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Vážení čtenáři,
na straně 9
na 5 otázek odpovídá:
Mgr. Ivan Adamec,
senátor a předseda výboru
pro hospodářství,
zemědělství a dopravu,
Parlament České republiky – Senát

Kvalita
ve znaku růže
Bulharský ministr zemědělství Nihat Tahira Kabil, který byl den průvodcem českých potravinářů a zemědělců ve
své zemi a ukazoval to nejlepší z nabídky produkce, přiznal,
že nám závidí. Chtěl by také označovat nejlepší potraviny
něčím ojedinělým a výrazným, aby se kvalita vryla do mysli zákazníků. Na tiskové konferenci českým a bulharským
novinářům dokonce svěřil svůj záměr. Bude prosazovat bulharskou Klasu. Ta bude mít ve znaku růži, aby bruselští
úředníci nemohli s potíráním národních znaků a preferováním evropanství jakkoliv nevražit a žehrat na bulharskou neposlušnost. Už určité kroky k prosazení svého záměru podnikl, a pokud sám s vládou nepadne (i tam opozice zatřásla vládními židlemi), nic mu v prosazení růže jako znaku
kvality potravin nezabrání. Je to jistě čin ušlechtilý a jsa
pan Kabil poučen od svých mladších bratří, musí vymyslet něco šalamounského, co by pozornosti bruselských byrokratů uniklo.
Vladimír Eck, který sice na tiskové konferenci nebyl, ale
samozřejmě chvála Bulharů se k jeho sluchu jako ředitele
Státního zemědělského a intervenčního fondu dostala, si jen
mohl zamnout ruce. Práce jeho týmu, který nějaký čas řídí,
je v zahraničí ceněna (bohužel asi víc než doma), a to samozřejmě potěší. I čeští potravináři měli radost, že pověst jejich výrobků takto dekorovaných bude jen znásobena. Přesto pod taktovkou Bruselu se v poslední době upírá pozornost
i k regionálním známkám a jim se krátce budeme věnovat
několika zastaveními.
Před pár dny totiž proběhly hned dvě významné regionální akce, jedna se konala v jižních Čechách, kde se „hezky
jihočesky“ ochutnávalo to nejlepší, co potravináři nabídli.
Během pivovarských slavností se ale nejen jedlo a pilo, ale
i oceňovalo. Známku kvality Jihočeši uštědřili kupě potravin a jejich producenti si domů odnášeli trofej, z obchodního hlediska velmi cennou. Regionální známka kvality už někde dokonce spolu s vystaveným zbožím dekoruje i výkladní skříně. Stejně tomu tak je i na Zlínsku. Perla Zlínského
kraje, jak se známka kvality tohoto regionu nazývá, už má
své stálé nositele.
S oceňováním kvality potravin si ale pospíšily i další regiony a snaží se na podporu tohoto ušlechtilého soutěžení
získat peníze z evropských fondů. Brusel totiž na úkor národních známek kvality naopak podpoří regionální zvláštnosti, jichž lze dobře využít při rozvoji cestovního ruchu.
Kvalitu podle různých scénářů tak uštědřují okresní a regionální agrární komory, Krajská informační střediska, krajské centrály cestovního ruchu, ale i různé spolky a neziskové organizace.
Zatím toto hnutí o dekorování nejlepších potravin roztodivnými znaky a známkami nikdo nekoordinuje a normy
na udílení prvenství má každá komise většinou své vlastní.
U agrárních komor je určitá jistota, že s nimi spolupracují
odborníci z řad inspektorů, veterinářů, zástupci z vysokých
škol a univerzit zemědělských, chemických, farmaceutických
a veterinárních, čili hodnocení je nejen chuťové, ale i organoleptické a je určitě zárukou, že porotci známkují spravedlivě. Co ale u jiných uskupení? Tam už tu jistotu nemám nejen
já, ale zpochybňuje ji i ředitel Potravinářské komory Miroslav Koberna. I ten cítí počínající bezvládí při vyznamenávání českých potravin a přál by si zavést pevný řád. Známky kvality by totiž brzy nikdo nebral vážně a tak zvaně by se
zprofanovaly. Od staronového vedení jak Agrární komory,
tak Potravinářské se proto očekává, že svou vážností a znalostmi zapracují na jediném. Do oceňování toho nejlepšího,
co jsme v zemi vyprodukovali, českých vynikajících potravin,
se vnesou železná pravidla a řád. Známky kvality bude moci
udílet jen ten, kdo je k tomu povolán a je i patřičně v daném
oboru erudován. To by jinak tomu bylo podobně jako s analytiky, kteří se sami (jeden takový s určitostí), ač bez vzdělání a odbornosti, do této role pasovali. Tento titul jednoduše uzmuli a renomovaným kolegům brání, aby se brali se vší
vážností spojenou s tímto odborným označením. (A je to něco mnohem horšího, než co si svého času dovolil exministr
Kalvoda, který se nechal titulovat JUDr. a byl „jen“ magistr). Proto pozor na další známky kvality, rostou v poslední
době skoro jako houby po dešti a mohlo by se stát to, co nikdo nechce. Že od něčeho velmi uznávaného začneme ustupovat a jinému označení bez potřebných záruk odborníků začneme stavět piedestaly. To by potom mravenčí práce SZIF,
ale i agrárních komor přišla vniveč.
Eugenie Línková

Fotoreportáž a bližší informace ze „Dnů chleba 2007“ přinášíme na straně 11.

Petr Gandalovič:
Ohrazujeme se proti takovým
reformám, které budou některé
členské státy zvýhodňovat
oproti ostatním
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič se rozhodl, že bude českým zemědělcům
a potravinářům pomáhat v nacházení podnikatelských kontaktů nejen ve starých zemích EU, ale především u nových členských států a ve třetích zemích. Nedávná návštěva Číny a hned vzápětí Rumunska a Bulharska to jen potvrzuje. Na palubě letadla při
návratu zpět do České republiky nám poskytl rozhovor, který přinášíme.
Právě během cesty po Bulharsku a Rumunsku jsme si mohli všimnout toho, jak velkou roli nyní hraje využívání peněz z fondů EU. Jak
byste to zhodnotil?
Především je to velká příležitost začít čerpat z EU fondů. Firma Hamé z 8 mil. eur
2 miliony ze Sapardu věnovala na investici
v Rumunsku. U států EU je možné čerpat v jakékoliv zemi. A tak jako Holanďané například
při výstavbě nějaké své továrny v ČR mohou
čerpat z fondů EU, tak Hamé toho využila zase v Rumunsku. Podobný princip mohou využít noví investoři do technologií v živočišné
a rostlinné výrobě, proto obě země se mnou
společně navštívili nejen potravináři, ale i pod-

nikatelé ze zemědělství. Naše firmy už s čerpáním fondů EU mají zkušenosti, a mohou
je tak u nově přistoupivších zemí, jako je Rumunsko a Bulharsko, přenést. Je to výhodné
pro obě strany. To je hlavní důvod, proč jsem
podnikl tuto cestu.
Měli jste nejen společná vystoupení s kolegy obou zemí, ale i bilaterální jednání, co přinesla?
Dvě nové země EU si samozřejmě dělají názor na politiku EU bráno z pohledu jejich hospodářské a politické situace a je jasné, že v řadě případů je to jinak u nás, než z jejich pohledu. Zejména to platí u Rumunska, kde je
zemědělství na jiné úrovni a zaujímá daleko

Slavnostní přestřižení pásky výrobního závodu Hamé v Rumunsku. Vpravo ministr zemědělství ČR
Petr Gandalovič, generální ředitel Hamé, a. s., Leoš Novotný, v bílé košili ministr zemědělství Rumunska Decebal Traian Remes.

větší podíl na národním důchodu. Není to ale
nic proti tomu, abychom si názory nevyargumentovali i proč jsme v České republice pro
reformu společné zemědělské politiky.
Střihal jste pásku nového závodu firmy Hamé, která se rozhodla po ruské destinaci působit i v Rumunsku. Jaké má podle vás na místním trhu šance?
Rozhodně firma Hamé ukazuje, že zpracovatelský průmysl, zejména masný, tu má velkou naději. Obecně ceny masa jsou tu vyšší než
u nás a paštiky a salámy by se tu mohly uplatnit
v daleko větším sortimentu. Je to pořád otázka
konkurence a působí tu také obchodní řetězce,
jako je Makro, Carrefour, Penny a je jim jedno,
jestli jsou to rumunští nebo čeští či jiní zahraniční dodavatelé, rozhoduje vždy cena a kvalita a samozřejmě zájem spotřebitele.
Byl jste u místních plemenářů, co tím naše
republika sleduje? Máme zájem o užší spolupráci v této oblasti?
Byl jsem se podívat a informoval jsem se
na systém plemenářské činnosti v Rumunsku,
kde velkou roli v této oblasti hraje stát. Ten vykupuje semenné dávky od plemenářů a dává
je farmářům, což je v rozporu s pravidly EU
a bude třeba, abychom se podívali, na čem je
to založeno. Stát má v této oblasti činnosti dominantní postavení, neřkuli monopol.
Představitelé rumunského velvyslanectví
v Praze novináře před odletem na tiskové konferenci informovali o tom, že z fondů EU bude
Rumunsko v období let 2007–2013 čerpat necelých 13 miliard eur. Od rumunského ministra zemědělství jsme slyšeli, že jen do zemědělství z této částky půjde 8 miliard. Jaký je poměr
čerpání těchto peněz v ČR?
V našem programu EAFRD jsou podíly
známy a jen 55 % z celkového balíku peněz
půjde z osy II na ekologická opatření a péči
o krajinu. Nechceme dávat už jen zemědělcům peníze do jejich podnikání bez toho, aby
něco státu odvedli, aby v zájmu o péči o krajinu dodržovali zásady správného zemědělství.
Další velká částka půjde do rozvoje venkova.
V jaké situaci rumunští farmáři jsou a jak
hodnotíte technologickou úroveň zemědělství
Rumunska?
Mohu jen velmi letmo zůstat například
u nízké dojivosti, která je na úrovni 3 tisíce litrů mléka za rok, což je zhruba poloviční úroveň našich průměrných nádojů. Je i velká roztříštěnost v držbě půdy a z letadla bylo vidět,
že pole jsou o velmi malých výměrách. Rumunsko je zatím jen šest měsíců v EU a s oběma kolegy, rumunským a bulharským, se teprve začínáme setkávat na společných jednáních
v EU. Musím říci, že jsem v postojích obou kolegů necítil nějaká specifika. Jediný moment
byl sporný a ten se týkal společného projednávání rybářského fondu, kde se diskutovalo
zavádění úhoře do Dunaje. Rumuni byli proti, protože by to kladlo velké nároky na kvalitu
vody a dokázali si vyjednat u jiných zemí, například u Francie, výraznou podporu.
Závod Hamé je krásný, moderní, ale přesto, co když rumunský trh nevstřebá dostatečně
podle představ to velké množství výrobků?
Podnikatelé nesou svá rizika na svých bedrech a musí se dopředu rozhodnout, do jakých
oborů chtějí investovat. V Rumunsku je určitě trh jiný než v ČR a má svá specifika, někteří jich ale právě dokáží využít. Naší snahou je
pomoci v navázání kontaktů a oni si sami už
rozhodnou, do jakých rizik vstoupí a jakých
výhod naopak dokáží využít.
Není časté mít možnost k rozhovoru s ministrem zemědělství, a proto využiji chvilky i k dotazům, které jsou nyní velmi aktuální právě v ČR.
Jen jste zatím naťukl agrární reformu. Jak se
výdaje do agrárního sektoru budou krátit?
Příděl pro společnou zemědělskou politiku
bude postupně klesat z 45,5% podílu na celkovém rozpočtu Unie v roce 2007 na 40,25 %
v roce 2013. Všichni si uvědomujeme, že
(Dokončení na straně 3)

2 / z domova – aktuálně

Potravinářský zpravodaj 7 / 2007

Vedením Potravinářské komory
pověřen Ing. Emil Kasper
Praha (redakce) – Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Jaroslav Camplík předložil Výkonné radě
PK ČR k 30. červnu 2007 ze zdravotních důvodů rezignaci na svou funkci. Výkonná rada PK ČR po proběhlé diskusi rezignaci prezidenta Jaroslava Camplíka přijala a poděkovala mu za odvedenou práci
ve prospěch nejen PK ČR, ale i celého potravinářského průmyslu.
Výkonná rada PK ČR současně pověřila zastupováním prezidenta PK ČR viceprezidenta komory Ing. Emila Kaspera, výkonného ředitele a místopředsedu představenstva společnosti Maso Planá, a. s.
V této souvislosti Ing. Kasper uvedl: „Vzhledem ke
vzniklé situaci vidím svoji úlohu v přípravě valné hromady v polovině měsíce září 2007, na které bude zvolen
nový prezident Potravinářské komory České republiky.
Jsem přesvědčen, že všichni kandidáti na funkci prezidenta naší komory využijí vhodně čas do volby a osloví všechny naše členy. A současně je přesvědčí o svých
plánech a programech ve smyslu zdárného fungování celé komory. Svou současnou úlohu vidím tedy především
v čistě procedurální rovině, která povede ke zdárnému
průběhu mimořádné valné hromady, a to s úspěšnou volbou nového prezidenta PK ČR.“

Boj o slivovici v Bruselu
skončil vítězně
Česká republika bude moci i nadále používat název Slivovice pro označování čisté pálenky i pálenky s přídavkem ethanolu. Potvrdil to Evropský
parlament. Díky úsilí Ministerstva zemědělství ve spolupráci se SZ Brusel
a našimi europoslanci se podařilo odvrátit hrozbu pozměňovacího návrhu
Evropského parlamentu, který by zrušil dříve dojednaná ustanovení přístupových podmínek.
V rámci přístupových jednání byla
dojednána výjimka pro Českou republiku z definice ovocné pálenky ze švestek – slivovice. Cílem této výjimky bylo uznání specifického technologického postupu, který spočívá v přídavku
nejvýše 30 % alkoholu zemědělského
původu při závěrečné destilaci.
Pozměňovací návrh by umožňoval
přidávat do konečného výrobku jakékoliv aromatické látky, což nikdy nebylo možné. Toto ustanovení by šlo proti
principu zachování kvality lihovin na
jednotném trhu, který je Evropským
parlamentem podporován. Došlo by
v podstatě k překlasifikování slivovice do jiné kategorie lihovin tím, že byl
povolen přídavek jakékoliv aromatické
látky. To v důsledku znamená změnu

charakteru konečného výrobku a vede
k neoprávněné výrazné újmě na pověsti konečného výrobku.
Slivovice je tradiční český název
používaný pro destilát vyrobený ze
švestek. Naším jednoznačným požadavkem bylo, abychom mohli i nadále tento výraz používat jak v případě
kategorie 9 – ovocné destiláty – tak
i v tomto případě, kde je rozdíl v technologii již dostatečně ošetřen dodatečnými požadavky na označování. Návrh vzbuzoval vážné právní obavy, že
výraz slivovice by pak mohl být zpochybněn. V takovém případě by mohla
být zpochybněna i kvalita konečného
produktu vyrobeného klasickým technologickým postupem.
Táňa Králová, tisková mluvčí MZe

Nové značení biopotravin
bude ve prospěch zákazníků
Jasnější pravidla pro značení biopotravin obsahuje projednávané nařízení o ekologickém zemědělství, o kterém 12. 6. 2007 jednala rada pro
zemědělství a rybolov. Nařízení, které má nabýt účinnosti začátkem roku 2009, přinese jednotná pravidla pro značení biopotravin a také přísnější kontrolu.
„Přijetím tohoto nařízení se stane systém značení biopotravin jasný
a jednotný pro celou Evropskou unii,“
sdělil první náměstek ministerstva zemědělství Ivo Hlaváč. Na biopotravinách bude povinně shodné „bio“ logo EU. Dále ponesou informace o původu surovin, zda pochází pouze
časná národní, případně soukromá loz jednoho státu, zda byly suroviny vyga označující biopotraviny, což umožprodukovány v rámci států EU, nebo
zda suroviny pochází ze třetích zemí.
ní spotřebitelům lepší identifikaci biopotravin.
Pro biopotraviny ze zemí mimo EU
Zůstává možnost používat názvy biobude toto označení pouze dobrovollogický a ekologický, stejně jako odvoné.
zeniny „bio“ nebo „eko“ pouze a výKaždá biopotravina bude také povinhradně pro biopotraviny. „Pokud by doně označena kódem kontrolní organišlo ke zneužití tohoto označení, bude
zace. Tyto organizace budou certifiko– tak jako je tomu v současnosti – velvány a budou kontrolovat původ potravin a jejich kvalitu. „Jde o další vstřícný
mi tvrdě a přísně postihováno ze strany
ministerstva,“ říká ministr zemědělství
krok směrem ke spotřebiteli, který buPetr Gandalovič.
de mít jistotu, že potraviny procházeNebude nadále možné používat
jí přísnou kontrolou,“ uvedl náměstek
k výrobě biopotravin geneticky modiIvo Hlaváč. V platnosti zůstanou i sou-

fikované organismy (GMO). Je stanovena velmi přísná hranice pro případný
obsah GMO v biopotravinách. „Mírná
tolerance je nezbytná pro ochranu farmářů před sankcemi při nezaviněné
stopové kontaminaci potraviny,“ doplnil náměstek Ivo Hlaváč.
Samotných ekologických farmářů
se toto nařízení přímo příliš nedotkne.
Jistý dopad na ně budou mít až prováděcí právní předpisy, které budou nařízení následovat. Dopad však bude spíše pozitivní v tom, že stoupne důvěryhodnost biopotravin a sjednotí se jejich
značení, čímž poroste i zájem spotřebitelů.
„Je důležité přijmout nové nařízení,
původní pochází z roku 1991 a od té
doby bylo zhruba padesátkrát novelizováno a není tedy úplně přehledné,“ dodal ministr Petr Gandalovič a dále uvedl: „Přijetí nových přehlednějších doprovodných předpisů bude pro farmáře
značnou úlevou.“ Zjednodušení norem
může být i stimulem pro zvýšení produkce biopotravin.
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe ČR

Ptačí chřipky netřeba se bát, ale opatrnost je namístě

Tak i naši republiku postihlo
to, s čím mají zkušenost i okolní členské země EU – výskyt ptačí
chřipky v chovech drůbeže.
To, že byla nákaza prokázána
i u uhynulé labutě, svědčí o tom, že
se původce nákazy, vir aviární influenzy, někde v prostředí vyskytuje. Nasvědčuje tomu i nedávný výskyt v sousedním Německu. Proto
také 28. 6. 2007 vyhlásil Milan Malena, ústřední ředitel Stání veterinární správy ČR, mimořádná veterinární opatření, která mají za cíl, kromě
účinných opatření v ohnisku nákazy, eliminovat případné rozvlečení
a rozšíření této nákazy.
Zásadní opatření spočívá v tom,
že podnikatelské chovy drůbeže nesmějí být od počátku července ve vol-

ném výběhu. Určitou výjimku může
povolit místně příslušná krajská veterinární správa, ovšem za podmínky
účinného zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. Od pondělí
2. 7. pak je zakázáno pořádání svodů, tj. výstav drůbeže, výjimečně je
v uzavřených prostorách může opět
povolit místně příslušná krajská veterinární správa.
Pořádat soutěže poštovních holubů v ČR a účastnit se zahraničních je
možné za podmínky, že lety nezačínají nebo nekončí v pásmech s omezením. Zahraničních výstav se může
chovatel z ČR se svými ptáky účastnit tehdy, vyžádá-li si před odjezdem
písemný souhlas místně příslušné
krajské veterinární správy. Hlavním
smyslem zmíněných opatření je prevence a ještě dokonalejší evidence
akcí a pohybu.
V mimořádných veterinárních
opatřeních, které platí od 28. 6.
2007 do odvolání, je i zmíněno to,
co stále platí – podnikatelé chovající drůbež jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles
příjmu potravy či produkce či zvýšení úmrtnosti chované drůbeže.

Určitě lze říci, že orgány státního
dozoru dokáží zabezpečit, aby byla
ohniska nákazy likvidována v souladu se zákonem i zdravým rozumem,
a zabezpečit tak to, že se nic závadného nemůže dostat do tržní sítě.
Samozřejmě je třeba ocenit účinnou
a dobrou spolupráci s občany, obcemi, kraji, Policií ČR, Hasiči, Armádou ČR, Hygienickou službou i Asanačním podnikem.
Všechna přijímaná veterinární
opatření mají cíl: zamezit ohrožení
zdraví lidí. Na druhém místě, aby nedošlo k narušení intrakomunitárního
obchodu, tj. nemělo by dojít k poklesu spotřeby drůbežího masa ani výrobků z něj. Veterinární účinná opatření mají i ochránit naše chovatele
a zpracovatele před zbytečným poklesem produkce. Tato opatření by
i měla přesvědčit třetí země o tom,
že zdravotní nezávadnost naší produkce je zachována.
Snad není od věci zopakovat, že
není třeba mít obavy z požívání drůbežího masa. Žádné závadné maso
se díky orgánům státního veterinárního dozoru do tržní sítě nesmí dostat.

Žízeň zabíjí?
Je to nepřesný titulek, zabíjí dehydratace neboli nedostatek tekutin a žízeň je průvodním jevem počínajícího nedostatku pití.
Zdá se, že suché a horké dny nás
budou provázet, snad s určitými přestávkami, po celé léto. A právě nyní se
mohou jak lidé, tak chovatelé zájmových i hospodářských zvířat přesvědčit o prospěšnosti stínu, o nutnosti dostatku zdravotně nezávadné vody k pití
i prospěšnosti mírného vánku.
Možná je to zbytečné, ale připomínáme, že je v horkých dnech třeba na
napájení zvířat dbát mnohem více, než
když je tak jaksi „normálně“. Každý

domácí pes i kočka i kanárek potřebují
mít stále dostatek čerstvé vody. Hospodáři, kteří chovají dobytek venku, dobře vědí, že musejí zajistit odpovídající
napájení dobytka. Napajedla musejí též
kontrolovat, i jejich okolí. A ve stájích
i halách, kde jsou chována zvířata, sledovat teplotu, aby nemohlo dojít k přehřátí a následnému úhynu.
V horkých dnech je namístě, pokud
možno, omezit přepravu zvířat. S domácími zvířaty jezdit raději za ranního či večerního chládku a při přepravě koní i ostatních hospodářských zvířat myslet na napájení. Koně musejí být
během cesty napájeni a třeba prasata
při cestě nad 8 hodin musejí mít stálý
přístup k vodě.
Pohodu chovaných zvířat též kontrolují inspektoři krajských veterinárních
správ a soustřeďují se i na kontrolu, jak
je dbáno o zajištění napájení.
Není to jednoduché v těchto dnech
se starat o zvířata. Ale není to poprvé, že jsou horka, a vypadá to, že ani
naposledy.
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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Petr Gandalovič:
Ohrazujeme se
proti takovým
reformám, které
budou některé
členské státy
zvýhodňovat
oproti ostatním
(Dokončení ze strany 1)
smyslem reformy by měl být pokles zemědělských
podpor v rámci tzv. prvního pilíře společné zemědělské politiky a naopak růst významu tzv. druhého pilíře, tj. fondů na rozvoj venkova. To bylo důvodem vzniku Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EAFRD) jako reakce na situaci, kdy evropské podpory poskytované v oblasti
zemědělství a venkova byly rozděleny do několika
často nepřehledných zdrojů.
Jaký to bude mít dopad na Českou republiku?
Pro Českou republiku toto konkrétně znamená,
že v letech 2007–2013 mohou být prostřednictvím
Programu rozvoje venkova ČR čerpány finanční
prostředky z fondu EAFRD včetně národní spoluúčasti ve výši až 99,43 miliardy korun. Jsem velmi
rád, že mohu zopakovat pro Českou republiku velmi příjemné datum, jímž je 23. květen, kdy nám
Evropská komise schválila spolu se Švédskem jako prvním státům EU-27 Program rozvoje venkova. Považuji to za vynikající úspěch našeho vyjednávacího týmu a všech, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli. Veřejnost se již může
seznámit s pravidly pro žadatele k těm opatřením,
která budou spuštěna v první vlně příjmu žádostí v červenci.
Když vás, pane ministře, poslouchám, neodpustím si otázku. Jak se shodne v jedné bytosti matematik s politikem? Matematik vypočítá perspektivu určitého oboru s přesností drobných odchylek,
politik ale ví, že je vše jinak a musí se vyhovět mnoha dalším aspektům. V případě zemědělství se to ve
vás musí pořádně mlít. Nepřipadáte si jako Jekyll
a Hyde?
Tak si opravdu nepřipadám. Dobře víte, že v zemědělství, na které do velké míry působí přírodní
vlivy, se obtížně přesně plánuje. Naštěstí se o to
ani nepokoušíme. V souladu se společnou zemědělskou politikou poskytujeme podnikatelům dotace a oni by si pak měli dobře spočítat, co vyrábět. Přitom se však musí přizpůsobit různým regulacím, které jsou ale zvlášť u některých komodit
stále problematičtější.
Ne vše, co je spojené se společnou zemědělskou
politikou, je v pořádku. Třeba cukerní kvóty, jejich
přehnané krácení v případě České republiky a uzavření 3 cukrovarů, z nichž ten v Hrochově Týnci
byl moderní a velmi dobře vybavený. Zemědělcům
se jako záplata na to, že de facto nesmí dál pěstovat cukrovku na výrobu cukru, bude po tři roky vyplácet jakési bolestné. S tím přece nemůže souhlasit jak matematik, tak politik?

Však také nesouhlasím. Chci zdůraznit, že se
jednoznačně ohrazujeme proti takovým reformám, které budou některé členské státy zvýhodňovat oproti ostatním. A takovým příkladem je
právě dosavadní průběh cukerné reformy.
Dnes se již všeobecně ví, že reforma cukru je
nefunkční a nedosáhla požadovaného cíle snížení produkce cukru a odchod těch nejméně konkurenceschopných. Proto se EK nyní znovu snaží administrativními opatřeními reformu upravit a hlavním prvkem je lákání pěstitelů, aby za
úplatu sami iniciovali odevzdání kvóty cukrovaru. Nutno říct, že peníze, které EU nabízí, jsou
nemalé a určitě pro řadu našich podnikatelů v zemědělství zajímavé. Kam však EK míří, je zcela
jasné. V nových členských státech jsou vazby mezi
pěstiteli a výrobci výrazně volnější a na jiné úrovni, s ohledem na historický vývoj v předchozím
období, než u starých států, kde je vazba velmi
pevná a mnohdy se jedná o dlouhodobé kapitálové propojení podniku a zemědělce. Proto nemůžeme s takovýmto podbízivým způsobem snižování kvót, které s konkurenceschopností nemá co
dělat, souhlasit. Výsledkem by byla pouze cílená
koncentrace pěstování cukrovky a výroba cukru
v některých státech. Toto není řešení krize špatně postavené reformy. Své názory k reformě jsem
jasně vyjádřil na jednání Rady ministrů i přímo
paní komisařce Boelové. Současně připravujeme
vlastní návrh plošného krácení kvót, který v předběžném návrhu EK je pro ČR značně nevýhodný.
Budu požadovat krácení kvót z reálného procenta snížení naší národní kvóty po odevzdání kvóty
ES ve vztahu k procentu, kterým bude EK v roce
2010 krátit všechny státy.
To jsou zajímavá fakta a jistě pomohou pochopit
systém kvót, které jsou silným regulačním nástrojem SZP a existují i u dalších komodit, jako je
škrob nebo třeba mléko. Právě v jeho případě bude
jistě zajímavé, když celá EU od nich ustoupí, jak
jinak bude regulovat trh s mlékem. Jeho produkci si přísně kontroluje jak Amerika, tak Austrálie.
Domníváte se, že v tomto případě na evropském
trhu rozhodnou jen ceny a konkurenceschopnost,
kdo vyrobí co nejlevněji, vydrží?
Komodita mléko a mléčné výrobky je jedna
z nejpřísněji regulovaných komodit již od prvovýroby. V rámci platné reformy společné zemědělské politiky je systém mléčných kvót nastaven
do roku 2014/2015 a tento systém do značné míry
ovlivňuje ostatní opatření v rámci společné organizace trhu mléka a mléčných výrobků. Platná
reforma je zaměřena na snižování intervenčních
cen másla a sušeného mléka s dopadem na nákupní ceny suroviny, dále na snižování výrobkových
podpor v rámci unijního trhu a snižování vývozních refundací. Pro odhadnutí budoucího vývoje se bude vycházet z vyhodnocení dopadů reformy, toto vyhodnocení dle informací bude probíhat
v letech 2008 až 2009 a od této analýzy se budou
odvíjet opatření, která se budou týkat i kvótového
systému. Očekávané snížení cen suroviny je částečně kompenzováno navýšením mléčných kvót
od 1. 4. 2006 a samozřejmě přímými platbami, se
kterými se počítá i nadále, i když v jiné formě.
Veřejně jste se několikrát ohradil proti takovým
reformám, které zvýhodňují jedny na úkor druhých.
Co ale v případě domácího trhu a obchodní politiky některých řetězců, které zvýhodňují zemědělce
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a potravináře zemí svých vlastníků a do sítě supermarketu jednoduše nepustí české maso. To je konkrétní případ jednoho řetězce, který ani nerespektuje český zákon o potravinách a nedává možnost
spotřebiteli koupit si buď maso z býka nebo z krávy, protože na etiketě je jednoduše napsáno HOVÉZÍ. Klidně tak zaměňuje levné za drahé a výmluva
je, promiňte, směšná. Údajně v Čechách neumí řezníci dobře opracovat maso a nedokáží zásobit trh
v dostatečném množství. Ten ředitel supermarketu
tady buď žije od ledna letošního roku a nestačil se
seznámit z českými potravinářskými provozy, které jsou naprosto srovnatelné se světem, anebo mlží
a zase jen mlží.
Se zástupci řetězců, prvovýrobců a zpracovatelů jsem se v březnu a dubnu sešel a jsem rád, že
i díky jednáním u kulatého stolu došlo a v budoucnu dojde k bilaterálním jednáním mezi zástupci
obchodu a dodavatelů na nejvyšší úrovni. Jsem
přesvědčen, že pouze otevřená diskuse pomůže
vyřešit problematické otázky snáze než jakýkoli
nátlak té či oné strany. Naše jednání neskončila,
další kulatý stůl se uskuteční na podzim. Věřím,
že se podaří dojít k dohodě.
Co říkáte tomu, pane ministře, že tentýž řetězec v Maďarsku, kde jsem byla před 3 týdny, má
nejen přesně označené hovězí maso podle toho, zda
jde o krávu nebo býka, na mase má zemi původu
Maďarsko, a dokonce tam rakouské nebo německé maso nebylo. Že by Maďaři vyprodukovali takové přebytky hovězího masa a řezníci byli ve srovnání
s jejich kolegy z okolních zemí na úplné špici?
Spotřebitel je tím, kdo si na základě informací, které má, zboží v obchodech vybírá. To nelze vynutit žádným zákonem nebo regulací. Právě
vyšší informovanost spotřebitele zejména v oblasti označování potravin podle mého názoru přispěje ke zlepšení současného stavu a měla by být
cílem jednání, o kterých jsem mluvil.
Jak se vůbec stavíte k protestním akcím zemědělců vůči některým supermarketům?
Pro mne především zůstává otázkou, co pozitivního tyto protesty přinesou zemědělcům. Jak
už jsem řekl, nátlak jedné nebo druhé strany nikam nevede.
Venkov je spjat se zemědělstvím, vodním a lesním hospodářstvím. V rámci programu rozvoje venkova přinášejí jednotlivé osy jistá propojení. Jak vy
to vidíte?
Program rozvoje venkova, přestože je členěn na
jednotlivé osy, tvoří synergický celek. Zvýšení produktivity práce vlivem modernizace zemědělských
hospodářství (osa I) bude znamenat další úbytek
pracovníků ze zemědělství. Tento záporný synergický efekt může být řešen vytvářením nových pracovních míst na venkově zejména v oblasti malého
a středního podnikání, nebo diverzifikací činnosti do nezemědělského podnikání (cestovní ruch,
podnikání v energetice – osa III). Podpora zpracování a využití biomasy a výroba paliv z obnovitelných zdrojů nejen sníží znečištění ovzduší, ale
navíc přispěje energetické soběstačnosti ve venkovských oblastech.
Osa II je zaměřena na zlepšení životního prostředí a krajiny. Tento cíl rovněž přispěje ke zvýšení atraktivity krajiny jako místa rekreace, zároveň její opatření přispějí ke zvýšení kvality vodních zdrojů a v neposlední řadě i opatření vedoucí
k zalesnění zemědělské půdy vytvoří na venkově
nové pracovní příležitosti. Produkty ekologického

zemědělství podporované osou II mohou jednak
zvýšit tržby podnikatelům, ale i zabezpečit kvalitní zdroj potravin.
Činitelem, který spojuje jednotlivé osy, je i metoda LEADER, kdy tzv. místní akční skupiny
(MAS) složené jak z podnikatelů, zemědělských
i nezemědělských, tak ze zástupců neziskových organizací a veřejné správy vybírají projekty k naplnění strategického cíle pro mikroregion MAS.
Hlavním cílem této metody je vzájemná spolupráce všech obyvatel venkova při rozvoji mikroregionu.
Česká republika bude předsedat Radě Evropské
unie v prvním pololetí roku 2009. V té době se povedou diskuse o revizi rozpočtu EU. To se samozřejmě dotkne agrární politiky, jste na tyto diskuse připraveni?
Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009, respektive
spolu s Francií a Švédskem od 1. 7. 2008 do 31. 12.
2009 v rámci tzv. TRIO PRES. Je tedy velmi pravděpodobné, že na nás v této době připadne úloha
iniciátora a moderátora jednání v této nesmírně
složité problematice. Chceme být v čele EU aktivní, ale předsednická země nemá silnější mandát a je skutečně především moderátorem diskuse, který se snaží sjednotit postoje. Nemůže tedy
zastávat krajní stanoviska. Předpokládám, že mezi hlavní prvky agendy českého předsednictví může patřit otázka převodu přímých plateb na rozvoj venkova, případně využití systému zjednodušených přímých plateb na plochu, který uplatňují
nové členské země, na celou EU. Dalšími body
mohou být úvahy o další existenci intervenčních
nákupů nebo mléčných kvót. Důraz bude určitě
Česká republika klást na snižování administrativní zátěže společné zemědělské politiky a podporu rozvoje možností využití obnovitelných zdrojů
energie a biotechnologií.
Máte nějakou svou osobní vizi, pokud jde o rok
2009 a biopaliva?
Má představa o budoucnosti biopaliv je jasná, je pro mě důležité, aby se postupně zvyšoval objem biolihu a metylesteru řepkového oleje
v pohonných hmotách. Rokem 2009 rozšiřování
podílu biopaliv v dopravě zdaleka nekončí, díváme se už dál – do roku 2020, kdy je cílem Evropské unie desetiprocentní podíl biopaliv na spotřebě pohonných hmot.
Na závěr jednu osobní otázku. Tušil jste, že
rezort zemědělství je vlastně takovým Danajským
darem, pokud jde o post ministra? Někteří z vašich
předchůdců nevydrželi na „těšnovské židli“ víc než
3 měsíce.
Nemyslím, že Danajský dar je tím pravým označením pro post ministra zemědělství. Přesto uznávám, že jsem do čela resortu vstupoval s velkým
otazníkem. Po necelém půlroce ale mohu říci, že
svou práci dělám rád a snažím se ji samozřejmě
dělat co nejlépe.
Práce v tomto resortu, více než kde jinde, musí přinášet užitek lidem, kterých se rozhodování
a činnost má i mých kolegů a spolupracovníků
přímo dotýká a spoluovlivňuje jejich hospodaření
a život. Snažím se na různých jednáních spíš poslouchat. Názor si tvořím až tehdy, když vyslechnu více stran a k té které věci získám dostatek relevantních informací. Myslím, že to mí partneři
respektují.
Děkuji za rozhovor. Eugenie Línková

Prodeje zmrzlin vzrostly v Makru oproti loňskému roku o 14 %
Praha – Prodeje zmrzlin ve velkoobchodní
společnosti MAKRO Cash & Carry ČR vzrostly
v meziročním porovnání s předchozím rokem
o 14 procent. Největší růst, 42 procent,
zaznamenala kategorie kupovaná zákazníky
z oblasti nezávislého maloobchodu – „take
home“ – rodinná balení pro domácí spotřebu, kam patří například ARO polárkové dorty či Carte D´Or. Výrazný nárůst prodejů je
způsoben především teplým počasím, rozšířením nabídky zmrzlin v Makru a zvýšeným zájmem ze strany provozovatelů gastronomických zařízení. Mezi nejprodávanější
položky patří nanuk Míša a ruská zmrzlina,
v gastro baleních potom vede ARO vanilková
zmrzlina. Mezi zákazníky je možno vysledovat zájem i o zmrzlinové speciality – exkluzivní značky.
„Kategorie zmrzlin tvoří v Makru přibližně
20 procent prodejů mraženého zboží a zaznamenala v meziročním srovnání velký nárůst.
Oproti prvním týdnům letošního roku jsou
například prodeje zmrzlin v posledních týdnech
až 15krát vyšší. Do nabídky bylo nově zařazeno
25 položek, včetně exkluzivních značek, jako
je Häagen-Dazs, Bindi či Flipi, o něž je zájem
především v Praze. Velmi populární jsou i zmrzliny v gastrobaleních prodávané pod privátní
značkou METRO Quality a ARO,“ uvádí Dana

je na sedmém místě. Svým zákazníkům nabízí
Makro bezplatné zapůjčení chladicích boxů,
díky kterým je možno zaručit přepravu zmrzlin a nanuků v ideální teplotě. Makro nabízí i to,
že zákazník si může v jakémkoli velkoobchodním centru Makra boxy vyměnit za namražené.
Markéta Světlíková
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Polakovičová, nákupčí mraženého zboží Makro
Cash & Carry ČR.
Prodejům podle kategorií vévodí impulsní zmrzliny, kam patří především nanuky, jež
představují 75 % celkových prodejů, zbytek
tvoří vyrovnané kategorie „take home“ a Horeca balení – zmrzliny pro profesionální použití

v 3- až 6litrových baleních, jimž vévodí privátní
značka Makro ARO.
Na Slovensku je podobná situace jako v České
republice, zde došlo ke zvýšení prodejů zmrzlin
o 17 procent. Mezi nejprodávanějšími výrobky
je ARO ruská zmrzlina, ARO vanilková zmrzlina (gastro balení) a nanuk Elba, český Míša

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadnárodní skupiny Metro Cash & Carry International, jež má zastoupení ve 28 zemích světa ve více
než 580 lokacích. Po celém světě zaměstnává přes
100 000 lidí a v roce 2006 dosáhla tržeb ve výši
29,9 mld. EUR. METRO Cash & Carry je prodejní divizí METRO Group, jedné z nejvýznamnějších
mezinárodních maloobchodních a obchodních
společností. V roce 2006 skupina dosáhla tržeb
přibližně ve výši 60 mld. EUR. Tato společnost čítá
na 270 000 zaměstnanců a provozuje přibližně
2400 center ve 30 zemích.
V České republice patří do sítě Makro Cash
& Carry ČR dvanáct velkoobchodních center pro
podnikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá logistika a
přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní
ceny. V roce 2006 zaměstnávalo Makro Cash &
Carry ČR téměř 3400 zaměstnanců a výše jeho
tržeb dosáhla 38,3 miliard Kč.
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Rozhovor s KLÁROU BOLEČKOVOU,
pověřenou řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF
V souvislosti se skončením výjimky pro národní podpory v zemědělství
se změnila i pravidla pro
udělování národní značky
kvality KLASA. Na to, jak
tyto změny ovlivní další existenci značky KLASA, jsme se zeptali Kláry Bolečkové, pověřené
řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF.
Jak se KLASA změnila po 1. květnu 2007?
Jaké změny přinesla nová Pravidla?
1. května se stalo to, o čem jsme již tři roky
věděli a na co jsme byli připraveni. Skončila platnost výjimky, která nám 3 roky umožňovala klást
velký důraz na původ potravin KLASA a prezentovat je jako české. Značka KLASA však byla od
počátku především oceněním pro dobré potraviny a jedním ze specifik, byť důležitých, bylo to,
že se jednalo o tuzemské potraviny z tuzemských
surovin.

Ano, KLASA je česká značka. Je to naše
národní značka kvality potravin, uděluje ji Ministr zemědělství České republiky a musí vyhovovat českým předpisům. Jediné, co se změnilo, je
to, že již nadále nemůžeme diskriminovat případné zájemce z ostatních států. Předpokládáme, že
o značku KLASA budou i nadále usilovat především naši výrobci, stejně jako rakouští výrobci
usilují především o rakouskou AMA Gütesiegel.
Co je tedy nyní hlavní devizou potravin se značkou KLASA?
Značka KLASA je oceněním mimořádné kvality potravinářských výrobků. Každý výrobek
musí splňovat přísné hygienické a potravinářské
normy ČR a EU. Navíc musí vykazovat nadstandardní kvalitativní charakteristiky, které zvyšují
jeho přidanou hodnotu. Dodržování stanovených
parametrů pravidelně sledují kontrolní orgány
Státní veterinární správy ČR a Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Pro nás je důležité, aby
si spotřebitel mohl být kvalitou potravin KLASA 100% jistý.
Jaký přínos má značka KLASA pro výrobce?
Pro výrobce představuje logo KLASA na oba-

Zůstává KLASA i nadále českou značkou?

lech jejich výrobků určitou konkurenční výhodu, která upozorňuje spotřebitele na prověřenou
kvalitu výrobku a přestavuje záruku dodržování
a kontroly této kvality.
Pro výrobce by měla být značka KLASA na
obalech jejich výrobků především otázkou prestiže, která jim navíc pomůže získat řadu výhod.
Jak s oblibou říkáme, KLASA je dobrý marketingový nástroj. Záleží jen na výrobcích samotných, zda-li jej umí využít. SZIF realizuje už od
roku 2005 masivní marketingovou kampaň na
podporu značky KLASA. Díky tomu spotřebitelé značku KLASA znají. Nyní se v kampani ještě
více orientujeme na to, aby spotřebitelé výrobky
se značkou KLASA také kupovali. A to je, myslím si, to nejlepší, co pro potravináře můžeme
udělat.
V souvislosti ze změnami však výrobci přišli
o výsadu účastnit se bezplatně výstav a veletrhů.
Je pravda, že evropské směrnice hodně prosazují finanční spoluúčast výrobců. Bezplatná
účast na veletrzích a výstavách zůstává zatím pro
prvovýrobce (zemědělce) a zpracovatelé se musí
finančně podílet. V zahraničí je zcela běžné, že
programy podobné značce KLASA jsou financo-

vány samotnými výrobci. U nás je situace zatím
jiná. Snažíme se producentům vyjít maximálně
vstříc a minimalizovat jejich náklady spojené
s účastí na výstavách. Jejich výdaje jsou v rámci
společných expozic KLASA mnohem nižší než
při individuální účasti samotné firmy.
Jaký je pak rozdíl, když výrobce vystavuje pod
značkou KLASA anebo pod svou značkou?
Výrobcům, zejména těm menším a středním,
se stále vyplatí účast na společném stánku. Platí totiž pouze za tu část plochy, kterou skutečně
potřebují. To samé platí pro technické zajištění.
A zatímco ve společném stánku mu stačí 1 nebo
2 m2, v samostatném stánku by musel mít plochu
mnohem větší. Navíc výrobcům, kteří vystavují
ve společné expozici, zcela odpadají problémy se
zajištěním a realizací stavby stánku.
Na jaké veletrhy se ještě letos můžeme těšit?
Před námi je letní sezona a to vždy znamená trio veletrhů – Agrokomplex v Nitře, Země
Živitelka v Českých Budějovicích a Polagra Food
v Poznani. Koncem roku se podíváme na německou Anugu. Vedle toho plánujeme také prezentace v Bratislavě, Vídni a Budapešti.

KLASA zdobí naše potraviny

MAĎARŠTÍ GURMÁNI
S I P O C H U T N Á VA L I
N A P OT R AV I N Á C H
SE ZNAČKOU KLASA
V polovině června se v Budapešti konaly České dny. V rámci prodejní výstavy českých firem ve Velké městské tržnici (Nagyvásárcsarnok) se představily i kvalitní potraviny
se značkou KLASA.
Velkou městskou tržnicí v centru Budapešti projde denně 5 tisíc lidí. Architektonicky významná
budova tržnice je rovněž častým nákupním cílem
zahraničních turistů. Ti všichni v minulých dnech
poznávali českou kulturu. Na 400 m2 se prezentovalo přibližně 30 firem, které nabízely české
výrobky a služby, a společně prezentovaly Českou
republiku.
Návštěvníci tržnice mohli nabízené výrobky
také ochutnat. Značka KLASA se na Českých
dnech prezentovala i propagačními materiály.
V hale bylo umístěno velkoplošné plátno, na kterém se promítala televizní smyčka se spoty, kro-

mě plakátů byly v prostorách tržnice k dispozici
i informační brožury v maďarštině.
Celá akce se konala pod záštitou Velvyslanectví
České republiky v Budapešti, společnosti CzechTrade a Českého centra v Budapešti. Smyslem
Českých dní v Budapešti bylo představit Českou
republiku jako turistický cíl, místo pro oddych
a kulturní vyžití a také seznámit maďarskou veřejnost s českými výrobky. Značka kvality KLASA
se v Maďarsku představila vůbec poprvé, a proto
hlavním cílem této akce z pohledu držitelů značky
KLASA bylo ověřit prvotní reakci a zájem maďarského trhu o tyto výrobky a vytvořit kontakty pro
další rozvoj spolupráce, s důrazem na podporu
vývozu českých potravin. Výrobky KLASA sklidily během ochutnávek obrovský úspěch, zejména
spotřebitelé projevili zájem o koupi těchto výrobků. Velký zájem o prodej oceněných produktů
přispěl k podpoře účasti výrobců KLASA na dalším potravinářském veletrhu v Budapešti FOOD
a PEST, který se koná na podzim letošního roku.













MEZI NEJŽÁDANĚJŠÍ VÝROBKY
PATŘILY:
Hanácká kyselka s. r. o. – Minerální vody
POEX Velké Meziříčí, a. s. – Královské mandle
HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s. – Jogurty
MILTRA B s. r. o. – Tvrdé sýry
INPOST, spol. s r. o. – Uzeniny
Smetanová cukrárna a. s. – Nakládané sýrové
kuličky v rostlinném oleji
Procházka s. r. o. – uzeniny
ALIMA značková potravina, a. s. – Tvarohové pomazánky
VÁHALA a spol. s r. o. – masné výrobky
HAMÉ, a. s. – Nakládané okurky
Petr Hobža – Slané brambůrky






Intersnack a. s. – Bohemia Chips
Havlík Opál spol. s r. o. – Sýrové tyčinky
Michelské pekárny a. s. – Metro Desert
Procházka s. r. o. – masné výrobky

PŘEHLÍDKA SÝRŮ A VÍN
NA PRACHATICKU
Začátkem června se v Prachaticích konal již
čtvrtý ročník přehlídky sýrů a vín. Návštěvníci
mohli ochutnat více než 80 druhů vín a 60 vzorků sýrů od výrobců z celé republiky, mnozí z nich
byli i držiteli národní značky kvality KLASA.
Akce, která svým zaměřením nemá v České
republice obdoby, měla za cíl propagaci kvalitních
sýrů a vín a šíření osvěty v oblasti vinařské a stravovací kultury. Přehlídky se zúčastnilo 23 vinných
sklepů, převážně z Moravy, a 9 výrobců sýra. Pod
vedením šéfkuchaře Petra Strupky mohli zájemci
zkoušet vhodné kombinace mezi víny a sýry.
Ochutnávky zaplnily radniční sál, sklepy, arkády a další historické prostory včetně náměstí, které patřilo zejména pálenkám a likérům. Součástí přehlídky byl odborný a doprovodný program,
kde se hovořilo například o legislativě vinohradnictví a vinařství a možnostech získání podpor.

PERLA ZLÍNSKA
Třetí červnový víkend se v Luhačovicích
konal již druhý ročník regionální potravinářské soutěže Perla Zlínska. Z 31 oceněných výrobků jich 7 má také prestižní ocenění KLASA.
Soutěž o nejlepší potraviny ze Zlínska zaštiťuje hejtman Zlínského kraje a regionální Agrární komora. V úrodné oblasti řeky Moravy se
daří mnohým zemědělským plodinám, není proto divu, že zde má tradici i dobré potravinářství.
Jen ty nejlepší výrobky však mohou získat ocenění Perla Zlínska.
Mezi oceněnými výrobky byly i ty, které na
svém obalu nesou logo národní značky kvality
potravin KLASA. „Ze Zlínského kraje pochází čtvrtina všech mléčných výrobků, které mají ocenění KLASA,“ říká Klára Bolečková, pověřená řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF.

LOGO ZNAČKY KLASA
I LOGO PERLY ZLÍNSKA
TAK NAJDEME
NA SEDMI VÝROBCÍCH.
 BIO Kysaný nápoj jahoda – Mlékárna Valašské
Meziříčí, spol. s r. o.
 Čerstvý sýr – přírodní chuť z Hané – Kromilk,
spol. s r. o.
 Laksymáček kakaový – Laksyma, a. s.
 Kuřecí šunka President – Raciola - Jehlička
s. r. o.
 Karpatská klobása – DRUMAS spol. s r. o.
 Bílokarpatský salám – Voma, s. r. o. - Maso
Uzeniny

Hamé slavnostně otevřelo výrobní závod v Rumunsku
republiky Petra Gandaloviče a ministra zemědělství Rumunska Decebal Traian Remese proběhlo přestřižení pásky ve
výrobním závodě v Caracalu, ve kterém Hamé vyrábí paštiky,
hotová jídla, masové konzervy a cestovní občerstvení.

Zleva Generální ředitel Hamé, a. s., Leoš Novotný, ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič, velvyslanec ČR v Rumunsku Petr Dokládal.
Vstupují na půdu výrobního závodu Hamé v Caracalu.

Společnost Hamé otevřela slavnostně po významné rekonstrukci svůj druhý zahraniční výrobní závod, tentokrát
v Rumunsku (první výrobní závod má Hamé v Rusku ve městě
Vladimir od roku 2003). Za účasti ministra zemědělství České

Do výrobního závodu ležícího na jihu Rumunska bylo do modernizace stávajícího výrobního závodu v loňském roce investováno
8 mil. eur. Tato investice umožnila HAMÉ ztrojnásobení dosavadní výrobní kapacity, což znamená výraznější pokrytí potřeb rumunského trhu, ale i okolních států včetně exportu do zemí Evropské
unie. Hamé tak disponuje nejkvalitnější technologií na výrobu paštik na rumunském trhu.
Výrobní závod si prohlédla včetně ministrů a zástupců politické
reprezentace v čele s velvyslancem v Rumunsku Petrem Dokládalem i řada významných českých a rumunských podnikatelů. Závod
Hamé v Caracalu Rumunsku má nyní kapacitu 12 tisíc tun hotových
výrobků a zaměstnává cca 300 zaměstnanců.
Hamé působí na rumunském trhu od poloviny devadesátých let,
kdy dodávalo výrobky z výrobních závodů v České republice. V roce
2004 společnost Hamé akvizovala společnost Romconserv, která
byla 5. hráčem na trhu s hotovými výrobky.
Společnost HAMÉ se již v Rumunsku stala předním producentem paštik, masových výrobků a hotových jídel. Pouze část své širo-

ké produkce dováží ze svých výrobních kapacit v České republice. Jedná se především o kojeneckou stravu, džemy či sterilovanou
zeleninu. I u sterilované zeleniny však Hamé plánuje výrobu přímo
v Rumunsku. V současné době Hamé jedná i o 2 možných akvizicích
na rumunském trhu, které předpokládá ukončit do konce roku.
Leoš Novotný
generální ředitel a předseda představenstva
Hamé, a. s.
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Evropská komisařka Mariann Fischer Boel možná přijede na Salimu
PK ČR (zb) – Zásadní problémy evropského i tuzemského potravinářství
probírali s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel představitelé Potravinářské komory ČR (PK) a Stálého zastoupení ČR při EU ve středu 6. června na společném jednání v Bruselu.
Jedním z výsledků je přitom i příslib komisařky navštívit mezinárodní potravinářský veletrh Salima v Brně v příštím roce. Komora přitom na jednání nastolila celou řadu problémů.

Například v rámci podpory exportu potravinářských produktů do třetích zemí PK navrhla, aby byly do
seznamu podporovaných výrobků
v daleko větší míře zahrnuty finální výrobky s vyšší přidanou hodnotou, nikoli převážně suroviny. „PK
vysvětlila, že z minulosti mají s podporou exportu naši potravináři špatné zkušenosti a současně navrhla,
aby byla pravidla pro export jasnější a průhlednější, a odstranila se tak
možnost subjektivního vlivu lidí, kteří o přijetí projektů rozhodují,“ uvedl
k tomu prezident PK Jaroslav Camplík. Podle komisařky je sice tato myšlenka správná, na její realizaci ale podle ní chybí peníze. Podle PK nejde
ale v problematice podpory exportu
pouze o tuzemské problémy. Ředitel
PK Miroslav Koberna poukázal mi-

Představitelé
Potravinářské
komory ČR
jednali
s předsedou
vlády Mirkem
Topolánkem
PK ČR (zb) – V pátek 1. června se Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory České republiky (PK ČR), a Miroslav Koberna, ředitel PK ČR,
spolu s ministrem SZIF
zemědělství
ČR Petrem Gandalovičem sešli
s premiérem ČR Mirkem Topolánkem k diskuzi nad otázkami
důležitými pro domácí potravinářský průmysl.

mo jiné na stanoviska nevládních evropských nadnárodních organizací –
Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA), Výboru
zemědělských organizací EU (COPA) a Všeobecné konfederace zemědělských organizací EU (COGECA),
které současnou podobu podpory exportu hodnotí také kriticky. „Komora
proto očekává, že k našim připomínkám paní komisařka v budoucnosti
přihlédne a věří, že struktura podporovaných výrobků se postupně změní, i na základě návrhů PK,“ konstatoval Koberna.
Komora také na uvedeném jednání vyjádřila obavy, že velké rozšíření výroby biopaliv může mít negativní vliv na růst cen
některých potravinářských surovin, jako
je řepka nebo obilí, a k jejich nedostatku
pro potravinářský průmysl. To by ve svém
důsledku znamenalo zdražení potravin
na společném trhu a snížení naší konkurenceschopnosti při vývozu. Podle komisařky Fischer Boel ale v EU existuje ještě
mnoho volné půdy, kde lze tyto plodiny

pro biopaliva pěstovat, byť určité problémy s růstem cen připustila.
Diskuse se týkala také označování potravin. PK přitom navrhla, aby
byly alespoň potraviny živočišného původu označovány tak, aby byla zřejmá země původu. Podle komisařky by ale byla proti takovému
značení celá řada námitek, a jako
kompromisní řešení navrhla označovat
takové výrobky „vyrobeno v EU“. Tím
by se podle ní eliminovaly případy dováženého zboží ze třetích zemí, neboť
v takovém případě by nemohly být sloganem „vyrobeno v EU“ značeny.
Vedení PK také jednalo s komisařkou
Fischer Boel o podpoře potravinářské
vědy a výzkumu. „Upozornili jsme jí, že
v současné době nejsou prostředky na vědu a výzkum k dispozici v takovém objemu jako v předchozích letech, a že je navíc obtížné se k nim dostat. Paní komisařka nejprve argumentovala tím, že na tyto
účely je k dispozici více peněz, Komora
jí ale upozornila, že jde o peníze na dobu
sedmi let na rozdíl od dosavadního pětiletého období. Věda a výzkum týkající se
potravin a zdravého životního stylu bude
určitě náročný a drahý, a také potřebný,“
tvrdí Camplík.
Jednání PK s komisařkou Fischer
Boel bylo podle představitelů potravinářů každopádně důležité. „Cílem
přitom nebylo získat na místě něja-

Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel se ve
středu 6. června 2007 v Bruselu sešla k téměř hodinovému jednání s představiteli
Potravinářské komory ČR, prezidentem Jaroslavem Camplíkem (vlevo) a ředitelem
Miroslavem Kobernou (vpravo).

ká rozhodnutí a opatření, šlo ale o to
pokračovat v dialogu, se kterým jsme
začali při návštěvě paní komisařky
v ČR v minulém roce v Praze. Chtěli jsme jí také poskytnout některé informace, které se dotýkají českého

a v některých případech i evropského potravinářského průmyslu,“ shrnuje smysl setkání na nejvyšší úrovni
prezident Potravinářské komory ČR
Jaroslav Camplík.

Na český trh přicházejí nově označené výrobky
D O B R OVO L N Á I N I C I AT I VA E V R O P S K Ý C H P O T R AV I N Á Ř Ů
PK ČR (zb) – Již jedenáct významných potravinářských firem se na
evropské úrovni dohodlo uvádět na
obalech svých potravin údaje, které
spotřebiteli poskytnou všechny podstatné informace o nutričním složení výrobků. Ke společnostem Cadbury Schweppes, Campbell’s, Coca-Cola, Danone, Kellogg’s, Kraft, Mars,
Nestlé, Orangina, Pepsi a Unilever
se v České republice přidala i Opavia
a Kofola. Připojení k projektu aktuálně zvažuje i společnost United Bakeries. Tito výrobci se dobrovolně
zavázali na přední straně svých výrobků uvádět údaj o energetickém
obsahu jedné porce (v kilokaloriích)
a její podíl na doporučeném denním
kalorickém příjmu. „Výrobci tak reagují na zjištění výzkumu prováděného mezi spotřebiteli, podle kterého
většina spotřebitelů požaduje rychlou
a snadno čitelnou informaci o energetické hodnotě potravin a nápojů,
která by jim pomohla lépe vyvážit jejich energetický příjem a výdej,“ uvedl Ing. Jaroslav Camplík, prezident
Potravinářské komory ČR (PK ČR).

Uvedené společnosti navíc postupně upraví etikety výrobků tak, aby na
zadní straně obsahovaly i seznam živin
s největším vlivem na zdraví člověka,
opět včetně jejich podílu na „doporučeném denním množství“ (mezinárodní
zkratka GDA) daného nutrientu. Díky
tomu spotřebitelé získají jednoduché
a srovnatelné vodítko, které jim umožní lépe se rozhodovat při výběru potravin. Vlastní doporučená denní množství se opírají o údaje, na kterých se
shodli přední evropští odborníci v oboru zdravé výživy.
„Nové značení s uvedením doporučeného denního množství umožní spotřebitelům snáze učinit rozhodnutí při
výběru ze široké nabídky potravin. Budou mít lepší přehled zejména o příjmu
energie, což je první krok k ozdravění
celého jídelníčku a ke zdravému životnímu stylu. Tuto iniciativu Potravinářské komory a jejích členů lze jen vítat ,“
řekl MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR.
Nové dobrovolné nutriční značení
uvedla na evropský trh před rokem Kon-

federace potravinářského a nápojového
průmyslu zemí EU (CIAA) jako další
příspěvek k činnosti evropské platformy pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví. Iniciativu, kterou v České republice
zastřešuje Potravinářská komora ČR,
podpořili i zástupci Evropského parlamentu a dalších evropských institucí.
Uvedené společnosti vyzvaly k připojení i další potravinářské podniky,
aby informace pro spotřebitele byly
po celé Evropě uváděny pokud možno v jednotné a vzájemně porovnatelné podobě. Touto iniciativou se výrobci snaží předjímat i nadcházející revizi
evropské legislativy v oblasti nutričního označování potravin, jejíž legislativní schvalování ale zřejmě ještě nějakou
dobu potrvá. Výrobci jsou přesvědčeni, že právě tento systém umožní sdělit spotřebitelům poměrně složité informace ve srozumitelné podobě.
Potravinářská komora ČR připravuje na podporu iniciativy informační
kampaň a rovněž cyklus seminářů, které umožní předat zkušenosti s novým
značením i malým a středním výrobcům. PK ČR vydala ve spolupráci s Mi-

nisterstvem zemědělství ČR a Ústavem
zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) informační leták pro spotřebitele, vysvětlující podstatu nového
nutričního značení. Nový systém sjednocuje řadu dílčích iniciativ, s nimiž
přicházely jednotlivé firmy. Navazuje
na programy změn ve složení výrobků,
především snižování obsahu soli, cukru a tuků. K dalším iniciativám výrobců patří zpřísnění dobrovolné samoregulace reklamy na potraviny, zaměřené
zejména na děti.

Titulní
strana
informační
brožury pro
spotřebitele,
vysvětlující
podstatu
nového
nutričního
značení

Stanovisko k uvažované novele zákona o obalech (zálohy na PET lahve)
PK ČR (zb) – Potravinářská komora České republiky (PK ČR) je znepokojena snahou Ministerstva životního
prostředí (ministerstvo) zavést zálohy
na nevratné obaly, nejlépe po vzoru
Německa, v době, kdy si český spotřebitel „vyšlapal cestičku ke svému
kontejneru“ a kdy je Česká republika hodnocena ve sběru tříděného
odpadu jako jedna z nejúspěšnějších
zemí Evropské unie a jako druhá nejlepší v recyklaci plastů. PK ČR proto
nespatřuje jediný důvod, pro který
by mělo dojít k novelizaci zákona
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Uskutečnění záměru ministerstva se
zdá být problematické nejen z hlediska legislativního (uvedený záměr by si
vyžádal kompletní změny v pojmosloví
a dikci zákona o obalech i v předpisech
souvisejících), ale především z hlediska
časového a finančního.
Zálohy na nevratné lahve nikdy
nemohou vést k dosažení nižší ceny
nápojů tak, jak tvrdí ministerstvo. Jen

v oblasti výroby by si zavedení systému záloh na nevratné plastové láhve vyžádalo investice v řádech desítek
miliard korun a v konečném důsledku
by mělo negativní dopad především na
spotřebitele a obchod, což by mohlo
vést až k významnému omezení nabídky a kvality služeb nabízených zejména
malými prodejci. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že kromě výdajů, které se spotřebiteli v souvislosti se zavedením záloh vrátí, jim vzniknou ještě další
výdaje, které jim už žádný subjekt hradit nebude.
Uskutečnění tohoto záměru se ale dotkne také zpětně i obcí, které do vybudování komplexního systému tříděného
odpadu investovali nemalé finanční prostředky. Zavedení systému záloh bude navíc problematické i z hygienického a zdravotního hlediska (půjde o faktické zapojení obchodní sítě do systému nakládání
s komunálním odpadem), přičemž o environmentálních aspektech by bylo v době, kdy se Evropská komise snaží řešit problém mobility ve vztahu k životnímu prostředí a skloňuje pojem „food miles“ ve
všech pádech, možné polemizovat.

PK ČR se domnívá, že překotné schválení záloh na PET lahve by znamenalo realizaci projektu bez přípravy a koncepce,
navíc s výrazným dopadem do téměř
všech oblastí našeho života. V měřítku
Evropské unie a volného obchodu je pak
nutné počítat i s tím, že bude Česká republika nucena obhajovat svůj záměr vůči Evropské komisi a že bude nucena čelit námitkám ostatních členských států
tak, jako ona oficiálně protestovala proti
zavedení záloh v Německu a Maďarsku.
PK ČR by v této souvislosti uvítala vzájemný dialog vedený mezi ministerstvem
a zainteresovanými podnikatelskými svazy a sdruženími tak, jak byl zahájen na
schůzce k záměru ministerstva dne 15. 5.
2007 a následně byl z nevyjasněných důvodů přerušen. Za této situace tak může
PK ČR snahu ministerstva pouze odmítnout a požaduje zveřejnění dokumentů,
které by zavedení takového systému ve
stávajících podmínkách opodstatňovaly.

NÁZOR SVAZU VÝROBCŮ
NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
K ZÁLOHÁM
Tuzemští výrobci nápojů důrazně

vystupují jak proti snahám zavést povinné zálohy na další druhy obalů (např. na
tzv. jednorázové PET lahve, plechovky
či krabice), tak proti povinnému balení výrobků do zálohovaných opětovně
plnitelných obalů. Vycházíme z toho, že
stávající systém třídění odpadu a recyklace obalů v ČR se osvědčil. Žádný argument, který by objektivně zdůvodnil, že
změna stávajícího systému povede v této
oblasti k ještě lepším výsledkům, zatím
nebyl předložen. Problematiku záloh
navíc nelze zužovat pouze na aspekty
spjaté s recyklací odpadů a účelově opomíjet rozsáhlý dopad, který by zavedeni
těchto záloh mělo na výrobce, prodejce,
spotřebitele a ekonomiku ČR.
Pro tuzemské výrobce nápojů by zavedení záloh znamenalo značné investiční
náklady v řádu miliard korun. Výrobci by
museli zavést nové technicky a provozně
náročné systémy označování a třídění
zálohovaných lahví. Zvýšily by se náklady na etikety, skladování a dopravu, např.
tím, že by bylo nutné zavádět firemní systémy pro práci s ceninami, jimiž by zálohovací etikety de facto byly. Investičně
velmi náročný by byl též systém opakova-

ně plněných PET lahví. Podniky by musely investovat miliardy Kč na nákup těchto lahví, jejich přepravek a na nákup plnících linek. Je otázkou, kolik výrobců
nealkoholických nápojů v ČR by si
podobné investice mohlo dovolit a kolik
by jich své podniky muselo zavřít. Pokud
Ministerstvo životního prostředí ČR
(MŽP) uvádí, že přechod k používání
opakovaně plnitelných obalů by měl pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR, opírá
se zřejmě o informace, jimiž výrobci
nedisponují.
Při používání opakovaně plnitelných
lahví by navíc hrozilo zatížení životního
prostředí čistícími prostředky z myček
a zplodinami vznikajícími při výrobě
páry, která se v myčkách používá. Životní prostředí by zatížila i manipulace se
zálohovanými obaly (jejich doprava atd.),
jak jednorázovými, tak opětovně plněnými.
Vysoké náklady, spjaté s vytvořením
zálohového systému, by vedly ke zdražení
nápojů, a to za situace, kdy k růstu cen
potravin má dojít již v souvislosti s reformou daňového systému. Vracení zálohovaných obalů by pro spotřebitele bylo
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Připravuje se vyhlášení soutěže Česká biopotravina roku 2007
PK ČR (zb) – S cílem podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin
a dále zviditelnit ty nejkvalitnější
biopotraviny na českém trhu bude
v první polovině července vyhlášen
již 6. ročník soutěže Česká biopotravina roku 2007. Soutěž letos poprvé společně se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO vyhlásí Potravinářská komora České republiky.
„Spotřeba biopotravin v České republice rychle roste, ale stále většina
z nich pochází z dovozu. Soutěž by měla napomoci zvýšit povědomí o kvalitách a výhodách biopotravin a mezi
spotřebiteli zvýšit popularitu biopotravin českého původu,“ zdůraznil Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské
komory ČR.
Vyhlašovatelem soutěže se od letošního roku stala Potravinářská komora ČR, a převzala tak štafetu po Nadaci Partnerství, která soutěž vyhlašovala a podporovala v minulých pěti
letech. „Zájem Potravinářské komory
zhostit se úlohy vyhlašovatele soutěže
nás velice těší, rozhodně to napomůže dalšímu zviditelnění oboru biopotravin mezi českými potravináři a zvýšení
prestiže soutěže,“ řekl Tomáš Růžička,
projektový manažer Nadace Partnerství. „V Potravinářské komoře získal

Svaz PRO-BIO velmi silného partnera,
bude se nám nyní dařit snadněji oslovovat české potravinářské firmy,“ dodává Zdeněk Perlinger, předseda svazu PRO-BIO.
Soutěž a s ní spojená oslava nejvyšší
kvality, kterou biopotraviny přináší, je
šancí pro výrobce biopotravin vyzdvihnout hodnoty a důležitost biopotravin
v rozvoji českého potravinářského oboru. Přihlásit nový bio výrobek do soutěže je prestižní záležitostí pro všechny české výrobce biopotravin. Účast
v soutěži jim nabízí jedinečnou marketingovou příležitost, jak své výrobky
zviditelnit. „Titul Česká biopotravina
roku 2006 určitě pomohl našemu Bio
kysanému nápoji k velkému úspěchu
na trhu,“ zdůraznila loňská vítězka Jana Novotná, ředitelka Mlékárny Valašské Meziříčí.
Novým partnerem soutěže se stává společnost Veletrhy Brno, která se
rozhodla soutěž dlouhodobě podporovat a pravidelně ji zařazovat do doprovodného programu veletrhů SALIMA
a G+H. „Biopotraviny jsou trendem,
který nelze nadále opomíjet. Proto budou biopotraviny hlavním tématem
dalšího ročníku mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008,
a proto také chceme soutěž dlouhodobě podporovat,“ zdůrazňuje Věra Menšíková, vedoucí manažerka veletrhu.

Mediálním partnerem soutěže je i letos časopis Moderní obchod z Českého a slovenského odborného nakladatelství.
Odborná porota se letos sejde až na
jaře příštího roku. Výrobci biopotravin
tak budou moci využít celý zbytek roku na nominaci svých letošních novinek, uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2007. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci veletrhu SALIMA
v březnu 2008.
Porota hodnotí přihlášené výrobky
podle kritérií, odrážejících nejen chuť,
způsob zpracování a výroby a použité
suroviny, ale také celkový koncept výrobku, od výhod pro zákazníky, obal,
přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. Kritéria také slouží k in-

formování, inspiraci a jako měřítko pro
začínající i stávající výrobce biopotravin.
Zájemci o nominaci do soutěže najdou veškeré informace na www.biopotravinaroku.cz, kde je možno zjistit vše
o soutěži, pravidlech, stáhnout nominační formulář a přihlásit se do soutěže.

Titul „Česká biopotravina roku 2006“
získala za BIO kysaný nápoj Mlékárna
Valašské Meziříčí.
Seznam nominovaných biopotravin
do odborné soutěže se stane základem
pro spotřebitelskou soutěž o „Nejoblíbenější českou biopotravinu“, kterou
již třetím rokem vyhlašuje PRO-BIO
Liga ochrany spotřebitelů.

Podnikatelská mise potravinářů do Rumunska a Bulharska

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič (vlevo), chargé d’affaires Velvyslanectví Rumunska v ČR Dan Balanescu (uprostřed)
a ředitel PK ČR Miroslav Koberna (vpravo) na tiskové konferenci věnované informacím o návštěvě Bulharska a Rumunska

PK ČR (zb) – Potravinářská komora ČR pokračuje v započatém úsilí
o zvyšování exportu českých potravinářských výrobků na trhy v jiných
státech. Představitelé Potravinářské komory ČR a zástupci potravinářských podniků se proto zúčastnili návštěvy ministra zemědělství
ČR Petra Gandaloviče v Rumunsku
a Bulharsku, která se uskutečnila
v termínu 19. až 21. června.
Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČR (PK ČR), se spolu
s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem sešli krátce před odjezdem na

pracovní návštěvu Bulharska a Rumunska s velvyslancem Bulharské republiky, panem Zdravko Popovem, a chargé d’affaires Rumunska, pan Dan Balanescu.

KRÁTKÉ SHRNUTÍ
TISKOVÉ KONFERENCE
Z 14. ČERVNA 2007
Potravinářská komora od návštěvy
očekává posílení pozic českých potravinářů na tamních trzích. „Jsme rádi,
že se cesta uskuteční. Zapadá do nové
koncepce podpory potravinářství a zemědělství ze strany ministerstva zemědělství,“ řekl Miroslav Koberna, ředitel

Tiskové konference se osobně zúčastnil velvyslanec Bulharska v ČR Zdravko Popov.

PK ČR, a dodal: „Naším cílem je setkat
se s rumunskými a bulharskými partnery z potravinářských podniků, navázat
nové kontakty, poskytnout též bulharským a rumunským kolegům zkušenosti ze společného evropského trhu a zjistit možnosti spolupráce ve vzájemném
obchodu.“ Miroslav Koberna ujistil,
že ministra Gandaloviče doprovodí
početná skupina reprezentantů nejvýznamnějších potravinářských podniků,
kteří budou prezentovat své vize vzájemného obchodu a své nabídky. Bude
zastoupen maximální počet podnikatelů, kteří, jak očekává, naváží nové obchodní vazby. Součástí mise pana ministra je i otevření nového zpracovatelského podniku v Rumunsku.
Ministr Petr Gandalovič chce
v obou zemích, kromě představení
možností vzájemného obchodu, především diskutovat o budoucnosti společné zemědělské politiky a její koordinaci. Ministr uvedl, že ČR má na společnou evropskou zemědělskou politiku
velmi kritický pohled. „Více finančních prostředků by se mělo investovat
do druhého pilíře, který představuje
program na rozvoj venkova,“ řekl ministr Gandalovič. „Další oblastí, o níž
chceme hovořit, je bioenergetika, kterou považujeme za novou šanci pro naše zemědělství, do nějž by tak mohly
přicházet i jiné finanční prostředky,
než jen z výroby potravin. V této oblasti je v EU potřeba ještě mnoho učinit, protože jednotlivé směrnice na sebe dobře nenavazují a pravidla nejsou
ve všech zemích kompatibilní.“
Chargé d’affaires Rumunska Dan
Balanescu uvedl, že zemědělství patří v Rumunsku k nejdůležitějšímu od-

větví, proto je návštěva českého ministra zemědělství velmi očekávána.
„Možnost pro spolupráci mezi Rumunskem a ČR se velmi zvýšila po našem vstupu do EU,“ říká Dan Balanescu: „Můžeme koordinovat společnou
zemědělskou politiku, navíc Rumunsko má velký zájem na navázání spolupráce i případných investicích v Rumunsku.“
Velvyslanec Bulharské republiky
Zdravko Popov chce obnovit tradice
spolupráce Bulharska a ČR v zemědělském sektoru, která byla velmi aktivní již od konce 19. století. „Máme
s ČR mnoho společných pozic. Návštěva ministra otevře možnost koordinace zemědělských politik obou
států na celoevropské úrovni,“ říká
velvyslanec a dodává: „Je pro nás velmi důležité získat od ČR zkušenosti
ze členství v EU, z čerpání prostředků z evropských fondů a též z řízení
a rozvoje venkova.“ Uvádí též, že oceňují, že Bulharsko a Rumunsko patří
mezi první země, jež ministr pracovně navštíví.
Ministr vyjmenoval, že česká strana
má zájem konkrétně prezentovat české
pivo, masné a mléčné výrobky a cukrovinky. Miroslav Koberna doplnil, že
v případě Bulharska a Rumunska existuje potenciál dovážet i vyvážet velmi
široké spektrum výrobků.
Na závěr své pracovní cesty ministr zemědělství navštíví město Caracal,
kde se zúčastní slavnostního otevření podniku Hamé Romania. S rumunským ministrem zemědělství společně
přestřihnou pásku a prohlédnou si nové výrobny produkující paštiky, masové konzervy či cestovní občerstvení.

Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu
O D B O R N Ě Z A M Ě Ř E N Ý S E M I N Á Ř P Ř I P R AVOVA N Ý P OT R AV I N Á Ř S KO U KO M O R O U Č R
PK ČR (zb) – Na základě požadavku některých svých členů připravuje Potravinářská komora ČR (PK ČR) na září letošního roku odborně zaměřený seminář pod názvem
Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu. Cílem semináře je potravinářské podniky komplexně seznámit s uvedenou problematikou.
Jednu z největších hrozeb v potravinářském
průmyslu představuje nebezpečí kontaminace

výrobků. To může mít rozsáhlý dopad na produkci a zejména, pokud se jedná o vývoz výrobků do zahraničí, musí výrobce počítat s vysokými mimořádnými náklady například na stažení výrobků z trhu, likvidaci výrobků, zvýšenou
kontrolu a testování již vyrobených, ale i nedistribuovaných výrobků nebo redistribuci pro dodržení obchodních závazků. Seminář představí
možnosti, jak prostřednictvím speciálních pojistných produktů snížit dopady a ztráty případného rizika na minimum.

Hlavní téma doplní současně také stručný výklad možností doplňkových pojistných produktů
v potravinářském průmyslu typu pojištění objektů nebo pojištění zaměstnanců.
PK ČR v záležitosti uspořádání semináře oslovila významné pojišťovny, které na trhu
v ČR působí již delší dobu a mají v dané problematice patřičné zkušenosti. Jsou to:
– AIG EUROPE, S.A. pobočky pro ČR
– UNIQA, a. s.
– ING Česká republika

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Datum, čas a místo konání semináře:
úterý 25. září 2007 od 10 do 13 hodin v hotelu
Courtyard Prague Flora, Lucemburská 46, Praha 3
JAK SE NA SEMINÁŘ PŘIHLÁSIT?
Přihlášky posílejte Sekretariátu PK ČR na elektronickou adresu gajdosova@foodnet.cz, tel.:
296 411 187. Počet míst na semináři je omezen.
PK ČR
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Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., byl
v dubnu tohoto roku jmenován rektorem Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Ne každý ví, že středoškolská studia absolvoval na Střední průmyslové škole mlékárenské
v Kroměříži. V roce 1967 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie. Disertační práci obhájil v roce
1982 na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, kde byl
v roce 1989 jmenován docentem.
V roce 1990 obhájil habilitační práci. V roce 1994 byl jmenován profesorem ve vědním oboru Chemie
a technologie poživatin. V roce
1994 absolvoval odborný kurz
NATO na Defence College v Římě
a v roce 1999 na Defence University Washington D.C. Z jeho Curriculum Vitae dále vybíráme:
Narozen 30. 12. 1941 ve Zlíně,
1967–1973 působil jako odborný asistent
na Vojenské akademii v Brně,

1993–1995 pracoval ve funkci ředitele odboru vojenského školství a vědy na
Ministerstvu obrany ČR,

nagementu; Prostředky pro modelování nukleárního, chemického a biologického napadení, Vývoj systému pro
modelování následků záplav pro možné havárie přehrad; Výcvikový trenažér
JAKUB pro speciální výcvik vojáků,
záchranářů a protiteroristických jednotek; Vývoj simulátorové učebny pro
výcvik krizových manažerů; Vývoj
a realizace projektů protipovodňových
zátarasů.

1997–2003 zastával funkci rektora Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve
Vyškově,

Členství v národních a mezinárodních vědeckých, odborných organizacích, vědeckých radách:

2003 – dosud zaměstnancem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ředitel Ústavu potravinářského inženýrství, od roku
2006 děkanem fakulty technologické.
V rámci Ústavu potravinářského inženýrství přednáší potravinářskou biochemii
a hygienu výživy. Od 1. 4. 2007 rektorem
univerzity.

1. Česká společnost chemická
2. Společnost pro výživu
3. Vědecká rada Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně
4. Vědecká rada Fakulty technologické UTB ve Zlíně
5. Vědecká rada Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity obrany
Brno
6. Vědecká rada Fakulty priemyselných technológií Trenčianské uni-

1973–1983 jako odborný asistent na
Vysoké vojenské škole týlového a technického zabezpečení v Žilině,
1983–1992 jako vedoucí oddělení a později vedoucí katedry na Vysoké vojenské
škole pozemního vojska ve Vyškově,

7.
8.
9.

10.
11.

Je autorem vědeckých a výzkumných prací v oblasti chemie a tech-

nologie potravin, logistiky a krizového managementu: Studium změn
lipidů; Nukleové kyseliny a metabolismus; Ekonomické, nutriční a hygienické aspekty ve stravování příslušníků
ozbrojených sil a obyvatelstva v krizových situacích; Standardizace přenosu
informací mezi systémy krizového ma-

verzity Alexandera Dubčeka se sídlem v Púchově
Vědecká rada Fakulty biotechnologie a potravinárstva SPU Nitra
Vědecká rada Ústavu strategických
studií Univerzity obrany Brno
Vědecká rada Ústavu ochrany proti
zbraním hromadného ničení Univerzity obrany Brno
Oborová rada vědního oboru „Chemie a technologie potravin“
Oborová rada vědního oboru „Ekonomika a hygiena výživy“

Profesorovi Hozovi k jeho jmenování do funkce rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně srdečně blahopřejeme.
Současně si dovolujeme mu popřát,
aby jeho osobní krédo „Nikdy neztratit vytyčený cíl a dělat vše pro to, aby
byl splněn“ bylo stále přínosem v jeho
dalším odborném i osobním životě.
A to nejen pro něj, ale pro celý ústav,
který vede. Zejména pak pro studenty
zlínské univerzity, kteří v osobě pana
prof. Hozy mají skvělý příklad.
Redakce

Ceny „Chutná hezky jihočesky“ dostaly salám, zelňák, jogurt a nektar
PK ČR (zb) – Jihočeská agrární
komora 9. června na českobudějovickém výstavišti ocenila nejlepší potraviny z regionu přihlášené
do prvního ročníku soutěže Chutná hezky jihočesky. Desetičlenná
porota porovnávala kvalitu více
než 160 výrobků od 37 potravinářů. Cílem soutěže je posílit dobré
jméno místních výrobců potravin
i zdraví spotřebitelů, řekla ředitelka Jihočeské agrární komory Hana
Hricová. Partnerem soutěže se stala také Potravinářská komora ČR,
Federace výrobců potravin, nápo-

jů a zpracovatelů zemědělské produkce.
Nejúspěšnějšími výrobky se staly salám Písečan z píseckého masokombinátu ZŘUD, zelňák se škvarky od firmy Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, jihočeský
jogurt ovocný z jindřichohradecké společnosti AGRO-LA a nektar
z černého rybízu od chelčických
ovocnářů Zemcheba. Zvláštní cenu
obdržel lososový kaviár Imperátor,
který vyrábějí Lesy Hluboká nad
Vltavou.

Porota měla na výběr 77 masných
výrobků, 12 mlékárenských a 43 pekárenských produktů. V kategorii ostatní se utkalo 29 výrobků, mezi nimiž
byly ovocné šťávy, smažené brambůrky či saláty a tatarské omáčky.
Pro porotce a lékaře Petra Petra, který má v budějovické nemocnici na starosti pracoviště klinické farmakologie, jsou výsledky velmi příjemným překvapením, protože
vyhrál i zdravý selský rozum. „Všichni tři vítězové hlavních kategorií jsou
představitelé fermentačních kvasných technologií, které jako odbor-

níci na zdravou výživu doporučujeme, protože posilují imunitu člověka,“ řekl Petr.
Podmínkou soutěže bylo, aby firmy vyráběly pouze na území Jihočeského kraje. Nejúspěšnější výrobky dostaly právo používat logo soutěže. „Nejde nám pouze o soupeření
mezi místními subjekty. V první řadě se snažíme o osvětu směrem ke
konzumentům, chceme podporovat
zdravý patriotismus. Navíc zdejší
jídlo je logicky nejčerstvější a vzhledem k přísným veterinárním a hygienickým normám zdravotně nezávad-

né,“ dodala Hricová. Ředitele ovocnářské firmy Zemcheba Jaroslava
Mušku prvenství nektaru z černého
rybízu velmi potěšilo. „Je to takový vykřičník za naším rozhodnutím
jít cestou kvality a nabízet spotřebitelům potraviny z našich surovin.
Zatím vyrábíme osm druhů ovocných a zeleninových šťáv a je o ně
zájem, proto bychom chtěli letos ještě jeden až dva druhy přidat. Budou
to zeleninové dřeňové nápoje, protože se na nás obracejí i diabetici,
kteří nemohou mít ani ovocný cukr,“ uvedl Muška.

Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007
Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2007
POZVÁNÍ K ÚČASTI
PK ČR (zb) – Motto: Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje
Ve snaze o podporu tržní realizace
potravinářských výrobků regionálního
původu a tím i podpory spotřeby potravinářských surovin regionálního původu
byla v roce 2006 poprvé vypsána soutěž
Potravinářský výrobek Jihomoravského
kraje 2006 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006, kdy úspěšný
účastník soutěže smí svůj soutěžní výrobek označovat logem „Chuť jižní Moravy“ a vítězný výrobek potom logem „Zlatá Chuť jižní Moravy“. Pozitivní odezva
zejména od soutěžících účastníků, od

spotřebitelů a následně i dotazy těch,
kteří o akci nevěděli, vedly organizátory
k rozhodnutí soutěž opakovat a k přípravě druhého ročníku.
Po loňských zkušenostech se připravují dílčí změny ve struktuře soutěže:

MINIMÁLNÍ POČET
ÚČASTNÍKŮ V KATEGORII
V ROCE 2007:
Firem: 2
Výrobků: 3
Při minimálním počtu účastníků
v kategoriích, možnost jejich samostat-

ného hodnocení v jedné komisi (dvě
kategorie jednou komisí).

–

Soutěžní kategorie
1. Pekárenské výrobky

7. Zpracované ovoce a zelenina

2. Cukrářské výrobky

8. Mražené výrobky

3. Mléko a mléčné výrobky

9. Hotové výrobky – ostatní

4. Maso a masné výrobky
– tepelně opracované

10. Ostatní potravinářské výrobky
(med, ocet...)

5. Maso a masné výrobky – trvanlivé

11. Nealkoholické nápoje

6. Ryby a rybí výrobky

12. Alkoholické nápoje (kromě vína)

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských
potravinářů

–

–
–
–

RÁMCOVÝ
HARMONOGRAM SOUTĚŽE
V ROCE 2007:
příjem přihlášek – od 2. července do
17. srpna 2007, 14.00 hod.
dodání soutěžních výrobků – 4. září 2007, specifické výrobky 5. září
2007
hodnocení výrobků – 5. září 2007
místo hodnocení - Ústav technologie
potravin MZLU v Brně
vyhlášení výsledků – na významné
celokrajské akci obsahově navazující na zemědělství a potravinářství
a související činnosti

Základní struktura soutěže zůstane shodná s ročníkem 2006, proto doporučujeme případným zájemcům nahlédnout v předstihu na
webové stránky Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje
www. kisjmk.cz.
Ročník 2007 bude vyhlášen zveřejněním v médiích, na www.kisjmk.cz,
na tiskové konferenci apod.
Partnerem soutěže se i letos stane
Potravinářská komora ČR, Federace
výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Informace budou k dispozici na internetových stránkách PK ČR http://www.foodnet.cz.

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

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 3000 uživatelů Internetu.

FOO
FO
OD NET

INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR
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.

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 potravinář-

ství 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.

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice, tel./fax: 296 411 187,
tel.: 296 411 190-3, e-mail: foodnet@foodnet.cz, internet: http://www.foodnet.cz
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A K T U Á L N Í O TÁ Z K Y

Ing. V Ě R Y M E N Š Í K O V É ,
vedoucí manažerky
Mezinárodních potravinářských veletrhů
OTÁZKA PRVNÍ:
Potravinářský veletrh SALIMA, a i další
veletrhy s ním spojené, mají velkou tradici. A to jak ve vědomí odborné, tak i laické
veřejnosti. Velmi významnou skutečností je
také mezinárodní prestiž brněnských veletrhů SALIMA. Další ročník – SALIMA 2008
– již „klepe na dveře“. Mohla byste v této souvislosti provést historické ohlédnutí
a zhodnotit vývoj veletrhů SALIMA od jejich
počátků do doby dnešní?
ODPOVĚĎ:
SALIMA není historický pojem, ale především živý organismus, který se vyvíjí ročník od
ročníku. Novodobou podobu veletrhu určilo rozšíření Evropské unie, které pořádně „zamíchalo kartami“ našeho potravinářského trhu, ale
zároveň mu dalo novou a daleko širší dimenzi.
SALIMA 2004 těsně předcházela vstupu České
republiky do EU a demonstrovala připravenost
našeho potravinářství obstát v evropské konkurenci, zviditelnila vysokou kvalitu našich produktů. I díky účasti ministrů zemědělství několika zemí a dalších špičkových odborníků to
bezesporu byl jeden z vrcholů v historii veletržní značky SALIMA.
Jsem ráda, že se nám na tento úspěch podařilo navázat následujícím ročníkem. SALIMA

2006 byla především o tématu bezpečné potraviny, ale zároveň ukázala, jak daleko jsme se za
dva roky v EU dostali. Potvrdila životaschopnost českého potravinářství, vinařství a v neposlední řadě i české gastronomie. Podíl zahraničních návštěvníků se zvýšil na 13,4 procenta, což
v tomto parametru zařadilo veletrh SALIMA
spolu s Mezinárodním strojírenským veletrhem
na 1. místo mezi našimi veletrhy. Ukázalo se, že
SALIMA neoslovuje jen český trh, ale je zajímavá i pro odborníky z okolních zemí. Není to
jen kanál, kterým zahraniční potraviny a suroviny proudí k nám, ale také jedinečná obchodní příležitost pro české exportéry – a právě tuto
funkci chceme nadále posilovat. V roce 2006
se zároveň poprvé uskutečnil projekt TRENDY
– přehlídka výrobků moderního stravování pro
zdravý životní styl. Na všechny úspěšné tradice
předchozích ročníků chceme navázat v příštím
roce a dále je prohloubit.

OTÁZKA DRUHÁ:
Takže další Mezinárodní potravinářské
veletrhy SALIMA 2008 budou již v pořadí
26. ročníkem. Čím nejvíce zaujme tento
další ročník veletrhů SALIMA vystavovatele i návštěvníky? A v čem bude nová s tím,
že by na ní neměl žádný potravinářský podnik chybět?

ODPOVĚĎ:
Naším cílem je další internacionalizace veletrhu. Chystáme rozsáhlou propagační kampaň
u nás i v zahraničí, zacílenou na nejžádanější
odborníky z potravinářství a gastronomie včetně
nákupčích obchodních řetězců. Zároveň chceme posílit účast vystavovatelů v některých oborových skupinách, které jsou poptávány návštěvníky, například technologie určené pro masný
a mlékárenský průmysl, nové obaly a technologie, zařízení pro pivovary, nealkoholické i alkoholické nápoje, prodejní automaty a další. Cestou spolupráce s komoditními burzami, vývozními aliancemi apod. chceme vytvořit výhodné
podmínky pro prezentaci české exportní nabídky. Účast malých a středních firem podpoříme
mimo jiné i organizací oborových setkání se
zahraničními partnery. Chystáme také novou
a důslednou dislokaci podle oborů, tak jak je
vyžadována odbornými návštěvníky.
Jak zaznělo na valné hromadě Potravinářské
komory ČR, kromě udržení a posílení pozic na
domácím trhu, jedinou šancí pro české potravináře na globalizovaném trhu jsou potraviny
s vysokou přidanou hodnotou. Právě těm se
bude cíleně věnovat SALIMA 2008. Současným
potravinářstvím hýbou témata jako bezpečnost,
kvalita a čerstvost surovin, rostoucí poptávka po
polotovarech a hotových pokrmech, větší zájem

o funkční potraviny a biopotraviny. Všechny tyto
tendence se samozřejmě odrazí i na brněnském
veletrhu. Projekt TRENDY po úspěšném startu na minulém ročníku pozmění podobu a nová
kategorie „Go Organic!“ bude vyhrazena certifikovaným biopotravinám. Rozšíří se soutěžní
i konferenční rovina tohoto projektu a úspěšné
firmy se oceněním TRENDY budou moci pochlubit přímo na obalu výrobku. Připomínám, že
projekt TRENDY je otevřen i společnostem,
které nebudou vystavovateli veletrhu SALIMA.
Novinkou nadcházejícího ročníku je projekt
„BIO market na rohu“, kterým chceme podpořit
uplatnění biopotravin v maloobchodě. Novým
a atraktivnějším způsobem se představí také
produkce našich vinařů. Stejně jako na minulých dvou ročnících, i tentokrát by se v Brně
měli setkat ministři zemědělství nových členských států EU a další významní hosté až na
úrovni komisařů Evropské komise, aby společně
řešili aktuální problémy evropského potravinářství. V rámci doprovodného programu připravujeme novou odbornou konferenci o trendech ve
výživě, další novinky se budou týkat například
pivovarnictví nebo lidských zdrojů... Důvodů,
proč by české potravinářské podniky na příští
Salimě neměly chybět, je tedy opravdu hodně
a tímto bych je ráda pozvala k co nejširší účasti!
Redakce F. K.

BIO potraviny – TOP téma
potravinářských veletrhů
SALIMA 2008
V průběhu Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA, které se na
brněném výstavišti uskuteční v termínu
4.–7. března 2008, bude zvláštní pozornost věnována segmentu biopotravin
a ekologického zemědělství.
PROČ SALIMA A BIO?
Trendem posledních let je postupná změna
stravovacích návyků populace, která souvisí zejména se snahou o zdravý životní styl a samozřejmě i se zvyšováním životní úrovně českých
spotřebitelů. Nakupující se při výběru potravin
zaměřují více než dříve na kvalitu, nutriční hodnoty a ekologické aspekty nabízených potravin.
Biopotraviny se stávají čím dál více součástí
spotřebitelských nákupů a řadí se k nejrychleji
rostoucím kategoriím v prodeji potravin.
Celosvětový odbyt biopotravin v roce 2006
dosáhl 30,9 miliard eur a biopotraviny tvoří nejrychleji rostoucí segment trhu s potravinami na
světě. Již několik let roste bio segment v Evropě
průměrně o více než 15 procent ročně a dokonce i rozvinuté bio trhy zažívají opětovný nárůst.
Počet spotřebitelů pravidelně nakupujících biopotraviny rychle stoupá. S tím stoupá počet obchodních míst, které biopotraviny nabízejí. Od
prodejen na ekofarmě a tržnic přes hotely a re-

staurace, školní a podnikové jídelny a nemocnice, až po maloobchodní řetězce a diskonty. Odborníci předpovídají, že do konce roku 2010 se
světový obrat s biopotravinami zdvojnásobí.
Biopotraviny nejsou na potravinářských veletrzích v Brně nováčkem. V minulých letech
se na veletrhu SALIMA představila celá řada
firem s nabídkou biopotravin. Od roku 2004
intenzivně spolupracujeme se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Svaz PRO-BIO
je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické
formy hospodaření a spotřebu biopotravin.
Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA
2008 nabídnou ekozemědělcům, zpracovatelům a prodejcům biopotravin možnost zviditelnit se a prezentovat své produkty a služby před
mezinárodním odborným publikem. SALIMA
podporuje biopotraviny domácího původu
a prostřednictvím doprovodných aktivit zaměřených na segment BIO chce přispět ke zvýšení
povědomí o jejich kvalitách a výhodách.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TRENDY
A NOVÁ KATEGORIE GO ORGANIC!
Pro rok 2008 bude projekt TRENDY, velmi
úspěšný již v minulém ročníku veletrhu SALIMA, rozšířen o novou kategorii GO Organic!

věnující se představení biopotravin a produktů
ekologického zemědělství. GO Organic! nabídne návštěvníkům kompletní přehled o novinkách nejen na českém trhu s biopotravinami.
Na co se mohou návštěvníci dále těšit?
V rámci doprovodného kongresového programu veletrhu SALIMA 2008 se uskuteční
mezinárodní konference na téma „Biopotraviny ve veřejném stravování“ s cílem podpořit jejich zavádění a používání v tomto gastronomickém segmentu.
Kompletní průřez nabídkou dodavatelů biopotravin vč. poradenství představí vzorová prodejna biopotravin pod názvem „Bio market na
rohu“ aneb Jak nejlépe biopotraviny prodávat
a zaujmout zákazníka.

ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU 2007
– PŘEDÁVÁNÍ OSKARŮ V OBORU
BIOPOTRAVIN
U příležitosti veletrhu SALIMA vyvrcholí
6. ročník soutěže Česká biopotravina roku
2007 a výherci soutěže bude na slavnostním
galavečeru premiérově předáno hlavní ocenění. Vyhlašovatelem soutěže je Potravinářská
komora České republiky. Nad konáním soutěže převzal odbornou záštitu Svaz ekologických

zemědělců PRO-BIO, odborným garantem je
agentura Green Marketing. Hlavním cílem soutěže Česká biopotravina roku je podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci
oboru biopotravin, podpořit domácí výrobce
biopotravin a zviditelnit jejich produkty. Veletrhy Brno a. s. se staly partnerem soutěže a do
budoucna ji hodlají významně podporovat.
SALIMA – nejvýznamnější potravinářské
B2B veletrhy v regionu střední Evropy – nabízí
ideální příležitost, jak vstoupit na rychle rostoucí český, resp. středoevropský trh s biopotravinami. Ať už se veletrhů zúčastníte jako vystavovatel nebo návštěvník, SALIMA vám poskytne optimální možnost pro realizaci vašich „bio“
plánů.

VELETRHY SALIMA
SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU
4.–7. BŘEZNA 2008 VE SLOŽENÍ:
SALIMA mezinárodní potravinářský veletrh
MBK
mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství
INTECO mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování
VINEX mezinárodní vinařský veletrh

Více na: www.bvv.cz/salima

Potravinářský zpravodaj – hlavní mediální partner SALIMA 2008
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Na 5 otázek odpovídá:

Mgr. Ivan Adamec,
senátor a předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu,
Parlament České republiky – Senát
1. Pane senátore, jste předsedou výboru Senátu, který se
jmenuje Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Mohl byste nám činnost tohoto Vámi řízeného výboru
představit? Je to velmi široký několikaodvětvový záběr,
a tak je namístě i otázka, kolik časového prostoru věnuje výbor zemědělské, ale zejména pak potravinářské problematice?

4. Hospodářství naší země dosahuje poměrně vysoké prosperity. Potravinářský průmysl, který „živí“ z převážné
většiny náš národ, však vysokou ziskovostí neoplývá. Vím
z naší diskuse, že tomuto problému dobře rozumíte, a já
k tomu přidávám, že tento problém i do náplně Vaší práce
v Senátu určitě patří. Co nám k tomu řeknete? Myslíte si
tak jako já, a určitě většina potravinářů a zemědělců, že
asi není možné nadále ponechat vztah výrobců a dodavatelů potravin, oproti obchodním řetězcům, jen v prostých
tržních podmínkách?

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu je v Senátu Parlamentu ČR jediným ekonomickým výborem. Našimi partnery v dolní komoře Parlamentu jsou výbory, které se tematikám práce našeho výboru věnují jednotlivě –
jsou to hospodářský, zemědělský, rozpočtový a kontrolní
výbor.
Nelze přesně specifikovat, kolik časového prostoru věnuje výbor při své práci problematice zemědělství
či potravinářství, protože to závisí od struktury nabídky
právě projednávaných návrhů zákonů. Myslím si, že přestože je zemědělství odvětvím, kde dnes pracuje cca 2 % populace, je zemědělská tematika velmi častým bodem jednání.
Zemědělský trh, a tudíž s ním související trh potravinářský je dnes v rámci Evropské unie velmi komplikovaný. Je
to trh deformovaný mnoha dotačními tituly, samozřejmě
mnohé problémy přináší i to, že zemědělství je odvětvím,
které je přímo závislé na počasí, a to zvláště v posledních
letech přináší mnohé komplikace. Domnívám se, že i přesto, jaký podíl zaujímají tyto obory v hospodářské sféře našeho státu, zaobíráme se jimi relativně často.
2. Třeba ne každý ví, že vedle práce senátora a předsedy výše uvedeného výboru jste také starostou města Trutnov.
A také to, že Vaše původní profese je učitel a ředitel školy. Mohl byste nám prozradit, jaká byla Vaše profesní cesta a pak cesta k municipální a vrcholové politice?
Moje cesta k vrcholové politice nabyla zdaleka tak
přímočará, jak by se na první pohled zdálo. V roce
1994 jsem byl osloven, abych se podílel na věcech veřejných, to jsem učinil a stal se členem zastupitelstva města
Trutnova. V roce 1998 jsem se stal starostou města Trutnova. V roce 2002 jsem byl osloven tehdejším senátorem,
abych poté, co jemu skončí mandát senátora, kandidoval
na jeho místo. Výzvu jsem přijal, volby vyhrál a od té doby
jsem senátorem.
Od začátku svého působení v Senátu jsem členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Ekonomika mě
vždy zajímala, finance mě baví, doprava je prakticky denním tématem a komplikované zemědělství je problémem
v celé Evropské unii. Po dvou letech členství ve výboru jsem
se stal jeho místopředsedou a po posledních senátních volbách v loňském roce jeho předsedou.
A to je celá moje cesta od člena městského zastupitelstva
po předsedu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR.
3. Vytížení lidí v komunální a celostátní politice je velmi vysoké. Jak si organizujete pracovní režim, abyste měl dostatek času na obě funkce? A lze vše zvládnout tak, abyste měl čas i na relaxaci a odpočinek?
Lze. Organizuji si svůj čas tak, abych to všechno zvládl.
Má práce určitě není taková, která by byla měřena počtem
odsezených hodin, je to práce, která je o myšlenkách, přemýšlení, informacích a rozhodnutích. Možná, že si mnozí lidé ani nedokáží představit, jak se to dá skloubit, ani já
jsem ze začátku neměl konkrétnější představy o zvládnutí souběhu obou funkcí, ale realita je taková. A pokud vše
funguje, voliči jsou spokojeni a členové rodiny neprotestují, znamená to, že se to zvládnout dá. Musím však zároveň
dodat, že je to možné pouze i z důvodu dlouholetého sehraného týmu na trutnovské radnici.
Co se týká relaxace a odpočinku? To jsou pojmy velmi
relativní, pro někoho je relaxací práce a pro někoho odpočinek nicnedělání. To je věc každého jedince – já si na nedostatek relaxace a odpočinku nestěžuji.

Odpověď na tuto otázku je komplikovanější, než se zdá
na první pohled. V zemědělství, ať už v prvovýrobě či v dalším zpracování, a tím následně i v potravinářském průmyslu není trh v pojetí tržního hospodářství. Je to trh deformovaný různými dotacemi v rámci Evropského společenství.
Dotacemi vznikají problémy, protože ne všichni na dotace
dosáhnou, ne všichni mají stejné podmínky a ne všichni dostanou stejné peníze na tu samou věc. Tím dochází k deformaci trhu a z toho vyplývají problémy, které Evropa se zemědělstvím má. Nejsou to tedy jen problémy České republiky, domnívám se, že v rámci celé Evropy volný trh v oblasti
zemědělství prakticky neexistuje.

C U R R I C U L U M V I TA E :

Mgr. Ivan Adamec
Datum narození
Rodinný stav
Děti
Bydliště

21. 3. 1960
ženatý
dcera a syn
K Rybníčkům 125, Trutnov

Vzdělání – nejvyšší dosažené
Univerzita Karlova Praha
Fakulta pedagogická
Zaměstnání
1984–1985
1985–1986
1986 – 31. 8. 1990
1990–1998
1998 – dosud

ONV Mělník
ZVS + KNV Praha
Vč KNV Hradec Králové
ZŠ Trutnov
Město Trutnov

Veřejná a politická činnost
1994
– člen ODS, zastupitel města
Trutnov
1996
– člen rady MZ
1998
– starosta Trutnova
2002
– starosta Trutnova a senátor
2006
– starosta Trutnova, senátor
– předseda VHZD
Záliby
dům, zahrada, kultura, četba, sport

Co se týká řetězců? Je velmi naivní a mylné se domnívat,
že pokud se budeme snažit zákonnými normami usměrňovat a omezovat činnost řetězců, že problém vyřešíme. Určité pokusy v tomto směru již byly učiněny, ale vždy se minuly účinkem. A jak změnit tento nevyhovující stav? V pokřiveném a dotovaném prostředí trhu to jde velmi těžko. Snad
myšlenka sdružování zemědělců a potravinářů v rámci různých komodit by mohla být řešením narovnání nerovnoměrného postavení zemědělců, potravinářů na straně jedné a řetězců na straně druhé. Rozhodně si myslím, že nelze
ponechat vztah výrobců a dodavatelů potravin oproti řetězcům jen v prostých tržních podmínkách, protože, a to už
jsem zmiňoval dříve, v této oblasti neexistuje volný trh. Dodávám však zároveň, že jakákoliv další regulace zákonnou
normou je paradoxně další deformací trhu.
5. A pak ještě jeden pohled na potraviny. Jak hodnotíte úroveň našich potravin? Které druhy, resp. skupiny potravin
ve svém jídelníčku upřednostňujete a proč? A mohl bych
i požádat o názor, jak hodnotíte úroveň naší výživy a jaké
klady a nedostatky v této oblasti vidíte?
Domnívám se, že úroveň našeho potravinářství a produkce potravin je ve srovnání s okolními státy a celkově se
světem vysoká.
Osobně preferuji zdravější potraviny, a pokud mám možnost výběru z nabídky bio-potravin, tak ji upřednostňuji
i přes její většinou vyšší cenu. Mrzí mne však, že nabídka
v této oblasti není zatím příliš široká.
Také si myslím, že nelze zaměňovat kvalitu potravin s jejich chutností. V naší obchodní síti je paradoxně mnoho výrobků, které nároky na kvalitu splňují, ale o jejich chuťové
hodnotě by se dalo s úspěchem pochybovat. Zde záleží na
rozhodnutí každého z nás, co a kde si koupí, co má rád a co
mu jeho zdravotní stav a peněženka dovolí. Při nákupu potravin by si měl každý z nás uvědomit, že nejlevnější nebývá nejkvalitnější, a protože se jedná o naše zdraví, šetření
zde není namístě. Já osobně preferuji výrobky od místních
chovatelů, pěstitelů a výrobců a samozřejmě z dovážených
výrobků ty, které se zde neprodukují, např. tropické ovoce,
zeleninu a mořské ryby.
Úroveň výživy našeho národa můžeme posuzovat z různých pohledů. Problém zřejmě nebude v kvalitě potravin,
ale především ve způsobu a kvantity výživy. Rozhlédneme-li se kolem sebe, tak se mnou jistě budete souhlasit, že
rozhodně nepatříme mezi hubené národy, a to je rozhodně
špatně. Uspěchaná doba, stres, nezdravé výživové návyky
a celá možná řada dalších faktorů snižuje úroveň naší výživy i přes různá varování odborníků. Je to jen a jen na nás,
jak tyto problémy řešíme a jak jsme zodpovědní sami k sobě.
Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Kontaktní informace:
Mader a synové, s. r. o.
Pekárna RACEK Přerov
Štefánikova 38
Přerov 750 02
www.pekarnaracek.cz
e-mail:
obchodni@pekarnaracek.cz
Telefon
obchodní oddělení:
581 297 215
spojovatelka:
581 297 200
fax 581 297 210

Když pivo, tak plzeňský
– když chléb, tak přerovský
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Ochutnejte:
Marinády - Tandori Masala,
Mexico, Mumbai, Green Herbs,
Alpská marináda

Klobásy - Klobásky na gril,
Bílá klobása, Havířská klobása,
Piknik klobásky, Chalupářská
klobása, Cigárko na gril

XAVEROV, a.s., V lužích 735/6, 142 01 Praha 4 Libuš, ČR,
www.xaverov.com / Zelená linka: 800 161 910

Inzerat Potr spravodaj Gril CB.indd 1
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Dny chleba 2007 v plném lesku
Letošní největší tuzemská
přehlídka pekařských dovedností, tradičně reprezentovaná soutěžemi „O nejlepší
chléb roku 2007“ a „O nejatraktivnější výrobek z pekařského těsta“ a rovněž
i výstava produktů a služeb
dodavatelských firem „Dny
chleba 2007“ se uskutečnila 23. a 24. května v Pardubicích na výstavišti IDEON.
Již 13. ročník této akce uspořádal
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
v ČR prostřednictvím své servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o. a za
podpory firem PFAHNL BACKMITTEL, spol. s r. o., Litomyšl, a J 4 s. r. o.,
Předměřice nad Labem a ve spolupráci se Střední průmyslovou školou potravinářskou v Pardubicích. Mediálním partnerem akce byl ČRo Pardubice.
Zahájení Dnů chleba dne 23. května se zúčastnila řada významných
hostů: 1. náměstek ministra zemědělství ČR p. Hlaváč, Msgr. Duka, který
celebroval tradiční ceremoniál svěcení chleba, viceprezident PK ČR p. Strnad, pí. Málková (za KÚ Pardubického kraje), p. Deml (primátor města
Pardubic), p. Hrdina (předseda Svazu průmyslových mlýnů) a p. Kašpar (předseda představenstva PSPaC
v ČR).
V rámci výstavy, soutěží i odborného semináře se u výstavních stánků,
stolků, vystavením užitkových vozů či
vyvěšením log prezentovalo celkem
64 pekařských i dodavatelských firem.
V soutěži „O nejlepší chléb roku 2007“
se v kategorii „Konzumní chléb“ utkalo
celkem 19 firem, v kategorii „Řemeslný
chléb“ 17 firem. V obou kategoriích bylo rovněž uděleno ocenění „Vynikající
výrobek roku 2007“. V soutěži „O nejatraktivnější výrobek z pekařského těsta“ o přízeň hodnotitelské komise soupeřily celkem 4 exponáty.

KATEGORIE
„ŘEMESLNÝ CHLÉB“
Vítěz:
PECUD v. o. d., Žandov, pekárna Proboštov
Vynikající výrobek (5):
Hepek, s. r. o., Brno, INPEKO, spol.
s r. o., Ústí nad Labem, JAPEK s. r. o.,
Litvínov, MADER a SYNOVÉ, s. r. o.,
Přerov, Oldřich Vonka – pekárna Moravské Budějovice.
Finalisté (9):
ADÉLKA, a. s., Pelhřimov, Apelex s. r. o.,
Rosice, ENPEKA a. s., Ždár nad Sázavou, JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o.,
Liberec, J.L.N. spol. s r. o., Opava, KONTINUA, spol. s r. o., Praha,
LAPEK, a. s., Jihlava, Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Pekařství Pešák
Velké Pavlovice.
Dva vzorky byly vyřazeny pro nesplnění vyhlášených propozic.

Soutěžní chleby

V soutěži „O nejatraktivnější výrobek z pekařského těsta“ mnohonásobný vítěz, p. J. Kubíček, tentokráte musel pogratulovat k nejvyššímu umístění
sl. Lence Janouškové ze Střední školy
gastronomie a služeb Nová Paka, která
pro soutěž připravila exponát s názvem
„Krkonošská světnička“.
Precizností – ostatně jako vždy – zaujalo dílo p. J. Kubíčka (NOPEK a. s.,
Vysoké Mýto) s názvem „Na vsi“. Exponáty „Dialog“ sl. Terezy Horálkové
a „Oblíbený dětský motiv“ sl. Lucie Sukupové (obě ze SPŠP Pardubice) byly
rozhodně důstojným partnerem nejvýše umístěných prací.
Podrobný pohled na soutěže očima
předsedů hodnotitelských komisí je
uveřejněn na str. 17 a 18 v tomto čísle.
Dne 24. května současně s výstavou soutěžních exponátů i produktů přihlášených firem proběhl za zájmu cca 150 účastníků odborný seminář, věnovaný především novinkám
a trendům v oblasti strojů, zařízení,
technologií, surovin a polotovarů pro
pekaře a cukráře.
Postupně zazněly následující a velmi
zajímavé příspěvky:

Ing. Miroslav Lipavský (Pfahnl Backmittel spol. s r. o.): BIO-perspektivní
sortiment pro zvýšení tržeb
Radim Krátký (Pfahnl): Porovnání
výrobku s přípravkem na prodloužení měkkosti SUPER SOFT a výrobku
s běžným zlepšujícím přípravkem
Ing. Miroslav Lipavský: Zjišťování stavu fritovacího tuku-Tester
Ing. Josef Mázl, (J4 s. r. o.): Nové
možnosti a trendy technologie pečení
Ing. Ondřej Beran (Peter Heinz s. r. o.):
Nové směry aromatických stupňů pro
speciální a cereální výrobky
Ing. Eva Nováková (IREKS ENZYMA
s. r. o): Přírodní zdroje vlákniny a možnosti její deklarace v pekařských výrobcích
Ing. Jaroslav Albrecht (KONTINUA,
spol. s r. o.): Zakyselování a stabilizace chlebových těst
Helena Tothová (Pražská energetika,
a. s.): Co přináší Pražská energetika zákazníkům?
Vladimír Kokoška (DIREKTA GROUP,
spol s r. o.): Možnost čerpání dotací
pro pekaře a jejich dodavatele v období 2007–2013
Výtahy z přednášek budou postupně
otištěny v měsíčníku Pekař cukrář.
Letošní, opět velmi úspěšný ročník
Dnů chleba ukončilo předání cen vítězům z rukou předsedy představenstva
Svazu pekařů a cukrářů ČR Ing. Jana
Kašpara, místopředsedy Oldřicha Týře a předsedů hodnotitelských komisí
Ing. Josefa Kindelmanna a Ing. Karla
Hamra. Kladné hodnocení akce shodně zaznělo z úst vystavovatelů, účastníků semináře a setkání na pardubickém zámku i dalších zástupců odborné veřejnosti.
Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Pekař a cukrář, s. r. o.

Ze slavnostního zahájení

Přehled
výsledků
soutěží
SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ
CHLÉB ROKU 2007“
BYLA
OPĚT ROZDĚLENA
D O DVO U K AT E G O R I Í .
KATEGORIE
„KONZUMNÍ CHLÉB“
Vítěz:
MADER A SYNOVÉ, s. r. o., Pekárna
RACEK Přerov

S hosty u soutěžních chlebů

Ředitel pekárny RACEK Přerov přebírá ocenění za vítězný chléb

Oceňování nejlepších

Vítězný atraktivní výrobek „Krkonošská světnička“

Vynikající výrobek (8):
JAPEK, s. r. o., Litvínov, J.L.N.
spol. s r. o., Opava, KONTINUA,
spol. s r. o., Praha, LAPEK, a. s.,
Jihlava, Pekárny a cukrárny Klatovy
a. s., Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.,
NOPEK, a. s., Vysoké Mýto – pekárna
Hrušová, STABO, a. s., Hořice.
Finalisté (10):
ADÉLKA, a. s., Pelhřimov, BENEA
s. r. o., Benešov, ENPEKA a. s., Žďár
nad Sázavou, INPEKO, spol. s r. o.,
Ústí nad Labem, JIZERSKÉ PEKÁRNY
spol. s r. o., Česká Lípa, KLS Klimentov,
s. r. o., Klimentov, MICHELSKÉ PEKÁRNY a. s., Praha, NOPEK, a. s.
– pekárna Svitavy, PECUD v. o. d.,
Žandov, PeHaK, v. o. s., Litoměřice.
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Pohár Louis Lesaffre – Francouzský pekařský mistr trénoval české pekaře!
S cílem představit sebe, své pekařské umění
a především trénovat na zářijové kvalifikační kolo Mistrovství světa pekařů v Poznani, tzv. Pohár Louis Lesaffre, se představili členové českého reprezentačního pekařského teamu na Dnech
chleba v Pardubicích. Pánové Libor Jírů (Adélka
a. s.) a Bohumil Kubíček (Pekárna NOPEK, a. s.)
trénovali pod dohledem pana Josepha Dorffera –
spolupořadatele Mistrovství světa pekařů v Paříži. Z družstva odstoupil na vlastní žádost pan Ladislav Jedlička (Jizerské pekárny s. r. o.). Nový
člen družstva se hledá z řad účastníků soutěže
Český pekař.
Kvalifikační kolo pro postup na Mistrovství světa
pekařů se blíží. V září tohoto roku se národní pekařské teamy představí v Poznani, aby svedly boj o postup na Mistrovství pekařů, které se uskuteční v roce
2008 v Paříži.
S nemalými ambicemi se připravuje také český pekařský team. V průběhu Dnů chleba v Pardubicích přijel podpořit český team také spoluzakladatel a jeden
z pořadatelů Mistrovství, pan Joseph Dorffer. Pod jeho
vedením proběhl trénink teamu v pekařských dílnách
SPŠPT Pardubice za asistence Hany Nykodýmové.

„Hotové pečivo – výsledky tréninku v pekařských dílnách v Pardubicích pod dohledem pana
Dorffera“

23. 5. – první den Dnů chleba – proběhl trénink
pekařského družstva. Byl zaměřen na správný postup
výroby tradičních francouzských baget. Pan Dorffer
prakticky vysvětlil celý postup výroby. Pozornost byla věnována také plundrovému a kynutému jemnému
pečivu. Pan Dorffer navrhl několik kreativních způsobů zpracování jemného pečiva. V nadcházejících trénincích se team zaměří na kritéria, která se při soutěži
v Poznani budou hodnotit: váhy pečiva, správné množství těsta, zdobení pečiva, tvarování baget, zpracování
uměleckého díla atd.
24. 5. byl oficiálně představen české pekařské veřejnosti team pekařů. Během živého vstupu pana Dorffera proběhla krátká prezentace soutěže, její filosofie
a hlavní myšlenka. Pan Dorffer připomenul, že hlavním smyslem soutěže je sjednotit pekaře na celém světě, dát šanci vyniknout jejich zručnostem, zvýšit medializaci pekařského odvětví a přispět tedy ke zvýšení
jeho lesku. V konečném důsledku by tato pozitiva měla přinést respekt pekařům, resp. celému pekařskému
oboru ze strany veřejnosti, spotřebitelů a v neposlední řadě také odběratelů.
Ondřej Cedidla
Marketing Manager
(koordinátor českého teamu pekařů)

Kdo vyvíjí potraviny českým výrobcům?
Jednou z mála firem v Čechách
specializovaných na vývoj potravin a související služby pro výrobce potravin a pro obchodníky
s potravinami je ANNITA a. s., založená v roce 1995.
ZABÝVÁ SE ZEJMÉNA:

– vývojem výrobků
– poradenstvím v technologii
a racionalizací výroby
– úsporami surovin a práce
– využitím výrobních zařízení

Vývoj potravin byl vždy silnou
stránkou firmy, která poskytovala
vždy služby ve vývoji a technologické poradenství mnoha výrobcům potravin v různých odvětvích.
Vývoj ve firmě ANNITA a. s. stále
vede Ing. Jiří Hotzký, absolvent SPŠ
potravinářské technologie a VŠCHT.
Většinu života zasvětil vývoji potravin a vylepšování výrobních postupů. Později řídil svoji firmu BONITA
s. r. o., včetně jejího vývoje. Dnes ve
svých 55 letech se již chce věnovat
pouze svému koníčku – vývoji potravin a technologiím jejich výrob.

Při vývoji určitého výrobku pomáhá firma svým klientům i s marketingem výrobku (druh, chucení, balení …). Z vývoje společnosti ANNITA
a. s. již vyšly stovky úspěšných receptur, které se na trhu uplatňují
a to v tak rozdílných oborech jako
nápoje, instantní jídla, pekařské přípravky, uzeniny, stabilizátory, mražené smetanové krémy, čokoládové výrobky, dezerty, extrudované výrobky,
těsta v prášku, plněné trubičky a řada dalších.
Práci společnosti ANNITA a. s.
zajišťují stálí pracovníci pouze zčás-

ti. Spolupracuje intenzivně se špičkovými odborníky z různých oborů,
a tak je schopna zajistit nejlepší poradenství pro celé spektrum potravinářských výrob v Čechách a na Slovensku.
Veškerá spolupráce s výrobci se
děje při zachování naprosté mlčenlivosti. I externí pracovníci jsou zcela vázáni zachováním obchodních tajemství klientů.
Dnes se již málokterý výrobce potravin váže jen na svůj vlastní vývoj.
Pro malé a střední výrobce je příliš

nákladné zaměstnávat specialisty
vývojáře. Velké firmy více využívají „outsourcing“ (zadávání prací externě) a více se soustředí na vlastní
předmět podnikání. Vývojové firmy
jako ANNITA a. s. se tak stávají důležitými partnery velkým i malým výrobcům potravin.
ANNITA a. s.,
Smotlachova 1,
142 00 Praha 4,
tel./fax: 244 470 085,
mobil: 775 617 200
e-mail: annita.as@volny.cz

14 / z domova – informace

Potravinářský zpravodaj 7 / 2007

Zrychlené nastartování fermentace
a zvýšení tolerance u pšeničných těst
Jakost pekařských výrobků je podmíněna kvalitním zráním
a kynutím těst. Díky fermentačním pochodům kvasinek se v těstě
v průběhu zrání a kynutí postupně zvyšuje koncentrace kypřícího
plynu CO2, který zvyšuje velikost pórů s následným nárustem objemu pečiva. Pokud je doba zrání a kynutí těsta dlouhá, stěny pórů se
potrhají a celkový růst objemu těsta se zpomaluje nebo až zastaví.
Snížení růstu objemu těsta má též za následek nedostatečná doba
zrání a kynutí těsta. Nedostatečně nakynutá těsta se sníženou koncentrací kypřícího plynu CO2 nedosahují optimální velikosti pórů
a finální objem pečiva je nižší a výrobky bývají často též nevzhledné a potrhané.
Zvláště u průmyslových pekáren dochází při výrobě běžného
pečiva k podcenění optimální doby fermentace. S vidinou vyšší produktivity práce se výkony výrobních linek neúměrně zvyšují a tím
na druhé straně dochází ke zkracování doby kynutí klonků v kynárnách. Obecně je možno konstatovat, že nedostatečná fermentace
pšeničných těst má za následek mimo jiné znehodnocení chuťových

vlastností a v neposlední řadě dochází k snížení čerstvosti a vláčnosti výrobků.
Společnost Puratos CZ, a. s., nabízí celou řadu tekutých a práškových zlepšujících přípravků, které urychlují fermentaci a navíc zvyšují toleranci pšeničných těst při zpracování. Jako příklad je možno uvést absolutní novinku na trhu 1% tekutý zlepšující přípravek
Hydra Sprint.
Enzymový komplex u přípravků urychlující fermentaci reaguje
intenzivněji na začátku zrání a kynutí a velmi rychle štěpí škrob na
zkvasitelné, jednodušší cukry, které jsou rychle využívány kvasinkami. Enzymovým štěpením škrobů vznikají jednodušší cukry (oligosacharidy), které jsou strukturně podobné sladovým cukrům. Tyto
se dále výrazně podílí na finální sladové chuti, pružné střídě a atraktivnímu zabarvení. Vedle zvýšení objemu a prodloužení čerstvosti
pečiva pekaři při výrobě velice ocení elastické těsto se sníženou lepivostí. Společně s rychlejším nastartováním fermentace má vyrobené
těsto vyšší stabilitu při výkyvech výroby (částečné přerušení výroby,

nestabilní teplota a relativní vlhkost v procesu kynutí) a taktéž má
těsto vyšší stabilitu vůči kolísající kvalitě používaných surovin.
Vyrovnaná optimální kvalita určitého druhu pečiva je vedle přidaných surovin a nastavení technologie dána také použitím kvalitního
zlepšujícího přípravku. Zvláště při kapacitně předimenzované výrobě běžného pečiva s omezenými možnostmi nakynutí těsta se pro
výrobce vyplatí upřednostnit enzymově aktivní zlepšující přípravky,
které rychle nastartují fermentační činnost a zároveň zabezpečí zvýšenou toleranci při zpracování těst.
Společnost Puratos CZ, a. s., nabízí kompletní, technologický servis.
Naši specialisté navrhnou optimální řešení přímo na míru pro
danou výrobní linku.
Přesvědčte se sami, že výrobky s přídavkem enzymově aktivních
zlepšujících přípravků mají atraktivní vzhled, prodlouženou čerstvost a příjemnou sladovou chuť.
Ing. Ladislav Šindela, Research Manager, Puratos CZ, a. s.

Coldfil

Chuť bez kompromisu
Svět se ale rychle mění a dnešní zákazník požaduje víc – nejen originální
a atraktivní pekařské a cukrářské výrobky, ale především jedinečný chuťový zážitek.
Proto jsme vyšli z původní receptury a s pomocí posledního know-how připravili vanilkový krém,
který je svou texturou a vlastnostmi plně srovnatelný s klasickými vařenými pudinky. Bez kompromisu na chuti.
S Coldfilem přichází hotový krém v praktickém balení. Tradičně jemná textura, výborná chuť,
vůně a skvělá zpracovatelnost jsou vlastnosti, které Coldfil
předurčují k plnění veškerých pekařských a cukrářských výrobků za studena,
využití v cukrařině i kuchyni a všude tam, kde zákazník ocení chuťovou výjimečnost vašich výrobků.

Cremfil
Puracrem

www. puratos.cz

Generace pekařů a cukrářů připravovaly pro své zákazníky den co den tradiční pudinkové krémy.
Bohatá chuť mléka s vanilkou, pomalu vařeného s cukrem, vejci a moukou,
byla po staletí základem všech pudinků a krémových náplní.

Puratos CZ, a. s. kromě Coldfilu nabízí další krémy s různými vlastnostmi.
Záleží jen na vašich požadavcích, který krém pro vás bude ten pravý.

Cremfil
Cremfil je vysoce kvalitní hotová krémová náplň
s výjimečnou trvanlivostí (až 2 měsíce) ve finálním výrobku.
 naprosto termostabilní (pečení, mrazení)
 díky minimální vodní aktivitě se „neztrácí v těstě“ ani při pečení
 nekysne, stále stejná kvalita dokonce i v létě
 Cremfilem lze prodloužit trvanlivost klasického pudinku
 široká škála příchutí – vanilka, čoko, vaječný likér, karamel, smetana, cappuccino
Puracrem
Univerzální hotový pudinkový krém lahodné vanilkové chuti.
 termostabilní (pečení, mrazení)
 libovolně dochutitelný

Puratos CZ, a. s., Modřická 63, 664 48 Moravany u Brna, tel./fax: 547 244 165, 547 244 180, e-mail: info@puratos.cz, www. puratos.cz
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Kompletní
koblihový
program
–

V Š E

O D



J E D N O H O

D O D AVAT E L E

Pro výrobu těsta

Koblihové koncentráty



Na posyp

Nevlhnoucí posypové cukry



Pro smažení

Rostlinné fritovací tuky – Vortella



Strojní vybavení pro výrobu

Fritézy na smažení koblih, plničky



Zjišťování stavu
fritovacího tuku – TESTER
I n g . M I R O S L AV L I PAVS K Ý,
PFAHNL BACKMITTEL, spol. s r.o., LITOMYŠL
Již druhým rokem hovoříme v souvislosti s filtrováním o prodloužení životnosti fritovacího tuku. ŽIVOTNOST fritovacího tuku prodlužujeme filtrováním, tj. tím, že fritovací tuk čistíme přes hrubý a jemný filtr. V této souvislosti připomínáme, že ve spolupráci s firmou SVAM
Litomyšl spol. s r. o. nabízíme Filtry na fritovací tuk.
Stav fritovacího tuku můžeme hodnotit mnoha
metodami. Mnoho let jsme používali spolehlivý
rychlotest – soupravu FRITEST, kterou jsme posuzovali stav fritovacího tuku. Tento rychlotest je
založen na kolorimetrické metodě použitého tuku, na principu určení alkalické barvy.

Používáním Testeru stavu fritovacího tuku značně
optimalizujeme naší výrobu:
Za prvé – vyrábíme EKONOMICKY – jsme si
EKONOMICKY jisti, že fritovací tuk
vyměňujeme, až když je to skutečně
potřeba.

Barva fritovacího tuku se používáním mění (fritovací tuk stárne), barvu použitého fritovacího tuku porovnáváme s talonem.

Za druhé – máme JISTOTU, že VYRÁBÍME
zdravé produkty, že smažíme na zdravotně nezávadném tuku.

Jakmile jsme začali fritovací tuk čistit – filtrovat, FRITEST jsme museli přestat používat. A to
z jednoduchého důvodu. Barva filtrovaného tuku
se neměnila nebo jen velmi nepatrně.

Prezentované přístroje si můžete na zkoušku
zapůjčit.

Pro ošetřování fritovacího tuku

Filtry na tuk
TESTER stavu fritovacího tuku
Technologický servis

Hledali jsme tedy jinou stejně dobrou a rychlou
možnost. Dnes Vám chceme představit dva typy
TESTERu stavu fritovacího tuku, které jsme zařadili do naší nabídky: TESTER TESTO 265 a TESTER – EBRO FOM-310.
Jedná se o ruční přístroje pro rychlou kontrolu stavu fritovacích tuků. Měří se tzv. polární podíl (polární částice) – hodnota TPM – Total Polar Materiáls. Hodnota polárního podílu TPM popisuje stárnutí oleje. V tabulce je ukázáno, jakou
hodnotu TPM mají jednotlivé státy stanovenou
buď zákonem nebo doporučenou.

Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.,
Litomyšl, tel: 461 612 405, e-mail: pfahnl@pfahnl.cz

Přístrojem TESTER je možné měřit následující
úlohy:
– teplotu fritovacího oleje – jako informaci pro
správné nastavení fritéz nebo kontrolu vestavěných teploměrů či termostatů
– hodnotu TPM (Total Polar Materials – polární
podíl) – informaci o stavu oleje

Přístroje jsme testovali na několika provozech
– Jizerské pekárny, spol. s r. o. – pekárna Česká
Lípa, Michelské pekárny a. s., Praha, BEAS a. s.
– pekárna Lično. Můžeme říci, že práce s přístroji byla velmi jednoduchá a snadná.
Stát
TPM
Hodnoty stanovené zákonem:
Rakousko
27 %
Belgie
25 %
Francie
25 %
Maďarsko
30 %
Španělsko
25 %
Švýcarsko
27 %
Portugalsko
25 %
Doporučené hodnoty:
Itálie
25 %
Německo
24 %
Finsko
25 %

PECUD
– výrobní
a obchodní
družstvo
Žandov
zvítězilo
na Dnech
chleba 2007
v Pardubicích
v kategorii
„ŘEMESLNÝ
CHLÉB“

www.pecud.cz
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Upozorňujeme, že nové číslo časopisu
Revue Speciál vyjde 15. srpna 2007.
Objednávky adresujte
na naši redakci: AGRAL s. r. o.,
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
nebo na zasilatelství
ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3
Více o časopisu se dozvíte na

www.agral.cz
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Michelské pekárny a. s.
nabízejí všem svým zákazníkům a spotřebitelům:
 Široký sortiment chlebů včetně tmavých
 Čerstvé běžné pečivo a veky
 Jemné pečivo, buchtičky, koláče, hřebeny, záviny,
plundry a trvanlivější cukrářské výrobky
 Speciality: Metro dezerty, Víkendové pečivo,
Křehké plátky včetně bezlepkových druhů, listové těsto,
perníkový sortiment výrobků, zmrazené plundrové
a listové polotovary
 Zkuste ochutnat

POSLEDNÍ NOVINKY:
Taštičky se slanými náplněmi
– brokolicovou, houbovou, zeleninovou, Chléb Zrníčko,
Chléb lámankový, Kostka tmavá s posypem,
Rustikální pečivo, Müsli pečivo, Bageta cereální, Michaela,
Motýlek a zcela nový smažený program – koblihy,
vdolečky, kroužky, vrtule, banánky.

Michelské pekárny a. s.
Pekárenská 10/1151, 141 00 Praha 4
tel. : +420 241 026 111
fax : +420 241 485 012
E-mail : obchod
obchod@
@pekarny-michle.cz
www.pekarny-michle.cz

Firma LAPEK, a. s.
Výroba
pšenično-žitného
chleba vychází
z tradičního
vyvádění
třístupňového
kvasu, který
zabezpečuje
přirozenou vůni
a chuť chleba.
K výrobě těsta
je použito
nejmodernějšího
strojního zařízení,
kde jsou veškeré
suroviny dávkovány
přes váhy. Linka je
řízena počítačem
a veškeré důležité
veličiny jsou
archivovány na
serveru. Chléb
vyrobený ve firmě
LAPEK a. s. má stále
vyrovnanou kvalitu
a spokojenost
spotřebitelů se
projevuje nárůstem
výroby.

Bližší informace poskytne výrobní ředitel p. Josef Rutsch,
tel.: 567 574 411, fax 567 308 620, e-mail: lapek@lapek.cz
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Na Dnech chleba v Pardubicích
jsme získali v soutěži
„ O nejlepší chleb roku 2007“
v kategorii „ Konzumní chléb“
ocenění za Vynikající výrobek.
www.nopek.cz

L. KLÍMA
AUTOMATICKÉ MLÝNY KŘESÍN - LIBOCHOVICE s.r.o.
Dobré Pečivo je značka pro dlouhodobě úspěšné produkty,
která zaručuje jejich vysokou a stálou kvalitu.
Všechny tyto výrobky jsou dostupné v široké obchodní síti.

ZKUSTE OCHUTNAT ….
 Široký sortiment chlebů včetně tmavých
 Jemné pečivo, buchtičky, koláče, hřebeny,
plundry, záviny, šátečky, vánočky
 Víkendové pečivo, Toustové bulky

Mlýn v Křesíně je dodavatelem všech druhů žitných mouk
a držitel ocenění
PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2001, 2002 a 2005
v kategorii mouka hladká žitná tmavá
VYNIKAJÍCÍ PEKAŘSKÁ MOUKA ROKU 2006
Mlýn certifikován:

 ISO 9001:2000
 HACCAP ve výrobě a distribuci mlýnských výrobků ze žita

Kvalitní chléb začíná – u žitné mouky z Křesína!
Obchodní kontakty:
L. KLÍMA – AUTOMATICKÉ MLÝNY KŘESÍN - LIBOCHOVICE s.r.o.
Křesín 35, 411 17 Libochovice, telefon: 416 591 431, fax: 416 591 432, e-mail: mlyn.kresin@iol.cz

Michelské pekárny a. s.
Pekárenská 10/1151, 141 00 Praha 4
tel. : +420 241 026 111
fax : +420 241 485 012
E-mail : obchod@pekarny-michle.cz
www.pekarny-michle.cz
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Obsah vlákniny v chlebu a pečivu
Téma wellness potravin, častěji označovaných termínem funkční potraviny, je stále
častějším námětem inzercí a článků v odborném tisku i ve společenských periodikách.
Návrat ke zdravému životnímu stylu je tématem začátku nového století, kdy je lidstvo
sužováno civilizačními chorobami typu obezity, rakoviny, kardiovaskulárních chorob, diabetu a různých alergií. Přitom lékaři a nutriční specialisté dobře vědí, že režim zdravé
výživy může velmi pomoci tyto nemoci pozitivně ovlivnit a zejména jim předcházet.
Snad nejviditelněji se prosazují zástupci oboru
mlékárenství propagující živé probiotické kultury
ve svých produktech. Jejich – na obalech výrobků
uvedená tvrzení – o účincích na lidský organismus
jsou jistě namístě. Existují však také lékařské studie dokládající, že dalším velmi efektivním způsobem podpory správné střevní mikroflóry je konzumace prebiotik.
Správná střevní mikroflóra plní i jiné než čistě
trávicí úkoly. Zvyšuje svou činností obranyschopnost organismu, napomáhá prevenci civilizačních
chorob střev (zejména vzniku karcinomu) a omezuje vznik obezity, případně ji léčí. Aby se mohla tato střevní mikroflóra rozvíjet, potřebuje také
svoje zdroje potravy, kterým se říká PREBIOTIKA. Definice prebiotických látek zní: nestravitelné potravní ingredience se selektivní stimulací. Chemicky jde o oligosacharidy a inulin = tzv.
ve vodě rozpustnou vlákninu, s lokalitou působení zejména v tlustém střevě. Oligofruktóza a inulin byly z rozhodnutí Evropské komise v r. 2001
povoleny jako přídavek do potravin. Není také bez
zajímavosti, že prvním prebiotikem v životě člověka je mateřské mléko, které obsahuje 3–8 g oligosacharidů / 1 l mléka oproti pouze 0,03 -0,06 g
v kravském mléku. I to je jeden z důvodů, proč
jsou kojené děti zdravější.
Prebiotická vláknina je skupinou látek spadajících do širokého pojmu vláknina. Pod tímto pojmem si mnoho lidí představí spíš druhou skupinu, tzv. nerozpustnou (někdy označovanou jako
hrubou) vlákninu, která se liší nejen chemicky, ale
působí zcela odlišným způsobem v lidském těle.

Je to vlastně „čistič“ tlustého střeva, kdy ze sliznice odírá usazeniny nevhodných látek a podporuje
peristaltiku tlustého střeva.
Nařízení EU č. 1924/2006 nyní umožňuje celkový obsah vlákniny v potravině definovat jako
jednu ze sledovaných hodnot. Toto nařízení tak
určuje stejné podmínky použití výživových a zdravotních tvrzení pro všechny členské státy EU. Zejména pekařskému oboru se tak otevřel větší prostor k využití následujících definic, jež je možné
uplatnit na obalech chlebů a pečiva:

Pro vlákninu platí tvrzení, že potravina je:
– zdrojem vlákniny při obsahu min. 3 g vlákniny
/ 100 g výrobku nebo min. 1,5 g / 100 kcal výrobku.
– s vysokým obsahem vlákniny při obsahu min. 6 g
vlákniny / 100 g výrobku nebo min. 3 g vlákniny
/ 100 kcal výrobku.
Navíc v případě přirozeného výskytu je možné
použít tvrzení: „Zdroj přirozené vlákniny“ nebo
„S vysokým obsahem přirozené vlákniny“.
Společnost IREKS ENZYMA jako dodavatel su-

rovin, know-how a technologického servisu pro pekárny představila svůj program VitalFIT. Ten obsahuje celou škálu výrobků, u kterých je tak vysoký
obsah vlákniny, že výrobci při jejich použití mohou
využít výše uvedená tvrzení. Záleží pouze na pekařích, resp. na obchodnících, pro který druh chleba
a pečiva se rozhodnou nebo jaký sortiment vyberou pro své prodejny. Naše společnost je připravena dodat nejen patřičné suroviny pro vlastní výrobu
pekařského zboží, ale bezplatně poskytnout i akreditovanou laboratoří získaná data obsahu vlákniny
i jiných energetických a nutričních hodnot.
V programu VitalFIT s možností použití výživového tvrzení pro označení vlastního výrobku:
„Pekařský výrobek s vysokým obsahem přirozené
vlákniny“, nabízíme tyto možnosti:
– LUPIKORN – světlý chléb se zlatou kůrkou vlivem použité lupinové mouky, díky své jemnosti
střídy i v chuti je zejména vhodný pro děti.
– RedCorn – výrobek se světlou střídou a kůrkou,
s dobře viditelnými vínově-červenými částicemi
hrubého šrotu z tzv. červené pšenice.
– Královský Graham – oblíbený chléb a pečivo
v nové, vskutku královské kvalitě s mnohem
vláčnější nedrobivou střídou.
– Slunečnicový chléb – tradiční receptura oblíbeného chleba vyráběného ze směsi Cereal 2001,
který již zákazníci nakupují téměř 15 let!
– Lněný chléb – patří do stejné kategorie výrobků z Cereralu 2001, s recepturním přídavkem
lněných semen je pak celkový obsah vlákniny
opět velmi vysoký.
Z naměřených hodnot obsahů vlákniny ve výrobcích vyplývají námi garantovaná výživová tvrzení, a to za předpokladu dodržení technologických receptur.
Ing. Eva Nováková
IREKS ENZYMA s.r.o.
www.ireks-enzyma.cz
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Upečte si
zdravý chléb
přesně podle
své chuti!
Trendem moderní doby je upéct si chleba
doma. Typickou vůni čerstvého pečiva linoucí se kuchyní nic nenahradí a není nad domácí chléb vytažený z trouby. Zejména tehdy,
když je příprava chleba rychlá a jednoduchá,
když navíc nepotřebujeme domácí pekárnu,
ale postačí i obyčejná trouba.
A právě to všechno splňují nové výrobky na našem trhu – směsi na pečení různých druhů chleba
VITALCO, které firma Omega nedávno uvedla na
trh. Značka VITALCO je značkou registrovanou
a značkou garantující kvalitu. Všechny suroviny
použité v těchto směsích jsou přísně kontrolovány, nejsou v nich použita umělá barviva ani konzervační látky. Směsi VITALCO obsahují vitaminy, minerály a vlákninu v jejich přirozené a tím
i lépe stravitelné formě.
Firma Omega vyrábí 2 řady směsí VITALCO,
které celkem obsahují 5 druhů chleba. Je to řada
Domácí Blues a Piknik Blues. Kilové balení v ekologicky odbouratelném obalu jednotného designu
skrývá pokaždé jinou směs, včetně směsí na chleby celozrnné. Řada DOMÁCÍ BLUES obsahuje
směs na dýňový, kmínový a nejtmavší slunečnicový chléb. Z dalších dvou variant si můžeme vybírat u řady PIKNIK BLUES – je to tmavší Piknik
vícezrnný chléb a světlý Piknik sandwich chléb.

Obchodní řetězec Interspar je již od svého vstupu na český trh průkopníkem poctivé řemeslné pekařské výroby. I proto
jsou všechny naše hypermarkety vybaveny vlastní produkční pekárnou. V současné
době v nich vyrábíme okolo 60ti druhů čerstvých výrobků s vlastní recepturou. Naší
specializací jsou především tmavé a vícezrnné výrobky, jako jsou například populární cereální, pohankové a slunečnicové rohlíky, značkové kornspitzy a mnoho dalších
druhů pečiva.
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Z kilového balení upečete dva bochníky chleba
po 700 g.
V dohledné době bude moci trh přivítat i nejnovější řadu směsí – připravovanou řadu Fitness.
Ze směsí domácí pekař nebo pekařka může vyčarovat i chléb, který bude vylepšený podle chuti strávníků. A to buď přidáním různých surovin
podle návodu na obalu anebo zcela podle vlastní fantazie. Směs na kmínový chléb může obohatit o slaninu nebo podmáslí, směs na slunečnicový chléb o švestky a lískové oříšky nebo meruňky
a kešu oříšky a směs na vícezrnný chléb o olivy
nebo cibuli. Dále může ze směsi na dýňový chléb
připravit chutný mrkvový nebo zeleninový chléb
a ze směsi na sandwich chléb speciální pochoutku s čokoládou oblíbenou hlavně dětmi. A samozřejmě ještě spoustu jiných variant.
Nově připravovaná řada FITNESS bude nejprve obsahovat dva druhy chlebů: tmavý chléb „Slunečnicový speciál“ a světlý „Grahamový chléb“.
Jelikož trend domácího pečení získává na oblibě,
budeme pokračovat v rozšiřování pečivových směsí, přičemž se samozřejmě budeme při vývoji řídit
přáním našich zákazníků.
Chléb můžete péct v domácí pekárně i v klasické troubě.
Příprava je opravdu snadná. K 500 g směsi přidáme 15 g čerstvého nebo 7 g sušeného droždí
a množství vody dle dané receptury. Zamícháme
a na válu vytvarujeme šišku, kterou vložíme do
olejem vymazané formy na biskupský chlebíček
(délka 26 cm). Necháme kynout na teplém místě. Když je těsto v úrovni okraje formy, vložíme
do trouby a pečeme při teplotě 230 °C po dobu
45 minut. Pokud nemáme formu, můžeme chléb
upéct i na plechu (ale těsto musí být tužší, což
znamená, že ubereme zhruba 20 ml vody uvedené
v receptuře). Vytvarujeme z těsta bochník a vložíme vykynout do ošatky. Po vykynutí těsto opatrně vyklopíme na plech a vložíme do trouby. Teplota i doba pečení je stejná. Pokud budete chléb
péct v domácí pekárně, do formy v přístroji nalijeme nejprve vodu pak nasypeme směs a nakonec
droždí. Nastavíme program v délce 2 hodin. Vše
ostatní udělá domácí pekárna za nás.
Hodnocení našich směsí necháváme na našich
zákaznících. Potěšil nás třeba dopis, ze kterého citujeme: „Nedávno jsem našla reklamu v časopise
na chleby VITALCO. Protože ráda peču, zvědavost mi nedala a směs jsem zakoupila. Byla jsem
velice mile překvapená. Nejen, že se chléb skvěle
peče, udělá skvělou kůrčičku, ale nádherně voní.
Moje rodina si ho tak oblíbila, že ho musím péct
obden. Ráda bych vám blahopřála k tak skvělému a kvalitnímu výrobku. Mnoho úspěchů a hodně zákazníků!“
Proto by naše výrobky měly mít čestné místo
na pultech všech prodejen.
Andrea Holišová

V naší nabídce jsou i tradiční žádané české
výrobky z běžného tukového těsta, jako jsou
křupavé pletýnky nebo slané uzlíky.
Dalšími velmi oblíbenými výrobky z vlastní pekárny jsou chlebové dalamánky a náš
nejprodávanější kmínový chléb, u kterého jsme
v loňském roce vylepšili recepturu a vyrábíme jej
z přírodního žitného kvasu. Stále vyhledávanějšími
výrobky se stávají i různé pekařské speciality, jako jsou například rohlíky se slaninou a sýrem,
škvarkové placky, bramborové či kukuřičné bulky
nebo různě ochucené a obohacené speciální chleby. Velké oblibě zákazníků se rovněž těší naše

Stačí přidat jen vodu a droždí
Bez chemických barviv a konzervantů
Sídlo a název firmy: Omega CZ spol. s r. o.
Náchodská 2552, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00
Tel.: +420 281 021 420, fax.: +420 281 021 450

výrobky ze sladkých jemných těst připravované
dle originálních receptur, jako je například štola
rozinková, řezané ovocné koláče či tradiční koláč
našich babiček s rebarborou.
Nezanedbatelnou součástí našeho sortimentu jsou také tzv. dopeky. Jedná se o speciální polotovary různých chutí a náplní, které dopékáme
před zraky zákazníků dle aktuálních požadavků a
tím jim zaručujeme jejich absolutní čerstvost. A
právě čerstvost a nejvyšší kvalita je základní filozofií Intersparu. I proto preferujeme především
vlastní výrobu, kterou dle přání a požadavků
našich zákazníků doplňujeme o oblíbené regionál-

ní dodavatele, kteří rozšiřují již tak bohatý základní pekárenský sortiment.
Součástí oddělení je také úsek cukrárny s velkou šíří nebalených i balených zákusků a dortů
od různých dodavatelů. I zde dáváme na našich
pobočkách prostor pro místní vyhlášené cukráře.
O plynulý chod produkčních pekáren i celého
úseku pečiva se kromě pracovníků z oddělení
prodeje starají také zkušení technologové, kteří
se mimo jiné podílejí na výběru a konečném vývoji nových výrobků.
Martin Gomola
Sortimentní manažer
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Bratrům Zátkovým
patřila největší těstárna
i sodovkárna císařství
Praha (bo) – Rodina Zátkových patřila k nejvýznamnějším podnikatelským rodinám
na jihu Čech. Podnikala v potravinářství, a to hned v několika odvětvích – vlastnila mlýn, sodovkárnu, pekárnu, a především výrobnu těstovin. Zakladatelem podnikatelské dynastie byl Hynek Zátka, úspěšný podnikatel, ale i horlivý vlastenec a politik. Zátka měl se svou ženou Terezií Marií devět dětí. Podnikatelskou štafetu převzali především synové Ferdinand, Vlastimil a Dobroslav. Od úmrtí Vlastimila Zátky
uplynulo 4. června 100 let.
V roce 1850 založil Hynek Zátka obchod
se solí, zemědělskými plodinami a sádrou.
Již po několika letech získal značný kapitál,
který obratem investoval. V roce 1869 rekonstruoval v Březí u Boršova nad Vltavou
na Českobudějovicku mlýn a založil v Libniči velkostatek. Jihočeské podnikání svého
otce poté převzal právě syn Vlastimil. Starší
Ferdinand založil významný potravinářský
podnik v Praze-Karlíně, jehož plný název
zněl: „Firma Dr. F. Zátka, továrna na cikorii a fíkovou kávu, největší rakouská továrna
na vodu sodovou, továrna na víno šampaňské a na hořčici“. A záhy se stal největším
výrobcem sodových vod v rakouském mocnářství.
Vlastimil, který se narodil 11. srpna 1851,
se svým mladším bratrem Dobroslavem
v roce 1884 založili firmu Bratři Zátkové
Monopol, do které patřil například zmodernizovaný mlýn v Březí, výrobna těstovin,
největší svého druhu v Rakousku-Uhersku,
a pekárna. Vlastimil s Dobroslavem také zahájili na jihu Čech výrobu sodové vody a limonád, věhlasu svého bratra ale nedosáhli.
Sodovkárnu později přesunuli do Českých
Budějovic, aby mohli lépe vyžívat kvalitního pramenu v Dobré Vodě.
V roce 1901 Vlastimil přesídlil do Prahy,
kde po smrti bratra Ferdinanda převzal je-

ho společnost, jíž rozšířil a zmodernizoval.
Když v roce 1907 zemřel i Vlastimil, ujal
se řízení všech firem nejmladší Dobroslav.
I on podnik dále modernizoval, mimo jiné
postavil sodovkárnu v Praze-Holešovicích
a moderní budovu v Karlíně, kde zahájil
výrobu oplatek, keksů a jemných pečiv.
Do dějin se zapsal také druhorozený
z bratrů August Pantaleon, který se sice
bezprostředně nepodílel na řízení Zátkových podniků, o to více se zapojil do života
politického i hospodářského. V roce 1878
získal otcův mandát do zemského sněmu
a podržel jej 23 let. Po vzniku Československa v roce 1918 byl jmenován předsedou
městské správní komise v Českých Budějovicích. Zasloužil se o vznik řady škol, kulturních a hospodářských institucí či národních spolků.
Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků, potravinářská výroba byla zastavena a nahrazena vojenskou. Původní majitelé se do zdevastovaného mlýna a těstárny směli vrátit
až po roce 1945. V roce 1948 byl kombinát
znárodněn a rodina Zátkova odešla do emigrace. V současnosti na tradici rodinné firmy navazuje společnost Bratři Zátkové, kterou založil management Mlýnů a těstáren
Březí spolu s dědici rodiny Zátků.
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Jan Prantl slaví 65. narozeniny
Když se počátkem 90. let v odborných
kruzích rozneslo, že podnik Masný průmysl Žirovnice restituuje a následně dílčí část dokupuje pan Jan Prantl, nikdo
z odborné veřejnosti mu nedával valné
naděje na úspěch. Upřímně řečeno, proč
by měl? Vždyť přicházel člověk, který
v daném oboru neměl žádné zkušenosti,
člověk, který svůj předcházející život věnoval těžké a odpovědné práci ve Vítkovických železárnách. Přebíral podnik, který
přes svou tradici vyžadoval nemalé investice a impuls pro jeho další rozvoj.

jí v jeho podniku na postech odborných
ředitelů. Pro pana Prantla předcházející
život nebyl lehký. Ale nikdy si nestěžoval
na jeho nepřízeň. Vždy věděl, že se musí
spolehnout na sebe, rodinu a své spolupracovníky. Nikdy nic předem nevzdával.
Proto, když počátkem 90. let minulého
století v rámci restituce dostal možnost
převzít zpět továrnu po svém otci a provozovat ji dál, výzvu přijal. Od 1. 7. 1992
začíná podnikat. Počátky pro něj nebyly lehké, sžíval se s novým oborem, prostředím a lidmi. Musel hledat řešení řady

Pan Jan Prantl se narodil 9. 6. 1942
v Třebíči, ale své dětství již prožíval
v Žirovnici. Po skončení školní docházky se vyučil ve strojním oboru v leteckém
podniku Orličan v Chocni, ale na dlouhých 30 let zakotvuje v Ostravě ve strojním provozu těžká mechanika Vítkovice. Zde si doplnil vzdělání vystudováním
průmyslové školy. V podniku působil na
více postech, z toho více jak 20 let vykonával funkci předáka střediska montáže.
V Ostravě se také oženil a vychoval zde
dva syny, kteří v současné době pracu-

problémů, které před něj, nového majitele, stavěla doba. Slouží mu ke cti, že se
se vším popral s houževnatostí jemu vlastní. Postupně kolem sebe vytvořil tým lidí,
s kterými přebudoval podnik v Žirovnici
tak, že je v současné době vnímán jako
stabilizovaná firma v oboru masného
průmyslu s růstovým potenciálem.
Co popřát panu Prantlovi k jeho jubileu? Především pevné zdraví a mnoho
nezbytné životní pohody podepřené jak
dobrými výsledky své firmy, tak spokojeným pocitem uprostřed své rodiny. ČSZM

OLMA získala ocenění Mlékárenský výrobek roku 2007
Olomouc – U příležitosti oslavy Světového dne mléka, která proběhla v úterý 29. května
2007 v Praze pod záštitou ministra zemědělství ČR Mgr. Petra
Gandaloviče a předsedy Českomoravského svazu mlékárenského
pana Michala Němce, byly předány diplomy za vítězství v soutěži
o nejlepší mlékárenské výrobky roku 2007. Zástupci úspěšných společností převzali diplomy
za první místa v jednotlivých kategoriích, první místo v hodnocení
mediální komise a diplom za nej-

úspěšnější výrobek roku. OLMA,
a. s., Olomouc, si odtud odvezla
titul „Mlékárenský výrobek roku
2007“ za dezert Flirt v kategorii
specialit.
Pátého ročníku hodnocení výrobků se zúčastnilo 16 výrobců, kteří do
hodnocení přihlásili celkem 40 výrobků. Do soutěže byly zařazeny výrobky, které byly uvedeny na trh v období od 1. dubna 2006 do 30. března
2007. Hodnoceny byly výrobky v šesti kategoriích – tekuté výrobky, jogurty a zakysané výrobky, tvarohy a tva-

rohové výrobky, másla, přírodní sýry a speciality. V kategorii speciality
získala OLMA, a. s., první místo za
dezert Flirt s příchutí tiramisu – mocca a druhé místo taktéž za dezert Flirt
s příchutí meruňka – oříšek, které
uvedla na trh letos v březnu.
Další vítězné ocenění získal dezert

Flirt v soutěži Výrobek Olomouckého
kraje, kterou už druhým rokem pořádala Agrární komora Olomouckého kraje. Do soutěže, jejíž vyhlášení
výsledků proběhlo 17. května v Přerově, se přihlásilo 35 firem se sedmdesáti osmi výrobky. Stejně jako v předchozí soutěži získaly vítězné výrobky
certifikát a právo na označení zvláštním logem.
OLMA, a. s., je druhým nejvýznamnějším výrobcem mléčných výrobků v ČR. Byla založena v roce 1970
a v roce 1994 se stala akciovou společností. Majoritním vlastníkem společnosti je Milkagro a. s., Olomouc

(sdružení prvovýrobců a dodavatelů
mléka). Dalším významným akcionářem je firma Eligo a. s., která vlastní
40% podíl. Mlékárna OLMA, a. s., je
ryze českou společností, splňující ty
nejnáročnější kritéria výrobní i ekologické kvality, jejíž sortiment je na světové úrovni a garantuje svým zákazníkům výrobky a služby, které jsou plně
srovnatelné s mezinárodní konkurencí. Převážnou část produkce tvoří čerstvé a trvanlivé mléko, jogurty, jogurtové nápoje, dezerty, másla a ostatní
zakysané výrobky. Ročně OLMA, a. s.,
zpracovává více jak 260 mil. litrů mléka a zaměstnává 556 lidí.

Biopotraviny jsou stále více žádané
Olomouc – Segment biopotravin se díky měnícímu se životnímu stylu spotřebitelů stále rozrůstá. Přibývá také českých výrobců
a dodavatelů biovýrobků, kteří díky
stoupající poptávce svůj sortiment
neustále rozšiřují. Mezi ně patří akciová společnost OLMA, která se zpracování biomléka začala
věnovat jako první mlékárna v Čes-

ké republice a certifikát opravňující ji k výrobě biopotravin získala
již v roce 2000.
Ve snaze vyhovět rostoucí poptávce spotřebitelů hledá mlékárna nové
dodavatele biomléka, kterých je
v České republice stále nedostatek.
Přesto se jí díky nově uzavřeným kontraktům s dodavateli v zahraničí poda-

řilo zvýšit nákup biomléka na 20 000
litrů denně, což je o třetinu více než
v loňském roce. To Olmě umožňuje
rozšířit svůj doposud vyráběný sortiment biovýrobků o novinku zakysaný
nápoj Bio Jogurt Drink s probiotickou kulturou. „Všechny použité suroviny pochází z certifikovaných ekofarem.
Biomléko je zpracováno ve své původní tučnosti, což jen podtrhuje přírodní

charakter výrobku a zvýrazňuje chuťové kvality. Zakysaný nápoj BIO Jogurt
drink neochucený se objevil v prodejnách během června a nabídl spotřebitelům atraktivní alternativu k dosavadním našim biovýrobkům,“ řekl Lubomír Románek z oddělení marketingu
olomoucké mlékárny. „Do budoucna
připravujeme i jeho ochucenou verzi.“
Lubomír Románek, OLMA, a. s.

Podpora potravinářského průmyslu ve Zlínském kraji
Krajská a okresní agrární komora Zlín ve spolupráci s krajským
úřadem Zlínského kraje a Ústavem
potravinářského inženýrství Fakulty
technologické UTB ve Zlíně uspořádaly koncem května a začátkem
června akci zaměřenou na marketingovou podporu potravinářských
výrobků dodávaných do tržní sítě
zlínského regionu malými a středně
velkými výrobci a seminář o možnostech zpracování kozího a ovčího mléka.

Praktický seminář věnovaný možnostem zpracování ovčího a kozího mléka ve vybraných mikroregionech (okresech) Zlínského kraje byl
uspořádán na půdě Ústavu potravinářského inženýrství dne 31. 5. 2007.
V rámci semináře byla prezentována
problematika zahrnující nejen technologii výroby, možnosti financová-

ní rozvojových programů pro tuto
oblast, ale i požadavky na strojně
technologické vybavení, legislativu
a problematiku chovu vhodných plemen koz a ovcí.
V rámci semináře měli účastníci
možnost seznámit se nejen teoreticky s touto problematikou, ale i prakticky, tj. senzoricky ochutnat mléčné
výrobky od domácích výrobců, dále
i kozí a ovčí sýry dovážené z Francie.
Tato část byla doplněna velmi zajímavou a poutavou přednáškou od známého popularizátora francouzských
sýrů pana Ladislava Liklera. V rámci semináře byli účastníci seznámeni
s požadavky na realizaci technologického vybavení mlékárenských provozů, praktickými ukázkami a finančními náklady na pořízení strojně technologického zařízení. Přednášky na
uvedené téma přednesli pracovníci
MILCOM a. s., Praha, Výzkumného

Pohled na účastníky semináře „O možnostech zpracování kozího a ovčího mléka

ústavu mlékárenského Ing. Nehyba
a Ing. Marková, požadavky na strojně technologické vybavení prezentoval Ing. Mrázek ze Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži
a Ing. Hušek, výrobce strojního zařízení z Hradce Králové.
V další části semináře seznámil
přítomné účastníky RNDr. Dovrtěl
z ÚZPI Praha s možnostmi financování těchto projektů ze zdrojů EU
a státního rozpočtu ČR. Odborná
problematika byla doplněna přednáškou MVDr. Mahdalíka, ředitele Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
na téma „Legislativní problematika
z pohledu veterinární správy pro oblast
zpracování potravin živočišného původu“. Ing. Milerski z Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha Uhříněves
ve svém příspěvku nazvaném „Dojná
plemena ovcí a koz“ doplnil informace o oblast prvovýroby mléka.
Seminář byl součástí projektu
„Hodnocení potravinářských výrobků ve Zlínském kraji“, na který navazovala akce „Výrobek Zlínského kraje – Perla Zlínska 2007“. Cílem této akce byla marketingová podpora
malých a středních potravinářských
výrobců a jejich výrobků. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 150
výrobků, nejvíce přihlášených bylo
pekárenských výrobků, dále výrobců
masa, masných výrobků a mlékárenských výrobků. Hodnocení proběhlo
dne 7. 6. 2007 v prostorách senzorické laboratoře Ústavu potravinářského inženýrství Fakulty technologické, UTB ve Zlíně. Hodnocena
byla nejen senzorická jakost výrobků, úroveň designu, ale i funkčnost
obalu, stupeň inovativnosti výrobku,
včetně nutriční hodnoty a zdravotního přínosu (benefitu). Na ocenění „Výrobek Zlínského kraje – Perla

Ing. Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje předává ocenění Perla Zlínska 2007
řediteli s. r. o. IDEMA FOOD Ing. Poláškovi

Zlínska 2007“ bylo navrženo celkem
31 výrobků.
Tato navazující akce vyvrcholila dne 16. 6. 2007 předáním ceny
výrobcům v kulturním domě Elektra
v lázních Luhačovice. Význam této
akce zdůrazňuje i přítomnost hejtmana Zlínského kraje Ing. Lukáše, prezidenta AK ČR Ing. Veleby, zástupce SZIF Kláry Bolečkové, zástupců
Krajské a okresních agrárních komor,
výrobců a široké veřejnosti. V průběhu celé akce bylo umožněno účastníkům ochutnat a seznámit se s oceněnými výrobky a dalším širokým sortimentem potravinářských výrobků.
I když se obdobná akce uskutečnila
již v roce 2006, podařilo se za tuto
krátkou dobu uvést na trh Zlínského
kraje řadu nových výrobků. Potěšitelná byla i skutečnost, že se na trhu
objevily nové výrobky ze skopového

masa jako např. Bačovská klobása od
výrobce CARNEX Francova Lhota,
kuřecí šunka PRESIDENT od výrobce Raciola Jehlička, s. r. o., Uherský
Brod., Valašský frgál velký z Cyrilova
pekařství, s. r. o., a řada jiných.
Vlastní akce však tímto nekončí
a bude pokračovat dne 1. září 2007,
kdy v rámci krajských dožínek proběhne další prezentace v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Cílem akce bude seznámit
širokou veřejnost Zlínského kraje
s oceněnými výrobky, a zajistit tak co
možná největší společenskou a mediální podporu pro úspěšné výrobky
a výrobce.
Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.
Ústav potravinářského inženýrství,
Fakulta technologická,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Projděte
létem
zdravě
a aktivně

Lubomír Románek,
OLMA, a. s.

Pokud hledáte zdroj letní energie
a zároveň lahodné osvěžení, můžete sáhnout po čerstvém ovocném
nápoji „Zdravé Osvěžení“ v novém
větším obalu se 70 g nápoje zdarma. Jogurtová mléka s příchutí jahody nebo pomeranče a karotky
z Mlékárny Valašské Meziříčí jsou
vhodná jako přísun látek podílejících se na výstavbě kostí. Spolu s obsaženými vitaminy zabraňují
svalové slabosti či ztuhlosti. Mléka
v uzavíratelném kartonovém obalu
Pure-Pak® společnosti Elopak jsou
vhodná do kabelky i do batohu.

Výrobky s probiotickými kulturami (slovo probiotika pochází z řečtiny a znamená v překladu „pro život“)
obecně patří mezi potraviny s kladnými účinky na lidský organismus. „Probiotická kultura neboli bakterie mléčného kvašení jsou směsí bakterií několika kmenů. Probiotika v mléce srážejí
a štěpí mléčné bílkoviny, čímž zvyšují
jejich stravitelnost. Dále vytvářejí kyselinu mléčnou, která dodává výrobkům
typickou nakyslou chuť a konzervuje je. Probiotika zvyšují obsah vitaminů skupiny B, ve střevech vytvářejí vitamin K,“ říká odbornice na zdravou
výživu RNDr. Ludmila Oliveriusová,
CSc. Podle kombinace užitých probiotických kultur získávají mléčné výrobky svou specifickou chuť, proto si tento
recept každá mlékárna pečlivě chrání,“
pokračuje dále Ludmila Oliveriusová.
Také obsah vlákniny je velmi vhodnou součástí mléčných produktů. Vláknina má výjimečnou schopnost vázat
toxický odpad ze stravy. Vláknina (též
označována jako nevyužitelné sacharidy) je tvořena celou řadou chemických

sloučenin, které jí dodávají specifické
fyziologické, funkční a nutriční vlastnosti. Může mít pozitivní zdravotní
účinky při prevenci některých onemocnění. Napomáhá při snižování cholesterolu a obezity. Je preventivní ochranou proti civilizačním chorobám.
Nápoj v praktickém kartonu se šroubovacím uzávěrem dodávaným společností Elopak, který chrání před světlem
a uchovává specifickou chuť Zdravého
osvěžení, lze zakoupit ve 400g balení
v ceně do 11,- Kč. Využitelná energie
nápoje je 303 kJ (72 kcal).
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol.
s r. o., vznikla privatizací Beskydských
mlékáren v roce 1992. Postupně se zařadila mezi významné výrobce mléka,
jogurtů a kysaných mléčných výrobků.
Její výrobky jsou zastoupeny po celé republice v celé síti obchodních řetězců
i běžných prodejen.
V roce 2007 získal BIO kysaný nápoj a BIO kysaný nápoj jahoda 1. a 2.
místo v ocenění Nejlepší mlékarenský
výrobek roku 2007.
Redakce
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Rozhovor s Ing. Antonínen Chytilem, MBA,
obchodním ředitelem Pivovarské skupiny PMS Přerov a. s.
PMS

PŘEROV

a. s.

–

VÝZNAMNÝ

Spotřeba piva u nás zaznamenává stále vysokou míru obliby tohoto našeho tradičního a nezaměnitelného nápoje. Vyjádřeno číselně je to cca 160 litrů na jednoho obyvatele, čímž
se ve světovém žebříčku spotřeby piva řadíme na přední místa. Výroba a prodej piva u nás je rozdělena mezi velké hráče a pak malé pivovary s výstavem pod 200 tisíc hektolitrů
ročně. Pivovarská skupina PMS Přerov a. s. nepatří k jedněm
a ani k druhým. V tom je nesmírně obchodně zajímavá. Ale
jsou i další důvody, proč jsme vyzpovídali Ing. Antonína Chytila, MBA, obchodního ředitele této společnosti.
Otázka první:
Pivo – klasická výroba a výroba v CK tancích. Vaše společnost PMS
Přerov a. s. vyznává filozofii klasické výroby piva, která je sice náročnější, ale pozitivně se promítá do senzorických vlastností piva. Vyplácí se Vám tato cesta?
Ano, bezpochyby se nám tato cesta vyplácí. Máte pravdu, že tradiční způsob klasické výroby piva je finančně náročnější, výsledek
se ale vyplatí. Použití vhodných domácích surovin, var na předem
danou stupňovitost, přirozené kvašení na otevřené spilce a dlouhá
doba zrání je na senzorických vlastnostech piva znát. Přináší mu
plnou, vyváženou chuť a dobrý říz. Pivaři po celém světě oceňují
klasicky vařené české pivo především pro jeho kvalitu a lahodnou
chuť. Takové pivo má také jednu zcela unikátní vlastnost, které se
říká pitelnost. Ta způsobuje, že po vypití jednoho piva máte znovu
chuť se piva napít a dát si další. A další. A tady je potom ten základ
pro to typicky české přátelské a zábavné posezení s přáteli v tradičních hospůdkách, které se po staletí podílelo i na pověstné české
pohostinnosti a dobrácké povaze českého národa.
Pivo vyráběné klasickým postupem dobře propojí, sladí a zakulatí
všechny z mnoha tisíc složek, které v sobě obsahuje. Velmi hodně do
všech našich pivovarů investujeme a kompletně je modernizujeme,
aby byly vybaveny nejnovějším technologickým zařízením zajišťujícím stabilní kvalitu. Přitom však stále dodržujícím klasické technologické výrobní postupy, které dělají české pivo českým pivem.
V době, kdy je celý svět přeplněn pivy unifikované chuti, se tradiční
výroba stává významnou konkurenční výhodou. Takové pivo je prostě jiné, lepší. Dokazují to i nejvyšší domácí i mezinárodní ocenění,
která naše piva sbírají jedno za druhým. Všechna tato získaná ocenění jsou z anonymních degustací, kde o kvalitě rozhodují profesionální degustátoři, kteří dopředu nikdy neví, které pivo zrovna hodnotí. Proto mají tato ocenění vysoký punc a opravdu o něčem svědčí.
A získáváme je pravidelně jak doma, tak na mezinárodních soutěžích

LITOVELSKÝ PIVOVAR
je živá historie pivovarnictví. V posledních patnácti letech prošel kompletní modernizací a je vybaven nejnovějším technologickým zařízením. Přesto si dvě stě litovelských pivovarníků zakládá na
tom, že při výrobě piva postupují stejně jako vlastenci, kteří v Litovli před 113 lety založili Rolnický
akciový pivovar se sladovnou. Ječmen na slad jim
pěstují na hanáckých polích, chmel zase v žatecké
nebo tršické pánvi a na vodu mají vlastní studnu.
Klasický varní postup je pro ně zákonem. Současnost i historie se v šestihektarovém areálu litovelského pivovaru doplňují skoro na každém kroku.
V moderní strojovně chlazení pivovarníci nainstalovali expozici původního zařízení jako třeba
vzduchový a čpavkový kompresor, řemenici nebo
nářadí staré kotelny. Ve varně zase patří do jedenadvacátého století jenom nerezové prvky uvnitř
sedmdesát let starých překrásných měděných kotlů zasazených do kardinálského mramoru.
Tradice vaření piva se v litovelském pivovaru
předává jakoby z otce na syna. Mnoho z litovelských pivovarníků je v pivovaru už od svých patnácti let a k tomuto překrásnému prastarému řemeslu se staví jako k něčemu, co není jen jejich
povinnost, ale i koníček. Věnují tomu všechen svůj
volný čas a žijí s tím i celé jejich rodiny. Hrozně
si váží tradice, a proto se také snaží poctivé české
pivovarnictví zachovat.
Když si ve zbrusu nové degustační místnosti litovelského pivovaru otevřete jednu z litovelských
dvanáctek a přesně podle pravidel nalijete do dvou
sklenic, trvá minuty, než pivu klesne pěna a barva
je taky v pořádku. Je to pivo bohaté chuti a střední
plnosti. Má kompaktní dlouhotrvající pěnu a výrazné aroma. A právě litovelská dvanáctka Premium
vozí nejvíce medailí z domácích soutěží i ze světa.
Kromě dvanáctky, která je chloubou a vlajkovou lodí každého pivovaru, vyrábí litovelský pivovar kompletní sortiment piv. Nejprodávanější je
desítka Litovel Classic. V poslední době roste zájem o jedenáctku Moravan především pro její op-
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v zahraničí. To je důkazem, že vařit pivo klasicky se opravdu vyplácí.
Například litovelské pivo nasbíralo v posledních letech zcela ojedinělou sbírku ocenění na celostátních anonymních degustacích. Jako
jediný pivovar v republice získal Pivovar Litovel ve stejném roce první
místo v soutěžích Česká pivní pečeť, Pivo České republiky i nejprestižnější domácí soutěži České pivo pořádané Českým svazem pivovarů
a sladoven. Litovelské pivo uspělo také na světové scéně. Z mistrovství světa piv ve Stockholmu v konkurenci piv ze všech koutů světa
si přivezlo stříbrnou medaili, z Norimberku zase bronzovou Evropskou pivní hvězdu. To bylo loni. V letošním roce navázalo na úspěchy
a sbírka nejprestižnějších ocenění se rozrůstá. Letos získalo opět zlatou a k tomu i stříbrnou Českou pivní pečeť v Táboře a všechny zcela šokovalo v Brně na Pivexu, kde získalo v konkurenci 37 značek piv
z 21 pivovarů kromě Zlatého poháru také druhé a třetí umístění. Nejčerstvějším přírůstkem je první místo a třetí místo na zatím poslední
české degustační soutěži Pivo České republiky 2007.

Otázka druhá:
Na trhu piva je vysoká míra konkurence. Jakými prostředky se dá
prosazovat na našem trhu a jak hodnotíte současné postavení Vaší společnosti PMS Přerov a. s. na trhu ČR? A mohl byste nás seznámit
s prodejními trendy Vaší společnosti za posledních několik let a jak
hodnotíte tento obchodní úspěch? A co export?
Prosazovat se dá jednoznačně kvalitou a zase kvalitou. Český konzument je sice hodně ovlivněn televizní reklamou a starou zažitou
myšlenkou, že všechny české značky piv se stále vaří klasicky a poctivě

timální sladěnost intenzivní aromatické hořkosti
a střední plnosti, výborný říz a velmi dobrou pěnivost. V Litovli se vaří také tmavé pivo středně
karamelové vůně Litovel Dark nebo speciální pivo
s lavinovým efektem Maestro. Svou jemnou chuť
má Maestro díky originální receptuře, která je založena na speciálním poměru chmelu, vody a sladu. Má charakteristickou kompaktní bělostnou pěnu a jantarovou barvu.
Pivovar vyrábí i nealkoholické pivo Litovel FREE.
Zatímco někteří jiní výrobci používají zahraniční
licenční postupy, výroba litovelského nealkoholického piva je založena také na klasických technologických principech. Pivo se vaří ze stejných surovin
jako všechna ostatní piva a při výrobě se musí více
hlídat. Technologické postupy používané v Litovli
jsou vedeny přirozenou cestou, kdy se při výrobě řízeným klasickým kvašením omezuje tvorba alkoholu. Nealkoholické pivo Litovel FREE dodáváme také jako sudové. Nealkoholické pivo v sudech přitom
zatím není zcela obvyklé, většina pivovarů ho nedodává. Litovelský pivovar to dělá již osmý rok.
Důležitým doplňkem a zárukou chuťové pestrosti pro opravdové pivní fajnšmekry je Sváteční speciál 13°. Litovelský pivovar ho vaří již po
tři roky vždy pouze po jedné várce dvakrát do roka. Tento speciální třináctistupňový ležák je hluboce prokvašený a po hlavním přirozeném kvašení na spilce v otevřených kádích dozrává v ležáckých sklepích až 100 dnů.

PIVA

(bez umělého dobarvování, ředění vodou, umělého dosycování CO2).
Automaticky předpokládá, že pivo zraje dlouho ve sklepích. Pokud
mu však osvětlíte holou realitu o dnešních „moderních“ a zejména
„ekonomický výhodných“ výrobních postupech (většinou u značek
velkokapacitně vyráběných piv), je překvapen a rozčarován.“
Naše postavení na domácím trhu je stabilní. Což je vzhledem
k mírné stagnaci celého trhu a k mimořádně tvrdému konkurenčnímu boji dobré. Naším úmyslem vůbec není za každou cenu markantně rozšiřovat výrobu. Nechceme zásobovat naším pivem celý svět.
To bychom nemohli dělat klasické české pivo, které vyžaduje náročný technologický postup, a neumožňuje tak vyrábět nekonečné miliony hektolitrů. Nehodláme zvyšovat výrobu o desítky procent, jak se
to dnes běžně děje. Ale chceme dopřát svým zákazníkům vysokou
a trvale zaručenou kvalitu piva a to současném udržení dobré ceny
a spolehlivého servisu. Myslím si, že to je právě to co český pivař
a jeho hospodský i v budoucnu ocení a upřednostní před vnějším
pozlátkem reklamně masivně podporovaných značek.
Strategicky největší důraz klademe na pozici na tuzemském trhu
a na českého zákazníka, který je pro nás při naší velikosti rozhodujícím stabilizačním faktorem. Naším hlavním cílem není pivo vyvážet
za hranice, protože jsme tuzemský pivovar a pivo vaříme pro našince.
Export, zejména ten do zemí přímo sousedících s našimi tuzemskými
trhy je důležitou součástí našeho hospodaření a obchodního rozvoje našich značek. Vyvážíme kolem deseti až dvaceti procent celkové
produkce. To je pro nás optimální. Ve své vývozní politice se přitom
snažíme orientovat na ziskové a dlouhodobě perspektivní obchody.

Otázka třetí:
Vaše společnost je tvořena třemi výrobními závody, které uvádějí na
trh několik výrobních značek. Můžete nám jednotlivé výrobní závody
a značky představit, uvést jejich specifika? A současně nás seznámit
s celkovým sortimentem piv a výrobků nealko prodávaných na náš trh?
Naši skupinu tvoří tři pivovary – Litovel, přerovský Zubr a hanušovická Holba. Naše síla je právě ve spojení tří středně velkých
pivovarů a ve vzájemné spolupráci. Jsme skupina pivovarů s hlubokou tradicí a zkušenými a pracovitými lidmi okolo, fungujeme
jako pověstné tři pruty knížete Svatopluka. Tři pruty se konkurenci velice špatně ohýbají. A ani jeden z těchto pivovarů nechce vyrábět takzvané eurobeery, kterých jsou dnes plné regály. Spojuje nás
i klasická výroba.
Pro úplnou představu uvádím následující charakteristiku našich
třech pivovarů Litovel, Zubr a Holba.

V ZUBRU VÍTĚZÍ TRADICE
Přerovské pivo Zubr je tradičním českým pivem, které se již 135 let vyrábí klasickou technologií. Při zachování tradičních receptur vzniká
pivo plné, vyvážené chuti s příjemnou hořkostí
vybízející k dalšímu doušku.
Charakteristická chuť proslavila Zubra nejen u konzumentů, ale i pivovarských odborníků, kteří mu za jeho chuť a kvalitu každoročně udělují vítězné medaile. Zubr boduje doma
i v zahraničí, kde se opakovaně stal Evropskou
pivní hvězdou ve stejnojmenné soutěži vyhlašované v Německu.
Klasickou výrobní technologii vnímají v Zubru jako závazek tradici českého pivovarnictví.
A jak se tato technologie vlastně liší od dnešního moderního způsobu, kterým produkují pivo především pivovarské giganty? Jedním z významných rozdílů je vaření piva na předem da-

nou stupňovitost, což vylučuje jeho následné
ředění vodou. Chuť piva výrazně dále ovlivňuje
také kvašení a dokvašování, které tradiční technologie odděluje a současně umožňuje řízení
a kontrolu těchto procesů sládkem. Rozdílná je
i doba zrání, jež u Zubra dosahuje až 2 měsíců
v závislosti na stupňovitosti piva.
Roční produkce Zubra je necelých 300 tisíc hektolitrů piva. Většina se ho prodá doma
a zhruba desetina míří na export, převážně na
Slovensko a ostatních zemí Evropské unie. Součástí portfolia značky je světlý ležák Zubr Premium, světlé výčepní Zubr Gold a světlé i tmavé
výčepní Zubr Classic.

JEZDÍ POUZE NA ZELENOU

Pivovarníci ze Zubra, Holby a Litovle slaví úspěch s klasicky vařeným pivem na všech degustačních
soutěžích.

Pivovar Zubr myslí také na řidiče a současně i všechny ostatní, kteří mají pivo rádi
a přitom se alkoholu chtějí vyvarovat. Pro ty
je určen Zubr Free. Rostoucí trend konzumace nealkoholického piva jako součást změny
životního stylu potvrzuje také vedení pivovaru.
Dnes objem nealkoholického piva Zubr představuje okolo 3 procent z celkové produkce, což
je úspěch a současně důkaz toho, že síla chuti
vítězí také tady.
„Chuťově je velmi příjemný, a proto je oblíbený nejen u řidičů, ale často se pije také při
sportu a to především v létě,“ říká ředitel pivovaru Pavel Svoboda a poukazuje na změnu návyků naší populace. V posledních letech vykazuje prodej Zubra Free kontinuální nárůst a lze
předpokládat, že letos dosáhne 10 tisíc hektolitrů. Pivovar ho na trh dodává v lahvích, plechovkách a do gastro zařízení jako sudové.
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kdy nejvíce „pracují“ pivovarské kvasinky. Tady hlavně vzniká v pivu alkohol. Tím, že jsou kádě otevřené, mají pivovarníci přesný přehled, v jakém stadiu kvašení je. Zatímco pivo už má sladovou chuť, peřina nad
ním je hořká, až z toho člověku drhne jazyk o patro. Stadiu, kdy je čas
začít mladé pivo sudovat do ležáckého sklepa, říkají pivovarníci propadání deky. To když se původně bílá pěna s ostrými hroty promění v celistvou a nahnědlou hmotu. Mladé pivo putuje do tanků v ležáckém sklepě pod teplotou šesti stupňů. V ležáckých sklepích mladé pivo ještě dále
dokvašuje a zraje při teplotě kolem 1 °C. I zde stále pracují pivovarské
kvasinky. Při ležení se pivo čiří, získává svůj charakter a pomalu a přirozeně se sytí kysličníkem uhličitým, který vzniká pomalým dokvašováním. Dlouhodobé dokvašování je také to, co dělá kvalitní pěnu. Dozrávající pivo si ve sklepích poleží od 20 do 100 dnů podle toho, jak silné
pivo to je. Čím silnější pivo, tím déle zraje. Pak se pivo už pouze filtruje
a stáčí do sudů nebo do lahví.

HOLBA JE MORAVANŮ CHLOUBA
Svědčí o tom hned několik skutečností. Pivovar
Holba je největší regionální pivovar a desátý vůbec
největší pivovar v České republice. Dostal jméno
po nejstarší čtvrti Hanušovic a pivo se tady vaří již
133 let. Uprostřed drsné přírody se rodí zlatý mok
nezaměnitelné chuti, která je důvěrně známá nejen kolem pivovarského komína. Již dávno ryzí pivo z hor sestoupilo do nížin a lahodí chuťovým pohárkům pivařů nejen doma, ale i v zahraničí.
Dobrý říz, typická plná chuť, jemně chmelové aroma a lahodná hořkost vybízející k dalšímu
doušku – to je Holba, ryzí pivo z hor. O tajemství
dobrého piva by v Holbě mohli vyprávět. Spočívá jednak v tradiční receptuře a také surovinách,
které je zapotřebí pečlivě vybírat. Jednu z hlavních rolí hraje také voda a její složení. V Holbě ji
čerpají z vlastních zdrojů nacházejících se v areálu podniku, kde z pramene v hloubce 40 m vyvěrá
tisíciletá voda mimořádné kvality. Marné by bylo
snažení uvařit tak výjimečný nápoj, kterým Holba bezesporu je, nebýt zkušeností sládků předávaných z generace na generaci. Výrobní postup také
dnes bedlivě střeží sládek Luděk Reichl.
„Plnou a vyváženou chuť dává pivu nejen samotný proces vaření, ale také kvašení a doba dozrávání. Dobré pivo chce svůj čas, a proto u nás dozrává
v ležáckých sklepích až dva měsíce, podle stupňovitosti,“ říká Luděk Reichl. Pod pivovarskou pokličku v Holbě ročně nahlédne na 10 tisíc návštěvníků, pro které jsou připraveny speciální prohlídky
provozu i areálu podniku. Z celé republiky se sem
sjíždějí lidé také na tradiční pěší pochod Pivovarskou čtvrtku nebo setkání Holbů a Šeráků. Jednou
ročně se slavnostně otevřou brány pivovaru pro veřejnost a začíná Velká pivovarská slavnost, která letos proběhne ve dnech 31. srpna a 1. září.
Tyto dny budou již tradičně ve znamení dobrého piva, zábavy a navíc plné revivalové muziky věhlasných českých i zahraničních kapel.
Holba, to není jen pivo skvělé chuti, ale také
pobavení a příjemné chvíle s přáteli. Stovky milovníků točeného piva každoročně vtáhne do hry
Holbyáda a sezonní zábavné programy v hospodách a restauracích. Letošní léto bude ve znamení
honby za pokladem. Pivovar totiž konzumentům
přináší velkou soutěž Holba za pokladem, ve které výherce získává 100 tisíc korun a pro všechny
ostatní účastníky soutěže jsou připraveny stovky
dárků. A navíc Holba jistí i bezpečnost na horách.
Také letos můžete v Jeseníkách potkat Horskou
pivní záchranku, která Vám chlazenou Holbu natočí přímo z batohu.
Děkuji Vám za rozhovor.
Ing. Pavel Veselý
Pohled na Pivovar
HOLBA a. s.

Varna a. s. Pivovar Litovel

Klasický postup
výroby českého piva
Tradiční způsob výroby je finančně náročnější. Kvalitní, klasicky vařené a kvašené české pivo musí projít ná
ročným dlouhým procesem vaření a studeného zrání. Prá
vě tento proces a kvalitní suroviny dělají pivo opravdovým
českým pivem.
Srdcem a duší celého pivovaru je varna. Zde se míchá sl
dový šrot s vodou a na rozdíl od „světových“ postupů se odd
lené části dvakrát rmutují a vaří. Nerozpustné části, takzvan
mláto se oddělí od roztoku ve scezovací kádi. Získá se tak sl
dina, která se pak povaří s chmelem. Tak vznikne mladina. T
má už tady na varně stupňovitost, jaká jde k zákazníkovi. N
příklad v Litovli jednu várku mladiny o objemu 250 hektolitr
vaří dvanáct hodin. Horká uvařená mladina se z varny přeče
pá do vířivé kádě. Zde se z ní odstraní vysrážené kaly, a pak s
čistá mladina asi po půl hodině chladí na teplotu pět až sedm
stupňů Celsia. Přitom se do ní za stálého provzdušňování dáv
kují pivovarské kvasinky. Dnešní kádě jsou napojené na poč
tač, který kvasnice přesně dávkuje do zchlazené mladiny. Po
tom se takto zakvašená mladina čerpá do otevřených kvasnýc
kádí v místnosti zvaná spilka, kde začíná hlavní kvašení. Hlav
ní kvasný proces mladiny probíhá delší dobu (7–10 dní) za
nižších teplot (kolem deseti stupňů Celsia). Přirozené spodní kvašení za studena na otevřené spilce je právě stadiem,

 Název oblíbeného krýglu pochází z německého „krüge“, tedy džbán.
 Oblíbená jedenáctka Holba Šerák nese jméno známého kopce Šerák?
 V pivovaru Holba vaří dvakrát ročně Holbu
Šerák Speciál o stupňovitosti 13,51 podle nadmořské výšky Šeráku?
 Letos v létě můžete poprvé zahnat žízeň nealkoholickým pivem Holba Free, které je novinkou v sortimentu pivovaru.

Zkracuje se doba zrání, během které „pracují“ pivovarské kvanky a zvyšuje se teplota hlavního kvašení (používají se půvom německé kmeny kvasinek místo původních českých). Pivo
kvasí spodně v otevřených kádích, ale v uzavřených CK tanch. Zpravidla pak už ani nedozrává ve sklepích (např. dříve
ikátní plzeňské pivovarské sklepy dnes již slouží pouze jako
akce pro turisty). Aby bylo nahrazeno dostatečné zrání a „prá“ vzácných kvasinek, je pivo následně dosycováno oxidem uhliým. Pivo se již nevaří na stupňovitost (tzv. desítka obsahující
set procent extraktu, tzv. dvanáctka dvanáct procent), ale vaří se daleko silnější a poté se ředí vodou a uměle se dobarvuje.
To vše proto, aby se zkrátila doba výroby piva a pivovary dokázaly vyprodukovat více s nižšími náklady.

FREE litovelská jízda
Hromadný start
rodinných týmů s dětmi

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM OLOMOUCKÉHO KRAJE

Litovel (red) – V závěru května zorganizoval
Pivovar Litovel historicky první ročník závodů
a zábavné projížďky na kolech Litovelským Pomoravím. Přes 250 příznivců cyklistiky se vydalo na dvě trasy o délce 10 km a 30 km. Závod
odstartoval přesně ve 14 hodin na nádvoří pivovaru. Startovné bylo zdarma (FREE) stejně tak
jako nealkoholické pivo Litovel FREE na startu
třicetikilometrového závodu.

Víte, že…?
 Dříve se pivo běžně čepovalo do holby, nádoby o objemu 0,707 litru?

Změnami v těchto náročných, lety ověřených klasických technologických postupech výroby přichází kdysi
světově proslavené české pivo o své unikátní vlastnosa přednosti,
p
, ppro které bylo
y vždyy tak oblíbené ppo celém
větě. Česká piva ztrácejí svůj charakter. Jsou prázdněj, stále více se podobají jako vejce vejci a vše přebíjí
nohdy jen hořkost. Pivovary urychlují výrobu piva, aby ho
ohly produkovat a prodávat více a s nižšími náklady…

Michal Měcháček
na jednokole cipísek
zdolal celou
třicetikilometrovou
trať

„Litovelský mikroregion leží v chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví a právě tímto územím
vedou cyklistické stezky, na jejichž otvírání se podílí také litovelský pivovar. Letos proběhla akce or-

 Pivovar Holba získal svůj název podle vesničky Holba, která se později stala součástí Hanušovic?

Postupné opouštění
klasického výrobního
postupu

ganizovaná pivovarem pod názvem „FREE litovelská jízda“ věnovaná podpoře nealkoholického piva
FREE. Počasí nám přálo a první ročník této akce se
vydařil. Doufejme, že FREE litovelská jízda se stane dobrou tradicí a že další ročník bude minimálně
stejně tak povedený,“ uvedla manažerka marketingu Pivovaru Litovel Markéta Hoduláková.
Na delší, třicetikilometrové trati závodili účastníci ve třech kategoriích – muži, ženy a junioři.
Kratší, desetikilometrovou trať si užily rodinné týmy s dětmi. Nejstarším závodníkem byl Bohuslav
Konečný (80 let) a nejmladším byl čtyřletý Ríša
Foret. Nejmladší účastnice, Zuzanka Kučerová (18
měsíců), ještě neuměla jezdit na kole. Nejhezčí od-

Vyhlášení výsledků desetikilometrové
trati, kterou absolvovaly rodiny s dětmi

řeninu si vysloužil Jiří Zajíc. Závodila i dvojkola
(Kateřina a Petr Vaňákovi) nebo jednokolo cipísek, které zkušeně vodil Michal Měcháček – ujel na
něm dokonce celých neuvěřitelných 30 kilometrů,
a to poprvé v životě. Vyjel ve dvě hodiny a vrátil se
v šest večer přesně při vyhlašování výsledků.
Během závodu čekalo na cyklisty plnění řady
zábavných úkolů. Organizátoři připravili i pestrý
doprovodný program a soutěže pro rodiče s dětmi
v areálu pivovaru. Grilovalo se, Kryštof Strbačka a
Michal Herda předvedli exhibici na „Skákacích botách“, k dobré náladě přispěla i hudební produkce
a nechybělo ani nealkoholické pivo Litovel FREE,
které všechny sportovce zaslouženě osvěžilo.

Litovelská podpora prodeje
PIVNÍ INVAZE, GRILOVAČKA A DIVOKÁ JÍZDA
Litovel (red) – Se začátkem
hlavní pivařské sezony rozjel
Pivovar Litovel několik akcí na
podporu prodeje. Prodej točeného litovelského piva v restauracích a barech podporuje atraktivní obsluha, moderované soutěže o zajímavé ceny a skvělá
zábava. Akce s názvem „Pivní
invaze – litovelská show“ právě
probíhá v restauracích a hospodách po celé Moravě. Potrvá do
konce roku.
Prodej čepovaného piva Litovel
zvedá v tomto letním období i sou-

těž o Divokou jízdu. Za každých 5
vypitých piv mohou štamgasti restaurací a hospůdek vyhrát pro sebe a své přátele fantastickou párty
s grilovaným seletem a bečkou piva. Místo a čas si může každý výherce určit sám.
Prodej lahvového piva v obchodních řetězcích podporuje nová soutěž a ochutnávkové týmy, které objíždí supermarkety a nákupní aliance po celé Moravě. Spotřebitelé
sbírají akční korunky z uzávěrů lahví a vyhrávají zahradní grily a soudky litovelského piva. Akce trvá do
konce srpna.
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Hrozí likvidace světově unikátního klasického českého piva
M A L É A S T Ř E D N Í P I VOVA RY H L E DA J Í P O M O C U E V R O P S K É KO M I S E
Osmnáct českých pivovarů se domáhá ochrany svých práv u Evropské komise kvůli státní dotaci pro
Plzeňský Prazdroj. Podání do Bruselu již odešlo. Na počátku března odeslaly české pivovary otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu poté co zjistily, že minulá
vláda podpořila dotací ve výši více
než šest set osmdesát milionů korun největšího výrobce piva s dominantním postavením na trhu, Plzeňský Prazdroj. Udělení státní dotace považují ostatní pivovary za
diskriminační a poškozující tržní
prostředí. Státní mašinérie se ale
k prošetření záležitosti staví vlažně a nechce problém řešit. Proto
se české pivovary nyní obracejí na
Evropskou komisi.

„Stát chudým bere a bohatým dává. Dotace je sice formálně určena na
podporu vývozu, ale fakticky se jedná
o podporu další expanze Prazdroje na
domácím trhu, která negativně ovlivní konkurenční prostředí. Nechápeme, proč stát zvýhodňuje zahraniční
koncerny před domácími podniky, které v důsledku toho bojují o přežití,“ říká Jiří Fusek, prezident Českého svazu
malých nezávislých pivovarů.
Prazdroj v nově vybudované stáčírně
stáčí veškerou produkci, nejen tu, která
jde na export. Jen malé procento lahví,
které projdou novou stáčecí linkou, na
níž stát přispěl bezmála sedmi sty miliony korun, putuje na zahraniční trhy,
zbytek je určen pro tuzemský trh.
Podle pivovarníků bude mít tato investiční pobídka zásadní až existenční

dopad na tuzemský trh výroby a prodeje piva, ve kterém působí celá řada
malých a středních regionálních pivovarů. Obávají se, že takto získané prostředky Plzeňský Prazdroj využije na
další ovlivňování trhu. Ten přitom už
díky obrovským finančním příspěvkům
hostinským obsadil velkou část hospod
na českém trhu a v této aktivitě dál pokračuje.
Státní dotaci Plzeňskému Prazdroji ve výši přesahující šest set osmdesát
osm milionů korun odsouhlasil bývalý
sociálnědemokratický ministr průmyslu a obchodu Milan Urban až po nových volbách do poslanecké sněmovny
v červenci minulého roku. Žádost Plzeňského Prazdroje o investiční pobídku zkoumal ještě před rozhodnutím antimonopolní úřad. Se státní podporou

nesouhlasil. „Po přijetí té žádosti jsme
vyhodnotili i na základě vyjádření konkurentů, že by tato investiční pobídka
narušila tržní prostředí a nedoporučili
jsme ji,“ uvedl tehdy předseda ÚOHS
Martin Pecina. Plzeňský Prazdroj neuspěl ani se svou následnou žalobou proti ÚOHS u soudu. Pivovar žádost podal
znovu a MPO mu vyhovělo.
Plzeňský Prazdroj, který je největším středoevropským pivovarem, nyní ovládá 50 procent domácího trhu
a podle svého plánu chce do jednoho roku ovládat přes 60 procent trhu
(v pořadí druhý Staropramen má 13
procent trhu). Rok od roku výrazně
roste jeho rentabilita a velké dividendy ze stále rostoucích zisků jsou odváděny vlastníkům do zahraničí (Rentabilita Prazdroje za fiskální rok končící

31. března 2006 představuje 34 procenta – při tržbách 13,5 miliardy korun
tvořil zisk před zdaněním 4,6 miliardy. Z těchto zisků vyplácí Prazdroj během posledních čtyř let každým rokem
bezmála 2 miliardy korun na dividendách). Přitom český trh s pivem stagnuje, prostor pro růst na domácím trhu již
není a konkurenční boj je čím dál neúprosnější. U největších pivovarů činí
výrobní náklady sedm procent z ceny
piva, kterou zákazník platí v restauraci. Většina financí pak jde do marketingu a do konkurenčního boje. Udělená
státní podpora tak Prazdroji jen poskytuje více prostoru a prostředků k vyřazení konkurenčních pivovarů, a to především menších a středních.
Miroslav Slaný
mediální zástupce stěžujících si pivovarů

Čeští pivovarníci hledají výraz pro pivního „someliéra“ – stane se jím pivník?
Praha – Bohatá nabídka více než
300 piv na českém trhu se stále
rozšiřuje o nové značky i druhy. Naše pivovary je představují domácím
i zahraničním milovníkům tohoto nápoje a piva se k nám začínají i dovážet. Lze očekávat, že se na
našem trhu a v nabídce restaurací
bude objevovat stále více různých,
nám dosud neznámých, typů piv se
zcela odlišnými senzorickými vlastnostmi. V těch by se odborník měl
vyznat podobně, jako se someliér
vyzná v základních charakteristikách vinných odrůd.

Gastronomie začíná chápat, že „není
pivo jako pivo“ a při vhodné kombinaci určitého piva s konkrétním pokrmem
lze dosáhnout gastronomického prožitku, který sahá daleko za pouhé utišení
žízně po požití jídla. Jiné pivo je vhodné
jako aperitiv před jídlem, jiný druh k polévce, k rybě nebo různým druhům mas
a určité pivo může být vhodným digestivem. Pivovarníci proto hledají odborný výraz pro číšníka, který je odborníkem a znalcem v podávání piva a vhodný druh piva k jídlu nabídne.
„Jsem přesvědčen, že klasické pivo
plzeňského typu ať již výčepní nebo le-

žák zůstane u nás nejoblíbenější i v budoucnu,“ říká Ing. Jan Veselý, výkonný
ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Speciální piva však své místo na
trhu mají a jsou piva, která na své objevení pivními labužníky nebo i novými
ctiteli teprve čekají,“ dodal Jan Veselý.
„Například bylinná piva jsou výborná jako aperitiv, bílé pšeničné pivo jde
dobře k polévkám, lehčím předkrmům,
salátům a rybám a světlá výčepní piva
a ležáky plzeňského typu jsou neodmyslitelným doplňkem tradiční české kuchyně,“ říká Aleš Dočkal z Pivovarského domu v Praze. „Pivo kávové

může skvěle nahradit pravou kávu jako tečka na závěr menu a sklenka pivního sektu je ideálním nápojem na přivítanou i slavnostním přípitkem, stejně jako důstojným nápojem k dezertu
či slavnostnímu ukončení společenské
akce,“ dodává Aleš Dočkal.
Pomalu jsou také opouštěna dogmata o optimální teplotě podaného točeného piva. Obecně lze konstatovat, že
by neměla klesnout pod 7 °C. S přibývající stupňovitostí a s tmavší barvou piva může teplota mírně vzrůstat.
Mimořádně silná piva se vychutnávají i delší dobu, nízká teplota proto po-

zbývá smysl, a navíc omezuje senzorické vlastnosti, proto je možné je podávat až při teplotě pokojové.
Profese someliéra, experta na podávání vína, má za sebou několik století,
pojmenování pro obdobnou profesi, experta na podávání piva, se teprve hledá. Třeba se brzy ujme pojmenování ryze české, např. pivník. Čas teprve ukáže. Pivo si to zaslouží.
Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.
Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Jubilejní dvacátá Potrefená husa v Hradci Králové

Praha – Na začátku června otevřou Pivovary Staropramen značkovou restauraci Potrefená husa
v Hradci Králové. Bude to v pořadí již dvacátá Potrefená husa, jediná ve východních Čechách a dosud
největší ze všech.
Restaurace Potrefená husa na Tř.
Československé armády bude mít největší kapacitu ze všech Potrefených
hus. „V hradecké Potrefené huse je 165
míst, což je přibližně o třetinu více než
ve většině našich restaurací. V letním
období zde bude fungovat zahrádka,
kde je dalších 48 míst,“ vysvětluje David Petřík, manažer značkových restaurací Staropramen.
Pivovary Staropramen budují vlastní síť restaurací s cílem zvyšovat pivní
kulturu a úroveň gastronomie v České
republice. „Koncept restaurací Potrefená husa, který je zaměřen na špičkovou
kvalitu gastronomie a široký výběr pivních značek, funguje úspěšně již osm
let a velice si jej oblíbila hlavně mladší
a střední generace,“ říká Petřík.
Potrefená husa v Hradci Králové je
situována v historické budově barokně–
secesního slohu, Adalbertinum, která
pochází z poloviny 19. století. „Místo
je pro Potrefenou husu ideální – pěkná
reprezentativní budova v centru města, členěný interiér umožňující mimo
jiné zřízení salonku pro pořádání soukromých akcí,“ dodává David Petřík.
V interiéru restaurace tradičně vyniká

videlné kontroly kvality ze strany Pivovarů Staropramen a na účast svých zaměstnanců na školeních, která pro ně
Pivovary Staropramen pořádají. Všechny zásady správného chodu značkové
restaurace Staropramen jsou detailně
popsány v manuálu.
Partnerem společnosti Pivovary Staropramen pro rozvoj gastronomických
konceptů je firma F&B Concepts s. r. o.
(www.fbconcepts.cz).

mi provozovnami,“ říká Daniel Musialek, manažer značky Staropramen. Potrefené husy jsou úspěšně provozovány
i v „rodných“ městech konkurenčních
pivovarů, jako jsou Plzeň, České Budějovice či Brno.
V současné době zahrnuje koncept
Potrefené husy tři typy:
Potrefená husa Restaurace
Kosmopolitní moderní restaurace,
která je obvykle situována do center
velkých měst. Důraz je v ní kladen na
kvalitu podávaného piva, pokrmů i poskytovaných služeb.

Potrefená husa exteriér

výčepní bar umístěný naproti vchodu,
charakteristická je základní barevnost,
začlenění log pivních značek do interiéru, využití televizních obrazovek a vyvýšené sezení hostů.
V Potrefené huse mohou hosté vybírat z řady pivních značek – na čepu
je Staropramen Ležák, Staropramen
Granát, Staropramen Světlý a Černý,
české pivní speciály Velvet a Kelt, dále
prémiový ležák Stella Artois a belgický speciál Hoegaarden White. V lahvovém balení je k dostání belgický speciál
Hoegaarden Forbidden Fruit, klášterní pivo Leffe, třešňový Belle-Vue Kriek,
německý Beck‘s a také nealkoholická
piva Stella Artois a Staropramen.
Potrefená husa nabízí také kvalitní
gastronomické služby. Na jídelním lístku je zastoupena domácí i mezinárodní
kuchyně. Hosté si tak mohou dát například Potrefenou husu, dozlatova pečenou s křupavou kůrčičkou a červeným
domácím zelím, podávanou s nadýchanými špekovými knedlíky, nebo kuřecí
prsíčko pečené s kostí, nadívané kozím
sýrem, provoněné chorizem, podávané na salátu z grilované zeleniny, sušených tomatů a zelených listů salátu.

ZNAČKOVÝ KONCEPT
STAROPRAMEN
Myšlenka konceptu značkových hospod Staropramen vznikla v roce 1998.
„Od té doby bylo otevřeno již 19 Potrefených hus, které jsou pro značku
Staropramen významnými referenční-

Potrefená husa Sport Bar
Záměrem tohoto typu je přinést styl
Potrefené husy do sídlišť a menších
měst, přispět k povznesení gastronomické a pivní kultury v těchto lokalitách a nabídnout lidem možnost zajít
do kvalitní restaurace bez nutnosti cestovat do centra města.
Potrefená husa Beerpoint
Byla vyvinuta speciálně jako koncept s nabídkou piv a kvalitních pokrmů do obchodních center ve velkých městech. Umístění Beerpointu
v nákupních centrech přináší zákaz-

Potrefená husa interiér

Potrefená husa – logo
níkům další přidanou hodnotu – možnost ochutnat v klidu restaurace pivní
značku a následně si ji zakoupit v blízkém hypermarketu.
Značkové koncepty Staropramen
jsou provozovány na bázi franchisingu. Franchisant musí ve své restauraci
kromě architektonických nároků (jednotná barevnost interiéru, umístění baru, výška židlí apod.) dodržovat i závazek týkající se kvality piva, poskytovaného servisu a struktury jídelníčku.
Musí též akceptovat požadavky na pra-

Pivovary Staropramen a. s. jsou s 15%
podílem na domácím trhu druhým největším producentem piva v České republice. Svým zákazníkům nabízejí Pivovary Staropramen nejširší portfolio pivních
značek. Společnost je druhým největším
českým exportérem piva a její vlajková
loď – značka Staropramen – se vyváží
do 30 zemí světa. Společnost je součástí
skupiny InBev, největší pivovarnické společnosti světa.
Více informací na
www.pivovary-staropramen.cz
a www.inbev.com
Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s.
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Samochladicí sud poprvé na českém trhu
Staropramen uvádí
na český trh unikátní
novinku – samochladicí sud CoolKeg. Sud
vychladí dvacet litrů
piva na optimální teplotu 5oC během pouhých 60 minut, teplotu navíc udrží celých
dvanáct hodin.
CoolKeg představuje unikátní patentovanou technologii samochlazení,
kterou vyvinula německá společnost
CoolSystem. Poprvé byl CoolKeg uveden na trh v roce 2001 v Německu, následně v řadě dalších zemí jako např.
ve Velké Británii a v Rakousku. Nyní
si budou moci CoolKeg zakoupit i spotřebitelé v České republice.
„Před uvedením CoolKegu na trh
jsme prováděli testy, které ukázaly, že takový produkt spotřebitelé na
českém trhu postrádají. Na čepované pivo si můžete zajít do restaurace,

když ale pořádáte oslavu doma nebo
na chalupě a rádi byste svým hostům
nabídli vychlazené čepované pivo, je
to obtížně řešitelný problém. Sudové
pivo není v obchodech běžně dostupné, natož vybavení nutné pro chlazení
a čepování. Nyní máme pro spotřebitele ideální řešení,“ říká Martin Novák,
manažer pro spotřebitelský výzkum
a inovace společnosti Pivovary Staropramen.
„Uvedením Staropramen CoolKegu – sudu, který se dokáže sám vychladit - na český trh chce značka Staropramen ukázat, že dělá věci jinak, tak jak sama říká ve své komunikaci,“ vysvětluje
Daniel Musialek, brand manager značky Staropramen. Tajemství technologie
samochlazení sudu CoolKeg vychází
z fyzikálních zákonů. Při chlazení sudu
jsou využívány schopnosti přírodního
kamene zeolit, který absorbuje vodu.
Proces samochlazení je zahájen jednoduchým odblokováním páčky na víku
sudu, který propojí komory s vodou a

drceným zeolitem. Ten začne absorbovat vodní páru a vzniklé teplo odvádí
ven. Výsledkem je, že voda uvnitř stěn
sudu zmrzne. Dvacet litrů piva Staro-

pramen Světlý se tak během jedné hodiny vychladí na ideálních 5°C a takto
vychlazené vydrží pivo minimálně dalších dvanáct hodin.
Obsluha CoolKegu je velmi snadná.
Sud nevyžaduje žádná přídavná zařízení, příslušenství tvoří pouze výčepní sada, která je opakovaně použitelná. Díky jednoduchosti a nenáročnosti celého procesu lze CoolKeg použít
kdekoliv a kdykoliv. Ideální je pro zahradní party, víkendové akce s přáteli
či narozeninové oslavy.
Samochladicí sud CoolKeg s pivem Staropramen Světlý je k dostání od 18. června ve většině prodejen
obchodní sítě Tesco, na Staropramen
Pivní pohotovosti a od července též
na vybraných čerpacích stanicích. Doporučená cena je 790 Kč, za výčepní sadu 150 Kč. CoolKeg je opakovaně použitelný zálohovaný obal. Vratná záloha je 1500 Kč. Schopnost samochlazení se obnovuje regeneračním
procesem.

Staropramen CoolKeg
– základní údaje:
Pivo:
Staropramen Světlý
Objem:
20 l
Doba chlazení:
max. 1 hodina
Teplota
5 °C
vychlazeného piva:
Doba udržení
teploty piva:
min. 12 hodin
Pivovary Staropramen a. s. jsou s 15%
podílem na domácím trhu druhým největším producentem piva v České republice. Svým zákazníkům nabízejí Pivovary Staropramen nejširší portfolio pivních
značek. Společnost je druhým největším
českým exportérem piva a její vlajková
loď – značka Staropramen - se vyváží
do 30 zemí světa. Společnost je součástí
skupiny InBev, největší pivovarnické společnosti světa.
Více informací na www.pivovary-staropramen.cz a www.inbev.com.
Michaela Trýznová
Pivovary Staropramen a. s.

Ústecká pivovarnická skupina ponese nové jméno
Ústí nad Labem (bo) – Ústecká pivovarnická skupina, která vzniká sloučením společností
ÚP, Drinks Union, PaSB a Pivovar
Kutná Hora, ponese jméno Drinks
Union. Půjde ale o jinou společnost, než je existující Drinks Union. Firmy fúzují pod hlavičku
společnosti ÚP. Po vyřešení všech
záležitostí „starý“ Drinks Union
zanikne a společnost ÚP se přejmenuje na „nový“ Drinks Union.

Rozhodli na mimořádné valné hromadě akcionáři ÚP.
K přejmenování firmy její majitelé přistoupili především proto, že skupina Drinks Union je tradiční značka,
pod kterou firmy již léta působí na českém trhu i trzích zahraničních. O sloučení rozhodli akcionáři letos 14. května.
Člen představenstva ÚP Milan Hagan
tehdy řekl, že důvodem fúze je konsolidace majetkových vztahů. Společnosti

se navzájem ovládaly, k čemuž již podle něj nebyl důvod. Fúze začne platit
až v okamžiku, kdy společnost požádá
o zápis do obchodního rejstříku. To se
ještě nestalo, firma se k tomu chystá.
Až tak učiní, v jeden okamžik přestanou
existovat firmy Drinks Union, PaSB
a Pivovar Kutná Hora a společnost ÚP
se přejmenuje na Drinks Union.
Nový Drinks Union bude patřit mezi sedm největších producentů piva
v Česku. Budou pod něj spadat pivova-

ry v Krásném Březně a Velkém Březně na Ústecku, v Lounech a Kutné Hoře. V nich se vyrábí piva Zlatopramen,
Březňák, Louny, Dačický, Pivrnec a Jarošov. Spolu s licenční výrobou Zlatopramenu v Rusku vyprodukují kolem
jednoho milionu hektolitrů piva za rok.
Čtvrtina produkce pivovarů loni směřovala na export. Pod společnost bude
spadat i ústecká likérka KB Likér. Loni
vyprodukovala 60 000 hektolitrů lihovin. Její nejznámější lihovinou je Stará

myslivecká. Základní jmění společnosti Drinks Union bude 100,772.776 korun. Společnost se bude muset vypořádat se závazky všech společností. Firma například dluží společnosti Dukla
přes 240 milionů korun. Jde o záruku
za nesplacený úvěr. Hagan před měsícem akcionáře informoval, že splátka
je odložena do konce letošního roku.
Společnost s Duklou jedná o jejím vyřešení. Podle Hagana bude pohledávka
nejspíše kapitalizována.

Pivovar Svijany – štika na našem trhu
Pivovar Svijany se řadí mezi nejstarší v České republice. Archivní prameny se
o něm zmiňují od roku 1564. Postupně jej
vlastnili Šlikové, Valdštejnové a Rohanové.
Roku 1912 se majitelem stává sládek Antonín Kratochvíle. Dynastie Kratochvílů pivovar vlastní do roku 1939. Po pětačtyřicátém,
kdy je pivovar konfiskován a poté znárodněn,
se začínají psát temnější kapitoly pivovarské
historie. Prochází socialistickými anabázemi, v režii národních podniků. Po roce 1990
se Svijany stávají součástí státního podniku
pivovary Vratislavice a později žezlo přebírají
pražské pivovary, ovládané britskou skupinou
Bass. Obchodní politika tohoto nadnárodního gigantu dostává malý svijanský pivovar do
odbytové krize. Rozhodnutí Pivovar Svijany
definitivně uzavřít je na spadnutí.
Změna, rovnající se téměř zázraku, přichází
v příslovečné hodině dvanácté. V roce 1998 vzniká společnost Pivovar Svijany s. r. o., která se stává novým vlastníkem. V roce 2005 se transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci
týmu schopných lidí vedených ředitelem Františkem Horákem a pod taktovkou finanční skupiny
LIF je odbytová krize překonána. Pivovaru se začí-

ná blýskat na lepší časy. Výstav piva z roku 1998,
ve výši 43 tisíce hektolitrů, je postupně zvyšován.
Roku 2001 je prolomena magická hranice sta tisíc a v roce 2005 dvou set tisíc hektolitrů vyprodukovaného piva. Svijany se tak stávají nejsilnější regionální značkou na Liberecku a Jablonecku.
Jeho obliba stoupá i v dalších oblastech. Pivovar
se rozvíjí a postupně se vypracoval na jeden z největších nezávislých pivovarů v České republice.
Potvrzuje i postavení daleko největšího výrobce
speciálních piv.
Výstavy:

hl

navýšení o

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
plán 2007

42 886
95 025
106 476
114 200
132 931
158 889
178 782
205 007
227 785
255 000

5 230
52 139
11 451
7 724
18 731
25 958
19 893
26 225
22 778
27 215

Naše pivo je vyráběno klasickou technologií,
bez chemického ošetření a nepasterované, čímž si
zachovává svůj jedinečný, odlišný charakter. Pivo
filtrujeme, aby bylo čiré a mělo jiskru. V poslední
době dodáváme na trh také pivo nefiltrované pod
obchodním názvem Kvasničák. Nefiltrované pivo obsahuje kuturní pivovarské kvasinky a je ještě
zdravější než pivo filtrované. Takové pivo produkují zpravidla také restaurační pivovary.
Naopak pivo nepasterujeme, aby si uchovalo
pěnivost, čistou chmelovou chuť a vůni a také vitaminy a další, lidskému tělu prospěšné, látky. Trvanlivosti dosahujeme úzkostlivým dodržováním
čistoty během celého výrobního procesu a dokonalou filtrací.
Kvalita svijanského piva byla oceněna řadou
cen na odborných i laických soutěžích. Svijanská piva postupně získala titul pivo České republiky, ředitel pivovaru František Horák byl vyhlášen pivovarskou osobností a osobností Liberecka,
ocenění sládka roku získal i svijanský sládek Petr
Menšík. Už od roku 1998 je každý nový typ piva
ověnčen některou z cen z degustačních soutěží
i z nejrůznějších spotřebitelských anket. Například již několikrát se stal Pivovar Svijany vítězem
Vrchlabského pivního referenda a zvítězil v hlasování čtenářů Pivního kurýra. Světlá i tmavá tři-

náctka patří mezi nejoceňovanější piva na trhu,
pivem ČR se stala i patnáctka Baron. Největším
oceněním pro pivovar však zůstává stoupající obliba u konzumentů. Svijanské pivo se tak oprávněně
stává šlechtou na tuzemském pivním trhu.

SOUČASNOST:
Pivovar Svijany začal psát svou novodobou historii na sklonku 90. let 20. století. V rekordně krátké době si vydobyl své místo na slunci a dokázal,
že síla firmy je v kvalitě lidí, kteří v ní pracují. Proto má dnes Pivovar Svijany své stálé místo mezi
úspěšnými českými producenty piva. Svijany se
díky pivovaru staly místem, pro které platí popěvek – Kde se pivo vaří, tam se dobře daří – bezezbytku.
František Horák
ředitel Pivovar Svijany, a. s.
Pivovar Svijany, a. s.
Svijany č.p. 25
463 46 Příšovice
Tel.: 485 177 141
Tel. a fax: 482 728 200
E-mail: pivovar@pivovarsvijany.cz
E-mail: sladek@pivovarsvijany.cz
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Přední český výrobce a exportér piva oznámil hospodářské výsledky za finanční rok
hraničí. Toto úsilí jde ruku v ruce se
stálým zdokonalováním image, prezentace a zkušeností spotřebitelů českého
piva v souladu se standardy české pivní kultury.
Export Plzeňského Prazdroje se meziročně zvýšil o 90 000 hl, tedy o 12 %.
Pilsner Urquell s exportním růstem
13 % opět potvrdil postavení hlavní
prémiové značky Plzeňského Prazdroje a roli vlajkové lodi mezinárodního
portfolia mateřské společnosti SABMiller. Hlavními zahraničními trhy
jsou tradičně Německo (kde se Pilsner
Urquell stal nejprodávanějším dováženým pivem), USA a Slovensko; velké
nárůsty se nově podařily v exportu do
skandinávských zemí (+24 %).
Mike Short, předseda představenstva a generální ředitel Plzeňského Prazdroje, a. s., zdůraznil ve svém komentáři k těmto hospodářským výsledkům:
„Uplynulý fiskální rok proběhl v Plzeňském Prazdroji především ve znamení
rozsáhlých investic, přesahujících 3,5
miliardy korun. K zajištění předpokládaného nárůstu exportu značky Pilsner
Urquell jsme dokončili velké projekty,
zaměřené na rozšíření kapacit pivovaru
v Plzni. Zvýšili jsme výrobní kapacity
na varně i ve studených provozech a zavedli jsme vyspělou technologii stáčení,
která zajišťuje, že kvalita piva dosažená
při výrobě je zachována během přepravy na vzdálené exportní trhy.
Rovněž jsem potěšen, že prestižní americký Beverage Testing Institute ohodnotil pivo Pilsner Urquell nejvyšším hodnocením kvality v rámci
chuťového testování široké škály významných značek piva plzeňského typu – a že tento úspěch se dočkal široké
publicity. Nejlepším důkazem popularity Pilsner Urquell je však stále rostoucí zahraniční poptávka po pivu vyrobeném v našem pivovaru.“

Plzeň – 5. 6. 2007 oznámila akciová společnost Plzeňský Prazdroj své hospodářské výsledky
za finanční rok končící 31. března 2007.
HLAVNÍ ÚDAJE:
 Tržby z prodeje vzrostly o 6,4 %
a dosáhly 14,42 miliardy korun.
 Čistý zisk po zdanění za účetní období vzrostl o 2,6 % a dosáhl 3,46
miliardy korun.
 Zahraniční prodej vzrostl o 15 %.
Výsledky jsou ovlivněny významnou
investicí do infrastruktury Plzeňského
Prazdroje s důrazem na podporu rozvoje exportu.
Plzeňský Prazdroj je významným
subjektem české ekonomiky. Do rozpočtu České republiky za uplynulý
fiskální rok odvedl na daních celkem
4,7 mld. Kč, což mu zajistilo opětovně
místo v první dvacítce největších plátců daní.

Díky růstu zahraničních prodejů
a také díky inovacím obalů odebral
Plzeňský Prazdroj od českých dodavatelů i více surovin. Například nákupy
ječmene vzrostly o 10 % a zakázky dodavatelům obalů dosáhly hodnoty 500
mil. Kč.
Ve finančním roce končícím 31.
března 2007 Plzeňský Prazdroj, a. s.,
potvrdil své postavení předního českého výrobce a exportéra piva. Zahraniční prodej piva (export a licenční výroba
v zahraničí) meziročně zvýšil o 15 %,
na domácím trhu zvýšil objem prodeje o 1% v souladu s celkovým vývojem
trhu.
Česká republika je vyspělý pivní trh,
a proto se zde Plzeňský Prazdroj zaměřuje více na prémiové značky, jejichž
prodeje během roku vykázaly uspokojivý růst. Na druhé straně pokles zaznamenaly prodeje levnějších značek.
Plzeňský Prazdroj se rovněž zaměřuje
na podporu prodeje českého piva v za-

Zároveň PPAS propaguje nepřímo
české pivo ve světě – investicemi do
marketingu značky Pilsner Urquell, formou vzdělávacích programů. Nejlepší
„reklamou“ na české pivo ve světě je
130 milionů lahví a plechovek vysoce
kvalitního piva s výrazným uvedením
českého původu, které Plzeňský Prazdroj exportoval v minulém roce. To
vše rozhodně pomáhá růstu popularity
českého piva v zahraničí a zprostředkovaně i dalším českým pivovarům k navyšování exportu.
Prodej značek Plzeňského Prazdroje
na domácím trhu vzrostl o 68.000 hl na
8,1 mil. hl. Gambrinus si udržel pozici nejoblíbenějšího českého piva a díky
inovaci láhví i přepravek stoupl prodej
lahvového Gambrinu o více než 10 %.
Domácí prodej táhly především Pilsner
Urquell (+4 %) a Velkopopovický Kozel (+10 %). V návaznosti na proměnu
životního stylu konzumentů, která jde
ruku v ruce s jejich očekáváním zaručené kvality, pokračuje nealkoholické pivo Radegast Birell v dvouciferném růs-

tu (+48 %), kterého dosáhlo již v předchozích letech. V závěru fiskálního
roku 2007 také Plzeňský Prazdroj obohatil český pivní trh o dva nové speciály – polotmavý ležák Master 13° a tmavý ležák Master 18°.
Na jaře 2007 společnost dokončila výměnu obalů u všech svých značek, kdy i Radegast, Radegast Birell
a Velkopopovický Kozel začaly používat odlehčené lahve GOLD. Postupně se u těchto značek zavádějí i nové
přepravky a multipacky. Značka Pilsner Urquell své obaly modernizovala na podzim 2006 uvedením nových
(taktéž odlehčených) lahví, plechovek
a přepravek.
Lehčí láhve v kombinaci se zdokonalením logistického plánování ročně
sníží počet najetých kilometrů o 31 %
a ušetří 3,5 mil. litrů nafty.

Finanční ukazatele:
Tržby za prodej zboží,
vlastních výrobků a služeb
Čistý zisk za účetní období po zdanění

Dlouhodobý záměr rozvoje české
pivní kultury Plzeňský Prazdroj podpořil domácími i zahraničními vzdělávacími programy o výrobě a ošetřování českého piva, důrazem na kvalitu
nejen ve výrobě, ale především v prodeji (nové 5hl tanky pro restaurace,
15l soudky, programy sanitace a certifikace). Certifikáty kvality za dobře
ošetřené pivo získalo dalších cca 100
restaurací a pivnic a jejich celkový počet již dosáhl 800. V ČR vyškolil Plzeňský Prazdroj 349 pivních znalců.
Zahraniční programy plzeňských sládků o historii, výrobě a ošetřování piva plzeňského typu absolvovalo přes
4000 osob v zahraničí. Prohlídkové
trasy pivovarů a Pivovarské muzeum
navštívilo 170 tisíc osob, z toho polovina cizinců.
Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Rok končící
31. března 2007
(tis. Kč)

Rok končící
31. března 2006
(tis. Kč)

14 418 766

13 549 629

3 464 574

3 377 000

Pivovarská výroba: méně vody na více piva!
Velké Popovice – Velkopopovický pivovar ze skupiny Plzeňského
Prazdroje dokončuje hned několik projektů, které přispějí ke zlepšení ochrany životního prostředí.
Jedním z nich je přesný monitoring
vodních zdrojů, který bude zdroje
vody zároveň chránit, zvláště v letních měsících, kdy hrozí sucha
a úbytek podzemních vod. Dalším
ekologickým úspěchem pivovaru ve
Velkých Popovicích je hospodaření
s vodou, kde již dosahuje vynikajícího výsledku – na výrobu 1 hl piva
spotřebuje pouhých 4,08 hl vody.
Voda je jednou ze základních surovin při výrobě piva a tvoří 85 až 90
procent jeho obsahu. Proto Plzeňský

Prazdroj klade velký důraz na ochranu vodních zdrojů. Pod heslem „Více
piva, méně vody“ se již od konce 90.
let i přes nárůst výrobních objemů snaží soustavně snižovat objem vody používané při výrobě, aby jí zůstalo dost
i pro budoucí generace. Zatímco kdysi
šlo až o 12 hl vody na výrobu 1 hl piva,
dnes jsou to pouhé 4 hl vody. Konkrétně pivovar v Popovicích v loňském roce snížil tuto spotřebu na 4,08 hl vody
na 1 hl piva. Standardem většiny českých pivovarů je přitom spotřeba 4,5–
7 hl vody na 1 hl piva.
Nejnovějším projektem Velkopopovického pivovaru v oblasti vodohospodářství je druhá etapa monitoringu
vodních zdrojů. Pivovar odebírá vodu
ze soustavy vlastních studní ve svém

okolí. První etapa řízení a sledování
studní již byla ukončena. Další fáze
za 2,3 milionu Kč, která zabezpečí druhou polovinu studní, bude dokončena
v srpnu 2007 a přinese lepší hospodaření na stávajících deseti studnách tak,
aby nemohlo dojít k jednostrannému
narušení hladiny podzemních vod.
„Jde o systém dálkového ovládání
jednotlivých studní a ostatních objektů
vodního hospodářství, který zajistí nejen optimální hospodaření s vodou, ale
také okamžitou informovanost v případě poruchy strojního zařízení. Hladinové sondy zároveň pomohou snížit
spotřebu elektrické energie pro čerpání vody a ochrání vodní zdroje proti poškození,“ říká Pavel Šemík, manažer pivovaru Velké Popovice.

Společně s čištěním průmyslových
vod, recyklací, úsporou energie a minimalizací emisí CO2 je péče o vodní
zdroje v Plzeňském Prazdroji nedílným
projevem společenské odpovědnosti
a strategie udržitelného rozvoje.
 S celkovým prodejem 10,7 milionu
hektolitrů v kalendářním roce 2006
a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s.,
předním výrobcem piva v regionu
a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského
Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell,
Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.
 Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči ži-

votnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku
ochrany životního prostředí. Věnuje
se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění
dopravy.
 Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc. Pilsner
Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
 SABMiller plc je jedna z největších
světových pivovarnických společností,
s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty.
Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.
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Ječmene pro české pivo bude dostatek
Plzeň – Plzeňský Prazdroj jako
největší výrobce piva v České republice, a tedy i největší domácí
spotřebitel pivovarského ječmene, inicioval setkání s 50 významnými pěstiteli ječmene v ČR. Společné diskuse se mimo odborníků
z Plzeňského Prazdroje zúčastnili
zástupci zemědělců, Výzkumného
ústavu pivovarského a sladařského
a ministerstva zemědělství. Během
diskuse pěstitelé ubezpečili pivo-

varníky, že pro výrobu českého piva
vyprodukují dostatek ječmene.
Český ječmen je zároveň žádaným
artiklem i v zahraničí. Proto se jednání
zúčastnil také zástupci mateřské společnosti Plzeňského Prazdroje, SABMiller, která je druhou největší pivovarnickou firmou na světě.
„Chtěli jsme se přímo od zemědělců
dozvědět, jak to vypadá s produkcí ječmene pro tento rok, jak se podle jejich

odhadů bude situace vyvíjet do budoucna a jak může Plzeňský Prazdroj pomoci při zajištění kvality i kvantity dodávek,“ řekl k průběhu setkání Jan Hlaváček, vrchní sládek Plzeňského Prazdroje. „Pevně věříme, že i přes nižší osetou
plochu by potřeba sladovnického ječmene měla být zajištěna v plné míře“.
Toto potvrzují i analýzy ministerstva
zemědělství, které uvádějí, že pro pokrytí domácí poptávky by této suroviny
mělo být rozhodně dostatek.

Jan Hlaváček také zdůraznil, že „kvalita všech našich piv je založena na používání nejkvalitnějších českých surovin“. „Kvalita piv se právě teď rodí na
polích vás, pěstitelů, a to je důvod pro
organizování společných setkání a pravidelné výměny otevřených informací,“
uzavřel blok odborných přednášek Václav Berka, starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje.
Z diskuse se zemědělci vyplynulo,
že zjištění dodávek pro pivovary v čele

s Plzeňským Prazdrojem je pro ně jedním z prioritních závazků.
Plzeňský Prazdroj se dlouhodobě snaží podporovat kvalitu českých
vstupních surovin pro výrobu piva.
Proto se velkou měrou podílí na výzkumech, které mají za účel zvýšit kvalitu
pivovarských surovin. Zároveň je partnerem množství odborných konferencí
a iniciátorem vzájemných setkání.
Alexej Bechtin
Plzeňský Prazdroj, a. s.

XXL plechovka gambrinus se koulí k zákazníkům
P L Z E Ň S K Ý P R A Z D R O J U VÁ D Í N A T R H P RV N Í P Ě T I L I T R OV Ý S O U D E K S V Ý Č E P N Í M P I V E M
Plzeň – Plzeňský Prazdroj připravil pro zákazníky nový druh obalu
pro světlý výčepní Gambrinus. Pětilitrová XXL plechovka nabízí chuť
čepovaného piva a při použití pípy
i atraktivní zábavu, kterou ani při
nejlepší vůli nalévání z lahve neposkytne. XXL plechovku najdou lidé
v obchodech mezi ostatními pivními
plechovkami. Plzeňský Prazdroj díky
XXL plechovce Gambrinus kompletně doplnil nabídku piva v různých
obalech. Gambrinus je první světlé výčepní pivo, které lze zakoupit
v 5litrovém balení.
Pivo z XXL plechovky má oproti jiným balením několik výhod. Není nutné nosit pivo v těžších skleněných lahvích, oproti 30 l sudu se neplatí vysoká
záloha za KEG sud a není potřeba si
půjčit výčepní zařízení. XXL plechovka je vlastně „párty“ soudek, ze kterého lze pivo čepovat podobně jako ze
sudu, za pomoci malé pípy, která bude

k zakoupení v blízkosti regálu s pivem.
„Zakoupení pípy k čepování piva ale
není podmínkou k pití piva z XXL plechovky. Ta je vedle narážecího mechanismu v horním víku vybavena i ventilem v dolní části, který také umožňuje čepování rovnou do sklenic. Tento
způsob čepování spolu s nízkou váhou
obalu ocení všichni, kteří se rozhodnou
XXL plechovku vzít na letní opékání
nebo grilování s přáteli,“ říká k možnému využití nového obalu Petr Božoň,
manažer značky Gambrinus.

XXL PLECHOVKA NEZATĚŽUJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
XXL plechovka se nikam nevrací
a je vyrobena z plně recyklovatelného materiálu. Tím zbytečně nezatěžuje životní prostředí a zároveň je tento
obal velmi pohodlný i pro spotřebitele
(zanedbatelná váha, praktický obsah,
atraktivní způsob čepování). Nízká váha obalu šetří navíc pohonné hmoty
při transportu ke spotřebitelům. Pivo

v XXL plechovkách je o 42 % lehčí, než
pokud kamion veze stejné množství piva ve skleněných lahvích.
XXL plechovka byla symbolicky předána i zástupcům XXL lidí z Klubu vysokých (viz ilustrační fotografie). Vladimír Jurina z Plzeňského Prazdroje na
ní předává XXL plechovku Gambrinus
Jiřímu Brabcovi (211 cm) a Jindřichu
Urbanovi (208 cm).
Předpokládaná cena XXL plechovky v supermarketech 199 Kč
Upozornění sládka Plzeňského Prazdroje: pivo v načaté XXL plechovce neskladujte, kyslík působící na
pivo při kontaktu se vzduchem postupně snižuje jeho kvalitu.

NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNANEC
PLZEŇSKÉHO
PRAZDROJE
Gambrinus vyhlásil při příležitosti
uvedení plechovky na trh interní soutěž
o XXL zaměstnance Plzeňského Pra-

XXL plechovka byla zástupci pivovaru předána u příležitosti uvedení na trh těm nejpovolanějším, XXL lidem z Klubu vysokých.
zdroje. Hodnocenými kategoriemi byším mužem je Roman Mašek z velkola výška a váha zaměstnance. S výškou
popovického pivovaru se 150 kg.
205 cm bezkonkurenčně zvítězil Václav
Vladimír Jurina
Horčička z pivovaru v Plzni a nejtěžPlzeňský Prazdroj, a. s.

Velkopopovický Kozel představuje nový koncept hospod – „Kozlovny“

„Jsme si dobře vědomi toho, že
interiérem jako takovým vše teprve
začíná. Kozlovny budou odlišné jak
svým specifickým interiérovým provedením, tak speciálními aktivitami,
které hostům zpříjemní návštěvu,“
uvedl Martin Kuděla, manažer značky Velkopopovický Kozel.
Praha – Velkopopovický Kozel
přichází s novým franšízingovým
konceptem pro vybrané provozovny, které nabízejí pivo této značky.
Nové „Kozlovny“ se budou vyznačovat interiérem navozujícím tradiční hospodskou atmosféru, berou

však v potaz současné požadavky
na vybavenost. První z nich se nyní
otvírá v Bystřici nad Pernštejnem.
V nadcházejících letech by mělo
být na různých místech v České republice každý rok otevřeno přibližně pět nových Kozloven.

„Pro nadcházející roky počítáme
s otevřením přibližně pěti nových
Kozloven za rok. Výběr provozoven,
které budou do projektu zařazeny, se
řídí kritérii, jako je velikost provozovny, její umístění a celkově region, ve
kterém působí, a v neposlední řadě
také její zkušenost se značkou Velko-

popovický Kozel. Náklady na úpravy
se různí dle velikosti plochy, nutnosti
úprav a podobně. Přesná cenová kalkulace je možná až po přesném zaměření provozovny a po vypracování
projektové dokumentace. Způsob pokrytí nákladů řešíme vždy individuálně s každým potenciálním zájemcem. Co se týče tempa úprav, podle
našich odhadů a dosavadních zkušeností je na důslednou rekonstrukci provozovny zapotřebí v průměru
přibližně 4 měsíce,“ řekl Martin Kuděla, manažer značky Velkopopovický Kozel.
„Hlavním záměrem byla vyšší
atraktivita naší provozovny i pro nové hosty a v neposlední řadě také pro
mladší věkovou kategorii. Velkopopovický Kozel je v této oblasti oblíbený a naším cílem je vytvořit pro jeho
stoupence tradiční příjemnou pivnici s restaurací, která současně odpovídá moderním požadavkům,“ dodává Bohumil Kobza, majitel Kozlovny
v Bystřici nad Pernštejnem, první nové Kozlovny v České republice.

Úprava interiéru Kozlovny zahrnuje využití dřeva, kovu, mosazi, přírodních barev, jako je béžová a terakota, k navození příjemné a útulné
atmosféry. Interiérové prvky jsou doplněny Kozlími speciálními stylovými motivy, jako jsou kopyta, růžky,
kožené prvky, majestátní socha kozla dominující hospodě atd. Co se týče nabídky, bude pro návštěvníky
v nových Kozlovnách připraven široký výběr variant čepovaného Velkopopovického Kozla: Velkopopovický
Kozel Světlý (výčepní), Velkopopovický Kozel 11° Medium a Premium (ležáky), a Velkopopovický Kozel Černý. Speciální sortiment jídel
a chuťovek k pivu vychází z tradiční
národní i regionální české kuchyně
a přináší její moderní varianty. Připravují se drobná folková vystoupení
navazující na letní folkovou šňůru Léto s Kozlem a budou zde také probíhat pravidelné návštěvy promotýmů
a soutěže o dárky od Velkopopovického Kozla.
Vladimír Jurina
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Mušketýr opět získal titul Pivo České republiky 2007
KRUŠOVICE – 11. ročník tradičních Slavností piva v Českých Budějovicích přinesl
úspěch krušovickému pivu
Mušketýr, které královský
pivovar vaří podle historických receptur krušovických sládků. Odborná porota hodnotila letos v jednotlivých kategoriích 181 druhů
piv z 43 pivovarů v České republice. V kategorii výčepní
světlé pivo posuzovala komise 36 vzorků. Pivo Mušketýr
zařadila na 1. místo a oce-

nila Zlatou medailí Pivo České
republiky 2007.

Výčepní světlé pivo Mušketýr je
v České republice nejprodávanějším
produktem Královského pivovaru
Krušovice. V roce 2006 se ho prodalo téměř 217 000 hl, což je cca
47 % celkového prodeje v tuzemsku.
Mušketýr se vyznačuje sytě karamelovou barvou, čistou chutí a je často
oceňován v degustačních soutěžích.
Na Slavnostech piva v Českých
Budějovicích krušovický Mušketýr
získal stejné ocenění už v roce 2003.
V roce 2005 přivezl krušovický
sládek František Šmíd za toto pivo
medaili stříbrnou.
Vlastimil Bradáč
Královský pivovar Krušovice
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Královský pivovar Krušovice a. s.
V P I VOVA R U P O K R A Č U J E R E KO N S T R U KC E H I S TO R I C K Ý C H O B J E K T Ů
V roce 1994 krušovický pivovar využil své bohaté
historie a změnil obchodní jméno na Královský pivovar Krušovice a. s. V témže roce spojení se silným
zahraničním partnerem (Binding Brauerei AG, v současné době Radeberger Grupe Holding GmbH) přineslo finanční prostředky a otevřelo možnosti pro nové
investice. Následující výstavba oddělení kvasných
a ležáckých cylindrokonických tanků (1994–1997),
stáčírny a expedice (1995–1997), vybudování čističky odpadních vod i zajištění vodních zdrojů (1995–
1998) a otevření nové varny (1997–1999) změnila regionální pivovar na jeden z nejmodernějších pivovarů v Čechách a zajistila mu vstup mezi pivovarskou
špičku. Výstavba pivovaru si vyžádala investice vyšší než 2,5 miliardy korun.
Od roku 1995 byla postupně rekonstruována také bývalá sladovna, pocházející ze 17. století. Reprezentační
prostory v přízemí budovy sloužily od roku 1996 sílícímu turistickému ruchu a v roce 2006 navštívilo Královský pivovar Krušovice už více než 32 000 turistů. K jejich

spokojenosti dnes druhým rokem slouží zrekonstruované parkoviště s prodejnami, vyhlídkovou terasou, restaurací a sociálním zázemím, které pivovar postupně zprovoznil v září 2005 a březnu 2006. Rostoucí zájem turistů vedl k rozhodnutí vybudovat přímo na pivovarském
dvoře z bývalých garáží sociální zařízení a další prodejnu
piva a propagačních předmětů. Investice si vyžádala cca
8 milionů korun. Prodejna je od 6. června 2007 v plném
provozu. Zároveň byla dokončena rekonstrukce zbývající části sladovny na administrativní prostory a jídelnu
s prodejnou pro zaměstnance. Náklady na tuto etapu rekonstrukce činily cca 12 milionů korun.
Přestavba staré varny na návštěvnické centrum, která v této době probíhá, umožní zpřístupnit přibývajícím
zájemcům o historii i současnost jednoho z nejstarších
českých pivovarů další fakta z jeho bohaté minulosti.
Za prvních 5 měsíců letošního roku si prohlédlo pivovar 16 042 návštěvníků, což je o 5 000 více než za stejné
období v roce 2006.
Vlastimil Bradáč
Královský pivovar Krušovice a. s.

Vizovické království slivovice

RUDOLF JELÍNEK
je akciovou společností zabývající se
výrobou alkoholických nápojů, zejména
ovocných destilátů. Destilátem, který však
nejvíce proslavil Vizovice, je slivovice.
Palírenství má ve Vizovicích tradici již od
16. století, samotná společnost vznikla na
konci předminulého století, v roce 1894.
Specialitou a vlajkovou lodí společnosti je
slivovice a pak další ovocné destiláty, v jejím
sortimentu ale najdete také netradiční destiláty,
ovocné likéry, bylinný likér Praděd a Luhačovická
bylinná, oblíbenou Plum vodku, whisky
Gold Cock, absint a mnoho dalších. Výrobky
společnosti RUDOLF JELÍNEK a. s. jsou známé
ve všech koutech České republiky, nejsou však
určeny pouze pro domácí trh. Vývoz výrobků
má tradici od roku 1934 a v posledních letech
stále stoupá. V roce 2006 již představoval
celou čtvrtinu produkce společnosti, přičemž
hlavními odběrateli byly Slovensko a USA,
kde jsou oblíbené zejména košer destiláty.
Vizovice se díky palírnickému průmyslu,
bezesporu díky rodině Jelínků, jejímu odkazu

a pokračováním jejich práce akciovou
společností RUDOLF JELÍNEK právem
pyšní přízviskem Království slivovice.
A zážitky s vůní slivovice teď může
načerpat každý. Snaha přiblížit tradici
a umění přeměny ovocných plodů
v kvalitní destiláty a prezentace původní
„fabriky“, kde se snoubí tradiční výrobní
postupy a nejmodernější technologie,
vedlo k rozhodnutí aktivně se věnovat
oblasti cestovního ruchu a vybudovat
exkurzní a návštěvnické centrum, které
dostalo příhodný název – Distillery Land.
Jeho prostory nesou podobu ze 30. let
20. století, tzn. z období, kdy
firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek,
jenž jí propůjčil své jméno.
Vstupní branou do Distillery Landu je
podniková prodejna, na kterou navazuje
exkurzní trasa. Ta zahrnuje kinosál,
pěstitelskou pálenici, prostory pro zrání
zlaté slivovice a whisky, provoz egalizace
s obřími dřevěnými sudy pro zrání destilátů,
stáčírnu (plnění láhví) a degustační
místnost. K dispozici jsou i odborné
varianty s prohlídkou rektifikace a pálenice.
Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků.
Návštěva Distillery Landu a exkurze jsou
určeny nejen pro soukromě organizované
zájezdy, ale také pro cestovní kanceláře.
Stylové prostory Distillery Landu jsou
vhodné pro pořádání prezentací,
školení, rautů s kompletním gastro
servisem či společenské akce, které
pomůžeme připravit vlastním produkčním
zajištěním včetně vystoupení cimbálové
muziky a folklorních tanečníků.
Projekt přispívá k propagaci regionu
a rozvoji cestovního ruchu. Jeho
ojedinělost vedla ke skutečnosti, že je
zaznačen do turistických map a opatřen
památečními turistickými známkami.
Exkurze je možné objednávat ve všední dny
mezi 8 až 16:30 h, v sobotu dle dohody;
podniková prodejna je otevřena ve všední
dny od 6 do 18 h, v sobotu od 7 do 12:30 h.

Veškeré bližší informace najdete
na internetových stránkách www.rjelinek.cz . Dotazy
a objednávky lze zasílat na e-mail exkurze@rjelinek.cz.
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Moravská vína excelovala v kolébce vinařství ve Francii
M E Z I N Á R O D N Í S O U T Ě Ž L E S C I TA D E L L E S D U V I N 2 0 0 7 B O U R G O C E N I L A T U Z E M S K Á V Í N A
Valtice – Moravská vína opět pozvedají vítězný prapor. Moravští vinaři excelovali se svými produkty v kolébce vinařství, ve Francii,
kde se zúčastnili 15. ročníku mezinárodně uznávané soutěže Les Citadelles du vin 2007. Prestižní soutěž je pod patronátem Mezinárodního úřadu pro révu a víno O.I.V., jenž
sídlí v Paříži. V letošním ročníku bylo celkem přihlášeno přes 1400 vín
z 27 zemí celého světa. Česká republika se i v tak těžké konkurenci
opět neztratila a získala z celkového počtu 406 ocenění celkem 5 medailí z 10 přihlášených vzorků.

Mezinárodní soutěž Les Citadelles
du vin 2007 Bourg byla založena v roce 1992 se záměrem ocenit a zviditelnit nejlepší vína světa. Léty získala na

prestiži a dnes je považována za jednu
z nejuznávanějších soutěží světa. Degustátoři působící na Les Citadelles du
vin jsou pečlivě vybíráni z celého světa
a patří mezi uznávané odborníky.
Letos proběhlo hodnocení ve dnech
7–9. června 2007. Celkem bylo přihlášeno více jak 1400 vín z 27 zemí celého světa. Z České republiky přihlásili celkem 10 vzorků tři vinařské firmy:
Znovín Znojmo a. s. (3 vzorky), Vinné
sklepy Valtice a. s. (4 vzorky) a Střední
odborná škola a SOUZ Valtice (3 vzorky). Společnou prezentaci tuzemských
vín zajistilo Národní vinařské centrum
za podpory Vinařského fondu.
Nejcennější medaili TROPHÉE CITADELLES, které odpovídá tradiční
zlatý kov, z celkového počtu 96 udělených získala vína:
– Ryzlink rýnský ledové víno 2005 –

Znovín Znojmo a. s.
– Rulandské šedé ledové víno 2005 –
Znovín Znojmo a. s.
– Sauvignon slámové víno 2004 – Vinné sklepy Valtice a. s.
Medaili TROPHÉE EXCELLENCE, jež odpovídá stříbrné medaili,
z celkového počtu 114 udělených získalo víno:
– Ryzlink rýnský výběr z bobulí 2006
– Znovín Znojmo a. s.
A České republice se „nevyhnul“ ani
kov bronzový, který reprezentuje Medaile
TROPHÉE PRESTIGE. Z celkového počtu 191 udělených získalo bronz víno:
– Muškát moravský kabinetní víno
2005 – Střední odborná škola a
SOUZ Valtice.
Jak dokládají výsledky této a mnoha předešlých soutěží, zejména moravská vína s přívlastkem, především slá-

mová a ledová, ale i svěží suchá vína
z našich tuzemských odrůd jsou opravdu velmi kvalitní, dobrá, a to v celosvětovém měřítku.

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

Nejlepším vínem Velkopavlovicka pro rok 2007 je červené víno Rulandské modré
Velké Pavlovice – V hodnocení 4. ročníku soutěže vín Forum
Moravium 2007 velkopavlovické
vinařské podoblasti zvítězilo jako nejlepší víno Velkopavlovicka
Rulandské modré, výběr z hroznů, ročník 2005 z vinařství Vladimír Tetur. Cenu za nejlepší ko-

lekci vín získalo Vinařství Leoš
Horák z Vrbice. K hodnocení vín
soutěže bylo přizváno 36 degustátorů profesionálů, pro zachování nestrannosti a objektivity řídil
hodnocení zástupce znojemské
vinařské podoblasti Ing. Pavel
Vajčner.

Oficiálně titul champion velkopavlovické podoblasti 2007 a další ocenění za nejlepší kolekci vín a ocenění za nejlepší vína kategorií si vinaři
odnesli ze slavnostního vyhlášení výsledků v pátek 8. června.
Veřejnost měla možnost ochutnat nejlepší vína velkopavlovic-

ké vinařské podoblasti od 38 firem
a vinařů ve dnech 8. a 9. června
v sokolovně ve Velkých Pavlovicích,
kde byla uspořádána prezentace IV.
ročníku soutěže vín velkopavlovické
vinařské podoblasti Forum Moravium 2007.
Soutěž byla uznána jako oficiál-

ní Ministerstvem zemědělství a má
statut, který vymezuje podmínky pro
účastníky výstavy, způsob hodnocení vzorků, organizaci výstavy a ocenění nejlepších vín.
Ing. Zdeňka Karbera
místostarosta Velkých Pavlovic

Luční bouda má nejvýše položený vinný sklep
Pec pod Sněžkou (Trutnovsko)
(bo) – Milovníci vína dostali nyní netradiční možnost, jak si uložit svá archivní vína. Luční bouda
na hřebeni Krkonoš jim začala nabízet uložení vín v nedávno objeveném vinném sklepě, který byl zbudovaný za druhé světové války. Víno jim tak bude ležet na nejvyšším
možném místě v Česku, ve výšce
1410 metrů nad mořem.
Kapacita sklepa je asi 8400 lahví.

Zájemci si budou moci lahodný mok
uložit do uzamčené schránky o kapacitě až 81 lahví. Pronájem schránky přijde na 810 korun za rok. „Zatím tam
již s kamarády nějaké víno máme. Věříme, že pro milovníky vína a hor bude
naše nabídka zajímavá,“ řekla majitelka Luční boudy Klára Sovová.
Případní klienti by asi neměli moc
váhat, protože kapacita sklepa je omezená. Pokud by si každý z nich uložil
maximální počet lahví, dostalo by se

jen na několik desítek zájemců. „Ve
vinném sklepě je stálá teplota a vlhkost a jeho vhodnost pro uložení vín
nám potvrdili vinařští odborníci,“ řekla Sovová.
Luční bouda s kapacitou 160 lůžek
je nejstarší boudou v hřebenové části
Krkonoš a patří k nejstarším horským
objektům ve střední Evropě. Její historie sahá do 16. století. V roce 1938
při vyklízení českého pohraničí shořela a v letech 1939 až 1940 byla zrekon-

struována a dostavěna do dnešní podoby. Bouda se také pyšní nejvýše položenou restaurací v Česku.
Uložení vína na různých neobvyklých místech není v Česku ani v cizině výjimečné. Například Vinné sklepy
Lechovice od roku 2000 ukládají několik stovek lahví sektu na dno Vranovské přehrady. Mostecké Vinařství
Chrámce ukládá svá vína do archivu,
který se nachází pod kostelem Nanebevzetí panny Marie v hloubce 20 met-

rů pod zemí. Loni byl do světové knihy
rekordů zapsán vinný sklep, který patří k panoramatické restauraci v kanadském Torontu a nachází se ve výšce 351
metrů nad zemí. V unikátním sklípku
je uloženo 9000 lahví vína. Vůbec největší podzemní vinný sklep na světě je
u Kišiněva v Moldávii. Osmdesát metrů pod povrchem v padesátikilometrovém labyrintu bývalého dolu je ukryto
1,5 milionu lahví vína.

Hygienici budou na jižní Moravě kontrolovat sklípky
Brno (bo) – Při kontrolách zařízení společného stravování se v letošní letní sezoně hygienici zaměří
na jižní Moravě na vinařské sklípky
na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku. Stále častěji jsou otevírány nejen v době vinobraní a různých
oslav spojených s koštem vína, ale

také jako běžné restaurace. Bude
jim proto věnována zvýšená pozornost, řekla Jana Laštovičková z brněnské krajské hygienické stanice.
Do oblasti mezi Brnem, Znojmem,
Břeclaví a Uherským Hradištěm už dávno nemíří milovníci vína jen v době

oslav sklizně hroznů. Region je protkán
Moravskými vinařskými stezkami. Vznikají již bezmála 11 let a tvoří je asi 1200
kilometrů cyklotras. Téměř v každé vesnici může turista v některém ze sklípků
nejen koštovat víno, ale při svém putování krajem vinohradů se také občerstvit.
Pracovníci hygienických stanic děla-

jí v létě již tradičně namátkové kontroly
sezonních stravovacích zařízení. Kontrolují zdravotní bezpečnost podávaných pokrmů i jednotlivé provozy.
„Kontrola bude zaměřena na epidemiologicky závažné komodity potravin
a pokrmů – například zmrzliny, lahůdky, saláty, různé šťávy nebo grilované

masné výrobky,“ uvedla Laštovičková.
Kromě sklípků je největší množství
sezonních občerstvení, bister a cukráren v okolí nádrží Nové Mlýny na Břeclavsku, u Vranovské přehrady na Znojemsku a také u nádrže Lučina na Hodonínsku, které patří k vyhledávaným
turistickým lokalitám.

Sklizeň ovoce bude letos v ČR nejnižší od roku 1995
ODHAD SKLIZNĚ OVOCE V INTENZIVNÍCH SADECH V ČR K 15. 6. 2007

Jabloně
Hrušně
Třešně
Višně
Meruňky
Broskvoně
Švestky a slívy
Angrešt
Rybíz červený a bílý
Rybíz černý
Maliny a ostružiny
celkem

105 729
2 750
2 301
8 755
4 960
3 925
4 963
9
2 617
490
53
136 550

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Brno dle
vyhlášky č. 88/2006 Sb. vydal odhad sklizně ovoce v ČR v intenzivních sadech k 15. 6. 2007. Ze zveřejněné statistiky vyplývá, že se letos předpokládá sklizeň ovoce v ČR
ve výši 136 550 tun.
Podle Ovocnářské unie ČR tato data
jen potvrzují skutečnost o nízké sklizni
ovoce, která se po letošních pozdních

tuny
159 171
2 121
2 244
10 955
3 777
4 086
5 090
8
2 968
470
65
190 955

Sklizeň 2006
% k odhadu 2007
-34 %
+30 %
+3 %
-20 %
+31 %
-4 %
-2 %
+13 %
-12 %
+4 %
-18 %
-29 %

jarních mrazech dala předpokládat.
Jablek, která v ČR tvoří kolem 80 %
produkce ovoce v intenzivních sadech,
se zřejmě sklidí jen 105,7 tisíce tun a
to je meziročně o 34 % méně, a sklizeň
tak bude nejnižší od roku 1995.
Za nízkou sklizní lze vidět špatné
počasí. Po velmi mírné zimě byla vegetace ovocných dřevin urychlena o dva
až tři týdny. Rovněž kvetení bylo velmi
časné a většina ovocných druhů kvetla
již v průběhu dubna.

5letý průměr sklizní 2002 až 2006
tuny
% k odhadu 2007
155 406
-32 %
2 145
+28 %
1 836
+25 %
9 648
-9 %
4 145
+20 %
5 340
-26 %
4 537
+9 %
46
-80 %
2 795
-6 %
381
+29 %
43
+23 %
186 322
-27 %
Netradiční byl i průběh jara. Zejména velmi suché počasí, kdy nespadly žádné srážky po dobu až 8 týdnů a
k tomu nadprůměrné teploty. V některých oblastech kritický nedostatek vody stále trvá.
Zásadní vliv na letošní úrodu měl
výskyt mrazů v průběhu dubna a na začátku května. Ovocné sady byly postiženy v ČR ve třech vlnách. První z nich
byla kolem 5. 4., kdy postihla některé
peckoviny na začátku kvetení nebo

před květem a jádroviny v poupatech.
Druhá vlna následovala kolem 21. 4.,
kdy byly postiženy zejména broskvoně,
švestky, třešně a hrušky v květu a jabloně na začátku květu. Třetí vlna mrazů přišla v prvních dnech května. Poškozeny byly zejména jabloně. Teploty
klesly až k –7 stupňů Celsia.
Mrazy obecně více postihly severovýchod a severozápad Čech a také
lokální výsadby v údolních polohách
prakticky ve všech regionech.
Část letošní úrody jablek a hrušek
bude navíc určena jen ke zpracování,
protože rostoucí plody vykazují různá
mrazová poškození (viz obrázek pod
textem) a nebude je možné uplatnit na
trhu s čerstvým ovocem. Konzumních
jablek určených pro trh bude ve srovnání s loňskem jen asi polovina. Celkové
škody lze v intenzivních sadech odhadnout na více než 400 milionů korun.
Vážné škody na úrodě hlásí většina
zemí střední a východní Evropy – Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a zejména Polsko, které mrazy zasáhly nejvíce za posledních minimálně dvacet let,
a to v plném květu. Polsko, které má
největší vliv na obchod s ovocem mírného pásma ve středoevropském regionu, očekává škody v řádu desítek miliard korun, škody řeší vláda, o pomoc

byl požádán i Brusel. Rozsah poškození v Polsku byl klasifikován jako živelná pohroma. Ve střední Evropě budou
mít mrazy výrazný dopad na výši sklizně ovoce. Odborníci odhadují, že celková sklizeň ovoce ve střední Evropě bude nejnižší za několik desítek let.
Ing. Martin Ludvík
Ovocnářská unie České republiky

Mrazem poškozený plod hrušně, který
bude možné využít jen ke zpracování.
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Cinzano slaví dvousetpadesáté výročí

U příležitosti „kulatého“ jubilea značky Cinzano proběhla v restauraci Theatro Restaurant & Café v pátek 15. června 2007 tisková
konference za přítomnosti zástupkyně Cinzano International Kathleen Murphy. Společně s Group Brand
Managerem společnosti BOHEMIA
SEKT, a. s., Michalem Panochou
představili historii a současnou pozici značky, její komunikaci a především reprodukce obrazů italského malíře Selwyna Senatoriho, jež
prezentují motivy pro dvousetpadesáté výročí této značky. Tisková konference, kterou vynikajícím
způsobem moderoval Leoš Mareš,
byla doplněna profesionální barmanskou free-style show v podání
několikanásobného mistra republiky Davida Neumanna.

Počátek června 1757, přesně šestého, získali bratři Giovanni Giacomo
a Carlo Stefano Cinzanovi diplomy lihovarských mistrů a otevřeli si v italském Turíně malý krámek. Brzy nato se
stal z jejich nabídky nejžádanějším nápojem vermut. Oba bratři dosáhli velkého obchodního úspěchu, a tak byli
požádáni, aby uplatnili své vědomosti při enologických pokusech na královském panství Santa Vittoria d´Alba. Pokusy přinesly své ovoce a výsledkem byl vznik šumivých vín značky
Cinzano. Nápoj našel oblibu u šlechty
a středních vrstev a položil první základy úspěchu. Vermuty a posléze i původní šumivá vína značku postupně proslavily po celém světě. Do roku 1989 měl
rodinný podnik zastoupení a prodejny ve více než 60 zemích světa a celosvětovou distribuci. V roce 1999 zís-

kala značku skupina Grupo Campari.
Příběh rodiny Cinzano je spjat s jejich nevšední invencí a novátorstvím na
poli inovace, reklamy, marketingu. Už
v roce 1853 firma investovala a přišla
s etiketami s vyobrazením ocenění, která jejich produkty získala. Ke slovu přišla krátce nato také barva. Na sklonku
19. století deník Il Telegrafo otiskl první skutečný inzerát, o rok později vsadili majitelé také na plakátovou reklamu.
Pro Cinzano pracovali tehdejší velikáni
ilustrátorského umění, jakými byli Leonatto Cappiello, Eugenio Colmo Golia,
Mario Gross a další. Bez inzerce se firma neobešla ani za první světové války,
ani po jejím skončení. Z dvacátých let
minulého století patří k nejznámějším
italským historickým plakátům „Žena
ležící na hroznech vína“, „Láhev s vlajkou“, „Pierot a Kolombína“, jejichž autorem byl Leonatto Capiello. Ve věku
kinematografie, rozhlasu a televize společnost Cinzano pokračovala v reklamních kampaních i prostřednictvím těchto médií. Vždy za účasti významných
ilustrátorů, výtvarníků, herců. Dlouholetá marketingová snaha vedla k tomu,
že se značka Cinzano stala v Itálii synonymem pro svěží, spontánní a trochu
i nestoudné pití s přáteli nebo jen tak
pro zábavu. V současné době proslula
značka Cinzano svým spojením se soutěžemi MotoGP.
V České republice je výhradním distributorem značek Cinzano (od roku
2000) a Campari (od roku 2005) společnost BOHEMIA SEKT. Cinzano je
nejznámějším vermutem na českém trhu se spontánní znalostí 60 % a podporovanou znalostí 98 % (Zdroj: tns aisa
2007). V roce 2006 vzrostl meziročně

segmenty: lihoviny, vína a nealkoholické nápoje. V segmentu lihovin vynikají mezinárodně uznávané značky jako
Campari, SKYY Vodka a Cynar spolu s předními místními značkami jako Aperol, CampariSoda, Glen Grant,
Ouzo 12 a Zedda Piras a brazilskými
značkami Dreher, Old Eight, Drury’s.
V segmentu vín jsou vedle světoznámé značky Cinzano respektována ve
svých kategoriích vína Liebfraumilch,
Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca a Teruzzi & Puthod. Do segmentu
nealkoholických nápojů patří Crodino, Lemonsoda a výrobky její produktové řady, které dominují italskému trhu. Skupina má přes 1500 zaměstnanců. Akcie mateřské společnosti Davide
Campari-Milano jsou kótovány na italské burze cenných papírů.

prodej Cinzana o desetinu – a to celosvětově i v České republice.
Skupina Campari je globálně významným hráčem v sektoru nápojů,
která obchoduje ve více než 190 zemích světa a má vedoucí postavení na
italském a brazilském trhu a je velmi silně zastoupena v USA, Německu a Švýcarsku. Skupina má rozsáhlé portfolio
produktů, které pokrývají tři obchodní

Uskupení BOHEMIA SEKT je dnes
nejsilnějším vinohradnicko-vinařským
podnikem v České republice. Vhodnou kombinací vlastních značek a importovaných značkových výrobků vytvořilo dominantní marketingový, prodejní a distribuční systém na trhu vín
v ČR. Vedle již tradiční a proslulé značky Bohemia Sekt (70% tržní podíl) nabízí vína značek Víno Mikulov, Habánské sklepy, Chateau Mikulov, Vinařství
Pavlov a Chateau Bzenec. K posilování
pozice uskupení BOHEMIA SEKT jako komplexního dodavatele alkoholických nápojů přispívají také vlastní lihovinové značky Pražská vodka, Dynybyl,
Nordic a Silver Ice. BOHEMIA SEKT
je exkluzivním distributorem Campari
a Cinzana na území ČR.
Hana Karnoldová
BOHEMIA SEKT, a. s.

Demolici tří cukrovarů nelze zabránit
Hrochův Týnec (Chrudimsko) (bo)
– Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zamítl žádost, která by zabránila demolici cukrovarů
v Hrochově Týnci na Chrudimsku,
Němčicích nad Hanou a Kojetíně
na střední Moravě. Uvedl to mluvčí fondu Vilém Frček. Společnost
Eastern Sugar ČR loni na podzim
oznámila uzavření cukrovarů a vrací svou kvótu na produkci cukru Evropské unii. Za to od ní dostane peníze, musí ale srovnat továrny se
zemí. O areály a zařízení se zají-

Masokombinát
Martinov
končí
s výrobou
Ostrava (bo) – Ostravský
masokombinát Martinov, který patří olomoucké společnosti Milkagro, končí s výrobou. Jeden z nejmodernějších
a největších domácích podniků dlouhodobě prodělává a
vlastníkům se nepodařilo najít zájemce, který by jej chtěl
převzít za chodu. „K 1. červnu
firma rozdala 213 výpovědí,“
řekla mluvčí ostravského úřadu práce Svatava Baďurová.
Většina martinovských linek už
stojí. Majitelé Martinova se stále
pokoušejí masokombinát prodat.
„O kupci zatím není rozhodnuto,
jedná se se zájemci jak z České
republiky, tak ze zahraničí. Podle
rozhodnutí představenstva by se
měl masokombinát prodat jako celek,“ řekl ekonomický ředitel Miroslav Konečný. Nejzazším termínem pro vyřešení prodeje je podle
Konečného konec letošního roku.
Masokombinát Martinov má za
sebou od privatizace už dva konkurzy, a na prodej je tak od pádu
komunistického režimu potřetí.

má energetická firma Onivon, která by je využila pro výrobu bioplynu. Na zelené louce však podnikat
nechce.
„Vzhledem k tomu, že společnost
Eastern Sugar požadovala takové změny schváleného plánu restrukturalizace, například další možné využití budov a zařízení, které jsou dle nařízení
Evropské komise při plné výši restrukturalizační podpory nepřípustné, musel SZIF tuto žádost zamítnout,“ řekl Frček.

Společnost Eastern Sugar se může
odvolat, pak o odvolání bude rozhodovat ministerstvo zemědělství, dodal Frček. Generální ředitel Eastern Sugar
Štěpán Hodač nechtěl k případnému
odvolání cokoliv sdělit.
Generální ředitel společnosti Onivon Zdeněk Harapát se odmítl také vyjádřit. Ale již před časem uvedl, že pokud SZIF neudělí výjimku, podnikat
v Hrochově Týnci a na střední Moravě bez zařízení a zachovaných budov
nebude. Ministr zemědělství Petr Gandalovič při únorové návštěvě cukrova-

ru v Hrochově Týnci záchranu přímo
neslíbil.
„Chceme, aby v nich vznikla nějaká smysluplná aktivita, která by zajišťovala zaměstnanost, případně odbyt
zemědělských výrobků. Budeme s firmou Eastern Sugar i případným nabyvatelem cukrovarů spolupracovat na
případné změně demoličního plánu,“
uvedl Gandalovič.
Státní zemědělský intervenční fond
již přiznal firmě Eastern Sugar nejvyšší možnou podporu z restrukturalizačního fondu Evropské unie na jejich uza-

vření. Podmínkou je ale úplná demolice objektů. Přiznaná náhrada činí 730
eur (asi 21 000 Kč) na tunu kvóty na
výrobu cukru, které se firma vzdá. Celkem jde o více než dvě miliardy korun,
z nichž část má jít pěstitelům.
Společnost Eastern Sugar nevratně vrací kvótu na produkci 102 500
tun cukru, což je 22,5 procenta národní kvóty České republiky, která činí ročně 454 000 tun. Domácí spotřeba cukru dosahuje 380 000 tun za rok. Česko,
které bylo jeho tradičním výrobcem, tak
ztrácí svoji soběstačnost v této komoditě.
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Lomnické suchary na seznam
chráněných výrobků
Brusel (bo) – Lomnické suchary budou dalším z řady tradičních
potravinářských výrobků z Česka, kterým Evropská unie udělí
ochrannou známku. Proti registraci pečiva, které se vyrábí ve východočeské Lomnici nad Popelkou, nevznesla během uplynulého půl roku žádná země námitky,
potvrdil mluvčí EK Michael Mann.
Lomnické suchary jsou už devátou
českou lahůdkou, kterou bude EU
chránit.
Jen za posledních šest měsíců
uspěla ČR při zápisu na evropský seznam chráněných potravinářských
a zemědělských produktů šestkrát.
Kromě lomnických sucharů nyní
v lichotivé společnosti dalších proslavených evropských lahůdek figurují také štramberské uši, pohořelický kapr, žatecký chmel, hořické trubičky a karlovarský suchar.
Oficiální udělení známky, takzvaného chráněného zeměpisného označení, by tak nyní v případě lomnických sucharů mělo být formalitou.
Unijní značka potvrzuje jedinečnost
výrobku, a tedy i výhodu na trhu. Zaručuje také, že daná specialita vzniká ve vymezené zeměpisné oblasti
a chrání výrobce před nekalou konkurencí.
S výrobou sucharů začala již před
téměř 200 lety firma Jína z Lomnice
nad Popelkou. Noví vlastníci firmy

v roce 1992 výrobu sucharů vzhledem k vysokému podílu ruční výroby zastavili, ale už o dva roky později se drobní výrobci sucharů pokusili
produkci s úspěchem oživit.
Lomnické suchary se pečou dvakrát a před druhým pečením se obalí
v moučkovém cukru, tím se od obyčejných sucharů na první pohled liší. Sladké suchary, které se pečou
i s mandlovou, oříškovou či arašídovou příchutí, se vyrábějí stejným
postupem desítky let v Lomnici nad
Popelkou a jejím okolí a podle producentů existují desítky receptur.
O registraci Lomnických sucharů požádalo loni sdružení jejich výrobců,
které zastupuje tři místní producenty. Jejich reprezentantem je společnost J. Jína 1810, která od jara vyrábí v Košťálově suchary podle tradiční receptury vytvořené živnostníkem
Michalem Jínou před bezmála 200
lety.
„Registrace značky by nám měla
zajistit, že toto označení budou moci používat jen místní výrobci z Lomnice a blízkého okolí; v současné době se totiž podobné pečivo vyrábí
pod tímto názvem i jinde v republice, často vůbec originálním sucharům neodpovídá a tím nám škodí,“
řekl předseda sdružení a ředitel společnosti Michal Seidl. Malá pekařská firma zatím zaměstnává jen pět
pracovníků, do budoucna ale počítá s rozšířením výroby a originální

Lomnické suchary chce také vyvážet
do zahraničí.
Systém označování tradičních výrobků z určitých zeměpisných oblastí, které se pak nesmějí vyrábět nikde
jinde, vznikl v roce 1992. První tři registrace ČR získala už ve chvíli, kdy
do Unie vstoupila. Zápis budějovického piva, budějovického měšťanského varu a českobudějovického piva si
totiž Češi jako jediní z nováčků vymínili už v přístupové smlouvě k EU.
O ochranu Evropské unie se ucházejí ještě další dvě desítky českých
výrobků. V nejbližší době bude EK
rozhodovat o tom, zda mezi oficiálně chráněné tradiční potravinářské
a zemědělské produkty zařadí například nošovické kysané zelí, pardubický perník, třeboňského kapra nebo
mariánskolázeňské oplatky.
Za posledních 15 let ochranné evropské známky získalo přes 750 výrobků. Nejlépe si vedly země kolem
Středozemního moře. Itálie, Francie,
Španělsko a Portugalsko už si registrovaly více než stovku lahůdek. ČR
je s devíti registrovanými výrobky
nejúspěšnější z nových členských zemí a co do počtu chráněných specialit předstihla například Belgii, Dánsko nebo Irsko.
Mezi nejznámějšími produkty, které EU chrání, jsou například sýry feta
či gorgonzola, parmská šunka, marcipán z německého Lübecku nebo balzamikový ocet z italské Modeny.

Obrazy
jako viněty vín
Firma Todoroff je v Bulharsku známá svým kvalitním vínem. Má už své renomé i ve světě. Pravidelně se účastní mezinárodních salonů vín a pravidelně si dováží když ne hned první, tak druhá místa a různé medaile. Majitel firmy Todoroff v obci Brestovice, zhruba 140 kilometrů od Sofie, je
Ivan Todoroff, který s manželkou využil vědomostí a obchodního talentu
a na 100 hektarech pěstuje odrůdy vynikajících znaků a chutí. Vyhlašuje
soutěže místních malířů o nejlepší ztvárnění vinařského umu a vína potom
dekorují viněty s oceněnými díly místních umělců. Po šesti letech činnosti začíná tento ojedinělý způsob dekorace vín získávat na popularitě. Na
snímcích jsou pohledy do moderního sklepa a z přijetí českých podnikatelů krojovaným bulharským párem. Obraz manželů Todoroffových dekoruje
sál moderního objektu, kde je vše velmi vkusně vybavené.
Eugenie Línková

IGC: Kvůli šíření biopaliv se zvyšují ceny potravin
Londýn – Rostoucí využívání biopaliv již přispělo k růstu nákladů
na potraviny, a to vyvolává obavy
v řadě zemí světa. Řekl to 12. 6.
na výroční konferenci Mezinárodní rady pro obilí (IGC) výkonný ředitel této organizace Ecuo Kitahara.
„Zatímco některé země urychlují
produkci biopaliv, aby snížily závislost na drahé energii z fosilních paliv, zvýšené ceny obilí a olejnin a výsledné vyšší ceny potravin způsobují

v mnoha částech světa velké obavy,“
řekl Kitahara.
V řadě zemí, kde už přidávání biopaliv do pohonných hmot existuje, to
způsobilo prudký růst cen. Například
cena kukuřice na světových trzích
stoupla za rok o více než 60 procent,
především proto, že v USA se již asi
čtvrtina produkce kukuřice obětuje
výrobě etanolu. Čína, která je v produkci etanolu třetí na světě za USA
a Brazílií, zvažuje zastavení nových
projektů a přesun k jiným surovinám
než kukuřici.

Růst cen potravinářských surovin
hrozí i Evropské unii, kde na rozdíl
od daňových zvýhodnění USA jdou
tradiční direktivní cestou povinného
zvyšování podílu biopaliv v benzinu
a naftě. Tento měsíc při setkání se zástupci Potravinářské komory ČR zvýšení cen surovin, z nichž se biopaliva
vyrábějí, připustila evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischerová-Boelová. Podle Agrární komory
zatím růst cen masa, mléčných výrobků a pečiva letos neovlivní biopaliva,
ale zcela logicky růst cen krmného

Z A J Í M A V O S T I
VSTOUPIL
V PLATNOST
CHEMICKÝ ZÁKON EU
REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) je zkratka pro novou chemickou
politiku Evropské unie. Chemický zákon známý
pod výše uvedenou zkratkou vstoupil v platnost
1. června 2007 a bude se týkat látek vyráběných
v EU nebo do ní dovážených v množství větším
než 1 tuna ročně nebo více. Za registraci látek
budou zodpovědní jejich výrobci a dovozci. Evaluaci bude provádět síť autorizovaných pracovišť
a v Helsinkách bude zřízena Evropská agentura pro chemické látky, která zahájí svou činnost
1. června 2008. Agentura provede konečné posouzení látky, bude také rozhodovat, které z látek jsou natolik nebezpečné, že je třeba je zakázat nebo jejich použití omezit v čase. Autorizaci
bude na základě zpoplatněné žádosti udělovat Evropská komise.
Smyslem nařízení, které bude platit přímo ve
všech členských zemích, je do 11 let otestovat
a zaregistrovat desetitisíce chemikálií vyráběných
a dovážených v množství nad jednu tunu ročně
a všechny látky považované za nebezpečné. Evropská komise zdůvodnila návrh před dvěma lety
starostí o lidské zdraví a ochranu životního prostředí. Zákon má přimět podniky, aby byly schopny dokázat, že látky používané k výrobě běžného
zboží nejsou nebezpečné. Dnes se to v řadě případů přesně neví.
Bude třeba vyhodnotit záznamy o vlastnostech
asi 30 tisíc chemikálií. Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude průmysl stát 2,3 mi-

liardy eur za sedm let. Samy podniky odhadují náklady až na 5,2 miliardy eur.
Při vyjednávání o konečném znění chemického zákona potravinářský průmysl velmi usilovně
loboval, aby pro některé své přísady získal výjimku. Přesto řada z nich bude pod REACH spadat.
Týká se to zejména látek používaných při výrobě
obalových materiálů a čisticích prostředků.

KAKAOVÝ EXTRAKT
ÚČINNĚJŠÍ
NEŽ FLUORID
Podle výsledků nejnovějšího výzkumu karioprotektivních účinků kakaa jedna čokoládová tyčinka denně prý může podstatně omezit kažení
zubů, nesmí ovšem obsahovat cukr ani jiné bakteriemi ústní dutiny fermentovatelné látky.
Výzkumní pracovníci z Tulane University
v USA zjistili, že z kakaového prášku se dá získat
extrakt, který je údajně v boji proti zubnímu kazu a při ochraně zubů účinnější než fluorid. Látka obsažená v extraktu se běžně nachází v čokoládě a její chemické složení je obdobné jako u kofeinu.
Výzkumný tým pod vedením Armana
Sdeghpoura srovnával účinky této látky na zubní sklovinu lidských zubů a srovnával je s účinky fluoridu. Výsledky testů posloužily jako vodítko při navrhování chemického složení zubní pasty nového typu, která bude obsahovat právě tuto
sloučeninu. Zubní pasta s novou složkou by se na
pultech obchodů měla objevit do 5 let.
Kakao vzhledem ke svým zdraví prospěšným
vlastnostem se jako funkční přísada používá v řa-

obilí a potravinářské pšenice. Obilovin se letos ve světě urodí méně, nižší
sklizeň předpokládá jak Amerika, tak
Ukrajina a zásoby se ztenčí i v Evropské unii.
Šéf IGC upozornil, že poptávku
po potravinářských surovinách zvyšují i změny ve stravování rychle bohatnoucích zemí jako Čína a Indie. „Rozsáhlé změny ve stravovacích vzorcích
jejich rostoucích středních tříd budou
mít výrazný dopad na globální nabídku a poptávku po obilninách a olejninách, protože tito lidé budou kupovat
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více masných produktů a budou požadovat větší pestrost jídla,“ řekl Kitahara.
„Trend spotřeby obilí jde nahoru
a bude se to ještě stupňovat,“ předpověděl Kitahara. Znamená to, že výpadek produkce v jedné významné zemi by mohl vyvolat na trzích otřesy.
Termínová cena pšenice v USA vystoupila na 11leté maximum v obavách z napjatých světových zásob
a sucha v částech východní Evropy.
Ceny americké kukuřice jsou teď nejvyšší za deset let.
Eugenie Línková

S V Ě T A

dě produktů. Polyfenoly a flavanoly, látky se silnými antioxidačními účinky obsažené v kakaových
bobech, jsou dávány do souvislosti se snižováním
rizika srdečního infarktu, diabetu a vysokého tlaku. Vědci z Harvard Medical School se dokonce domnívají, že kakaový flavanol epikatechin by
měl být považován za jakýsi vitamin.
Kakao se stalo oblíbenou přísadou i mimo
potravinářství. Používá se jako jedna ze složek
u mnoha kosmetických přípravků a díky výše zmíněnému výzkumu možná bude zajímavé i pro výrobce zubních past.

SILNÉ SLUNCE
SPALUJE
VINNÉ HROZNY
Jeden z nejrespektovanějších italských vinařských odborníků Riccardo Cotarella tvrdí, že silné
sluneční záření spojené s globálním oteplováním
bude nutit vinaře přemýšlet o způsobu, jak chránit
vinné hrozny před slunečním „spálením“.
V diskuzi o vlivu rostoucí globální teploty na
některé z nejlepších světových vinic, která v květnu probíhala na degustaci vín 25 italských výrobců v Londýně, informoval, že vynikající odrůdy
italské vinné révy se v důsledku změn klimatu budou muset z jihu Itálie přestěhovat na sever. Již
dnes mají potíže zejména vinařství nacházející se
na pobřeží. Ještě před nemnoha lety se mořské
pobřeží považovalo za nejlepší místo pro vinici,
v současnosti tomu tak již není. Problémem je sluneční záření, UV paprsky. Účinky silného slunečního záření na hrozny přirovnal ke slunečnímu
spálení. Jestliže jde člověk na pláž a nechrání si

pokožku krémem, spálí se. To samé platí i pro pokožku vinných bobulí. Někdy, možná už v nedalekém budoucnu, bude muset být vyvinuta nová
technologie, možná imitující ochranné krémy, která pomůže vinařům chránit hrozny před poškozením UV paprsky.
Do roku 2050 stoupne průměrná roční teplota
pravděpodobně asi o 2 oC. Tato předpověď vyvolává ve světovém vinařství, které se již nyní v tradičních produkčních oblastech potýká s krizí, obavy.
Jestliže bude teplota stoupat současným tempem,
může se stát, že kupříkladu přestanou existovat vinice na svazích kalifornského údolí Napa Valley.
Údolí Napa má v současnosti z hlediska produkce
špičkových vín z nejpopulárnějších odrůd Nového
světa ideální polohu. Teplota se ale bude postupně
zvyšovat a to bude test schopnosti vinařství tohoto regionu přizpůsobit se novým klimatickým podmínkám. Když vystoupil v diskuzi další vinařský
odborník Američan Gregory Jones a ukázal hostům semináře mapu, jak bude údolí Napa pravděpodobně vypadat za 50 let, vyvolalo to mezi americkými účastníky zděšení, jak budou vinice zredukovány. Některé účinky globálního oteplování
jsou patrné už dnes, kupříkladu australští vinaři
zažili nejhorší pamatované sucho. Nedávná konference vinařského průmyslu v Dijonu ve Francii
ukázala, že pro vinařství stejně zničující jako stoupající teplota bude i nedostatek vody. Určité vinařské regiony však mohou na změně klimatu vydělat. Riccardo Cotarella uvedl jako příklad vinice
Sangiovese v Itálii, jejichž hrozny mohly díky lehkému vzestupu teploty „konečně dosáhnout nejlepšího stupně své zralosti“.
Tatiana Oldřichová, ÚZPI

36 / nabídky – informace

Potravinářský zpravodaj 7 / 2007

Prodám balicí linku VELOX
 Balicí linka pro balení do pytlů (5–25 kg), původně využívaná na balení sušeného mléka
 hrubé dávkování, jemné dovažování přes tenzometrickou váhu, roztahování pytle
uzavírání šitím, svařením PE vložky, přelepení, uložení pytle na paletu paletizérem
 kapacita balení až 60 t/směna, obsluha – počet dělníků: 1 zacvičený
 r. v.: 1987, zrekonstruovaná v roce 2005
 cena linky je 650 tis. Kč bez DPH
 cena samotného paletizéru je 280 tis. Kč bez DPH, je možné platit ve splátkách
či pomoci leasingu
 ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: 200 tis. Kč
 instalaci může zajistit některá z českých firem, které můžeme doporučit.
 najde uplatnění v: cukrovarech, sušárnách krmiv, mléka,
škrobů, výrobě maltových směsí, mlýnech,…

Prodám balicí linku VELOX
Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Výrobce: Greif – Werk GmbH Lübeck, šicí stroj: PT – 48, dávkovací zařízení
a dovažování: PACK-JET 2000, na ni namontován NC D-95A od firmy DOBOY
Packaging Machinery INC. Paletizační zařízení: Palletieranlage P5O 2000/200 AM

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 244 470 085, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

Prodám BALIČKU KTB 4
Balička KTB 4 pro balení sypkých produktů do fólie a následně kartónku
Tento stroj je vhodný pro zpracování obalových materiálů,
které je možno uzavírat za tepla z předhotovených skládaných krabic.

Balička KTB 4

nejvyšší mechanický výkon: 80 taktů / min
elektrická přípojka:
220 / 380 V
ovládací napětí:
220 V
příkon:
3, 5 kW
kmitočet sítě:
50 Hz
napětí pro uzavírání za horka: 42 V
stlačený vzduch:
tlak 6 bar
spotřeba vzduchu:
200 l/takt
Rok výroby:
1984
váha:
cca 3 000 kg
materiál pro vnitřní sáček:
papír, celofán

velikost krabičky:
š
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2/
85

Balička KTB 4
min:
max:
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základní
d
š
v
rozměry stroje: 4 570 x 2 300 x 2 400 mm

Balička KTB 4

V současné době je balička rozebrána na paletách. Chybí lepící zařízení na hotmelt.
Na instalaci můžeme doporučit několik českých firem
cena: 220.000 Kč bez DPH (možnost platit ve splátkách či na leasing)

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 244 470 085, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE
Třebízského ul.
s bytem 3+1 (80 m2)
a dalšími prostory (cca 130 m2)
! 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.

– celé využitelné
jako kanceláře,
popř. skladové prostory
VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ
TEL: 381 253 796
Mobil: 607 512 909

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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