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Vážení čtenáři,
na stranách č. 10 –11
Vám přinášíme rozhovor
s Ing. Tomášem Révészem,
ředitelem Státního
zemědělského
intervenčního fondu
kém spektru témat, bližších i vzdálenějších potravinářskému průmyslu a všemu,
co s ním souvisí, co mu předchází a co na
něj navazuje. Za slovem SALIMA vidím
především příležitost pro všechny lidi
z oboru jednat ve velmi širokém záběru
o zkušenostech, trendech i příležitostech
a využít tak vysoké koncentrace odborníků, myšlenek, nápadů a produktů na jednom místě a v relativně krátkém čase.

Rok zdražování
Světem hýbe zpráva, že čínská ekonomika poroste dál nebezpečně
rychle, až jedenáctiprocentním tempem. Zároveň ale místní ekonomy
znepokojuje její inflace, která by měla dosáhnout až 4,7 procent. Ve srovnání s českými více než pěti procenty to zase nic tak hrozného není, nebo
by alespoň nemělo být. Anebo je tu druhá varianta, že naše česká inflace je povážlivá. Ve srovnání se švýcarskou ani ne dvouprocentní inflací
nebo tak nanejvýš tříprocentní v okolních zemích určitě. Spíš se lze tedy
přiklánět k druhému názoru a s tím i ke sdělení, že zdražování v České
republice přichází naráz. Dalo by se říci, všeho. Zdražuje se opakovaně
energie, doprava, platíme víc u benzinových pump, rostou ceny služeb
a zdražují se potraviny. Růst jejich cen je v těchto relacích zcela zákonitý a nemůže být ani žádným překvapením, přesto u mnoha lidí, dokonce
u renomovaných analytiků nebo některých bankéřů je.
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, pro to má vysvětlení. Společnost si zvykla, že u nás dál potravináři a zemědělci ponesou na svých
bedrech tíhu sociálního smíru a budou držet inflaci na uzdě. Ono to ale
nejde donekonečna. Jan Jedlička, ředitel největšího pekárenského celku
v zemi United Bakeries, to komentoval slovy: „Ať nás bankéři a ostatní
nekritizují. Ti jsou tady od toho, aby poskytovali služby, jichž my využíváme, a za to jim velmi dobře platíme jejich úrokové míry. My neřešíme jejich problémy a nenavážíme se do nich, když mění z našeho pohledu nevýhodně právě úrokové míry. Víme, že musí ekonomiku řídit, když
se přehřeje, musí ji umět usměrnit. Náš problém je v zásadní věci, to si
bankéři a analytici asi neuvědomují, nemůžeme přece nakupovat za světové ceny a prodávat za lokální ceny. Zatímco banka ztrátu 200 milionů korun za uplynulý rok vysvětlí špatným kurzem koruny, my to říci
nemůžeme, ač se nás to týká stejně tak. Za námi stojí akcionář a ten
v případě prodělku udělá jediné, vymění nás. Já nemohu přijít k akcionáři a říci, nám se to nepovedlo, máme ztrátu 200 milionů korun, protože koruna stoupá, tak udělejme za minulostí tlustou čáru a jeďme dál.
V našem případě si prostě dlouhodobě ztráty nemůžeme dovolit, a když
rostou ceny energie, náklady na dopravu, na surovinu, což je nejen obilí, musíme se podle toho zachovat a upravit ceny.“
Letos trh s potravinami i nadále bude ovlivňovat nejnižší stupeň světových zásob obilí. Vloni k tomu přispěla neúroda v Kanadě a Ukrajině. Jak jsme v minulých číslech Potravinářského zpravodaje přinesli ve
zpravodajství údaje od zdroje, prezident Americké farmářské federace
Bob Stallman a prezident Ukrajinské agrární komory Michail Gladij
se shodli v tom, že produkce obilí se v USA a Ukrajině přibližuje svým
množstvím a je zhruba na úrovni 40 milionů tun. Výpadek v ukrajinské
sklizni samozřejmě vliv na pokles světových zásob nutně má. V současné
době jsou zásoby také nejnižší za období posledních 30 roků a nedosahují ani 109 milionů tun. Zásoby kvalitní pekárenské mouky jsou také
na minimu a pohybují se kolem 25 milionů tun. V Austrálii je sice sklizeň obilí v závěru, ale už nyní se ví, že bude mnohem nižší než v předchozích letech. Z hektaru se tam v průměru sklízí tuna obilí, což je výrazně
méně, než je patnáctiletý předchozí průměr 1,73 tuny. Nízkou sklizeň
ovlivnilo sucho a dodám i svůj poznatek ze zhruba dvouměsíčního pobytu
na australských farmách před sedmi roky, kdy jejich způsob produkce je
z převážně míry extenzivní. Podle slov tamních farmářů je i tam možné
získávat 3 a více tun z hektaru, ale náklady jsou tak vysoké, že extenzita
vítězí. Letos by tedy do australských sýpek mělo přibýt přes 12,7 milionů tun zrna a to nejnižší úroveň světových zásob s obilím nijak nezvedne.
Přitom spotřeba obilí určeného potravinářství vzrostla na 444 milionů
tun. Z celkové úrovně potřeby, která dostoupila 610 milionů tun to jsou
zhruba dvě třetiny. Poptávka po krmivech se bude ale i nadále zvyšovat
a velký podíl na tom bude mít i nadále Evropská unie, kde z celkové potřeby obilí jde více než polovina právě na krmiva. Vyplývá z toho jediné,
že i letos bude zřejmě cena obilí pro zemědělce velmi dobrá, a věřme, že
počasí ani letos nezklame.
Podle zahraničních analytiků bude mít v zemědělství radost ze slibných zisků i skupina producentů zaměřených na produkci cukrové řepy.
V rámci sektoru komodit se právě jí předpovídá největší růstový potenciál, přesně řečeno cukru, ale i základní surovina k jeho výrobě, cukrová řepa, bude stále víc žádaná. Zatím byl cukr, stejně jako káva, bavlna
a kakao, velmi levný, přitom nabídka nekryje poptávku a to je jednoznačný signál pro zdražení. Je jen otázkou času, kdy ceny těchto komodit vyletí nahoru, jako je tomu nyní a bylo i v minulosti s ropou, zlatem a sójou.
Nahoru půjdou ceny surovin určených pro biopaliva a tím i právě zmiňovaná cukrová řepa, obilí, řepka a další suroviny vhodné pro tento průmysl.
Z dlouhodobého hlediska měl proto Václav Klaus ve svém novoročním
projevu pravdu v úvahách, co ovlivní mimo jiné ceny potravin. Zatím je
to sice zanedbatelné procento, které až tak nezdražuje jídlo, ale výstavba lihovarů určených k výrobě biopaliv a závodů na produkci metylesteru to potvrzuje. A to jsme ještě zemí v tomto případě velmi umírněnou.
Třeba sousední Německo nebo Rakousko a další evropské státy, o Americe nemluvě, na biopaliva vsadily a spotřeba suroviny bude na úkor něčeho dalšího, jak tomu v praxi běžně je. Zlevnění potravin se proto letos
a ani v nejbližších letech nedočkáme. Nutně to bude mít vliv na šetrnější zacházení s pečivem, ale i masem a jídlem jako takových, což je jistě
v pořádku a není co kritizovat.
Eugenie Línková

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám rozhovor,
který nám poskytl
Ing. Alexandr Tóth,
ředitel obchodní skupiny
akciové společnosti
Veletrhy Brno
Když se řekne
SALIMA, každý si
pod tímto názvem
představí něco jiného. Co znamená
SALIMA pro Vás?
Jestliže si pod
pojmem SALIMA
každý představí něco jiného, je to podle mého názoru jedině dobře. Dokazuje
to mnohostrannost zaměření našeho tradičního potravinářského projektu. Je to
veletrh s obrovskou tradicí, vždyť první

ročník se konal již v roce 1974, ale především s budoucností plnou zajímavých příležitostí. Nyní se píše rok 2008 a SALIMA
je opět největší přehlídkou tuzemského
potravinářství, navíc s tradiční rozsáhlou
zahraniční účastí. To dokazuje, že projekt
SALIMA má svůj smysl, své pevné místo
a je o něj stále zájem. Jsem přesvědčen,
že i díky dvouleté periodicitě je SALIMA
nadále – a jistě i v budoucnu zůstane –
oním unikátním místem pro realizaci
konkrétních jednání mezi vystavovateli a odbornými návštěvníky. Důležité je,
že tato jednání probíhají ve velmi širo-

Jak vidíte budoucnost tohoto veletrhu,
jehož první ročník se uskutečnil již v roce
1974?
Budoucnost potravinářských veletrhů
SALIMA (Salima, MBK, Inteco, Vinex)
vidím v dalším prohlubování nabídky
komplexních systémových řešení pro
všechny klíčové oblasti potravinářství – od
prvotní suroviny přes technologie zpracování, balení a skladování až po distribuci,
logistiku a vše další s tím spojené. Jsme
rozhodnuti a připraveni vytvořit podmínky pro efektivní match making mezi
těmi, kdo něco nabízejí, a těmi, kdo naopak něco hledají, a to například s využitím našeho projektu Business point i prostřednictvím další intenzivní komunikace
s odbornými návštěvníky. Veletrh SALIMA
chceme nabídnout jako platformu pro
kontinuální diskuzi a přenos informací
mezi všemi zainteresovanými subjekty,
a to i mimo veletržní dny.
Proč byste navštívil letošní potravinářské veletrhy SALIMA, kdybyste byl v pozici
nákupčího maloobchodního řetězce, technologa nebo koncového spotřebitele?
Nákupčí nejen lokálních maloobchodních řetězců na veletrhu hledají především další příležitosti k obohacení své
nabídky o nové a cenově přijatelné produkty i speciality. Jde o možnost dojednat
si výhodnější kontrakty s dodavateli, jak
novými, tak i stávajícími. Veletrh je místem, které přímo vybízí, aby se při zvýšené koncentraci nabídky a poptávky dosahovalo lepších cen. Obě skupiny, nákupčí i dodavatelé, samozřejmě mají různé
cíle, ale příležitost jich dosáhnout je na
obou stranách a výsledek záleží na jejich
přípravě a kompetentnosti. Maloobchodní řetězce jsou – zvláště v České republice
– poměrně specifickým sektorem, který
má své horlivé zastánce i horlivé odpůrce.
Nicméně je tady, je velice významný pro
koncového spotřebitele a tím samozřejmě
i pro všechny dodavatele. Maloobchodní
řetězce mohou z přehlídky, jaká je k dispozici na veletrhu SALIMA, jedině těžit.
Mohou se zviditelnit, odlišit svou nabídkou produktů, dostanou se ke kontaktům
a možnostem, které by je jinak stály daleko větší časovou a následně i finanční
investici.
V pozici technologa bych projekt SALIMA ocenil jako koncentrovanou prezentaci aktuálních trendů potravinářského průmyslu ve všech jeho fázích a oborech. Pro
technologa znamená veletrh efektivní příležitost seznámit se s nabídkou nových
možností, kromě potřebných informací
zde může získat i kontakty.
Poslední část otázky je nejsložitější.
SALIMA je odborný veletrh a vlastně až
na jeho konci se brány otevřou také koncovým spotřebitelům. Cílem jejich návštěvy by měly být především informace,
možnost získání širšího povědomí o trendech a nových produktech, které následně mohou požadovat v obchodní síti. Veletrh SALIMA, který začne 4. března 2008,
jim poskytne zajímavé srovnání tradičních potravin a nápojů, trendových potravin, biopotravin i více či méně exotických
specialit.
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SVS ČR je „jakostní“
Od počátku letošního roku opět „stoupla váha“ Státní veterinární správy ČR, a to i z mezinárodního hlediska. Na základě získaného certifikátu
o shodě s normou ISO 9001 vyplývá, že systém práce a organizace státního veterinárního dozoru odpovídá standardům EU.
Tento certifikovaný systém managementu jakosti v souladu s mezinárodní normou
ČSN EN ISO 9001
zavedla Státní veterinární správa ČR od konce listopadu
2007. Samozřejmě to nebylo zase až
tak jednoduché. O zavedení a uplatnění certifikovaného systému mana-

gementu jakosti v podmínkách SVS
ČR nejprve rozhodl Milan Malena,
ústřední ředitel SVS ČR. Cílem podle
něj bylo certifikací prokázat kvalitu,
účinnost a efektivnost řízení výkonu
veterinárního dozoru a dalších úkolů s cílem systematické péče o jakost
a neustálé zlepšování činností a procesů v oblasti celé šíře státního veterinárního dozoru. A na mezinárodním
poli doložit kompatibilitu systému ma-

nagementu jakosti SVS ČR se standardní praxí v zemích EU a schopnost rychlého přizpůsobení požadavkům EU ještě před předsednictvím
naší republiky.
Proces implementace systému managementu jakosti v SVS ČR probíhal
od počátku roku 2007 zhruba deset
měsíců. Během této doby Milan Malena vyhlásil tzv. „Politiku jakosti“, byl
dopracován systém vnitřních předpisů, provedena procesní analýza a nastaven systém řízení procesů zahrnutých do systému managementu jakosti. Celý proces nebyl jednoduchý,
samozřejmě bylo nutné získat všechny

pracovníky. A to se podařilo. Všichni
nabyli přesvědčení, že metody a způsob řízení podle modelu ISO normy
je potřebný, jednoznačně usnadňuje
rozhodovací činnost na všech úrovních řízení a současně je plnohodnotným ukazatelem komunikace jak s odbornou, tak i laickou veřejností.
Úspěšným posouzením systému
managementu jakosti SVS ČR nestrannou a nezávislou certifikační
společností a uděleným certifikátem
o shodě s normou ISO 9001 deklaruje vedení SVS ČR srozumitelnou formou jak zřizovateli (Ministerstvu zemědělství ČR), tak široké spotřebitel-

ské veřejnosti, že plnění úkolů v rámci
své činnosti dosahuje uplatňováním
principů certifikovaného, a tedy důvěryhodného manažerského systému
jakosti.
Někdo by mohl říci, že přece systém státního veterinárního dozoru už
„důvěryhodnější být nemůže“, však
systém vždy jako takový ocenily všechny dosavadní kontrolní mise z EU,
a v podstatě by měl pravdu. Ale z hlediska slaďování odborných, zejména
dozorových činností v rámci EU je
dobře, že Milan Malena, šéf Státní veterinární správy rozhodl o „certifikování“ našeho veterinárního systému.

2002, popřípadě zákazu z roku 2003.
Jakmile začalo ubývat „starších ročníků“, potvrdilo se očekávání, že nové výskyty u mladších zvířat prakticky nejsou možné. V roce 2006 byly při
povinném vyšetřování zjištěny tři případy, v roce 2007 pak již pouze dva.
Při posouzení všech případů je možné uvést, že všechny případy onemocnění BSE u nás byly zjištěny u skotu
narozeného před rokem 2001, jediným
nejmladším případem je kráva narozená 24. 1. 2001, tj. opět před přijatými
opatřeními.
Potvrdilo se, že původcem nákazy bovinní spongiformní encefalopatií
(BSE) byla zejména dovozová kontaminovaná masokostní moučka, která
se nepřímo mohla dostat do krmných
směsí pro skot. V současné době lze
říci, že se stejně jako v ostatních členských zemích EU masokostní moučky
pro hospodářská zvířata používat nesmí, přičemž znovu opakujeme, že to-

to u nás nebylo povoleno již od roku
1991. Pokles výskytu BSE, jako je v naší republice, je i v ostatních členských
zemích EU.
Od roku 2001, kdy se u nás na
BSE vyšetřuje, bylo celkem prověřeno
1 206 657 vzorků mozků skotu a na toto množství bylo zjištěno 28 případů
onemocnění. Sestupná tendence výskytů je zřejmá, avšak přesto je možné, že se v následujících letech BSE
vyskytne. Lze ale potvrdit, že rizikové
skupiny, starší zvířata, budou i nadále
pod kontrolou.
Pro zákazníky řeznictví je však zásadním sdělením to, že se případně
rizikové části jatečných těl skotu odstraňují (tzv. specifikovaný rizikový
materiál), a to bez ohledu na to, že se
všechny kusy nad 30 měsíců vyšetřují. Tudíž lze potvrdit, že na pulty řeznictví se dostává maso jen takové, které splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti.

BSE 2007
bu krmiv pro přežvýkavce a pro
nepřežvýkavce a oddělit přepravní
prostředky s cílem zabránit křížové kontaminaci krmiv. Dalším krokem byl pak od listopadu roku 2003
zákaz zkrmování masokostních
mouček všem hospodářským zvířatům. Je třeba uvést, že v ČR se
nesměly moučky skotu podávat již
od roku 1991 (na základě vyhlášky
MZe č. 413/1991 a posléze vyhlášky č. 362/1992). Výskyt BSE v naší
republice zřejmě způsobila nepřímá kontaminace krmiva dovozovými masokostními moučkami, popřípadě krmnými směsmi pro skot,
a to moučkami, které do roku 2003
bylo možné používat například pro
krmení prasat či drůbeže.
Při příležitosti hodnocení výskytu BSE v uplynulých letech si dovolíme malou retrospektivu. Pohlédneme-li na uplynulé roky, lze

uvést, že zásadním krokem „proti
BSE“ bylo přijetí vyhlášky k zákonu o krmivech v roce 2002, která uložila oddělit linky pro výro-

V roce 2005 došlo k „vrcholu“, bylo zjištěno celkem osm případů, šlo
však ještě o kusy, které se narodily
před uplatňováním opatření z roku

I ptáci jsou smrtelní

Pro klid v zimě

Se vzpomínkou na loňské problémy s aviární influenzou a s ohledem na
občasné informace o nálezu uhynulých labutí vyvstává otázka, zda letos
opět hrozí ptačí chřipka. Ano, hrozí, je zřejmé, že virus tohoto onemocnění se v životním prostředí na celém území Evropy vyskytuje.

Kde jsou ty časy, kdy lidé v zimě
odpočívali a nabírali sil na zemědělskou sezonu. Dnes, kdy v zemědělství pracuje jen několik procent
práce schopného obyvatelstva,
o nějakém odpočívání při opravě
cepů a jiného zemědělského náčiní
nelze hovořit. Jakmile napadne trochu sněhu, míří tisíce lidí do volné
krajiny a hor za zimními radovánkami. K tradičnímu lyžování přibývají
další způsoby užívání si, například
na snowboardech, a v poslední
době zejména na terénních čtyřkolkách a sněžných skútrech, se
kterými někdy brázdí pole a i lesní tišiny.

Je logické, že v zimním období mrtvolky ptáků v přírodě méně unikají
pozornosti. I letos se vyskytují jednotlivé případy uhynulých labutí. Všechny tyto úhyny lze dosud přičíst přirozeným příčinám. Mezi ty patří stáří, horší zdravotní stav, alimentární problémy,
parazitární onemocnění apod.
Samozřejmě Státní veterinární správa ČR nebere situaci na lehkou váhu
a i nadále pečlivě sleduje nákazovou
situaci v chovech drůbeže i zdravotní
stav volně žijících ptáků. V loňském
roce jsme na ptačí chřipku vyšetřili
přes 600 volně žijících ptáků a preventivně v rámci sledování vyšetřili 192
hospodářství s chovem drůbeže.

Po loňských nepříjemných zkušenostech se zavlečením aviární influenzy do chovů drůbeže lze oprávněně
očekávat, že si chovatelé dobře uvědomili potenciální riziko a dodržují
všechna preventivní veterinární opatření. Je třeba zmínit, že i nadále mají chovatelé povinnost hlásit krajským
veterinárním správám každou podezřelou změnu zdravotního stavu chované drůbeže, pokles snášky, snížení
příjmu potravy či vyšší, podezřelé úhyny drůbeže.
Zatím se zdá, že „je klid“, přesto je
třeba být ve střehu. Proto Státní veterinární správa ČR chovatele upozorňuje:
Chovatelé, bděte!

V souvislosti s těmito aktivitami je
nanejvýš vhodné připomenout, že je
třeba brát ohled na volně žijící zvířata. Veškerý hluk a provoz mimo

vyznačené cesty a sportovní areály
zvířata znejisťuje, plaší a vyčerpává.
Vyplašená zvěř se dává v hlubokém
sněhu na úprk a při nadměrném vyrušování se vysiluje a je ohroženo její
zdraví. Následkem námahou zvýšeného dýchání (hyperventilace) mohou
být záněty horních cest dýchacích,
záněty plic, vyčerpání a úhyn. Za velmi nevhodné lze považovat i pohyb
psů na volno, popřípadě bez vodítka
v lese nebo ve volné krajině, pokud
lze předpokládat, že se v ní vyskytuje zvěř.
Hovoříme-li o zimních rizicích, je
při této příležitosti dobré připomenout, že je nutné i sledovat silážní
jámy a jímky v okolí zemědělských
hospodářství, neboť do odkrytých
jam či jímek může hladová zvěř hledající potravu spadnout, popřípadě
se utopit.

Přát štěstí a zdraví, anebo naopak?
I v nastávajícím roce 2008 je
jednou z hlavních priorit státního veterinárního dozoru přispívat
k tomu, aby lidé nacházeli na pultech obchodů zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu.
A připustíme-li, že to může méně nápadným způsobem přispívat
i k pocitu štěstí, lze to považovat
za jednu z vůdčích pohnutek, které
Státní veterinární správu ČR motivují.
Kromě rutinního veterinárního dozoru a speciálních cílených akcí, jejichž efektem je právě zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin, i v letošním roce SVS ČR opět počítá s řadou
kontrolních misí orgánů EU. Jde především o DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele,

popřípadě jeho součást Food and Veterinary Office – Potravinový a veterinární úřad se sídlem v Dublinu), jehož
inspektoři navštěvují všechny členské
země a prověřují systém veterinárních
kontrol, systém dozoru při obchodování apod. Dosud všechny mise v ČR
konstatovaly, že systém našeho veterinárního dozoru je plně funkční a nikdy inspektoři neshledali žádné závady, které by mohly být příčinou pro přijetí nějakých opatření.
Na rok 2008 zatím počítáme se čtyřmi misemi. První, v posledním lednovém týdnu, se bude týkat vyhodnocení
dovozních a popřípadě tranzitních kontrol a stanovišť hraniční kontroly. Tím
se rozumí kontrola především na jediné naší pohraniční veterinární stanici
na letišti v Praze-Ruzyni. Další avizovaná mise by měla následovat počátkem

února a měla by postihnout kontroly
v oblasti hygieny potravin, nicméně se
bude státního veterinárního dozoru týkat ne tak zcela. Termín mise na kontrolu nakládání s vedlejšími živočišnými produkty zatím nebyl přesně stanoven. Vedlejšími živočišnými produkty
se rozumí především odpady a popřípadě suroviny pro další technické, nikoli potravinářské zpracování. Z roku
2007 byla odložena mise, která by měla prověřit opatření směřující k likvidaci salmonel v chovech hospodářských
zvířat. Ani v tomto případě nebyl termín zatím přesně stanoven, zdá se, že
nejdříve s ní lze počítat až po květnu.
Je pravděpodobné, že naši republiku
navštíví do konce roku 2008 ještě několik dalších misí.
Kromě misí z EU (DG SANCO)
však naši republiku zřejmě navštíví mi-

se z USA s cílem ověřit u provozů, které mají zájem vyvážet do Spojených
států, zda splňují americké standardy.
S touto počítáme zřejmě v září. Dále pak je pravděpodobné, že obdobně
navštíví některé zpracovatelské závody v ČR i inspektoři z Ruské federace.
Ani jedna ze zmíněných misí zde nebyla poprvé, není to tedy žádnou novinkou a jak pracovníci státního veterinárního dozoru, tak zástupci zpracovatelských závodů nejsou zaskočeni.

Tyto skutečnosti uvádíme pro představu šíře činností, které orgány státního veterinárního dozoru musejí, kromě
„těch normálních“, obsáhnout. S tím
je spojena samozřejmě obsáhlá administrativa, nicméně je třeba si uvědomit to, že právě na tom, zda obstojíme
před „kritickým okem“ EU inspektorů záleží, jak budou moci naši případní vývozci uspět na intrakomunitárním
trhu. Dosud jsme uspěli vždy.
Josef Duben, SVS ČR

Další informace
z oblasti Státní veterinární správy
lze získat na internetových stránkách SVS ČR:

www.svscr.cz
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Jan Stoklasa novým generálním ředitelem
Kosteleckých uzenin
Kostelec – Počátkem ledna došlo
k personální změně ve vedení Kosteleckých uzenin, a. s. Novým generálním
ředitelem společnosti se stal Ing. Jan
Stoklasa.

ninách na pozici finančního ředitele již od
roku 2003. Finančním řízením se zabýval
již dříve v Benzině, Aliachemu, Spolaně
a Chemopetrolu. Jan Stoklasa je absolventem Českého vysokého učení technického
v Praze, mluví anglicky a rusky. Je ženatý
a má jedno dítě.
Kostelecké uzeniny ročně zásobují český trh více než 65 tisíci tun masa a uzenin
a trvale si udržují pozici největšího producenta masa a masných výrobků s garancí vysoké kvality. V roce 2007 investovala společnost do řady technologických novinek, jako
je např. kalibrace masa nebo balení do speciální ochranné atmosféry. Výraznou změnou
prošel design loga a obalů všech výrobků.
Jitka Adamčíková
Agrofert Holding, a. s.

Jan Stoklasa tak ve vedení nahradil Petra
Cingra, který od počátku roku zastává pozici výkonného ředitele společnosti Agrofert
Holding, a. s., jehož jsou Kostelecké uzeniny součástí. „Neustále sledujeme trendy
a chceme zaujmout novým typem produktů, jejich balením a ušetřit spotřebitelům čas
s přípravou pokrmů,“ představuje svou strategii Ing. Jan Stoklasa. Plánuje také rozvoj
stávající řady bio produktů a uzenin s výrazně sníženým obsahem soli a tuku.
Jan Stoklasa působil v Kosteleckých uze-

Inspekce zastavila
prodej nekvalitních
džemů
Státní zemědělská a potravinářská inspekce řešila několik stížností spotřebitelů, které se týkaly kvality prodávaných džemů. V jednom případě
šlo o meruňkové džemy, které do
sítě prodejen společnosti Penny Market s. r. o. distribuovala přerovská firma PeMaP s. r. o. Jednalo se o tyto
džemy:
Džem meruňkový (450 g, datum minimální trvanlivosti
19. 12. 2008, původ z Polska)
Džem meruňkový (450 g, datum minimální trvanlivosti
28. 06. 2009, původ z Řecka)
Výsledky laboratorní analýzy prokázaly, že oba džemy
obsahovaly nižší podíl meruněk, než bylo deklarováno na
obalu a než předepisuje příslušná vyhláška. Polský džem
byl navíc nastaven kousky dýně, která nebyla uvedena ve
složení. Uvedený prohřešek byl klasifikován jako klamání
spotřebitele.
V dalším případě si spotřebitel stěžoval na plesnivý džem
zakoupený v obchodu Norma. Inspektoři na základě toho
podnětu odebrali vzorky dvou džemů, u nichž se poté zjistil téměř o polovinu nižší celkový obsah cukrů, než je předepsáno. Vzhledem k tomu, že cukr u džemu slouží jako
konzervační látka, mohou se tyto džemy zkazit ještě před
uplynutím doby trvanlivosti. Konkrétně se jednalo o tyto
výrobky dovezené z Polska:
Jan Sadownik i Synowie, Jahodový džem (280 g, datum
minimální trvanlivosti 06/04/2008)
Jan Sadownik i Synowie, Meruňkový džem (280 g, datum
mininální trvanlivosti 01/12/2008)
Penny Market i Norma již uvedené výrobky stáhly z prodeje. Spotřebitelé, kteří si některý z těchto výrobků zakoupili ještě před stažením, mohou žádat o reklamaci buď přímo u prodejce, nebo u českého distributora.

Kofola stahuje
z obchodů zapáchající
ledový čaj
Na základě podnětu spotřebitele provedla Státní
zemědělská a potravinářská inspekce kontrolu nealkoholického nápoje JUPÍ Ice Tea citrón (balení 0,5
litru, datum minimální trvanlivosti 05/2008) v supermarketu Hypernova v Praze. Na místě inspektoři
zakázali další prodej tohoto nápoje kvůli nevyhovujícím senzorickým vlastnostem – výrobek měl netypický chemický zápach, byl kalný a obsahoval sražené
chuchvalce. Nevyhovující šarži výrobku lze identifikovat podle označení L239, které je uvedeno na víčku nápoje.
Nápoj vyrobila společnost Kofola a. s. a část této šarže
distribuovala také na Slovensko a část do Polska. Dle nařízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce musel
výrobce o závadě neprodleně informovat všechny své odběratele a také musel začít stahovat tento výrobek z obchodní
sítě. Zároveň se zavázal, že znovu prověří čistotu a kvalitu
surovin, z nichž je nápoj vyroben.
Martina Šmídtová, SZPI

Konference Biopotraviny ve veřejném stravování
představí zkušenosti z Evropy
Brno (red) – Součástí doprovodného programu mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008 bude mezinárodní konference o využití biopotravin v oblasti veřejného stravování
s názvem „Biopotraviny ve veřejném
stravování – Zdraví a udržitelnost na
talíři“. Konference proběhne 5. března
2008 a jejím cílem je podpořit zavádění a používání biopotravin ve veřejném
sektoru s důrazem na školní a nemocniční stravování.
Konference Biopotraviny ve veřejném
stravování je první mezinárodní konference
v České republice a ve střední Evropě, která se bude primárně věnovat roli veřejného
stravování z pohledu zdravotních a ekologických výhod konzumovaných potravin. Na
konferenci se sejdou významní mezinárodní
odborníci, kteří přednesou příklady nejlepší
praxe z několika evropských zemí v oblasti
využití biopotravin ve veřejném stravování.
Konference podtrhne důležitost potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, ideálně biopotravin, v jídelníčku školních jídelen, nemocnic, sociálních zařízení a jiných zařízení veřejného stravování.
Bude se zabývat výhodami, které biopotraviny přinášejí pro zdraví veřejnosti, ochranu krajiny a prosperující místní ekonomiky. Záštitu nad konferencí převzal ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a 1. náměstkyně primátora města Brna
paní Barbora Javorová. Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj.
Konference přivítá opravdové experty s mnohaletými zkušenostmi při zavádění produktů ekologického zemědělství do
veřejného stravování.
Paní Silvana Sari, vedoucí oddělení vzdě-

lávání na římském magistrátu, se podělí
o své zkušenosti při zavádění biopotravin
do školního stravování v Římě. V hlavním
italském městě se pro tamní školáky denně
vaří na 150 000 jídel z biosurovin.
Jaké úspěchy mají se zaváděním biopotravin do škol, nemocnic a domovů důchodců
u našich jižních sousedů, se pochlubí paní
Rosemarie Zehetgruber z Rakouska.
Joanna Collins představí účastníkům projekt Food for Life, který se ve Velké Británii
snaží podpořit používání místních a ekologických potravin ve školách.
Biopotraviny od místních ekozemědělců
si mohou vychutnávat i pacienti Královské
nemocnice v britském Cornwallu. Jak se to
podařilo na konferenci, přednese vedoucí
projektu Roy Heath.
V Německu již funguje více než 1 500
velkokuchyní, certifikovaných pro podávání biojídel. Rainer Roehl představí výhody
a výzvy tohoto velkého projektu, podporovaného německou vládou.
Účastníci konference se ale mohou těšit
na další příklady z Rakouska, Německa, Itálie, Velké Británie a Dánska.
Jednodenní konference je určena profesionálům i státním zaměstnancům pracujícím
v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání, produkce a distribuce potravin. Delegáti konference se seznámí s inspirujícími lidmi, pro
které je poskytování zdravých jídel více než
jen zaměstnání, a budou mít možnost mluvit s kuchaři, učiteli a profesionály z oblasti
cateringu, kteří již biopotraviny používají.
Konference Biopotraviny ve veřejném
stravování nabízí také skvělou příležitost
potkat se s kolegy a odborníky z oboru,
ochutnat vynikající biojídla připravená předním šéfkuchařem a zdarma, v rámci vstupenky na konferenci, navštívit mezinárodní

potravinářské veletrhy SALIMA – největší
středoevropské setkání odborníků z potravinářské branže.
Více informací, kompletní program
a zvýhodněná registrace je možná na online
na www.salima.eu.
Další informace:
Tom Václavík, Tel: 541 263 456,
776 760 700, tom@greenmarketing.cz
Základní informace o konferenci

Mezinárodní konference o využití
biopotravin v oblasti veřejného stravování
součást doprovodného programu mezinárodních potravinářských veletrhů
SALIMA 2008
5. března 2008, 9.00–15.45 hod
Výstaviště Brno, pavilon E,
sál tiskového střediska
S účastí:
IFOAM - International Federation
of Organic Agriculture Movements
Partneři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravský kraj,
Statutární město Brno
Garant odborného programu:
Mgr. Tomáš Václavík – Green Marketing
Organizátor konference:
Veletrhy Brno, a. s., kontakt:
Ing. Eliška Ondráčková,
tel: +420 541 152 530,
email: eondrackova@bvv.cz,
www.salima.eu

Zemřel nestor potravinářů
prof. Ing. Vladimír Kyzlink, DrSc., Dr.h.c.
Začátkem roku nás zasáhla smutná zpráva, že 3. ledna 2008 zemřel
prof. Ing. Vladimír Kyzlink, DrSc.,
Dr.h.c., ve věku bohatě naplněných 93 let, nestor české a moravské potravinářské vědy. Byl více než
půl století jejím významným spolutvůrcem a vychoval celé generace vědecko-výzkumných pracovníků,
pedagogů, potravinářů, konzervářů,
ale i ovocnářů a zelinářů.
Narodil se 29. 1. 1915 v Brně, kde také
vystudoval Vysokou školu zemědělskou
(1938). Pracoval pak ve funkci vedoucího výzkumu firmy Biochema Modřice
(1939–1948), stal se docentem a profesorem na VŠZ v Brně (1947–1952) a posléze profesorem na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze (1953–1983); v roce 1983 vstoupil do důchodu.
Měl iniciující podíl na zřízení a realizaci vysokoškolského studia zahradnického

(1947) a potravinářského (1952) na VŠZ
v Brně. V roce 1952 bylo potravinářské studium přesunuto do Prahy. Zde prof. Kyzlink vybudoval katedru konzervárenství

a celý obor konzervace potravin pozvedl
na úroveň vysokoškolské discipliny. Jeho
rozsáhlá vědecká, publikační přednášková
a pedagogická činnost byla završena knihou „Principles of food preservation“, kterou vydalo renomované světové vydavatelství Elsevier v roce 1990 a která je stále
citována ve světové literatuře.
Jeho dílo bylo mnohokrát oceněno u nás i v zahraničí. Byla to zejména
Médaille d’argent Commision international d’industrie alimentaire, Paris 1960,
řada dalších vyznamenání a medailí za
zásluhy, titul zasloužilý učitel, medaile
Komenského 2000, čestné členství ČAZV
(1990), záslužná medaile SVŠT Bratislava a čestný doktorát MZLU 1992.
Odešel nejen vynikající odborník a vědec ve svém oboru, ale i člověk, jehož
charakter formovaly již v období mezi
dvěma válkami skautské zásady čestnosti, pracovitosti a přátelství.
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
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České pivovary a pekárny se prezentovaly na veletrhu Grüne Woche v Berlíně
Internationale Grüne Woche,
jedna z nejvýznamnějších potravinářských a zemědělských výstav na
světě, na svůj letošní 73. ročník do
Berlína opět přilákala stovky vystavovatelů a tisíce návštěvníků z řad
odborné i laické veřejnosti. Tradičně zde i naše republika měla svou
národní expozici, na které se tentokrát představily především pivovary a pekařské firmy.

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič se svým německým protějškem Horstem Seehoferem

„Národní expozici na tomto veletrhu
organizuje ministerstvo zemědělství už
od roku 1995. Náš stánek byl tradičně
v hale 10.2 a letos se představil například Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Michelské pekárny, Pecud Ždanov, společnost Inpeko nebo Jizerské pekárny,“ vysvětluje ministr Gandalovič.
IGW byly pro ministra Gandaloviče také příležitostí k jednání se spolkovým ministrem potravinářství, zemědělství a ochrany spotřebitele SRN
panem Horstem Seehoferem, k bilaterálním jednáním se státním ministrem
pro životní prostředí a zemědělství
spolkové země Sasko panem Rolandem Wöllerem na téma SZP, Health
Check, rozvoj venkova, společné zájmy nebo projekty ve vodním hospodářství. Výstava poskytla prostor také k setkání s ministrem zemědělství
Švédského království panem Eskilem
Erlandssonem a setkání se státním tajemníkem Ministerstva zemědělství
a rozvoje venkova Maďarské republiky panem Zoltánem Gögösem.

Ing. František Sládek, CSc. (vpravo), vrchní ředitel MZe ČR a ředitel Úřadu pro
potraviny při prohlídce ruské expozice.
Fota: Eugenie Línková

Výstava Internationale Grüne
Woche se poprvé konala v roce 1926.
Její charakter je prodejní i kontraktační a účast na veletrhu je vystavovateli
vnímána jako prestižní záležitost a příležitost k setkání nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí celé Evropy.
Letošní ročník proběhl v Berlíně
ve dnech 18.–27. ledna. Prezentovány
byly čerstvé potravinářské produkty,
maso, ryby a mléčné výrobky v kom-

binaci s prezentací piva, vína a dalších alkoholických nápojů. Na základě poptávky návštěvníků IGW zahrnuje i přímý prodej bioproduktů.
Dále se na IGW představil sektor
lesnictví a zahradnictví. Každoročně jsou obměňována aktuální témata, např. obnovitelné zdroje, šlechtění dobytka a technologie, a v rámci
IGW se proto pořádá mnoho doprovodných programů, seminářů a přednášek.

Gandalovič v Bruselu vystoupil proti navrhovaným diskriminačním opatřením
Debata k tzv. Health Checku, tedy prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, pokračuje. Na Radě ministrů zemědělství a rybolovu ministři prezentovali priority jednotlivých členských zemí. Pro Českou republiku jsou zásadní nástroje snížení výdajů na Společnou zemědělskou politiku, snížení objemu přímých plateb a režim SAPS.
Zachování systému SAPS (Single
Area Payment Scheme, zjednodušený systém přímých podpor) pro nové
členské státy až do roku 2013 je podle ministra Gandaloviče pozitivní, je
ale potřeba v dalším období řešit specifický přístup k tzv. citlivým sektorům

(jedná se o sektory, které jsou v jednotlivých členských státech EU tradiční
a nezastupitelné. V ČR jde o pěstování lnu, chmele, produkci škrobu a chov
skotu). ČR vítá také snížení objemu
přímých plateb ve prospěch rozvoje
venkova. Je ale nutné zajistit, aby pře-

souvané částky byly v jednotlivých státech srovnatelné, a nedošlo tak k narušení konkurenceschopnosti. Současný
systém vede k tomu, že v zemích s většími podniky je převáděno do rozvoje
venkova větší množství prostředků než
v zemích s malými podniky. Měla by
proto být odstraněna výjimka pro farmy do 5.000 EUR/rok a tím by došlo
k rovnoměrnému převodu ve všech státech EU.
„Navrhuji zavést modulaci, tedy převod
finančních prostředků z přímých plateb

do rozvoje venkova, pro všechny podniky
bez ohledu na jejich velikost, to znamená odstranit hranici pěti tisíc eur. Modulace podle návrhu komise by se dotkla
více než poloviny českých farem. V našich
podmínkách pětitisícový strop odpovídá
farmě obhospodařující asi osmnáct hektarů,“ vysvětlil ministr zemědělství Petr
Gandalovič.
Zásadní jsou pro ČR návrhy nástrojů na snížení objemu výdajů na Společnou zemědělskou politiku. Opakovaně deklarujeme, že opatření reduku-

jící přímé platby jen na bázi velikosti
farmy jsou pro Českou republiku nepřijatelná.
„V České republice by přímé platby byly sníženy o zhruba čtrnáct procent, což je nejvíc ze všech členských států. Opatření by dopadlo na 2014 současných podniků, které obhospodařují
téměř sedmdesát sedm procent zemědělské půdy,“ vysvětlil 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Došlo by k diskriminaci podniků, které by jinak na trhu obstály,“ dodal.

Unie zpřesňuje podmínky přímých podpor v rámci SZP
Nová pravidla a režimy přímých podpor v rámci Společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova byla předmětem rozpravy na Radě
ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Z pohledu nových členských
států EU se jako zásadní jeví upřesnění požadavků na realizaci cross-compliance a právní úpravy přímých plateb.
Pozitivní je z našeho pohledu zvýšení pravidla de minimis v případě méně
závažných porušení zásad cross-compliance na částku 100 EUR, a to především z hlediska snižování administrativní zátěže.
„Vzhledem k tomu, že celou řadu
předmětných nástrojů je třeba zavést
urychleně, optimálně už v roce 2008,

byl schválen kompromisní návrh. Podle něj budou podmínky cross compliance aplikovány postupně v letech
2009 až 2011. Například zásady týkající se welfare zvířat a veřejného zdraví budou pro nové členské státy platit až od roku 2011,“ vysvětlil ministr
zemědělství Petr Gandalovič. „Ochota schválit tento návrh ale byla pod-

míněna příslibem Komise pokračovat
v debatě ohledně náběhu cross compliance a některých dalších nedořešených
otázek ještě jednou v rámci tak zvaného
Health Checku, tedy prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky,“ dodal
1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
Cross compliance podmiňuje čerpání dotací přiznaných v rámci SZP
dodržováním sady unijních právních
předpisů zaměřených hlavně na ekologii, nezávadnost potravin, správné
zacházení s hospodářskými zvířaty
a rostlinolékařství.
Státy EU-15 aplikovaly cross com-

pliance v tříletém přechodném období,
kdy už přijímaly přímé platby v jejich
plné výši. V případě nových členských
států ale návrh předpokládal aplikaci
cross compliance ještě v době používání režimu SAPS a v době, kdy by nedostávaly přímé platby v plné výši. Evropská legislativa byla dosud nastavena
tak, že nové členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a zároveň aplikují systém jednotné platby na plochu
SAPS, by měly zavést kontrolu zákonných požadavků na hospodaření v roce
2009. Česká republika společně s dalšími členskými státy dlouhodobě zastá-

vala pozici, že by nové členské státy
měly plně aplikovat cross compliance
až od okamžiku, kdy budou mít nárok
na čerpání 100 % přímých plateb, tedy
od roku 2013. Nicméně v rámci přijatelného konsenzu a v souznění s ostatními novými členskými státy skupiny
V4 jsme byli ochotni daný kompromis
přijmout a ke všemu se vrátit v rámci
Health Checku.
„Dojde-li k porušení podmínek crosscompliance a sankce nepřevýší sto euro,
nebudou už vyžadovány následné kontroly, pouze doložení nápravy,“ uvedl ministr
Gandalovič.

Počet ekologických zemědělců a výrobců biopotravin je nejvyšší v historii
Systematická podpora ekologického zemědělství a produkce biopotravin
ze strany ministerstva zemědělství se projevuje stabilním nárůstem počtu
ekologicky hospodařících farmářů a výrobců biopotravin. Ke konci loňského roku hospodařilo podle zásad ekologického zemědělství 1318 zemědělců a 253 subjektů vyrábějících biopotraviny pro konečného spotřebitele.
Počet ekologicky hospodařících
zemědělců se tak během roku 2007 zvýšil téměř o 400 farem, počet výrobců biopotravin o 100 podniků. Výměra zemědělské půdy dosáhla více než 310 000
ha, což představuje 7,35 % z celkové
výměry zemědělské půdy. V průběhu
roku 2007 se zvýšil také počet ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1625
ha, výměra vinic 245 ha. Je registrováno také 6 ekologických chovatelů včel.
„V posledním období jsme se zaměřili především na propagaci výhod ekologického zemědělství mezi spotřebiteli. Jejich zvýšená poptávka po biopotravinách
přesvědčila zemědělce i zpracovatele, že
produkce biopotravin je dobrá podnika-

telská příležitost. A to nás největší propagační akce teprve čeká, v nejbližší době se rozběhne tříletá státní kampaň na
zvýšení informovanosti široké veřejnosti o biopotravinách, kterou bude z 50 %
spolufinancovat Evropská komise,“ vysvětlil důvody nárůstu ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Jednou z důležitých výhod biopotravin pro spotřebitele je jejich kvalita. Z výsledků čtyřletého výzkumu
financovaného Evropskou unií vyplývá, že biopotraviny obsahují vyšší
obsah antioxidantů a dalších pro zdraví důležitých látek než klasické potraviny. Studie prokázala, že např. biomléko obsahuje o 50–80 % více nutričních látek a má vyšší obsah vitaminu

E. Bioovoce a biozelenina obsahuje až
o 40 % více antioxidantů, které snižují riziko např. srdečních onemocnění.
Biošpenát a zelí obsahují více minerálů, včetně železa, mědi a zinku.
Pravidla ekologického zemědělství
a výroby biopotravin jsou jasně upravená naší i evropskou legislativou (zákon
č. 242/2000 Sb., nařízení Rady (EHS)
2092/91), jejich dodržování je tak garantováno státem. Ministerstvo zemědělství pověřuje k činnosti kontrolní organizace, které přímo na ekologických
farmách a ve výrobnách biopotravin
dodržování pravidel kontrolují. Certifikovanou biopotravinu pozná spotřebitel podle národního loga „BIO“ a kódu
příslušné kontrolní organizace, kterými jsou KEZ o. p. s., ABCERT GmbH
a BIOKONT CZ, s. r. o. Biopotraviny
mohou být označeny také logem EU,
jehož použití na obale biopotravin bude od roku 2009 povinné pro všechny
členské státy EU.

PODROBNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE
UKAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA.
31. 12. 2006

31. 12. 2007

963

1318

281 535

312 890

6,61

7,35

Výměra orné půdy (ha)

23 478,57

29 505

Výměra trvalých travních porostů (ha)

232 189,53

257 899

1 195,61 (sady
+ vinice)

1625

Počet ekofarem
Výměra zemědělské půdy v ekologickém
zemědělství (ha)
Podíl ekologického zemědělství na celkové
výměře zemědělské půdy (%)

Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
Ostatní plochy (ha)
Počet výrobců biopotravin

245
24 670,97
152

23 616
253
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
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Vláda schválila novelu vodního zákona
Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na zasedání vlády novelu vodního zákona. Novela byla schválena a výrazně usnadní realizaci protipovodňových
opatření.
„Pro budování protipovodňových
opatření je nezbytné mít zajištěny pozemky pro tato opatření, a proto přicházíme s novelou vodního zákona,
která umožní v krajních případech pozemek pro stavbu vyvlastnit. Vyvlastnění je možné pouze v případě, kdy není možné pozemek získat jinak, například výkupem nebo výměnou pozemků
za jiné,“ říká k novele ministr Gandalovič.
Novela zároveň řeší existující, ale
nepoužívaný institut území určeného

k rozlivu povodně. Úprava podporuje
zachování stávající zemědělské nebo
lesnické produkce na územích určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Pokud by k takovému
rozlivu došlo, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována.
„Pro následující léta máme připraveno přes 14 miliard korun a ty chceme
rychle a efektivně využít,“ říká Gandalovič a doplňuje: „řadu projektů už jsme úspěšně uzavřeli, ale mnoho práce
nás ještě čeká.“
V rámci programu Prevence před
povodněmi II je připravena na léta
2007–2012 suma zhruba 10 mld. Kč.
Z těchto prostředků by měly být realizovány např. projekty: zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci,
projekty v Radotíně, Tróji a Zbrasla-

vi, ochranná hráz na řece Odře v Ostravě Hrušově a řada dalších. V tomto programu jsou zahrnuty zkušenosti s povodněmi v ČR, je kladen
důraz na systematičnost řešení a na
co největší efekt v rizikových oblastech. Tyto oblasti byly identifikovány
v průběhu povodní v posledních deseti letech.
Dalším krokem je program čítající zhruba 4 mld. Kč směřující na
rekonstrukce a odbahnění rybníků
a malých vodních nádrží, které by
se díky tomuto programu měly více
zapojit do protipovodňové prevence,
což znamená zejména ochranu menších sídel a zabránění lokálním záplavám.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Nové jednotné školení inspektorů
Společný projekt Ministerstva
zemědělství a Vysoké školy chemicko-technologické nazvaný „Jednotné školení inspektorů pro zvýšení
bezpečnosti potravin I“ byl realizován v měsících listopadu a prosinci roku 2007. Obdobná školení jsou
prováděna v členských zemích
Evropské unie s cílem realizovat
kontroly jednotnějším, objektivnějším a přiměřenějším způsobem
na základě nařízení EP a Rady (ES)
č. 882/2004. Smyslem těchto školení je posílit ochranu spotřebitele,
zdraví a pohodu zvířat a zdraví rostlin, obchod s bezpečnými potravinami a rovný obchod se třetími
zeměmi, zejména s rozvojovými.
Jednotné povinné školení organizuje
oddělení bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství podle požadavku
nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004.
V České republice se jednalo o historicky přelomové školení inspektorů orgá-

nů státního dozoru koordinovaných
Ministerstvem zemědělství. Celkem
bylo ve třech turnusech proškoleno
267 pracovníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Státní rostlinolékařské správy, ze
Státní veterinární správy ČR, ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce
a z Ministerstva zemědělství.
Odborný program zahrnoval legislativní předpisy Společenství ve vztahu ke
kontrolám, systémy řízení jakosti, privátní standardy, systém kritických bodů
HACCP, postupy analýzy rizik, zdravotní nebezpečí při výrobě potravin, krmiv
a prvovýrobě, faktory ovlivňující nebezpečí, audity podle ISO 19011 a správnou zemědělskou praxi – GlobalGap.
Školení bylo realizováno v plánovaném rozsahu, a to zásluhou pečlivé přípravy lektorů i aktivního přístupu účastníků školení. Akci zahájil
krátkou prezentací vedoucí oddělení
bezpečnosti potravin MZe Ing. Miroslav Elckner, který objasnil důvo-

dy a význam školení. Přítomní vysoce hodnotili odbornou část programu, kterou koordinoval proděkan
Vysoké školy chemicko-technologické
doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Vhodně zvolené bylo prostředí hotelu Skalský Dvůr, který nabídl prostorný jednací sál, komfortní ubytování včetně
stravování a vstřícný personál.
Chtěli bychom poděkovat účastníkům školení za aktivní přístup k programu konference, který přispěl významnou měrou k tomu, že všechny plánované body byly beze zbytku realizovány.
Myslíme si, že účastníci konference
odjížděli ze Skalského Dvora s dobrým
pocitem odborně i společensky využitého času. Inspektoři se už nyní mohou
těšit i na druhou část školení, plánovanou na červen roku 2008. Cyklus školení inspektorů se bude po dvou letech
opakovat.
Ing. Ivana Lepešková, MZe
odd. bezpečnosti potravin
koordinátorka školení

České firmy se mohou podílet
na obnově Řecka po požárech
České firmy se mohou podílet na obnově požárem poškozených oblastí v Řecku. Řecká vláda plánuje na celou obnovu vynaložit v následujících pěti letech téměř 650 milionů eur. Spektrum akcí je velmi široké
a jedná se tedy o velmi dobrou podnikatelskou příležitost pro české podnikatele.
Loňské ničivé požáry zasáhly
v Řecku celou řadu oborů, zejména
pak zemědělství, lesnictví, produkci oliv a vinné révy, včelařství a živočišnou výrobu. Řecká vláda si dala
za úkol odstranit škody a zejména
v prevenci požárů a povodní dosáhnout zlepšení. Preventivními opatřeními jsou například monitoring eroze půdy a mimořádných vodních jevů
v důsledku požáru nebo budování
meteorologických stanic, které mají
napomoci včasné předpovědi vzniku
požáru nebo povodně.
České ministerstvo zemědělství
se domnívá, že spolupráce na obnově poškozených oblastí je velmi dob-

rou výzvou pro české podnikatele. Jak
objem prací, tak i rozpočet na celou
akci je obrovský a realizace všech opatření je plánována na 5 let. Jako stimul
pro podnikatele vyčlenilo MZe kontaktní osobu a uveřejňuje studii v češtině na svých webových stránkách.
Věříme, že čeští podnikatelé se nabízené příležitosti chopí a využijí ji.
Celá studie je uveřejněna na stránkách www.mze.cz a kontaktní osobou
pro případné zájemce z řad podnikatelů je Radek Stránský, jehož e-mailová adresa je:
radek.stransky2@mze.cz.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

VINEX 2008: Moravští a čeští vinaři zvou k návštěvě
Brno (red) – Počátek března bude,
jako již tradičně, věnován letos již
26. ročníku potravinářských veletrhů SALIMA 2008, v jejichž rámci se ve dnech 4. 3. – 7. 3. 2008
uskuteční veletrh VINEX 2008. Veškeré dění se bude odehrávat v pavilonech A1 a A2 brněnského výstaviště, z nichž první je věnován vínu
a druhý technologiím. VINEX 2008
je připravován BVV ve spolupráci s Vinařským fondem ČR, Svazem
vinařů ČR a Národním vinařským
centrem.
Návštěvníci se tento rok mohou
těšit na mnoho inovačních prvků. Na
letošním veletrhu již nebudou stánky
tuzemských vinařů umístěny společně

po boku zahraničních, ale bude pro ně
vyhrazen samostatný prostor. Vizuální
oddělení expozic přispěje jistě k lepší
orientaci všech zúčastněných.
Další z novinek je srovnávací degustační zóna, jejíž podobu určují a garantují odborníci z Vinařského fondu ČR
a Národního vinařského centra. V rámci této prezentace budou zájemci z řad
odborné veřejnosti moci posoudit kvalitu vín v rámci odrůdy a cenové kategorie.
Zcela novým prvkem bude také
vinotéka, kde budou moci vinaři
nabídnout svá vína zákazníkům přímo
v rámci výstavy. Vína budou k dispozici za ceny, za jaké jsou prodávány přímo vinaři. K dispozici je též salonek
pro případ, že bude vinař chtít uspořádat vlastní řízenou degustaci. Samozřejmostí je možnost obchodního jednání s předem dohodnutými partnery
za využití tlumočení a služeb Business

centra, které jsou zde pro tyto případy
k dispozici.
Druhý den (5. 3. 2008) veletrhu vyvrcholí společenským večerem
s názvem „To nejlepší pro Vás“, jenž
se bude netradičně konat v celém pavilonu A1, a moravská a česká vína tak
budou moci být prezentována více než
pěti stům významným hostům z řad
společenského, politického a kulturního života. Vrcholem večera bude vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěže vín
– GRAND PRIX VINEX 2008. Atmosféru jistě zpříjemní hudba skupiny
Javory. Večerem bude provázet zpěvák
a hudebník Jožka Šmukař.
VINEX 2008 patří mezi akce podporované Vinařským fondem ČR. Vinaři,
kteří se budou chtít zúčastnit, mohou
při včasném podání přihlášky (do 15. 2.
2008) získat od Vinařského fondu
ČR příspěvek na pronájem výstavní
plochy ve výši 50 % nákladů.

Za vínem se jezdí na Moravu na veletrh VINEX
Brno (red) – Češi a Moravané
jsou ve světě obvykle považováni
za národ „pivařů“. Podle obchodníků nás však stále více sahá po lahvi
kvalitního vína. A nejen to, největší
zájem je o vysoce kvalitní, jakostní
vína s přívlastkem, za která jsou si
mnozí z nás ochotni leccos připlatit.
Spotřeba vína v ČR v posledních
letech roste a dnes se blíží 17,5 l na
osobu a rok. I tak stále zdaleka nedosahujeme průměrné spotřeby v EU.
Víno se v posledních několika letech
veze na vlně popularity spojené s novým, zdravým životním stylem. Téměř
v jakékoliv části naší společnosti se
dnes předpokládají alespoň obecné

znalosti vína, jeho druhů, správné způsoby degustace, nebo i znalost vhodné
kombinace vín a pokrmů. Je tedy zřejmé, že poptávka po kvalitních vínech
poroste i nadále. Potěšující zprávou
je, že se oproti minulým letům stále
více konzumentů vrací k domácí produkci. Usnout na vavřínech by ovšem
bylo chybou. Na celém světě je připraveno stále více ostřílených obchodníků, které náš trh a trhy tzv. bývalé
střední a východní Evropy velmi lákají a jsou ochotni velmi rychle vyplnit
mezery, které jim nechají místní producenti. I když se o kvalitách dovážených
vín dá v mnoha případech s úspěchem
pochybovat, nemůžeme zůstat v mylném domnění, že nenajdou své zákaz-

níky. Jedním z cílů veletrhu VINEX
a jeho vystavovatelů je právě představení kvalitních vín moravských a českých vinařů, kteří se nemusí bát srovnání s jakýmkoli dováženým vínem.
Svět vína je neobyčejně pestrý, stále znovu a znovu nás dokáže překvapovat a inspiruje nás k neustálému hledání nových chutí, vůní a zážitků. Není to
svět, je to nekonečný vesmír, na jehož
prozkoumání jeden život téměř nestačí.
Přesto se všichni a to nejenom milovníci a znalci vín, mohou nechat vést
a objevovat jeho zjevné i skryté kvality.
Všem, kteří vědí a chtějí se přesvědčit,
a všem těm, kteří víno teprve poznávají, veletrh VINEX pomůže v jejich objevitelské cestě.

J. Žáček napsal: „V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že
neví nic.“ S vínem to platí stejně, jen
to zjištění, že „nevím nic“ přicházejí
s novým vínem stále dokola.
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA 2008, jehož součástí
je i veletrh VINEX, Vám mimo jiné
nabídne možnost dozvědět se o trendech v potravinářství, poznat nejnovějších technologie, zjistit vše z pekařské
výroby a v neposlední řadě zaznamenat
razantní proměnu gastronomie v ČR.
Co to má společného s vínem? Vše. Od
kvalitních technologií, potravin a nápojů se odvíjí spokojenost klienta a jeho
ochota využívat služeb všech oblastí potravinářské výroby a nejvíce pak

gastronomie. Upřímně řečeno, už bylo
na čase občas trošku polevit v dnešní hektické, obchodnické době a místo tak „oblíbeného řetězce fast food“
navštívit dobrou restauraci, kde Vám
k vybraným pokrmům nabídne skvělý
sommeliér i kvalitní vína. Staňte se Vy
těmi, kteří se na kultivaci naší gastronomie budou aktivně podílet.
Dnes už není tak těžké vyrobit dobré víno, problémem zůstává, jak ho
prodat. Nalézt zákazníka a uzavřít
úspěšný obchod, k tomu Vám Mezinárodní vinařský veletrh VINEX určitě pomůže.
Mezinárodní vinařský veletrh VINEX,
4.–7. 3. 2008, Brno – výstaviště, www.
vinex.eu
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Zástupci Potravinářské komory ČR navštívili Grüne Woche

Vedení PK ČR na mezinárodním potravinářském veletrhu Grüne Woche v Berlíně: prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. (uprostřed), ředitel pro programování a strategii Ing. Miroslav Koberna, CSc. (vlevo), a ředitel úřadu Ing. Tomáš Kreutzer (vpravo)

PK ČR (dv) – Internationale Grüne Woche je jednou z nejvýznamnějších
potravinářských, zemědělských a zahradnických výstav na světě, která má
již velmi dlouhou tradici. S delegací Ministerstva zemědělství ČR ji také
letos navštívili zástupci PK ČR – prezident Ing. Miroslav Toman, CSc.,
ředitel pro programování a strategii Ing. Miroslav Koberna, CSc., a ředitel
úřadu Ing. Tomáš Kreutzer.
V programu delegace byla nejen
účast na slavnostním zahájení výstavy,
ale také diskuse s novináři a v neposlední řadě i účast na ministerské konference na téma „Globální konkurenční boj o zemědělské suroviny – vliv na
zemědělský sektor a budoucí obchodní

strategie“, kde vystoupili ministr zemědělství SRN Horst Seehofer, ministr
zemědělství a rybolovu Francie
Michel Barnier, ministr zemědělství USA Edward T. Schafer, ministr
zemědělství Ruské federace Alexej V. Gordějev, ministr zemědělství,

spotřeby a distribuce Indie Sharad
Pawar, ministr zemědělství ČLR Sun
Zhengcai a komisařka Mariann Fischer Boel.
Výstava Grüne Woche, určena jak
pro odborné návštěvníky, tak pro širokou veřejnost, byla poprvé uspořádána v roce 1926 a tento rok se uskutečnil již její 73. ročník. Charakter Grüne Woche je kontraktační i prodejní
a účast na ní je pro vystavovatele stále vysoce prestižní záležitostí. Během
konání výstavy dochází pravidelně
k řadě setkání nejvyšších představitelů
agrárního sektoru zemí západní, střední i východní Evropy.
Letošní ročník výstavy se uskutečnil
v Berlíně ve dnech 18.–27. ledna 2008.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo
17. ledna v 18 hodin v Kongresovém
centru ICC Berlin a partnerskou zemí
bylo pro letošní rok Švýcarsko. Švýcarsko při této příležitosti představilo
kromě kulturního programu také řadu svých specialit z oblasti sýrů, masných výrobků a samozřejmě nezbytné
a věhlasné čokolády.
V rámci celé výstavy jsou prezentovány čerstvé potravinářské výrobky, maso, ryby a mléčné produkty
v kombinaci s rozsáhlou prezentací
vína, piva a alkoholických nápojů. Na
Grüne Woche je samozřejmostí přímý prodej výrobků, velmi navštěvovaná a každým rokem rostoucí je sekce Bio Market. Návštěvníci se mohou
seznámit také se sektorem komerčního i nekomerčního zemědělství, lesnictví a zahradnictví. Každý rok jsou
obměňována aktuální témata výstavy, jako je např. téma obnovitelných
zdrojů, šlechtění dobytka a technologie. Proto je v rámci výstavy pořádáno mnoho doprovodných programů,
seminářů, přednášek a shows. Nej-

Ing. Miroslav Toman, CSc., při návštěvě ruské expozice

významnějšími akcemi jsou 15. EastWest zemědělské fórum s 1400 účastníky, 28. fórum – mezinárodní zemědělská politika s 800 účastníky a dále
mnoho seminářů týkajících se zemědělství, šlechtění dobytka a energetických plodin.
Ministerstvo zemědělství se v letošním roce prezentovalo formou informačního a propagačního stánku na
ploše 65 m2. Národní expozice České
republiky se nacházela jako každý rok
v hale č. 10.2 a v jejím rámci se představilo celkem 8 firem:

PEKAŘSKÉ FIRMY:
– INPEKO, s. r. o.
– PECUD v. o. d. Žandov
– MICHELSKÉ PEKÁRNY, a. s.
– MILLBA CZECH, a. s.
– JIZERSKÉ PEKÁRNY, s. r. o.

PIVOVARY:
– DRINKS UNION, a. s.
– PIVOVARY STAROPRAMEN, a. s.
– PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s.

Potravinářská komora ČR hlavním partnerem Potravinářských veletrhů SALIMA 2008
Potravinářská komora ČR (PK
ČR) považuje Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA za nejdůležitější domácí akci svého druhu, a proto se jako jeden z hlavních partnerů do příprav již 26.
ročníku aktivně zapojila. Prohlásil to prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. Veletrhy Salima
se na brněnském výstavišti uskuteční ve dnech 4. až 7. března
2008.

PK ČR se bude v průběhu konání
veletrhů prezentovat svým vlastním
informačním stánkem o celkové ploše
64 m2 umístěným v pavilonu C.
Vybrané členské potravinářské společnosti budou návštěvníkům veletrhů
nabízet k ochutnání některé ze svých
výrobků oceněné značkou kvalitních
domácích potravin KLASA. Cílem této
akce je nejen podpořit propagaci domácích kvalitních výrobků u spotřebitelské
veřejnosti, ale také mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o významu značky KLASA.

Pozvánka na seminář Pojištění
rizik v potravinářském průmyslu
V rámci nadcházejících potravinářských veletrhů Salima uspořádá Potravinářská
komora ČR ve spolupráci se společností RESPECT, a. s. informační a vzdělávací seminář na téma „Pojištění rizik v potravinářském průmyslu“.
Na společnosti působící v potravinářském
průmyslu jsou kladeny mimořádně vysoké
nároky na zajištění naprosté bezpečnosti vyráběných a prodávaných potravin. Vedle toho
musí čelit neustálému tlaku na nízkou cenu
výrobků (resp. minimální prodejní marže) ze
strany odběratelů, velké konkurenci, nutnosti
investic do výrobních technologií a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. S tím vším
jsou spojena potenciální rizika, ohrožující provoz a finanční výsledky potravinářských společností.
Výše uvedený seminář účastníky seznámí
nejen s nejdůležitějšími riziky, kterými jsou
ve svém oboru vystaveni, ale především, jak se
proti nim ochránit vhodným pojištěním.
Termín konání: středa 5. března 2008
Místo konání: Výšková administrativní budova BVV, místnost č. 103,
Výstaviště Brno

Hlavní program:
8.30 – 9.00 Prezence
9.00 – 9.15 Úvod
9.15 – 10.00 Rekapitulace rizik v potravinářském průmyslu
– pojištění majetkových rizik
– pojištění strojních rizik
– pojištění přerušení
nebo omezení provozu
10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.30 Pojištění odpovědnosti
za škodu včetně kontaminace
a stažení výrobku z trhu
11.30 – 12.00 Diskuse
Vstup zdarma. Přihlášky prosíme na telefon 227 200 117 (Markéta Smutná) nebo
na e-mail marketa.smutna@respect.cz. Bližší
podrobnosti zájemci najdou na oficiální internetové stránce PK ČR http://www.foodnet.cz,
v sekci Akce, rubrice Semináře.

Na stánku PK ČR bude veřejnosti
své aktivity představovat také Agrární
komora ČR. V rámci potravinářských
veletrhů Salima se bude PK ČR podílet na následujících akcích:
– mezinárodní konference FOOD
FORUM – společná zemědělská
politika EU
– předávání ocenění vítězům soutěží
Česká biopotravina roku, Zlatá Salima a Trendy
– seminář Pojištění rizik v potravinářském průmyslu

– setkání prezidentů potravinářských
komor zemí V4
– odborný seminář v rámci projektu
Trendy – prezentace nových produktů a jejich propojení se zdravým
životním stylem
– projekt BIO – propagace biopotravin
Bližší podrobnosti si mohou zájemci vyhledat na internetových stránkách
http://www.bvv.cz/salima nebo http://
www.foodnet.cz.

Pozvánka na seminář
Chemická bezpečnost
v pekárenské výrobě, legislativa,
standardy řetězců
Potravinářská komora ČR pořádá v pondělí 18. února 2008 seminář pod názvem Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě, legislativa, standardy řetězců – výstupy z projektů Icare a Truefood. Seminář se uskuteční v době od 8.30 do 16 hodin v sále Athéna
hotelu Olympik na adrese Sokolovská 138, Praha 8.
Výběr z témat semináře:
– Icare – představení projektu
– Icare – aktuální stav plnění cílů projektu
– současný stav a očekávaný vývoj legislativy
v pekařské výrobě
– procesní kontaminace a další potencionálně toxické nebo anti-nutriční složky pekárenské výroby
– nabídka spolupráce v rámci 7. rámcového
programu
– TRUEFOOD – představení projektu, aktuální stav plnění cílů projektu
– přehled standardů pro potravinářský průmysl
a jejich dopad na výrobce

– Technologie: aditiva, aromata, pomocné látky v potravinářském průmyslu, normy a pravidla pro jejich používání
Na seminář je nutné se předem přihlásit, a to
prostřednictvím elektronické pošty na adrese
gajdosova@foodnet.cz nebo telefonicky na čísle
296 411 187.
Uzávěrka přihlášek je 14. února 2008. Účast na
semináři je bezplatná. Bližší podrobnosti zájemci najdou na oficiální internetové stránce PK ČR
http://www.foodnet.cz, v sekci Akce, rubrice Semináře.
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Měsíc v Potravinářské komoře
INFORMACE O ČINNOSTI
PREZIDENTA PK ČR
ING. MIROSLAVA TOMANA,
CSc.:
Prezident PK ČR:
 Vedl jednání Výkonné rady dne 15. 1.,
rada pokračovala v práci na úpravě stanov a organizačního řádu
PK ČR.
 Dne 18. 12. jednal s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem.
 Průběžně jednal s Agrární komorou o aktuálních otázkách a problémech zemědělského a potravinářského sektoru v ČR.
 Průběžně jednal se Zemědělským
výborem Poslanecké sněmovny
o financování potravinářského sektoru.
 Zúčastnil se jednání Zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o významné tržní síle.
 S Českým svazem zpracovatelů masa projednal registraci tradičních
masných výrobků v EU.
 Dne 18. 12. se zúčastnil Kulatého
stolu, pořádaného Svazem obchodu
a cestovního ruchu, který byl věno-

ván návrhu zákona o významné tržní síle. Jednání se zúčastnili zástupci
ministerstva zemědělství, ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Agrární
komory ČR, Potravinářské komory
a další. Ve velmi vyhrocené diskusi
obhajoval prezident PK ČR potřebu
tohoto zákona, který má za cíl narovnat v ČR dlouhodobě pokřivené
dodavatelsko-odběratelské vztahy,
odmítl názor, že by mělo jeho přijetí za následek zvýšení cen a odmítl
i názor, že jde o zákon regulační.

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR – 15. 1. 2008
Výkonná rada:
 projednala připomínky některých
členů PK k návrhu nových stanov
 diskutovala o tématu zastupování PK ČR u evropských institucí
v Bruselu
 vzala na vědomí informaci o situaci v nominování členů výborů a pracovních skupin
 přijala sdělení o postupu v případě
registrace vybrané skupiny masných
výrobků jako TSG, v odpovědi na
polské a slovenské aktivity

 seznámila se s vývojem v cenách mléka a mléčných produktů
a s problémy, které způsobuje vysoká cena placená zemědělcům a nízké odbytové ceny a pokles světových cen
 zabývala se situací v souvislosti
s vývojem na trhu s vepřovým masem
 byla seznámena se stavem příprav
účasti PK na mezinárodních potravinářských veletrzích Salima

Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
PK ČR PRO BEZPEČNOST
POTRAVIN, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL A KOMUNIKACI
ZE DNE 6. 12. 2007
Projednávané body:
 aktivity spojené s novým schématem dobrovolného nutričního značení tzv. Doporučené denní množství (GDA)
 Vzdělávací projekty v roce 2008
 Zpráva ze zasedání Národní rady
pro boj s obezitou
 Prezentace PK ČR v Evropském
parlamentu, oblast zdravého životního stylu
 Informační kampaň CIAA

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

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI,
KRÁTKÉ ZPRÁVY:
 16. 1. 2008 Členové Pracovní skupiny alkohol a společnost při České
technologické platformě pro potraviny (ČTP) jednali s vedením Výboru
pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednání se
účastnil i předseda výboru Ing. Zdeněk Škromach. V rámci setkání proběhla prezentace studie skupiny
lékařských odborníků pod názvem
„Prevence škodlivých účinků konzumace alkoholu.“ Studii prezentovali Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
a Doc. MUDr. Milada Emmerová,
CSc., kteří vedení výboru vysvětlili
obsah studie včetně důvodů, které
vedly k jejímu zpracování.
 10. 1. 2008 V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnila
prezentace jubilejního 10. mezinárodního festivalu o gastronomii
Znojemský hrozen 2008, který ve
Znojmě proběhne ve dnech 16. až
19. září. PK ČR se opět stala jedním z hlavních partnerů festivalu,
do příprav programu festivalu se
aktivně zapojí – uspořádá odborný seminář.

 Na konci roku 2007 byl ukončen
a profinancován projekt pivovarského klastru, který zpracovala PK
ČR. Celý projekt tím skončil, PK
bude uvažovat, zda v projektu dále pokračovat.
 9.–12. 12. 2007 Ve francouzském
městě Nantes proběhlo jednání
v souvislosti s dvouletým výročím
konání projektu ICARE probíhajícím v rámci 6. rámcového programu
EU. V průběhu jednání byly představeny dílčí výstupy jednotlivých částí
projektu. Na setkání v Nantes se diskutovalo také o projektu ENFFI.
 5. 12. 2007 V Bruselu zasedal Výbor pro potravinovou a spotřebitelskou politiku Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu
zemí EU.
 27. 11. 2007 Jednal legislativní
výbor PK.
Upozornění: Podrobnosti ke všem
informacím uváděným v rubrice Měsíc
v PK ČR jsou členům PK ČR k dispozici na oficiální internetové stránce PK ČR
http://www.foodnet.cz v sekci PK ČR
a dále v rubrikách Výbory a sekce PK ČR
a Agenda PK ČR. K přístupu do rubrik je
nutné zadat jméno uživatele a heslo.

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských
potravinářů
Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin,
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem všech českých a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory denně
navštíví více než 5 000 uživatelů Internetu.

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové
sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Reprezentuje
obor potravinářství vůči orgánům státní
správy a obdobným organizacím v EU,

včetně organizací se světovou působností a všech organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu. Poskytuje potravinářské odborné a technologické poradenství
a spolupracuje s ostatními oborovými svazy, které mají k oboru vztah. PK ČR reprezentuje cca 85% podnikatelských subjektů z oblasti výroby potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce.

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice
Tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 184–93
E-mail: foodnet@foodnet.cz, internet: http://www.foodnet.cz

Potravinářská
Revue
Plnobarevný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod.
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 na: www.agral.cz

NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
– aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
– pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
– odborné informace o potravinách a potravinářství
NABÍZÍME:
– možnost získat přístup do vybraných neveřejných částí webu: např. přehledně zpracované potravinářské legislativy
– za velmi výhodných podmínek prezentovat svůj podnik, službu či výrobek v inzertní části internetových stránek
V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské
komory ČR.

FOO
FO
OD N E T
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR
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Vážení čtenáři, přinášíme Vám projev prezidenta Potravinářské komory ČR
Ing. Miroslava Tomana, CSc., který přednesl na Žofínském fóru
VÁŽENÉ DÁMY,
VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
letošní již 74. žofínské fórum má jako
téma Renesanci světového zemědělství. Protože zde ovšem zastupuji potravinářské a zpracovatelské firmy v České republice, musím říci, že ale bohužel
nevidím žádnou renesanci potravinářského průmyslu. To mi připadá poněkud zarážející, zvláště, když si uvědomíme, že ve vyspělých státech je potravinářský a zemědělský sektor velmi
úzce propojen. Jinak řečeno bez funkčních dodávek zemědělských surovin by
zpracovatelé neměli prakticky co vyrábět a bez fungujícího zpracovatelského
průmyslu by stáli zemědělci se svými
surovinami před nerudovskou otázkou
Kam s nimi?
K tomuto tématu bych tedy rád přispěl několika poznámkami, a pokud se
mi podaří vyvolat váš zájem, pak budu
jedině rád.
Zdá se mi ale, že tuto poměrně logickou vazbu si v České republice řada
odpovědných činitelů příliš neuvědomuje. Stačí se podívat jenom na dotace: do zemědělského sektoru šlo v roce
2005 téměř 31 miliard Kč, v roce 2006
pak téměř 36 miliard Kč, v loňském
roce téměř 41 miliard Kč a v letošním
roce dokonce 42,5 miliard Kč, ale do
samotného potravinářského sektoru
bylo z těchto opravdu velkých objemů peněz určeno v letech 2005–2006
pouhé necelé 1 % (slyšíte dobře, necelé
1 %) prostředků. Situace se v loňském roce sice trochu zlepšila, především díky Programu rozvoje venkova,
ale přesto podíl potravinářského průmyslu na celkových dotacích do sektoru činil pouze necelé 2 a půl procenta.
Letošní rok opět směřuje k obvyklému
podílu, neboť předpokládané podpory
jsou přibližně na úrovni 1 a půl procenta z celkové částky. Leckdo může
namítnout, že potravinářský průmysl
je podnikáním, tudíž dle zásad volného trhu si musí na sebe umět vydělat
nebo podnikání nechat, ale dovolte mi
připomenout, že zemědělská výroba je
rovněž podnikáním s nijak malými tržbami za převážně zpracovatelům prodané suroviny, tudíž mi poněkud uniká
smysl, proč je jedna část sektoru podporovaná výrazně a druhá téměř vůbec,
tvoří-li svým způsobem jeden celek.
Situace se dle rozpočtu kapitoly
Zemědělství neměla zlepšit ani v letošním roce. Ministerstvo zemědělství
snížilo rozpočet dotačního titulu 13
z více než 300 milionů v loňském roce
na pouhých 190 milionů Kč pro rok
letošní. Na podporu kvalitních domácích potravin KLASA nebyly pak v rozpočtu ministerstva vyčleněny dokonce
žádné peníze.
Ač jsme se na řadě jednání intenzivně pokoušeli tento nepříznivý stav
zvrátit a bylo nám přislíbeno nejen zvýšení objemu prostředků na tento dotační titul, vyčlenění 200 milionů Kč na
podporu domácích potravin KLASA,

ale také vznik nového dotačního titulu
10.E určeného pro Českou technologickou platformu pro potravinářství s prostředky na příští rok ve výši 5 milionů
Kč, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny tyto pozměňovací návrhy rozpočtu kapitoly Zemědělství neschválil.
Mám velkou obavu, že tímto nám
stát dal jasně najevo, že si nepřeje v České republice jakýkoliv rozvoj
zemědělského a potravinářského sektoru. Nebo o něj možná nestojí vůbec.
Poněkud úsměvně na mne ve světle těchto rozhodnutí také působí prohlášení představitelů vlády v médiích,
ve kterých tvrdí, že „podpora kvalitních potravin patří od počátku jejich
působení k absolutním prioritám“.
Tato podpora je ovšem ve skutečnosti vyjádřena snižováním již tak extrémně nízkých dotací do zpracování potravin a doprovázena prohlášením že „na
rozpočet Klasy dáme, co zbude ve
veřejném rozpočtu“. To zrovna nesvědčí o prioritním postavení potravin
v záměrech a cílech ministerstva zemědělství, a proto prosím pana ministra
o jeho reakci na toto téma v další části
jednání. Pak je ale velmi smutné, když
naše politické špičky nahlas podporují a propagují domácí kvalitní výrobky
Klasa, a z rozpočtu jejich podporu zcela vyškrtnou. Doufáme, že jde pouze
o nedorozumění, které jsme schopni
rychle napravit.
Potravinářská komora již delší dobu
upozorňuje, že Česká republika nemá
zpracovánu věrohodnou a konkrétní Koncepci potravinářského průmyslu jako finálního zpracovatele domácí
zemědělské suroviny, ale ani Koncepci zemědělství jako základ všech dalších úvah, kam směřovat zemědělský
a potravinářský sektor v této republice.
Oba dokumenty by měly jasně, věcně
a správně popsat stávající stav sektoru
a navrhnout možnosti jeho řešení, ze
kterého by následně vyplynuly hlavní
zájmy v oblasti zemědělství a potravinářství, které by Česká republika měla
prosazovat v rámci reformované Společné zemědělské politiky. Je zřejmé, že
bez zcela jasné „společenské objednávky“ definující, co stát očekává v oblasti agrární a zpracovatelské, co a jakým
způsobem bude podporovat a chránit
a kde naopak nechává veškerou rozhodovací odpovědnost na podnikatelské sféře, se nelze zodpovědně a koncepčně rozhodovat. I nadále pak bude
docházet k mrhání soukromými i veřejnými zdroji i k růstu pocitu frustrace
a marnosti mezi podnikateli.
Opět zjednodušeně řečeno: stát se
musí rozhodnout, zda budeme food
or feed country. Veřejně zde prohlašuji, že Potravinářská komora ČR je
připravena se podílet na zpracování
Koncepce potravinářského sektoru,
protože fungující zemědělsko-potravinářský komplex je, pevně doufám,
cílem ministerstva zemědělství, Agrární a Potravinářské komory a snad i vlády této republiky.

Pohled do sálu na účastníky Žofínského fóra

S tím rovněž souvisí poněkud neutěšený stav potravinářského výzkumu v České republice. Potravinářský
výzkum nebyl a není v ČR nijak preferován a výsledkem je, že jsme v této oblasti na tom podstatně hůř než v jiných
zemích EU. Nejasná budoucnost
Výzkumného ústavu potravinářského
průmyslu pod správou ministerstva zemědělství ke zlepšení situace rozhodně nepřispívá. V každém případě je
potřeba změnit především zaměření
potravinářského výzkumu, zlepšit jeho
zázemí a v neposlední řadě také upravit podmínky jeho financování. Proto
byla založena česká technologická platforma pro potraviny, která i přes krátkou dobu své existence začíná být vnímána zainteresovanými stranami jako
nástroj, který může napomoci zvýšení
konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu právě díky posílení a zefektivnění spolupráce mezi
výzkumem a průmyslovou sférou. Rozhodujícím momentem je posílení inovačních aktivit na úrovni malých
a středních podniků, které trpí nízkým
podílem inovací i nedostatkem finančních i informačních zdrojů.
Právě u těchto projektů, které mají
značný přesah do budoucnosti a připravují potravinářský průmysl na zásadní změny v evropské zemědělské
politice, bychom přivítali širší zapojení kompetentních orgánů i stavovských
organizací.
Nechci jen kritizovat a rád bych ocenil vstřícné kroky ministerstva zemědělství v oblasti financování potravinářského sektoru. Jak už jsem uvedl, situace v rozpočtu ministerstva zemědělství
vypadala letos pro potravinářský sektor
velmi chmurně. Jsem velmi rád, že se
přece jenom podařilo prostředky v rozpočtu částečně nalézt. Do plánu národních dotací byl zahrnut nový dotační
titul 10. E s prostředky do výše 10 milionů Kč, který je právě určen pro Českou technologickou platformu a měl
by výrazně napomoci technologickým inovacím v našem sektoru. Pokud
je mi rovněž známo, snaží se ministerstvo o zvýšení prostředků i v rámci dotačního titulu 13 a velmi oceňuji, že tento dotační titul je určen pro
podniky, které nemohou prostředky na
modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti čerpat v rámci EAFRDu,
tedy Programu pro rozvoj venkova.
V tomto programu jsou v rámci Osy
I pro malé a střední potravinářské podniky určeny prostředky v celkové výši
500 milionů Kč ročně.
Stát zpracovatelům ovšem neulehčuje život ani v jiných oblastech v rámci
jejich podnikání. Dobrým příkladem
pro to mohou být nařízené veterinární vyšetření u zpracovatelů masa. Ročně je celkem vynaloženo ze strany zpracovatelů na vyšetření před a po porážce 30 milionů Kč, na povinné vyšetření
BSE při porážkách skotu staršího 24
měsíců, respektive 30 měsíců 72 milionů Kč (celková suma činí 143 milionů Kč, 50 % platí stát) a dále na mikrobiologické vyšetření 30 milionů Kč
a v neposlední řadě také za likvidaci
odpadů, které musí provozovatel jatek
likvidovat přes soukromé společnosti,
vynakládají zpracovatelé 150 milionů
Kč. To je úhrnem suma 280 milionů
Kč ročně, kterou zpracovatelé masa odvedou za státem nařízené úkony. Kromě 50% platby za vyšetření BSE jim
stát nepřispěje ani korunu. A vidímeli tuto skutečnost v souvislosti se stále se snižujícím finančními příspěvky
do potravinářského sektoru, pak mám
opravdu chuť říci: státe, zaplať, co sis
objednal a žádáš.
Vezměme si například náklady na
všechna vyšetření pro malý podnik s
roční pořážkou 6 000 zvířat (skot a
prasata) a pro velký podnik s roční
porážkou 350 000 zvířat rovněž skot
a prasata. Malý podnik vynaloží na
tyto úkony ročně 2,5 milionu Kč, tedy
200 000 měsíčně, což rozhodně není

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR při svém projevu
zanedbatelná suma. U velkého podniku jsou pak tyto sumy pochopitelně ještě hrozivější – více než 14 milionů ročně jen za veterinární vyšetření a dalších více než 5 milionů Kč
na likvidaci odpadů. Tj. 1,6 milionu
Kč měsíčně. Pokud Vás tato čísla udivují, pak vězte, že to nejsou žádná
vymyšlená účelová data, ale realita
z provozu.
Abych si stále jen nestěžoval, chci
vás rovněž informovat, že Potravinářská komora vstoupila svojí iniciativou
do dlouhodobě neúspěšně řešeného
problému, jakým je vztah zpracovatelského průmyslu a obchodních řetězců.
Podle mého názoru už nebylo na co
déle čekat, takže jsme po konzultacích
s Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže iniciovali návrh zákona, který
by měl tyto dodavatelsko-odběratelské
vztahy narovnat. Jedním ze základních
prvků tohoto zákona je přijetí etického kodexu, který si samy řetězce navrhnou, ale který musí poté také dodržovat. Jsem přesvědčen, že vzhledem
k formulaci zákona, který rozhodně
nemá za cíl cenovou nebo podobnou
regulaci řetězců, najde podporu napříč
politickým spektrem a bude schválen.
Ve druhé polovině listopadu jsme
návrh zákona předali ministru zemědělství, předsedům jednotlivých poslaneckých klubů i premiérovi Topolánkovi. V tuto chvíli probíhají jednání se
Svazem obchodu a cestovního ruchu
i se zástupci řetězců. Podle mých informací by tento návrh zákona měl být
předložen Poslanecké sněmovně do
konce ledna.
Dámy a pánové,
podnikání v potravinářském průmyslu
za stávajících podmínek rozhodně není
zrovna procházka růžovým sadem,
ale pořádně tvrdá práce. Bohužel
i z toho důvodu, že nenachází podporu u resortního orgánu a v poslední době ani u některých dodavatelů,
což se ale může ve velmi krátké době
vymstít všem zúčastněným.
Osobně se domnívám, že odsoudit
potravinářský průmysl v České republice k pomalému zániku není v dnešní
době nestabilních světových poměrů
příliš rozumné. Francouzský prezident
Nicolas Sarkózy loni v září (11. 9.) ve
svém projevu na zahájení zemědělského veletrhu SPACE v Rennes prohlásil evropské zemědělství za strategický
sektor a Společná zemědělská politika
by podle jeho názoru měla především
zajišťovat pro EU potravinovou nezávislost a bezpečnost (francouzský ministr zemědělství hovořil při konzultacích s ČR – 18. 7. 2007 – dokonce
o potravinové suverenitě EU ve vztahu
ke třetím zemím). Já se s tímto názorem zcela ztotožňuji, protože v dnešní
době řady krizí ve světové politice je
ztráta základní soběstačnosti ve výrobě potravin a plná závislost na dovozu tak strategického produktu, kterým
potraviny bezpochyby jsou, silně problematická. A to už vůbec nehovořím

o bezpečnosti potravin, která je naší
a samozřejmě také evropskou devizou
ve srovnání s produkcí zemí mimo EU,
protože spotřebitele v EU více než kdy
jindy zajímá, co nakupuje, kde a jak to
bylo vyrobeno.
To vše bychom měli mít na mysli ve
chvíli, kdy budeme společně s ministerstvem zemědělství a Agrární komorou projednávat budoucí zaměření zemědělského a potravinářského sektoru
v souvislosti se změnami v rámci evropského i světového trhu potravin.
A v chmurných vizích mohu směle pokračovat. V celém světě se pomalu rozhořívá boj o základní surovinu,
a to o obilí. O tom, že v žádném případě nejde o marginální záležitost, svědčí také to, že globálnímu boji o suroviny bylo věnováno i tradiční agrární
fórum na letošním berlínském Grüne
Woche, o hrozícím nedostatku obilovin pro výživu lidí i hospodářských
zvířat v důsledku jejich využívání pro
výrobu biopaliv hovoří i řada studií
z USA nebo z OECD. Jak ukazují grafy
z konference Světové asociace výrobců
krmiv, zásoby obilovin jsou v současné době nejnižší od roku 1974, světová produkce bioetanolu strmě stoupá,
zatímco plocha obdělávané půdy stále klesá a v současné době již spotřeba obilovin přesahuje jejich produkci.
Může mi, prosím, někdo zde v sále říci,
odkud budeme tedy obiloviny dovážet,
jestliže si úspěšně zlikvidujeme zemědělský a potravinářský sektor? Musím
zcela souhlasit s prezidentem Klausem, který ve svém novoročním projevu uvedl, že k růstu cen potravin přispívá i to, že je orná půda stále více
využívána na produkci tzv. obnovitelných zdrojů energie a ne na výrobu
potravin.
Dámy a pánové,
jsem přesvědčen o tom, že chceme-li
mít v České republice funkční a konkurenceschopné zemědělství a potravinářskou výrobu, pak musíme jasně pojmenovávat jednotlivé problémy a snažit se
společně o jejich řešení.
Pevně doufám, že jak ministerstvo
zemědělství, tak představitelé českého státu si uvědomí potřebnost potravinářského průmyslu pro hospodářský rozvoj a stabilitu České republiky
a kromě verbální podpory domácím
produktům a zpracovatelům nám
poskytnou konečně také podporu skutečnou.
Jak už jsem uvedl v úvodu svého vystoupení, chceme se podílet na
úspěšném rozvoji domácího zemědělsko-potravinářského průmyslu a v rámci možností rovněž hledat podporu
u všech příslušných subjektů. Nerad
bych totiž za 5, možná 10 let zjistil, že
Žofínské fórum se koná pouze v malé
zasedací místnosti, protože více zemědělců a potravinářů se již na trhu neudrželo. K tomu nám všem, co jsme se
tu dnes sešli, přeji dostatek sil a odvahy pro budoucnost.
Děkuji za pozornost.
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Gandalovič: Zákon omezující obchodní řetězce může ovlivnit ceny
liv,“ citoval Kinga Veleba. Konstatoval s určitou
hořkostí, že ale tento dlouhodobý trend je oproti
ostatním resortům národního hospodářství v ČR
v zemědělství opačný. „Do roku 2007 došlo od
roku 1990 ke snižování HDP absolutně i relativně (2 %), snížila se zaměstnanost nad rámec optimální potřeby (3,05 %), stále se prohlubuje saldo agrárního zahraničního obchodu (-32,9 mld.
Kč) a hrubá zemědělská produkce ve výši 70 mld.
Kč neodpovídá ani předválečné úrovni. Postupný
převis rostlinné výroby nad živočišnou, tedy nižší
finalizace produkce – strukturální nerovnováha
v neprospěch ŽV, tento vývoj je nebezpečný,“ uvedl Veleba. Dokladoval to na následujících údajích:
pokles stavu skotu z 3,5 milionu kusů v roce 1990
na 1,39 milionu kusů v roce 2006, v ČR se na 1 ha
zemědělské půdy chová pouze 0,36 kusů skotu
(průměr EU 0,57 ks/ha), což neumožňuje ani přirozenou údržbu TTP. Došlo k poklesu stavu prasat ze 4,8 mil. ks (1990) na 2,8 mil. kusů (2006),
pokles pokračuje.

Praha – V letošním roce bude
hned dvakrát po sobě patřit
pražský palác na Žofíně zemědělcům a potravinářům. Dne 22. ledna se tam konalo již 74. Žofínské
fórum s názvem Agrární. A zanedlouho poté, 8.února, se Žofín rozzáří večer všemi světly svých sálů,
zemědělci zde budou mít spolu
s potravináři svůj krásný bál. Letos
poprvé jej pořádají společně obě
komory, agrární a potravinářská.
Než se mnohý z nás nechá unést
hezkými melodiemi a dobrou náladou plesu, vraťme se k věcem vážným, k Žofínskému fóru.

KOLIK ODKROJILA ZE ZÁSOB OBILÍ
BIOPALIVA
CÍL: KOREKTNÍ VZTAHY
MEZI DODAVATELI A OBCHODNÍMI
ŘETĚZCI
Jedním z nejvážnějších témat, které se na
agrárním fóru probírala, byl zákon o řetězcích.
Návrh zákona, který má omezit zneužívání tržní síly obchodních řetězců vůči odběratelům,
může totiž podle ministra zemědělství Petra
Gandaloviče v konečném důsledku mít dopad
na ceny a poškodit menší výrobce potravin.
„V atmosféře zvyšování cen potravin je třeba
brát nechtěné efekty při zavádění nových zákonů v potaz,“ řekl Gandalovič.
Místo přijímání nových zákonů je třeba
lépe využívat platné normy, například obchodní zákoník, uvedl Gandalovič. Podle Potravinářské komory ČR (PK) mají ale s adekvátní
aplikací současných zákonů obtíže i instituce, které by na obchodní vztahy měly dohlížet.
„Ministerstvo financí a Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže nemají páky na to, jak
se zajímat o korektní vztahy mezi dodavateli
a obchodními řetězci,“ řekl na fóru prezident
PK Miroslav Toman.
Podle ministra však může přijetí návrhu zákona zákonodárci ovlivnit v budoucnu ceny potravin a ohrozit malé výrobce. „V případě narušení
stávajících vztahů mezi řetězci a výrobci je zde
reálné nebezpečí, že se budou řetězce soustřeďovat na velké partnery. Fakticky dojde k další koncentraci v potravinářské výrobě se svými
dopady na ceny a spotřebitele samotného,“ uvedl Gandalovič. „Na předjímání takových důsledků je ale brzo,“ řekl Toman.
Návrh zákona, který připravila PK, předloží
stínový ministr zemědělství ČSSD Michal Hašek poslanecké sněmovně do konce ledna. Možná doba vstoupení zákona v platnost je nejistá
a bude záviset na projednání v obou komorách
parlamentu. Potravináři a zemědělci volají po
zákonné úpravě chování řetězců již delší dobu,
dosavadní snahy přijmout podobnou úpravu ale
příliš neuspěly.
Úprava má například zabránit uplatňování rozdílných podmínek vůči jednotlivým

Pohled do sálu

Jan Veleba se vyjadřoval i k biopalivům, která mohou v buducnosti více ovlivnit ceny potravin než doposud. Uvedl, že rozvojové země dnes
dováží 100 milionů tun obilí, díky biopalivům se
poptávka zvýší na 265 milionů tun. Podle informací Eurostatu jsou 2 % biosložky v EU ze 3 % půdy
a 10 % biopaliv tedy představuje 15 % výměry (17,5
mil. ha). Podle těchto výpočtů ale zrušení omezení „půdy v klidu“ neřeší ani plochu pro biopaliva.
Navíc v roce 2030 by to mohlo být 25 %.

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR

INTENZITA JE V ZEMĚDĚLSTVÍ
NEZBYTNOSTÍ

Mgr. Michal Hašek, místopředseda ZEV PS PČR, stínový ministr zemědělství při svém vystoupení

dodavatelům nebo vynucování jednostranně
výhodných smluv nebo nepřiměřených podmínek. Opatření nově navrhovaného zákona
se mají podle mluvčí PK Dany Večeřové týkat
odběratelů, jejichž čistý obrat přesáhne dvě
miliardy korun, a to včetně jejich dceřiných
společností.
Velcí obchodníci mají být v rámci nového
zákona povinni připravit vlastní etický kodex
obsahující pravidla poctivého obchodního styku vůči dodavatelům. Jeho dodržování by podle představ potravinářů kontroloval Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Ten by byl zároveň oprávněn udělit sankce za zneužití významné tržní síly až do výše deseti milionů korun
nebo deseti procent z obratu.

V AGRÁRNÍM SEKTORU
ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NEPOSILUJE TAK,
JAKO JE TOMU VE SVĚTĚ
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, si
v úvodu svého vystoupení vypůjčil slova Davida
Kinga, generálního tajemníka světové zemědělské organizace IFAP, která sdělil farmářům na
podzimním světovém agrárním kongresu konaném právě pod záštitou AK ČR v Praze. „Světová
ekonomika je v dobrém stavu a zemědělci mohou
z této situace těžit díky vysokým cenám surovin,
tento vývoj bude pokračovat i v blízké budoucnosti. Poptávka po zemědělských produktech
dál poroste zejména na trzích třetích zemí, dalším zdrojem jejího růstu budou programy biopa-

Prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba

Jistě v budoucnosti vzroste i význam bioplynových stanic a získávání energie z dalších alternativních zdrojů, protože v nepříliš daleké budoucnosti se počet obyvatel této planety zvýší o více
než 2 miliardy. Pod tímto úhlem je i u nás nutné
myslet na nutnou intenzifikaci výroby. Nemáme
výměr zemědělské půdy nazbyt, jako je tomu třeba v Austrálii, kde si mohou farmáři dovolit při
extenzivním hospodaření získávat třeba z hektarů orné půdy v průměru 1,8 tuny obilí, zatímco
třeba v Rusku nebo na Ukrajině se usiluje o 9 tun
a u nás alespoň o šest tun z hektaru. Pod dojmem
těchto informací uvedl Jan Veleba pár dalších konkrétních čísel. „Především drůbež během 20 let
v rámci světového trhu zaznamená další vzrůst
produkce, podle odhadů až o 50 %. Do roku 2014
jen v samotné EU vzroste podle prognóz spotřeba sýrů o 77 tisíc tun a jen na ně vzroste spotřeba
mléka o 6,5 milionu tun. Pro přímý konzum bude
také větší spotřeba konzumního mléka, odhaduje se, že vroste o 1,8 milionu tun. A protože roste ve světě spotřeba masa, analytici odhadují, jen
pro potřeby výkrmu hospodářských zvířat se světová spotřeba obilí zvýší o půl miliardy tun. „Spokojíme se s řešením vývoje v rostlinné produkci,
když máme statisíce hektarů nepotřebných zelených ploch a ploch ležících ladem?“ Položil přítomným zemědělcům ryze akademickou otázku,
která je víc než kdy jindy i otázkou ryze praktickou a ekonomickou.
Eugenie Línková

10 / rozhovor

Potravinářský zpravodaj 2 / 2008

Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Tomáš R é v é s z,
ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
ku tak z pravidel vymizely veškeré odkazy na původ surovin či výrobce. Neznamená to ale, že by nyní mohl tuto prestižní značku
získat kdokoliv. Samotná pravidla totiž byla dále zpřísněna a zakotvena do nich byla i povinnost spolupráce s českými kontrolními orgány. Není ale bez zajímavosti, že dosud žádný zahraniční producent pro svůj potravinářský výrobek naši národní značku
kvality nedostal.
Klasa za období své existence stoprocentně splnila účel, pro který byla ještě před vstupem České republiky do Evropské unie zavedena. Pomohla totiž zabránit odlivu zájmu spotřebitelů o kvalitní
tuzemské produkty po pádu celních bariér. Ovšem i dnes má značka Klasa svou nezastupitelnou funkci a tou je jednoznačná a jasná
identifikace nadstandardně kvalitních potravin v záplavě množství
zboží, které je dnes na trhu.
Podpora propagace značky Klasa tak pokračuje v neztenčené
míře. Např. na sklonku loňského roku jsme propagační akce ještě posílili. Proběhla celá série Road Show Klasa v mnoha městech
po celé České republice. Road Show jsou pojaty jako novodobé
jarmarky, kde se mohou návštěvníci setkat se svými lokálními producenty a ochutnat jejich výrobky. Vždy je zajištěn i zábavný doprovodný program a samozřejmě nechybí možnost představované
potraviny i zakoupit. Na Road Show Klasa navázala i kampaň v několika sítích hypermarketů. Tam jsme motivovali nakupující k zájmu o značku Klasa také pomocí akce „Kup výrobek Klasa a získej
dárek“. V hypermarketech se vždy pohybovali vyškolení průvodci,
kteří spotřebitele informovali o tom, v čem spočívá přínos značky
Klasa, a o produktech se značkou Klasa, které je možné zakoupit
právě v tom kterém obchodě. Do okolí hypermarketů byla také situována reklama na billboardech a plakátech.
Do roku 2008 máme taktéž připraveny rozsáhlé propagační aktivity. Troufám si tvrdit, že nyní je znalost značky již všeobecně
známa, a tak bychom se chtěli ještě více zaměřit přímo na podporu prodeje výrobků se značkou Klasa a namířeno máme zejména
do regionů. I nadále chceme, aby Klasa byla synonymem kvality.
O konkrétních propagačních akcích budeme včas informovat.

1. Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební
agenturou. Jeho hlavním úkolem je zajišťování finanční podpory našeho zemědělského sektoru z EU a také našich národních
zdrojů. Toť skoro oficiální a strohá charakteristika státního úřadu, v jehož čele od loňského roku stojíte. Mohl byste nám podat
charakteristiku Vašeho úřadu trochu podrobněji a vedle činnosti v zemědělství se zmínit i o podpoře výroby, ale i spotřeby potravin?
Nebojím se říci, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
je klíčovou organizací, díky které „tečou“ do českého zemědělství
každým rokem desítky miliard korun. Funkce platební agentury
však není jedinou, kterou SZIF vykonává. Do působnosti SZIF
spadá celá řada důležitých činností. Pojďme si je ale přiblížit pěkně popořádku.
Jak jste již zmínil sám, hlavní funkcí SZIF je administrace dotací z evropských i národních fondů. Administrací se rozumí veškerá
činnost kolem příjmu, zpracování i kontroly žádosti, až po samotnou výplatu dotace. SZIF je pro tyto činnosti platební agentury řádně akreditován, a tak může být zprostředkovatelem dotací v rámci
společné zemědělské politiky z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007–
2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD,
nahrazuje Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP
RVMZ).
Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované
plochy. Velké možnosti pro zemědělství a venkov vůbec představuje Program rozvoje venkova (PRV), který je spuštěn od roku 2007
a kde proběhly již dvě kola příjmu žádostí.
Další neméně důležitou, ačkoliv finančně vyjádřeno, méně viditelnou funkcí SZIF je regulování a stabilizace trhu se zemědělskými komoditami. SZIF totiž provádí opatření Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu, a zabezpečuje tak zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu
v podnikání. Do těchto opatření patří například intervenční nákupy, skladování a následný prodej intervenčně nakoupených komodit, poskytování vývozních subvencí, administrace vývozních a dovozních licencí a záruk, správa systému produkčních kvót, atd.
SZIF má na starosti také propagaci kvalitních potravinářských
výrobků prostřednictvím národní značky kvality potravin Klasa.
A tím se dostávám k potravinářům. Ke Klase se ale dostanu později. Nyní bych chtěl zmínit spíše možnost pro potravináře z Programu rozvoje venkova. Může se zdát, že tento program je určen
pouze pro zemědělce, ale opak je pravdou. Stačí se podívat do osy
I, a to konkrétně na opatření 1.3. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům.
Toto opatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na
rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, rozvoje inovací v rámci zemědělskopotravinářské výroby, a to spoluprací se subjekty podílejícími se na
výzkumu a vývoji. Projekty v rámci tohoto opatření mohou pomoci např. zvýšit stupeň inovací nebo zvýšit podíl produkce s vyšší
přidanou hodnotou. Jednoduše by měly podpořit celkovou výkonnost podniku a jeho konkurenceschopnost.
SZIF bude projekty přijímat v rámci 4. kola příjmu žádostí
v červnu tohoto roku. Je tedy dostatek času na přípravu kvalitních
projektů. Mohu všechny potravináře ubezpečit, že pracovníci SZIF
jsou připraveni zodpovědět případné dotazy, týkající se možnosti získání této podpory. Není ale samozřejmě možné, aby jakkoliv zasahovali do přípravy projektů. SZIF je totiž také kontrolním
orgánem, a docházelo by tak ke střetu zájmů.
Pro potravináře jsou tu ale také programy propagace zemědělských produktů, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.
Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy, má možnost
využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních
zemědělských výrobků. V říjnu 2006 odstartoval tříletý propagační
program Českého svazu včelařů „Propagace spotřeby medu“. Hlavními nástroji propagace jsou inzerce v tisku, účast na výstavách
a veletrzích a soutěže. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou
členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských
a potravinářských produktů jednotlivých členských států. Programy předkládají profesní organizace (svazy, unie, sdružení apod.)
kompetentnímu orgánu, kterým je oddělení pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu. Kompetentní orgán poté
předkládá programy Evropské komisi. Evropská komise navržené
programy posuzuje a společně konzultuje s daným členským státem. Poté Evropská komise oznamuje ve stanovených lhůtách, které programy budou přijaty, které zamítnuty a z jakých důvodů. Pro
tyto programy platí základní tripartitní systém financování, tzn.
50 % nákladů na program hradí Evropská unie, 30 % předkládající
organizace a 20 % dotyčný členský stát. Veškeré potřebné informa-
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ce mohou zájemci získat na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
2. Podpora prodeje tuzemských potravin, to byl původní záměr při
vyhlášení národní značky KLASA. V loňském roce došlo k „rekvalifikaci“ tohoto označení a KLASA již není určena jen potravinám tuzemským. Nicméně vysoká míra vědomí spotřebitelské
veřejnosti o KLASE je dobrou vizitkou Vašeho úřadu, který její
marketing od samého počátku zabezpečuje. Jak hodnotíte KLASU Vy a jakým směrem se marketingová podpora prodeje potravin se značkou KLASA bude dále pod Vaším vedením ubírat?
Ano, je pravda, že jsme museli vyhovět pravidlům Evropské
unie, která samozřejmě platí pro všechny členské státy. Po skončení tříleté výjimky, která České republice umožňovala podporovat
pouze a jedině tuzemské potravinářské produkty, tedy bylo nutné
pravidla pro udílení značky Klasa upravit. Od května loňského ro-

3. Biopotraviny. To je další současný fenomén zaujetí spotřebitele o potravinu s vyšší užitnou hodnotou. Poptávka po biopotravinách roste u nás geometrickou řadou a je nasnadě, že v krátké
době dosáhne podílů na trhu podobných jako u našich západních
sousedů. Jakými formami se bude „starat“ SZIF o tyto produkty? A co v této souvislosti mohou od Vašeho úřadu očekávat jak
prvovýrobci zemědělských surovin, tak zejména výrobci finálních
biopotravin?
Produkty ekologického zemědělství jsme v omezené míře např.
na veletrzích prezentovali již dříve. Od března tohoto roku ale
spustíme nový propagační program na propagaci bioproduktů,
který nám v červenci loňského roku schválila Evropská komise.
Tato kampaň bude tříletá a její přesný název je „Propagace ekologického zemědělství a jeho produktů“. Cílem programu je samozřejmě prezentace ekologického zemědělství a biopotravin veřejnosti v České republice. Propagační aktivity budou zahrnovat
např. reklamu v tisku, billboardy, www stránky, infocentrum, soutěže, Road Show po obchodních centrech spojenou s ochutnávkami, letáky atd. Rozpočet tohoto tříletého programu činí 866 tis.
Eur (tedy zhruba 25 mil. Kč, bez DPH). Polovinu z nákladů uhradí Evropská komise a polovinu SZIF.
Program Státního zemědělského intervenčního fondu byl jedním z 23 schválených z celkem 56 navrhovaných. Všechny připomínky Evropské komise se usilovnou prací a jednáním podařilo vyjasnit, a tak se podařilo tento náš projekt prosadit.
Ekologické zemědělství však podporujeme dlouhodobě. Např.
za hospodaření ekologickým způsobem získávají předkladatelé
projektů v rámci Programu rozvoje venkova významné body navíc, a tak mají větší šanci, že právě jejich projekt bude při hodnocení úspěšný.
Dále v rámci Osy II již zmíněného programu existuje v agroenvironmentálních opatřeních přímo dotační titul ekologické zemědělství. Předmětem dotace je zde zemědělská půda obhospodařovaná v režimu přechodného období nebo certifikovaného ekologického zemědělství s kulturou travní porost, orná půda, vinice,
ovocný sad nebo chmelnice.
4. Významnou oblastí podpory marketingu potravinářského průmyslu je organizování společných prezentací pod hlavičkou Státního
zemědělského intervenčního fondu na řadě potravinářských veletrhů. Mohl byste zhodnotit tyto doposud proběhlé akce a sdělit našim čtenářům, na kterých veletrzích bude Váš úřad nabízet prostor pro prezentace a podporu marketingu potravinářským
společnostem v tomto roce?
Stalo se již pravidlem, že se na velkých mezinárodních veletrzích prezentují v rámci expozice Státního zemědělského intervenčního fondu také výrobci kvalitních potravin. Zejména menší společnosti, které by se sami na veletrh nedostali, tuto možnost velmi
vítají. Spolupráci na veletrzích v zahraničí si pochvalují i zástupci
větších společností, protože pronájem plochy na zahraničních veletrzích je extrémně drahý. Výrobci oceňují možnost účasti na po-
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Značka KLASA na veletrhu
Internationale Grüne Woche
dobných zahraničních veletrzích, jelikož zde mají jedinečnou příležitost získat cenné obchodní kontakty. Producenti tak tyto naše
aktivity velmi vítají. Rád bych zde připomenul několik již uskutečněných akcí, které se jak z našeho pohledu, tak i z pohledu producentů opravdu vydařily.
Zásadním veletrhem z pohledu České republiky byl v loňském
roce 34. ročník agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.
Na stánku SZIF o rozloze 170 m2 se představilo 26 držitelů značky
Klasa a během slavnostního zahájení bylo národní značkou kvality
oceněno dalších 14 výrobků od 11 firem. Výrobci potravin tradičně představili to nejkvalitnější ze své produkce. Země živitelka totiž loni byla jedinou tuzemskou výstavou, kde se návštěvníci mohli
s potravinami Klasa setkat. Ochutnávky kvalitních jihočeských jogurtů, tvarohových dezertů, cukrovinek, šťavnatého ovoce a zeleniny, tradičního pečiva či lahůdek z masa a uzenin vyvolaly nebývalý
zájem. Co bylo k ochutnání, bylo možno samozřejmě i zakoupit.
Země živitelka se stala také tradičním místem pro udílení certifikátů Klasa novým kvalitním potravinám. Historicky první slavnostní předávání ocenění Klasa se konalo také právě na Zemi živitelce, a to v roce 2003.
Posledním zahraničním veletrhem v roce 2007, kterého se SZIF
účastnil, byla říjnová Anuga v Kolíně nad Rýnem. Zde se v rámci expozice SZIF představilo 12 držitelů značky Klasa, jejichž prezentace se těšily velkému zájmu. Pro návštěvníky byly připraveny samozřejmě také ochutnávky jejich kvalitních potravinářských
výrobků.
V loňském roce se výrobky se značkou Klasa představily na Grüne Woche v Berlíně, na Prodexpo v Moskvě, Agrokomplexu v Nitře, Polagra-Food v Poznani a na řadě dalších akcí v zahraničí jako
např. na kontraktačním setkání na českém zastupitelském úřadě
ve Vídni u příležitosti svátku sv. Václava.
V letošním roce jsme se již stihli účastnit 73. ročníku berlínského veletrhu Internationale Grüne Woche, jež se zaměřuje především na potravinářství a zemědělství. Cílem naší účasti bylo především zviditelnit samotný program propagace kvalitních potravin.
Co se účasti na dalších veletrzích v tomto roce týká, nebudu
zatím moc konkrétní, ale naše účast se dá tradičně předpokládat
na významných mezinárodních zemědělských a potravinářských
akcích. Zatím plánujeme účast např. na Biofachu v Norimberku,
Prodexpu v Moskvě a samozřejmě na největším tuzemském veletrhu Salima v Brně.

Ve dnech 18. – 27. ledna 2008
se na berlínském výstavišti konal
73. ročník veletrhu Internationale Grüne Woche, který se specializuje na potravinářství a zemědělství. Českou republiku reprezentovalo Ministerstvo zemědělství ČR
společně se Státním zemědělským
intervenčním fondem, jež zde představilo program na podporu kvalitních potravin – KLASA.
„Národní expozice jsou na podobných
veletrzích obvyklé. Prezentace značky
KLASA zde má proto své místo. Letos jsme
chtěli na Grüne Woche zdůraznit především samotný program propagace kvalitních potravin,“ říká Klára Bolečková,
vedoucí Oddělení marketingu.
Producenti z celého světa sledují
účastí na veletrhu jediné – otestovat
své výrobky, změřit, jaký je o ně zájem.
Jádro veletrhu tvořila prezentace čerstvých potravin doplněná přehlídkou vín,
piva a dalších alkoholických nápojů. Na
výstavě nechyběla ani přehlídka zemědělské a zahradnické techniky. Vystavovatelé z 56 zemí světa se představili na

ploše 115 km2 a podívat se na ně přišlo
okolo půl milionu návštěvníků.
Na úspěch prezentace na Internationale Grüne Woche naváže značka KLASA
vlastní expozicí na mezinárodních veletrzích Salima 2008. Stánek SZIF o roz-

KLASA hrdým partnerem
závodu Jizerská 50

5. V odbočkách našeho hovoru jsme se dostali i do jiných oblastí,
například do historie tržního chování spotřebitelů a různých pohledů na současný a minulý život naší populace. Je zřejmé, že
čerpání a ukládání vědomostí do paměti je Vaším koníčkem. Máte při Vašem nynějším vytížení šéfa úřadu čas na tyto svoje záliby
a také na jiné, o kterých byste se chtěl zmínit?
Při mém pracovním vytížení je opravdu velice těžké najít si chvíli na své koníčky. Snažím se ale zorganizovat si čas tak, abych se
mohl věnovat rodině a sportu. Právě sport je totiž pro udržení dobré jak fyzické, tak psychické kondice nenahraditelný. Mezi mé oblíbené aktivity patří tenis, který se snažím hrát pravidelně. Je pro
mne skvělým odreagováním a také příležitostí setkat se s přáteli.
V minulosti jsem se zúčastnil i několika menších turnajů, kde jsem
se neumístil vůbec špatně.
Občas si zahraji i golf, při kterém se dá skvěle relaxovat. Je ale
časově náročnější, a tak na něj moc prostoru bohužel nezbývá.
Mou další vášní jsou hory, a to ať v létě nebo v zimě. Když někdy vybude čas i na krátkou dovolenou, užívám si rodinné túry po
českých horách. Stačí mi i víkend na horách, abych načerpal zase
novou energii. V zimě samozřejmě nesmí chybět alespoň pár dní
na lyžích. Služby i vybavenost na českých horách se v posledních
letech rapidně zlepšily a nyní již dosahují standardu, jaký známe
z alpských zemí. Nicméně délkou sjezdových tratí tuzemské hory konkurovat nedokáží. Proto si rád někdy zalyžuji i na alpských
sjezdovkách.
Ještě bych mohl zmínit jeden koníček a tím je myslivost. Její krásy nyní začínám pomalu objevovat. Mám velmi kladný vztah k přírodě, a to zejména k té české. Tím jsem trochu navázal i na zájmy,
týkající se mé práce a činnosti v SZIF. Abych získal větší přehled
o klientech SZIF a vůbec rozšířil si vědomosti v oboru, rád navštěvuji farmy nebo i potravinářské závody. Je pro mne velmi důležité poznat zemědělskou problematiku i z praktického hlediska.
Nelze totiž jen „rozhodovat od stolu“, ale je třeba znát i aktuální
potřeby zemědělců.
Samozřejmě také podporuji kvalitní potraviny se značkou Klasa.
Jako běžný spotřebitel se totiž na tyto mimořádně kvalitní výrobky
zaměřuji a při rodinných nákupech jsou pro mne jasnou volbou.
Zmínil jste můj zájem o historii. Pokud nemáte na mysli pouze
letopočty, ale historii v ekonomických a politických souvislostech,
potom lze tyto znalosti využít i pro řešení současných problémů.
Zemědělství je odvětvím, kde vše souvisí se vším a které se nyní
významně mění a rozvíjí.
Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

loze 201 m2 najdou návštěvníci veletrhu
v pavilonu D. Své výrobky zde představí
20 držitelů značky KLASA. Během veletrhů Salima předá ministr zemědělství
Petr Gandalovič ocenění KLASA pro
další kvalitní výrobky.

Národní značka kvality KLASA patřila mezi hlavní partnery 41. ročníku závodu Jizerská 50, která se ve
dnech 11. až 13. ledna 2008 konala v Bedřichově v Jizerských horách.
Jeden ze závodů dokonce nesl název
– KLASA Mini Jizerská 50. Byl určen
těm nejmenším závodníkům, kteří
se rozhodli změřit své síly na profesionální trati. Nejmladší sportovkyni, která do KLASA Mini Jizerské 50
nastoupila, byly teprve dva roky.

Loga značky KLASA zdobila celých
50 km trati, byla na startovních číslech
dětského závodu a nechyběla v cíli ani
v pozadí stupínku vítězů. Logo značky
KLASA je i součástí webové prezentace
závodu Jizerská padesátka a objevovalo
se i na dalších propagačních materiálech
závodu. Výrobky se značkou KLASA
byly k dispozici na občerstvovacích stanicích na trati, kde závodníci čerpali síly
na další kilometry, a v prostoru, který
byl určen VIP osobnostem, byly vysí-

lány reklamní spoty značky KLASA.
Sportovní kanál České televize, ČT 4,
vysílal ze závodu živé vstupy. Závodníky podpořily také stovky diváků podél
trati i v cíli. „Sportovní události přitahují pozornost mladých lidí. Právě spolupráce s podobnými akcemi nám pomáhá komunikovat s touto cílovou skupinou,“ říká Klára Bolečková z Oddělení
marketingu SZIF.
Letošní ročník Jizerské 50 se mohl
pyšnit hvězdnou účastí. Nejočekávanější byla návštěva legendárního Björna Daehlie. Ve stopě jednoho ze závodů
se ukázala rovněž Kateřina Neumannová. Její tým firemní štafetu s přehledem
vyhrál. Kateřina Neumannová také
předávala vítězům a vítězkám hlavního závodu dárkové koše s potravinami
značky KLASA. Předávání cen pro vítěze se účastnil prezident republiky Václav Klaus, který závod také odstartoval, dále předseda Senátu ČR Přemysl
Sobotka, hejtman Libereckého kraje
Petr Skokan a primátor Liberce Jiří
Kittner.
„Spojení značky KLASA a závodu
Jizerská padesátka je symbolické. Stejně
jako v závodech vyhrávají jen ti nejlepší sportovci, chceme, aby i u spotřebitelů bodovaly jen ty nejlepší potraviny,“
říká závěrem Klára Bolečková, vedoucí
Oddělení marketingu SZIF.
SZIF
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XII. ročník Celostátních přehlídek sýrů
Ve dnech 17. a 23. ledna se v Praze uskutečnil 12. ročník Celostátních přehlídek sýrů, organizovaný Ústavem technologie mléka
a tuků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s Českomoravským
svazem mlékárenským a Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii
České společnosti chemické.
Přejímka vzorků a odborné hodnocení se
konalo 17. ledna. Do hodnocení bylo zařazeno 56 vzorků od 16 tuzemských výrobců a 11
vzorků zahraničních, které poskytlo 5 dovozců
sýrů. Sýry byly rozděleny do 8 kategorií. Nově
vyhlášenou kategorií byly tavené sýry ochucené. Vzhledem k nedostatečnému počtu vzorků
bylo nutné některé vyhlášené kategorie sloučit –
k sýrům s tvorbou ok a typu moravský bochník
byly připojeny ochucené polotvrdé sýry z původně vyhlášené kategorie specialit. Do sloučené
kategorie ostatních měkkých sýrů byly zařazeny všechny plísňové sýry, ochucené měkké sýry
a sýry s mazem na povrchu. Po této úpravě byly
kategorie rovnoměrně obsazeny 6 až 8 vzorky.
Při odborném hodnocení posuzují každý sýr
2 paralelní komise, každá má nezávislého předsedu a tři zástupce výrobců. V případě kategorií hodnocených neanonymně (např. u čerstvých a termizovaných sýrů) je posílena část
komise z nezávislých odborníků. Sýry se posuzují ve dvou znacích: vzhled a konzistence (ve
výsledném hodnocení tvoří 40 %) a chuť a vůně
(60 %). Tuzemským sýrům bylo na základě tohoto hodnocení uděleno celkem 20 diplomů. Počet
diplomů v jednotlivých kategoriích závisí na
počtu přihlášených vzorků. V kategoriích, které
zahrnují sýry různých typů, není určováno pořadí, ale diplomy byly uděleny vzorkům s hodnocením vyšším než 85 bodů.
K nejúspěšnějším sýrárnám na letošních přehlídkách patří Agricol s. r. o., Polička, a Pribina s. r. o., Přibyslav, které měly přihlášeny po 2
vzorcích a obě získaly diplom. Po dvou diplomech obdržely také BEL Sýry Česko, Mlékárna
Klatovy, Mlékárna Polná a Povltavské mlékárny. Na rozdíl od loňského ročníku, kdy nebyl
žádný sýr hodnocen jako výborný (tj. v rozmezí
90 až 100 bodů), letos odborné komise zařadily
do této kvalitativní kategorie 4 vzorky. Nejvyšší
bodové ohodnocení (97,75 bodu) patří Čerstvému sýru přírodnímu (KROMILK s. r. o., Kroměříž). Pouze jeden sýr byl hodnocen jako podprůměrný.
Ve skupině zahraničních sýrů bylo hodnoceno sedm francouzských sýrů, které byly získány díky úsilí pana Ladislava Liklera. Další vzorky ze Slovenska poskytla společnost NIKA.
Tyto sýry jsou posuzovány odděleně, hodnotí je
všichni členové odborných komisí i departážní
komise. Každý hodnotitel sýr zařazuje do kvalitativních kategorií a navíc má právo 3 vzorky,
které považuje za nejlepší, navrhnout na diplom.
Nejvíce návrhů na diplom získal sýr zrající pod
mazem Port Salut Le Fondant (BEL Sýry Česko a. s), který získal 24 návrhů na diplom ze 32
možných). Diplomem byl dále oceněn kozí sýr
Président la Bűche fondante (Lactalis CZ s. r. o.)
a sýr Chaumes (Bongrain Czech Management
Services). Ze slovenských sýrů nejvíce zaujal nezrající ovčí sýr Urda, vyráběný tepelným
srážením žinčice.

Veřejné hodnocení se konalo 23. ledna v kongresovém sále Masarykovy koleje. Přehlídky
osobně zahájil rektor VŠCHT doc. Ing. Josef
Koubek, CSc., pod jehož záštitou se přehlíd-

ky konají. Shoda mezi odborným a veřejným
hodnocením je poměrně dobrá. Největší rozdíly byly zaznamenány v kategorii čerstvých sýrů,
částečně i u tavených sýrů.

Hlavním bodem odborného programu přehlídek byla přednáška Ing. J. Kopáčka, CSc. (Českomoravský svaz mlékárenský), který účastníky
seznámil se situací v evropském a světovém mlékárenství, která v uplynulém roce prošla bouřlivým vývojem. Na navazující konferenci Mléko
a sýry 24. ledna bylo prezentováno 18 přednášek a téměř dvojnásobný počet posterů. Obou
akcí se dále účastnilo 13 firem, jejichž činnost
se dotýká laboratorního vybavení a potřeb pro
zpracování mléka.
Podrobnější zhodnocení letošního ročníku bude
zveřejněno ve sborníku, který je z přehlídek a semináře vydáván, a také na webových stránkách
Ústavu technologie mléka a tuků VŠCHT Praha
(http://www.vscht.cz/tmt).
Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.,
Ústav technologie mléka a tuků,
VŠCHT Praha
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Kategorie

Odborné hodnocení

Pořadí
odborného
hodnocení

1
2

5

suš

[%]

[%]

Průměrné
hodnocení

Interval
spolehlivosti

PLASTCOM a. s., mlékárna Příšovice

30

50

80,67

5,96

2

Eidam 30%

Agricol s. r. o.

30

50

72,67

6,37

1

Eidamský sýr 45%

Mlékárna Polná s. r. o.

45

56

79,00

1,96

2

Eidamský blok 45%

Jaroměřická mlékárna a. s., stř. Jaroměřice

45

55

78,00

3,04

Čedar

Agricol s. r. o.

45

57

85,33

3,60

Moravský blok

Moravia Lacto a. s.

45

60

88,00

5,54

Moravský blok 45%

Mlékárna Klatovy a. s.

45

62

91,00

1,96

1

Eidamský sýr uzený 45%

Mlékárna Polná s. r. o.

45

56

84,67

2,61

2

Šuhaj

MILTRA B s. r. o.

45

50

79,67

1,87

1

Čerstvý sýr přírodní

KROMILK s. r. o.

70

36

97,75

1,73

2

8

tvs

Eidam 30%

6

7

Výrobce (přihlašovatel)

1

3

4

Sýr

Lučina Jogurtina

Povltavské mlékárny a. s.

60

32

89,00

3,92

Král sýrů Hermelín Maxi

Pribina s. r. o.

50

46

89,75

5,05

Král sýrů sametový

Pribina s. r. o.

56

50

91,75

1,73

Monticremo a la Budapešť

Polabské mlékárny a. s.

65

34

85,75

4,71

Sedlčanský Pepin

Povltavské mlékárny a. s.

53

45

88,00

2,96

1

Matador smetanový

BEL Sýry Česko a. s.

50

38

84,50

4,37

2

Pribina 70%

TPK s. r. o., mlékárna Hodonín

70

44

83,75

3,09

1

Uzený salámový tavený sýr se šunkou

Mlékárna Klatovy a. s.

45

50

91,50

2,43

2

Smetanito se šunkou

BEL Sýry Česko a. s.

51

40

81,75

4,94

2

TANY šunkový

TANY s. r. o., Nýrsko

50

38

81,75

5,47

Kategorie:
1. Eidamské sýry 30% t.v.s.
2. Eidamské sýry 40-50% t.v.s.

3. Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry
4. Uzené sýry
5. Čerstvé a termizované sýry neochucené

6. Ostatní měkké sýry
7. Tavené sýry neochucené
8. Tavené sýry ochucené (uzené maso, šunka)

VZORKY SÝRŮ Z DOVOZU OCENĚNÉ DIPLOMY
Sýr

Dovozce

Port Salut Le Fondant
BEL Sýry Česko a. s.
Président la Bűche fondante Lactalis CZ, s. r. o.
Chaumes
Bongrain Czech Management Services
Kvalitativní kategorie:
1. Vynikající

Pohled za předsednický stůl odborné hodnotitelské komise Celostátních přehlídek sýrů

2. Výborný
3. Velmi dobrý

tvs

suš.

50
45
50

52

Kvalitativní kategorie
Modus
1
1
1

Medián
1
1
1
4. Průměrný
5. Podprůměrný

Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc., při zahájení práce odborné hodnotitelské komise

Návrhy
na diplomy
24
21
18
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Rektor VŠCHT Praha doc. Ing. Josef Koubek, CSc., zahájil Celostátní přehlídky sýrů 2008.

Vedoucí Ústavu technologie mléka a tuků VŠCHT Praha, doc. Ing. Vladimír Filip, CSc., při svém projevu

Pohled na hodnocení sýrů – vpravo Ing. Jiří Kopáček, CSc., člen organizačního výboru

Pohled na práci členů hodnotitelské komise

Další pohled na degustaci

Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., z Univerzity Tomáše Bati při hodnocení sýrů

Pohled na práci hodnotitelské komise – vlevo Jiří Věžník, ředitel Jaroměřické mlékárny, a. s.

Výstavka sýrů na Celostátních přehlídkách sýrů 2008

14 / informace – z domova

Sýry vždy byly, jsou a budou jednou ze
základních potravin. V dnešní době nalezneme na pultech obchodů širokou a bohatou
nabídku sýrů ve všech kategoriích z různých
zemí. Nejvíce jsou na českém trhu zastoupeny sýry, které pocházejí především ze zemí
Evropské unie, ale i ze států mimo toto společenství.
Spotřební preference českého zákazníka se
mění v závislosti na změně stravovacích návyků. Současné trendy v životním stylu velí spotřebiteli vyhledávat potraviny s přidanou hodnotou
a s vlastnostmi, které tyto trendy kopírují. Jednou z vysoce se rozvíjejících kategorií současnosti jsou BIO výrobky, v nichž sýry tvoří valnou
část produkce bio zemědělství. Bio sýry dosahují meziročního nárůstu prodeje o stovky procent.
Ve společnosti SPAR Česká obchodní společnost
s. r. o. jsme vyšli zákazníkovi vstříc a přinesli na
pulty našich obchodů jako první ucelenou řadu
výrobků Bio. V této chvíli můžeme zákazníkovi
nabídnout v bio sýrech pod naší privátní značkou
Spar Natur*pur devět položek od Camembertu,
Mozzarelly, Goudy až po Ementál a Tilster. Tyto
sýry pochází především z Rakouska, kde je bio
zemědělství nejsilnější a je schopno nabídnout
celoročně vysokou kvalitu a pravidelné dodávky.
V Čechách je zatím problémem najít vhodného
certifikovaného dodavatele se stálými dodávkami
bez výkyvů v produkci. Tím samozřejmě neříkáme, že čeští zemědělci nedokáží nabídnout kvalitní bio produkty, ale většina bio produkce pochází
z malých farem, které zatím nedokáží pokrýt stále se zvyšující poptávku trhu.
Samostatnou kapitolu tvoří segment tavených
sýrů. Ty u českého spotřebitele stále vedou a zaujímají největší podíl z rozpočtu domácnosti určené pro nákup sýrů. Zároveň je tato kategorie vysoce stabilní.
Z posledních výsledků průzkumu nákupního
chování domácností vyplývá, že 90 % domácností
zakoupilo za poslední půlrok alespoň jednou tavený sýr, což je dokonce více než nákup UHT mléka (88 % domácností). Větší penetraci mléčných
produktů zaujímají pouze jogurty 95 %. V našich
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Sýry tuzemské i dovážené

obchodech nalezne zákazník širokou škálu tavených sýrů od chronicky známých značek až po
privátní řadu tavených sýrů. Zákazník v této kategorii sýrů preferuje stále stejné příchutě, vedoucí
postavení tak mají smetanové tavené sýry. Další
žádanou příchutí je šunka, niva, bylinky. Největšími výrobci jsou Bel sýry, v závěsu pak jsou společnosti TPK, Madeta, Lactalis, další nemalou část
prodejů zaujímají privátní značky.
Zrající sýry jsou segmentem, který asi nejvíce
utrpěl aférou kolem listeriózy. V současné době
se tato kategorie vzpamatovává z velkých propadů prodejů. Zákazník se opětovně vrací k tomuto typu sýrů a dá se tedy předpokládat, že se tento propad rychle dožene. Plísňové sýry byly také
zasaženy aférou kolem listeriózy, ale v prodejích

neutrpěly tolik jako sýry zrající. Pro českého spotřebitele je to jeden z tradičních typů sýrů, které preferuje při výběru. Klasikami na tomto poli
jsou Hermelíny, ať už se jedná o Sedlčanský nebo
o Krále sýrů z Pribiny. Za naší společnost mohu
říci, že přes vysoce nepříznivý vývoj zapříčiněný
touto bakterií jsme dosáhli od roku 2005 nárůstu o 23 %. Zákazníkovi se snaží výrobci nabízet
nové příchutě a varianty, které tak tento segment
výrazně posilují.
Silnou a stále posilující kategorií jsou čerstvé
sýry. Vývoj v tomto segmentu se odvíjí od životního stylu, kdy zákazník začíná preferovat čerstvé výrobky a výrobky, které reflektují na zdravější životní styl. Zákazník se začíná zajímat o to, co
jí, což vede i k zvýšené poptávce po těchto sýrech.

Zde dosahujeme meziročního růstu o 54 % oproti
roku 2006, a oproti roku 2005 činí nárůst dokonce 123 %. Na základě těchto aspektů samozřejmě
upravujeme naše regály tak, aby se dostala zákazníkovi co největší nabídka a šíře sortimentu.
Naprosto jedinečnou a dnes se dá již říci komoditní kategorií je sýr Eidam. V české kotlině se jedná o sýr s vysokou tradicí spotřeby. Toto jedinečné postavení zaujímá 30 % Eidam, v České republice se vyrobí cca 1.250 mt. v balení cihla 3 kg,
současně dovoz tvoří cca 1.000 mt. měsíčně, a to
zejména z Německa a Polska. Bez tohoto sýru se
dnes neobejde žádný obchod s potravinami. Koncem loňského roku začala stoupat cena mléka,
což samozřejmě negativně ovlivnilo ceny. Vysoký
nárůst cen se týkal především zahraničních sýrů,
ale nejvyšší nárůst ceny zaznamenal právě 30%
Eidam, kde se jeho cena zvýšila o více než 50 %,
což se samozřejmě projevilo snížením poptávky.
V současné době začínají již být na trhu přebytky,
a to zejména tuku, proto dochází ke snížení ceny
Eidamu, a to skoro o 20 % oproti konci roku 2007
a můžeme očekávat ještě další mírný pokles.
Sýry jsou stále rostoucím segmentem a získávají stále větší podíl v nákupním koši spotřebitele.
Od roku 1993, kdy byla spotřeba na obyvatele za
rok pouze 6,1 kg, to v roce 2006 bylo již 13,4 kg
na obyvatele. Celkově naše společnost dosáhla na
pultech se sýry meziročního růstu o více než 13 %
na srovnatelných domech. SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. stále monitoruje trh se sýry, na základě vývoje pak optimalizuje svou nabídku v obchodech a myslím, že se můžeme pochlubit jednou z nejširších nabídek, a to především
v obslužném pultu, který zákazník stále více
upřednostňuje. Ve spolupráci s oddělením prodeje, které se zabývá správným fungováním obchodů, a s našimi dodavateli připravujeme projekt na
podporu vzdělávání zákazníka v oblasti sýrů. Tento projekt by měl zvyšovat informovanost o výrobě, kvalitě, době zrání a použití sýrů, neboť v této
oblasti stále chybí zákazníkovi dostatek informací.
Lze oprávněně předpokládat, že s postupem času
se dostaneme ve spotřebě sýra na úroveň vyspělých evropských zemí.
Barbora Ferencová
Nákupčí čerstvých potravin SPAR ČOS
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Grüne Woche ukazuje trend v agrární politice a potravinářství
V tomto roce spolu chtějí oba ministři rovněž hovořit o funkčnosti společné zemědělské politiky EU, tedy především o otázce přímých plateb a dotací
zemědělcům. Gandalovič naznačil, že
tu mají obě země podobné názory.

Prezident AK ČR Ing. Jan Veleba (vlevo), ředitel PK ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc.,
ředitel SZIF Ing. Tomáš Révész a prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.
(vpravo), na českém stánku probírali během veletrhu strategii příští výstavy, na níž
by chtěli prosadit účast českých regionálních potravin.

Berlín – V Berlíně se 18. ledna otevřely brány největšího potravinářského a zemědělského veletrhu na světě Internationale Grüne Woche (Zelený
týden). Jeho 73. ročník, jenž probíhal do 27. ledna, byl příležitostí k navázání kontaktů mezi obchodníky a odborníky, fórem pro setkání desítek
ministrů zemědělství, mezi nimiž nechyběl ani český zástupce Petr Gandalovič. Tradičně zde má i Česká republika svou expozici, na které se tentokrát představily především pivovary a pekařské firmy.
„Národní expozici na tomto veletrhu
organizuje ministerstvo zemědělství už od
roku 1995. Náš stánek je tradičně v hale
10.2 a letos se představil například Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen,
Michelské pekárny, Pecud Ždanov, společnost Inpeko nebo Jizerské pekárny,“
vysvětlil ministr Gandalovič.

JEDNÁNÍ ČESKÉHO
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ SE
ZAHRANIČNÍMI PROTĚJŠKY
Ministr Gandalovič se hned v první zahajovací den setkal na českém
stánku se spolkovým ministrem potravinářství, zemědělství a ochrany spotřebitele SRN Horstem Seehoferem.
Proběhla i bilaterální jednání se státním ministrem pro životní prostředí a zemědělství spolkové země Sasko
Rolandem Wöllerem na téma Společná zemědělská politika Health Check,
rozvoj venkova, a hovořilo se i o společných zájmech nebo projektech ve vodním hospodářství. Výstava poskytla Petru Gandaloviči také prostor k setkání
s ministrem zemědělství Švédského království panem Eskilem Erlandssonem
a se státním tajemníkem Ministerstva
zemědělství a rozvoje venkova Maďarské
republiky panem Zoltánem Gögösem.
OD POTRAVIN
PO KVĚTINY, ZVÍŘATA
AŽ DŘEVAŘSKOU PRODUKCI
Výstava Internationale Grüne
Woche se poprvé konala v roce 1926.
Její charakter je prodejní i kontraktační a účast na veletrhu je vystavovateli

vnímána jako prestižní záležitost a příležitost k setkání nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí celé Evropy.
Stovky stánků všech možných zemí
a různých světadílů prezentovaly čerstvé potravinářské produkty, maso, ryby
a mléčné výrobky v kombinaci s prezentací piva, vína a dalších alkoholických nápojů. Na základě poptávky návštěvníků IGW zahrnuje i přímý prodej
bioproduktů.
Dále se na veletrhu představil sektor lesnictví a zahradnictví. Každoročně jsou obměňována aktuální témata, např. obnovitelné zdroje, šlechtění
dobytka a technologie, a v rámci IGW
se proto pořádá mnoho doprovodných
programů, seminářů a přednášek.

GANDALOVIČ OCENIL
SPOLUPRÁCI SEEHOFERA
NA REFORMĚ VINAŘSTVÍ
Ve veletržním areálu na západě
Berlína se letos setkalo 1610 vystavovatelů z 52 zemí. Čestný host veletrhu německý ministr zemědělství
Horst Seehofer se v první den veletrhu věnoval tradiční několikahodinové
obchůzce areálem čítajícím 26 hal na
ploše 115 hektarů. Kolem 9:00 se zastavil také u oficiální české expozice, kde
pohovořil s ministrem Gandalovičem.
Ten svému německému kolegovi během krátkého rozhovoru mimo
jiné poděkoval za spolupráci při unijní reformě v oblasti vinařství. „Naše
zájmy byly velmi podobné a myslím, že
výsledek je dobrý jak pro české, tak pro
německé vinaře,“ řekl Gandalovič.

V DUCHU STARÉHO MĚSTA
Expozice České republiky vyzněla v porovnání s ostatními zeměmi
poněkud monotematicky. Prezentuje se téměř výlučně svým nejtradičnějším potravinářským výrobkem –
pivem a celý český sektor se stylizoval
do podoby jakéhosi „pivního městečka“. Kulisy představovaly fasády středověkých domů a zřejmě měly v návštěvníkovi vzbudit dojem, že se nachází
uprostřed pražského Starého města. Za
každým rohem pak na něj číhala pípa,
z níž se řinul Prazdroj, Staropramen či
Kozel. Češi se chtějí příště prezentovat
regionálními výrobky.
„Já bych byl raději, kdyby tu Česká republika předvedla podstatně více
svých produktů. Zdá se, že naši zemědělci se v poslední době Grüne Woche
tak trochu bojí,“ všiml si Gandalovič.
Česko je podle něj velmi konkurenceschopné na západních trzích například
v mlékařství, což ukazuje i hrozba toho,
že velká část produkce z jižních Čech
poputuje právě do Německa. Prezident
Potravinářské komory Miroslav Toman
vyjádřil pro příští Grüne Woche svou
představu českého městečka. Jak uvedl,
měla by tam být regionální produkce.
„Máme se čím pochlubit,“ řekl Toman
a ve spolupráci s Agrární komorou
a SZIF hodlá na tomto nápadu spolupracovat. Agrární komora totiž již dva
roky organizuje prostřednictvím svých
regionálních komor soutěže o nejlepší
regionální výrobky a vloni je již předvedla na slavnosti národních dožínek
během veletrhu Země živitelka koncem
srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos to obě komory chtějí zopakovat s volbou vítěze celonárodního kola. Nemělo by být nic těžkého potom
tyto produkty vystavovat v Berlíně,
míní shodně Miroslav Toman s prezidentem AK ČR Janem Velebou.
OBALY PRODÁVAJÍ
Na Grüne Woche, která se poprvé
konala už v roce 1926, výrobci potravin
testují, jaký je o jejich výrobky zájem
a předhánějí se v tom, kdo své produkty nabídne v atraktivnějším „balení“.
Pro běžné návštěvníky tak je především
pastvou pro oči a sliny se jim sbíhají
nad prezentacemi čerstvých ryb, exotického ovoce, masa, sýrů i nad speciálními přehlídkami vín, piv a dalších
alkoholických nápojů. Partnerskou
zemí letošní Grüne Woche bylo Švýcarsko, takže bohatý výběr letos měli
milovníci čokolády a sýrů nejrůznějších vůní a stupňů zralosti. Většinou
si je mohli přímo koupit. Loni veletrh
navštívilo přes 420 000 lidí a obdobný
zájem pořadatelé očekávali i letos.

Prezident AK ČR Ing. Jan Veleba s ruskými krasavicemi

O sýry ze selských dvorů byl na Grüne Woche velký zájem. Stánky bohatě zdobené
venkovskou tematikou v popředí s krucifixem byly stále v obležení koupěchtivých návštěvníků, kteří po ochutnávce nakupovali sýry s různým ochucením odlišené podle
doby zrání. Nechyběla ani čtyřletá kola tvrdých sýrů s jemným aroma.
Text a fota: Eugenie Línková
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A K T U Á L N Í O TÁ Z K Y

od Ladislava L I K L E R A
odborníka na sýry
a předsedy Klubu sběratelů kuriozit
OTÁZKA PRVNÍ:
Celostátní přehlídky sýrů konané letos
již po dvanácté, pořádané Ústavem technologie mléka a tuků na VŠCHT v Praze jsou
již tradičním a významným svátkem našich
sýrařů. Vaší zásluhou se této odborné soutěže zúčastňují i sýry zahraniční provenience. Jaké druhy sýrů a ze kterých zemí vždy
tyto výrobky zajišťujete a jak je obtížné, či
snadné zabezpečit reprezentativní zástupce
jednotlivých skupin zahraničních sýrů pro
tyto přehlídky?
ODPOVĚĎ:
Jsem rád, že na přípravě a průběhu celostátních přehlídek sýrů mohu spolupracovat. Považuji je totiž za velmi potřebné, a protože znám
objem práce při jejich přípravě, patří můj obdiv a uznání Ústavu technologie mléka a tuků
VŠCHT Praha. Podobné akce jsou v zemích
s vyspělým mlékárenstvím běžné, mají velkou
oborovou a mediální podporu a účast na nich
je pro výrobce prestižní záležitostí. Ani po jedenácti ročnících tomu tak u nás není, ať už
v podpoře akce nebo v účasti tuzemských vý-

robců. Jako nezávislý účastník mohu naprosto
jednoznačně potvrdit objektivitu komisí, které,
až na balené sýry, hodnotí anonymně a zdvojeně. Rozdíly větší, než je přípustné, posuzuje
a rozhoduje departáž, takže výsledky jsou objektivní. Důvody k neúčasti mohou jistě být i jiné a nikdo je nemusí sdělovat, ale je to rozhodně škoda. Řadu let se věnuji zahraničním sýrům
a po dohodě s organizátory akce zajišťuji každý rok 7 až 10 zahraničních sýrů, které hodnotí všichni hodnotitelé společně. Měli tak možnost hodnotit již přes padesát sýrů z produkce
společností, které působí i u nás (BEL, Bongrain a Lactalis) a dovozních společností (IMCO a Sea Food). Vedle sýrů, které jsou u nás
na trhu, se podařilo dovézt i sýry určené výhradně pro přehlídky – letos to byly Fol Epi,
(Bongrain), Époisse (Sea Food), Port Salut Le
Fondány (BEL) a President La Buche Fondante (Lactalis). Samozřejmě mám představu o sýrech, které bych chtěl prezentovat, ale ne vždy
se podaří zamýšlený sýr dovézt. Sýry se snažím
představit i v historických a regionálních souvislostech a využívám i dokumenty ze sbírky.
Hodnocení zahraničních sýrů je určitě rozšíře-

ním přehledu o nabídce sýrů ve světě a možná i inspirací pro zavedení obdobných druhů
u nás.
OTÁZKA DRUHÁ:
Spotřeba sýrů má u nás svoji tradici
a v posledních letech roste jak jejich spotřeba, tak poptávka po nich v nesrovnatelně širším sortimentním záběru než v letech
nedávných. A to i při poměrně vysokých cenách těchto ve výživě nezastupitelných potravin. Jak hodnotíte Vy, jako přední sýrařský odborník, úroveň nabídky sýrů v našich
obchodech, a to jak sýrů tuzemských, tak
zejména zahraničních? A co si zaslouží, dle
Vašeho hodnocení, pochvalu a co by bylo
nutné ještě zlepšit?
ODPOVĚĎ:
Já si myslím, že každý, kdo se trochu zajímá
o sýry, musí uznat, že nabídka sýrů je dostatečná a vybrat si může každý podle svého hlediska – podle ceny anebo podle kvality. To jsou
nejčastější hlediska, která spotřebitelé uplatňují a tomu je také podřízena nabídka. Na trhu

najdeme špičkové sýry Francie, Německa nebo
Dánska, ale také sýry, jejichž jedinou předností
je nízká cena. Našim sýrům by slušela větší pestrost v chuti, charakteru a vzhledu sýra. Myslím, že nikdo, kdo zná situaci, si nemůže dovolit
výrobcům vytýkat, že nepřicházejí s novými výrobky. Velká investice bez kvalifikovaného a reálného odhadu prodeje je natolik riskantní, že
se raději sází na jistotu stálého prodeje zavedených sýrů. Ve světě existují ve výrobě sýrů dva
trendy: slučování výrobců do velkých a ekonomicky silných celků, které uvádějí na trh firemní speciality se silnou marketingovou podporou,
které jsou nabízeny v rozsáhlé oblasti. Druhým
trendem je rychlý rozvoj výroby farmářských sýrů – farmers cheese nebo hand cheese. Jsou to
sýry většinou z čerstvého mléka, vyráběné tradiční nebo originální technologií a mají velký
úspěch. Farmy vznikají třeba i v tak industriální zemi, jako je USA, a je o ně tak velký zájem,
že v New Yorku vznikly pro jejich prodej dvě
velké specializované prodejny. Náš trh se sýry
není chudý, ale měl by být bohatší o širší škálu
tuzemských sýrů.
Redakce F. K.

Kontrola stavu reformy společné zemědělské politiky
Koncem listopadu 2007 zveřejnila Evropská komise zamýšlený plán
pro zefektivnění a další modernizaci společné zemědělské politiky Evropské unie. „Health Check“
neboli „kontrola stavu“ SZP bude založena na přístupu, který byl
nastartován již reformami v roce
2003 a který zdokonalí na základě
zkušeností získaných od roku 2003
fungování této politiky a přizpůsobí ji novým úkolům a příležitostem
v EU, sestávající dnes z 27 členských států. Cílem této kontroly je
především zefektivnění a zjednodušení režimu přímých podpor v zemědělství, nastavení účinných nástrojů tržní podpory tak, aby odpovídaly současné realitě trhu
a vypořádání se s novými úkoly od
změny klimatu přes biopaliva, vodní hospodářství až po ochranu biologické rozmanitosti.
Po oznámení tohoto plánu byla zahájena šestiměsíční etapa konzultací,
při kterých chce generální ředitelství
pro zemědělství (DG AGRI) co nejvíce hovořit se zemědělskou a zpracovatelskou praxí, předními experty z oboru, obchodem i spotřebiteli a představit jim navrhované reformní změny
i nové právní normy, tak aby po zapracování připomínek mohly tyto změny
projít legislativním postupem a co nejdříve vstoupit v platnost. Rovněž se
uvažuje s přezkumem rozpočtů. „Kontrola stavu“ by tedy měla být zpřesněním a doladěním již dříve zahájených
reforem.
Reforma z roku 2003 mimo jiné
předpokládá, že režim mléčných kvót
bude odstraněn v roce 2015. Současná
„kontrola stavu“ se však zamýšlí nad
tím, zda by nemělo docházet k postupnému zvyšování kvót již nyní, před cílovým rokem 2015, aby přechod nebyl
pro odvětví příliš prudký. Komisařka

tento způsob označuje za tzv. „soft landing“, tedy jakési měkké přistání.
Významnou událostí této konzultační etapy byl seminář zorganizovaný
DG AGRI v Bruselu 11. ledna 2008,
kterého se zúčastnili zástupci zemědělské prvovýroby sdružené v evropské
konfederaci zemědělců COPA/COGECA společně se zpracovateli zastřešenými Evropskou mlékařskou asociací
EDA a rovněž reprezentanty mlékárenského obchodu především pod hlavičkou CELCAA-EUCOLAIT. Akce se
dále zúčastnili reprezentanti dalších významných organizací (např. IDF, European Milk Board, IFCN a dalších)
a také zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise. Za Českou republiku byli na semináři přítomni
Ing. František Zobal z Agrární komory ČR a Ing. Jiří Kopáček z ČMSM.
Na úvod semináře vystoupila komisařka pro zemědělství Mariann Fischer
Boel, která obdobně jako již při vyhlášení „kontroly stavu“ uvedla doslova:
„Je skutečnost, že provádíme kontrolu
stavu, znamením, že pacient je nemocen?
Určitě ne, je zcela běžné, že i naprosto
zdraví lidé chodí k lékaři, aby zjistili, zda
musí pro zachování svého dobrého zdravotního stavu změnit své návyky. Stejně
tak i my musíme rozhodnout, zda je třeba uzpůsobit SZP pro Evropskou unii 27
členských států a rychle se měnící svět.
Změny, které navrhuji, budou znamenat
značný rozdíl pro zemědělce, spotřebitele a daňové poplatníky.“
Paní komisařka také zdůvodnila návrh na zvýšení mléčných kvót o 2 % pro
následující kvótový rok, který započne
od 1. 4. 2008. Jak poznamenala, bylo
toto její rozhodnutí motivováno nejenom aktuálním stavem mléčného trhu,
ale rovněž tak požadavky 20 ministrů
zemědělství z členských zemí. Zajíma-

vé je, že toto rozhodnutí bylo při jeho
vyhlášení většinou členských států přijato velmi pozitivně, mnohé země byly dokonce nespokojeny s navrhovanou
výší 2 % jako s úrovní nedostatečnou.
Nicméně vývoj trhu na přelomu roku
zaznamenal změnu, postupně opět dochází ke snížení poptávky vyvolávající pokles cen komoditních výrobků na
světových trzích, růstu zásob i poklesů
cen některých výrobků v maloobchodu
vnitřního trhu, a to vše najednou vyvolává opačné reakce na straně některých
zemědělců.
Asi se dá pochopit určitá nespokojenost zemědělců v produkčně nevýhodných např. horských oblastech, ale
i pro ně, protože jsou silně závislé na
produkci mléčných výrobků, hledá Komise v rámci „kontroly stavu“ odpovídající možná řešení. To se týká např.
oblastí v klimaticky nevýhodných severských zemích, např. Skandinávii,
ale také horských oblastí Rakouska,
Španělska a Francie. Přesto bylo na semináři z těchto oblastí k návrhu „kontroly stavu“ adresováno Komisi asi nejvíce kritických připomínek.
Zarážející je však skutečnost, že nyní, kdy se zdá, že vývoj poptávky a s ní
spojený vývoj cen mléčné suroviny opět
oslabí, začínají už také někteří zemědělci z příznivých oblastí pochybovat o účelnosti navýšení kvót. Důvod
je prostý – a tím jsou obavy, aby cena
mléka, která pozitivně ovlivňuje současnou profitabilitu prvovýroby, příliš
neztratila.
Vysvětlování a obhajoba navržené vize byla v tomto případě velmi nesnadná.
Komisariát přesto předstoupil
v rámci této veřejné diskuze k dobrému řešení. Účastníkům semináře před-

stavil dosud předběžné výsledky zadané ekonomické studie o posouzení vlivů a dopadů zrušení mléčných kvót na
mlékárenský sektor, kterou vypracovává skupina předních expertů společně
s nizozemskou zemědělskou univerzitou ve Wageningenu.
Studie podrobně propočítává dopady 5 scénářů, a to
• Referenční situace – tedy případ, že
se v režimu mléčných kvót nic nezmění
• Scenář „soft landing“ – „měkké přistání“ – ve dvou variantách meziročního navyšování kvót +1 % a +2 %
• Scenář „hard landing“ – „tvrdé přistání“, předpokládající buď úplné
zrušení kvót v roce 2009 nebo v r.
2015
Studie pokrývá 15 starých členských
zemí EU, Česko, Polsko, Maďarsko,
uskupení EU 7 (ostatní nové členské
země), Bulharsko a Rumunsko; dále si
všímá teritoria Oceánie a čtyř významných dovozních regionů: Společenství nezávislých států + evropská část
Ruska; Asie, Afrika + Střední východ
a Amerika.
Z pohledu výrobků jsou pro propočty uvažovány komodity: máslo, SOM,
SPM, kasein, kondenzované mléko
smetana, konzumní mléka, čerstvé výrobky, sýry (čerstvé, měkké, polotvrdé
a tvrdé, plísňové a tavené).
Rovněž je důkladně propracovaná
analýza citlivosti uvažující trh bez exportních náhrad, nízkých nákladů/vysokých cen kvót, nízké poptávky, resp.
nižší míry růstů v EU a ve světě a WTO
scénáře na podkladě návrhu modalit
komisaře Falconera z července 2007.
Z předběžných výsledků studie,
která zatím stále ještě probíhá, jednoznačně vychází varianta 2% meziroč-

ního navyšování kvót jako nejšetrnější,
nejcitlivější a nejlépe vystihující zásadu „měkkého přistání“. Přitom je stále
uvažováno o podpůrných tržních mechanismech pro máslo, které umožní
stabilizovat trhy i ceny mléka. V případě neelastické poptávky v EU se očekávají vyšší exporty z EU a nízká úroveň
světových cen.
Varianta „tvrdého přistání“ naopak
způsobí šokovou změnu a nestejnoměrný vývoj v členských státech, přičemž z této varianty by spíše profitovaly nízkonákladové produkční oblasti.
Tato varianta by měla výraznější negativní dopad na komoditní výrobky nežli na výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
V průběhu semináře se samozřejmě
hovořilo i o dalších kontrolovaných oblastech reformy, např. byly diskutovány
otázky kolem intervencí, zda mají být
navráceny k jejich původnímu účelu,
tj. aby fungovaly jako jakási „záchranná síť“; zda, kdy a jak by měl být využíván tržní nástroj exportních náhrad;
zda a jak postupovat v otázkách režimů
tzv. soukromého skladování.
Ze semináře bylo zřejmé, že kolik je
zemí a kolik je zájmových skupin, tak
tolik je nejméně názorů na jednotlivé
oblasti reformy a její revizi a že to Evropská komise zdaleka ještě nebude
mít jednoduché, aby navrhované změny dostatečně obhájila a nalezla vhodný konsensus. Nicméně na jednom z cílů se snad shodli všichni. Má-li být totiž
evropské zemědělství v rámci globálního světa konkurenceschopné a má-li se
i nadále efektivně rozvíjet, musí se změnit a musí přijmout i taková opatření,
která mohou být pro některé účastníky
odvětví i méně příznivá.
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský
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Výsledky ankety
o nejlepší sýrovou
etiketu roku v ČR
za rok 2007
Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás pozvat
do expozice Ministerstva zemědělství
na Mezinárodní
potravinářské veletrhy

Salima 2008
ve dnech 4. – 7. 3. 2008

Anketu o nejzdařilejší sýrovou etiketu roku pořádá každoročně Klub sběratelů kuriozit, a to
s podporou Českomoravského svazu mlékárenského. Na této akci se aktivně podílejí i jednotlivé mlékárenské společnosti. Do loňské ankety o nejlepší sýrovou etiketu byly zařazeny ty etikety sýrů, které byly uvedeny na trh v období od října roku 2006 do září roku 2007.
Z etiket zaslaných do soutěže jednotlivými výrobci anebo získaných přímo na trhu bylo
sestaveno 69 anketních čísel. Ta obsahovala 203
novinek. Kolekce etiket byla hodnocena nejen na
setkání sběratelů, ale v tomto ročníku soutěže bylo
hodnocení také prováděno prostřednictvím elektronické komunikace hlasujících. Znění ankety
bylo umístěno na webových stránkách Klubu sběratelů kuriozit. O této vývěsce informoval odborný tisk, a tak se mohli ankety a hlasování zúčastnit nejen sběratelé etiket, ale i odborná veřejnost
a také další zájemci z řad spotřebitelů.
Vyhodnocení ankety provedla hodnotitelská
komise Klubu sběratelů kuriozit, která po sečtení
všech hlasů vyhlašuje v „Anketě o nejlepší sýrovou etiketu roku 2007“ následující výsledky:

2. MÍSTO
Krabička sýra KASTELÁN, dvě příchutě
Výrobce a oceněný: Jaroměřická mlékárna,
a. s., Jaroměřice nad Rokytnou

Užitečné informace
nejen z oblasti potravinářství
získáte na stánku č. 007
v pavilonu C

1. MÍSTO
Série krabiček a etiket tavených sýrů PRESIDENT (Blue Cheese, Smetanový, Camembert,
Oldenburg) pro tavírnu sýrů Nymburk
Výrobce a oceněný: Lactalis CZ, s. r. o., Praha

3. MÍSTO
Etiketa na šestidílný sýr LINDA se zelenou
plísní
Výrobce a oceněný: Tavírna sýrů SALIX s. r. o.,
Bečváry
Přejeme vítězným výrobkům dobrý obchodní
úspěch a pro autory návrhů etiket výborný příklad a také inspiraci.
Ladislav Likler

Nerezové tanky, míchací
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
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Firma Brenntag CR s. r. o.
působí na českém trhu již více než 12 let a ve spolupráci s předními světovými výrobci potravinářských aditiv a ingrediencí patříme
mezi největší distributory v ČR. Naše prodejní kanceláře naleznete po
celém světě. Z naší bohaté nabídky můžeme nabídnout následující:


































Aromata GIVAUDAN
Bio škroby
Bio tekuté glukózové sirupy
Bio maltodextriny a sušené sirupy
Bio slady a sladové výtažky
Bio lepek
Enzymy
 Pivovarnické
 Lihovarnické
 Zpracování ovoce
 Pekařské
Přírodní barviva
Glukózové sirupy tekuté
 Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru
 Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9% – F9
 Škrobové sirupy
 Tekutá dextrosa
Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
Krystalická glukóza
Krystalická fruktóza
Lecithin – práškový i tekutý
 sojový
 řepkový
 slunečnicový
Maltodextriny
Modifikované kukuřičné škroby
 za tepla rozpustné
 instantní
 instantní granulované
Nativní kukuřičný a pšeničný škrob
Sušené glukózové sirupy
Syrovátkové a mléčné proteiny
Syrovátky
 demineralizovaná
 delaktózovaná
Sorbitol
 tekutý
 práškový
Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena
(pšeničná, kukuřičná, rýžová)
Vitamíny, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
Vlákniny
 rozpustné (inulín, polydextróza)
 nerozpustné (hrachová, tomatová, pohanková, Fava)
Vonné látky- vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
Zahušťovadla a stabilizátory – směsi
 Želatina
 guarová guma
 xanthan
 karagenany
 arabská guma
 moučka ze svatojánského chleba – LBG
 pektiny
 mikrokrystalická celulóza
 celulózová guma – karboxymethylcelulóza – CMC
 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
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Cukrovary a lihovary TTD, a. s.
ZVEME VÁS
NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ
NA VÝSTAVU
SALIMA 2008

***
Přijďte posedět
nad šálkem kávy
do našeho stánku
č. 002 v přízemí pavilonu B.
Cukrovary a lihovary TTD, a. s.,
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, tel.: 326/900204, fax: 326/900103, e-mail: v.horakova@ttdcukrovary.cz

www.ttdcukrovary.cz
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BILLA: Pokladní systémy definitivně sloučeny

Společnost BILLA oznámila, že k 1. lednu 2008 přecházejí veškeré prodejny řetězce včetně převzatých supermarketů DELVITA na jediný společný pokladní a účetní systém. Jde o zásadní krok, který umožní ukončení fúze obou společností v roce 2008 v souladu s rozhodnutím Evropské
komise z 26. dubna 2007. Fyzická přeměna prodejen DELVITA na nové filiálky BILLA byla zahájena ihned po 1. červnu 2007, kdy došlo k faktickému převzetí. K dnešnímu dni bylo na supermarkety BILLA přebudováno celkem 22 bývalých prodejen DELVITA. Přeměna dalších je plánována tak, aby byla rekonstrukce všech převzatých prodejen ukončena do
konce roku 2008.

„Díky úsilí spolupracovníků společnosti BILLA, DELVITA i našich subdodavatelů se podařilo, co jsme si pro
letošek předsevzali,“ říká generální
ředitel společnosti BILLA ČR, Jaroslaw Szczypka. „V zájmu udržení naší
pozice na vysoce konkurenčním českém maloobchodním trhu jsme ale také
nuceni neustále monitorovat obchodní výsledky jednotlivých prodejen. Na
základě podrobné analýzy obchodní
perspektivy jednotlivých supermarketů
se společnost BILLA přiklonila k názoru vedení společnosti DELVITA uzavřít ještě letos osm neperspektivních
prodejen. Sedm z nich se nachází ve
městech, kde již funguje jiná filiálka
společnosti BILLA. Stejný osud postihne rovněž supermarket BILLA v Chebu, který tam nahradí rekonstruovaná

prodejna DELVITA. Všem stávajícím
zaměstnancům v těchto lokalitách byla
mimo jiné nabídnuta možnost zaměstnání v jiných filiálkách společnosti
BILLA nebo DELVITA v témže městě,“ informovalo vedení společnosti.
Seznam uzavíraných prodejen zahrnuje prodejnu Košutka v Plzni, prodejnu DELVITA v Blansku, prodejnu Textilana v Liberci, prodejnu na Jihlavské

ulici v Brně, prodejnu Michal v Sokolově, prodejnu DELVITA v Třinci, prodejnu DELVITA v Jablonci, prodejnu
BIOS v Českých Budějovicích a supermarket BILLA v Chebu.
Akvizicí marketů DELVITA stoupl
počet prodejen provozovaných společností BILLA v České republice více než
dvojnásobně, počet zaměstnanců je nyní
vyšší než 5 tisíc.
REWE Group

Madeta ukončila spor s farmáři
České Budějovice (bo) – Největší
česká mlékárna Madeta se dohodla
se zemědělci z družstva Jih na pokračování dodávek mléka a jeho ceně.
Novinářům to potvrdil šéf Madety
Milan Teplý a místopředseda Jihu
Zdeněk Houška. Mlékárna má dodávky od družstva přislíbeny minimálně
na rok, v lednu je cena pro Jih stanovena na 10,30 Kč za litr mléka. Je
to o 25 haléřů více než v prosinci.
Další jednání se uskuteční počátkem února.
„Je to snaha, aby Mlékařské a hospodářské družstvo Jih mělo širší vyjedná-

vací pozici se svou členskou základnou
a mléko k jiným odběratelům v zahraničí neodklánělo,“ uvedl Teplý. Zbývá
tak dořešit poslední sporný bod smlouvy. Tím je cenová pojistka, která farmářům zaručí minimální cenu za mléko
pro další období. Pokud ji získají, chystají se uzavřít smlouvu na dodávky od
dubna do konce března 2009.
„Snahou mlékařského družstva je se
dohodnout a nechat celý objem nákupu mléka v Madetě. Pokud se podaří pojistku zahrnout do smlouvy, jsme připraveni uzavřít i dlouhodobější
vztah,“ podotkl Houška.

Na přelomu roku přitom mlékaři pohrozili tím, že pokud pro ně přijatelnou cenu nedostanou, budou od
dubna prodávat veškerou produkci do
Bavorska, kde za mléko lépe platí. Jih
už tři roky asi třetinu své produkce do
Německa vozí. Madeta v reakci na to
oznámila uzavření závodů v Českých
Budějovicích a Strakonicích. Záměr
utlumit tam výrobu prý ale není nic
nového. Šéf mlékárny Teplý chce nicméně plán v nejbližších dnech přehodnotit. „Existenci Strakonic jakožto exportní mlékárny nezpochybňuji.
Naopak potvrzuji, že se tam bude sušit

dál a zřejmě ta sušárenská výroba bude
rozšířena,“ uvedl.
Vedení Madety tvrdí, že dlouhodobě zaručuje Jihu nejvyšší ceny za mléko v zemi. Smlouvy ale nechce uzavřít
dopředu na celý rok, protože v Evropě
začíná cena po nedávném boomu stagnovat. V mlékárně v Chamu dostával
Jih v prosinci za litr kolem 11,63 koruny, kdežto Madeta nabízela v průměru
10,05 Kč. Mlékárna se přitom podle Teplého chce přiblížit evropským cenám. Tu
v Chamu ale nemůže akceptovat.
Dojednaná cena 10,30 korun za litr
surového mléka mírně převyšuje repub-

likový průměr, který se podle informací Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) pohybuje kolem deseti korun. Obdobný vývoj předpokládá
i prezident Agrární komory ČR Jan
Veleba.
Madeta je jedničkou na českém trhu
s mléčnými výrobky. Zužitkuje více než
půl miliardy litrů, což je pětina celkové
produkce mléka v zemi. Denně zpracuje asi 1,5 milionu litrů, z toho Jih
vyprodukuje 650 000 litrů, a je tak pro
Madetu klíčovým dodavatelem. Mlékárna má osm závodů, zaměstnává
zhruba 1 500 lidí.

Poradce při transformaci Budvaru bude znám na začátku února
Praha (bo) – Vítěz soutěže na
poradenskou činnost při transformaci státního podniku Budvar
v akciovou společnost bude znám
na počátku února, kdy s ním
chce ministerstvo zemědělství
podepsat smlouvu. Novinářům
to řekl ministr zemědělství Petr
Gandalovič. Vybraná firma by
měla výsledek své práce předložit do konce roku, aby se mohla transformace v roce 2009
uskutečnit.

Vítěz výběrového řízení, do kterého
se přihlásily tři firmy, bude muset do
konce roku předložit koncepci zaručující právně nezpochybnitelnou přeměnu
Budvaru ze státního podniku na akciovou společnost. „Může mít podobu
souboru právních operací nebo zvláštního zákona. Podpis poradenské smlouvy v avizovaném termínu může ohrozit
odvolání neúspěšných účastníků soutěže,“ řekl Gandalovič.
Cílem transformace je taková změna právní formy Budvaru, aby nemohla

Klaus podepsal zákon
zjednodušující vyřizování
ochranných známek
Praha (bo) – Prezident republiky
Václav Klaus podepsal před Vánocemi novelu zákona, která má zjednodušit a zrychlit vyřizování evropské ochrany označení původu nebo
zeměpisného označení výrobků či
potravin. Potvrdil to prezidentův
mluvčí Petr Hájek.
Novela upravuje postup žadatelů
o získání ochrany původu a zeměpisného označení. Těžiště řízení o zápis do
příslušného rejstříku přesouvá na člen-

ské státy EU. Žadatelé se mají obrátit
na Úřad průmyslového vlastnictví, který bude žádosti projednávat na národní úrovni, a pak je postoupí orgánům
EU.
Norma upravuje také postup při
podávání námitek českých občanů nebo firem proti zápisu označení
u zemědělských výrobků a potravin,
které nemají svůj původ na území ČR.
Za Česko bude v takových případech
jednat Úřad průmyslového vlastnictví
společně s ministerstvem zemědělství.

být zpochybněna právní kontinuita podniku, který vede ve světě desítky sporů
o ochrannou známku s americkým konkurentem Anheuser-Busch. Pokud by
byla kontinuita firmy při transformaci
porušena, mohlo by to podle odborníků
zájmy Budvaru ve sporech s americkým
konkurentem vážně ohrozit.
I v případě, že bude smlouva podepsána v únoru a vítězná firma dodá podklady pro transformaci Budvaru včas,
není vůbec jisté, že stát stihne prodat
pivovar během funkčního období této

vlády. V roce 2009 se bude uskutečňovat transformace Budvaru a Česko bude
zároveň předsedat EU, rok 2010 bude
rokem voleb do Poslanecké sněmovny.
„Je to věcí politické diskuse a budoucí vlády,“ řekl dříve Gandalovič. Vítězná poradenská firma získá za právní a ekonomické služby podle informací MZe ČR 12,5
milionu korun bez DPH.
Přeměna Budvaru v akciovou společnost umožní státu lepší kontrolu firmy a získání podílu na hospodářském
výsledku pivovaru, uvedl Gandalovič.

Budvar dosud jako státní firma peníze
státu neodvádí a ukládá je na zvláštní
účet. V případě prodeje Budvaru umožní přeměna v akciovou společnost
podržení rozhodujícího balíku akcií
v rukou státu, uvedl Gandalovič.
Budvar je třetím největším domácím
výrobcem piva a posledním velkým pivovarem v rukou státu. Jedničkou je Plzeňský Prazdroj, druhé místo patří Pivovarům Staropramen. Budvar loni vyrobil
1,253 milionu hektolitrů piva, což bylo
meziročně o 8,7 procenta více.

Adex půjde v únoru do dražby
Lom u Tachova (Tachovsko) (bo)
– Největší český zpracovatel krůt
Adex Agro z Tachovska, který koncem loňského července zkrachoval
a od srpna nevyrábí, bude 7. února
nabídnut ve veřejné dražbě. Vyvolávací cena bude 27 milionů korun,
což je aktuální tržní hodnota plně
vybaveného podniku podle znaleckého posudku. Uvedl to konkurzní
správce Adexu Vojtěch Levora.
Správce chce, aby byl podnik prodán co nejdříve. Náklady na jeho správu
a udržování „nejsou malé“. Ze tří účastníků výběrového řízení ukončeného 20.
listopadu nevybral věřitelský výbor žádného kupce. Dva nesplnili podmínky,
zbylý byl pro výběr málo; všichni zpra-

covávají maso. „Dražba, kterou správce vyhlásil počátkem ledna, se bude
konat od 10:00 v Plzni v areálu Mazda
na Rokycanské třídě číslo 62,“ řekla asistentka správce Michaela Samcová. Čtyři prohlídky areálu jsou stanoveny na 14.,
21. a 28. ledna a 4. února vždy od 9:00.
Podnik má od září pouze šest lidí na správu a provoz čistírny pro obec. Před prohlášením konkurzu bylo v Adexu 112 lidí.
Firma má asi 220 věřitelů. Uznány jsou
zatím podle Samcové pohledávky kolem
200 milionů Kč. Jejich druhý přezkum
by tuto sumu neměl příliš změnit.
Třináct let fungující Adex, jehož majitelem je od roku 2004 družstvo chovatelů krůt Agrokrocan, zbankrotoval
kvůli nedostatku suroviny, která chybí
v celé Evropě. „Kvůli nevýhodným ce-

nám, které byly dlouhodobě pod výrobními náklady, přestala řada českých firem krocany a krůty chovat,“ řekl Jiří
Zajíc, vedoucí chovu prasat a krůt ZOD
Mrákov na Domažlicku, kterému Adex
dluží tři miliony korun. Do Německa
a Polska jde možná už 100 procent českých krůt, v ČR chybí větší porážky.
Starosta Lomu Aurel Ardeleanu věří,
že Adex začne znovu vyrábět. „Zájemci o plně vybavený podnik jsou,“ uvedl správce. Musel by ho ale získat finančně silný investor, který by obnovil
vztahy s dodavateli krůt. Podle ředitele tachovského úřadu práce Jaroslava
Stehlíka pracují nyní lidé z Adexu jako
skladníci a montážní dělníci v nových
továrnách v Nové Hospodě u Boru, Vysočanech a Tachově.

Mléka je v EU prý málo, ale za překročení kvót plaťte pokuty
Česká republika bude v roce 2009
předsedat Evropské unii. Jedním
z hlavních úkolů bude reforma zemědělské politiky EU. Současná vláda se několikrát vyslovila pro redukci různých opatření, která v rámci
EU blokují tržní síly. Nelze pochybovat o tom, že tyto snahy narazí na

odpor zemědělské lobby, především
ve Francii a Německu. Rovněž nelze
pochybovat o tom, že reforma zemědělské politiky EU je nezbytná.
Podívejme: 221 milionů eur činily v EU v minulém kvótovém roce
pokuty za překročení kvót na mlé-

ko. Jak vzrostly ceny mléka a panika
v tisku o nedostatku mléka v Evropě
a ve světě, víme všichni. Tzv. regulace
trhu v EU tedy úspěšně zabránila reakci trhu na růst poptávky a my, spotřebitelé mléka a sýrů (a másla), jí (mj.)
můžeme poděkovat za nebývalý vzrůst
cen v minulých měsících.

Tisk zdůvodňoval růst cen a poptávky různě – ale na jeden z hlavních faktorů upozornil málokdo.
Dnes jdou ceny dolů. Ví se to odjakživa: nechte fungovat trh se všemi výhodami a nedostatky. Umí regulovat ceny, poptávku a nabídku lépe než všechny komise (včetně bývalé plánovací).

(Itálie zaplatila 80 % pokuty, překročila o 6 % svoji kvótu – a mléko nestačilo, proto se dováželo mj. z Maďarska,
proti kvótě v pětadvacítce: 137 milionů tun činilo překročení 773 tisíc tun,
kvótu překročilo také Rakousko, Kypr,
Dánsko, Německo (!), Nizozemí a Lucembursko). Ing. Oldřich Obermaier
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Veletrh TOP GASTRO 2008 se již nezadržitelně blíží
veletrhu, zahrnující jak výrobu a dovoz
potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, tak technologie výroby potravin, obalovou
techniku i zařízení pro hotely a restaurace, je
zárukou, že se veletrh stane ideálním místem
pro získání nových zákazníků, obchodních
partnerů a příjemného setkání s kolegy.
Společnost Incheba Praha spol. s r. o.,
organizátor výše uvedených veletrhů, se snaží
o jedinečné spojení turistiky a gastronomie,
které má zejména v hlavním městě České
republiky dozajista své opodstatnění. Praha
a její okolí představuje nejsilnější gastronomický
trh v rámci České republiky a zaslouží si tomu odpovídající kvalitní prezentaci širokého
spektra oboru gastronomie. Více informací je
možné získat na webových stránkách veletrhu:
www.top-gastro.cz

Veletrh TOP GASTRO 2008, který proběhne
ve dnech 14.–17. 2. 2008 na výstavišti
Praha 7 - Holešovice, se již nezadržitelně
přiblížil. Jedná se o již druhý ročník
gastronomického veletrhu, konajícího se
společně s prestižním 17. ročníkem středoevropského veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD a dále 1. ročníkem
specializovaného veletrhu golfu a golfové
turistiky GOLF WORLD PRAGUE.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný
program, mezi který bude patřit především semifinále a finále soutěže Mistr kávy ČR 2007 pod
vedením profesionálů Školy kávy s. r. o., nositele mezinárodního titulu – Nejlepší koordinátor
SCAE pro rok 2007. O Vaši zábavu se postarají
rovněž i zástupci společnosti CZECH CARVING
STUDIO s. r. o. se svou prezentací dekorací
z vyřezávané zeleniny a ovoce či doprovodný
program veletrhu TOP GASTRO Prague Cup

2008 – Festival Míchaných nápojů. Těšit se
můžete na přehlídku barmanů a sommeliérů
široké škály kategorií, soutěž ve freestylu či
ochutnávku lahodných drinků BOLS baru
a NEALKO baru.

Veletrh TOP GASTRO 2008 nabízí jedinečnou možnost, jak strávit příjemně Váš volný
čas, dozvědět se novinky v oboru gastronomie
a zároveň výjimečnou příležitost k prezentaci Vaší firmy. Široká nomenklatura tohoto

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou co
možná nejsrdečněji pozvali v termínu 14.–17. 2.
2008 na pražské výstaviště Holešovice, kde se
na Vás budeme velice těšit a postaráme se o Váš
příjemně a zároveň efektivně strávený čas.
Bc. Lucie Krákorová
manažerka veletrhu
www.top-gastro.cz

INCHEBA PRAHA spol. s r. o., tel.: +420 220 103 463, mobilní: +420 602 648 680, fax: +420 233 371 517, email: l.krakorova@incheba.cz, www.top-gastro.cz

VYHLAŠUJÍ
6. ROČNÍK SOUTĚŽE

„Mlékárenský
výrobek roku
2008“
Ministerstvo zemědělství ČR
ČM svaz mlékárenský
Ústav technologie mléka
a tuků VŠCHT, Praha

I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ
VÝROBKU
Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 2008“
mohou výrobní společnosti přihlásit výrobky, které byly uvedeny na trh v období od 1. dubna 2007
do 31. března 2008. Výrobky mohou být přihlášeny v těchto kategoriích:








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

Za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který byl nově vyvinut nebo u něj byla změněna receptura nebo technologie výroby, vzhled,
anebo je prodáván ve výrazně změněném obalu.
Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá
společnost může přihlásit více výrobků. Přihlášky budou zasílány na adresu:
Českomoravský svaz mlékárenský
V olšinách 75, 100 98 Praha 10.
V přihlášce bude uveden název výrobku, kategorie, do které je přihlašován, popis a charakteristika výrobku, datum uvedení na trh, rozšířenost
v obchodní síti, případně prodaný objem a podíl
na trhu.
II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých
odborníků a zástupců pořadatelů. Odborným
garantem je VŠCHT, Ústav technologie mléka
a tuků a Ústav chemie a analýzy potravin. Organizátor akce sdělí přihlášeným firmám data
a podmínky pro předání vzorků k hodnocení.
Za každý výrobek uhradí výrobce správní poplatek ve výši 1500,- Kč.
Titul „Mlékárenský výrobek roku 2008“ bude
udělen v kategoriích, kde budou hodnoceny
minimálně tři přihlášené výrobky. Pořadatelé si
vyhrazují právo podle počtu přihlášených výrobků některé kategorie sloučit nebo zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
DO 31. 3. 2008.
III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny
na akci „Světový den mléka“ 29. května 2008.
Oceněným výrobcům předá diplomy ministr
zemědělství České republiky.
Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.
Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce
Ladislava Liklera,
mobil: 602 214 978, fax: 235 357 788,
e-mail: likler@seznam.cz

Potravinářský zpravodaj 2 / 2008

nabídky – informace / 23

24 / nabídky – informace

Potravinářský zpravodaj 2 / 2008

Brodský pivovar
je pivovarem roku 2008
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., výrobce piva Rebel, se stal v kategorii výrobců do sto tisíc hektolitrů pivovarem roku 2008, anketu pořádá měsíčník Pivní Kurýr a jedná se o další ocenění piva Rebel v posledních
měsících.
„Rok 2007 byl pro Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., velmi úspěšný. Podařilo se získat ocenění v celém šíři vyráběných piv, nejcennější úspěchy se dostavily u tmavé a světlé dvanáctky, které získaly při anonymních
degustacích piv z celé České republiky první místa,“ přiblížil úspěchy brodského piva Jiří Hušek, ředitel pivovaru.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., v prvním čtvrtletí tohoto roku
dokončí největší investiční záměr za posledních deset let. „Jedná se o stáčecí linku na sudové pivo a nové skladovací prostory. Investiční akce přesáhne částku 10 milionů korun a technologie pro stáčení piva bude patřit
k nejmodernějším, jaké současný trh nabízí,“ dodal Jiří Hušek.
Prodej piva značky Rebel se na tuzemském trhu v roce 2007 zvýšil o pět
procent, a to zejména v restauracích regionu Vysočiny. Zdvojnásobil se také
export brodského piva, kterého nejvíc ochutnali milovníci zlatavého moku
na Slovensku, v USA, Dánsku či ve Finsku. Celkový výstav pivovaru činil v roce 2007 82 tisíc hektolitrů.

www.hbrebel.cz
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Výroční cena F. O. Poupěte udělena autorskému týmu
za unikátní technologii výroby nealkoholického piva
Praha – Český svaz pivovarů a sladoven poprvé v dosavadní historii udělil nově ustavené
ocenění v oblasti českého pivovarství a sladařství. Výroční cena F. O. Poupěte za významný počin roku v českém pivovarství a sladařství pro rok 2007 byla udělena týmu autorů
výrobní linky na nealkoholické pivo vakuovým odpařováním v rektifikační výplňové koloně. Ocenění obdrželi Ing. Václav Potěšil ze
společnosti PIVO Praha, s. r. o., za myšlenku
a návrh technologické linky. Dalším oceněným je PhDr. Karel Dvořák z Destily, s. r. o.,
která linku zkonstruovala a realizovala prototyp vakuové kolony. Třetím členem oceněného týmu je Ing. Jiří Fusek z Pivovaru Černá
Hora, a. s., za investici do prototypu a podporu celého projektu.
„Při posuzování návrhu jsme ocenili především
to, že se jednalo o velmi složitý projekt, který vyžadoval perfektní součinnost všech subjektů: od
nápadu přes náročný proces přípravy technologií až po konstrukci zařízení. To vše se odehrálo za významné finanční podpory pivovaru, který
se nebál jít do rizika a projekt dlouhodobě podporovat,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel
Českého svazu pivovarů a sladoven. „Projekt a jeho realizace potvrdily, že lze vyrobit kvalitní nealkoholické pivo, které jak odpovídá nejpřísnějším
chuťovým požadavkům, tak má nulový obsah alkoholu,“ dodal Jan Veselý.
„Oceněný projekt v sobě spojuje rostoucí poptáv-

Zleva MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR, Ing. Jiří Fusek, Ing. Václav Potěšil
ku po nealkoholickém pivu v Česku, ale i zvyšující se poptávku po pivovici,“ uvedl Ing. Václav
Potěšil ze společnosti PIVO Praha, s. r. o. „Snaha vyhovět obojímu nás nakonec dovedla k tomu,

že jsme vytvořili technologii, která umožňuje vyrábět dobré nealkoholické pivo i oddestilovat alkohol jako základ pro výrobu zmíněné pivovice,“
dodal Václav Potěšil.

V pivovaru Černá Hora bylo v dubnu 2007 instalováno prototypové zařízení o výkonu 270 l piva bez alkoholu za hodinu. Jedná se o vakuovou
rektifikační výplňovou kolonu doplněnou o vařák,
odlučovač oxidu uhličitého, dohřívač nástřiku, separátor a kondenzátor lihových par. K destilaci je
používáno 10% filtrované pivo. Po oddestilování
alkoholu je pivo dále upravováno na technologické lince, která je součástí zařízení. Pivo, které bylo
vyrobeno tímto unikátním technologickým způsobem, je již na trhu.
České pivovarství a sladařství prozatím nemělo
typ uznání, které by ohodnotilo významný počin
nebo cenný objev z oblasti vědy a výzkumu, významný legislativní nebo politický čin, ekologicky přínosný projekt, cenný charitativní čin atd.
v současnosti. Inspiraci jsme nalezli v historii.
Osobností, která je tvůrcem významných vynálezů a průkopnických činů při výrobě piva, symbolizuje české pivovarství a sladařství a navíc v sobě
spojuje činnost ve výrobě i teoretické zázemí, je
František Ondřej Poupě (1753–1805). Poupě byl
sládkem a reformátorem českého pivovarství, založil pivovarskou školu a také psal odborné knihy.
Výraznou měrou přispěl k věhlasu českého pivovarství a sladařství.
Další informace naleznete na internetových
stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven
www.cspas.cz.
Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Ivo Hlaváček, vynikající sladařský a pivovarský odborník, zemřel
Plzeň/Praha –
6. ledna 2008 ve
věku nedožitých
82 let zemřel
vynikající sladařský a pivovarský
odborník Ing. Ivo
Hlaváček, CSc. Pokračovatel v tradici jedné z nejznámějších pivovarských rodin
u nás zasvětil
celý svůj profesní život pivovarskému průmyslu. Kariéru
začal ve Výzkumném ústavu pivovarském
a sladařském v Praze. Poté nastoupil jako
vedoucí technické kontroly v Západočeských pivovarech, n. p., Staňkov. Od roku
1958 pracoval v tehdejších Plzeňských
pivovarech, n. p., dnešním Plzeňském Prazdroji, a. s. Postupně se stal výrobním
ředitelem, sládkem a generálním ředitelem. Ivo Hlaváček také dlouhodobě působil v oblasti vědy a výzkumu, byl činný ve
Vědeckotechnické společnosti. I po svém

odchodu do penze nepřestal dění v českém
a světovém pivovarnictví sledovat a patřil
k těm, kteří po roce 1989 obnovili tradici
Spolku českých sládků. Tato instituce se
významnou měrou zasloužila o organizování přednášek českých i zahraničních pivovarských odborníků.
„Ivo Hlaváček v sobě spojoval vynikající znalosti z oblasti sladovnictví a výroby
piva s osobními kvalitami, které mu umožnily je manažersky využít i v dobách, které
našemu pivovarství mnoho nepřály,“ uvedl
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Po právu si zasloužil jako jeden z prvních pivovarských expertů
uvedení do Síně slávy českého pivovarství
a sladařství ihned po jejím ustavení,“ dodal
Jan Veselý.
Ivo Hlaváček působil řadu let ve vědecké
radě Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a byl členem státní zkušební komise při Ústavu kvasné chemie VŠCHT.
Ing. Hlaváček přednášel o českém pivu a sladu prakticky po celém světě – v Evropě, USA,
ale i Japonsku. Ivo Hlaváček je autorem řa-

dy odborných publikací a článků, kterými
si získal věhlas a respekt odborné veřejnosti
u nás i v řadě zemí celého světa. Z iniciativy
Iva Hlaváčka se podařilo vybudovat v Plzeňském Prazdroji jednu z nejbohatších knihoven
s odbornou tematikou piva a sladu a vytvořit tak podmínky pro studium řady českých
odborníků.
Při uvedení do Síně slávy v roce 2002
Ing. Ivo Hlaváček, CSc., řekl: „Pivovarnictví i sladařství jsou obory, které mně umožnily uplatnit celou škálu vědomostí i znalostí,
a jak se dnes říká, byly a jsou pro mne velkou
výzvou poznávat i stále něco nového vymýšlet. Tento proces vlastně nikdy nekončí, stále je co objevovat.“ Patřil k těm, kteří nebrali pivovarství a sladařství u nás pouze jako
obory s dlouhou historií a slavnou tradicí, ale
významně přispěl k jejich soudobému rozvoji po stránce teoretické i při uplatňování nejnovějších praktických poznatků. Bylo velkým
štěstím pro pivovarské obory, že měly takového odborníka a především člověka.
Čest jeho památce!
Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Velkopopovický Kozel nejúspěšnějším českým černým pivem

Za poslední rok
jeho prodej
v ČR vzrostl
o 8 %,
v zahraničí
o 56 % !
Praha – I přesto, že spotřeba černého piva je stejná jako v předchozích letech, činí
přibližně 2 % celkové spotřeby, prodeje „černého“ Velkopopovického Kozla vloni vzrostly o 8 procent. Upevnil si tím své postavení
jedničky mezi tmavými pivy v České republice, jeho tržní podíl je 35 %. Je to způsobeno i tím, že významně roste počet restaurací, kde si můžete dát toto černé čepované

pivo. Velkopopovický Kozel Černý zaznamenal významný úspěch i v exportu, kde prodeje vzrostly dokonce o 56 %. Nejvíce se
mu daří ve Finsku a Rusku, celkem se vyváží do 25 zemí.
„Celkově roste zájem o piva se značkou Velkopopovický Kozel a je tomu tak i u černého piva, které je vyrobeno z unikátní směsi speciálních

a kvalitních tmavých sladů, dodávající pivu osobitý vzhled a chuť. Každé třetí černé pivo prodané
v ČR tak nese naši značku. Pozitivní trendy pozorujeme nejen u lahvového tmavého piva, ale také
u čepovaného: jen za posledních pět let vzrostl počet restaurací, které jej mají v nabídce, o 40 procent,“ řekl Pavel Kmínek, manažer značky Velkopopovický Kozel.
Celkem se Velkopopovický Kozel Černý
prodává v 25 zemích světa, najít ho můžeme
i v exotických zemích, jako je Honduras či Austrálie. Největší popularity dosahuje ve skandinávských a pobaltských zemích, například ve Finsku
se prodá přibližně čtvrtina prodejů v ČR.
Velkopopovický Kozel Černý je vyroben podle
originální receptury z unikátní směsi speciálních
tmavých sladů. Tmavý, tzv. karamelizovaný slad
dodává černému pivu jeho osobitý vzhled a charakter. Barva, chuť a vůně těchto vybraných sladů
se harmonicky doplňují, a pivo tak vyniká rubínovou barvou a příjemnou karamelovou chutí. Objemový obsah alkoholu je 3,8 %. Pro výrobu černého Velkopopovického Kozla se používá také speciální kvasničná kultura, decentní hořkost získává
ze směsi jemných aromatických chmelů.

 Plzeňský Prazdroj, a. s., je lídrem českého trhu
a s vývozem do 50 zemí celého světa je zároveň
největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj patří do mezinárodní pivovarnické společnosti SABMiller plc, jedné z největších na světě,
přítomné ve 45 zemích čtyř kontinentů.
 Velkopopovický Kozel je značkou, která má své
nezastupitelné místo v portfoliu Plzeňského Prazdroje. Patří ke značkám s nejdynamičtějším růstem jak na českém, tak i na zahraničních trzích.
Velkopopovický Kozel Černý je zároveň lídrem trhu s tmavými pivy v České republice. Pivovar Velké Popovice v loňském roce oslavil 133 let od svého založení v roce 1874.
 Aktuální informace o aktivitách a projektech
podporovaných značkou Velkopopovický Kozel
najdete na internetových stránkách www.kozel.
cz.
Vladimír Jurina, Plzeňský Prazdroj a. s.
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Počet návštěvníků Plzeňského Prazdroje vzrostl o 15 %
D O P I V O VA R U A M U Z E A V L O N I P Ř I J E L I I T U R I S T É Z TA S M Á N I E

Plzeň – Pivovar Plzeňský Prazdroj a Pivovarské muzeum v Plzni navštívilo v uplynulém roce rekordních 184 573 návštěvníků. Prohlídkové okruhy lákají i turisty ze
zahraničí. Kromě tuzemských hostů přijelo nejvíce návštěvníků z Německa. Mekku světového pivovarnictví si ale prohlédli i turisté
z Taiwanu, Tasmánie nebo Islandu.
Mezi návštěvníky se objevil například peruánský velvyslanec v ČR
nebo známý česko-americký fotograf Gerd Ludwig, držitel ocenění
International Photography Awards

2006 (cena je odborníky považovaná za obdobu filmových Oscarů ve
světě fotografie).
V roce 2007 navštívilo pivovar
a muzeum meziročně o 15 % více návštěvníků, celkem 184 573 osob. Tyto
statistiky přitom nezahrnují hosty různých kulturních akcí, především Pilsner Festu. Největší meziroční nárůst zaznamenali turisté ze Slovenska
(+101 %) a Velké Británie (+63 %).
Potěšil také nárůst počtu tuzemských
turistů o více než 28 %. Zajímavým
jevem je zvyšující se podíl individuál-

ních návštěvníků z Německa, odkud
do Plzně většinou přijížděly organizované skupiny.
„Jsme rádi, že stále více příznivců piva
Pilsner Urquell, které je bezesporu součástí české kultury a historie, se přijíždí osobně seznámit s tímto fenoménem
přímo do pivovaru. Zájemci poznají slavnou historii prvního spodně kvašeného ležáku přímo v jeho „rodišti“, seznámí se
s výrobním procesem a porovnají technologická zařízení ze třech různých století.
V ležáckých sklepích si navíc ověří teorii,
že pivo chutná nejlépe přímo ze sudu,“ říká Markéta Formanová, manažerka turistických služeb Plzeňského Prazdroje. Za posledních pět let se celková návštěvnost zvedla o polovinu.
Během roku 2007 se v areálu pivovaru konala celá řada kulturních akcí,
například série letních koncertů Léto
s Prazdrojem (dalších 12 tisíc návštěvníků) nebo Jazzfest. Na začátku října pak byla vrcholem oslava 165. výročí uvaření první várky piva Pilsner
Urquell – Pilsner Fest. Ten poprvé ve
své historii vykročil za bránu pivovaru
a stal se celovíkendovou zábavou pro
desítky tisíc lidí. Mimo prohlídek muzea a pivovaru mohou zájemci navštívit
největší pivnici v Čechách Na Spilce,
autentický šenk Na Parkánu, výstavy
v Návštěvnickém centru nebo akce na
nádvoří pivovaru. V letošní sezoně připravujeme otevření nové expozice v budově historické varny, která moderním
způsobem představí unikátní proces výroby piva Pilsner Urquell.

V PIVOVARU SE LÍBÍ
I FILMAŘŮM A TV ŠTÁBŮM
Kromě vzrůstajícího počtu českých
i zahraničních návštěvníků se Plzeňský
Prazdroj a Pivovarské muzeum může
pochlubit stále častější návštěvou filmařů z celého světa. Na začátku července

zde natáčela Česká televize dokument
o Plzeňském kraji do oblíbeného cyklu Na cestě s Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem. Hamburská televize
zde natočila krátký dokument Tajemství
výroby jedinečného piva Pilsner Urquell.
Neméně zajímavou událostí byla návštěva kanadské televize Tgtv inc., s cestovatelským pořadem The Travel Guy,
prezentující zajímavou formou jednotlivé země. Do Plzně přijel vloni točit také
Tchajwanský televizní štáb GTV.
 Aktivity Plzeňského Prazdroje pro
návštěvníky Plzně zahrnují Návštěv-

nické centrum, návštěvnickou trasu,
stáčírnu v pivovaru a také Pivovarské
muzeum v centru města. Pivovar patří k nejatraktivnějším turistickým destinacím ČR.
 Pivovarské muzeum v Plzni se nalézá
v původním právovárečném domě, který se zachoval ve své autentické podobě ve Veleslavínově ulici. Bylo otevřeno v roce 1959, u příležitosti 100. výročí ochranné známky „Plzeňské pivo“.
 Ročně navštíví pivovar a Pivovarské
muzeum přes 180 000 návštěvníků
z celého světa.
Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Starobrno vloni vyrobilo rekordní množství piva
Brno (bo) – Brněnský pivovar Starobrno, člen nizozemské pivovarské skupiny Heineken, vloni prolomil rekord ve výstavu piva. Dosud
nejvyšší hranici 822 000 hektolitrů z roku 1973 překonal 11. prosince. Do konce loňského roku se
vystavilo 850 000 hektolitrů, řekla
mluvčí pivovaru Kateřina Eliášová.

Předloni pivovar vyrobil 787 000
hektolitrů pěnivého moku. V příštím roce hodlá výstav ještě více
navýšit, na jaře by měla skončit
dlouhodobá rekonstrukce varny.
Podle manažera pivovaru Petra
Hauskrechta stojí za nárůstem odbytu hlavně loňská mírná zima a otevře-

ní nových distribučních center Starobrna. Vyšší odbyt zaznamenal pivovar především v horkém létě, kdy se
výrazně zvýšila spotřeba piva i nealkoholických nápojů. Výstav piva stoupl
v 1. pololetí meziročně o téměř deset
procent. Do zahraničí podnik vyvezl
za prvních šest měsíců 35 000 hektolitrů, což znamená meziroční nárůst 4,5

procenta. Nejvýznamnějšími odběrateli byly Švédsko, Rakousko, Německo,
Bulharsko, Rusko a Británie. Rekonstrukci varny zahájil pivovar v říjnu.
Po jejím dokončení v dubnu 2008 se
její kapacita zvýší o 40 procent, díky
jímaní tepelných výparů bude také ekologičtější. Podnik očekává, že investice v řádu milionů eur se mu vrátí do

pěti let. Současná varna je nejstarší částí celého pivovaru. Pivovar Starobrno je od roku 2003 součástí skupiny
Heineken, čtvrtého největšího světového producenta piva. V roce 2005 firma
převedla do Brna výrobu znojemského
Hostanu. Nechtěla investovat několik
desítek milionů korun do obnovy zastaralé technologie.

Pivovar Černá Hora zahájil výrobu zázvorové limonády
Černá Hora (Blanensko) (bo)
– Pivovar Černá Hora na Blanensku zahájil výrobu zázvorové
limonády. Tu zatím v Česku žádná firma nevyrábí, na tuzemský
trh se dováží především z Kanady. Od prosince 2007 se limonáda
objevila v maloobchodní síti, od
ledna ji pivovar nabízí velkým řetězcům, řekl ředitel pivovaru Jiří

Fusek. Zázvorový nápoj chce pivovar vyvážet také do okolních
zemí.
„Prototyp limonády jsme nechali ochutnat návštěvníky letošní Pivní
pouti a 99 procent z nich uvedlo, že
by podobný nápoj od českého výrobce za příznivou cenu přivítalo,“ řekl
Fusek. Výrobní linka je schopna za

hodinu vyrobit pět hektolitrů nápoje,
podle potřeby lze její kapacitu ještě
navýšit. Zázvorovou limonádu plánuje pivovar nabídnout také v sudech do
hospod a restaurací.
Na trhu se také objevila další novinka černohorského pivovaru v podobě
bylinného likéru Elixír Karla Eufébia.
Likér s 28 procenty alkoholu se vyrábí z destilátu, který pivovar získává

při výrobě nového typu nealkoholického piva. To na rozdíl od těch současných nebude obsahovat vůbec žádný alkohol. Pivovar jej od ledna hodlá
nabídnout na export do muslimských
zemí Blízkého a Středního východu,
kde panuje absolutní zákaz požívání
alkoholu. Černohorský pivovar plánuje letos vyrobit 3 000 až 4 000 hektolitrů nového typu nealkoholického

piva. V budoucnu by to mohlo být až
20 000 hektolitrů.
Černohorský pivovar patří s jednoprocentním podílem na českém trhu
k největším z malých pivovarů v ČR.
Loni vyrobil přes 160 000 hektolitrů
piva, předloni dodal na trh 152 000
hektolitrů. Více než 80 procent z nich
se spotřebuje v gastronomických zařízeních.

Harrachovské pivo bude dražší, koupel v něm nikoli
Harrachov (Semilsko) (bo) –
Harrachovské pivo bude letos
dražší. Od Nového roku zdražil
půllitr světlého i tmavého ležáku o dvě koruny. Místo 13 korun,
které si místní minipivovar účtoval od roku 2004, tak nápoj přijde
na 15 Kč. „Důvodem zdražení je
výrazný růst cen energií, a především surovin – chmele a sladu,“
řekl majitel minipivovaru a místní sklárny František Novosad. Pivní lázeň, kterou v místním areálu
nabízejí od letošního léta, ale podle něj zdražovat nebude, přes-

tože obsahuje deset litrů světlé
a tmavé dvanáctky.
Harrachovský pivovar je v Libereckém kraji posledním, který zdražil. Už
v listopadu zvýšily o pět až šest procent
ceny Pivovary Rohozec a Hols Vratislavice. Největší Pivovar Svijany pak podobně zdražil od 1. prosince. Všichni
přitom vloni už jednou zvýšili ceny piva
na jaře, takže během roku vzrostla cena
půllitru v průměru o korunu až 1,50 Kč.
Podle Petra Hostaše přitom nelze vyloučit, že už za pár měsíců pivo opět zdraží.
„Uvidíme, co udělá další růst nákladů,

odhadujeme ale zdražení o dalších 50
haléřů,“ řekl Hostaš a podobně se vyjádřili i v dalších pivovarech.
Na růst cen má podle pivovarů rozhodující vliv rostoucí cena surovin. „Cena
sladu vzrostla na dvojnásobek a chmel
zdražil ještě víc,“ řekl Novosad. Například cena chmelového extraktu ale
stoupla až desetinásobně. Navíc od Nového roku rostou také náklady na elektřinu a plyn. To vše se do cen promítne.
Že vysoké ceny odradí zákazníky, toho
se Novosad nebojí. „Už teď nestačíme
poptávce, mohli bychom vařit víc, ale
nestačí kapacita našich ležáckých tan-

ků, a tak ji chceme před létem rozšířit,“
dodal.
Minipivovar je od roku 2001 součástí
areálu sklárny v krkonošském středisku
Harrachov. Vloni tam uvařili 90 000 litrů piva, přičemž zhruba polovina produkce se prodá přímo v areálu. Pivovar
vaří huťské výčepní, které obsahem alkoholu odpovídá osmistupňovému pivu,
a světlý a tmavý dvanáctistupňový ležák.
„Zájem rok od roku stoupá, v minulosti
se většina piva prodala přímo ve sklárně a v místní restauraci, vloni ale polovinu prodeje tvořilo lahvové pivo,“ řekl
Novosad.

Harrachovská sklárna je nejstarší fungující sklárnou v České republice a zřejmě i v celé Evropě. Založena byla před
rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Zachoval se tam tradiční způsob výroby a unikátní 100 let stará historická brusírna skla, která je poháněna transmisemi a vodní turbínou.
Podnik vyrábí tradičními postupy luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry. Stále více se ale zaměřuje na
turisty. V letošním roce si areál, jehož
součástí je také muzeum, prodejna českého skla a porcelánu, malý hotel a pivní lázně, prohlédlo přes 60 000 lidí.
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V Nuslích čeká na kolaudaci minipivovar Bašta
Praha (bo) – Pivní labužníci se mohou těšit na lednový dárek. Naproti radnici v pražských Nuslích, pár ulic od chátrající budovy
bývalého nuselského pivovaru, z jehož varny
zavoněl slad a chmel naposled v roce 1960,
čeká na kolaudaci minipivovar s názvem
Bašta – sousedský pivovárek u Bansethů.
Vladimír Bašta, provozovatel staropražské restaurace U Bansethů, ho umístil hned vedle svého
kmenového podniku. Sám si libuje v pivech vařených tradičním způsobem. Zároveň už prý delší
dobu pozoruje vzrůstající zájem pivomilné veřejnosti o pestřejší chuťové spektrum v nabídce oblíbeného nápoje.

V půli loňského roku přešel Bašta od slov k činům – u pivovarníka a technologa Josefa Krýsla
z Plzně objednal zařízení pivovaru, včetně receptur k vaření, a do varny povolal mladého sládka
Jana Kroužka. Ten své první praktické zkušenosti
po vyučení nasbíral v restauračním pivovaru Berounský medvěd. V Nuslích zatím pouze „vyvařuje pánve“ – regulérní chmelovar lze spustit až
po kolaudaci.
Vlajkovým pivem bude polotmavý dvanáctistupňový ležák. Ze sousedních píp poteče do originálních půllitrů světlý vícestupňový speciál,
tmavé pivo mnichovského typu a svrchně kvašené pšeničné pivo. Navíc se počítá i se svátečními
pivy k nejrůznějším příležitostem.

Vedle prvotřídního českého chmele bude mít
sládek při vaření k dispozici plzeňský slad, karamelový slad, pšeničný slad a na tmavé pivo slad
mnichovský. Fermentaci obstarají kvasnice z Pivovarského dvora v Plzni-Černicích a z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Lípové
ulici v Praze. Na jednom ze stolů v lokále se kupí
prozatím prázdné patentní sklenice. „V nich dostane návštěvník na stůl podle svého přání buď
utopence, uleželé tvarůžky nebo škvarky se sádlem. K tomu prkénko, příbor, chleba a cibuli –
a ať se s tím sám porve...,“ říká s úsměvem Vladimír Bašta. Jídelníček nabídne i teplá jídla, včetně
pivovarského guláše.
K pivovaru U Fleků, který byl dlouhá desetiletí

jediným zástupcem restauračních pivovarů v Praze, přibylo v hlavním městě za necelé dvě dekády
pět adres. Novoměstský pivovar, Klášterní pivovar Strahov a minipivovar U Medvídků se orientují spíš na zahraniční klientelu. Tuzemští milovníci
nevšedních piv si oblíbili Pivovarský dům a Pivovar U Bulovky Františka Richtra.
Interiér pivovárku Bašta, připravovaný jídelníček i ceny naznačují, že provozovatel by rád oslovil spíše zdejší příznivce autentické chmeloviny,
nefiltrované a nepasterované. Vladimír Bašta přísahá, že podnik chce každopádně dostát svému
přídomku „sousedský pivovárek“. „Když sem zabloudí turista, rádi ho uvítáme, ale jinak jsme tu
pro místní kumpány,“ říká.

Poněšický lihovar chystá originální suvenýr
Poněšice (Českobudějovicko)
(bo) – Lihovar v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou připravuje originální suvenýr pro šumavskou obec
Modrava, a to ovocnou pálenku
v modrých lahvičkách. Cílem je
obohatit nabídku šumavských návštěvnických center ještě v této
zimní sezoně, řekl majitel lihovaru Jaroslav Ledajaks.

Ke jménu Modrava se podle něj hodí
nejen modrá lahev, ale i barva švestek,
takže lahvičky budou pravděpodobně
naplněné slivovicí. V úvahu ale přicházejí i další z 11 druhů přírodních destilátů, které poněšická palírna vyrábí.
„Šumava se velmi málo prezentuje
originálními suvenýry, proto jsme vymysleli tento dárek,“ vysvětlil starosta Modravy Antonín Schubert. Zatím-

co pro bavorskou část Šumavy je typický Bärwurz čili medvědí kořen, což
je mok z koprníčku, česká část podle
Schuberta žádný typický nápoj nemá.
„Kdysi existovalo Šumavské bylinné,
ale ani nevím, kde je mu konec,“ podotkl starosta.
Modré lahvičky budou mít různou
velikost, například necelý decilitr či
zhruba dvojnásobek. Do běžné sítě ob-

chodů či infocenter se nedostanou, lidé si je však budou moci koupit nejen
na Modravě, ale také v Lažišti na Prachaticku a v Poněšicích. V těchto místech totiž existují takzvaná návštěvnická centra, která představují tradiční
řemesla. Modrava nabízí expozici dřevařství, v Lažišti je shrnuta historie textilní výroby a Poněšice seznamují s tajemstvím výroby ovocných destilátů.

Centra navzájem spolupracují, takže turisté v nich dostanou také informace o nabídce v dalších místech
a mohou si zpestřit pobyt na Šumavě
třeba výletem do palírny v Poněšicích.
Podíl na vzniku center má českobudějovický Spolek přátel tradic, který plánuje síť rozšířit například o centrum
věnované historii kovářství v Srní či
papíru v Prášilech.

Loňský nadprůměrný ročník přinesl aromatická a pikantní vína
Brno (li) – Vína z loňského ročníku budou
velmi aromatická a lehce pikantní. Podle
odhadů vinařů budou také obsahovat méně
alkoholu než ty z předchozích let. Loňské
výnosy na hektar vinic se pohybují nad desetiletým průměrem, kvalita vín je ale oblast
od oblasti proměnlivá, v závislosti na tom,
jak vinaři regulovali množství úrody. Celkově tak pokračuje období dobrých ročníků
z minulých let, shodují se vinaři.
„Vína jsou velmi pěkná. Všechny odrůdy máme
v přívlastku. Horší kvalita vín se objeví u vinařů,
kteří neregulovali sklizeň a nechali dozrát vše,
co vinohrady nasadily,“ řekl vinař Petr Marcinčák z Novosedel na Břeclavsku. Zatímco předloni vyrostlo na hektaru vinic v průměru kolem
tří tun hroznů, loni to místy vlivem velmi mírné
zimy bylo až kolem deseti tun. Pokud část hroznů nezničí kroupy, slunce nebo plísně, pak vinná
réva uživí tak velké množství hroznů jen za cenu
jejich nižší kvality.
Podle Pavla Vajčnera z vinařství Znovín Znojmo patřila loňská úroda k těm nejlepším za posledních 15 let. „Díky velmi teplému a slunnému létu
se dostatečně vyvinuly cukry a pikantní kyselinky.
Pak přišel poměrně studený podzim s proměnlivým počasím, kdy se v hroznech vytvořilo dostatečné množství aromatických látek. Takové odrůdy jako Sauvignon, Tramín nebo Pálava nádherně

voní a můžeme se u nich dočkat velmi zajímavého dozrávání,“ řekl Vajčner. Mezi červenými víny
s pikantnější kyselinkou je jeho favorit odrůda
Rulandské modré.
Podobně vidí kvalitu letošních vín také jeden
z nejuznávanějších moravských odborníků na
víno Vilém Kraus. Už mladá Svatomartinská vína
podle něj ukázala, že ročník 2007 bude jiný nežli
většina vín z předchozích let.
„Potvrzuje se to i ve vínech z hroznů sklíze-

ných později. V souladu s procesem oteplování
jsme si pomalu zvykali na postupnou proměnu
v charakteru moravských odrůdových vín. To vedlo u určité skupiny obdivovatelů vyšších kategorií přívlastkových vín ke zvýšenému obdivu opojné bohatosti takových vín z přezrálých hroznů.
Avšak mnoho pravidelných uživatelů našich vín
se snažilo vyhledávat svá svěží a pitelnější vína,
vhodná jako doprovod k pokrmům běžné kuchyně. Již nyní se ukazuje na vínech ročníku 2007,

že s nimi mohou být ti pravidelní uživatelé vína
spokojeni,“ uvedl Kraus na internetových stránkách Národního vinařského centra a Vinařského fondu.
Ještě v létě přitom byla kvalita vín velkou
neznámou. Od jara panovalo na jihu Moravy velmi suché a tropické počasí a hrozilo, že velká část
úrody nedozraje nebo uschne. Paprsky slunce
spálily v červenci na jihu Moravy místy až třetinu hroznů. „Loňské počasí bylo hodně extrémní. Mírná zima, tropické jaro a léto a na podzim
na poslední chvíli spadlo za několik dní spousty
vody,“ vzpomíná Marcinčák. Díky dlouhodobým
dešťům se omezil růst cukernatosti a vývoj se přenesl do vytváření hmoty a aromatických látek.
V polovině 90. let zaujímaly vinice zhruba
11 500 hektarů. Vloni už kolem 19 200 hektarů. Čeští vinaři totiž před vstupem do EU, která
výsadbu nových vinic omezuje, s podporou státu rozšířili plochy vinic zhruba o 7 000 hektarů.
Domácí produkce vína tak po dozrání nových
vinic vzroste ze současných 570 000 hektolitrů
ročně v průběhu několika let až na 700 000 až
800 000 hektolitrů ročně.
Vínu se v Česku daří, jeho spotřeba v posledních letech stoupá. Zatímco v roce 1993 byla průměrně 12 litrů vína na osobu ročně, nyní se pohybuje kolem 17 litrů. I tak ale Česko zaostává za
Evropou, kde se průměr pohybuje od 25 do 32
litrů.

Výsledky hodnocení osmého ročníku Salonu vín České republiky 2008
V Národním vinařském centru ve Valticích
proběhlo ve dnech 15.–17. ledna 2008 hodnocení již osmého ročníku Salonu vín České
republiky. Salon vín ČR je naše nejvyšší soutěž vín. Cílem soutěže je vybrat našich nejlepších sto vín, které se potom prezentují
v celoročně otevřené degustační expozici ve
sklepních prostorách zámku ve Valticích.
Vína vybírali naši nejlepší degustátoři, kteří byli
rozděleni do tří komisí. Každá komise měla sedm
členů plus předsedu, který řídil hodnocení komise.
Celkovému hodnocení předsedal prof. Ing. Vilém
Kraus, CSc., který vína letošního ročníku Salonu
vín ČR krátce zhodnotil: „Je vidět, že kvalita vín
předkládaných k hodnocení Salonu se rok od roku
zlepšuje a zvlášť to je vidět letos, kdy zejména u vín
z ročníku 2006 se dají vybrat vína skutečně vysoké
jakosti nejen u vín bílých, ale i u vín červených“.
Letos degustátoři vybírali z 335 vín z 83 vinařství. Vinař nemůže víno do soutěže přímo přihlásit, ale víno musí nejprve uspět na některé z nominačních soutěží. Další specifikou je, že vzorky
k hodnocení vybírá sommelier Národního vinařského centra přímo u vinaře ve sklepě namátkovým způsobem z láhví příslušné šarže vína.
Novinkami letošního ročníku bylo hodnocení u „kulatých stolů“, kdy po hodnocení každého vzorku proběhla diskuse nad každým vzorkem.
Další novinkou bylo hodnocení s použitím špičko-

vých degustačních sklenic „Grandezza“. Pomoc
při servisu hodnocení tradičně zajišťovali studenti Vinařské školy z Valtic.
Z odrůd v letošním ročníku nejvíce uspěl Ryzlink rýnský (8 vzorků), Chardonnay (7 vz.),
Rulandské bílé a Ryzlink vlašský (po 6 vz.); z červených odrůd Frankovka (5 vz), Cabernet Sauvignon a Rulandské modré (po 3 vz.).
Z hlediska jakostních kategorií převažují pozdní sběry (39 vz.) a výběry z hroznů (37 vz.).
Nejúspěšnějšími vinařskými firmami jsou v letošním ročníku Vinselekt Michlovský a. s. (17 vz.),
Vinné sklepy Valtice a. s. (7 vz.), vinařství Tomáš
Krist (6 vz); dále Moravíno s. r. o. a Znovín Znojmo a. s. (po 5 vz.). Celkem bude v letošním ročníku
Salonu vín zastoupeno 42 vinařských firem.
Dvě vína jsou z vinařské oblasti Čechy, ostatní
vína z vinařské oblasti Morava.
Z ročníků je nejvíce zastoupen ročník 2006 (55
vín) a 2005 (39 vín).
V loňském roce absolvovalo některý z degustačních programů v degustační expozici Salonu vín
ČR ve Valticích přes deset tisíc návštěvníků, mimo
jiné i prezident republiky Václav Klaus. Stávající
ročník (2006/2007) bude otevřen ještě do konce
ledna; v únoru bude probíhat příprava expozice
nového ročníku 2008, který se pro veřejnost otevře od 1. března 2008. Ing. Pavel Krška, ředitel
Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier
Národní vinařské centrum, o. p. s.
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Plzeňský Stock ukončil prodej
„svého“ vína Král Vinohradu
Plzeň (li) – Plzeňský Stock definitivně
ukončil prodej vína Král Vinohradu, který
pro něj vyrábělo moravské vinařství Vinselekt Michlovský. Víno bylo pro Stock okrajovým produktem, jde o běžnou reakci na situaci na trhu, řekl obchodní ředitel Stocku Richard Švéda.
„Po vstupu ČR do EU se trh zhroutil, extrémně
zvýšily levné dovozy. Všichni výrobci na to reagovali snížením cen,“ dodal. Podle Švédy dnes konzumenti často nevědí, jaké víno je kvalitní. I v obchodních řetězcích lze nakoupit dobré víno za nízkou cenu.
Poslední lahve Krále Vinohradu doprodal Stock
koncem roku. Likérka se ale prodeje vína nevzdala.
„Dále nabízíme vína z nového světa, tzv. Great Southern Vines z Austrálie, Chile a Jihoafrické republiky,“ uvedl Švéda. S jejich prodejem začala v roce 2005. Pocházejí od různých výrobců, lahvuje je

Vinselekt. Tyto produkty, jichž Stock plánuje prodat tento rok desetitisíce litrů, nejsou podle Švédy
tolik ovlivněny levnými víny z Itálie a Španělska.
Největší výrobce lihovin začal víno prodávat proto, že jeho trh trvale roste o procenta ročně. „Nyní
ale roste hlavně prodej méně kvalitních druhů a my
v této oblasti nepodnikáme,“ vysvětlil Švéda.
Stock začal s rakvickým Vinselektem spolupracovat na jaře 2004. Jediné „vlastní“ prodávané
značce Král Vinohradu zajišťovala likérka distribuci a marketing. V roce 2004 prodal Stock 610 000
lahví dvou bílých a dvou červených vín Král Vinohradu a o rok později to bylo k milionu kusů.
V červnu 2005 přibyly Ryzlink vlašský a André.
„Trh vína má růstový potenciál. Plánujeme další rozšíření řady a přijdeme se zcela novými značkami,“ hodnotil první prodejní rok ředitel Stocku
Martin Petrášek. Vedení likérky v roce 2005 nevyloučilo ani kapitálový vstup do některé z vinařských firem.
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Objevte
nezaměnitelnou chuť
moravských a českých vín
Nejlepší vína z moravských a českých vinic můžete ochutnat
v rámci 13. mezinárodního vinařského veletrhu

který se uskuteční

4. – 7. 3. 2008
v prostorách brněnského
Výstaviště.
V pavilonu A1 můžete
navštívit expozici moravských
vinařských společností,
Vinařského fondu ČR
a značky „Vína z Moravy,
vína z Čech“.

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz
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Biopotraviny z ČR jsou ve specializovaných obchodech
Praha (li) – České biopotraviny
mají největší zastoupení v nabídce
specializovaných obchodů, naopak
na pultech prodejen obchodních
řetězců jich je k dostání méně.
Na druhou stranu nákup biopotravin v obchodních řetězcích vyjde
o něco levněji než v prodejnách zaměřených na tento druh zboží. Cena biopotravin je však ve srovnání
s tradičními výrobky až několikanásobně vyšší. Vyplývá to z průzkumu, který v Praze provedlo sdružení PRO-BIO Liga.
Jan Valeška z PRO-BIO Ligy sdělil,
že ve specializovaných prodejnách bylo k dostání 57 z 59 sledovaných položek nákupního košíku, přičemž 39 jich
bylo českého původu. „Mezi řetězci se
v šíři biosortimentu nejlépe umístil Interspar s 43 výrobky z 59 sledovaných,

avšak 34 z 43 položek nákupu pocházelo ze zahraničí,“ uvedl Valeška. Dodal, že při srovnávání cen bioproduktů
ve specializované prodejně a obchodním řetězci Interspar byla celková útrata za biopotraviny v tomto hypermarketu nižší o 8,6 procenta.
Nejvíce českých výrobků v biokvalitě nabídly vedle specializovaných
prodejen obchodní řetězce Billa (15
položek nákupu), Hypernova (12)
a Globus (10). Nejmenší podíl českých
biovýrobků měly naopak diskontní prodejny Plus, ve kterých ze 14 zakoupených biopotravin byly pouze tři od českých dodavatelů.
„Mezi nejsnadněji dostupné biopotraviny patří vybrané mléčné výrobky,
mouka a brambory. Například mléko
bylo v nabídce v devíti sledovaných
prodejních místech a ovocný jogurt
v osmi,“ podotkl Valeška.

Cena za rodinný nákup v biokvalitě
byla přibližně o 102 procenta vyšší ve
srovnání s běžnými potravinami. Mezi
výrobky s největším cenovým navýšením patřilo bio drůbeží maso, které bylo téměř o 450 procent dražší. O 176 až
430 procent pak byla vyšší cena například kilogramu brambor, mrkve či cibule v kvalitě bio.
„Ne vždy však musí být biopotraviny dražší. Čerstvý kozí biosýr domácí
provenience bylo v říjnu možné zakoupit až o čtvrtinu levněji než byla cena
konvenčního výrobku obdobné kvality. Nižší cenu měl ve vybraných prodejnách i biomed či třtinový cukr,“
upozornil Valeška. Zájem o biopotraviny se v České republice v posledních letech výrazně zvyšuje. Například
v roce 2006 vzrostla poptávka o 49 procent a za loňský rok lze podle odborníků očekávat až dvojnásobný nárůst.

V roce 2006 přitom činil obrat z prodeje biopotravin zhruba 760 milionů
korun. Z celkového prodeje potravin to
však bylo méně než procento. Zatímco
průměrný Čech za biopotraviny utratí
ročně tři eura, průměrný Švýcar sto.
Obchodníci loni kvůli vyšší poptávce
výrazně rozšířili nabídku biovýrobků.
Kromě potravin v kvalitě bio je v některých tuzemských obchodech k dostání
i spodní prádlo vyrobené z biobavlny
či biokosmetika. Například společnost
Tesco Stores ČR loni v říjnu uvedla na
trh 120 nových biovýrobků prodávaných pod vlastní značkou Tesco Organic, která zahrnuje čerstvé a trvanlivé
potraviny. Tesco tak zdvojnásobilo nabídku bioproduktů. Biopotraviny mají
již delší dobu v nabídce i některé drogistické řetězce a loni je v Česku začaly
pod vlastní značkou nabízet také první
diskontní prodejny.

Obchodní řetězce sice v Česku výrazně rozšiřují nabídku biopotravin,
podle průzkumu Hnutí Duha ale velká
část tohoto zboží pochází ze zahraničí. Obchodníci vysoký podíl zahraničních biopotravin zdůvodňují tím, že tuzemští ekologičtí zemědělci i zpracovatelé zatím nemají dostatečné kapacity
na jejich produkci. Podle Hnutí Duha
je však na vině i nedostatečná podpora státu.
Rostoucí poptávka přispívá k rozvoji tuzemských ekofarem. Počet ekologických farem v Česku vzrostl ke konci loňského října na 1249, což je zhruba o třetinu více ve srovnání se stejným
obdobím roku 2006, kdy jich bylo 912.
Rozloha půdy obhospodařované ekologickými zemědělci loni přesáhla sedmiprocentní podíl z celkové výměry zemědělské půdy v ČR, což je v rámci EU
nadprůměrný výsledek.

O Českou biopotravinu roku se uchází rekordní počet výrobků
Praha (li) – Rostoucí poptávka českých konzumentů po biopotravinách
motivuje domácí podniky k rozšiřování nabídky. Zatímco v předchozích letech se soutěže Česká biopotravina roku účastnilo obvykle méně než 20
produktů, do letošního šestého ročníku jich výrobci přihlásili celkem 74.
Informoval o tom organizátor soutěže Tom Václavík.
Pořadatelé soutěže, Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO a Potravinářská komora ČR vyhlásí vítěze
4. března na potravinářském veletrhu
Salima 2008. Výherce získá 20 000 Kč
a právo používat titul Česká biopotravina roku 2007 při propagaci výrobku. Porota vybere vítěze podle více
kritérií, kterými jsou kvalita, chuť,
atraktivita pro spotřebitele, marketingový koncept nebo obal výrobku.
S rostoucím počtem produktů se
rozšiřuje i spektrum zúčastněných biopotravin. Do soutěže přihlásilo 32
výrobců celkem 74 výrobků. Mezi

nimi jsou mléčné výrobky, jogurty, tvarohy i sýry; pečivo, biomed či
hovězí z ekologických chovů. Sortiment přihlášených bionápojů sahá
od sirupů přes mošty až po ovocnou
biopálenku.
Na konci října 2007 evidovalo ministerstvo zemědělství 223 výrobců
biopotravin, což bylo o polovinu více
než ke stejnému datu loni. Noví výrobci se zaměřili na zpracování masa a masných výrobků, produkci biovajec, biovína nebo výrobu biopečiva.
Objevují se ale také producenti specialit, například knedlíků, baget, müsli

tyčinek nebo sladu pro produkci biopiva.
Rostoucí poptávka přispívá k rozvoji tuzemských ekofarem, ke konci loňského října vzrostl jejich počet
na 1249, což je zhruba o třetinu více
ve srovnání se stejným obdobím roku
2006, kdy jich bylo 912. Rozloha
půdy obhospodařované ekologickými zemědělci loni přesáhla sedmiprocentní podíl z celkové výměry zemědělské půdy v ČR, což je v rámci EU
nadprůměrný výsledek.
Podle odborníků má trh s biopotravinami velký potenciál. V roce 2006
Češi za biopotraviny utratili podle
provedených šetření zhruba 760 milionů korun, což byl meziroční vzestup
o 49 procent. V roce 2011 domácí trh
biopotravin podle odhadů stoupne na
hodnotu až 3,2 miliardy korun.

Gandalovič sloučí zemědělské ústavy
Praha (li) – Ministerstvo zemědělství sloučí letos v první polovině letošního roku Výzkumný
ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) a Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Uvedl to ministr zemědělství Petr Gandalovič. Sloučením obou organizací
přijde část jejich pracovníků o za-

městnání, přesné číslo ale ministr neuvedl.
Ústavy sídlí ve dvou budovách v Praze na Vinohradech, podle některých
hlasů by MZe mohlo uprázdněné sídlo jednoho z ústavů prodat. „Nikdo se
nemusí bát, že bychom tu budovu privatizovali. Samotné sloučení nezname-

ná, že budeme mít k dispozici jednu
volnou lukrativní budovu,“ řekl k tomu Gandalovič. „Sledujeme tím především úsporu pracovníků,“ dodal.
Loni MZe plošně propustilo šest
procent zaměstnanců. „Letos bych
chtěl pokračovat spíše selektivně, tím
že budeme provádět integraci organizací,“ uvedl Gandalovič. Přesný

počet lidí, kteří letos v resortu přijdou
o zaměstnání, ministr odmítl sdělit.
„VÚZE je pro české zemědělství
nevyužitý. V případě slučování obou
institucí by to chtělo výraznější reformu fungování a do čela zemědělského odborníka,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Problémem
podle něho je nedostatečná komunika-

ce a spolupráce ústavu se zemědělci.
VÚZE se věnuje ekonomickým aspektům zemědělství, zpracovává statistiky a prognózy ekonomického vývoje
v agrárním sektoru. ÚZPI slouží především ke zprostředkování informací, statistik a prognóz zemědělcům.
Provozuje vlastní informační portál
agronavigator.cz.

Ministerstvo zemědělství chce prodat budějovické výstaviště
Praha (li) – Ministerstvo zemědělství chce prodat výstavní areál
v Českých Budějovicích, který pořádá každoročně nejnavštěvovanější agrosalon v ČR Země živitelka.
MZe prodá kontrolní balík akcií vítězi výběrového řízení, část akcií
by podle něj mohl získat Jihočeský
kraj. Ve smlouvě by mělo být zakotveno dlouhodobé pořádání výstavy
Země živitelka. Uvedl to na setkání
s novináři ministr zemědělství Petr
Gandalovič.

„Výstaviště bychom chtěli prodat,“
řekl novinářům. Kolik stát za akciovou
společnost Výstaviště České Budějovice chce utržit, Gandalovič zatím nespecifikoval, bude to záležet na posouzení
finanční situace poradenskou firmou.
Jihočeský hejtman Jan Zahradník
řekl, že kraj žádnou aktuální nabídku nedostal. Akcie ale koupit nehodlá. „Podpůrným garančním rolnickým
a lesnickým fondem jsme byli osloveni už loni. Odpověděli jsme v tom duchu, aby stát prodej zvážil a areál si po-

nechal jako svůj reprezentativní stánek
pro zemědělský sektor,“ uvedl hejtman.
Nicméně připustil, že pokud by ministerstvo uvažovalo o bezúplatném převodu výstaviště, je kraj připraven o tom
jednat.
Budoucí smlouva o prodeji podle
ministra zajistí kontinuitu pořádání
výstav, pravděpodobně i pomocí věcných břemen. „Nechceme, aby z toho
byly hotely nebo průmyslová zóna,“
řekl Gandalovič.
Součástí obchodu má být i ochran-

ná známka agrosalonu Země živitelka, která je také ve vlastnictví státu.
Pořádání výstav významu Země živitelky je i v ekonomickém zájmu nového vlastníka, akci takového jména totiž navštíví statisíce lidí z regionu, uvedl ministr.
Stát kontroluje akciovou společnost
Výstaviště České Budějovice prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, který vlastní
87,84 procenta akcií. O zbytek se dělí
drobní akcionáři. Základní kapitál

společnosti je 248,455 milionu korun.
Areál výstaviště na levém břehu Vltavy
má rozlohu přibližně 29 hektarů, před
prodejem části pozemků pro výstavbu
hypermarketu Tesco v roce 2004 byl asi
o pět hektarů větší.
Nejstarší a nejnavštěvovanější česká
zemědělská výstava Země živitelka se
v Českých Budějovicích loni konala počtyřiatřicáté. Zúčastnilo se jí téměř 700
domácích i zahraničních vystavovatelů
a obchodníků z 22 zemí. Výstavu navštívilo přes 100 000 lidí.
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FRIGOPRIMA
FRIGOPRIMA spol. s r. o. – moderní česká společnost s více než patnáctiletou historií. V současné době jsme největším zpracovatelem mořských ryb
a rybího filé v ČR, výrobcem chlazených lahůdek FINESA a zpracovatelem
drůbežího masa.

V SOUČASNOSTI FIRMA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY V OBLASTECH:

 řezání a přebalování rybího filé a mořských ryb
 zpracování kuřecího a krůtího masa
 panýrování výrobků z rybího filé a drůbežího masa
 zpracování čerstvé zeleniny
 výroba marinovaných rybích specialit
 tradiční a zeleninové lahůdky
 mrazírenské a chladírenské skladování

FRIGOPRIMA spol. s r. o.
nabízí své výrobky nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí (Rakousko,
Slovinsko, Slovensko atd.), přičemž splnění požadavků kvality a zdravotní nezávadnosti zaručující vysoký standard hygieny a kontroly ve výrobním procesu umožňuje další rozvoj spolupráce s partnery ze zemí EU.
FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 500 710, fax: 519 500 714, mobil: 724 221 957
E-mail: radek@frigoprima.cz; http: www.frigoprima.cz
Rádi Vás přivítáme na veletrhu SALIMA 2008,
4.–7. března 2008 v pavilóně D, stánek č. 24

z domova / 31
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Schodek agrárního obchodu se snížil
Praha (li) – Český agrární zahraniční obchod skončil vloni se
schodkem přibližně 30 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Zemědělského svazu ČR. „Snížení schodku
o tři miliardy je důsledkem zvýšeného vývozu semena řepky olejné
pro výrobu biopaliv,“ řekl prezident
Agrární komory ČR Jan Veleba.
Vývoz zemědělských a potravinářských produktů stoupl podle odhadu
o pětinu na 95 miliard korun, dovoz
vzrostl o desetinu na 125 miliard korun.
Pozitivní výsledek má český agrární
zahraniční obchod v produktech rostlinné výroby. Řepka vzrostla za první
tři čtvrtletí meziročně o tři miliardy
korun na kladných 2,5 miliardy korun.
Díky vysokým cenám na světových trzích vzrostl ve stejném období export

obilí o dvě miliardy korun na téměř 6,5
miliardy korun.
Přebytek vykázal obchod se surovým mlékem a smetanou, který stoupl za první tři čtvrtletí meziročně
o 1,1 miliardy korun na více než 5,7
miliardy korun. Naopak schodek obchodu se zpracovanými mléčnými výrobky stoupl o třetinu na 2,5 miliardy
korun. ČR podle odborníků vyváží surovinu a zpracované výrobky pak dováží zpět.
Negativní výsledky vykazuje české
zemědělství v obchodu s masem. Nejvíce se prohloubil schodek obchodu
s vepřovým, který vloni podle odhadu
AK přesáhl šest miliard korun. O desetinu na více než miliardu korun vzrostla za první tři čtvrtletí ztráta obchodu
s hovězím, o pětinu se naopak snížil
schodek v obchodu s drůbežím masem. Výsledek obchodu s živými zvířa-

ty byl i vloni kladný, nevyváží však dovoz zpracovaného masa.
„Do Unie jsme vstupovali se saldem minus 25,2 miliardy korun za rok
2003. Po prvním, i když necelém roku
členství jsme zaznamenali za rok 2004
rekordních 32 miliard korun, na této
hranici se to ustálilo s výjimkou roku
2005, kdy jsme vyvezli za šest miliard
korun přebytky obilí z tehdejší rekordní sklizně,“ uvedl Veleba.
Vývoj schodku agrárního zahraničního
obchodu ČR od vstupu do EU
rok
2003
2004
2005
2006
2007

schodek
25,235 miliardy korun
32,018 miliardy korun
25,002 miliardy korun
32,997 miliardy korun
30,000 miliardy korun

Ceny na Plodinové burze jsou o desítky procent vyšší než vloni
Brno (li) – Ceny komodit obchodovaných na brněnské Plodinové burze
byly ke konci loňského roku o desítky procent vyšší než předloni v prosinci. Největší rozdíl, nárůst o 82 procent, zaznamenali obchodníci u krmného ječmene, nejméně, o 19 procent, podražilo meziročně žito. Ceny začaly prudce růst po letní sklizni, kdy některé z nich dosáhly až dvojnásobku loňských hodnot. Koncem roku se ceny vlivem utlumení obchodování
stabilizovaly či mírně klesly. „Na vývoj cen měla největší vliv situace na
světovém trhu a vysoká poptávka po českých obilovinách,“ řekl generální
sekretář burzy Karel Zezula.
Ještě v červnu přitom byly ceny
některých komodit nižší než na konci minulého roku. „Takový vývoj před
sklizní nikdo neočekával,“ řekl Zezula.
Podle prezidenta Agrární komory ČR
Jana Veleby se na růstu cen v loňském
roce nejvíce podílela nízká úroda obilovin v tradičních zemědělských státech Evropy, malé zásoby obilí ve světě
a také stoupající výroba biopaliv.
Na rostoucí ceny obilovin a tenčící
se zásoby se koncem listopadu loňského roku rozhodla reagovat také Evropská komise, která navrhla zrušení do-

vozních cel na obilí, s výjimkou ovsa.
Uvolnění cel by mělo pomoci především chovatelům, sníží se tak ceny krmných směsí. Například u chovu prasat
je prodejní cena masa nižší než náklady na chov. Cla by se měla podle návrhu znovu zavést v polovině roku 2008
poté, co se trh stabilizuje. Opětovný nástup dovozních přirážek zatím ale nelze odhadnout, OECD navíc v jedné ze
svých posledních studií uvedla, že ceny potravin a zemědělských surovin budou stoupat i v příštích letech a poklesu se svět jen tak nedočká.

Podle říjnového odhadu Českého
statistického úřadu se loni v Česku sklidilo kolem sedmi milionů tun obilovin,
což je v porovnání s předloňským rokem nárůst o 10,7 procenta. „I když byla loňská sklizeň obilovin o zhruba deset procent vyšší, tak je potřeba říci, že

předloňská sklizeň byla jedna z nejnižších v historii ČR. Také loňský výnos
kolem 4,5 tuny obilovin na hektar je
výrazně pod možnostmi českého zemědělství,“ řekl Veleba.
Vývoj cen podle něj odráží situaci na evropském i světovém trhu, kde

jsou nyní nejnižší zásoby obilí od roku
1974. „Jsme součástí volného trhu,
který se postupně globalizuje. Výnos
u nás už nikdy nebude mít přímou
souvislost s cenami a budeme se vždy přizpůsobovat situaci na trhu,“ podotkl Veleba.

Porovnání cen vybraných komodit obchodovaných na Plodinové burze Brno v období prosinec 2005 až prosinec 2007 (ceny v korunách za tunu):
(zdroj: Plodinová burza Brno)

pšenice potravinářská

prosinec
2005
3044

červen 2006
3054

prosinec
2006
3908

červen 2007
4008

prosinec
2007
5613

rozdíl 12/06
– 12/07
1705

rozdíl v %
+ 43,6

pšenice krmná

2108

2650

3150

3567

5275

2125

+ 67,5

ječmen sladovnický

3036

3067

4336

4150

6558

2222

+ 51,2

ječmen krmný

2275

2558

2896

3383

5262

2366

+ 81,7

žito

2595

3000

4508

4625

5367

856

+ 19,1

kukuřice

2545

2933

3742

3771

5208

1466

+ 39,2

hrách krmný

2788

2962

3271

3364

5125

1854

+ 56,7

řepka ozimá

6144

7004

6910

6845

9600

2690

+ 38,9

Zemědělství bude letos ziskové
Praha (li) – České zemědělství
by podle prezidenta Agrární komory ČR (AK) Jana Veleby letos mohlo překonat loňský úspěšný rok. Za
rok 2007 odhadují někteří odborníci zisk domácího zemědělství až na
16 miliard korun. Pokud bude dobrá úroda, může být letošní výsledek ještě lepší, odhaduje Veleba.
Stoupající zisky přičítají agrárníci především rostoucím tržbám za
komodity, jejichž ceny loni výrazně
stouply. Dopad růstu dotací nebude
podle AK zásadní.
„Cenový boom přišel až v osmém
měsíci roku 2007, nyní jsme na začátku
roku a ceny surovin jsou výborné,“ řekl
Veleba. Zemědělci tak mají letos šanci
prodávat za vyšší ceny celých 12 měsíců, růst zisku bude záviset na výši úro-

dy. „Jsme na počátku možné renesance českého zemědělství, je na nás, jak
toho využijeme,“ hodnotí Veleba. Zisk
zemědělství za rok 2007 odhaduje na
deset miliard až 15 miliard korun.
Do českého agrárního sektoru letos
půjdou dotace v celkové výši asi 40 miliard korun, o čtyři miliardy více než
loni. Zemědělci však nejsou spokojeni, protože přístupová smlouva umožňuje pro letošní rok ještě více. „Chceme navýšit dorovnání přímých plateb
EU z národních fondů ze schválených
7,2 miliardy korun na úroveň, kterou
umožňují přístupové dohody s EU, tedy na 30 procent. Chybí tam ještě kolem půl miliardy korun,“ uvedl Veleba.
„Povedeme ještě jednání s ministrem financí,“ dodal.
Vážnějším problémem podle něho
je pokles národních dotací přibližně

o třetinu na 950 milionů korun. Tento
typ dotací umožňuje postihnout specifika českého zemědělství a pokles pro
některá menší odvětví je velmi znatelný. „Chybějící finanční prostředky bude ministerstvo financí pro náš resort
uvolňovat postupně, tak jak se bude vyvíjet státní rozpočet,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Je to samozřejmě vázáno na vývoj státního
rozpočtu,“ doplnil.
Přímé platby zemědělcům z EU se
sice každoročně zvyšují o pět procentních bodů, reálný nárůst ale nebude
tak vysoký. „Evropské dotace ubírá neuvěřitelně se zpevňující koruna, mnoho podniků fakticky nedostává více,
i když nominálně dotace v eurech rostou,“ uvedl Veleba.
Zlepšení výsledku agrosektoru je
podle AK působeno změnou cen země-

dělských surovin na světových trzích.
„Ceny mimo vepřového masa jsou na
velmi dobré úrovni nejen v ČR, ale
v celé Evropě. To je hlavní faktor, se
kterým jsme bojovali minimálně deset
let,“ hodnotí Veleba.
Nejlepší jsou pro zemědělce výkupní
ceny za mléko, řepku a obilí, slušné za
drůbež a vejce, špatné vepřové a hovězí. Ceny prasat půjdou podle Velebova
odhadu až o pětinu nahoru kvůli nízkým stavům chovů, které jsou způsobeny celoevropskou krizí odvětví.
„Čeští zemědělci žili minimálně 15
let na dluh. Letošní zisk bude třeba tvrdě investovat, abychom srovnali krok
a stačili západním zemím, které také
nezahálí,“ uvedl Veleba. Míra zadlužení tuzemských farmářů je výrazně vyšší
než v západních zemích. „Český zemědělec si hradí výrobu z 42 procent z ci-

zích zdrojů, tzn. z bankovních zdrojů
nebo na úvěr. V EU je průměr 15 procent, v USA 12 procent,“ řekl Veleba.
České zemědělství získá letos dotace 40 miliard korun, loni to bylo 36
miliard korun, v roce 2006 stát podpořil sektor 33 miliardami korun. Největší část z nich získají čeští farmáři prostřednictvím přímých plateb. Letos
mají nárok na 45 procent výše dotací,
které získávají jejich kolegové v původních zemích EU. Dalších 30 procent
smí zemědělcům přispět ČR, schválený
rozpočet na rok 2008 počítá s dorovnáním o tři procenta nižším.
Česko je smí navýšit o dalších 30
procent. Od vstupu Česka do EU je domácí zemědělství ziskové, farmáři každý rok vydělali šest až 8,5 miliardy korun. V předchozích 13 letech ale měli
zisk pouze dvakrát.

Zemědělci si budou moci
sami vyrábět biopaliva
Praha (li) – Zemědělci získali možnost využít jimi vypěstované energetické suroviny k výrobě
biopaliva, elektrické energie, tepla či bioplynu pro vlastní spotřebu. Zároveň jim EU vyplatí dotace
na jejich produkci. Ministerstvo
zemědělství si od tohoto kroku slibuje další zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. Umožnila
to novela nařízení, kterou schválila vláda.
Novela má motivovat pěstitele ke zvýšení podílu užívání obnovitelných zdrojů. „Protože odpadá dovážení energetické plodiny jinému
zpracovateli, proces se tím výrazně

zkracuje,“ řekl ministr zemědělství
Petr Gandalovič. Opatření může být
pro některé zemědělce výhodné, řekl
Jiří Zelenka z Agrární komory ČR
(AK).
„Pokud by se to zhodnotilo procentuálně, tak si to alespoň zpočátku bude vyrábět spíše zanedbatelné procento zemědělců,“ řekl prezident AKČR Jan Veleba. Novinka podle něho přispěje k rozvoji trhu s energetickými komoditami.
„Zemědělec získá z EU na pěstování
energetických plodin pro vlastní zpracování dotaci 45 eur na hektar, což je podle
aktuálního kurzu ČNB přes 270 korun,“
informoval mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vilém
Frček.

„Opatření také prodlužuje termín,
do kterého musí žadatelé o podporu na
pěstování cukrové řepy pro energetické
účely doručit SZIF prohlášení o sklizni,“ uvedl Gandalovič. Místo poloviny prosince jej nyní zemědělci budou
muset podat do konce ledna následujícího roku.
Vlastní výrobu paliv již umožňuje legislativa v některých sousedních
zemích, například v Rakousku. Pěstitel vyrobí z řepky metylester řepkového oleje (MEŘO), a ten pak sám užívá
v zemědělských strojích, čímž se stává fakticky nezávislý na fosilních palivech. Někteří výrobci traktorů ale podle oslovených odborníků užívání čistého MEŘO nedoporučují.
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Pacovské strojírny – Trading,
spol. s r. o.
Tel.: +420 565 443111-4, fax: +420 565 443417
E-mail: pstrading@pstrading.cz
www.pstrading.cz

Výrobce a dodavatel zařízení
pro potravinářský průmysl
 zařízení pro pivovary a minipivovary
 lihovarská zařízení, pěstitelské pálenice
 nerezová zařízení, tlakové nádoby,
skladovací nádrže, výměníky,
bojlery, filtry
 zařízení na chlazení a skladování mléka,
výrobníky ledové vody a další

Vás zve k návštěvě expozice na výstavě SALIMA 2008
Brno, 4.–7. 3. 2008, pavilon A2, č. stánku 045
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Část chovatelů prasat skončí i letos
Praha (li) – Část chovatelů prasat
i letos skončí s podnikáním. Současná snaha ministra Petra Gandaloviče motivovat české zemědělce
k investování do chovů a zlepšení
infrastruktury přinese zlepšení, ale
přišla pozdě. Ve střednědobém horizontu však spolu s přibližně dvacetiprocentním růstem ceny vepřového přispěje k obratu, uvedl v rozhovoru pro ČTK prezident Agrární
komory ČR (AK) Jan Veleba.
„Během tří až pěti let se pokles zastaví
a bude tady nesporně i prostor pro obnovení výroby,“ řekl Veleba. „Chovatelé
prasat budou končit i letos, mnoha podnikům to (podpora investic) již nepomůže, protože mají tak vážné finanční problémy, že si již nemohou dovolit investovat a nikdo jim již nepůjčí,“
dodal. V posledních letech skončila podle údajů AK každoročně s podnikáním
přibližně desetina chovatelů prasat.
„Je důležitější řešit příčiny nekonkurenceschopnosti na trhu, investovat do

lepších technologií a do lepšího zdravotního stavu prasat,“ řekl již dříve
ministr Gandalovič. MZe upřednostnilo chovatele prasat v programu modernizace zemědělských podniků. Peníze
z evropských fondů by měly postupně vést k vyřešení problémů českých
zemědělců a zvýšit jejich konkurenceschopnost v EU, uvedl ministr.
Pozitivní důsledky bude mít pro chovatele očekávaný růst odbytových cen
prasat, který způsobí nedostatečná nabídka masa na evropském trhu. V Česku letos podle Veleby mohou ceny vepřového po dlouhodobé stagnaci stoupnout až o pětinu.
K růstu odbytu tuzemských zemědělců by měl podle Veleby stát přispět podporou prodeje kvalitních tuzemských
potravin. „Sice nelze přímo propagovat konzumaci českých výrobků, ale lze
zvolit podobný způsob jako v Německu, kde je certifikace kvality potravin
nastavena tak, aby vyhovovala domácím výrobkům,“ řekl Veleba. „Zatím
se nenašlo ani 200 milionů na Klasu,“

dodal. Preference tuzemských výrobků
státem je v rozporu s principem jednotného trhu v rámci EU a ostatní členské státy by to mohly napadnout, uvedl Gandalovič. „U značky Klasa jsme
rádi, když vyhraje domácí producent.
Všechny potraviny, které v roce 2007
získaly titul Klasa, pocházejí od národních výrobců,“ dodal.
Program podpory prodeje kvalitních potravin Klasa bude podle ministra fungovat i letos. „Chybějící finanční prostředky bude ministerstvo financí
pro náš resort uvolňovat postupně, tak
jak se bude vyvíjet státní rozpočet,“ řekl Gandalovič. „Je to samozřejmě vázáno na vývoj státního rozpočtu,“ doplnil.
Problémy loni postihly chovatele prasat v celé EU, především kvůli
prudkému růstu cen krmiv. Čeští producenti vepřového kvůli krizi v odvětví nedávno demonstrovali před ministerstvem zemědělství a požadovali od
Gandaloviče neúspěšně dotace ve výši
miliardy korun.

Ještě v roce 2002 byla ČR ve výrobě vepřového soběstačná, od té doby
podíl domácích chovů klesá. Počet
chovaných zvířat se v posledních sedmi letech snížil o 870 000 na 2 816 200
kusů. S poklesem soběstačnosti ČR

ve výrobě vepřového stoupá i schodek zahraničního obchodu, který podle údajů AK loni poprvé přesáhl šest
miliard korun. Průměrný Čech zkonzumuje ročně 41 kilogramů vepřového masa.

Jih Čech: Výroba masa je i přes mírný pokles druhá nejvyšší v ČR
České Budějovice (bo) – Jihočeský kraj je po středočeských výrobcích
stále druhým největším producentem masa v tuzemsku. Vyplývá to z posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zemědělské podniky
z regionu dodaly na trh od loňského ledna do konce září 42 778 tun masa, převážně vepřového. Svou pozici si udržely i přesto, že výrobu meziročně nepatrně snížily, přesně o 0,1 procenta.
Loňská celková čísla ale mohou
podle odborníků ještě ovlivnit poslední měsíce skončeného roku. Do statistiky se nejspíš promítne i růst cen
krmných směsí vyvolaný zdražením

obilí. Ani blízká budoucnost nevyznívá pro chovatele příliš růžově. Očekávat se dají třeba problémy v dodávkách vepřového masa kvůli úbytku
prasnic.

„Loni v lednu se v Česku chovalo 215 000 prasnic, v říjnu už to bylo
jen 182 000. Klesá reprodukce, a tím
se snižuje i potenciál chovu,“ řekla
ředitelka jihočeské agrární komory
Hana Hricová. Produkce vepřového
na jihu Čech tak například klesla do
loňského září i přes celorepublikový růst o necelé procento na 34 083
tun.
Pro jihočeské zemědělce je klíčový chov skotu. Právě v komoditě

hovězího a telecího masa si farmáři
v loňských třech kvartálech polepšili.
Vyprodukovali ho o tři procenta více,
konkrétně 8 661 tun. Lepší byli jen
chovatelé z Pardubického kraje.
Farmáři se pro chov masného skotu
snaží využívat louky a pastviny zejména v podhůří Šumavy. Získávají tak
i finanční dotace z Evropské unie zaměřené na péči o krajinu a na zatravněnou plochu. „V zájmu udržení výroby je však nutné, aby prvovýrobci

měli stejné podmínky podpory jako
jejich kolegové ze zahraničí,“ dodala
Hricová.
Největšími domácími producenty
masa zůstaly podniky ze Středočeského kraje a Prahy. Za prvních devět
měsíců minulého roku dodaly na jatky 43 632 tun masa, tedy 14 procent
veškeré domácí produkce. Celkem se
v Česku od ledna do konce září vyrobilo 309 320 tun masa, o necelá dvě
procenta meziročně více.

Klatovská pobočka zemědělské univerzity nemá o studenty nouzi
Klatovy (li) – Výrazný převis
zájmu o studium registruje klatovská pobočka České zemědělské
univerzity Praha (ČZU), z níž ročně
vychází stovka bakalářů a magistrů
oboru veřejná správa a regionální
rozvoj. Uvedl to Ivo Šašek z obecně prospěšné společnosti Úhlava,
která organizuje chod školy. Výuku
zajišťuje ČZU.

Univerzálně vzdělaní absolventi
v zemědělství, ekonomice, statistice,
informatice, sociologii i právu nacházejí
práci zejména na obecních a správních
úřadech, ale také ve firmách a neziskových organizacích. Nejbližší podobná
škola je v Praze a v Plzni, kde je ale jen
pětileté magisterské studium.
„Uplatnění absolventů je vysoké,
škola je univerzální,“ dodal Šašek.
Zájemců je ročně asi 140, přijmout jich

může nejvíce 100. Jsou z celých západních Čech, ale také ze středních včetně
Prahy. Kvůli vysoké poptávce uvažuje
ČZU spolu s Úhlavou o rozšíření výuky o další ekonomický obor.
Klatovská pobočka Provozně ekonomické fakulty ČZU má nyní 502 studentů v pěti ročnících po 100 lidech
ve věkovém průměru zhruba 35 let.
Před šesti lety začínala se 65 studenty. „V bakalářském studiu máme zhru-

ba třetinový odpad, v magisterském,
zahájeném loni, od čtvrtiny do pětiny,“
dodal. V Klatovech učí 25 až 30 profesorů, docentů a asistentů ročně pět
předmětů. Jde o systém celoživotního
vzdělávání, na nějž studenti přispívají.
Konzultační střediska ČZU jsou ve
střední zemědělské a potravinářské škole a od ledna budou také v nedávno otevřeném dominikánském klášteře v Klatovech. Za semestr se student účastní

pěti až šesti víkendových bloků přednášek. Škola spolupracuje také s Ústavem zemědělských a potravinářských
informací Praha, který otevřel nedávno v Klatovech krajskou pobočku.
Pražská ČZU má dnes podobné
pobočky v Chebu, Sezimově Ústí, Mostě, Litoměřicích, Jičíně, Hradci Králové a od letošního roku také v Šumperku. V průměru to vychází na 300 studentů na středisko.

Pěstitelé řepy vrátili část kvóty
Praha (li) – Čeští pěstitelé řepy vrátili vloni do konce listopadu,
kdy vypršela zákonná lhůta, kvóty
na produkci 8 760 tun a podali na
SZIF celkem 20 žádostí o vyplacení
restrukturalizační podpory. Jsou to
asi tři procenta z celkem 341 000
tun produkce, kterou vloni směla
ČR vypěstovat.
Důvodem vracení kvóty jsou problémy pěstitelů s odbytem, který jim

zkomplikovalo uzavření tří cukrovarů firmou Eastern Sugar. Někteří zemědělci nyní musejí prodávat komoditu vzdálenějším zpracovatelům, což je
pro ně nevýhodné, protože musí hradit
část nákladů na dopravu.
„Snažili jsme se bojovat za zachování cukrovky a zatím to, co jsem slyšel,
mi moc radostí nedělá,“ řekl náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák. Podle prezidenta Agrární komory
ČR by měl být rozměr pěstování řepy

v ČR zachován a vrácení přibližně tří
procent kvóty odvětví neohrozí, ačkoliv to není pozitivní jev.
Na omezování produkce cukru v EU
reagují čeští cukrovarníci přeměnou
provozů na výrobu lihu. Další snižování kvóty vnímají negativně. „Mrzí mě,
že se pěstitelé rozhodují v tak krátkodobém horizontu,“ řekl předseda Svazu průmyslových lihovarů Oldřich
Reinberger, který působí i v Českomoravském cukrovarnickém spol-

ku. Někteří cukrovarníci jsou proto
ochotni od zemědělců kvótu vykoupit
a nabídnout ji jiným pěstitelům.
Za každou vrácenou tunu kvóty vyplatí Evropská komise pěstitelům 237,5
eura, což je podle aktuálního kurzu
ČNB asi 6200 korun. Čeští pěstitelé řepy tak získají na restrukturalizaci podporu ve výši 2,08 milionu eur, tedy skoro 55 milionů korun.
Odcházející cukrovarnická skupina
Eastern Sugar zavřela své tři provozy

v ČR a vrátila kvóty na produkci více
než 100 000 tun řepy, vloni očekávaná
úroda asi 340 000 tun je proto o čtvrtinu nižší než v posledních letech, kdy
dosahovala úrovně 450 000 tun. ČR,
která byla dosud tradičním výrobcem
a exportérem cukru, jej nyní musí více dovážet. Zatímco český export cukru za loňské 1. pololetí byl 60 000 tun,
což je třetina objemu ve stejném období předloni, dovoz vzrostl o polovinu
na necelých 40 000 tun.

 List vychází pravidelně od roku 1992

Vycházejí
každé
dva
měsíce

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 odborných článků i zábavnou část.
Již tradičně je v listu zastoupena i společenská rubrika,
která pamatuje na významná jubilea jak osob,
tak i významných skutečností v oboru zpracovatelů masa.

www.agral.cz
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V USA je kvůli biolihu nedostatek chmele, ceny piva rostou
St. Louis (dra) – Prudké zdražování nedostatkového chmele, ale
i sladového ječmene znamenalo pro mnoho Američanů smutnější Vánoce, protože pivo bylo dražší
a některé speciální značky dokonce vůbec nebyly k sehnání. Mohou
za to zejména farmáři, kteří v posledních letech přestávají chmel
a ječmen pěstovat, aby si uvolnili
pole pro mnohem výnosnější kukuřici pěstovanou pro výrobu biolihu.
Pivo kvůli dražšímu chmelu a sladu
zdražovalo na konci uplynulého roku i na českém trhu.
Kvůli prudkému vzestupu cen chmele byla řada pivovarů, zejména rodinných a specializovaných výrobců, nucena zvýšit ceny, změnit recepty nebo dokonce omezit výrobu. Chmel se

v USA produkuje hlavně na severozápadě, farmáři zde však masově přecházejí na kukuřici, z níž lze vyrábět etanol, vládou podporované palivo do automobilových motorů.
Produkce chmele v USA tak za poslední desetiletí klesla až o 50 procent.
V důsledku toho dramaticky narostly
ceny, které jsou proti dřívějšku až pětinásobné a některé menší pivovary vůbec nemohou sehnat dodavatele. Velcí
výrobci jako Anheuser-Busch a Miller
jsou na tom díky dlouhodobým kontraktům lépe, i oni však již zdražují.
Situace není o mnoho lepší ani
u ječmene, který je surovinou k výrobě sladu. I toho se v USA kvůli expanzi kukuřice pěstuje méně; špatná úroda
v Austrálii a v částech Evropy přitom
v kombinaci se slabým kurzem dolaru
ztěžuje dovozy.

Pivo zdražuje kvůli prudkému nárůstu cen chmele a sladu rovněž v Česku,
kde uplynulý měsíc zvýšil ceny o čtyři až šest procent Budějovický Budvar.
Již od listopadu zdražil své pivo o šest
procent největší český výrobce piva Plzeňský Prazdroj.
Čeští pěstitelé vloni sklidili 5 630
tun chmele, zhruba o tři procenta víc
než předloni, proti příznivému roku
2005 však byla produkce stále o 28
procent nižší. Ve světě se letos odhaduje produkce chmele na 89 000 tun
a spotřeba pivovarsky účinných látek bude podle odhadů překračovat
nabídku o zhruba deset procent. Poptávka převyšující nabídku vede k rekordnímu růstu cen chmele na volném
trhu. Výměrou chmelnic je ČR na třetím místě za Německem a Spojenými
státy.

Salima 2008
Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom Vás pozvali
na letošní ročník
Mezinárodního potravinářského
veletrhu Salima 2008,
konaného v Brně
ve dnech 4. 3. – 7. 3. 2008
Při této příležitosti Vás rádi
seznámíme s naší kompletní
nabídkou:
 nová generace hlubokotažných
řízení
 nová balička R 175 Darfresh
 balicí zařízení do hotových misek
Treysealer
 komorové baličky
 X-Ray detektor - detekční zařízení
na bázi rentgenu
 etiketovací zařízení MR
 vyřazovací váhy MR
Rádi Vás přivítáme na našem stánku č. 029, pavilon F

Společnost
IREKS ENZYMA
s. r. o.
Vás zve na
ochutnávku
svého
pekařského,
cukrářského
a gastro
sortimentu
u příležitosti
veletrhu
SALIMA – mbk,
4.–7. března,
BVV Brno,
pavilon B,
stánek 50.
Těší se na Vás
obchodně
technologický tým
a vedení společnosti

MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA S. R. O.

Sídlo: Pod rovinou 2/681, 140 00 Praha 4  Provozovna: Antala Staška 34, Praha 4  Tel: ++420 261 260 516-7
Fax: ++420 261 260 518  Mobil: ++420 725 569 342 – pan Richard Schiller, ředitel pro ČR  www.multivac.de

IREKS ENZYMA s. r. o.
Kšírova 257, 619 00 Brno
tel.: +420 543 250 155
fax: +420 543 250 159
e-mail:
info@ireks-enzyma.cz
www.ireks-enzyma.cz
www.vitalfit.cz
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Ani ve Francii není všecko šampaňské, čím se připíjí
Paříž (dra) – Ne že by byla vedoucí pozice šampaňského ohrožena. Jeho spotřeba ve
světě stoupá, poslední zveřejněná čísla hovořila o prodeji už 330 milionů lahví za posledních dvanáct měsíců. Ale podle nedávno
zveřejněných údajů 61,5 procenta šumivých
vín, která se loni ve Francii koupila, nebylo
šampaňské, ale různé crémants, mousseux,
pétillants nebo perlants, ať už francouzské,
nebo cizí.
Převedeny do češtiny znamenají jejich názvy ve
všech případech zhruba totéž – pěnivé, perlivé.
Každé z těchto vín má ale své technické charakteristiky, včetně třeba různého tlaku uvnitř láhve.
Na postupu jsou zvlášť „crémanty“, které se
vyrábějí v řadě oblastí – v Alsasku, Burgundsku,
u Bordeaux i jinde. Alsaského, který je nejznámější, se prodává už 26 milionů lahví ročně, přičemž každý rok je to o milion víc, burgundského
15 milionů, crémantu od Loiry 19 milionů lahví
a tak dále.
Toto víno se stejně jako šampaňské vyrábí metodou dvojího kvašení, přičemž druhé se odehrává
v láhvi, ale neplatí pro ně tak přísné předpisy, pokud jde o odrůdy, ze kterých se vyrábí. Francouzi

mu přicházejí stále víc na chuť, protože si často
s pravým šampaňským nezadá a je podstatně levnější. Crémant za osm nebo deset eur (216 respektive 270 korun) je už kvalitní, zatímco za šampaň-

ské je potřeba dát dvakrát, třikrát, čtyřikrát víc,
nemluvě o špičkových lahvích.
Jsou samozřejmě Francouzi, kteří na pravé
šampaňské nedají dopustit. Je podle nich jem-

nější, perlivější, aromatičtější než jakékoli jiné
šumivé víno, někteří neváhají tvrdit, že rozdíl je
stejný jako mezi kaviárem a jikrami z tresky. Jiní
řeknou, že dobrý crémant je lepší než špatné šampaňské, podle dalších je 20 procent šampaňských
nedostižných, ale s ostatními se mohou francouzské crémanty, španělské cavas nebo italské sekty
Franciacorta docela dobře srovnávat.
V podstatě se to potvrdilo i na pravidelné listopadové mezinárodní soutěži šumivých vín v Dijonu – ze 408 vzorků z 24 zemí obsadila šampaňská
první čtyři místa, ale za nimi byly v první desítce
burgundský crémant Veuve Ambal, Franciacorta,
vína z Austrálie, Anglie a Argentiny a alsaský crémant Arthur Metz.
Jeden faktický rozdíl je v době uchovávání –
crémanty a další šumivá vína mimo šampaňského
se nedají skladovat déle než tři, výjimečně čtyři roky a některé nevydrží déle než rok.
Při nákupu jiného šumivého než šampaňského
radí odborníci věnovat pozornost označení výrobní metody a dávat přednost tomu, které bylo vyrobeno metodou „traditionnelle“ (tradiční) nebo
„ancestrale“ (starou, po způsobu předků) a vyhýbat se metodě „gazéification“, tedy umělému vpravování bublinek do vína.

Šnečí kaviár je gurmánskou novinkou
Soissons (Francie) (dra) – Dá si někdo šnečí kaviár? Možná to nezní příliš lákavě, ale
tato slaná růžovo-bílá novinka mezi delikatesami ozdobila loňské vánoční stoly ve stovkách francouzských domácností.
Kaviár a šampaňské jsou ve Francii symbolem svátečních dnů. Oblíbeným pokrmem při
vánočních oslavách jsou i šneci, kteří se připravují s máslem, česnekem a petrželkou a servírují se v ulitách nebo bez nich.
Manželskému páru, který vlastní šnečí farmu
zhruba sto kilometrů severovýchodně od Paříže ve městě Soissons, se podařilo spojit tyto dvě
oblíbené lahůdky do jednoho pokrmu. Jsou totiž autory originálního receptu na šnečí kaviár
a od října ho dodávají do francouzských obchodů pod značkou De Jaeger.
Dominique a Sylvie Pierruovi si pořídili šnečí
farmu v roce 2004. Do té doby pan Pierru pra-

coval jako stavební dělník a jeho žena vedla malé lahůdkářství.
Po tři roky zdokonalovali způsob, jak získávat od svých 50 000 hlemýžďů, které chovají na
čerstvém vzduchu a živí zeleným a obilným krmivem, vajíčka, aby mohl vzniknout tento nový
chuťový zážitek pro gurmány.
Dalším krokem pak bylo přijít na to, jak vajíčka naložit, aniž by se změnila jejich chuť. Výsledkem jsou malé, krémově zbarvené „perličky“, které jemně praskají na patře, aby se rozvinula, jak říkají výrobci, „delikátní podzimní
chuť s nádechem dřeva“.
Dominique Pierru doporučuje jíst šnečí kaviár v pokojové teplotě, na plátku toastu, lehce opepřený s trochou kysané smetany a k němu si samozřejmě dát skleničku vychlazeného
šampaňského. „Je to úplně jiné než třeba kaviár z jesetera, má odlišnou chuť i vzhled,“ dodává. Na nedávné potravinářské výstavě podle něj

sklidil jejich výrobek z „pětadevadesáti procent“
kladný ohlas.
Špičkový šéfkuchař z Lucemburku Joel
Schaeffer o jejich hlemýždím kaviáru říká: „Zajímá nás, protože je to něco úplně nového.“ A doporučuje jej podávat ohřátý s celerovou polévkou
ve sklence na míchané nápoje a dochutit celerovým pyré a mléčnou cuketovou pěnou. Vhodnou
přílohou je pak koriandr a opečená brioška.
S blížícími se Vánocemi Pierruovi prodali již
400 sklenic svého kaviáru, jehož cena je v převodu přes 4 000 korun za 100 gramů.
Chovatelé hlemýžďů vždy produkovali jednorázové várky kaviáru, ale manželé Pierruovi přišli na to, jak jej zpracovat bez pasterizace, což
umožňuje zachovat jeho chuťové vlastnosti. Nakládají šnečí vajíčka do slaného nálevu s bylinkami, v němž zůstanou čerstvá po tři měsíce.
„Jsme jediní na světě, kteří vyrábějí šnečí kaviár tímto způsobem. Museli jsme na to ale při-

Z A J Í M A V O S T I
OZNAČOVÁNÍ NUTRIČNÍHO
SLOŽENÍ POTRAVIN SYSTÉMEM
DOPRAVNÍCH SVĚTEL
V listopadu vyšlo druhé aktualizované vydání technické příručky britského Úřadu pro potravinové standardy (FSA) o nutričním
značení potravin systémem barevného kódování v barvách dopravních světel. Cílem tohoto systému je, aby spotřebitel na první pohled získal informaci, v jakém množství se čtyři pro ovlivnění jeho zdravotního stavu kritické složky potraviny, tj. tuky, saturované
tuky, cukry a sůl, ve výrobku nacházejí. Červená značí nežádoucí
množství vysoké, oranžová střední a zelená správné nízké. Příručka, která je určena pro spotřebitele i výrobce, bude opět aktualizovaná v roce 2008.
Hlavní změnou proti prvnímu vydání je systém označování potravin, kde vysoký obsah cukru je důsledkem velkého množství ovoce
ve výrobku, nikoliv dodaného cukru. Součástí druhého vydání jsou
i kritéria pro označování snídaňových cereálií.
Barevný ukazatel musí obsahovat všechny čtyři základní prvky:
• samostatnou informaci o obsahu tuku, saturovaných tuků, cukrů a soli
• červené, oranžové a zelené značení, které na první pohled poskytne informaci o množství (vysokém, středním nebo nízkém) dotčených živin v produktu
• přídatnou informaci o množství dotčených živin v jedné porci
výrobku
• použití barev ve vazbě na množství, tak jak je ustanoveno a je uvedeno v příručce.
Mimoto může být poskytnuta informace o doporučené denní dávce a energetické hodnotě. Z informace o množství živin v porci musí
být jasné, zda se jedná o porci prodávanou či konzumovanou. Jakákoli jiná loga na přední straně obalu, která informují o zdraví prospěšných dalších živinách v potravině, kupříkladu vápníku, železu
či vláknině, musí být v souladu s legislativními požadavky a měla by
být uváděna odděleně od ukazatelů informujících o tuku, saturovaných tucích, cukrech a soli.
FSA při přípravě směrnice o systému označování potravin barvami dopravních světel zjišťoval názory na tuto formu označování
u veřejných zdravotnických orgánů, spotřebitelských organizací, výrobců potravin, obchodu a poradních skupin. Na základě jejich vyjádření došel k závěru, že semaforové značení by bylo pro informování spotřebitelů nejvíce nápomocné u kompozitních zpracovaných
potravin, u kterých mají spotřebitelé největší problémy při zjišťová-
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jít úplně sami,“ tvrdí manželé. Obtížný je i samotný proces získávání vajíček, která mají tři
až čtyři milimetry v průměru. Musejí se ručně
očistit a roztřídit, což vysvětluje jejich vysokou
cenu.
Hlemýždi jsou sice oboupohlavní, takže vajíčka produkuje každý jedinec, ale stejně museli francouzští chovatelé ze Soissons hledat způsoby, jak je donutit častěji a více klást. Potřebují totiž mít na farmě zásoby kaviáru na prodej
po celý rok.
Aby přiměli své šneky k vyšší produkci, museli jim Pierruovi vytvořit zvláštní podmínky.
Hnízda hlemýžďů umístili do prostředí se stálou
teplotou 20 stupňů, osmdesátiprocentní vlhkostí
vzduchu a s 18 hodinami světla denně.
„Tak jsme změnili jejich sezonní cyklus,“ shrnuje Dominique Pierru, který by chtěl podle
agentury AFP v budoucnosti produkovat až tunu šnečího kaviáru ročně.

S V Ě T A

ní jejich nutričního složení. FSA proto doporučil používat barevné
značení obsahu zejména u následujících výrobků:
• sendvičů, obložených baget, plněných placek a chlebů,
• polotovarů či hotových pokrmů, teplých či studených (např. těstovinové saláty, zeleninové saláty s masem, hotové pokrmy prodávané s přílohou…)
• hamburgerů
• pečiva, koláčů, koláčů se slanou náplní
• mas obalovaných ve strouhance, těstíčku, masných, rybích a drůbežích výrobků včetně masa v omáčce (kuřecí nugety, rybí prsty, kyjevský kotlet, ryby v omáčce, masové kuličky, grilovaná masa, atp.)
• pizzy
• snídaňových cereálií.
Spotřebitelé vyžadovali též rozlišení mezi snídaňovými cereáliemi bohatými na přidaný cukr a těmi, které mají přirozeně vysoký
obsah cukru např. kvůli vysokému obsahu ovocné složky. FSA proto u snídaňových obilnin aktualizoval i kódování obsahu cukru, které nyní původ sacharózy zohledňuje.

vin by měla být značena u nápojů, pokud se výrobce rozhodne použít barevné kódování i u těchto výrobků. Součástí příručky jsou ilustrované příklady, jak systém barev dopravních světel pro každou
živinu správně používat.
Příručka je k dispozici na adrese http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/frontofpackguidance2.pdf

PŘÍKLADY GRAFICKÉHO ZTVÁRNĚNÍ BAREVNÉHO
ZNAČENÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ OBALU

PRAVIDLA PRO BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ
Živina

Zelená
(nízký)

Tuky

≤ 3.0g

Saturované tuky

≤1.5g

Cukry

≤ 5.0g

Sůl

≤0.3g

Obsah na 100 g potraviny
Oranžová
Červená (vysoký)
(střední)
> 3.0 do
> 20.0g
≤ 20.0g
> 1.5 do
> 5.0g
≤ 5.0g
> 5.0 do
> 15.0g
≤ 12.5g
> 0.3 do
>2.4g
≤ 1.5g

Barevné značení pro cukry ve snídaňových cereálních výrobcích:
zelená: celkový obsah cukrů je menší či roven 5 g/100 g
oranžová: celkový obsah cukrů je vyšší než 5 g/100 g a přidaných
cukrů je méně než 12,5 g/100 g
červená: přidaných cukrů je více než 12,5 g/100 g.
Současně lze uvést informaci zdůrazňující přítomnost cukrů
z ovoce a/nebo mléka, které nejsou součástí barevného kódu.
FSA poskytuje v příručce též návod, jak by každá z dotčených ži-

Mgr. Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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Výzkumný ústav
potravinářský Praha, v.v.i.
50 let VÚPP 1958–2008

Navštivte nás
na veletrhu
Salima
2008

nabízí služby a poradenství
pro potravinářství






analýzy potravinářských surovin
a výrobků (chemické, mikrobiologické
a senzorické analýzy)
proměřování fyzikálních vlastností
potravinářských surovin a výrobků
výpočty a experimentální ověřování
procesů (vč. mikrovlnného ohřevu,
vysokotlaké pasterace, rozmrazování
a zmrazování)
vývoj receptur dle speciálních
požadavků (vč. dietní výživy)
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař
tel.: 296 792 111, fax: 272 701 983
e-mail: vupp@vupp.cz
internet: www.vupp.cz

296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El.
infak@infak.cz, www.infak.cz
Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a 4 - Braník

·
·
·
·
·
·
·
·

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

zpracování žádostí o integrované povolení IPPC
dle zákona č. 76/2002 Sb.,
poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,
školení pracovníků z hygienického minima,
podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,
profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,
nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),
další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,
POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 280,- Kč

Potravinářský
zpravodaj
Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 360,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 144,- Kč

OB JEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
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.

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
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