít,  soustře-
dím se ne na slovo „problém“ jako 
takové, ale na příležitosti, které kaž-
dý problém v určité podobě přiná-
ší. Uvedené učím i své kolegy. Když 

mluvíme o měnících se podmínkách 
pro zpracovatele zemědělských suro-
vin, nelze opomenout naše zemědělce, 
na které tyto změny dopadají stejným 
způsobem. Vše můžeme posuzovat ze 
dvou rovin. První  je politická a druhá 
je praktická. 

Politická rovina je vcelku jednodu-
chá a obecně známá. Zadání je jasné. 
EU má tzv. „Společnou zemědělskou 
politiku“, která spotřebovává nejvíce 
finančních prostředků z unijního roz-

počtu. Největší náklady jdou pak na 
podporu zemědělské výroby, udržení 
kvót a rovnováhy trhu. Aby neby-
lo třeba takového množství finanč-
ních prostředků, je nutné většinu pod-
por odbourat. A aby to bylo politicky 
únosné, tak ušetřené finance se musí 
přesunout do údržby krajiny. 

Praktická část věci je v tom, jak na 
tuto změnu reaguje průměrný zemědě-
lec – farmář, např. v Německu nebo 
ve Francii  a jak na to reaguje průměr-
ný zemědělec – zemědělský podnik 
u nás. V západní Evropě mají země-
dělci maximální snahu zachovat his-
torickou zemědělskou výrobu, i když 
se to nyní jeví jako nevýhodné. Zřejmě 
mají své zkušenosti se změnami v EU. 
U nás je situace velmi odlišná. Nyní 
u nás začíná být opravdu výhodné 
neprodukovat ani rostlinné ani živočiš-
né zemědělské produkty a spíše se ori-
entovat na co nejvyšší možnosti čer-
pání dotací. To největší riziko zřejmě 
stojí ještě před námi. Rozsáhlé změ-
ny, které se nyní schvalují u tzv. TOP 
UPů pro české zemědělce na příští 
hospodářský rok, jsou jakýmsi spojo-
vacím  můstkem ke společné zeměděl-
ské politice celé EU a budou ještě jed-
nou změněny. Právě plošná platba na 
zemědělskou půdu a platba na farmu, 
jako finální produkt reformy zeměděl-
ské politiky, je největším rizikem pro 
budoucnost a rozsah našeho země-
dělství a potravinářství. Naši potravi-
náři se nemohou ve většině případů 

spoléhat na dovoz zemědělské surovi-
ny ze zahraničí a ani zemědělci se již 
nemohou dále spoléhat na zvyšování 
dotací. Omezování rozměru českého 
zemědělství v současné době ohrožu-
je samotnou existenci českých země-
dělců a s nimi spjatých zpracovatelů 
jejich produkce.

Jako předseda Českého škrobá-
renského svazu mohu říci, že členo-
vé našeho svazu používají na výrobu 
jen české suroviny, tj. brambory a pše-
nici vypěstované v ČR. Jsme výrobci, 
kteří mají dlouholeté dobré vztahy se 
zemědělci, ale pokud se pro zeměděl-
ce stane pěstování surovin na výrobu 
škrobu  ekonomicky nevýhodné, sta-
neme se zřejmě jen dovozci a zpraco-
vateli  škrobů. A to by byla velká ško-
da. Jak to dopadne, nebude záležet 
jen na zemědělské politice EU a na 
našich politicích, ale hlavně na pěsti-
telích brambor a pšenice a samozřej-
mě i na  těch, kteří škrob vyrábí. Za 
několik let by měly být podmínky stej-
né pro zemědělce i výrobce škrobu 
v celé EU. Věřím, že pro mě i mé kole-
gy z firmy LYCKEBY AMYLEX, a. s., 
jsou současné i budoucí změny ve Spo-
lečné zemědělské politice EU výzvou 
a příležitostí, jak s českým škrobem 
a s výrobky z něj uspět ve spojené 
Evropě. Vždyť podmínky budou nako-
nec stejné pro všechny v celé EU.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Manažerem roku 2006
za potravinářský průmysl Ing. Miloslav Chlan
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Společnost TENEZ a. s. byla založena 1. květ-
na 1992. V rámci oslav 15. výročí založení 
firmy se dne 22. května 2007 uskutečnilo 
setkání se zákazníky z oblasti investičních 
celků. Zákazníci měli možnost si prohléd-
nout výrobní prostory společnosti TENEZ a. s.
a od odpoledních hodin setkání probíhalo 
v příjemném prostředí hotelu Vivaldi v Rančí-
řově u Jihlavy, kde se uskutečnila prezenta-
ce společnosti a dále pokračoval společen-
ský program. Pozvání přijali zástupci nejvý-
znamnějších firem v oboru zpracování mléka, 
dalších potravinářských závodů a firem zabý-
vajících se dodávkami investičních celků 
nebo jejich součástí. 

 Společnost TENEZ a. s. vznikla v roce 1992 
při privatizaci státního podniku Chotěbořské stro-
jírny. Ve své činnosti navázala na bezmála pade-
sátiletou tradici výroby a dodávek nerezových 
zařízení, zejména pro mlékárenské a jiné potra-
vinářské provozy. Vlastní název společnosti vzni-
kl z počátečních písmen slov charakterizujících 
výrobní orientaci firmy – technologická nerezo-
vá zařízení. V roce 1995 rozšířil TENEZ a. s. své 
výrobní a obchodní aktivity o výrobní program 
smaltovaných zařízení převzetím firmy Chotěboř-
ské strojírny – Smaltovna. 

TENEZ a. s. je výrobcem a dodavatelem 
zejména kompletních mlékárenských provozů, 
částí pivovarů pro výrobu nealkoholických nápo-
jů. Zařízení vyráběná ve společnosti nacházejí 
uplatnění nejen v potravinářských provozech, ale 
i v technologických celcích pro chemický a far-
maceutický průmysl nebo energetiku. V rámci 
dodávek technologií pro mlékárenský průmysl je 
TENEZ a. s. schopen zabezpečit dodávku, mon-
táž a servis všech částí technologického proce-
su zpracování mléka od jeho příjmu až k finál-
nímu produktu.

Svůj výrobní program společnost zaměřila na 
výrobu úschovných nebo procesních nerezových 
nádrží, smaltovaných nádrží pro chemický prů-
mysl, úschovných nádrží s potravinářským smal-
tem, filtrů, míchacích zařízení, kontejnerů na 
sypké hmoty, trubkových odpařovacích stanic, 
zařízení pro výrobu másla a sanitačních systé-
mů. 

Na počátku devadesátých let TENEZ a. s. ve 
spolupráci se svým zahraničním partnerem, fir-
mou API Schmidt-Bretten, dokončila vývoj sva-
řovaných nerezových deskových výměníků tepla. 
Jejich výborné vlastnosti, značná odolnost proti 
korozi, vysoká intenzita přenosu tepla a možnost 
vysokých provozních teplot a tlaků, je předurču-
jí pro nejnáročnější teplosměnné procesy napří-

Tenez a. s. se představuje
klad v chemickém či farmaceutickém průmyslu. 
Společnost má typová provedení i technologický 
postup svařování výměníků patentován v Evrop-
ské unii a v USA. 

Vedle svařovaných nerezových deskových 
výměníků tepla jsou součástí výrobního progra-
mu i deskové rozebíratelné výměníky tepla, které 
nalézají široké uplatnění v potravinářském prů-
myslu jako součásti pasterizačních stanic, chladi-
čů a dalších technologických částí.

Kromě kusové výroby zajišťuje firma komplex-
ní řešení dodavatelsko–investičních činností. Vyš-
ší dodavatelské funkce umožňují zabezpečit pro-
jekční řešení od jednotlivých projektů nových 
zařízení, rekonstrukcí až po komplexní řešení 
nových závodů. Rozsah dodávky je od projek-
tu přes dodávku materiálu a zařízení, montáž až 
po uvedení do provozu. Může zahrnovat i stavbu 
a dodávky energií. 

Export je významnou položkou obratu a tvoří 
více než 60 % produkce společnosti. Při kooperač-
ní výrobě TENEZ a. s. spolupracuje se světovými 
výrobci potravinářské a nápojové techniky, jako 
jsou společnosti Krones, Steinecker či KHS. Zku-
šenosti s produkty TENEZ a. s. mají zákazníci 
v Německu, Rakousku, Holandsku, Francii, Slo-
vensku, Polsku, Rusku a v mnoha dalších zemích. 
Společnost má rozsáhlou sít‘ obchodních zastou-
pení a dále dceřiné společnosti s majoritním podí-
lem v Rusku a Bělorusku.

Kvalita výrobků odpovídá evropským a světo-
vým normám. Společnost splňuje potřebná povo-
lení pro výrobu a export tlakových nádob podle 
německých předpisů TÜV a AD Merkblatt, evrop-
ských norem PED, amerických předpisů ASME 
Code a ruských GOST. Připravuje rovněž certifi-
kaci pro čínský trh. 

Jedním ze základních cílů akciové společnos-
ti TENEZ je spokojený zákazník. Ve své činnos-
ti uplatňujeme jak zakázkový způsob výroby zaří-
zení a technologií, tak sériovou produkci. Výroba 
a technické řešení dodávky se realizuje podle přá-
ní a potřeb zákazníka. Snažíme se o co nejužší 
kontakt se zákazníky se zájmem o stálé zlepšová-
ní kvality výrobků a služeb. Na poprodejní služby, 
jako je servis, poradenská činnost, prodej náhrad-
ních dílů, klademe velký důraz a jsou nedílnou 
součástí naší strategie. TENEZ a. s. je držitelem 
certifikátu ISO 9001. 

Využitím spojení vysoké profesionality a fle-
xibility techniků a dělníků jsou realizována tech-
nická řešení na nejvyšší úrovni. V oblasti realiza-
ce našich záměrů to znamená vysoké požadavky 
na výrobu zařízení. K tomu nám slouží vlast-
ní konstrukční, projekční, výrobní a montážní 
složky.

Nerezové tanky, míchané 
nádrže, smaltované nádrže, 

rozebíratelné a svařované  
deskové výměníky 

tepla pro potravinářský, 
farmaceutický

a chemický průmysl. 
Projekce a dodávky 

investičních celků.

 TENEZ a. s., 583 01 Chotěboř, Žižkova 990
Tel.: +420 569 551 203, fax +420 569 624 618, e-mail: mail@tenez.cz

www.tenez.cz

TENEZ a. s. 

Chotěboř 
oslavil

15. výročí
Dne 22. května 2007 oslavili 

pracovníci společnosti TENEZ a. s. 
15 let svojí činnosti.

Z této události
přinášíme následující

fotodokumentaci.
Účastníci prohlídky závodu v Nové Vsi Pohled do auditoria slavnostního jednání

Při exkurzi v chotěbořském závodě

Vedení společnosti s čestnými hosty: (zprava) Ing. Zdeněk Košek – ředitel Moravia 
Lacto a. s., František Dohnal – ředitel Tipafrost a. s., MVDr. Oldřich Gojiš – šéf 
skupiny Interlacto

Dr. Ing. Luděk Karásek, MBA, generál-
ní ředitel při slavnostním projevu
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Praha, uznávané centrum obchodu i spo-
lečenského života, je také jedním z nej-
důležitějších veletržních středisek České 
republiky, které navíc každým rokem nabý-
vá na významu. Pražský veletržní areál v Let-
ňanech se i v roce 2007 stane místem koná-
ní řady významných událostí, mezi které 
patří též veletrh Gastroset – 3. mezinárod-
ní veletrh gastronomie pořádaný společnos-
tí TERINVEST. 

Veletrh Gastroset poskytuje prostor pro setkání 
českých i zahraničních výrobců techniky a vyba-
vení gastroprovozů, dodavatelů surovin, nápojů a 
dalších produktů. Umožňuje tak prezentaci firem 
uvedeného odvětví a navazování obchodních vzta-
hů, které pomáhají podnikatelům při vytváření 
struktury mezinárodních kontaktů a příležitostí, 
patřících v prostředí stále vzrůstajících očekává-
ní a nároků klientů ve sféře gastronomie dnes již 
k nezbytným. 

Řada významných firem plánuje své marketin-
gové ambice realizovat právě na veletrhu Gastro-
set. Veletrh je koncipován v první řadě jako kon-
traktační setkání obchodníků, odborníků, maji-
telů a provozovatelů gastronomických zařízení 
všech typů. Přední vystavovatelé nejenom z České 
republiky (jakými jsou např. společnosti GAMA
HOLDING, NOWACO či DOBRÁ VODA) zde 
budou prezentovat novinky ze světa gastronomie 
a vše, co je pro uvedený obor v popředí zájmu jak 
pro ostatní vystavující firmy, tak pro návštěvníky 
především z řad zainteresované veřejnosti. 

V roce 2007 mohou zájemci o účast očekávat 
některé změny, jejichž cílem je posílit významné 
postavení veletrhu ve sféře gastronomie. Na zákla-
dě zkušeností z předešlých ročníků a požadav-
ků významných vystavovatelů i odborných part-
nerů projektu zaznamenala důležité obohacení 
nomenklatura veletrhu. Rozšíření o oblast potra-
vin, nápojů a jídel i část nazvanou „vending“ při-
nese nejen komplexnější přehled zahrnující celou 
oblast gastronomie, ale poskytne všem účastní-
kům širší možnosti navazování obchodních kon-
taktů a vzájemné spolupráce. Začátkem měsíce 

října (termín veletrhu je pro rok 2007 stanoven 
na 4.–6. 10. 2007) bude tak pro zájemce přichys-
tána kromě přehlídky veškeré gastro-techniky a 
kuchyňského i restauračního zařízení také boha-
tá nabídka jídel, potravin a nápojů. Nomenklatu-
ra veletrhu zahrnuje všechny následující obory: 
Zařízení pro přípravu jídel, Zařízení pro přípra-
vu nápojů, Vending – výdejní a prodejní automa-
ty, Chladící a mrazící technika, Mycí stroje a sani-
ta, Přeprava a skladování v gastronomii, Jídla a 
potraviny, Nápoje, Kuchyňský a stolový inventář, 
Kuchyňský a restaurační nábytek, Vybavení pro-

vozoven a Služby.
Vzhledem k tomu, že uvedené obory mají v Čes-

ké republice své pevné místo a veletrh Gastroset 
byl v minulosti hodnocen jako úspěšný a kvalitní 
projekt s významným podílem odezvy v obchod-
ní sféře, dá se předpokládat, že tento veletrh bude 
v následujících letech nabývat na rozměrech, ať 
již hovoříme o počtu vystavujících firem, objedna-
né veletržní ploše, či množství návštěvníků. Jejich 
počet dospěl v roce 2006 k číslu 25 700. V loň-
ském roce se na veletrhu prezentovalo celkem 74 
firem na ploše přesahující 3 200 m2. Podpora řa-

dy významných partnerů, jakými je např. Asocia-
ce hotelů a restaurací České republiky, Potravi-
nářská komora České republiky či Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR i další odborná spoluprá-
ce, důraz na cílenou mediální kampaň, zkušený 
tým organizátorů společnosti TERINVEST, kte-
rý pomáhá realizovat vystavovatelům jejich plány
a koncepce, to všechno jsou záruky možnosti kva-
litní prezentace pro každého vystavovatele. 

Pro událost podobného charakteru, pro kte-
rou je jedním z hlavních cílů vytvoření optimál-
ního prostředí pro obchodní jednání, uzavírá-
ní kontraktů i představení hlavních kvalit služeb
a šíři možností servisu potencionálním klientům, 
je nezbytnou součástí doprovodný program pres-
tižní úrovně, který vnáší do veletržních dnů pest-
rost, uvolnění a zároveň poskytuje další možnost 
prezentace vystavovatelům. V loňském roce zahr-
noval doprovodný program odborné přednášky 
(Svaz obchodu a cestovního ruchu, Česká spo-
lečnost pro jakost, NFHR, Obchodní inspekce, 
Sdružení pro cenu České republiky za jakost), 
odborné semináře (Gama Holding Praha a. s., 
Bonduelle, Nowaco), ukázky prací SOU (Klá-
novice, Čakovice, U Krbu), přehlídku gastrono-
mických uniforem firmy Proficook, barmanskou 
show a charitativní projekt Kouzelné jablíčko pro 
nadaci Kapka naděje. Témata přednášek a seminá-
řů pro rok 2007 stejně jako ostatní důležité infor-
mace budou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách veletrhu.

Veletrh Gastroset 2007 bude probíhat jako již 
v loňském roce současně s dalšími událostmi, 
které s jeho koncepcí tematicky souvisí. V PVA 
Letňany proběhne též 12. ročník mezinárodní-
ho veletrhu TENDENCE, který je věnován ná-
bytku, dekoracím a vybavení interiérů, a veletrh 
WELLNES-BALNEA, zaměřující pozornost na 
lázeňství, rehabilitaci, regeneraci, estetiku a fitne-
ss. Pro všechny návštěvníky bude jistě přínosné 
mít možnost navštívit všechny tyto souběžně pro-
bíhající veletrhy. 

Organizátoři veletrhu se již nyní těší na setká-
ní se všemi účastníky. Více informací sledujte na 
internetových stránkách veletrhu www.gastroset.
eu.  Tomáš Chmel, TERINVEST spol. s r. o.

GASTROSET – 3. mezinárodní veletrh gastronomie
–  N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  G A S T R O N O M I E  V  C E N T R U  P R A Ž S K É H O  V E L E T R Ž N Í H O  D Ě N Í
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Stěžejním potravinovým sortimentem, který 
má největší podíl na obratu, jsou mléčné výrobky. 
Této kategorii zboží jsme zejména v posledních 
měsících věnovali značnou pozornost.

V našich prodejnách, kde se zaměřujeme na 
čerstvé zboží, došlo koncem loňského roku k roz-
šíření nabídky v kategorii sýrů, jak v obslužném, 
tak samoobslužném regále. Naším cílem je nabíd-
nout zákazníkovi široké portfolio čerstvých, měk-
kých, polotvrdých a tvrdých sýrů, včetně specia-
lit. Zákazník u nás nalezne sýry pocházející z růz-
ných zemí Evropy. V souvislosti s rozšířením 
nabídky sýrů jsme v nedávné době zavedli model 
nové prezentace sýrů dělený podle vůně a aromat. 
Abychom seznámili naše zákazníky s chutí nově 
zalistovaných výrobků a motivovali je k nákupu, 
připravujeme celou řadu podpůrných akcí, pre-
zentovaných v letácích, včetně ochutnávek. 

Dalším významným krokem v obohacení port-
folia mléčných výrobků bylo zavedení ucelené řady 
bio potravin pod privátní značkou Spar Natur*pur 
na podzim roku 2006. Bio výrobky byly umístěny 
do jednotného modulu hned v první uličce oddě-
lení mléka a mléčných výrobků. Cílená marketin-

gová kampaň spojená s osvětou o bio potravinách 
nás představila jako moderního obchodníka, kte-
rý na svém sortimentu neustále pracuje. Prodeje 
vybraných výrobků, např. jogurtů, másla i mléka, 
předčily naše očekávání. Z tohoto důvodu pokra-
čujeme v rozšiřování řady bio potravin také v 
suchém sortimentu. 

Vývoj prodejů mléčných výrobků ve společnos-
ti Spar je pozitivní, což nám potvrzují i analýzy 
porovnání s trhem. Silnou subkategorií mléčných 
výrobků jsou ovocné jogurty, kde sledujeme trendy
a snažíme se nabízet zákazníkům poslední novinky. 
Jedním z trendů v této skupině zboží jsou v posled-
ní době multipacky, které zákazník hledá právě ve 
formátu obchodu typu Interspar, tj. hypermarke-
tu. V našem sortimentu proto zákazník najde kaž-
dý měsíc nová rodinná balení jogurtů za příznivé 
ceny. 

Stejnou pozornost jako sýrům a jogurtům věnu-
jeme i dalším skupinám výrobků mléčného sorti-
mentu, tj. dezertům, tvarohům, smetanám, mléku 
atd., tak abychom dokázali uspokojit i nejnároč-
nější požadavky našich zákazníků.

Miroslava Bezděková,
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Nasavrky (red) – Na zasedání ústředního
výboru Českého svazu včelařů dne 23. 3. 
2007 v Nasavrkách se vzdala funkce ředitelky
a jednatelky společnosti Včelpo, spol. s r. o.,
paní Ing. Viola Weissová. Český svaz včela-
řů, který je stoprocentním vlastníkem Včel-
pa, současně jmenoval na uvolněnou pozici 
pana Ing. Panajotise Margaritopoulose. 

Pan Margaritopoulos je absolventem VŠCHT,
fakulty potravinářské a biochemické technologie. Po 
ukončení studia pracoval pro společnost Coca- Cola
ve Volosu  v Řecku. Následně jej pracovní povinnos-
ti opět povolali zpět do České republiky, kde praco-
val pro Fruta Bohemia, a. s., jako provozní ředitel.  
Před nástupem do Včelpo, spol. s r. o., pracoval na 
pozici výrobního managera ve společnosti Hamé, 
a. s. Podle vyjádření nového ředitele se společnost 
Včelpo, spol. s r. o., soustředí na obchodní ofenzi-
vu, která by měla přinést rozšíření odbytu na tuzem-
ském trhu a otevřít možnosti exportu do zahraničí.

Nový ředitel 
společnosti Včelpo, 

spol. s r. o.

�  List vychází pravidelně od roku 1992
a slouží celému oboru masného průmyslu,
jejich dodavatelům a obchodu s masem
a masnými výrobky. Také službám pro obor 
a všem dalším podnikatelským oblastem,
které se zpracováním masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného 
průmyslu, ale i další menší zpracovatelské firmy, 
včetně malých živnostenských provozoven, 
jichž je u nás poměrně vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí vedle 
poučení i zábavnou část a odborná poučení. 
Již tradičně je v listu zastoupena i společenská 
rubrika, která pamatuje na významná 
jubilea jak osob, tak dalších významných 
skutečností  v oboru zpracovatelů masa. 

Vycházejí
každé
dva
měsíce 

www.agral.cz
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Tak se zase sešel náš mlékařský národ! Je 
mnoho potravinářských aktivit v celém potra-
vinářském průmyslu, a to včetně slavnost-
ních, ale zdá se, že oslava Světového dne 
mléka má v této oblasti svůj velmi pěkný pri-
mát. Dokázala to právě i letošní oslava „Svě-
tového dne mléka 2007“, kterou zase, jako 
již 13 předchozích ročníků, připravil a vedl 
skvěle pan Ladislav Likler – mlékař, sýrařský 
nadšenec a hlavně skvělý organizátor oplýva-
jící neutuchající invencí.

Oslava Světového dne mléka 2007 se konala 
29. května 2007 v pražských Holešovicích v hote-
lu Parkhotel, za účasti 180 účastníků. Převahu tvo-
řili zástupci mlékárenských podniků, ale nechy-
běla i pěkná řada významných osobností. Hlavní-
mi pořadateli byli Ministerstvo zemědělství České 
republiky, Státní zemědělský a intervenční fond, 
Českomoravský svaz mlékárenský a Agrární komo-
ra České republiky. Jednotlivé organizace repre-
zentovali za MZe ČR ředitelé odborů Ing. Miloš 
Lukášek a Ing. František Sládek, CSc., SZIF jeho 
ředitel Dipl.–Ing. sc. agr. Vladimír Eck a za mar-
ketingový odbor Klára Bolečková, ČMSM jeho 
předseda Michal Němec, AK ČR prezident Ing. 
Jan Veleba, PK ČR ředitel Ing. Miroslav Koberna, 
CSc. Vzácným hostem byl místopředseda Senátu 
Parlamentu ČR MVDr. Jiří Liška.  

Letošní oslavy mléka garantovaly mlékárenské 
společnosti BOHEMILK, a. s., Opočno, MLÉ-
KÁRNA POLNÁ, spol. s r. o., ORRERO a. s., 
Litovel a POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., 
Sedlčany. Součástí programu byly výstavky výrob-

ků těchto společností, s jejichž představiteli ved-
ly rozhovory známé televizní moderátorky Stani-
slava Lekešová a Marie Retková. Odborným hos-
tem této části programu byla také kozí farma Evy 
Sedlákové z Šošůvky v Moravském krasu. Výrob-
ky těchto firem měly vynikající jakost a chuťovou 
dispozici, o čemž se všichni účastníci oslavy pře-
svědčili při jejich ochutnávce.

Nosnou částí programu bylo vyhlášení ankety 
„O nejlepší sýrovou etiketu roku 2006“ a vyhláše-
ní výsledků soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 
2007“. V etiketách zvítězily sýrové nálepky obchod-
ní skupiny COOP. Soutěž o mlékárenský výrobek 
roku byla letos již 5. ročníkem a jejím absolutním 
vítězem se stal výrobek SEDLČANSKÝ PEPIN 
ZRAJÍCÍ vyráběný společností POVLTAVSKÉ 
MLÉKÁRNY, a. s., v Sedlčanech. Tento vítězný 
výrobek získal od odborné komise 95,4 bodů ze 
100 bodů (celkový přehled o výsledcích soutěže 
udává tabulka). Vyhlášení bylo letos ozdobeno 
i rozdáním nového čísla časopisu Potravinářská 
Revue všem účastníkům oslavy, kde byly výsled-
ky této prestižní mlékárenské soutěže zveřejněny.

I letos se díky chladnému počasí nekonala závě-
rečná neformální část oslav na venkovních tera-
sách. I přesto však je nutné hodnotit celkový prů-
běh letošní oslavy mléka jako velmi zdařilý, a to 
jak z důvodů organizačních, tak zastoupení vzác-
ných hostů, jež jak svou přítomností, tak ve svých 
vystoupeních potvrdili význam mléka v naší výži-
vě a popřáli celému našemu mlékárenskému prů-
myslu další úspěchy. K tomu se ráda přidává i naše 
redakce. Ing. František Kruntorád, CSc.

Vz. č. Výrobek Přihlašovatel Bodové
hodnocení

Tekuté výrobky: 

1002  Caffe Latte  Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 75,9

1004  Mléko plnotučné 3,5 % v PET  Ekomilk, s. r. o., Frýdek Místek 74,6

1001  Tatra Lascato  Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 74,0

Jogurty a zakysané výrobky: 

2008  BIO kysaný nápoj  Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o. 81,4

2009  BIO kysaný nápoj jahodový  Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o. 81,3

2004  Cremi Exklusive Nugát 135 g  Yoplait Czech, a. s., Slušovice 55,4

Tvarohy a tvarohové výrobky: 

3002
 Milko Bio ovocný tvaroh broskev
 – maracuja

 Polabské mlékárny, a. s., Poděbrady 77,0

3001
 Milko ovocný tvaroh aloe vera
 + zelené jablko

 Polabské mlékárny, a. s., Poděbrady 65,8

3005  Babetka smetanový krém jahoda  Laksyma, a. s., Nedakonice 43,4

Másla: 

4002  Jihočeské pomazánkové máslo pizza 150 g  Madeta, a. s., České Budějovice 75,8

4001  Jihočeské pomazánkové máslo niva 150 g  Madeta, a. s., České Budějovice 72,4

4003  Pomazánkové máslo s cibulkou 150 g  Choceňská mlékárna, s. r. o. 59,8

Sýry přírodní: 

5010  Sedlčanský Pepin zrající  Povltavské mlékárny, a. s., Sedlčany 95,4

5011  Lučina Biaktiv  Povltavské mlékárny, a. s., Sedlčany 82,8

5004  Rissoto cheese  Jaroměřická mlékárna, a. s. 79,0

Speciality: 

6001  Flirt tiramisu-mocca  Olma, a. s., Olomouc 89,9

6002  Flirt meruňka-oříšek  Olma, a. s., Olomouc 83,9

6005  Čokotel  Ekomilk, s. r. o., Frýdek Místek 81,0

6003  Nutrilac energy neutral  Bohušovická mlékárna, a. s. 77,6

6004  Nutrilac energy vanilka  Bohušovická mlékárna, a. s. 77,6

Výsledky soutěže
o Mlékárenský výrobek roku 2007

Hlavní organizátor celé akce Ladislav Likler při zahajovacím projevu

Ladislav Likler vede rozhovor s čestným hostem akce, senátorem MVDr. Jiřím Liškou.

Vítězové soutěže o „Nejlepší sýrovou etiketu 2006“. Diplomy obdrželi (zleva): Ing. Josef Holub, COOP 
Centrum družstvo – 1. místo; Ing. Karel Vítek, TANY, s. r. o – 2. místo; Ing. Jan Tykvard, KROMILK,
s. r. o. – 3. místo.

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2007“. Zleva: Ing. Jiří Gavenda, 
generální ředitel, OLMA, a. s.; Martin Vlk, marketingový ředitel, Povltavské mlékárny, a. s.; Ing. Radek 
Jonke, zástupce společnosti MADETA a. s.; Ing. Pavel Vybíral, generální ředitel, POLABSKÉ MLÉKÁR-
NY a. s.; MVDr. Jana Novotná, ředitelka společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o.; Ing. Jiří Nikl, 
výkonný ředitel, Mlékárna Hlinsko, s. r. o.  

Světový 
den

mléka
2007 
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Zprava: MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel  SVS ČR; Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel PK ČR
a v popředí Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Zleva: Michal Němec, předseda ČMSM; Klára Bolečková, pověřená řízením Samostatného oddělení pro 
marketing SZIF; Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck, ředitel SZIF 

Absolutní výtěz soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2007“ za sýr Pepin zrající. Uprostřed s diplomy Ing. Milan 
Žák, generální ředitel, a Martin Vlk, marketingový ředitel, oba ze společnosti Povltavské mlékárny, a. s.

Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny MZe ČR, při 
vyhlašování soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2007“

Významní muži mlékárenského průmyslu v přítomnosti krásných žen, v popředí: Ing. Jiří Kopáček, CSc., 
Ing. Karel Vítek, doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Další pohled na účastníky oslavy Moderátorka Marie Retková hovoří s Martinem Vlkem, marketingovým ředitelem společnosti Povltavské 
mlékárny, a. s., o jejích výrobcích.

Pohled na účastníky oslavy 
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Firma Brenntag CR s. r. o. působí na českém trhu již více než 10 let 
 ve spolupráci s předními světovými výrobci potravinářských aditiv a ingrediencí Vám můžeme 

nabídnout zejména:

� Aromata GIVAUDAN
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy
 �  Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru (ISOSWEET®)
 �  Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9 % - F9 (GLUCOSWEET®, GLUCOPLUS®)
 �  Škrobové sirupy (MYLOSE®)
 � Tekutá dextrosa (SIRODEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERITOSE®) a fruktóza (FRUITOSE®)
� Lecithin – práškový i tekutý
 � sojový
 � řepkový
 � slunečnicový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 � Přírodní – vitální (AMYGLUTEN®)
 � Organický přírodní (BIOGLUTEN 130®)
 � Rozpustný lepek (SWP®)
� Maltodextriny (MALDEX®)
� Modifi kované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 � za tepla rozpustné
 � instantní
 � instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERITENA®)
� Sušené glukózové sirupy (GLUCODRY®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 � demineralizovaná 
 � delaktózovaná 
� Sorbitol
 � tekutý (MERITOL®)
 � práškový (MERISORB®)
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(MEREL® – pšeničná, GRASMUS® - kukuřičná)
� Vitamíny,  minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �  rozpustné (inulín - FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �  nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, citronová, pomerančová, pohanková, 

Fava)
� Vonné látky- vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory (FRIMULSION® – směsi; želatina, guarová guma, xanthan, 

karagenany, arabská guma, LBG, pektiny, mikrokrystalická celulóza, CMC celulosová guma 
– AKUCELL®, agar, methylcelulosa a hydroxypropylmethylcelulosa – METHOCEL®)

Kontakt: Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589,   e-mail: food@brenntag.cz

� tvaroh 15kg, 10kg, 5kg
� jogurt bílý 5 kg
� jogurt řecký 5kg
� tavený sýr
� tavený sýr uzený
� sýr Eidam blok, plátky, strouhaný

Mlékárna Kralovice
Žatecká 492, 331 41 Kralovice

tel: 373 397 594, fax: 373 396 514 
www.mlekarna-kralovice.cz

Mlékárna Kralovice

Distribuce
mléčných výrobků

pro pekaře a výrobny
Dodáme Vám gastro balení:



Olomouc – Mlékárna Olma po-
řádá každoročně setkání se svý-
mi bývalými zaměstnanci. Letos 
se vedení společnosti setkalo ne-
jen se zaměstnanci v Olomouci, 
ale připravuje také další setkání ve 
své provozovně v Zábřehu. Na této 
již tradiční akci se významně podí-
lí i odborová organizace.

Toto setkání se uskutečnilo v Olo-
mouci 22. května 2007 a zúčastnilo se 
ho přibližně 70 bývalých zaměstnanců. 
V rozhovoru s vedením se senioři do-
zvěděli novinky o „své Olmě“, informa-
ce o změnách ve výrobě a o nových vý-
robcích, které samozřejmě mohli také 
ochutnat.  Také pro ně byla připravena  
prohlídka závodu, kde se mohli podí-
vat, jak se jejich pracoviště za uplynu-

lá léta změnilo a setkat se se svými bý-
valými kolegy. 

„Společnost Olma si velmi váží svých 
bývalých zaměstnanců, kteří svou pra-
cí nemalou měrou přispěli k tomu, že 
jsme největší ryze českou mlékárnou a 
o naše výrobky je zájem nejen v tuzem-
sku, ale i v zahraničí,“ řekla JUDr. Jana 
Konečná, vedoucí personálního útvaru 
OLMA, a.s. „Kromě každoročního se-
tkání ve firmě pro ně připravujeme ta-
ké například zájezd s prohlídkou něja-
kého zajímavého místa a společenské 
posezení.“ Setkání v provozovně v Zá-
břehu s připraveným podobným pro-
gramem se uskutečnilo 29.května 2007 
a zúčastnilo se ho kolem 40 bývalých 
pracovníků.

OLMA, a.s. je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrobků 

v ČR. Byla založena v roce 1970 a v ro-
ce 1994 se stala akciovou společností. 
Majoritním vlastníkem společnosti je 
Milkagro, a.s. Olomouc (sdružení prvo-
výrobců a dodavatelů mléka). Dalším 
významným akcionářem je firma Eligo 
a.s., která vlastní 40% podíl. Mlékárna 
OLMA, a.s. je ryze českou společností, 
splňující ty nejnáročnější kritéria výrob-
ní i ekologické kvality, jejíž sortiment je 
na světové úrovni a garantuje svým zá-
kazníkům výrobky a služby, které jsou 
plně srovnatelné s mezinárodní konku-
rencí. Převážnou část produkce tvoří 
čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, jo-
gurtové nápoje, dezerty, másla a ostat-
ní zakysané výrobky. Ročně OLMA, 
a.s. zpracovává více jak 260 mil. litrů 
mléka při 556 zaměstnancích.

Lubomír Románek, OLMA, a.s.

Vedení mlékárny Olma pořádá setkání s bývalými zaměstnanci

Mlékárna Kunín, a. s.
M L É K Á R N A  K U N Í N  L E T O S  Z V Ý Š I L A  E X P O R T  N A  3 0  P R O C E N T  Z  T R Ž E B

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

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

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

Státní veterinární ústav Olomouc

provádí

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

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

• průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny

• vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)

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

• laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě

• posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu
a importu

• monitoring cizorodých látek v potravinách

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti značení potravinářských 
výrobků

• poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

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

o dalším doplnění sortimentu pro italskou kli-
entelu o mléčné rýže a mléčné cereálie.

Podobně se mlékárna rychleji, než předpo-
kládala, uchytila také na trzích pobaltských ze-
mí. Vývoz do Estonska, Litvy a Lotyšska měl 
do konce tohoto roku činit okolo 15 milionů 
korun. „Měsíčně jsme počítali s dodávkami za 
zhruba 1,6 milionu korun. Reálně jsme ale na 
zhruba dvojnásobku této hodnoty,“ vysvětlil
J. Klos. 

Podíl exportu na celkových tržbách by už 
letos podle vedení mlékárny neměl klesnout. 
Jogurty, které Italové dostávají mimo jiné pod 
vlastní značkou Mlékárny Kunín, budou totiž 
nově k dostání v dalších obchodních řetězcích. 
Mimo to podnik tento týden na mezinárodní 
výstavě dodavatelů privátních značek (značek 
obchodních řetězců) v Amsterodamu, kde byl 
už poněkolikáté, zahájil jednání o dalších vý-
vozních kontraktech. 

Dnes už tradiční exportní aktivity kunínské 

mlékárny se soustředí na zákazníky v Maďar-
sku, Rakousku, Švédsku, Finsku, Německu, 
Polsku, Slovinsku a také na Slovensku a v Ru-
munsku. Pod vlastní značkou firma vyváží do 
Maďarska a Itálie, na dalších trzích je spojena 
právě s tzv. privátními značkami. 

Mlékárna Kunín letos zvítězila ve své kate-
gorii v průzkumu důvěryhodnosti značek, kte-
rý už posedmé uskutečnila společnost Reader’s 
Digest, a to v patnácti zemích. Mlékárna Kunín 
na základě odpovědí 13 500 českých respon-
dentů získala titul Dobrá značka České repub-
liky pro rok 2007, a tím obhájila loňské oce-
nění. 

Kunínská mlékárna je ziskovou firmou. V ro-
ce 2006 vytvořila čistý zisk 12,27 milionu ko-
run, což bylo o 6,776 milionu více než za rok 
2005. Společnost zaměstnává zhruba 330 lidí 
a ročně zpracuje přes 110 milionů litrů mléka.

Eva Kijonková,
mediální zastoupení a. s. Mlékárna Kunín

Citelné zvýšení vývozního podílu je podle Z. 
Gebauera výsledkem rostoucího zájmu o mléč-
nou produkci v nově obsazovaných teritoriích. 
Od března roste objem kefírů, acidofilního mlé-
ka a jogurtů prodávaných do Itálie. Celkový ob-
jem letošních dodávek pro italské zákazníky, 
kteří nakupují také acidofilní mléko a kefíry, 
bude zhruba 120 milionů korun. „Vzrostl přede-
vším vývoz jogurtů, kde jsme s větším objemem 
prodeje příliš nepočítali, protože Itálie není ty-
pickým dovozcem tohoto sortimentu,“ dopl-
nil obchodní ředitel Mlékárny Kunín Jiří Klos. 
Připomněl, že vedení podniku nyní vyjednává 

Mlékárna Kunín, tuzemský producent a současně exportér mléčných výrobků, 
letos za první čtvrtinu roku výrazně zvýšila podíl vyváženého zboží. Export dosá-
hl hodnoty 160 milionů korun a tvořil tak 30 procent z celkových tržeb potravi-
nářského podniku. Loni za celý rok mlékárna prodala do ciziny výrobky v hodnotě 
322 milionů korun. Podíl exportu tak v roce 2006 dosahoval 17 procent z 1,9 mi-
liardových tržeb. „Předpokládali jsme, že letos zvýšíme podíl vývozu přibližně na 
18 procent, první čtvrtina roku tedy výrazně předčila naše odhady,“ konstatoval 
generální ředitel společnosti Zbyněk Gebauer.
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NÁKUP MLÉKA 
Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v prvním čtvrtletí 2007 podle resortního statistické-

ho výkazu ministerstva zemědělství 590,9 mil. l mléka, což představuje v porovnání se stejným obdo-
bím minulého roku zvýšení o 8 mil. l, tj. o 1,4 %.

V hodnoceném období se průměrný obsah tuku meziročně mírně snížil o 0,03 % na 3,96 %. Obdob-
ně poklesl i průměrný obsah bílkovin o 0,03 % na 3,39 %.

Z celkového objemu nakoupeného mléka odpovídalo I. a vyšší jakosti 98,5 % dodaného mléka, o 0,1 %
méně ve srovnání s předcházejícím rokem.

CENY
Průměrná realizační cena mléka se za 1. čtvrtletí meziročně snížila z 8,08 Kč/l v roce 2006 na 7,80 

Kč/l v letošním roce. Pokles o 0,28 Kč/l představuje snížení o 3,5 % a její celkové zreálnění.
 

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

Výrobek Březen
2006

Březen 
2007 Rozdíl

Index
2007/2006

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 10,18 9,53 -0,25 98,5

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 9,67 9,15 -0,52 94,6

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,98 9,60 0,62 106,9

Mléko polotučné čerstvé karton –1 l 10,81 10,92 0,11 101,0

Máslo čerstvé – 250 g, Al folie, 16 % vody –1 kg 80,37 79,66 -0,71 99,1

Tvaroh měkký 250 g – Al folie, 25 % sušiny –1 kg 41,38 44,18 2,80 106,8

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 84,97 83,16 -1,81 97,9

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 88,14 88,78 0,64 100,7

Meziroční snížení obchodních cen bylo v měsíci březnu zaznamenáno zejména u velkoobjemových 
výrobků – u polotučného trvanlivého mléka v kartonech o 1,5 %, sýra eidamské cihly 30 % o 2,1 % a 
másla o 0,9 %.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se v prvním čtvrtletí meziročně výrazně zvýšila o 7,7 %, ze 141 873 tis. l 

v roce 2005 na 152 781 tis. l v letošním roce.

Tab. č. 2                         Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Konzumní mléko celkem 141 873 152 781 100,0 100 107,7

 z toho – pasterované 31 845 27 400 22,4 17,9 86,0

 – trvanlivé 110 028 125 381 77,6 82,1 114,0

K mimořádnému zvýšení výroby došlo u trvanlivého konzumního mléka o 14 % na 125 381 tis. l, jehož 
podíl se na celkové výrobě konzumního mléka zvýšil na rekordních 82,1 % (+4,5 %). Naopak podíl výro-
by čerstvého pasterovaného mléka se meziročně z jeho celkové výroby snížil z 22,4 % na 17,9 %.

Tab. č. 3                            Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2007/20062006 2007 2006 2007
Odstředěné/nízkotučné 16 395 14 246 11,6 9,3 87,0

Polotučné 118 327 122 936 83,4 80,5 103,9

Plnotučné 7 151 15 599 5,0 10,2 218,1

Celkem 141 873 152 781 100,0 100,0 107,7

Z celkového objemu výroby se meziročně snížil nejenom podíl polotučného mléka o 2,9 % na
80,5 % a současně i odtučněného mléka o 2,3 % na 9,3 %, zatímco se velmi pozitivně zvýšil objem plno-
tučného mléka o 5,2 % na 10,2 %.

Tab. č. 4                           Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Kartony trvanlivé 110 028 125 381 77,6 82,1 114,0

Kartony pasterované 11 334 9 593 8,0 6,3 84,6

Ostatní 20 511 17 807 14,4 11,6 93,1

Celkem 141 873 152 781 100,0 100,0 107,7

Celkový podíl konzumního mléka plněného do kartonových obalů, jak trvanlivého mléka (82,1 %), 
tak i čerstvého pasterovaného mléka (6,3 %), dosáhl rekordních 88,4 %. Objem konzumního mléka
plněného do ostatních obalů (PE-sáčky, PET lahve) poklesl o 2,8 % na 11,6 %.

SMETANY

Tab. č. 5                             Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Konz. smetany, včetně kysaných 10 542 10 764 100,0 100,0 102,1

 z toho – kysané 3 297 3 210 31,3 29,8 97,4

 – s obs. tuku nad 30 % 4 391 4 509 41,7 41,9 102,7

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných, se v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšila v porovnání se 
stejným obdobím minulého roku 2006 o 2,1 % na 10 764 tis. l.

Zatímco se výroba kysaných smetan snížila o 2,6 % na 3 210 tis. l, výroba smetan s min. obs. tuku 
30 % se zvýšila o 2,7 % na 4 509 tis. l. Na tomto pozitivním výsledku se podílel i její vývoz. V průběhu
1. čtvrtletí letošního roku se meziročně zvýšil celkový objem vývozu tekutých výrobků CN 0401 (mlé-
ka a smetany) o téměř čtvrtinu (24,7 %). Na tomto výsledku má především podíl zvýšený vývoz mléka 
v cisternách o 11,5 mil. kg na 86,3 mil. kg (+21,8 %) a ještě daleko výrazněji zvýšený vývoz mléka v kon-
zumním balení o 16 mil. kg na 56,8 mil. kg (+39,9 %). 

Reciproční dovoz výrobků této CN se podle údajů ČSÚ snížil o 3,15 mil. kg na 26,8 mil. kg
(-10,5 %). Výrazně se snížil dovoz mléka v cisternách o 4,8 mil. kg na 15,3 mil. kg (-24 %), zatímco se 
dovoz mléka v konzumním balení mírně zvýšil o 860 tis. kg na 8,9 mil. kg (+10,8 %). Uváděné statis-
tické údaje jsou zaokrouhlené.

Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2007
JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6                                                        Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2007/20062006 2007 2006 2007

Jogurty celkem 29 369 37 940 100,0 100,0 129,2

z toho – ochucené 22 341 31 070 76,1 81,9 139,1

– nízkotučné do 0,5 % 3 352 4 997 11,4 13,2 149,1

Jogurty docílily mimořádně výraznou pokračující dynamiku nárůstu výroby, která se zvýšila v 1. čtvrt-
letí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 29,2 %. V porovnání s prvním čtvrt-
letím roku 2005 se výroba jogurtů zvýšila o více jak polovinu, o 53 %.

Podíl výroby nízkotučných jogurtů z její celkové výroby se meziročně zvýšil z 11,4 % na 13,2 %. Z dal-
ších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních zakysaných výrobků (bez podmáslí) zvý-
šení výroby o 4,5 %, ze 7 227 tis. l na 7 550 tis. l. Výroba neochuceného podmáslí se zvýšila o 4,9 % 
na 2 270 tis. l.

Dovoz výrobků CN 0403 (jogurty a další tekuté zakysané výrobky) se meziročně v 1. čtvrtletí letoš-
ního roku zvýšil o 1 329 tun na 9 810 tun (+15,7 %). Reciproční objem vývozu této skupiny výrobků 
dosáhl mimořádně vysoký nárůst o 7 037 tun na celkových 16 774 tun (+72,3 %).

VÝROBA MÁSLA
Celková výroba másla dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku podle údajů statistického bilanční-

ho vývozu MZe 6-12, oddíl III, zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového 
másla a másla s rostlinným tukem 12 903 tun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulé-
ho roku snížení o 810 tun (-5,9 %).

 Tab. č. 7                                 Bilance výroby a zásob másla v 1. čtvrtletí

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 828 1 069 -759 58,5

Výroba 13 713 12 903 -810 94,1

Prodej na vnitřním trhu 10 347 10 478 131 101,3

Vývoz 2 146 x x x

Konečná zásoba k 31. 3. 2 498 1 478 -1020 59,2

Úroveň jak počátečních, tak konečných zásob másla se meziročně snížila. Počáteční zásoba se snížila 
z 1 828 tun na 1 069 tun. Konečná zásoba k 31. 3. 2007 dosáhla 1 478 tun a byla o 1 020 tun nižší 
v porovnání k 31. 3. 2006. Prodej másla na vnitřním trhu se mírně zvýšil o 1,3 % na 10 478 tun.

Podle údajů ČSÚ se v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil dovoz másla o 733 tun na 
3 246 tun (+29,2 %).

Tab. č. 8                           Skladba sortimentu hotových výrobků v 1. čtvrtletí

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Máslo čerstvé 6 511 7 088 577 108,9

Máslo s vyšším obs. vody, solené máslo 167 152 -15 91,0

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) 2 928 x x x

Máslo celkem 9 594 8 444 1 150 88,0

Pomazánkové máslo 2 484 2 123 -361 85,5

Směsné emulg. tuky
Z toho mléčný tuk

x
302

1 850
319

x
+17

x
105,6

Celková výroba tradičního sortimentu másla s obs. 16 % vody (včetně nevýznamného podílu solené-
ho másla a másla s vyšším obsahem vody) dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku 8444 tun a byla ve srov-
nání se stejným obdobím minulého roku o 1 150 tun nižší (-12 %). Meziroční pokles o 14,5 % na 2 123 
tun vykázala i výroba pomazánkového másla. Výroba směsných emulgovaných tuků dosáhla v prvním 
čtvrtletí letošního roku 1 850 tun, které obsahovaly 319 kg mléčného tuku (17,2 %).

TVAROHY
Tab. č. 9                                           Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Tvarohy 7 338 7 296 -42 99,4

Smetanové krémy 2 915 3 308 393 113,5

Tvarohové dezerty 1 095 1 015 -80 92,7

Celkem 11 348 11 619 271 102,4

Uvedená skupina výrobků dosáhla mírný vzestup produkce o 2,4 % na 11 619 tun. Na tomto pozitiv-
ním výsledku dominuje výrazně zvýšení výroby smetanových krémů o 13,5 % na 3 308 tun. Výroba tva-
rohových dezertů meziročně poklesla o 7,3 % na 1 015 tun, zatímco výroba tvarohů stagnovala a cel-
kově se snížila o 0,6 % na 7 296 tun. Na celkové výrobě tvarohů se podílel měkký tvaroh 5 112 tunami 
(-0,1 %), jemný tučný tvaroh 1 369 tunami (+12,7 %), tvrdý tvaroh 256 tunami (-15,5 %) a průmyslový 
tvaroh 560 tunami (-21,5 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 7,9 % (1 798 tun), z 22 757 

tun na 20 969 tun. 
Výroba tavených sýrů rovněž poklesla a snížila se o 2,6 % (125 tun), z 4 819 tun na 4 694 tun.

 Tab. č. 10                                          Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2007/20062006 2007

Sýry přírodní 22 767 20 969 1798 92,1

Sýry tavené 4 819 4 694 -195 97,4

Sýry celkem 27 585 25 663 1923 93,0

Celková výroba přírodních a tavených sýrů se snížila o 7 % (1923 tun) na 25 663 tun. V následující 
tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního členění.
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Tab. č. 11                                          Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2007/20062006 2007

Čerstvé nezrající 1 888 2 068 180 109,5

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 1 702 2 065 363 121,3

Plísňové 3 692 2 870 -812 77,9

Vybrané polotvrdé 11 615 10 932 -683 94,1

Tvrdé a extra tvrdé 2 554 2 292 -262 89,7

Ostatní 328 x x x

Nejvyšší podíl z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných polotvr-
dých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a sýr Madeland.

Jejich objem výroby se v 1. čtvrtletí meziročně snížil o 5,9 % (683 tun) na 10 932 tun.
Nejvyšší meziroční pokles zaznamenaly plísňové sýry, jejichž objem výroby se v 1. čtvrtletí letošní-

ho roku meziročně snížil o 22,1 % (812 tun) na 2 870 tun. Je nesporné, že mimořádný pokles výroby 
byl ovlivněn nekorektně a dlouhodobě vedenou mediální kampaní v kauze „listerie“ zcela neoprávněně 
zaměřené zejména na plísňové sýry.

Významné zvýšení o 21,3 % (363 tun) docílila výroba bílých sýrů v solném nálevu směrovaných na 
export, zejména do „třetích zemí“. Celkový prodej tuzemských přírodních sýrů na vnitřním trhu se 
v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,6 % na 10 478 tun.

Sortiment sýrů a tvarohů vykazuje v zahraničním obchodě velmi nepříznivý trend. V rámci této CN 
0406 se v prvním čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím minulého roku dále rapidně 
zvýšil dovoz o 7 451 tun na celkových 20 702 tun (+56,2 %).

Objem vývozu uvedené nomenklatury výrobků naopak stagnoval a snížil se o 296 tun na 5 594 tun
(-5 %). Narůstající dynamika dovozu negativně ovlivňuje tuzemskou výrobu sýrů.

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

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2007/20062006 2007

Poč. zásoba k 1. 1.
z toho SOM
SMT

3 009
1 905
1 104

1 861
1 100

761

-1 148
-805
-343

61,8
57,7
68,9

Výroba celkem
z toho SOM
SMT

10 219
5 002
5 217

8 514
5 435
3 079

-1 705
433

2 138

83,3
108,7
59,0

Vývoz celkem
z toho SOM
SMT

5 525
2 735
2 790

3 762
2 090
1 672

-1763
-645

-1 118

68,1
76,4
59,9

Konečná zásoba k 31. 3.
z toho SOM
SMT

2 780
667

2 113

2 092
1 095

997

-688
428

-1 116

75,3
164,2
47,2

Celková výroba sušených mlék se v 1. čtvrtletí meziročně snížila o 1 705 tun (-16,7 %), z 10 219 tun na 
8 514 tun. Z tohoto objemu se výroba sušeného odtučněného mléka zvýšila o 433 tun (+8,7 %) na 5 435 
tun, zatímco výroba sušeného plnotučného mléka poklesla o 2 138 tun (-41,0 %) na 3 079 tun.

Celkový vývoz sušených mlék se dle rezortní statistiky MZe meziročně snížil o 31,9 % (1 763 tun) 

na 3 762 tun. K poklesu vývozu došlo u sušeného odtučněného mléka o 23,6 % (645 tun) na 2 090 tun
a u sušeného plnotučného mléka o 40,1 % na 1 672 tun. 

Konečná zásoba sušených mlék se k 31. 3. 2007 meziročně snížila o 24,7 % (688 tun) na 2 092 tun 
při vcelku rovnoměrném rozložení na SOM a SMT.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Tab. č. 13                    Zahraniční obchod ČR mlékárenskými výrobky v tis. Kč

Ukazatel/rok 2006 2007 Rozdíl Index
2007/2006

Vývoz mléka a výrobků 2 772 032 3 184 867 412 835 114,9

Dovoz mléka a výrobků 1 843 623 1 961 826 118 203 106,4

Bilance (saldo) 928 409 1 223 041 294 632 131,7

 ÚDAJE CELNÍ STATISTIKY
 Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku meziroč-

ní vzestup hodnoty vývozu o 14,9 % na 3 184 867 tis. Kč, na kterém se podílí zvýšený vývoz zejména 
tekutých zakysaných výrobků, mléka v konzumním balení a vývoz mléka v cisternách. Hodnota dovo-
zu se zvýšila o 6,4 % na 1 962 826 tis. Kč. Celkové pozitivní saldo zahraničního obchodu mlékárenský-
mi výrobky se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 31,7 %, z 928 409 tis. Kč v roce 2006 na 1 223 041 tis. 
Kč v letošním roce.

O příznivém vývoji zahraničního obchodu komodity mléko svědčí skutečnost, že docílené pozitivní 
saldo za 1. čtvrtletí letošního roku bylo o 5,7 % příznivější v porovnání s celoročním pozitivním saldem 
docíleným v minulém roce 2006 ve výši 26 %.

Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2007

Výrobek Jedn. Výroba 2006 Výroba 2007 Index/rozdíl 
2007/2006

Nákup mléka mil. l 582 812 590 873 101,4

Prům. obsah tuku % 3,99 3,96 -0,03

Prům. obsah bílkovin % 3,42 3,39 -0,03

Prům. nák. cena mléka 1 l  Kč/l 8,08 7,80 0,28

Konz. mléko celkem tis. l 141 873 152 781 107,7

Konz. smetany vč. kysaných tis. l 10 542 10 764 102,1

Jogurty celkem tuny 29 369 37 940 129,2

Konz. tvarohy tuny 7 338 7 296 99,4

Smet. krémy tuny 2 915 3 308 113,5

Tvaroh. dezerty tuny 1 095 1 015 92,7

Máslo celkem * tuny 9 594 8 444 88,0

Sýry přírodní tuny 22 767 20 969 92,1

Sýry tavené tuny 4 819 4 694 97,4

Suš. mléko celkem bez KDV tuny 10 219 8 514 83,3

z toho – odtučněné tuny 5 002 5 435 108,7

* bez pomazánkového másla a másla s rostlinným tukem

Pramen: Statistický výkaz Mlék (MZe) 6–12
Ing. Milan Křivánek, tajemník ČMSM
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Letošní největší tuzemská pře-
hlídka pekařských dovedností, 
reprezentovaná soutěžemi „O nej-
lepší chléb roku 2007“ a „O nej-
atraktivnější výrobek z pekařského 
těsta“ a rovněž i výstava produk-
tů a služeb dodavatelských firem 
„Dny chleba 2007“, se uskutečni-
la 23. a 24. května v Pardubicích 
na výstavišti IDEON. 

Již 13. ročník této akce uspořádal 
Podnikatelský svaz pekařů a cukrá-
řů v ČR prostřednictvím své servisní 
organizace Pekař a cukrář s. r. o. a za 
podpory firem PFAHNL BACKMIT-
TEL, spol. s r. o., Litomyšl a J 4 s. r. o., 
Předměřice nad Labem a ve spoluprá-

ci se Střední průmyslovou školou potra-
vinářskou v Pardubicích. Mediálním 
partnerem akce byl ČRo Pardubice.

Zahájení Dnů chleba dne 23. května 
se zúčastnila řada významných hostů: 
1. náměstek ministra zemědělství ČR 
p. Hlaváč, Msgr. Duka, který celebro-
val tradiční ceremoniál svěcení chle-
ba, viceprezident PK ČR p. Strnad, pí. 
Málková (za KÚ Pardubického kraje), 
p. Deml (primátor města Pardubic),
p. Hrdina (předseda Svazu průmys-
lových mlýnů) a p. Kašpar (předseda 
představenstva PSPaC v ČR). 

V rámci výstavy, soutěží i odborné-
ho semináře se prezentovalo celkem 
64 pekařských i dodavatelských firem. 
V soutěži „O nejlepší chléb roku 2007“ 

se v kategorii „Konzumní chléb“ utkalo 
celkem 19 firem, v kategorii „Řemesl-
ný chléb“ 17 firem. V obou kategoriích 
bylo rovněž uděleno ocenění „Vynika-
jící výrobek roku 2007“. V soutěži „O 
nejatraktivnější výrobek z pekařského 
těsta“ o přízeň hodnotitelské komise 
soupeřily celkem 4 exponáty.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
„O NEJLEPŠÍ CHLÉB ROKU 2007“

Kategorie „Konzumní chléb“
Vítěz:
MADER A SYNOVÉ, s. r. o., Přerov
Vynikající výrobek (8):
JAPEK, s. r. o. Litvínov, J.L.N. s. r. o., 
Opava, KONTINUA, spol. s r. o. Pra-
ha, LAPEK a. s. Jihlava, Pekárny a cuk-

rárny Klatovy, a. s., Pekárny a cukrár-
ny Náchod, a. s., NOPEK a. s. Vyso-
ké Mýto – pekárna Hrušová, STABO 
a. s. Hořice.

Kategorie „Řemeslný chléb“
Vítěz: PECUD v. o. d. Žandov
Vynikající výrobek (5):
Hepek s. r. o. Brno, INPEKO, spol. s r. o.
Ústí nad Labem, JAPEK s. r. o. Litví-
nov, MADER a SYNOVÉ, s. r. o. Pře-
rov, Oldřich Vonka – Pekárna Morav-
ské Budějovice

„O NEJATRAKTIVNĚJŠÍ VÝROBEK
Z PEKAŘSKÉHO TĚSTA“

Vítěz: sl. Lenka Janoušková, Střední 
škola gastronomie a služeb, Nová Paka 

(exponát s názvem „Krkonošská svět-
nička“)

Dne 24. května současně s výsta-
vou soutěžních exponátů i produktů 
přihlášených firem proběhl za zájmu 
cca 150 odborných návštěvníků semi-
nář, věnovaný především novinkám
a trendům v oblasti strojů, zařízení, 
technologií, surovin a polotovarů pro 
pekaře a cukráře. Letošní úspěšný roč-
ník Dnů chleba ukončilo předání cen.

Poznámka redakce – Bližší infor-
mace a fotoreportáž uveřejníme v č. 7 
Potravinářského zpravodaje.       

Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Podnikatelský svaz pekařů

a cukrářů v ČR

Praha – Pekárenská značka Delta z portfo-
lia společnosti United Bakeries se stala novým 
partnerem tradičního cyklistického seriálu 
Kolo pro život. Delta je dynamickou, moder-
ní evropskou značkou pro progresivní, aktivní 
a cílevědomé lidi. A právě takoví jsou účast-

níci bikových závodů seriálu Kolo pro život 
– proto má nové partnerství svoji logiku. Kolo 
pro život i Delta, která je nejdůvěryhodnější 
českou pekárenskou značkou, zřetelně oslo-
vují celé rodiny a jsou atraktivní pro všechny 
věkové kategorie od dětí po seniory. 

V katalogu produktů United Bakeries najde-
me vedle tradičního pečiva také mnoho výrob-
ků s vysokou přidanou hodnotou zdravotních 
benefitů, vhodných i pro vyznavače aktivního 
sportu. Vedle Delty a Odkolku jsou to přede-
vším značky Cerea a Vitalita Style, ale i Toast 

Tip či Ben. Skupina United Bakeries je nej-
větším producentem pečiva ve střední Evropě, 
vedle České republiky zastřešuje i výrobní ope-
race ve Slovenské republice, Polsku a Maďar-
sku.  Jaroslav Pomp

UNITED BAKERIES a. s.

Tuto otázku jsme položili doc. MVDr. La-
dislavu Steinhauserovi. V poslední době se 
totiž „díky“ neúplnému značení hovězího masa 
stává, že se stále častěji využívá záměn levné-
ho masa z krav a na pultech se deklaruje jako 
maso z mladých býků. Jeden obchodní řetězec 
dokonce dává toto maso do akcí a uvádí slevu 
16 %. To zlobí zemědělce, řezníky, ale i minis-
tra zemědělství Petra Gandaloviče, který chce 
proti takovémuto klamání spotřebitele zakro-
čit. Pobídl kontrolní orgány, aby tvrdě tresta-

ly takovéto záměny masa. A co říká Ladislav 
Steinhauser? Již v roce 2001 napsal do Řez-
nicko/uzenářských novin článek, kde proti 
možným záměnám masa z krav a masa mla-
dých býků brojí. Většina spotřebitelů totiž tuto 
záměnu pozná, až když si doma kuchyňsky 
maso upraví. Minutka z něj vyrobená je jako 
„houžev“. Jak proti tomuto nešvaru? Návod 
je jednoduchý, zvláště když dvě renomované 
a certifikované laboratoře umí do 24 hodin 
z kusu masa poznat, zda šlo o mladé dobyt-

če nebo o starou krávu. O jihlavském Státním 
veterinárním ústavu ví většina potravinářů, 
o Ústavu hygieny a technologie masa Veteri-
nární a farmaceutické univerzity v Brně, kde 
je přednostkou ústavu prof. MVDr. Iva Stein-
hauserová, CSc., skoro s určitostí také. Tam 
se právě dá z kusu masa poznat, zda dotyč-
ný obchodník nebo řetězec podvádí. „Metoda 
PCR na stanovení pohlaví je známá z chova-
telských testů, laboratoř řízená mou manžel-
kou ji modifikovala v roce 2002 na stanovení 

pohlaví masa poražených zvířat. Je to meto-
da přesná a jednoznačně průkazná,“ říká Ladi-
slav Steinhauser. Dodal, že právě tam se dělaly 
testy sto vzorků masa, odebraného z obchod-
ní sítě v Jihomoravském kraji. „Celá čtvrtina 
vzorků neodpovídala deklarovanému býčímu 
masu,“ dodal Steinhauser. Nezbytné náklady 
(bez režií) na vyšetření jsou do 100 Kč. „Obě 
laboratoře jsou schopné dělat testy komerčně,“ 
uzavřel Ladislav Steinhauser.

Eugenie Línková

Lze laboratorně odlišit maso starších krav od masa mladých býků?

„Požadavky našich odběratelů se začínají lišit. 
Náš finální zákazník nechce sóju, nechce mou-
ku, chce čistou svalovinu,“  řekl generální ředitel 
ZŘUD - Masokombinát Polička Aleš Hantsch. 

Příkladem rozdílnosti chutí zákazníků jsou 
například špekáčky. Podle vyhlášky musejí obsa-
hovat určité množství svalové bílkoviny, tuku 
a složení koření. Obdobné výrobky, ale s jinými 
názvy vuřt nebo opékáček, obsahují jiný poměr 
masa, řekl Hantsch. 

„Rozdíl v ceně za kilogram je u kvalitnějších 
špekáčků a dalších výrobků až 50 korun. Zákaz-
ník se v poslední době spíše kloní ke kvalitě,“  řekl 
Hantsch. 

Vkus zákazníků se liší v ročních obdobích. 
O Velikonocích nebo před Vánocemi si lidé více 

dopřávají. V současnosti zase začala grilovací 
sezona. Prodej se liší i podle regionů, uvedli oslo-
vení prodejci uzenin. 

„V Pardubickém kraji je rozdíl mezi vesnicemi 
a většími městy. Ve městech lidé utrácí víc. Obec-
ně se tu ale stále ještě na uzeninách šetří. V hor-
ských oblastech, kde je hodně zahraničních turis-
tů, naopak žádají kvalitu a nekoukají na korunu. 
Na horách jdou na odbyt hlavně dobré klobásy 
a kvalitnější suché salámy,“  řekla Martina Hemer-
ková z Pardubic, která s manželem provozuje vel-
koobchod s masnými výrobky. 

To, v jaké kvalitě lidé nakupují uzeniny, se 
může lišit podle množství diskontů, supermarke-
tů a obchodů v jednotlivých regionech, uvedl člen 
představenstva Českého svazu zpracovatelů masa 
Josef Kameník. V Pardubickém kraji je největší 
přetlak obchodních řetězců v Pardubicích a Chru-
dimi. Diskontní řetězce, jež své pobočky již mají 
v okresních městech, se stále více začínají objevo-
vat i v menších městech kraje. 

„Roli určitě hraje kupní síla. Ale řekl bych, že 
spíše se v množství prodeje kvalitnějších masných 
výrobků odráží nabídka obchodní sítě. Diskonty 
nabízí jiný sortiment než supermarkety,“  řekl 
Kameník. 

Zájem o kvalitnější uzeniny podle něj ovlivnila 
vyhláška z roku 2001, která výrobcům předepisuje 
standardy jednotlivých masných výrobků. „Přesto 
je tam širší rozpětí, a tak je rozdíl v kvalitě mezi 
jednotlivými výrobci. Myslím, že zákazník se učí 
vybírat nejen podle druhu výrobku, ale také podle 
firmy, která jej vyrobí,“  uvedl Kameník. 

Větší zájem zákazníků o kvalitu zvyšuje i fakt, 
že se média zajímají o problémy masné výroby, 
řekl Kameník. Je ale stále dost zákazníků, kteří 
častěji hledí na cenu, řekl Hantsch. 

„Zlom není tak markantní, ještě spousta li-
dí v této společnosti se dívá především na cenu. 
Krystalizace zákazníka, kterého zajímá kvalita, se 
začíná projevovat. Není to ale v desítkách procent, 
ale spíše v procentech,“  uvedl Hantsch. 

Přibývá zákazníků, kteří nekupují 
podle ceny, ale kvality

Dny chleba 2007 

Delta peče s Kolem pro život

  Pardubice (li) – Výrobci a prodejci masných výrobků v Pardubickém kraji v posledních 
letech pozvolna mění sortiment. Zákazníci si více žádají kvalitnější uzeniny, které obsahují 
více masa a naopak méně náhražek. 
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Detektory kovů výrazně snižují možnost kontaminace výrobků kovovými nečistotami. 
Výrobcům potravin všech druhů přinášejí výrazné snížení rizika možných reklamací, 
finančních pokut, poškození zdraví konzumentů a v neposlední řadě pomáhají udržet 
dobré jméno výrobce jak u prodejců, tak i spotřebitelů. Formáty dokladů o prověření 
produkce jsou v souladu se směrnicemi IFS, BRC, HACCP a ISO, a jsou tedy 
mezinárodně akceptovány. Společnost ASTON ABORA s. r. o. nabízí široký sortiment 
detektorů kovu pro aplikace nejen v potravinářském průmyslu, v naší nabídce 
nicméně naleznete i kompletní řešení v oblasti označování a vážení baleného zboží.

Nedávno jsme se setkali s býva-
lým pracovníkem drůbežářského 
průmyslu Pavlem Kotaškou. Jako 
deníkář jsem si jej vždy vážila za 
vstřícnost a obrovské vědomosti 
z oboru. Navíc, jako jeden z mála 
dovedl jít hned k věci a co řekl 
na magnetofonovou pásku, mohlo 
jít prakticky beze změny do tisku.
To je, věřte mi, dost vzácný dar. 
Pavel Kotaška mluvil o problému 
vždy s lehkostí a měl vypovídací 
schopnost. Tentokrát napsal dopis 
a chtěl nejdřív vědět, co mu říkám. 
Chtěl jej adresovat některému 
z hlavních představitelů drůbežář-
ského oboru, a proto list začínal 
slovy, vážený pane. Proč ale svůj 
názor dát v plen jen jedné osobě, 
přiměla jsem Pavla Kotašku po pře-
čtení listu ke zcela jiné variantě. 
Proč nedat své myšlenky do Potra-
vinářského zpravodaje k úvaze 
i ostatním odborníkům, ptala jsem 
se. U šálku kávy se nakonec roz-
hodlo, že názor praktika smím dát 
k dispozici čtenářům tohoto odbor-
ného periodika. V uvozovkách jsou 
proto slova Pavla Kotašky, která 
zveřejňujeme.

„Přestože již delší dobu nepracuji 
v drůbežářském průmyslu, stále sledu-
ji jeho existenci v ČR, zejména depre-
si, ve které se obor nachází. Při čtení 
denního tisku často žasnu, co se zde 
ve věci drůbeže objeví. Chápu, že tisk 
má moc a vliv, ale obávám se, že mu 
chybí protihráč, tedy drůbežářský obor, 
který by se měl alespoň snažit mnohé 
vysvětlit.

LAXNOST V PŘÍPADĚ 
NEPRAVDIVÝCH INFORMACÍ 

NENÍ NAMÍSTĚ
I když se to třeba nepodaří ze 100 %,

mnohdy stačí alespoň s těmito neprav-
divými informacemi „bojovat“. Počát-

kem května zveřejnily Lidové noviny 
článek, kde pisatel uvádí, že kuřata 
v období socialismu stála na krámě 30 
Kč/kg, dnes 50 Kč/kg. Tato dvě čísla 
měla v kontextu dalších sdělení doku-
mentovat skutečnost, že nejde o nik-
terak kvalitní zboží, a proto jeho cena 
vzrostla zanedbatelně. Ještě víc zara-
zí text z jednoho časopisu určeného 
tématice cestování. Tam jsem se nedáv-
no dočetl, že konzument kupuje bílou 
hmotu, která není masem. Kuře se vykr-
muje do 37 dnů a je dopováno hormo-
ny, po nichž některým ženám rostou 
prsa. Je to k smíchu nebo k pláči, ptám 
se. Pisatelé vůbec nesrovnávají, jak se 
výkrm provádí, natož aby o něm coko-
liv věděli, ale kritizují. Přitom živočiš-
ný materiál, kuřata, která v ČR vykr-
mujeme, je stejný jako kdekoli ve svě-
tě. Hybridní kuřata Ross a Cobb jsem 
viděl v Holandsku, Německu, Belgii, 
Thajsku, Brazílii, Americe, Číně. Proč 
by měl být u nás horší, nebo krmen ně-
čím nekvalitním, způsobujícím zdra-
votní potíže. 

Technologie výkrmu, ale i chov je 
navíc stejný jako všude jinde tam, kde 
je pochopitelně drůbežnictví na vyspě-
lé úrovni. Každý drůbežář zná para-
metry výkrmu, technologii, třeba Big 
Dutschman. Ostatně stejné je i krmi-
vo. Optimalizace u nás probíhá stejně 
tak jako třeba v Brazílii nebo ve Fran-
cii, jen suroviny pro ní jsou trochu 
jiné. Rovněž tak zpracování se provádí 
celosvětově na vysokorychlostních lin-
kách vesměs firmy Meyn a Stork. Stá-
ty s nízkými mzdovými náklady zacho-
vávají ruční operace. Tím však netrpí 
nikterak kvalita výrobku. Technologic-
ké prvky jsou de facto stejné či obdob-
né, rozhodně nejsou v ČR horší než 
v ostatních státech se špičkovými tech-
nologiemi. Česká republika na rozdíl 
od brazilských či čínských produktů 
zavedla již zhruba před 12–13 lety indi-
viduální vzduchové chlazení. 

ÚHYN LABUTÍ SPUSTIL LAVINU
Nikdo nereagoval ani se nepokusil 

reagovat na ptačí chřipku způsobenou 
virem H5N1. Nikdo z drůbežářů nesdě-
lil, že se jedná pouze o veterinární, niko-
li humánní problém, a už vůbec nikdo 
neuvedl, že známost viru je nejméně od 
roku 1969 (původní označení A/Duck 
Hong Kong 69 – H5N1) a že tento 
virus latentně žije s vybranými druhy 
vrubozobých, z čeledě letců. Svaz cho-
vatelů drobného zvířectva zavedl ales-
poň linku informací, kde jsme denně 
vysvětlovali, jak se v případech vzni-
ku virózy chovat. Několik uhynulých 
labutí způsobilo totální katastrofu jak 
ve velkochovech, tak v malochovech. 
Přitom labuť je trvalým nositelem viru 
a uhyne pouze, když je silně oslabena 
imunita. Tedy v případě loňských níz-
kých teplot. Letos neuhynula ani jedna, 
a to proto, že nebyla téměř žádná zima. 
Labutě jsou silně monogamní, tvo-
ří chovné páry mnohdy ze sourozen-
ců a tím už je mimo jiné předem dáno 
jejich oslabení, díky zmíněné příbuzen-
ské plemenitbě. Bude-li letos opět vel-
ká zima, budou opět hynout. A bude-
li je někdo rozborovat, virus zde bude 
opět (podotýkám, že se jedná výhrad-
ně o labuť velkou). U ostatních labutí 

virus zjištěn nebyl. Může tak začít dru-
há vlna deprese u drůbeže, na kterou js-
me nikoho nepřipravili. Navíc nežijeme 
přece ve sterilním prostředí a osobně si 
myslím, že bude-li člověk tvrdě bojovat 
proti všem bakteriím a virům, zahyne 
na banální chřipku. Na ptačí chřipku 
na celém světě zemřelo cca 170 lidí, 
a to výhradně v Asii, kde jsou hygienic-
ké podmínky a celková výživa obyvatel 
naprosto odlišné úrovně než v Evropě. 
Drůbež při postupném zvyšování kapa-
cit a stavů prošla řadou viróz. Osobně 
si velmi dobře vzpomínám třeba na 
burzitidu či AMCH – Aviární Markovu 
chorobu, tedy zhoubné bujení folikulů 
v případě vnější formy či orgánovou, či 
kombinaci obojích, která zlikvidovala 
řadu chovů. Dnes o viróze nikdo neví. 
Vakcinuje se a nemoc zcela vymizela. 

DALŠÍ STRAŠÁK
– SALMONELA

V současném období probíhají kont-
roly produkčních chovů na vejce. V ČR 
je většinově klecová technologie, pro-
ti které jsou sice významné protesty 
ochránců, na druhou stranu má své 
výhody. Slepice nepřijde do styku se 
svým trusem a de facto ani s hejnem 
v dané hale. A i kdyby snad některá 
nosnice měla latentní výskyt salmone-
ly, nemůže dojít k přenosu na celé hej-
no a výskytu salmonelózy u konzumen-
ta (jiný případ by byl, kdyby do krmiva 
byl zapracován komponent se salmone-
lou, což by byl případ zcela výjimečný). 
Opět tedy obrovská bublina o chovech 
plných salmonely a tisk hned pohoto-
vě varuje, že „česká vejce nejsou kvalit-
ní“. Jakápak jsou vejce, která jsem na 
marketech viděl z Polska nebo Pobalt-
ských republik? Nebo snad chce ČR 
s výrobou konzumních vajec skončit 
a vše dovážet?! Finanční vyrovnání ve 
prospěch zemědělců, kterým byly zlik-
vidovány produkční haly za úhradu je 
sice řešením, ale jen krátkodobým. 

Otázkou je, jak se bude vyvíjet odbyt 
a co udělá celkové image? Je však logic-
ké, že produkční chovy musí dodržovat 
základní zooveterinární opatření, a to 
jak v odchovu, tak v produkci. Pocho-
pitelně zcela odlišný přístup musí pla-
tit u rodičovských chovů, kde musí být 
přístup chovatele zcela jiný a velmi tvr-
dý, což platí jak pro rodiče masné, nos-
né, krůty a zejména vodní drůbež. 

VĚDOMOSTI A SROVNÁVÁNÍ 
S OSTATNÍMI STÁTY

JSOU NAMÍSTĚ
Osobě si myslím, že českému výkon-

nému drůbežářskému průmyslu chy-
bí komplexní znalosti, tedy komplexní 
informace celé vertikály od prarodičů, 
rodičů, výkrmu, zpracování, finaliza-
ce, prodeje na markety a navíc nezná 
český management srovnání s ostat-
ními členskými státy Unie a zejména 
rozhodujícími výrobci drůbeže ve svě-
tě, což je chyba. Tím nemůže reagovat 
na žádnou informaci komplexně, a to 
proto, že problém skutečně komplex-
ně nezná. Komplexní aktuální znalosti 
drůbežářského oboru se ostatně zúro-
čí třeba i při jednání na marketech. Jde 
jen o to, aby zástupce prodávajícího je 
měl vždy v aktuálním stavu.

Uvedený názor píši výhradně v zájmu 
věci, rozhodně ne v zájmu svém. Osob-
ně se do tohoto oboru již nevrátím, pře-
sto, že byl mou prací a koníčkem od 
mých sedmi let. Napsal jsem tento svůj 
názor jen proto, abyste znali názor člo-
věka, který v oboru drůbeže pracoval 
celý život. Osobně si myslím, že nastal 
čas výrazně zlepšit image tohoto obo-
ru a odvrátit hrozby existenčních a dal-
ších depresí.“

Potud tedy Pavel Kotaška, kterého 
mnozí z oboru pamatují jako ředitele 
drůbežárny v Libuši, který tam okusil 
těžké začátky rozjezdu kolosu na zpra-
cování tisíců kuřat denně.

Eugenie Línková

Proč si nechat líbit nepravdy a špinění oboru

Savo je jednou z typicky českých značek, kte-
ré zažily po roce 1989 pokles obliby a nyní se 
jasně vracejí na výsluní spotřebitelského zájmu. 
„Se vstupem zahraničních produktů viditelně kle-
sal zájem spotřebitelů. Letos už ale dosáhneme 
ve skupině Savo tržeb okolo 400 milionů korun, 
a značka Savo se tak postupně vrací do vedoucích 
skupin jednotlivých tržních segmentů,“ zhodno-
til M. Vodička. 

Savo má podle něj na trhu pevnou pozici a vyso-
ké tržní podíly v jednotlivých částech trhu. Napří-
klad na trhu dezinfekcí má Savo 80procentní trž-
ní podíl. Je leaderem specializovaných trhů čisti-
čů koupelen a kuchyní, kde má 30procentní podíl 
a velmi silnou pozici zastává také na významném 
trhu WC čističů, kde je s 15procentním tržním 
podílem dvojkou trhu. Silná pozice Sava je do 
značné míry dána znalostí značky, kterou zná více 
než 90 procent spotřebitelů a rostoucími investice-
mi do marketingu.

K oživení prodeje Sava podle vedení Bochemie 
přispělo i několik dalších faktorů. „Spotřebitelé se 
chovají velmi rozumně, rozhlíží se po produktech 
usnadňujících jejich každodenní život. Používají 
takové, s jejichž kvalitou jsou spokojeni a jejichž 
cena neodsouvá rozhodování o nákupu čistícího 
prostředku na termín po výplatě. V případě sku-

piny výrobků Savo, které mají vysokou kvalitu, se 
navíc výrazně změnil obal, což podle našich prů-
zkumů ocenila řada zákazníků i z vyšších příjmo-
vých skupin,“ shrnul obchodní ředitel. 

Růst prodeje skupiny výrobků Savo, jak dodal, 
zaznamenala Bochemie také na sousedním slo-
venském trhu. Meziroční růst se pohybuje podob-
ně jako v ČR okolo 15 procent. 

Produkty zastřešované značkou Savo jsou nej-
výraznějším sortimentem, jaký Bochemie prodá-
vá na domácím trhu. Právě díky těmto čistícím 
a dezinfekčním prostředkům a díky rychlému ná-
růstu exportu jiných skupin výrobků do Ruska, 
Indie a jihovýchodní Asie dokázala loni chemická 
firma přeskočit magickou hranici miliardy korun 
v tržbách. 

Export loni meziročně narostl o 20 procent, 
což je více než 100 milionů korun, a měl hodnotu 
zhruba 650 milionů korun. Podíl exportu na trž-
bách dosáhl v minulém roce 62 procent. Celko-
vé příjmy bohumínského podniku měly hodnotu 
1,07 miliardy korun. To bylo o přibližně 120 milio-
nů korun více než v roce 2005. 

Bohumínská Bochemie obchoduje v zemích 
Evropské unie, na téměř celém území bývalého 
Sovětského svazu, v Asii i Americe. 

Eva Kijonková

Češi a Slováci se vrací k Savu, 
Bochemii Bohumín

díky tomu rostou tržby 
Bohumín – Bohumínská společnost Bochemie letos zaznamenává jeden z nejvý-

raznějších obchodních úspěchů na tuzemském trhu. Skupina čistících a dezinfekč-
ních prostředků Savo, která v polovině 90. let oslabila kvůli tlaku zahraniční konku-
rence, hlásí růst prodejů, a bohumínskému podniku tak rostou tržby. „Meziročně už 
vzrostl objem prodeje produktů Savo o 15 procent a tento trend pokračuje i v první 
polovině letošního roku,“ uvedl obchodní ředitel Bochemie Miloslav Vodička.
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 Soutěž o sportovní oblečení znač-
ky Kappa proběhne od 28. 5. do 27. 7.
letošního roku. Princip soutěže je 
následující: Za zaslání libovolných 
10 etiket baget a sendvičů Hamé life 
style řady POWER a FRESH je kaž-
dý soutěžící zařazen do týdenního 
slosování o sportovní oblečení znač-
ky KAPPA. Každý týden jsou vylo-
sováni 3 výherci, kteří získají jednu 
ze 3 cen.

CENY V SOUTĚŽI: 
1.  Sportovní souprava pro aktivní 

životní styl + batoh + sportovní 
ponožky značky KAPPA v hod-
notě 15 000,- Kč 

2.  Značkové tričko značky
KAPPA 

3.  Značková čepice značky
KAPPA 

Vedle soutěže proběhne i výrazná 
mediální podpora na zvýšení povědo-
mí baget Hamé. Tato podpora proběh-
ne zejména na nejposlouchanějších 

Bagety a sendviče Hamé přes léto s podporou
Společnost Hamé chystá na léto další řadu podpůrných aktivit na zvý-

šení povědomí značky baget a sendvičů Hamé life style. Po jarní mediál-
ní kampani, která vyvrcholila samotným finále MISS České republiky, její-
mž hlavním partnerem značka Hamé life style byla, přichází na období léta 
Hamé se soutěží o sportovní oblečení značky Kappa a další mediální pod-
porou baget Hamé.

rádiových stanicích Rádio Impuls 
a ČRO 1 Radiožurnál, a to převáž-
ně u motoristických informací. Poslu-
chači se mohou se sponzoringovými 
vzkazy a spoty informujícími o bage-
tách Pořez a Golem setkávat od polo-
viny června do poloviny srpna letoš-
ního roku. 

Hamé přináší také novinky 
v obloženém pečivu na letní obdo-
bí. Zákazníci mohou nejen na benzi-
nových stanicích naleznout novinku 
Sandwich s anglickou slaninou a zele-
ninou v řadě Hamé life style FRESH 
určenou pro zákazníky preferující 
zdravý životní styl. Mezi vyhledáva-
né výrobky v řadě FRESH naleznou 
zákazníci i Baguette sýrovou s ořecho-
vým dresinkem nebo Baguette s kuře-
cími filetkami.

Další novinkou je v řadě POWER 
bageta Dragster se salámovým pyré. 
Mezi další novinky patří i šunková 
bageta BIG v řadě Bapa. 

Vedle novinek se zákazníci mohou 
setkat i se stávajícími výrobky s vylep-
šenou recepturou, mezi něž patří 
např. sandwich Pořez kuřecí či bage-
ta GOLEM a KING.

Přemysl Vícha
Hamé, a. s.
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Praha – Hlavní pivovarská sezo-
na letošního roku již začíná a bude 
pokračovat přes letní měsíce 
do října. České pivovary připravi-
ly přes 200 kulturních, společen-
ských, gastronomických a dalších 
akcí, kterými chtějí pobavit po dle 
odhadu na 600–700 tisíc diváků 
od nás i ze zahraničí. Až na něko-
lik výjimek prakticky všechny pivo-
varské subjekty organizují koncert-
ní vystoupení špičkových orchestrů 
a hudebních skupin všech dru-
hů, přední čeští interpreti budou 
na pódiích v pivovarských areálech 
i mimo ně bavit diváky za přímé 
finanční podpory pivovarů. Rozho-
dující počet koncertů se uskuteč-
ní pod širým nebem. Kromě akcí, 
které připravují pivovary, se na dal-
ších nejméně 50 místech uskuteč-
ní pivní slavnosti, které organizují 
města i menší obce a které se staly 
atrakcí nejen pro místní obyvatele, 
ale jsou pro naše i zahraniční náv-
štěvníky stále větším lákadlem.

 

„Dnes si jen stěží dovedeme předsta-
vit letní sezonu bez kultury sponzorova-
né českými pivovary,“ uvedl Ing. Fran-
tišek Krakeš, předseda Českého svazu 
pivovarů a sladoven. „Tyto společen-
ské a kulturní aktivity se postupně 
staly samozřejmou a vítanou součás-
tí prezentace pivovarů na veřejnos-
ti a jsou pro svou příjemnou a nefor-
mální atmosféru stále navštěvovanější,“ 
dodal František Krakeš.

Kulturní, společenské a gastrono-
mické akce pořádají nejen všechny 
nejvýznamnější pivovarské skupiny, 
ale i řada menších pivovarů. Největší 
počet akcí již tradičně pořádá Plzeňský 
Prazdroj. Koncerty, především rockové 
hudby, populární především mezi mla-
dými lidmi, začínají ve druhé polovi-
ně května a uzavírají se Pilsner Festem 
165 v říjnu. Pivovar Starobrno se podí-
lí na řadě akcí na Moravě, které zahr-
nují např. již tradiční Starobrněnskou 
lávku v Říčanech nebo Olšany open. 
Své posluchače nachází např. projekt 
tří velkých koncertů pivovaru Hlinsko 
Léto s Rychtářem. Budějovický Budvar 

je generálním sponzorem Jihočeského 
divadla, které hraje v letním období na 
otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
a je partnerem Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Český Krumlov, kte-
rý zahrnuje 24 koncertů vážné hudby 
s řadou významných umělců.

Pivovary využívají v letním obdo-
bí nejen blízkosti rekreačních oblas-
tí a přírodních amfiteátrů, ale i vlast-
ních pivovarských nádvoří k tomu, aby 
nabídly nejen zábavu, ale především 

příležitost vypít si dobrá místní piva. 
A to nejen ta, která jsou běžně k dispo-
zici, ale mnohé pivovary připravují piv-
ní speciály. Lze také ochutnat z boha-
té gastronomické nabídky a labužníci 
mohou ochutnat kromě jiných specia-
lit i pečeného vola. Pivovary připravují 
mnoho soutěží. Zmiňme alespoň Cho-
dovar a 11. mistrovství Evropy v koule-
ní pivních sudů, dřepy s pivními pře-
pravkami nebo jízdu zručnosti s mani-
pulačním vozíkem plným přepravek 
a další zábavné soutěže.

Pivovary také využívají letní sezony 
a pivovarských akcí k tomu, aby umož-
nily veřejnosti navštívit výrobní prostory 
pivovarů, jako jsou spilky, varny, pivovar-
ské sklepy, logistická centra a další místa, 
kde se pivo – od piv výčepních přes české 
ležáky až k pivním speciálům – vyrábí.

Letošní rok bude mít ve srovnání 
s předchozími roky jednu zvláštnost, 
která se pozvolna stává tradicí. Mnoho-
násobně se rozšířila nabídka nealkoho-
lických piv. Dnes je jich k dispozici již 
21 druhů a další jsou ve stadiu příprav. 
Tak vedle oblíbených cest do pivovarů 

historickými vlaky (Nymburk a Velké 
Popovice) přibývá též možnost cesto-
vat vlastním autem bez nebezpečí říze-
ní vozidel pod vlivem alkoholu.

Pivovary očekávají, že pivovarské 
akce přitáhnou pozornost i do míst, 
která jsou otevřená po celý rok a kte-
rá na rozdíl od pivovarských nádvoří 
a přírodních amfiteátrů nejsou závislá 
na rozmarech a přízni počasí. Jsou to 
pivovarská muzea a návštěvnická cen-
tra. Jejich počet postupně vzrůstá spo-
lu s tím, jak roste jejich návštěvnost. Ve-
dle muzeí jako např. v Plzni jsou centra 
otevřena ve Staropramenu na Smícho-
vě, v Krušovicích v místním pivova-
ru, v Budějovickém Budvaru, pivovaru 
Litovel a na dalších místech. Nabíze-
jí nejen informace, ale především roz-
šiřují vědomosti a znalosti o historii 
a tradicích piva, o jeho výrobě i pro-
fesích, které se o jeho světový věhlas 
zasloužily.

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

Ing. Jan Veselý

„Velký zájem pivovarů, od těch 
největších až po ty malé, o tuto sou-
těž nepřekvapuje, protože jim nabízí 
možnost objektivního srovnání kva-
lity piv ve stále širším spektru vyrá-
běných piv,“ uvedl Ing. Jan Vese-
lý, výkonný ředitel Českého svazu
pivovarů a sladoven. „Potěšitelný je 
vysoký počet přihlášených v katego-
riích nealkoholických piv, což odráží 
i rostoucí zájem konečných spotře-
bitelů o tento druh piva,“ dodal Jan 
Veselý.

První kolo degustace začalo 24. 4.
a dvoudenního testování v prostorách 
velkopopovického pivovaru se účast-
nilo 24 sládků a pivovarských odbor-
níků, kteří jsou rozděleni do čtyř 
šestičlenných subkomisí. První den 
jsou hodnoceny světlé a tmavé ležá-
ky a dále tmavá výčepní piva, druhý 
den potom světlá výčepní piva a neal-
koholická piva. Zkoumány jsou sen-
zorické vlastnosti piva, kontroluje se 
původní extrakt (stupňovitost), tedy 
zda pivo odpovídá přihlášené katego-
rii a dále se vyhodnocuje, která piva 

nejlépe chutnají. Tuto nejprestižnější 
soutěž u nás jako jedinou akci mezi 
soutěžemi piv vyhlašuje a garantuje 
Český svaz pivovarů a sladoven. 

Za chod, organizaci, technickou 
část soutěže a vyhodnocení výsledků 
odpovídá Výzkumný ústav pivovar-
ský a sladařský, a. s., (VÚPS) v Pra-
ze. Degustacím je přítomen notář, 
což podtrhuje již tradiční nezávislost 
a nestrannost vyhodnocovacího pro-
cesu. Specifikem je i to, že se jedná 
o dvoukolovou soutěž, což posiluje 
objektivitu hodnocení.

Vítězem loňské soutěže České pivo 
2006 v kategorii světlý ležák se stal 
Litovel Premium, světlý ležák z pro-
dukce Pivovaru Litovel, a. s., ze skupi-
ny PMS Přerov, a. s. V kategorii svět-
lá výčepní piva se na prvním místě 
umístilo Starobrno Tradiční, jehož 
výrobcem je pivovar Starobrno, a. s. 
Kategorii tmavých ležáků vyhrál Pri-
mátor Premium Dark, který byl uva-
řen v Pivovaru Náchod, a. s.

Druhé kolo soutěže České pivo 
2007 proběhne 20.–21. června 

2007 opět v pivovaru Velké Popo-
vice. Vítězové jednotlivých katego-
rií budou vyhlášeni 27. září 2007 
v Praze během Svatováclavské slav-
nosti českého piva a ceny představi-
telům vítězných pivovarů, podobně 
jako v loňském roce, bude předávat 
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda 
Senátu České republiky.

Akce je součástí dlouhodobé-
ho projektu Českého svazu pivova-
rů a sladoven České pivo naše pivo. 
Jeho základním smyslem a úkolem je 
seznamovat nejširší veřejnost s his-
torií i současností výroby piva v čes-
kých zemích, s tím, co pivo obsahu-
je a jakým způsobem ovlivňuje lidský 
organismus, a rovněž dále zlepšovat 
image piva. 

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

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Praha –  Evropská rada pro bez-
pečnost dopravy (European Trans-
port Safety Council) zveřejnila 
zprávu o vývoji bezpečnosti sil-
ničního provozu v Evropě (www.
etsc.be/PIN). Podle této studie se 
situace z hlediska požívání alko-
holu před jízdou nebo během ní 
zlepšila. Nejlepších výsledků 
bylo podle této studie srovnávají-
cí počty nehod v letech 1996–98 
s rokem 2005 dosaženo v České 
republice, kde počet smrtelných 
nehod na silnicích zapříčiněných 
řízením pod vlivem alkoholu kle-
sl o 11 % rychleji než smrtelných 
nehod z jiných důvodů. V Němec-
ku byl zaznamenán pokles o 6 %
a v Polsku o 5 %. Také Slo-
vensko, Nizozemsko, Lotyš-
sko, Rakousko, Francie a Řecko 
zaznamenaly pokles počtu smrtel-
ných nehod pod vlivem alkoholu 
ve srovnání s počtem usmrcených 
z jiných dopravních nehod. Ve 
druhé skupině, kam patří např. 
Španělsko, Maďarsko, Slovinsko, 
Finsko, Velká Británie, Eston-
sko, Dánsko, Švýcarsko a Litva, 
byl pokles pomalejší u smrtel-
ných nehod zapříčiněných alko-
holem než celkový počet silnič-
ních nehod s úmrtím, což nega-
tivně ovlivňuje dosažené celkové 

výsledky.
„Snížení podílu počtu smrtelných 

nehod zapříčiněných alkoholem na 
celkovém počtu smrtelných nehod na 
českých silnicích je pozitivní signál, i 
když ani tyto výsledky nás nesmí uspo-
kojit a musíme pokračovat v kampani
proti řízení motorových vozidel pod 
vlivem alkoholu,“ řekl Ing. Franti-
šek Krakeš, předseda Českého svazu 
pivovarů a sladoven. „Patrně se pro-
jevuje i další skutečnost: řidiči jsou 
mnohem více informováni o mož-
ných důsledcích řízení pod vlivem 
alkoholu, a tak si možná častěji než 
dřív dají nealkoholické pivo. Jeho 
nabídka se totiž výrazně rozšířila a 
toto pivo má nyní také vyšší kvalitu,“ 
dodal František Krakeš.

V současné době vaří nealkoholic-
ké pivo již 21 českých pivovarů a nej-
méně dva další jeho výrobu připravu-
jí. V loňském roce celková produkce 
nealkoholického piva u nás dosáhla 
objemu 328 000 hl, což je ve srov-
nání s rokem 2000, kdy se vyrobilo 
117 000 hl, 2,8krát více. V letošním 
roce trend růstu obliby nealkoholic-
kého piva nadále pokračuje a se stej-
ným vývojem se počítá i do budouc-
nosti.

České pivovary sdružené v Čes-
kém svazu pivovarů a sladoven při-
pravily a prostřednictvím své pracov-

ní skupiny Iniciativa zodpovědných 
pivovarů (www.iniciativapivovaru.cz) 
realizovaly první projekty zaměřené 
na boj proti řízení pod vlivem alkoho-
lu v letech 2003–5. Také v loňském 
roce uskutečnily mj. projekt zamě-
řený na problematiku alkoholu za 
volantem a neslučitelnost alkoholu 
s řízením. Filozofie preventivní kam-
paně DOMLUVME SE zaměřené na 
mladé lidi (17–35 let) je založena na 
statutu domluveného řidiče, který na 
sebe dobrovolně vezme roli abstinu-
jícího, aby zajistil odvoz svým přáte-
lům. Cílem kampaně bylo zatraktiv-
nit pozici „domluveného“ řidiče tak, 
aby byla pro mladé lidi přijatelná a 
vyhledávali ji. Kampaň byla realizo-
vána v rámci celoevropského projek-
tu „Euro-Bob – „Designated Driver“ 
a je výsledkem dlouhodobé spolu-
práce oddělení Ministerstva dopravy 
BESIP a jeho oficiálních partnerů – 
ČSPS a Fóra PSR. Obdobný projekt 
spolu s dalšími je připravován i pro 
letošní rok a se zahájením kampa-
ně bude veřejnost seznámena v nej-
bližší době.

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

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Hlavní pivovarská sezona začíná

Rekordní zájem pivovarů o soutěž České pivo 2007

Praha – Nejvyšší počet značek piv v dosavadní historii, celkem 77, při-
hlásily české pivovary do soutěže České pivo 2007. Letošní ročník bude 
mít dvě nové kategorie – tmavá výčepní piva, kterých je přihlášeno 6,
a nealkoholická piva, kterých bylo do soutěže přijato 12. Tradičně nejvíce 
přihlášených je světlých ležáků, 29 značek, a v kategorii světlá výčepní 
piva bude degustováno 20. Po loňské premiéře bude mít kategorie tmavé 
ležáky větší počet soutěžících piv, kterých pivovary přihlásily deset.

Podle nejnovější studie klesl počet smrtelných nehod pod 
vlivem alkoholu, informační kampaně ale musí pokračovat

Degustace 
pivních 

vzorků – 
archív ČSPS

  www.agral.cz

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 

nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

 Více o časopisu se dozvíte na 
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Přerov – Piva 
Zubr a Litovel jsou 
nejlepšími potra-
vinářskými výrob-
ky na Olomouc-
ku. Rozhodla tak 

odborná komise soutěže „Výrobek 
Olomouckého kraje“, která vybí-
rala nejlepší ze 78 přihlášených 
výrobků 35 firem. Titul výrobek OK 
získala výčepní jedenáctka Zubr 
Gold a světlý ležák Litovel Premi-
um. Obě piva ho získala za výbor-
nou chuť a vysokou kvalitu, znače-
ní výrobků i design obalu. 

Vítězné výrobky získaly certifi-
kát a právo na označení speciálním 
logem „Výrobek OK 2007“. „Tímto 
pomůžeme spotřebiteli v jeho orientaci 
při nákupu, logo by mělo na ověřenou 
kvalitu zboží upozornit,“ říká Antonín 
Chytil, obchodní ředitel pivovarů Zu-
br a Litovel. 

Moravská piva Zubr a Litovel patří 
k nejlépe hodnoceným doma i v zahra-

Piva Zubr a Litovel jsou OK

Zleva: Ing. Josef Hlavinka, předseda představenstva Agrární komory Olomoucké-
ho kraje, Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, MUDr. Jitka Chalánko-
vá, náměstkyně hejtmana, Ing. Petr Kostelecký, sládek Pivovaru Litovel, Mgr. Petr 
Gandalovič, ministr zemědělství ČR. 

ničí. Je to především díky jejich výji-
mečné chuti, kterou jim přináší vysoká 
kvalita surovin a tradiční technologie 
výroby. Je to způsob, při němž pivo při-
rozeně kvasí na otevřené spilce a dozrá-
vá v ležáckých sklepech dvakrát déle 
než například europiva velkoobjemo-
vých výrobců. Takto uvařená piva jsou 
pak kvalitnější a mají lahodnou osobi-
tou chuť. 

Soutěž Výrobek Olomouckého kra-
je má podpořit a propagovat kvalitní 
potraviny vyráběné na území regionu. 
Malým a středním výrobcům pomá-
há zvyšovat vlastní prestiž a součas-
ně podporuje vazbu místních lidí na 
domácí produkty, jejichž úspěch není 
dílem masivní reklamy, ale jejich kva-
lity a chuti. V prostředí silné konku-
rence nadnárodních značek současně 
přispívá k udržení pestrosti nabídky 
na trhu a tím i spokojenosti spotřebi-
tele. 

Již druhý ročník projektu vyhlásila 
pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje RNDr. Ivana Kosatíka Agrární 

komora Olomouckého kraje. Prestiž-
ní ocenění slavnostně předali ministr
zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalo-
vič, náměstkyně hejtmana MUDr. Jit-
ka Chalánková, za Agrární komoru 
ČR prezident Jan Veleba a za Agrár-
ní komoru Olomouckého kraje předse-
da představenstva Ing. Josef Hlavinka 
17. května 2007 v Přerově u příležitos-
ti zahájení Národní výstavy hospodář-
ských zvířat a zemědělské techniky. 

Hodnocení kvality téměř osmde-
sáti potravinářských a zemědělských 
výrobků rozdělených do deseti katego-
rií posuzovala nezávislá odborná komi-
se složená z šestnácti odborníků i laic-
ké veřejnosti. Odborníci posuzovali 
přihlášené výrobky podle několika růz-
ných kritérií, mezi která patřila napří-
klad originalita, chuť i vzhled výrobku, 
použité suroviny či způsob výroby.

Hana Matulová, 
tisková mluvčí pivovaru Zubr 

Miroslav Slaný,
tiskový mluvčí pivovaru Litovel 

P I V A  Z  P Ř E R O V A  A  L I T O V L E  Z Í S K A L A  P R E S T I Ž N Í  Z N Á M K U  K V A L I T Y

Olomouc (red) – Ve dnech 11.–
12. 5. 2007 proběhl v Olomouci již 
šestý ročník Olomouckého pivního 
festivalu. Akce je největší přehlíd-
kou piva v České republice. Jako 
každým rokem i letos Olomoucký 
pivní festival slavnostně zahájilo 
tradiční naražení soudku klasické-
ho litovelského piva.

Beerfest se letos konal poprvé na 
dostihové dráze v městské části Lazce. 

Minulých pět ročníků hostila travna-
tá plocha u Envelopy nedaleko centra 
města, na které se ale od loňského pod-
zimu staví nová budova přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého. Pořa-
datelé nemohli nové místo pro konání 
festivalu dlouho najít a nakonec akci 
zkrátili z tradičních čtyř na pouhé dva 
dny. Na tradiční velkoleposti akce to 
však nic nezměnilo.

Během těchto dvou dnů proteklo hr-
dly dvanácti tisíců návštěvníků pivního 
festivalu 350 hektolitrů piva. Milovní-
ci pěnivého moku mohli ochutnat na 
120 druhů piv. Nabízelo je tu 23 tuzem-
ských pivovarů z celé ČR. Všechny stá-
ly 20 korun. Nejsilnějším pivem byl 
litovelský sváteční 13° ležák.

Podobně jako v minulých letech i le-
tošní festival doplnil pestrý kulturní 
program. Návštěvníci festivalu si mohli 
poslechnout na 20 hudebních skupin. 
Na pódiu vystoupily například kapely 
Buty, Ready Kirken, Težkej Pokondr, 
Fleret nebo Laura a její tygři.

Návštěvníci beerfestu vypili 70 tisíc piv
N E J V Ě T Š Í  P I V N Í  F E S T I V A L  Z A H Á J I L O  N A R Á Ž E N Í  S O U D K U  L I T O V E L S K É  K L A S I K Y

Beerfest byl i letos slavnostně zahájen tradičním naražením soudku klasického lito-
velského piva. Na snímku zleva: Petr Kostelecký (sládek Pivovaru Litovel), Martin 
Novotný (primátor města Olomouc), Markéta Hoduláková (manažerka marketingu 
Pivovaru Litovel) a Miroslav Koutek (ředitel Pivovaru Litovel).

Černá Hora – „Stále více cítím, 
že tlak nadnárodních společností 
v oblasti obchodu je na malé podni-
ky obrovský. V této souvislosti bych 
rád vysoce vyzdvihl, že vznikla inici-
ativa, která oceňuje kvalitní výrobky 
značkou Moravský kras – regionální 
produkt,“ říká ředitel pivovaru a pre-
zident Českého svazu malých nezá-
vislých pivovarů Ing. Jiří Fusek.

Pivovar Černá Hora už dva roky 
vytváří speciálně pro prodej svých 

výrobků, propagačních materiálů 
a suvenýrů vlastní obchodní síť.

„V současnosti připravujeme ote-
vření nové značkové prodejny tohoto 
typu v Krhově, u hlavního silničního 
tahu Brno-Svitavy. Vyzývám proto dal-
ší podnikatele, kteří společně s námi 
obdrželi regionální ocenění, nebo ty, 
kteří je chtějí získat, abychom se dali 
dohromady, toto místo zásobovali svý-
mi nejlepšími výrobky a vytvořili urči-
tou značkovou prodejnu regionu. Chce-
me přilákat další turisty a ukázat jim, 

že Blanensko a Boskovicko má nejen 
turisticky zajímavé cíle, hrady, zámky 
nebo jeskyně, ale i vynikající výrobky,“ 
dodává ředitel pivovaru.

Pivovar Černá Hora patří mezi prv-
ní výrobce, kteří v tomto roce obdrželi 
certifikát garantující regionální původ 
pro své výrobky. U Černé Hory jsou 
to především pivo, limonády a stolní 
voda, na jejichž etiketách se zanedlou-
ho bude objevovat označení „Moravský 
kras – regionální produkt“.

Tomáš Kažmierski 

Pivovar Černá Hora buduje první prodejnu regionálních výrobků

 Praha (bo) – Češi kvůli teplému 
počasí začali v obchodech mnohem 
více nakupovat nápoje, ventilátory 
i letní oblečení. Například pivova-
ry v těchto dnech hlásí až pětinový 
nárůst prodeje a pochvalují si dří-
vější nástup letní prodejní sezony. 
Vysoké teploty panují v Česku od 
poloviny května a podle meteoro-
logů bude nadprůměrné teplo až do 
závěru června. 

Nárůst prodeje piva o zhruba 20 
procent proti průměrným hodnotám 
díky letním teplotám ohlásil například 
trojlístek pivovarů Litovel, Zubr Pře-
rov a Holba Hanušovice. „Zvýšil se 
prodej hlavně sudového piva a lidé při 
současných letních teplotách více pijí 
také nealkoholické pivo,“ řekla mediál-
ní zástupkyně této pivovarnické skupi-
ny Hana Matulová. Dodala, že nejvyš-
ší nárůsty prodeje tato trojice pivova-
rů zaznamenává hlavně v rekreačních 
oblastech. 

Letošní teplé a suché jaro pomáhá 
také pivovarům na Vysočině. Například 
humpolecký Rodinný pivovar Bernard 
v dubnu prodal nejvíce piva ve své his-
torii. Bernard za první tři měsíce toho-
to roku uvařil 30 191 hektolitrů piva, 
o jedno procento více než za loňské 
první čtvrtletí. V dubnu ale bylo pro-
dáno 12 330 hektolitrů a díky tomu se 
výstav za první čtyři měsíce roku mezi-
ročně zvýšil o více než šest procent. 

Mluvčí obchodního řetězce Tes-
co Stores ČR Jana Matoušková řek-
la, že v těchto dnech výrazně vzrostl 
především prodej nápojů či zmrzliny. 
„Z nápojů se nejvíce prodává neo-
chucená voda, ale pak také minerál-
ky a limonády s příchutěmi. Další vel-
mi žádanou položkou je samozřejmě 
pivo,“ uvedla Matoušková. 

Měsíční předpověď Českého hydro-
meteorologického ústavu předpokládá, 
že období od 21. května do 20. června 
bude jako celek teplotně nadprůměrné 
a srážkově podprůměrné.

Obchodníci pozorně sledují před-
povědi počasí, aby mohli přizpůsobit 
nabídku zboží. „Například v centrál-
ních nákupních uličkách, do kterých 
zákazník vejde hned při vstupu do 
obchodu, umístíme zboží, které s tep-
lým počasím přímo souvisí. Chceme 
tím našim zákazníkům zjednodušit ori-
entaci a usnadnit nakupování,“ podo-
tkla Matoušková.

Teplé počasí 
výrazně 
zvýšilo 

prodej piva 
a limonád

Minipivovary ze západních Čech
se představily v Lomnici 

Lomnice (Sokolovsko) (egi) – Všech 
šest minipivovarů z Karlovarského kra-
je a jeden z Plzeňského se představily 
se svými pivy na 1. lomnických pivních 
slavnostech. Akce, která se má stát tra-
dicí, chce představit místní malé pivo-
vary lidem a nabídnout jim jiné než prů-
myslově vyráběné značky, řekl Ladislav 
Sás, majitel pořádajícího pivovaru Per-
mon v Lomnici. 

„To, že v kraji existuje šest pivovarů, jsem 
zjistil, až když jsme připravovali ten náš. Lidé 
o nich nevědí. Chtěli jsme je proto představit 

a nabídnout lidem místní druhy piva,“ uvedl 
Sás. Součástí slavností byla mimo jiné laická 
degustace, které se zúčastnily na tři desítky 
zájemců o regionální piva. 

Podle sládka Josefa Krýzla, který mimo 
jiné spolupracoval i na složení lomnického 
piva Permon, nastává pomalu rozkvět malých 
pivovarů. „Je to podobné jako v Americe. 
Po sloučení pivovarů do velkých společností
se piva přestala odlišovat. A zákazníci zača-
li chtít něco jiného. U nás to je stejné,“ uve-
dl Krýzl. 

Podle něj bude v následujících pěti nebo šes-
ti letech počet malých rodinných pivovarů při-

bývat. V současné době je v Česku kolem pade-
sátky malých pivovarů. Malé pivovary přitom 
mnohdy aspirují i v oblasti turistiky. Nabízejí 
totiž takzvanou zážitkovou gastronomii. „Pivo-
vary mohou ukázat návštěvníkům krok po kro-
ku, jak se pivo vaří, nebo jim třeba připravit 
pivo na zakázku. O podobné služby je zájem,“ 
uvedl Krýzl. 

Lomnický pivovar Permon získal už dvě 
medaile za své výrobky, přestože začal pivo 
vyrábět teprve na počátku letošního roku. 
Pivo dodává do sedmi hospod v okolí, ale pod-
le Sáse má ambice výrobu ztrojnásobit. Zatím 
denně vyrobí asi 100 litrů piva.
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Praha – Ve spolupráci se společ-
ností AHOLD Czech Republic vybu-
doval Plzeňský Prazdroj v pražském 
obchodním centru Šestka první 
pivotéku. Pivotéka nahrazuje kla-
sické prodejní místo piva v hyper-
marketu. Vstup rámuje dominantní 
pivní brána, obyčejné police nahra-
zuje černý regál s pivním pozadím, 
je lemován měděnou pivní trubkou 
s prosklenými tubusy ukrývajícími 
lahve piva. Palety jsou schovány 
za měděné sokly a zkulturnění neu-
šlo ani osvětlení v podobě varných 
nádob, podlaha a místo nad regály, 
které nyní popisují historii a výro-
bu piva. Celkovou atmosféru pak 

dokreslují příběhy o pivu schované 
mezi přírodními surovinami, ze kte-
rých je pivo vyrobeno. V neposled-
ní řadě upoutá i zeleně zbarvená 
podlaha, na níž si nakupující může 
přečíst postup výroby ležáku.

„Tradiční česká pivní kultura si podle 
Plzeňského Prazdroje důstojnější prodej 
baleného piva zaslouží. Chceme lidem
i do běžných prodejních míst přinést část 
atmosféry, kterou mohou jinak zažít jen 
při návštěvě pivovaru. Jsme rádi, že js-
me našli partnera ve společnosti AHOLD 
Czech Republic, se kterou jsme první pivo-
téku vytvořili v Hypernově v OC Šestka,“ 
říká Jan Sikora z Trade Marketingu 

Plzeňského Prazdroje.  Pivotéka nabí-
zí spotřebitelům nákup piva na úrovni 
odpovídající tradici pivní kultury v Čes-
ké republice. Plzeňský Prazdroj se tak 
snaží zvýšit kulturu prodeje piva nejen 
v on-trade (restaurace atd.), ale i ve stá-
le důležitějším prodejním kanálu off-tra-
de (prodejny).

„Na pivotéku v Hypernově v obchod-
ním centru Šestka dostáváme od našich 
zákazníků  pozitivní reakce,“ doplňuje 
Libor Kytýr, ředitel komunikace společ-
nosti AHOLD Czech Republic.

PO PŮL ROCE FUNGOVÁNÍ 
JSOU K DISPOZICI PRVNÍ 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Z uskutečněného průzkumu mezi 
nakupujícími vyplynula řada poznatků 
pro případné budování dalších pivoték. 
Samotná myšlenka se setkala s pozitiv-
ním ohlasem u spotřebitelů, kladně byl 
přijat celkový design,
– přehlednost jednotlivých značek, 
–  otevřená lednice zabudovaná přímo 

v pivní sekci pro krátkodobou kon-
zumaci – hned po příjezdu domů,

–  samostatný regál pro plechovková 
piva, a tedy opět jednoduchý výběr 
konkrétní značky v plechu. 

Další ohlasy se týkaly
–  zvolené barvy (zelená – chmel, zlatá 

– pivo, měděná – varné nádoby),
–  zákazníkům se líbila podlaha 

s popsaným procesem výroby ležá-
ku,

–  jako velmi dobrý nápad byly ohod-

noceny obrázky evokující přírodní 
suroviny pro výrobu piva a stropní 
světla v podobě varných nádob při-
pomínající prostředí pivovaru,

–  jako nejdominantnější prvek byla 
uváděna vstupní brána do pivotéky.

Autory projektu potěšilo, že název 
pivotéka byl spotřebiteli potvrzen jako 
nejzajímavější a nejlépe se hodící. Mezi 
dalšími nápady ze strany spotřebitelů 
zazněly názvy jako Pivní ulička, Pivní 
koutek, lásku k pivu vyjadřující Pivní ráj 
nebo asi nejvtipnější návrh Pivárium.

Mezi návrhy na vylepšení se objevi-
lo několik detailů, které budou zváženy 
a případně uplatněny při budování dal-

ších pivoték. Návrhy na zlepšení smě-
řovaly na adresu „přílišné luxusnos-
ti prostoru“, která odrazuje některé 
konzumenty levnějších piv od vstupu 
do pivotéky. Naopak způsob vystavení 
levnějších piv, např. v plastu, kritizova-
la další část zákazníků. Inspirující byl 
podnět k zařazení plechovkového neal-
koholického piva do chlazeného boxu, 
speciálně pro řidiče. Mezi spíše zají-
mavé patřil návrh na vytvoření koutku 
pro manžely, kteří by zde mohli počkat 
na manželku, až si vyřídí „svůj“ nákup 
a během něj ji nestresovali. 

Vladimír Jurina,
Plzeňský Prazdroj a. s.

Libor Kytýr,

Radegast Birell přichází s prvním 
nealkoholickým multipackem v Čechách

Praha – Nejprodávanější české 
nealkoholické pivo Radegast Birell, 
které vyrábí společnost Plzeňský 
Prazdroj, pokračuje v rozšiřování 
své nabídky obalů. Po 15litrovém 
sudu a novém designu lahví přichá-
zí na trh jako první nealkoholic-
ké pivo s klasickým pivním multi-
packem, ve kterém bude zabaleno 
osm půllitrových lahví. Multibalení 
bude od května k dostání ve vybra-
ných obchodních řetězcích.

Ideální na cesty, rodinné víkendy, 
při sportování nebo na nákup domů, 
takový je nový multipack Radegastu 

Birell. Praktické balení nealkoholické-
ho piva na českém trhu dlouho chybě-
lo. Radegast Birell je první, kdo se roz-
hodl tyto ledy prolomit.

„Obliba Radegastu Birell roste, stále 
více lidí si ho chce koupit ve větším prak-
tickém balení. Už dlouho jsme se setká-
vali s poptávkou po multipacku. Po zave-
dení nových lahví je toto balení obzvlášť 
výhodné, protože nové lahve jsou lehčí, 
a celkově je tedy manipulace s balením 
jednodušší,“ říká manažer značky Rade-
gast Birell Karel Kraus.

Nový nealkoholický multipack obsa-
huje osm lahví Radegastu Birell v prak-
tickém kartonovém balení. Celkem 
váží 6,92 kilogramů a obsahuje zásobu
4 litrů piva. 

Radegast Birell se inovaci svého oba-
lového portfolia věnuje již delší dobu. 
Posledními kroky bylo zavedení men-

šího sudu s objemem 15 litrů a moder-
nizace lahví, která proběhla v dubnu. 
Nové lahve, které najdete také v multi-
packu, jsou o 20 % lehčí a mají inovo-
vanou krčkovou etiketu. 

Na stále stoupající oblibě nejpro-
dávanějšího českého nealkoholického 
piva Radegast Birell má bezpochyby 
zásluhu jeho vynikající pivní chuť, díky 
které je téměř nerozeznatelný od alko-
holického piva. Mohou za to prvotříd-
ní suroviny používané při jeho výrobě
a především unikátní kvasinky, které 
produkují minimum alkoholu. Díky 
nim je možné zachovat klasickou výro-
bu piva a zaručit tak pravou pivní chuť 
– výrazně plnou a příjemně hořkou 
chuť Radegastu Birell. 

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s. 

Plzeň – Díky projektům, kte-
ré lépe naplánovaly umístění dis-
tribučních center a míst výroby, 
v roce 2006 uspořila největší pivo-
varnická společnost v ČR třeti-
nu dříve najetých kilometrů. Emi-
se CO2 se tak podařilo snížit o dal-
ších 8 200 tun, tedy přibližně 
o množství, které vygeneruje roční 
spotřeba fosilních paliv ve městě 
s 5 000 obyvateli (tj. např. Protivín 
nebo Adamov). Potvrdila to analýza 
provedená začátkem roku 2007.

„Naše pivo pochází z přírody. Pro-
to jsme se na její ochranu v posledních 
letech soustředili. A navíc nám šetrný 
přístup k životnímu prostředí přináší 
i reálné úspory,“ říká Vladimír Jurina, 
tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje.

NOVÉ LAHVE ŠETŘÍ NAFTU
V dubnu 2007 dokončil Plzeňský 

Prazdroj výměnu používaných lahví 

u svých hlavních pivních značek. Vel-
kopopovický Kozel, Gambrinus, Rade-
gast a Radegast Birell jsou nově stáčeny 
do tzv. GOLD lahví, které jsou o pětinu 
lehčí než lahve původní. U celé palety 
naložené přepravkami s plnými lahvemi 
piva to znamená o 6 % nižší hmotnost 
a úsporu pohonných hmot o 2,5 %. 

TANKOVÉ PIVO O 34 % LEHČÍ
Z hlediska přepravy i obalů je nej-

ekologičtější tankové pivo. Přeprava 
tankového piva nevyžaduje žádné další 
obaly kromě cisterny, která je součástí 
vozu. Znamená to, že se ušetří veškeré 
sklo, plasty a palety, které jsou potřeba 
pro ostatní formy obalů. Jeden hekto-
litr tankového piva je o 34 % lehčí než 
stejné množství sudového piva.

CHYTRÁ DISTRIBUCE
Ročně vyrobí Plzeňský Prazdroj sko-

ro 9 milionů hektolitrů piva, které se 
pak v lahvích, plechovkách, sudech 

nebo cisternách dopravuje ke spotře-
bitelům. Distribuce z pivovaru až do 
obchodu nebo do restaurace je dosti 
složitá, dvoustupňová operace.

„Optimalizací míst výroby, distribuč-
ní sítě a zefektivňováním distribučních 
procesů jsme snížili počet dříve naje-
tých kilometrů o 31 %, čímž jsme uspo-
řili skoro 3,5 milionu litrů nafty,“ říká 
Michal Pumprla, manažer logistiky
Plzeňského Prazdroje. 

MÉNĚ VOZIDEL ŠETŘÍ SILNICE
Protože dopravu produktů Prazdro-

ji zajišťuje externí dopravce, má ve 
smlouvě jasně dané podmínky týkají-
cí se životního prostředí, které musí 
bezpodmínečně dodržet. Samozřejmá 
je aktuální norma EURO 4. Nejčastěji 
jsou používány čtyři typy vozidel: vozi-
dla s nosností 1,5 tuny, dále 3 tuny, 6 
a 10 tun. „Efektivní využívání vozidel 
přineslo v posledních letech úsporu 

30 % z původního počtu automobilů 
potřebných pro distribuci,“ upřesňuje 
Michal Pumprla.

Společně s péčí o vodní zdroje, čiš-
těním průmyslových vod, recyklací 
a minimalizací emisí CO2 i ostatních 
emisí, jsou úspory energie a zefektivně-
ní dopravy v Plzeňském Prazdroji sou-
částí strategie udržitelného rozvoje.

�  S celkovým prodejem více než 10,7 
milionu hektolitrů v kalendářním 
roce 2006 a s exportem do více než 
50 zemí celého světa je Plzeňský Pra-
zdroj, a. s., předním výrobcem piva 
v Česku a největším exportérem čes-
kého piva. Hlavními značkami Plzeň-
ského Prazdroje v ČR jsou Pilsner 
Urquell, Gambrinus, Radegast, Vel-
kopopovický Kozel a nealkoholický 
Radegast Birell.

�  Plzeňský Prazdroj vyrábí v ČR pivo ve 
třech pivovarech – v Plzeňském pivo-
varu, Pivovaru Radegast a Pivovaru 

Velké Popovice. Obchodně distribuč-
ních center, která zajišťují zásobení 
v příslušných regionech, je v republi-
ce 13.

�  Společnost Plzeňský Prazdroj si je 
plně vědoma své odpovědnosti vůči 
životnímu prostředí a jako jednu ze 
zásad svého podnikání přijala politi-
ku ochrany životního prostředí. Věnu-
je se zejména péči o vodní zdroje, čiš-
tění průmyslových vod, minimalizaci 
emisí CO2 i ostatních emisí, recyk-
laci, úsporám energie a zefektivnění 
dopravy.

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

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Pivotéka v Hypernově u spotřebitelů boduje 
P L Z E Ň S K Ý  P R A Z D R O J  Z V Y Š U J E  K U L T U R U  P R O D E J E  P I V A  V  O F F - T R A D E

Plzeňský Prazdroj: méně aut, kilometrů, nafty a CO2
P L Z E Ň S K É M U  P R A Z D R O J I  S E  E K O L O G I E  V Y P L Á C Í
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„Právě na popularitě Radegastu 
Birell, který je nejprodávanějším neal-
koholickým pivem v České republi-
ce, chceme postavit kampaň, která by 
měla řidiče upozornit na skutečnost, 
že alkohol a řízení k sobě nepatří,“ říká 
manažer značky Radegast Birell Karel 
Kraus.

Plzeňský Prazdroj se spolu se svou 
značkou Radegast Birell dlouhodobě 

snaží upozorňovat řidiče na odpověd-
nou konzumaci alkoholu a nebezpe-
čí spojená s jeho konzumací před jíz-
dou. V dnešní době už totiž není nut-
né volit mezi chutí klasického piva 
a chutí nealkoholického piva. Rade-
gast Birell díky speciálnímu způsobu 
výroby dosahuje chuti alkoholické-
ho piva. „Snažíme se dbát především 
na bezpečnost řidičů, cyklistů, osob 

Praha – V mezinárodní pivní 
soutěži Australian International 
Beer Awards uspělo hned několik 
pivních značek Plzeňského Pra-
zdroje. Nejvýše se umístil Rade-
gast Birell, který si odnesl stříbr-
né ocenění v kategorii nealkoho-
lických piv. Velkopopovický Kozel 
Černý získal v australském Mel-
bourne bronzové ocenění v kate-

gorii černých piv, ležáky Kozel 
Premium a Radegast Premi-
um dosáhly na medaile z bronzu 
v kategorii piv plzeňského typu. 
Česká piva uspěla v konkurenci 
941 přihlášených pivních vzorků z 
39 zemí světa.

Letos se soutěže zúčastnilo sedm 
českých značek, pět z nich pat-

ří do portfolia Plzeňského Prazdro-
je (Radegast Birell, Velkopopovický 
Kozel Černý a Kozel Premium, Rade-
gast Premium, Gambrinus Premium). 
„Naše značky v této soutěži bodovaly i 
dříve, oproti minulému ročníku jsme 
ale získali o jednu medaili více,“ říká 
Václav Berka, starší obchodní sládek 
Plzeňského Prazdroje. Navíc sester-
ská společnost Pivovary Topvar ze 

Slovenska získala bronzové ocenění 
za tmavý ležák Šariš.

Australian International Beer 
Award je třetí největší profesionální 
pivní soutěž na světě. Pořádá ji Royal 
Agricultural Society of Victoria (Krá-
lovská zemědělská společnost ve Vic-
torii) ve spolupráci s University of 
Ballarat, která jako jediná na jižní 
polokouli nabízí akreditované kurzy 

pivovarnictví. Soutěž byla založena 
roku 1987, aby odměňovala vynikající 
výkony na poli pivovarnictví a pomá-
hala podporovat toto odvětví na mezi-
národní úrovni. Patronem Australian 
International Beer Awards je premiér 
provincie Victoria. 

Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Radegast Birell stříbrný mezi světovými nealkoholickými pivy 
M E D A I L E  Z  A U S T R A L S K É  S O U T Ě Ž E  P Ř I V E Z L  I  R A D E G A S T  A  K O Z E L

Praha – Nealkoholické pivo Radegast Birell z portfolia společnosti 
Plzeňský Prazdroj bude po celý květen nabádat řidiče, aby nepili alko-
hol před jízdou. Na 17 rádiích mediálního zastupitelství MMS po celé Čes-
ké republice poběží osvětové spoty, soutěže a objeví se také rádiohlídky 
v ulicích. Řidiči ochutnají nealkoholické pivo Radegast Birell a budou-li 
znát principy odpovědného chování za volantem, čekají na ně další drob-
né dárky. Celkem Radegast Birell osloví řidiče více jak 1500 spoty a sou-
těžemi a 476 hodinami rádiohlídek s ochutnávkou v ulicích.

s náročným zaměstnáním a všech,
kteří si potřebují zachovat čistou hla-
vu. Chceme je upozornit, že pokud 
mají chuť na pivo, Radegast Birell je 
pro ně nejvhodnější, protože se jed-
ná o nealkoholické pivo, “ říká Karel 
Kraus. 

Trend prokazuje, že nealkoholic-
ké pivo je pro řidiče stále častější vol-
bou, která jim umožňuje nevzdávat 
se svého oblíbeného nápoje a součas-
ně neohrožovat sebe ani ostatní svo-
jí nezodpovědností. Plzeňský Prazdroj 
se oblasti prevence bezpečného říze-
ní bez alkoholu věnuje dlouhodobě. 
Letošní kampaň, která navazuje na 
velmi úspěšnou podzimní akci, bude 
probíhat nejen ve vysílání rádia, ale 
i v terénu. Během týdne od 14. do 20. 
května se v ulicích měst objeví týmy 
vybraných stanic, které rozdají na 44 
tisíc plechovek chlazeného Radegas-
tu Birell. Na principy zodpovědného 
chování za volantem a na kole budou 
tematicky zaměřené i rozhlasové sou-
těže, ve kterých lze vyhrát například 
cyklistické přilby.

Jarní kampaň bude probíhat celkem 
na 17 rádiích, budou to: Fajn Rádio, 
Rádio City, Rádio Krokodýl, Hitrádio 
FM Plus, Hitrádio Orion, Hitrádio Fak-
tor, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Dra-
gon, Rádio Metuje, Fajn North Music, 
Rádio Haná, Rádio Rubi, Rádio Zlín, 
Rádio Relax, Rádio Contact, Rádio 
OK a Rádio Čas.

Vladimír Jurina
manažer korporátní značky,

Plzeňský Prazdroj 

Radegast Birell a Plzeňský Prazdroj startují kampaň proti alkoholu za volantem
N E J O B L Í B E N Ě J Š Í  Č E S K É  N E A L K O H O L I C K É  P I V O  S P O U Š T Í  O S V Ě T O V O U  K A M P A Ň  S P O L U  S E  1 7  R E G I O N Á L N Í M I  R Á D I I

Nové lahve a chuťová stabilita
zvednou odbyt Březňáka

S výstavbou společnost začala v roce 
2004, letos nainstalovala technologii. 
 Březňák pivovar začal stáčet do stej-
ných lahví, které od letoška Drinks 
Union používá u piva Zlatopramen. 
Podle manažera pivovaru Jana Sedláč-
ka lze na novou lahev nalepit větší eti-
ketu, která proto byla upravena. 

Jejím hlavním motivem je tradič-
ní portrét Victora Cibicha. O něm 
výstava Ústecká NEJ tvrdí, že je nej-
spíše nejportrétovanějším Čechem 
v historii. Na pivní etikety se dostal 
již v roce 1906. Jeho obrázek je nejen 
na lahvích piva z Velkého Března, ale 
údajně jej používají i některé pivovary 

�   Radegast Birell je jediným nealkoholic-
kým pivem v portfoliu Plzeňského Pra-
zdroje a zároveň nejprodávanějším čes-
kým nealkoholickým pivem.

�   Radegastu Birell se ročně vystaví přes 
200 tisíc hektolitrů, na trhu to předsta-
vuje 67% podíl v segmentu nealkoholic-
ký piv. Exportován je především na Slo-
vensko.

�   S celkovým prodejem 10,7 milionu 
hektolitrů v kalendářním roce 2006 
a s exportem do více než 50 zemí celé-
ho světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., před-
ním výrobcem piva v regionu a největším 
exportérem českého piva.

�   Plzeňský Prazdroj patří k zakladatelům 
Iniciativy zodpovědných pivovarů, jejímž 
cílem je dlouhodobě prosazovat principy 
odpovědné konzumace alkoholu.

Velké Březno (Ústecko) (bo) – Pivovar Velké Březno na Ústecku začal 
pivo čepovat do nových lahví. Nápoj prý také bude kvalitnější, protože 
pivovar otevřel i novou filtraci, která má zlepšit chuťovou stabilitu piva 
Březňák. Uvedl to Josef Vejlupek, prokurista společnosti Drinks Union, 
která pivovar ovládá. Vybudování nové filtrace si vyžádalo náklady deset 
milio nů korun. 

v Uruguayi, Kostarice, Itálii či Rumun-
sku. Cibich je skutečnou postavou. 
Žil v letech 1856 až 1916. Ve Velkém 
Březně pracoval jako přednosta zdejší 
železniční stanice. 

Pivovar Velké Březno vznikl v 17. 
století. V současné době se jeho roční 
výstav pohybuje kolem 180 000 hekto-
litrů. Patří do nápojové skupiny Drinks 
Union, která ještě provozuje pivovary 
v Krásném Březně na Ústecku, v Lou-
nech a Kutné Hoře. Vyrábí piva Zla-
topramen, Březňák, Jarošov, Louny 
a Dačický.

Kdybych vyhrál milión, tak si najmu kuchař-
ku a uklízečku aby ta moje mohla chodit do
práce.  (sch)
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Praha – Na hlavním maratonském závodě, který se konal 13. května, se 
běžci občerstvili na občerstvovacích stanicích – čekal je zde Staropramen 
Nealko. Jde o jediné pivo na světě, které je k dispozici v občerstvovacích 
stanicích na sportovní akci tohoto druhu. 

Staropramen opět na trati!
M A R A T O N C I  S E  B U D O U  M O C I  O P Ě T  K R O M Ě  V O D Y  O S V Ě Ž I T  N E A L K O H O L I C K Ý M  P I V E M  S T A R O P R A M E N !

Praha – Společnost Atoz Event 
vyhlásila výsledky 7. ročníku pro-
gramu „Volba spotřebitelů 2007 – 
Nejlepší novinka“, který oceňuje 
novinky a inovace na českém trhu 
rychloobrátkového zboží. Staropra-
men získal první místo v katego-
rii Pivo díky modernímu redesignu 
svého portfolia.

Po loňském úspěchu značky Sta-
ropramen, která získala nejvyšší oce-
nění v soutěži Pivo České republi-

Staropramen mládne a vítězí!
S P O T Ř E B I T E L É  Z V O L I L I  N E J L E P Š Í  N O V I N K O U  V  K A T E G O R I I  P I V O  V Ý R O B K O V O U  Ř A D U  S T A R O P R A M E N

 Staropramen Nealko se pro letoš-
ní rok stal partnerem Pražského mezi-
národního maratonu pořádaného dne
13. května 2007. Běžci se s ním mohli 
na trati poprvé seznámit již během půl-
maratonu, který se jako první ze série 
běhů konal 24. března 2007. „Nápad 
podávat nealkoholické pivo byl běžci veli-
ce příznivě přijat a jeho spotřeba překo-
nala očekávání. Na některých občerstvo-
vacích stanicích byly na konci závodu 
zásoby piva zcela vyčerpány,“ říká Dani-
el Musialek, brand manažer značky Sta-
ropramen. Pro účastníky květnového 
běhu Volkswagen Maraton Praha při-
pravil Staropramen navíc pivo zdarma 
také v rámci „Pasta Party“ před závo-
dem. 

K této novince se vyjádřil také ředi-
tel PIM Carlo Capalbo. Na otázku, kolik 
běžců si podle jeho názoru zvolí pivo, 
odpověděl: „Nemám tušení, ale je to zají-
mavý nápad, nemyslíte?“ Poté Capalbo 
dodává: „Vřele doporučuji ochutnat Staro-
pramen i v mnoha pražských hospodách!”

„‘Pivo na trati‘ není jedinou novinkou 
Staropramenu pro letošní rok,“ vysvětluje 
Daniel Musialek. „Staropramen je také 
hlavním partnerem unikátní taneční pár-
ty Sensation White, která se odehraje 
v červnu v Sazka Areně,“ dodává. 

Pivovary Staropramen a. s. jsou 
s 14,8% 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-sta-
ropramen.cz a www.inbev.com 

Michaela Trýznová,
Pivovary Staropramen a. s. 

„Toto vítězství nás obzvláště těší, 
protože jsou vítězné výrobky voleny 
konečným spotřebitelem,“ říká Dani-
el Musialek, brand manažer značky 
Staropramen. „Vážíme si toho, že spo-
třebitelé pozitivně vnímají, jak se Sta-
ropramen mění – mládne a přibližuje 
se jim,“ dodává Musialek. 

 Výše uvedené změny vyplývají 
z nové koncepce komunikace znač-
ky Staropramen. Ta se kromě ino-
vací v designu prezentuje také např. 
podporou akcí, jako je Pražský mezi-
národní maraton nebo taneční pár-
ty Sensation White. Další novinky 
značky Staropramen budou teprve 
představeny.

„Volba spotřebitelů – Nejlep-
ší novinka“ probíhá každoročně na 
reprezentativním panelu dvou tisí-
ců domácností. Letošní sedmý roč-
ník byl označen jako rekordní, neboť 
se zaregistrovalo 61 společností s 80 
výrobky a výrobkovými řadami. 

Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s. 

Vítězná řada 

 Ostrava (bo) – Česká nápojářská 
společnost Kofola začala prodávat 
svůj stejnojmenný kolový nápoj v 
Maďarsku. Jde o první zahraniční 
trh, kam se Kofola bude dovážet, 
sdělila to firma, která založila v 
Maďarsku dceřinou společnost 
Kofola Rt. již v roce 2004. Během 
dvou let zde chce Kofola na trhu 
kolových nápojů dosáhnout tržního 
podílu dvou až tří procent.

 
Expanze do Maďarska je podle 

Kofoly dalším ze strategických kroků 

firmy v rámci její expanze ve středo-
evropském regionu. Impulzem je pře-
devším poptávka maďarských spotře-
bitelů po novinkách na trhu kolových 
nápojů a prodeje na českém a sloven-
ském trhu. 

„Kofola má dnes v Maďarsku již 
stabilní obchodní a marketingový tým, 
proto se mohla pustit do náročné-
ho projektu uvést na trh tradiční čes-
ký nápoj,“ dodal ke vstupu na nový 
trh generální ředitel maďarské Kofoly 
Peter Fulop. 

V první etapě bude Kofola Original 

dostupná v maďarském maloobchodě 
ve dvoulitrových PET lahvích. Rozšíře-
ní distribučních kanálů a další nabíd-
ky produktového portfolia Kofoly bude 
záležet na reakci trhu nealkoholických 
nápojů a spotřebitelů. V Maďarsku 
Kofola prodává také ovocné džusy a 
nápoje. 

Loni dosáhly celkové tržby Kofoly 
podle předběžných výsledků rekord-
ních 3,5 miliardy korun. V Česku 
vzrostl obrat meziročně o více než 12 
procent na 2,25 miliardy korun. Kofola 
je podle tržeb dvojkou na českém trhu 

za celosvětovým nápojářským gigan-
tem Coca Cola. Firmu vlastní řecká 
rodina Kostase Samarase. 

Jeden z nejvýznamnějších výrob-
ců nealkoholických nápojů ve střední 
Evropě Kofola vznikl v roce 1993 pri-
vatizací sodovkárny Nealko Olomouc. 
Působí v Česku, na Slovensku, v Pol-
sku a Maďarsku, exportuje však i do 
dalších zemí. Celkově zaměstnává více 
než 1100 lidí. 

Kofola Holding, která řídí a vlast-
ní dceřiné společnosti, se v březnu 
dohodla na fúzi s polskou nápojář-

skou trojkou Hoop. Sloučená skupi-
na s názvem Kofola-Hoop S.A. s roč-
ními tržbami kolem 8,6 miliardy korun 
bude působit v České republice, Pol-
sku, Maďarsku, Rusku a na Slovensku. 
Akcie nové firmy se budou obchodovat 
na varšavské burze. Většinovým vlast-
níkem společnosti budou akcionáři 
Kofola Holding. Firma měla zájem 
také o polskou firmu Hellena v úpad-
ku, polský soud ale prodej firmy zru-
šil s odůvodněním, že český zájemce 
nabídl za producenta nealkoholických 
nápojů nízkou cenu. 

Účastníci maratonu při pití piva – Staropramen Nealko

ky 2006, slaví Staropramen další 
úspěch. Tentokrát jej ocenili spotře-
bitelé v programu „Volba spotřebitelů 

– Nejlepší novinka“ v kategorii Pivo 
– inovace značky. „Omládnutí“ znač-
ky Staropramen se projevilo v novém 

tvaru láhve, zvýrazněném zelenou 
barvou, a moderním designu etiket 
s netradičním vertikálním logem.

Kofola se začala prodávat v Maďarsku 
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Veletrh Víno&Destiláty, který v roce 
2007 oslavil 10. výročí, proběhl pod pat-
ronací ministra zemědělství ČR a předse-
dy Senátu ČR. Jedná se o veletrh urče-
ný převážně pro odborníky v gastrono-
mii, ale je otevřen i pro veřejnost. Tento 
veletrh je největší expozicí vín, destilátů 

pro vystavovatele i možnost, jak rozšířit 
a upevnit své pozice v ČR v přímém kon-
taktu s klienty, profesionály z gastronomie 
a s milovníky vín či destilátů. 10. meziná-
rodní veletrh Víno&Destiláty se uskutečnil 
ve dnech 15.–17. května 2007 na výstaviš-
ti v Praze v Holešovicích.  redakce

a pochutin v nových zemích EU (na plo-
še 6 400 m2), a stal se tak pro domácí 
i zahraniční producenty branou na nové 

evropské trhy. Je významnou událostí pro 
vinaře a vizitkou jejich kvality a možnos-
tí vytvořit vazby na trhy EU. Zároveň je to 

Moravská a česká vína přivezla medaile z Londýna
P R E S T I Ž N Í  S O U T Ě Ž  I N T E R N A T I O N  W I N E  C H A L L E N G E  O C E N I L A  N A Š E  V Í N A

Praha – Britská metropole ožila ve dnech 
16. až 27. dubna vinařskou soutěží Internati-
on Wine Challenge. Jak je již v poslední době 
dobrým zvykem, na prestižní londýnské sou-
těži nemohla chybět ani moravská a česká 
vína. Společnou prezentaci tuzemských vín 
zajistilo Národní vinařské centrum za podpo-
ry Vinařského fondu ČR.

 Na pečlivě připravovaném dvoutýdenním klá-
ní bylo letos hodnoceno 9 358 vín z 35 zemí svě-

ta. Do odborné poroty zasedlo 400 znalců vína, 
kteří ve finále udělili 260 zlatých medailí, 1 129 
stříbrných a 1 839 bronzových. Dalších 2 994 
vín bylo oceněno takzvaným „Doporučením“. Za 
Českou republiku se soutěže zúčastnilo celkem 
48 vzorků.

Moravská a česká vína se vyznamenala hned 
v několika kategoriích. Asi největší úspěch 
zaznamenal Radomil Baloun v kategorii čer-
vených tichých vín. Jeho Dornfelder, pozdní 

sběr 2006, a Zweigeltrebe, pozdní sběr 2006, 
obdrželi bronzovou medaili, což představuje 
v tak obrovské celosvětové konkurenci opravdo-
vý úspěch. V kategorii bílých tichých vín bylo 
bronzovou medailí ověnčeno víno Langewarte 
2005 z NOVÉHO VINAŘSTVÍ, a. s., a zkrát-
ka nepřišla ani vína šumivá. Rovněž bronzovou 
medaili si odvezl Bohemia Sekt se svým Bohe-
mia Sekt Prestige brut 2005. 

Moravská a česká vína se ovšem nespokojila 

jen s tímto cenným kovem a celých 19 dalších vín 
obdrželo již zmíněné „Doporučení“. To jen doklá-
dá fakt, že moravská a česká vína jsou letos oprav-
du rozpoznatelná v celosvětové konkurenci. Stačí 
jen připomenout úspěchy na Vinitaly, Chardon-
nay du Monde, Vinalies Internationales či Con-
cours Mondial Brusel. 

Jana Škrletová
Omnimedia Public Relations, s. r. o.

 Jihlava (bo) – V pěstitelských pálenicích 
na Vysočině končí sezona. Majitelé ji ozna-
čují za nadprůměrnou, díky loňské mimořád-
né úrodě švestek vypálili nezvykle mnoho 
slivovice. Několik desítek zařízení na výrobu 
ovocného destilátu v kraji bude odpočívat do 
konce srpna, kdy se v pálenicích objeví první 
zahrádkáři s třešněmi či letními hruškami.

 
 Pálenice ve Smrčné na Jihlavsku ukončila sezo-

nu 11. 5., o 1,5 měsíce později než loni. Společ-
nost Lipa v Brtnici dopálí kvas asi za týden. „Sezo-
na byla švestková,“ uvedla majitelka Ilona Slavíko-
vá. Na rozdíl od předchozího roku, kdy pálenice 
v kraji měly kvůli nedostatku ovoce jednu z nej-
horších sezon, Slavíková zhodnotila končící výro-
bu jako lepší průměr. 

 Pálenice Adolphe Böhm v Úsobí na Havlíčko-
brodsku bude v provozu až do začátku června. „To 
je spíš výjimka, většinou se končí dřív,“ řekl pro-
vozovatel Vladimír Klubal. Lidé ještě stále vozí 
vlastní kvas a zpracovává se i zásoba, již z ovo-

ce zákazníků pálenice připravuje ve vlastních tan-
cích. 

 I v tomto provozu švestky z větší části vytlači-
ly jinak obvyklou pálenku z hrušek a jablek, což 
zahrádkáře těšilo. Klubal podotkl, že kvalita sli-
vovice časem stoupá, pokud je dobře uskladněna. 
Nejlépe se jí daří ve skleněných lahvích v chla-
du, suchu a temnu. „Pak drží mnoho let, na roz-
díl od jiných destilátů, kde se třeba aroma roz-
padne,“ dodal. 

 Za vypálení litru pálenky s padesátiprocentním 
obsahem alkoholu zahrádkáři na Vysočině plati-
li od 118 do 135 korun, podobně jako o rok dří-
ve. Cena je v porovnání s pálenkami v obchodech 
nižší díky výhodnějšímu zdanění. Obliba ovoc-
ných destilátů stále stoupá, a to i kvůli tomu, že 
zpracovatelské firmy přebytečné ovoce ze zahrá-
dek již téměř nevykupují. 

 Podle údajů Unie destilatérů je v celé republice 
evidováno 460 pěstitelských pálenic, z nich skoro 
polovina na Moravě. Každým rokem v průměru 
přibývá šest až osm nových provozů. 

Obliba ovocných
destilátů roste

 Karlovy Vary (bo) – Celníci při kontrolách v Karlovarském kraji objevili pančované 
lihoviny. V maloobchodním prodeji odhalili láhve, které neodpovídaly originálům, při 
zkouškách pak zjistili, že mají výrazně nižší obsah alkoholu, než by měly mít. Potvrdil to 
mluvčí plzeňské celní správy Pavel Polanka.

 
„Při běžných kontrolách zboží podléhajícího spotřebním daním byly nalezeny výrobky liho-

vin, které zjevně nebyly vyrobeny legální cestou ani zaručovaným odborným postupem. Jednalo 
se o rum rakouské výrobní značky STROH, který v běžné originální formě obsahuje 78 procent 
alkoholu, ale provedené rozbory prokázaly pouhých 34 až 39 procent. Dále vodka jemná, u kte-
ré byl potvrzen skutečný obsah alkoholu 29 procent, měla mít podle etikety 40 procent,“ uvedl 
Polanka. 

Ani použité balení, etikety a uzávěry neodpovídaly originálním výrobkům. „Důležitou indicií 
svědčící o nelegálním původu zjištěných výrobků byly uzávěry lahví neoznačené povinnou kon-
trolní páskou,“ uvedl mluvčí krajských celníků. 

Celní ředitelství Plzeň varuje spotřebitele před nákupem takových lihovin, neboť mohou být 
vyrobeny z lihu neznámého původu. Jistotu, že výrobek, který zákazník kupuje, obsahuje sku-
tečně lihovinu uvedenou na etiketě, by mělo zaručit povinné kolkování. „Pokud láhev nabízená 
v prodeji od 1. ledna 2006 není označena kontrolní páskou, je to pro konzumenta jasný a viditel-
ný signál toho, že v procesu výroby a distribuce nebylo něco v pořádku,“ upozornil Polanka. To 
může mít podle něj dopad i na kvalitu výrobku a rizika pro zdraví konzumenta spojená s konzu-
mací nápoje.

Celníci odhalili v Karlovarském 
kraji pančované lihoviny 
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S českými potravináři a země-
dělci se v uplynulých dnech setka-
li kanadští potravináři a zástupci 
tamního ministerstva zemědělství, 
potravinářství a rybolovu.

Jedním ze dvou představitelů vel-
kých firem byl William B. Choi. Je 
prezidentem společnosti Kiku Fis-
cheries Corporation, která má zájem 
do České republiky dovážet ty dru-
hy ryb a mořských plodů, které tu ne-
jsou běžné. Jak prezident společnosti 
William B. Choi řekl, obchodují hod-
ně s Japonskem, Amerikou, ale v Evro-
pě tak velké obchodní vazby nemají, 
zejména ne v nových členských státech 
EU. A stejně je tomu v případě další 
společnosti s názvem Martinette, kte-
rá vyrábí javorový sirup a různé výrob-

ky s jeho použitím. Ředitelka firmy 
Lisa Nadeaii Martineau uvedla, že na 
českém trhu je tento produkt jen vel-
mi málo zastoupen a přitom jde o nut-
ričně velmi zajímavou a zdravou potra-
vinu. I ona by ráda našla na českém 
trhu zájemce o obchodní spolupráci. 
Kanadští zástupci ministerstva země-
dělství informovali o tom, že v Kanadě 
neexistují dotace do zemědělství, zato 
je tam institut minimální ceny u potra-
vin a zemědělských produktů a velmi 
se uplatňují cla v případě, že stát nemá 
zájem na dovozech těch potravin, kte-
rých je doma dostatek. Brání si tak své 
zemědělce a potravináře.

Kontakty pro zájemce o případnou 
spolupráci máme v redakci a rádi je 
předáme.

Text a foto: Eugenie Línková

Zájem kanadských potravinářů o spolupráci v Česku

Jednání s kanadskou delegací v sídle AK ČR

VII. ročník celostátní konference 
ENVIRO 2007 se uskutečnil ve dnech 
26.–27. 4. 2007. Tradiční témata kon-
ference zaměřená do oblastí: ochrany 
životního prostředí, řízení jakosti, bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, 
managementu řízení rizik a prevence, 
aktuální legislativy, využívání struktu-
rálních fondů EU byla v letošním roce 
rozšířena o pohled ochrany životního 
prostředí při strategickém, regionál-
ním a územním plánování ve Středo-
českém kraji. 

Záštitu nad konferencí ENVIRO 
2007 poskytl ministr životního pro-
středí ČR, předseda Rady ČR pro 
jakost, hejtman Středočeského kraje, 
prezident Hospodářské komory a pri-
mátor Statutárního města Kladna. Tak 
jako v předchozích letech byla konfe-
rence pořádána jako jedna z význam-
ných akcí pořádaných v rámci Progra-
mu podpory jakosti 2007.

Nejvýznamnější změnou VII. roč-
níku ENVIRO bylo rozšíření jednání 
konference o část „Ochrana životního 
prostředí při strategickém, regionál-
ním a územním plánování ve Středo-
českém kraji“. Tuto část měl z hlediska 
odborné náplně pod svou gescí Středo-
český kraj. 

Tradiční sekce zaměřené na sys-
témy řízení environmentu, kvalitu
a BOZP byly začleněny pod částí 

„O aktuálních problémech v jakosti, 
environmentu a bezpečnosti je třeba 
mluvit“.

Dne 26. 4. 2007 proběhlo společné 
plenární zasedání, ve kterém vystou-
pili: náměstkyně ministra životního 
prostředí Ing. Rut Bízková, náměstek 
ministra životního prostředí Ing. Karel 
Bláha, náměstek hejtmana Středočes-
kého kraje Ing. Vilém Žák, vedoucí 
NIS-PJ Ing. Pavel Ryšánek, náměstek 
ministra pro místní rozvoj Ing. Petr 
Pávek, primátor Statutárního měs-
ta Kladna Ing. Dan Jiránek, vedou-
cí OŽPaZ KÚ Středočeského kra-
je RNDr. Jaroslav Obermajer, ředitel 
CERT-ACO Ing. Pavel Charvát, ředi-
tel ČIA Ing. Jiří Růžička, zástupce HK 
ČR Ing. Zdeněk Kočárek a prezident 
APP Ing. Jan Zavřel.

V rámci plenárního zasedání bylo 
oceněno 7 organizací za efektivní sys-
tém řízení.

Na plenární zasedání dále navazova-
lo jednání 8 odborných sekcí.

„O aktuálních problémech v jakosti, 
environmentu a bezpečnosti je třeba 
mluvit“

SEKCE A – Odpady a obaly
Zaměření sekce: aktuální problé-

my vztahující se k: původcům odpadů, 
oprávněným osobám, veřejné správě 

a organizacím uvádějícím obaly na trh 
nebo do oběhu

SEKCE B – Monitorování a měření 
v systémech managementu jakosti – 
BSC

Zaměření sekce: procesní řízení 
organizace, monitorování procesů, 
spokojenosti zákazníka a zainteresova-
ných stran

SEKCE E – Řízení rizik z hlediska 
BOZP a integrovaných systémů řízení 
(změna legislativy – velký třesk)

Zaměření sekce: první zkušenos-
ti z aplikace nového Zákoníku práce 
a změny v souvisejících právních před-

pisech týkající se BOZP ve stavebnictví 
a dalších oborech

SEKCE F – Management bezpečnos-
ti dat

Zaměření sekce: určeno zejména 
pro organizace, kde může ztráta dat 
významně ovlivnit činnosti organiza-
ce, zkušenosti z aplikací

SEKCE G – Systémy environmentálního 
managementu

Zaměření sekce: novinky z oblas-
ti EMS, výměna zkušeností, prezenta-
ce zkušeností certifikačního orgánu, 
informační audit – ověřování environ-
mentální prohlášení EMAS – rozdí-
ly proti auditu ISO 14001, integrovaná 
prevence.

„Ochrana životního prostředí při strate-
gickém, regionálním a územním pláno-
vání ve Středočeském kraji“

SEKCE H – Ochrana krajiny a územ-
ní plánování

Zaměření sekce: zohlednění ochra-
ny životního prostředí při územním 
plánování v souvislosti s novým sta-
vebním zákonem

SEKCE I – Strategie při ochraně složek 
životního prostředí

Zaměření sekce: plány v oblasti 

povodí, programy rozvoje vodovodů 
a kanalizací, programy ke zlepšová-
ní kvality ovzduší, obnovitelné zdroje 
energií

SEKCE J – Řízení ochrany životního 
prostředí na úrovni regionu

Zaměření sekce: výměna zkušeností 
mezi jednotlivými regiony

V průběhu konference bylo celkem 
předneseno 11 příspěvků v plenárním 
zasedání konference a dalších cca 90 
odborných příspěvků ve výše uvedených 
sekcích.

Na závěr konference proběhla závě-
rečná tisková konference s cílem infor-
movat novináře o výstupech jednání 
jednotlivých sekcí.

Doprovodný program konference ENVI-
RO 2007

Tradiční bezplatné promítání filmů 
s ekologickou a přírodní tematikou pro 
děti a mládež v kině Hutník pořádané 
ve spolupráci s Ministerstvem životní-
ho prostředí proběhlo dopoledne 26. 4.
2007. Promítání navštívilo bezplatně 
několik stovek dětí ze základních škol 
kladenského regionu.

Účastníci dále měli možnost využít 
ukázky osobních vozidel na zemní 
plyn, která svým ekologickým provo-
zem přispívají ke zlepšení stavu život-
ního prostředí.

CELOSTÁTNÍ  KONFERENCE ENVIRO 2007

Plzeň/Praha (li) – Největší čes-
ký výrobce lihovin Stock se obává, 
že povinné přimíchávání biosložek 
do benzinu a nafty vytvoří podhoubí 
pro oživení černého trhu s lihovina-
mi a daňové úniky. Nová legislativa 
není propracovaná a nezabraňuje 
zneužití nezdaněného lihu pro výro-
bu nelegálního alkoholu; stát by 
měl nařídit denaturaci (znehodno-
cení) bioetanolu pod kontrolou cel-
níků, řekl šéf Stocku Martin Petrá-
šek. Jan Veleba, prezident Agrár-
ní komory, uvedl, že se prováděcí 

předpisy k zákonu a nutná denatu-
race do ledna stihnou schválit. 

Cena lihu bez spotřební daně, který 
se má přimíchávat do benzinu, se pohy-
buje kolem 20 korun za litr. Líh pro 
potravinářské účely je zatížen spotřební 
daní 265 Kč/l. „Pokud by se tedy něko-
mu podařilo najít skulinku, jak nezdaně-
ný biolíh zašantročit a využít pro výro-
bu lihovin, bude mít astronomické zisky. 
Kauza topných olejů je varovným pří-
kladem, jak dokáže organizovaný zločin 
příležitost zneužít,“ uvedl Petrášek. 

Sněmovna schválila zákon o ochra-
ně ovzduší, podle kterého by se od září 
měla povinně přidávat do nafty dvě 
procenta metylesteru řepkového oleje 
a stejný objem biolihu, jehož se Stock 
obává; pro benzin má povinnost platit 
od ledna 2008. Stát by měl podle Pet-
ráška nařídit denaturaci, tedy znehod-
nocení přísadami, jak biolihu vyrobené-
ho, tak i dovezeného, vše pod kontro-
lou celníků. „Pokud se zákon nedoplní 
prováděcími předpisy, které by strikt-
ně a jednoznačně vymezovaly kont-
rolu, evidenci přepravy a manipulace 

s lihem pro výrobu biopaliv, budeme 
tu mít velký problém,“ varoval ředitel. 
Zákonem se ještě bude zabývat Senát. 

„Denaturace v prováděcích předpi-
sech bude. Do ledna se to stihne, neboť 
to ani jinak nejde,“ reagoval Veleba. 
Podle něj pak nebezpečí, na které upo-
zorňuje Stock, nebude hrozit. Situace 
prý bude podobná jako v Německu, 
kde se už letos přimíchává do pohon-
ných hmot sedm procent biosložek. 

Ještě před třemi lety odhadovali 
odborníci podíl nelegální výroby liho-
vin v ČR na 25 až 30 procent spotřeby. 

Razantní postup celníků, kteří kontro-
lu a výběr spotřebních daní převzali od 
roku 2006, ho snížil. 

Většina legálních výrobců lihovin ny-
ní vykazuje nárůsty prodejů, což není 
výsledkem rostoucí spotřeby, ale ústu-
pem černého trhu. Státní kasa navíc 
loni získala na spotřební dani z lihu 
a lihovin o jednu miliardu korun více 
než v roce 2005. Pokud nebude přimí-
chávání ošetřeno prováděcími předpi-
sy, výběr daní z lihu může klesnout, 
dodal Petrášek.

Lihovarníci se obávají podvodů s biolihem

Liberec/Velká Bystřice (egi) – Na 
nedávném sněmu Agrární komory ve 
Velké Bystřici řekl ministr zemědělství  
ČR Petr Gandalovič, že jeho rezort 
bude ještě víc podporovat produkci čes-
kých potravin cíleným zviditelňováním. 
Totéž zaznělo z tribuny sněmu. Jednou 
z forem, jak chtějí zemědělci zviditel-
ňovat české potraviny, je vyhlašování 
soutěží o regionální nejlepší výrobky. 
Těchto aktivit se ujaly jednotlivé agrár-
ní komory. „Je s tím sice spojeno mno-
ho práce, jednání a nakonec i vyhodno-
cování výrobků zabere hodně času, ale 
budeme v tom pokračovat,“ řekl ředi-
tel brněnské agrární komory Jiří Musil. 
Do historie těchto soutěží se tak zapsal 

nejen Jihomoravský kraj, aktivní jsou
i Východočeši a stejně tak i Libe-
recký kraj. Jeho představitelé v sou-
časné době prodloužili o měsíc ter-
mín pro příjem přihlášek do soutěže 
o titul Výrobek Libereckého kraje. 
„Zemědělské a potravinářské firmy 
se tak mohou o cenu pro své produk-
ty ucházet do konce května,“ informo-
vala Lenka Rychtaříková z Krajského 
úřadu v Liberci. Soutěž vyhlásil kraj 
počtvrté, ve spolupráci s Regionál-
ní agrární radou Libereckého kraje. 
Do soutěže se mohou přihlásit jenom 
výrobci se sídlem na území Liberec-
kého kraje. Soutěží se ve 12 katego-
riích, nově loni přibyly kategorie bio-

potraviny a soukromé farmy. Zájem
o soutěž s každým ročníkem roste,
i když zatím není taková, jakou by orga-
nizátoři očekávali. Loni už se ale sou-
těže zúčastnilo 35 výrobků, zatímco rok 
předtím jich bylo 24 a do prvního roční-
ku přihlásili výrobci jen šest produktů. 
  Nejúspěšnějším účastníkem sou-
těže byly zatím Jizerské pekárny, kte-
ré si v prvních dvou ročnících odnes-
ly hlavní ceny. V prvním ročníku zví-
tězil jejich vícezrnný chléb, předloni 
si palmu vítězství odnesla směs na bio 
chléb pro domácí pekárny. Loni oce-
nění získaly hned tři výrobky této spo-
lečnosti. „I letos se rozhodně zúčast-
níme, určitě chceme přihlásit naši 

novinku – biosměs na vícezrnný chléb
a také nějaké výrobky z oblasti racio-
nální výživy a také bezlepkové speciali-
ty,“ řekl ředitel pekárny Roman Kozák. 
  Hlavním cílem soutěže je upozor-
ňovat na kvalitní výrobky zeměděl-
ských a potravinářských firem z regio-
nu. „Jejich propagací nejen v kraji, ale 
v rámci celé České republiky se jim 
snažíme alespoň trochu pomoci v tvr-
dém konkurenčním boji,“ řekl náměs-
tek libereckého hejtmana pro země-
dělství Radim Zika. Porota podle něj 
hodnotí chuťové vlastnosti výrobků, 
ale také jejich vliv na zdraví zákazní-
ka či design obalu. Slavnostní vyhláše-
ní těch nejlepších se uskuteční na kraj-

Holovousy (Jičínsko) (bo) – Češ-
tí ovocnáři během května dopro-
dali zbytek jablek, která na pod-
zim uskladnili po loňské sklizni. 
V červnu by na trhu měla drtivě 
převažovat jablka z dovozu. Již ny-
ní dovozová jablka tvoří na pultech 
českých obchodů většinu nabídky. 
Uvedl to tajemník Ovocnářské unie 
ČR Martin Ludvík. 

Ovocnářům na začátku května zbý-
valo k prodeji asi 7 500 tun jablek, což 
bylo na úrovni průměrné zásoby minu-
lých pěti let. Dovoz, který pochází 
hlavně z Polska a Itálie, by tak mohl 
činit kolem 10 000 tun. 

V červnu již bude podle Ludvíka 
zájem spotřebitelů o jablka tradičně 
slábnout, protože jim bude konkurovat 
nabídka čerstvého ovoce, například 
třešní a jahod. 

V obchodech se nyní kilogram jab-
lek většinou prodává kolem 20 korun. 
Například obchody Tesco nabíze-
jí v akci kilogram zelených jablek za 
14,90 koruny, v obchodech Hypernova 
je akční cena červených jablek 16,90 
koruny. 

Letošní úroda ovoce v Česku bude 
podle ovocnářů kvůli dubnovým a květ-
novým mrazům podprůměrná. Nejví-
ce se nepříznivé počasí podepsalo na 
jabloních, u nichž se ročně v průměru 
sklízí kolem 160 000 tun ovoce. Přes-
né údaje o poškození by měly být k dis-
pozici do konce června. Průměrně 
ovocnáři v Česku ročně sklízejí kolem 
190 000 tun ovoce, jehož finanční hod-
nota se pohybuje nad jednou miliardou 
korun.

O titul Výrobek kraje je velký zájem

Ovocnáři 
doprodávají jablka, 

v červnu budou
již jen z dovozu 



Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
NEJISTÁ BUDOUCNOST 

PALMOVÉHO OLEJE
Cena palmového oleje na malajském trhu dosáh-

la v minulém měsíci osmiletého maxima 641 dola-
rů (473 eur) za tunu. Na této úrovni byla naposle-
dy v prosinci 1998. Růst ceny je důsledkem zten-
čování globálních zásob odčerpávaných vysokou 
poptávkou potravinářského průmyslu a průmys-
lu biopaliv a reakcí na poslední údaje zveřejněné 
Malajským výborem pro palmový olej, který varo-
val, že zásoby komodity jsou na 19měsíčním mini-
mu. Podle výboru za posledních 19 měsíců sice 
vzrostla produkce tohoto oleje v Malajsii o 1,2 
procenta na 3,19 mil. tun, avšak místní poptávka 
se za stejné období též zdvojnásobila. 

Palmový olej je pro potravinářský průmysl 
významný tím, že neobsahuje transmastné kyse-
liny. Je velmi důležitou surovinou zejména v sou-
časnosti, kdy se řada velkých výrobců potravin 
zavázala odstranit ze svých výrobků trans tuky.

Výrobě palmového oleje dominují Malajsie 
a Indonésie, v nichž se realizuje více než tři čtvr-
tiny celosvětové produkce. Proto na jakýkoli scho-
dek v těchto dvou zemích se pohlíží jako na od-
raz zdraví celosvětových zásob tohoto produktu. 
Podle údajů USDA se celosvětová spotřeba pal-
mového oleje v roce 2006 zvýšila o 6,6 procenta 
na 35,3 milionu tun. Očekává se, že tento trend 
bude pokračovat i v roce 2007 a že dojde k nárůs-
tu poptávky o 5,5 procenta. 

Výrobci potravin používají palmový olej ve stá-
le větší míře, protože neobsahuje zdravotně škod-
livé transmastné kyseliny, které jsou vedlejším pro-
duktem hydrogenace tuků, jejichž spotřeba může 
vést k srdečně cévnímu onemocnění. Mimoto 
producenti palmového oleje zdůrazňují, že olej je 
bohatý i na antioxidanty.

Nicméně ne všichni mají ze zvyšující se spo-
třeby palmového oleje radost. Environmentál-
ní sdružení se obávají, že výsledkem rostoucí-
ho zájmu o olej bude ničení přírody. V minulém 
roce aktivistická skupina Přátelé Země publiko-

vala studii „Olej místo lidoopů“, v níž uvádí, že 
pokud nedojde k omezení obchodu s palmovým 
olejem, může se stát, že tato komodita bude pří-
činou vyhynutí orangutana. Problém tkví v tom, 
že 89 procent z celkové produkce palmového ole-
je pochází z Malajsie a Indonésie, kde kvůli tomu 
bylo již zničeno téměř 90 procent biotopu, v němž 
orangutan žije. Pokud tedy bude i nadále pokra-
čovat mýcení tropického pralesa a na jeho místě 
výsadba palmy olejné, může se stát, že do 12 let 
tento lidoop v přírodě vyhyne.

Olej z palmy olejné patří dnes k nejběžněj-
ším rostlinným olejům. Za teploty běžné v Evro-
pě je tuhý, protože obsahuje mnoho nasycených 
kyselin, zvláště kyseliny palmitové. Je možno ho 
rozdělit frakcionací na tuhý podíl (palmstearin) 
a kapalný podíl (palmolein). Dalším zpracová-
ním lze získat tvrdý a měkký palmstearin a střed-
ní měkkou frakci. Palmový olej se získává z oplodí 
(podobně jako olivový olej), nikoliv ze semen. Ze 
semen se připravuje tzv. palmojádrový olej, kte-
rý má jiné složení než palmový olej (blíží se více 
kokosovému oleji). Úplnou hydrogenací palmové-
ho oleje se získá tuhý tuk bez trans-kyselin, tající 
mezi 35 a 38 oC.

ZELENÉ BARVIVO
BIOMASY ŘAS

Stabilní zelené zbarvení je u potravinářských 
výrobků relativně obtížně dosažitelné, zejména 
pokud se jako barviva používají pouze přírodní 
produkty. Luisa Gouveia z National Institute for 
Industrial Engineering and Technology v Lisabo-
nu v časopise Innovative Food Science & Emer-
ging Technologies uvádí, že k tomuto účelu lze 
úspěšně použít biomasu jednobuněčné řasy chlo-
rely.

V pokusech byla použita Chlorella vulgaris, kte-
rá je hojně produkována a v řadě zemí prodává-
na jako doplněk stravy (Čína, Japonsko, Evropa 
i USA), přestože zatím nemá status GRAS. Bio-
masa řas se též využívá jako zdroj čistých chemi-
kálií pro potravinářství – karotenoidů, omega-3 

mastných kyselin, vitaminů, pigmentů a polysa-
charidů. 

Ve výše uvedené studii byla Chlorella vulgaris 
pěstována v laboratoři a získaná biomasa použi-
tá na přípravu koláčků z lineckého těsta, peče-
ných 35 minut při 125 oC. Biomasa byla přida-
ná v množství 0,5, 1,0, 2,0 a 3,0 procent. Analý-
za barvy a textury koláčků byla provedena v den 
přípravy a poté po pěti měsících uchovávání. Se 
stoupající koncentrací biomasy byla zelená barva 
koláčků tmavší a intenzivnější. Podle názoru věd-
ců byla prý „atraktivní“. Při analýze textury bylo 
zjištěno, že tuhost koláčků stoupala se vzrůstají-
cí koncentrací biomasy. Na strukturální vlastnos-
ti měla stoupající koncentrace biomasy též klad-
ný vliv, důvodem zřejmě byl vysoký obsah protei-
nů v řasové biomase. 

Autoři závěrem konstatovali, že pomocí přídav-
ku biomasy chlorely jako přírodní přísady lze při-
pravit linecké koláčky atraktivního a „zcela nové-
ho“ vzhledu a lepších texturálních charakteristik. 
Parametry zbarvení zůstaly stabilní po dobu 3 
měsíců uchovávání. 

V publikované práci nebyla podrobnější zmín-
ka o ceně biomasy, receptuře ani o účasti průmys-
lového partnera v dalším výzkumu a vývoji bioma-
sy jako přírodního barviva.

Trh přírodních barviv zažívá díky trendu funkč-
ních potravin a odklonu od syntetických přísad 
v posledních letech silný růst. Německá firma 
Wild specializující se na výrobu flavorů a barviv 
v současnosti nabízí briliantovou zeleň extraho-
vanou ze špenátu a z kopřivy. Výtažek se získává 
speciálním extrakčním postupem a prý je tepel-
ně i světelně stabilní pro většinu potravinářských 
aplikací.

DÝŇOVÝ PEKTIN – NOVÉ 
ŽELÍROVACÍ AGENS

Výsledky ruského výzkumu publikované v časo-
pise Food Hydrocolloids naznačují, že při výrobě 
džemů a cukrovinek by se mohl uplatnit pektin 

extrahovaný z dýně. 
Funkční vlastnosti pektinu jsou dány jeho che-

mickou strukturou. Většina v současnosti použí-
vaných pektinů pochází z citrusů anebo je jab-
lečného původu. Jiné zdroje této přísady zůstá-
vají převážně nevyužity, protože jejich pektin má 
určité nežádoucí strukturální vlastnosti. Chemic-
ká a enzymatická modifikace pektinů se prová-
dí po jejich extrakci z rostlinné suroviny, většina 
průmyslově důležitých pektinolytických enzymů 
je bakteriálního původu. Tento postup umožňuje 
výrobci připravit pektin přesně na míru zákazní-
kových požadavků na funkční vlastnosti.

 Pektin se běžně používá jako želírovací látka 
při výrobě džemů, cukrovinek a pekařských nápl-
ní nebo jako stabilizátor v jogurtech a mléčných 
nápojích. Jeho roční produkce dosahuje cca 35 
tisíc tun, největší producenti jsou v USA, Němec-
ku a Dánsku.

Vědci ze saratovské státní Vavilovovy země-
dělské univerzity a z Moskevské státní univerzity 
zkoušeli extrahovat pektin z dýňové dřeně, která je 
podle jejich názoru nejslibnější ruskou netradiční 
pektinovou surovinou. K modifikaci byly použity 
enzymy z plísně Aspergillus awamori. Touto ces-
tou připravený pektin byl klasifikován jako pektin 
s vysokým obsahem methoxyskupin a se stupněm 
esterifikace (DE) vyšším než 50 procent. Auto-
ři připouštějí, že hodnota esterifikace nevyhovu-
je průmyslovému standardu, kde jsou vyžadovány 
pektiny s DE vyšším než 60 procent. Domníva-
jí se nicméně, že i pektin získaný z dýně a modi-
fikovaný pomocí enzymu z Aspergillus awamori 
by mohl být pro potravinářský průmysl užitečný. 
Se 60procentním cukerným roztokem totiž vytvá-
ří gely použitelné v cukrovinkách a cukrářských 
výrobcích a je rovněž vhodný pro nealkoholické 
nápoje a přípravu výrobků s ovocným želé. Auto-
ři dále upozorňují, že pektiny s DE nižším než 60 
procent jsou schopny vázat a z lidského organis-
mu odstraňovat těžké kovy, takže dýňový pektin 
by mohl být zajímavý i jako nutriční doplněk pro 
lidi pracující s těžkými kovy. 

Brusel (dra) – Evropský parlament 
definitivně schválil návrh, který 
bude znamenat mírnější evropská 
pravidla pro balení potravin. Nová 
směrnice totiž dovoluje používat 
libovolnou velikost obalů u potra-
vin, u nichž to dosud nebylo mož-
né. Omezení ale nadále platí pro 
základní potraviny, například pro 
mléko, máslo, cukr, rýži a další. 

Smyslem zachování těchto omezení 
je, aby se potraviny každodenního stra-
vování prodávaly v přehledném a jme-
novitém množství. Lze tak chránit spo-
třebitele před tím, aby kupoval levné 
máslo, které by však mělo menší hmot-
nost. Mléko se tak i nadále bude prodá-
vat v sedmi velikostech a například prá-
vě máslo v šesti. Díky nové legislativě 
však u potravin, které nejsou součástí 

každodenního stravování, budou moci 
výrobci používat balení v jakémkoliv 
množství, což nebylo u mnoha potra-
vin dosud možné. U velmi diskutované-
ho balení alkoholu a vín však zůstávají 
povinné obaly i nadále. I tak ale podle 
Bruselu nové opatření povede k výraz-
nému zvýšení konkurence na trhu, kte-
ré by teoreticky mohlo vést i k nižším 
cenám. 

Současná pravidla byla již poměrně 
letitá, důvod k jejich zavedení ovšem 
existoval. V šedesátých letech rozdíl-
nost v baleních totiž byla jednou z hlav-
ních bariér obchodu mezi evropskými 
zeměmi. Státníci tak později souhlasili 
s tím, aby byla harmonizována, časem 
se však ukázalo, že sjednocení zachází 
v některých případech až do krajností 
a je zbytečné. 

Účinnost směrnice však nutně nemu-
sí být okamžitá. Státy dostaly na pří-
pravu poměrně dlouhou dobu. U mlé-
ka, másla, sušených těstovin a kávy pět 
let, u cukru dokonce šest let. Výjimku 
mají i britští pekaři, kteří dál mohou 
chleba balit do tradičních obalů bez 
ohledu na EU. Platnosti směrnice však 
nic nebrání, nyní jí chybí jen formál-
ní souhlas členských států, který však 

Brusel (dra) – Evropský parlament 
odložil hlasování o návrhu, který má 
Evropskou unii přimět ke zrušení mini-
málních spotřebních daní na alkohol. 
Důvodem pro odklad jsou prý nadchá-
zející volby do Evropského parlamen-
tu v Bulharsku a tamní občané nemají 
o návrhu údajně dostatek informací. 
Předkladatelka návrhu Astrid Lullin-
gová však tvrdí, že důvody pro odklad 

jsou politické, protože socialisté usi-
lují o růst minimálních spotřebních 
daní na alkohol. 

Podle ní se však tento daňový systém 
neosvědčil a měl by být bez náhrady zru-
šen. Zavedena by měla být jen některá 
dobrovolná pravidla pro zdaňování alko-
holu. Neměla by však v žádném případě 
být závazná.  

Minimální spotřební daně na alko-
hol s výjimkou vína byly schváleny 
a zavedeny v roce 1992. Tehdy se člen-
ské státy jednomyslně shodly, že je tře-
ba, aby se spotřební daně v rámci Unie 
postupně srovnaly, což mělo vyrovnat 
velké rozdíly mezi jednotlivými státy, 
a vymazat tak určité tržní deforma-
ce. Tento cíl se však nikdy nepodaři-
lo naplnit. 

Jelikož jsou minimální spotřeb-
ní daně stanoveny v částkách, nikoli 
v procentech, jejich hodnota postupem 
času klesá. Evropská komise sice navr-
huje, aby se do minimálních spotřeb-
ních daní zpětně promítla inflace, ale 
neúspěšně. Naposledy snahu Komise 
zhatila Česká republika, jejíž tehdejší 
ministr financí Vlastimil Tlustý vetoval 
návrh na zvýšení daní. Vadilo mu, že 

se se zvýšením počítá i u piva. Kritikou 
však nešetřil ani na adresu celého systé-
mu minimálních spotřebních daní. 

Hlasování o návrhu na zrušení mini-
málních spotřebních daní by se mělo 
uskutečnit koncem května při plenárním 
zasedání ve Štrasburku. I kdyby ho však 
poslanci schválili, musely by se jím zabý-
vat i jednotlivé členské státy a jednomy-
slně ho schválit. Hlas parlamentu je totiž 

Pizza, těstoviny a výtečná zmrz-
lina. To jsou pojmy, které neod-
myslitelně patří k italské kuchy-
ni. Odborníci na jejich výrobu i 
obchodníci se setkali na 8. roční-

Květnovou Veronu provonil veletrh SIAB 2007
ku mezinárodního veletrhu peká-
renství, cukrárenství a jejich tech-
nologií SIAB 2007.

Veletrh se uskutečnil v italské Vero-
ně ve dnech 5. až 9. května 2007. Přes 
550 vystavovatelů z celé Evropy před-
vedlo na ploše 60 000 m2 poslední 
novinky z oblasti sladkého i slaného 
pečiva, těstovin, cukrářských výrob-
ků, pizzy či zmrzliny. Výstavu, věnova-
nu jak technologiím, tak i surovinám a 
polotovarům, letos navštívilo více než 
70 000 odborníků z Itálie i zahraničí.

SIAB není jen místem setkání nabíd-
ky a poptávky. Součástí veletrhu byl 
také bohatý doprovodný program. Stu-
denti škol pekařského a cukrářského 
zaměření ve věku do 20 let se v rám-
ci výstavy Richmont Club Italia utkali 
na 2. memoriálu Luciana Mignamiho o 
Richemotnskou trofej. Soutěž pořáda-
la prestižní Richemontská škola pekař-
ství a cukrářství v Luzernu. Škola záro-

veň zorganizovala přínosné semináře 
s odborníky či salon Production and 
Tasting, který již podle svého názvu 
umožnil návštěvníkům ochutnat pre-
zentované produkty.

Velkým tématem veletrhu SIAB byla 
pizza, jejíž konzumace na celém světě 
rok od roku stoupá. V expozici společ-
nosti Pizza & Pasta Italiana měli náv-
štěvníci možnost nahlédnout do umě-
ní výroby tohoto populárního pokr-
mu. Světový kulinářský mistr Riccardo 
Menon také předvedl, jak správně při-
pravit těsto na pizzu, ale i chléb, který 
se v pizzeriích podává jako předkrm. 
Novinkou letošního veletrhu SIAB
byla soutěž Acrobatic Free Style Cup, 
kde soutěžící předvedli, že příprava 
těsta je tak trochu i akrobatické umě-
ní. Nechyběl ani 2. ročník mezinárod-
ní soutěže International Pizza Dessert 
Trophy.

SIAB je veletrh, který podporu-
je především malé, rodinné a střední 

podniky. Své zastoupení však měly i 
tři „giganti“ na trhu – nizozemské spo-
lečnosti Kaak, Rademaker a německá 
Dios na. Na letošním ročníku veletrhu 
se též představila italská společnost 

Ipack-Ima Spa, zabývající se obalo-
vou technikou pro polotovary a hotové 
pekárenské výrobky. Více informací na 
www.siabweb.com.

Tereza Doležalová
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Pravidla EU pro balení potravin se zmírní, europoslanci souhlasili 

EP odložil hlasování o rušení daní na alkohol 
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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-po-
ptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),

·     další potravinářské služby dle specifických potřeb zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Nabídka zaměstnání na HPP
Konzultačně poradenská fi rma v oblasti potravin a stravování hledá do 
svých řad specialistu. Více informací o společnosti www.uniconsulting.cz.

Místo výkonu práce: Praha – Újezd nad Lesy 
Náplň práce:  oblast poradenství v národní a evropské potravinové 

legislativě při uvádění výrobků do oběhu (vypracování
značení, komunikace se zahraničními klienty), 
zavádění projektů a zajišťování školení v oblasti 
zdravotní nezávadnosti a hygieny, příprava 
a zavádění systémů kvality v potravinářství. 

Cizí jazyky: upřednostněni budou kandidáti s aktivní NJ nebo AJ.

Dovednosti: práce na PC na uživatelské úrovni, řidičský průkaz sk. B

Profi l kandidáta: –  absolvent vysokoškolského studia (vysoké školy 
se zaměřením na chemii a technologii potravin)

 –  pečlivost, samostatnost, komplexní myšlení, 
výborné komunikační schopnosti, fl exibilita, 
loajalita, příjemné vystupování

Nabízíme:  zázemí tuzemské společnosti s významným 
postavením na trhu, perspektivní  různorodou práci,
příjemný kolektiv, systém profesního vzdělávání,
motivující platové ohodnocení, mobilní telefon,
notebook.

Pokud Vás naše nabídka zaujala,
zašlete prosím svůj strukturovaný životopis v ČJ

na e-mailovou adresu:

info@uniconsulting.cz.
Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

V případě shody našich požadavků a Vaší nabídky budete zařazeni
do výběrového řízení a pozváni k osobnímu pohovoru.

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE

Třebízského ul.

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

– celé využitelné
jako kanceláře,

popř. skladové prostory

VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ

TEL: 381 253 796
Mobil: 607 512 909


