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Vážení čtenáři,
na stranách 4 a 5 Vám přinášíme
stanovisko některých obchodních
řetězců a Potravinářské komory ČR
k aktuálnímu dění v maloobchodu.
–
Na straně 27 zveřejňujeme
zpravodajství ze zemědělského
a potravinářského veletrhu
Grüne Woche.

Řetězce...
Hypermarkety, supermarkety, obchodní řetězce, mluví se
o nich denně. Jedni z pohledu novoročních slev, druzí z hlediska cen za produkty, zalistovacích poplatků a tlaku na co nejnižší zhodnocení vlastních výrobků. V tomto smyslu jsme se na téma supermarkety bavili s generálním ředitelem Setuzy, Františkem Janů. Chápe důvod tlaku na ceny a i on ze své pozice
největšího zpracovatele řepky v zemi má zájem tak zvaně vyjít
a být ekonomicky úspěšný. Nákupní ceny samozřejmě srovnává s farmářskými cenami evropskými, ale i světovými, a bere
v úvahu domácí relace. Ví zároveň, že i producent musí stejně
počítat a oba by měli zvolit reálný postup v cenotvorbě. Nemůže si ani dovolit postupovat v nákupu stylem „různého metru“.
Laťka je nastavena na určitou úroveň tuzemské ceny a podle ní
jednoduše postupuje.
V supermarketech se ale využívá přebytků potravin na evropském trhu a tyto potraviny přicházejí za dumpingové ceny a těm
je těžké se ubránit. I když je to v případě určité komodity podle Františka Janů jen třeba 10% produkce, kterou česká firma
dodává na vlastní trh, i pouhá desetina množství, která je prodávaná za mnohem nižší cenu, ekonomiku tuzemského producenta citelně poznamená. Řetězce jej tlačí k levnějšímu zboží,
tlak jej nutí jít krátkodobě i pod cenu vlastních nákladů a to
jej ruinuje.
Je tu ale i další nešvar, který s tržní ekonomikou také souvisí. Jak generální ředitel Setuzy uvedl, od lidí, kteří ustoupili od zaměstnaneckého poměru v řetězcích, vědí, že se rozlišuje mezi tuzemským a zahraničním dodavatelem. Je to v případě zalistovacích poplatků, zatímco domácí potravinářská firma
automaticky za tak zvané zalistování platí, zahraniční v mnoha případech ne. I to má dopad na celkovou ekonomiku firmy
a je to patrné.
V tomto případě se již čeští producenti mohou vážně ohradit,
zatím jim to ale nebylo moc platné. Jak František Janů říká,
podmínky by měly být pro všechny dodavatele stejné. Má na mysli vnitřní obchodní podmínky. „Podle mého názoru český podnikatelský subjekt bude zatlačován někam, kde je již jeho pozice
ohrožena nebo přinejmenším ztrácí váhu,“ obává se tlaku supermarketů šéf Setuzy. Tak jako mnoho jiných uvažuje o tom, co je
český trh ve srovnání s evropským a světovým. Jestliže dosud byly české firmy zvyklé zásobovat ke vší spokojenosti domácí trh, je
to už dnes zcela něco jiného ve vztahu k velké, řekněme německé
firmě, která již řadu let produkuje své výrobky pro více než půl
miliónu strávníků. A co teprve nadnárodní společnost, která sytí
50 nebo dokonce sto milionů spotřebitelů. Tyto relace jsou, existují a je nutné z nich vyvodit důsledky. Setuza není doma žádný
mraveneček, z pohledu zpracovatele semen na oleje. Ve srovnání
se zahraničními firmami už nemá ale tu možnost zásobit bez problému jeden jediný zahraniční řetězec svou produkcí. Nejde totiž
o českou síť nějakého supermarketu, ale ten má své další dceřiné společnosti v Maďarsku, na Slovensku, v Německu a v řadě
dalších zemí. Nadnárodní společnosti jej zahltí svým zbožím, český producent sotva stačí na tuzemský trh. V tom je rozdíl a v tom
je jeho znevýhodnění na evropském, ne-li světovém trhu.
František Janů byl během rozhovoru dalek bolestínství, nestěžoval si, ale chtěl ukázat ve vší nahotě problém domácích
zpracovatelů, který bude v tomto i dalších letech narůstat. „Nelze to ale zastavit. Porevoluční vlády umožnily vpád zahraničních řetězců v takové síle, že to nemá u okolních států srovnání.
Nejvíc jsme se v tomto případě otevřeli světu a je to nesporně na
úkor domácích producentů,“ uvedl Janů.
Co s tím, láme si hlavu nejen on? O narůstajícím problému,
jemuž se říká neúměrný tlak na ceny, hovořil i na tiskové konferenci uprostřed ledna v Brně Jan Veleba, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. A nestačila by celá
stránka Potravinářského zpravodaje na to, abychom vyjmenovali jen názvy firem českých potravinářů a výrobců zemědělské produkce, kteří jen těžce zápolí s tímto břemenem, které jim tlačí ekonomiku do červených čísel. Mluví se o nastavení určitých
pravidel právní cestou, o změnách v legislativě. Mluví se o tom
nejméně deset let, zatím skutky jsou zanedbatelné, a z českého
trhu tak mizí jedna potravinářská firma za druhou.
Zejména velké firmy to budou mít z roku na rok složitější,
a aby obstály v mezinárodním ekonomickém souboji, nezbývá
mnohdy než hledat zahraničního společníka, nebo přímo nadnárodní společnost, s níž by splynuly.
Ministr zemědělství Jaroslav Palas navrhl počátkem ledna
tohoto roku schůzku se zástupci řetězců a chtěl vyjednávat o obchodních pravidlech trhu s potravinami. Na tuto schůzku ze
strany řetězců, kromě generálního ředitele Delvity, bohužel nikdo nepřišel.
E. Línková

Na zemědělském a potravinářském veletrhu Zelený týden (Grüne Woche) prezentovali české potravináře zástupci Potravinářské komory ČR.
Zleva: Jaroslav Camplík – prezident PK ČR a Miroslav Koberna – ředitel PK ČR.

Působení obchodních řetězců v ČR
Dne 20. ledna se uskutečnila schůzka, kterou
jsem inicioval a které se
zúčastnili zástupci ministerstva financí, představitelé obchodních řetězců, zástupci Agrární
komory, Potravinářské
komory a Odborového
svazu pracovníků obchodu. Tématem bylo působení obchodních řetězců v České republice.
Obchodní řetězce jsou významnou a nepostradatelnou součástí české ekonomiky. Zaměstnávají více než 65 tisíc osob a jejich tržby
dosahují ročně stovek miliard korun. V praxi se
však objevují témata, jež se dotýkají jejich působení a u nichž jsme cítili, že je nutné se jimi
zabývat. Jde především o pracovní podmínky
zaměstnanců a vztahy řetězců s dodavateli. Je
důležité, aby řetězce své aktivity mohly uskutečňovat ve zdravém konkurenčním prostředí.
Zároveň je neméně důležité, aby jejich vlastní
podnikání bylo zdravé a konkurenční.
Schůzka byla především informativní a za
velký úspěch považuji vůli všech zúčastněných
stran o problémech diskutovat. Jsem rád, že
jsme se dohodli na uspořádání společného ku-

latého stolu. V jeho rámci se bude diskutovat
návrh předsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Ladislava Skopala na novelu obchodního zákoníku, která blíže specifikuje platební podmínky u zboží podléhajícího rychlé zkáze a nově řeší problematiku prodeje za cenu nižší než nákupní. Projednávána
bude také možnost novely zákona o ochraně
hospodářské soutěže. Přizváni budou zástupci jak soukromé, tak i státní sféry.
Nyní mi dovolte připomenout hlavní závěry našeho setkání z dvacátého ledna. Prvním
bodem byl poslanecký návrh na omezení pracovní doby. V říjnu loňského roku totiž skupina poslanců předložila návrh zákona o omezení prodejní doby v maloobchodě. Pokud by
tento návrh prošel, omezil by se ve velkých
prodejnách noční prodej a prodej o svátcích.
Vláda s tímto zákonem nesouhlasí, neboť by
přijetí takovéhoto opatření znamenalo neopodstatněné omezování tržního prostředí.
Dalším bodem jednání byly pracovní podmínky zaměstnanců velkých obchodních řetězců. V praxi zaznívají vůči některým řetězcům výtky, že porušují zákoník práce.
Apeloval jsem proto na dodržování všech
pracovněprávních předpisů a vyjádřil pod-

poru novele zákona o kolektivním vyjednávání, která by umožnila rozšíření závaznosti
kolektivní smlouvy vyššího stupně.
Citlivou záležitostí jsou rovněž nákupy zboží od českých dodavatelů. V této souvislosti je
třeba si uvědomit, že jsme součástí vnitřního trhu EU, který zajišťuje volný pohyb zboží a kde nelze nařizovat obchodníkům, od koho mají odebírat zboží. Přesto čeští výrobci
a české výrobky mají naši podporu a vláda bude české výrobky propagovat.
Další problematickou záležitostí jsou případné nákupy za ceny pod výrobními náklady. Pokud dodavatelé cítí, že jsou takovýmto
způsobem poškozováni, mohou využít zákona
o cenách, který takové chování zakazuje, a podat podnět orgánům cenové kontroly. Je nutné, aby tento zákon byl dodržován. V závěru
našeho setkání si jednotlivé strany sdělily svůj
pohled na možné problémy spojené s platební
podmínkou u tzv. zboží podléhajícího rychlé
zkáze a na způsobu jejich řešení.
Věřím, že blížící se kulatý stůl přispěje k diskusi všech zainteresovaných stran a
zlepší podmínky pro jejich činnost.
Ing. Martin Jahn,
místopředseda vlády ČR pro ekonomiku

Novela se nepovedla...
Po dlouhém jednání
se zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu, Potravinářské komor y ČR a Agrár ní
komory ČR byly znovelizovány zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o cenách
a obchodní zákoník. S příslibem zástupců
obchodních řetězců poslanci ustoupili od
původní novely, která byla navržena skupinou poslanců. Dnes musím konstatovat, že
dílo se nepodařilo. K slibu, který jsme dostali, že dojde k podpisu morálního kodexu velkoobchodními řetězci, nedošlo, významní

hráči na našem trhu to odmítli. Nedošlo tedy k zamezení nerovného postavení při jednání dodavatelů s velkoobchodními řetězci.
Situace se podle mých informací s dodavateli spíše zhoršila. V průběhu času vzrostla výše požadavků zejména u tzv. vedlejších
poplatků do té míry, že některým z nich již
dodavatelé musí platit zpětně téměř 20 %
z ročního obratu. Jedná se tedy již o skrytou likvidaci našich potravinářských podniků. Bylo by potřeba zkontrolovat finančními úřady, proč „vedlejší příjmy“ řetězců jsou
fakturovány dodavatelům a proč nejsou započteny v ceně. Velká část výrobků by se potom dostala do prodeje pod nákladovou cenu, což zakazuje zákon o cenách.

Po snídani s ministry, která se nepovedla, následoval oběd s místopředsedou vlády, který již měl representativní zastoupení,
a začne doufám jednání, které bude mít jasné výsledky. Není ale možno čekat měsíce,
je potřeba do týdnů vytvořit novelu. Tato by
měla konečně zlepšit postavení dodavatelů.
První návrh již vznikl v dílně Potravinářské
komory ČR. Jedná se o novelu zákona 513/
1991 Sb., Obchodní zákoník.
Naším úkolem je, aby nová legislativa byla
účinná od 1. 1. 2006, protože dnes již je pozdě.
Věřím, že se do této práce zapojí všechny
zainteresované subjekty.
Ing. Ladislav Skopal,
předseda Zemědělského výboru PSP ČR
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Podrobněji k misi a k misím
Návštěva tří komisařů z EU, která nedávno
proběhla, shledala úroveň péče o pohodu hospodářských zvířat v ČR jako dobrou, což poněkud uniklo pozornosti. Zajisté je mediálně
vděčnější, když dojde k nějakému pochybení.
Například pochybení veterinárního inspektora
před devíti měsíci na Uherskohradišťsku. Tento případ sleduje ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR velmi pečlivě, a má zájem, aby
byl odpovídajícím způsobem vyšetřen a v žádném případě nemohlo dojít k „recidivě“.
K inspekci, která proběhla v týdnu od 10. 1. do
14. 1. 2005 lze nicméně říci, že její hodnocení státního veterinárního dozoru je opravdu dobré. Tři inspektoři navštívili v kraji Vysočina drůbeží jatka,
jatka na tzv. červené maso, jedno shromažďovací
středisko pro skot a dvě farmy nosnic, z toho jednu
ve středočeském kraji, kterou navštívili mimo plán.

Konstatovali, že jsme správně a včas transponovali
veterinární legislativu EU, a že ji odpovídajícím způsobem naplňujeme. Inspekce ocenila i fungující systém odborných školení. Drobná pochybení samozřejmě zjistili, jsou to však opravdu jen drobnosti.
Lhůty plnění legislativy pro farmy nosnic v přechodném období jsou plněny, existuje systém registrace a schvalování dopravců zvířat, osvědčení pro
přepravu též odpovídají. Dozor na jatkách též pracuje tak, jak má. Počítáme s tím, že je potřeba se velmi pečlivě věnovat vyplňování veškeré dokumentace a veterinárních osvědčení, například data a hodiny odjezdu v plánech cesty při přepravě zvířat. Počítáme též s tím, že je potřeba stanovit systém pro
zpracování plánů cesty a kontrol po vrácení plánu
místně příslušné krajské veterinární správě.
I když si je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, veterinární správa
vědoma významnosti hodnocení této mise, uvědo-

muje si zároveň, že je toto zjištění zavazující. Zajisté
nelze popřít, že problémy existují a budou existovat
i nadále, smyslem a cílem státního veterinárního dozoru je, aby byly eliminovány.
V letošním roce nás čeká ještě celá řada návštěv
inspektorů z Potravinového a veterinárního úřadu FVO (Food and Veterinary Office se sídlem v Dublinu). Nejbližší očekáváme ke konci února. Ta se bude zaměřovat na dozor nad nakládáním s vedlejšími
živočišnými produkty. To znamená, jakým způsobem je zpracováván, popřípadě neškodně odstraňován odpad z jatek, popřípadě konfiskáty. Zcela jistě inspektoři navštíví i asanační podniky. Další důležitou inspekcí bude, zřejmě ve druhém pololetí, ta,
která bude opět zaměřena na zpracovatelské závody a kontroly zdraví zvířat, tj. zejména dodržování
podmínek získaných statutů pro ČR jako země prosté některých nákaz zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz a vztekliny). Nu, a pochopitelně též,
jak se daří dodržovat již dosažené hygienické a veterinární standardy.

Bilance nemoci šílených krav v České republice
Díky důvěře, kterou si Státní veterinární správa ČR získala již v roce 2001, kdy bylo rozhodnuto o plošném testování rizikových
skupin skotu na nemoc šílených krav (BSE –
bovinní spongiformní encefalopatii), zákazníci
řeznictví nevidí v požívání hovězího masa žádné riziko.
Od počátku roku 2001 do konce roku 2004 bylo
u nás vyšetřeno celkem 700 910 kusů skotu. V tomto
množství jsou zahrnuty kusy starší 30 měsíců z normálních porážek, kusy uhynulé a kusy z nutných porážek starší než 24 měsíců. V tomto množství bylo
zjištěno pouze 15 nemocných zvířat. To je na téměř
tři čtvrtě miliónu vyšetření za čtyři roky opravdu málo, zejména v porovnání s ostatními evropskými, ze-

jména západoevropskými zeměmi, kde se tyto počty
pohybují od desítek po stovky až tisíce jako ve velké
Británii, kde má BSE počátek.
V loňském roce bylo u nás vyšetřeno 200 873 zvířat a z toho bylo 7 nemocných kusů. Všechny byly
narozené kolem druhé poloviny devadesátých let, tj.
v období, kdy se na evropském kontinentě pohybovalo blíže neurčitelné množství kontaminované britské masokostní moučky, která se mohla nedopatřením dostat do krmných směsí pro skot.
Z tohoto množství 200 873 vyšetřených kusů skotu pocházelo 130 226 kusů z normálních porážek,
dále 33 532 kusů bylo z nutných porážek a 35 918
z uhynulých zvířat (zbytek do počtu činila zvířata
utracená a tzv. přeřazená – např. původně určená na
normální porážku a posléze poražená nutně).

Pro rok 2005 lze říci, že se v systému vyšetřování zatím nic nemění, i nadále budou vyšetřovány
všechny kusy z normálních porážek starší než 30
měsíců, kusy nutně poražené a všechen skot uhynulý nad 24 měsíců. Pokud dojde z rozhodnutí
Evropské komise k nějaké změně, bude toto rozhodnutí platit pro všechny členské země, tudíž
i pro naši republiku. 4. února 2005 byl potvrzen
další, již sedmnáctý, případ BSE.
Jak se po zkušenostech z uplynulých let ukázalo, vyšetřování na BSE má smysl. Spotřebitelé, –
zákazníci řeznictví – si mohou být a jsou si jisti,
že hovězí maso a výrobky z něj uváděné do oběhu, to vše bylo odpovídajícím způsobem veterinárně vyšetřeno. Týká se to pochopitelně i ostatních potravin a výrobků živočišného původu.

Co nového ve veterinární legislativě
Na sklonku loňského roku, v polovině prosince, vyšly ve sbírce zákonů čtyři vyhlášky, které novelizují pět veterinárních vyhlášek a týkají se veterinární hygieny, ochrany
veřejného zdraví a ekologie. Jsou to tyto vyhlášky:
Vyhláška č. 638/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky a vyhláška č. 203/
2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko
a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 639/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 166/1999/Sb., o veterinární péči.
Vyhláška č. 651/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící
zvěře.
Vyhláška č. 652/2004/ Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Ve vyhlášce č. 638/2004 Sb., jsou nově definované hotové potravinářské výrobky z vaječných
výrobků a vejce. A jsou zde závazné odkazy na
Nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 a Nařízení
Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních
normách pro vejce.
U mléka a mléčných výrobků jsou stanoveny
nákazové požadavky pro nákup syrového mléka a možnosti krajských veterinárních správ stanovit opatření pro uvádění do oběhu syrového

mléka, konzumního tepelně ošetřeného mléka
a mléčných výrobků pocházejících z území nebo části území, které podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením. V příloze č. 4
jsou podmínky ošetření mléka k vyloučení rizik
pro zdraví zvířat. Mění se bod mrznutí mléka
z – 0,515 ° C na – 0,520 ° C.
U vyhlášky č. 639/2004 Sb., jsou změny zejména v § 3 – podmínky pro poživatelné maso po
zvláštní úpravě, dále je důležité zajistit při vracení
zboží do výrobního podniku sledovatelnost vrácených produktů. Úřední veterinář rozhoduje o jejich dalším využití.
Poživatelné maso po zvláštní úpravě – tj. výrobní
maso pocházející se závodů, jatek s malou kapaci-

tou – se značí razítkem kruhového tvaru o průměru
4 cm, překrytým dvěma rovnoběžnými čarami vzdálenými od sebe 1 cm, a masa určeného do konzerv
pak otiskem razítka kruhového tvaru o průměru
4 cm s dvěma rovnými čarami křížícími se pod pravým úhlem ve středu razítka tak, aby údaje byly čitelné. Razítko čtvercového tvaru o hraně 4 cm se používá v podnicích, které jsou zařazeny do přechodného
období. U masa drůbeže a živočišných produktů určených ke krmení zvířat se zavádí nový pojem „poživatelné, určené ke krmení zvířat“.
Ve vyhlášce č. 651/2004 Sb., se upřesňuje definice masa strojně odděleného u drůbeže a zavádí se tento pojem u masa zvěře ve farmovém chovu. A pojem sběrné místo. Nový je § 3a, kde jsou
stanoveny nákazové požadavky pro nákup drůbeže, králičího masa a masa zvěře ve farmovém chovu a zároveň jsou dány kompetence krajských veterinárních správ ke stanovení podmínek pro výrobu, zpracování a uvádění těchto „druhů masa“,
které pocházejí z území nebo části území, které
podléhají omezením nebo veterinárním opatřením zakazujícím uvádění do oběhu. Další kompetence jsou dány krajským veterinárním správám
ke zmírnění požadavků na uspořádání a vybavení
v chladírnách a mrazírnách o kapacitě do 3,5 tun
a samostatným porcovnám drůbežího masa s kapacitou do 3 tun za týden. Postup vyšetřování masa černé zvěře (divokých prasat) na trichinelózu
je odkázán na metodický návod Státní veterinární
správy ČR ( je povolena trávicí metoda i trichinoskopické vyšetření). V příloze č. 5 jsou doporučena ošetření masa a výrobků z masa k vyloučení rizik pro zdraví zvířat.
K největšímu rozsahu změn při novelizaci do-

šlo u vyhlášky č. 202/2003 Sb. Jednak se zpřesnily definice, byl doplněn § 3 a, kde byly jako
u předcházejících vyhlášek doplněny nákazové
podmínky pro nákup jatečných zvířat a masa,
a dány kompetence krajským veterinárním správám povolit za určitých podmínek výrobu, zpracování a uvádění do oběhu masa ze zvířat, která
pocházejí z území nebo části území, která podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním
opatřením. Je zde řada odkazů na rozhodnutí Komise, která se týkají pravidelné kontroly obecné
hygieny prováděné provozovateli podniků, mikrobiologických vyšetření čerstvého hovězího masa,
telecího a vepřového masa pro Finsko a Švédsko,
na nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1774/2002 týkajícího se vedlejších produktů neurčených k výživě lidí. Důležitá je změna § 29 o mikrobiologickém vyšetřování mletých mas a masných polotovarů. V příloze č. 9 jsou stanoveny
zásady pro ošetření k vyloučení rizik pro zdraví
zvířat při výskytu některých nákaz.
Samozřejmě je nutné se seznámit s plným zněním těchto vyhlášek. Je třeba si dále uvědomit,
že se veterinární legislativa stále mění a bude doznávat změn i nadále. Proto také Státní veterinární správa ČR již organizuje a bude i nadále organizovat školení svých pracovníků i zpracovatelů,
a to i o legislativě, která má nabýt účinnosti až
počátkem roku 2006. Půjde především o tři Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004,
č. 853/2004 a č. 854/2004.
To je podle Milana Maleny, ústředního ředitele
Státní veterinární správy ČR, účinný způsob, jak
přispět k tomu, aby naši zpracovatelé i chovatelé
mohli uspět na našem i evropském trhu.

Naše produkty určené na komunitární trh musejí být „105%“!
Potraviny i suroviny živočišného původu, které hodlají naši zemědělci či zpracovatelé uplatnit na
společném evropském – komunitárním – trhu, musejí splnit hned několik podmínek.
Musejí pocházet ze závodů, které
jsou schválené pro komunitární trh,
popřípadě musejí splňovat přísné hygienické a veterinární podmínky. Jejich
plnění je zajišťováno státním veterinárním dozorem.
Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Milana Maleny je
absolutně nutné předejít byť i jen hypotetickým problémům, tj. rizikům,
že by mohl být náš systém veterinárního dozoru zpochybněn. Státní vete-

rinární správa ČR garantuje, že výroba mléka probíhá v souladu s platnou
veterinární legislativou. Určitou otázkou by mohlo být zajištění požadovaných standardů v případě tepelně neošetřeného mléka určeného na komunitární trh.
Státní veterinární správa ČR zvažuje přijmout určitá opatření právě proto,
že při převozu tepelně neopracovaného
mléka přímo ze stájí do členských zemí
EU nejsou místně příslušné krajské veterinární správy informovány o standardech vyváženého mléka. Tyto standardy
musí v rámci komunitárního trhu krajské veterinární správy garantovat.
Obchodování se syrovým mlékem určuje Směrnice 92/46/EHS a Vyhláška
č. 638/2004 Sb., která od 1. 1. 2005 no-

velizuje vyhlášku č. 203/2003 Sb. Znamená to, že syrové mléko ze stájí se smí
dodávat do mlékáren jedině za podmínek, že jsou z něj odebírané vzorky vyšetřovány v centrální laboratoři. Zjišťuje se počet somatických buněk, celkový
počet mikroorganismů, bod tuhnutí, či
obsah reziduí inhibičních látek. Tyto výsledky musí obdržet příslušná krajská
veterinární správa a ta na jejich základě provádí cílenou kontrolu v chovech.
Je-li mléko odváženo za účelem obchodování na komunitárním trhu přímo ze
stájí, není technicky možné, aby krajská
veterinární správa garantovala v souladu
s platnou legislativou splnění podmínek
u každé zásilky, neb o každé potřebné informace nemá.
Opatření, o kterém Státní veterinár-

ní správa nyní uvažuje, by mělo tento
problém řešit. Mléko tepelně neošetřené určené na trh EU má mít požadované standardy, o kterých se veterinární
dozor musí přesvědčovat. K tomu mu
slouží výsledky laboratoří schválených
Státní veterinární správou ČR. Takové
mléko by mohlo být například sváženo
do určitých mlékáren, popřípadě sběrných míst, odkud by po odebrání vzorků a jejich vyšetření mohl státní veterinární dozor garantovat splnění všech
legislativou požadovaných parametrů.
Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Milana Maleny
jde především o to, aby naši výrobci
a zpracovatelé nepřišli o kredit, který
mají díky úrovni našeho státního veterinárního dozoru a který dosud žádná

inspekce z EU nezpochybnila. Zájmy
našich výrobců a zpracovatelů by mohly být značně poškozeny, kdyby veterinární kontrola v místě určení zjistila
z naší strany jakékoli pochybení.
Je totiž třeba uvažovat v perspektivě
nikoli týdnů, či měsíců, ale let. Kdyby
naši zemědělci uplatňovali svou produkci, v tomto případě mléko, na komunitárním trhu, popřípadě exportovali je do třetích zemí bez potřebných
dokumentů, mohli by se stát rukojmími zahraničních odběratelů. A pak by
je mohl místo očekávaného výdělku
čekat prodělek.
A to samozřejmě není v zájmu producentů, ale ani Ministerstva zemědělství ČR, ani Státní veterinární správy
ČR.
SVS ČR
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České potraviny odpovídají světovým standardům,
ŘÍKÁ MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ
Č R JA R O S L AV PA L A S
Celý sektor zemědělství v České republice
prošel od roku 1989 náročnou cestou přerodu
od velkoplošného, centrálně plánovaného zemědělství k moderní multifunkční zemědělské výrobě. Důsledkem privatizace je změna
podnikatelské struktury v zemědělství a snížení průměrné výměry hospodářství z téměř
1000 ha na 100 ha. Zmenšením výměry zemědělských podniků se sice částečně zmenšila výhoda ucelených velkých hospodářství,
ale zvýšila se možnost rozvoje multifunkčního zemědělství, které je jedním z předpokladů rozvoje venkova. V závislosti na masivním snížení pracovníků v zemědělství o více než dvě třetiny původního stavu a lepším
využitím výkonnějších technologií a mechanizace zároveň značně stoupla produktivita
práce. V současné době pracuje v zemědělství 3,4 % ekonomicky činného obyvatelstva
a podíl na hrubém domácím produktu je přibližně 4,2 %. To jsou údaje plně srovnatelné
se všemi vyspělými zeměmi.
Jaké jsou v českém zemědělství priority?
K nejdůležitějším odvětvím zemědělské výroby v České republice patří obilnářství, kdy se obiloviny pěstují téměř na polovině výměry orné půdy (asi 1 510 tis. ha). Nejvýznamnější obilovinou
je ozimá pšenice, následovaná jarním ječmenem,
který se využívá k výrobě kvalitního sladu. Český slad již v minulosti proslul svojí kvalitou a je
znám a žádán v mnoha zemích světa. Tradičním
odvětvím je rovněž pěstování cukrovky, které je
soustředěno do teplejších a úrodnějších oblastí České republiky. Světově známým pojmem je
také český chmel – Žatecký poloraný červeňák
z vybraných poloh je nejdražším chmelem na světovém trhu.
Pokud jde o živočišnou výrobu, jejím nejtypičtějším odvětvím v České republice je chov skotu, který ovšem po roce 1989 zaznamenal řadu
změn, z nichž k nejvýznamnějším patří pokles
stavu zvířat na polovinu původního a výrazná diferenciace chovu mléčných a masných plemen.
Tradičně vysoká domácí spotřeba vepřového masa (asi 41 kg na osobu a rok) se odráží v rozvinutém chovu prasat s moderními technologiemi

a roční produkcí přibližně 570 tisíc tun vepřového masa.
V minulosti, před rokem 1990, jsme byli soběstační v potravinách. Platí to i dnes?
Zemědělství dlouhodobě zajišťuje plnou soběstačnost České republiky ve výrobě hlavních komodit a společně s lesním a vodním hospodářstvím, potravinářstvím a dalšími navazujícími
obory jsou historicky významnými odvětvími, plnícími na jedné straně úlohu v zásobování obyvatel zdravotně nezávadnými a bezpečnými potravinami a na straně druhé zabezpečují péči o přírodní zdroje, o krajinu a životní prostředí.
Česká republika se v souladu se Společnou zemědělskou politikou plně hlásí k evropskému modelu
multifunkčního zemědělství, kde jednou z hlavních aktivit je právě rozvoj venkova a údržba krajiny. Jsme si vědomi, že otázka zdravé, funkční krajiny a životního prostředí je naší veřejností vnímána
velmi citlivě. Na péči o krajinu a rozvoj venkova tak
budou z rozpočtu Unie i z našich národních zdrojů
v příštích letech uvolněny značné finanční prostředky, což umožní naplnit jeden ze stěžejních úkolů Ministerstva zemědělství ČR – harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik, s využitím podpory mimoprodukčních a environmentálních funkcí zemědělství.

Díky okamžitému
zásahu inspekce se
ke spotřebiteli nedostal
kontaminovaný zázvor
Na základě hlášení Systému rychlého varování (Rapid Alert System
for Food and Feed – RASFF) stáhla Státní zemědělská a potravinářská
inspekce z trhu celou dodávku mletého zázvoru, který pocházel z Nigérie a byl k nám dovezen z Nizozemí.
Celá zásilka, která představovala pět
set kilogramů tohoto koření baleného v 25kilových pytlích, stáhl dovozce po okamžitém zásahu inspekce z oběhu. Spotřebitele tak kontaminovaný zázvor nemohl ohrozit. Stažené koření bude vráceno
zpět dodavateli do Nizozemí.
Zázvor obsahoval nepovolené množství aflatoxinů, které patří
mezi nebezpečné látky, ohrožující lidské zdraví. Patří do skupiny
tzv. mykotoxinů, které produkují některé plísně napadající přede-

Jak hodnotíte potravinářský sektor?
Potravinářský sektor je tradičním a klíčovým
odvětvím zpracovatelského průmyslu, který se
na celkové zaměstnanosti podílí přibližně 10 %
a na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu pak 14 %. O důležitosti a stále významné úloze
tohoto sektoru svědčí také to, že podíl výdajů domácností na potraviny a nápoje představuje zhruba třetinu všech výdajů. Neodmyslitelným prvkem českého potravinářství jsou také v zahraničí proslulé výrobky, například Znojemské okurky,
Olomoucké tvarůžky, Plzeňský Prazdroj či Karlovarská Becherovka. Gurmány je rovněž vyhledávána česká kuchyně s typickým knedlíkem s tradiční vepřovou pečení a zelím.
Jaká je jakost našich potravinářských výrobků?
Po roce 1989 došlo také v potravinářském sektoru k zásadním změnám struktury, vlastnických
vztahů, ale také k výraznému zvýšení produktivity
práce či ke zkvalitnění a rozšíření spektra produkce. Veškerá produkce tuzemských zpracovatelů
a výrobců potravin odpovídá přísným národním,
evropským a světovým standardům a její zdravotní nezávadnost a jakost stojí jednoznačně a dlouhodobě v popředí zájmu. Povinnost zavést systémy samokontroly založené na kritických bodech
(HACCP) mají výrobci potravin v České republi-

vším obiloviny, suché skořápkové plody, ale i jiné potraviny. Protože aflatoxiny je téměř nemožné z potravin odstranit, musí se
kontaminované zboží likvidovat.
Kontrole aflatoxinů v potravinách věnuje mimořádnou pozornost Evropská komise. Proto jsou v tzv. vstupních místech
do zemí EU ve zvýšené míře kontrolovány zásilky vybraných
druhů suchých skořápkových plodů, jakými jsou např. pistácie z Íránu nebo Turecka, burské oříšky z Číny nebo Egypta,
lískové oříšky z Turecka, ale také např. sušené fíky z Turecka.
V České republice je takové vstupní místo v Rudné u Prahy,
kde inspektoři SZPI odebírají vzorky pro kontrolu obsahu aflatoxinů. Nevyhovující zásilky, které obsahují nadlimitní množství aflatoxinů, se musejí buď zlikvidovat, nebo se reexportují.
Evropská komise připravuje zpřísnění podmínek pro dovoz pistácií pocházejících z Íránu právě kvůli vysokému počtu zadržených kontaminovaných zásilek. Cílem tohoto opatření je zlepšení současného stavu.
SZPI nekontroluje obsah aflatoxinů jen při dovozu vybraných
komodit. V rámci průběžného monitoringu cizorodých látek
odebírá vzorky pro analýzy na tuto nebezpečnou látku v průběhu
celého roku také na vnitřním trhu České republiky. Jen od 1. května do konce loňského roku inspekce ve svých laboratořích analyzovala 183 vzorků potravin, z nichž 25 nebylo propuštěno na český a tedy ani unijní trh, anebo muselo být okamžitě z trhu staženo.

ce na základě zákona č. 110/1997 Sb., v platném
znění, již od roku 2000 a jejich hlavním cílem je
kromě prvotního zajištění bezpečnosti potravin
také zvyšování jakosti potravinářských produktů.
Nosnými obory potravinářského průmyslu jsou
zpracování masa a výroba masných produktů, výroba nápojů, zpracování mléka a produkce mléčných výrobků a produkce pekařských a cukrářských výrobků.
Zpracování masa a masných výrobků vychází
z přímé návaznosti na chov hospodářských zvířat
a drůbeže, zpracovatelské kapacity disponují vysokou technologickou a hygienickou úrovní. Spotřeba masa a masných výrobků dosahuje v současné době téměř 80 kg na osobu a rok.
Mlékárenský průmysl se přizpůsobil poptávce spotřebitelů a velmi výrazně rozšířil nabídku
mléčných výrobků, což vedlo k nárůstu celkové
spotřeby (více než 220 kg na osobu a rok), především pak jogurtů, tvarohů a vybraných sýrů.
Přesto, co hraje v potravinářství prim?
Mezi vlajkové lodi potravinářského průmyslu
patří výroba nápojů, která zahrnuje pivovarnictví,
lihovarnictví, vinařství a výrobu nealkoholických
nápojů. Velké pivovary jako například Plzeňský
Prazdroj či Budějovický Budvar, ale také mnoho
dalších středních a malých pivovarů nabízí širokou škálu značek – tradičních i speciálních, které uspokojují nejen domácí trh, ale nachází odbyt
po celém světě.
Úspěšným reprezentantem českých nápojů
jsou rovněž lihoviny, například Karlovarská Becherovka či chuťově originální slivovice, na jejíž pálení má Česká republika v Evropské unii
vyjednánu trvalou výjimku. Renesancí prochází
rovněž tuzemská výroba vína, vinaři se zaměřují
na spotřebiteli požadované odrůdy a na produkci kvalitních přívlastkových vín z konkrétních vinařských tratí.
Co se změnilo v potravinářství po vstupu do EU?
Vstup do Evropské unie znamená pro český potravinářský průmysl velkou výzvu. Na společném evropském trhu budou více než kdy jindy rozhodujícím měřítkem odbytu marketingové
schopnosti, bezpečnost a kvalita produktů. Jsme
přesvědčeni, že české produkty se na tomto kolbišti trhu neztratí a získají si další příznivce na
celém světě.
Děkuji za rozhovor:
E. Línková

Inspekce potvrzuje:
závadná dětská výživa
z Nizozemí není
na českém trhu
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ubezpečuje spotřebitele, že zdravotně závadná dětská výživa Pregestimil není na českém trhu. Informaci o nebezpečném výrobku obdržela
SZPI prostřednictvím Systému rychlého varování (Rapid Alert
System for Food and Feed – RASFF) s tím, že tato dětská výživa
vyráběná v Nizozemí je pravděpodobným původcem čtyř případů infekce kojenců ve Francii, z nichž dva skončily úmrtím. Podle informací RASFF byly tři výrobní šarže tohoto výrobku pravděpodobně kontaminovány patogenem Enterobacter sakazakii,
který u novorozenců a velmi malých dětí způsobuje meningitidu
a vážné střevní potíže. Nizozemská společnost preventivně tento
nebezpečný výrobek zcela stáhla z trhu.
Z informací a šetření SZPI vyplynulo, že nebezpečné šarže dětské výživy Pregestimil vyráběné společností Mead Johnson Nutritionals byly dováženy pouze do Francie a odtud do Alžírska, nikoli
však do České republiky.
SZPI

Na propagaci potravinářských a zemědělských výrobků
lze také získat dotace od EU
E V R O P S K Á KO M I S E R OZ H O D L A , K T E RÝ M KO M O D I TÁ M V N Á S L E D U J Í C Í C H DVO U L E T E C H F I N A N Č N Ě P Ř I S P Ě J E
Čerstvé ovoce a zelenina, zpracované ovoce a zelenina, mléko a mléčné výrobky, med
a včelařské produkty, bio produkty a produkty ekologického zemědělství, vejce, kvalitní
čerstvé, chlazené i mražené maso, oleje ze
semen (původem z EU), živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví, to jsou schválené komodity a produkty, které bude Evropská unie pomáhat ze svých peněz propagovat na vnitrounijním trhu. Ve třetích zemím
bude možno z prostředků EU propagovat ještě produkty z obilovin a rýže a jakostní drůbeží maso, a naopak med a včelařské produkty, vejce a oleje ze semen tam propagovat nelze.

Také čeští potravinářští výrobci a zpracovatelé sdružení do svazů a komor mohou prostřednictvím svých profesních sdružení požádat o podporu.
„O podporu musí ale EU požádat sami, podle unijních pravidel to za ně
Státní zemědělský intervenční fond, respektive jeho Odbor pro marketing učinit nemůže,“ říká ředitel tohoto
odboru Evžen Staněk. „Nicméně bylo by škoda
nepokusit se získat nabízené prostředky. Proto
SZIF oslovil deset potravinářských a zpracovatelských svazů a nabídl spolupráci při získání dotace,“ dodává.
„V případě zájmu se pak může marketingový od-

bor SZIF začít aktivně podílet na získání dotace.
Máme právo poskytnout pomoc ve formě zpracování legislativy a komunikace s úřady v Bruselu, zpracování samotného marketingového projektu a jeho provedení. Evropská Unie může poskytnout až
50% procent financí, žadatel musí
dát alespoň 30% ze svých vlastních
prostředků,“ uvedl Staněk.
Loni sice bylo osloveno sedm
potravinářských svazů, avšak většina měla problémy se sdružením finančních prostředků. Letos však spolupráce např. s Ovocnářskou unií došla natolik daleko, že v nejbližší době
začne s tímto sdružením konkrétní společná příprava marketingového projektu.
Přesto však není podpora domácí potravinové

produkce, ať již ze státních nebo unijních finančních prostředků, na jednotném evropském trhu
jednoduchá. Podléhá přísným kritériím. „Není například možné podporovat konkrétní značky a produkty, ale pouze obecně pozitivní vlastnosti různých druhů potravin – jakost; zdravotní
přínos (například při konzumaci mléčných produktů nebo ovoce); způsob produkce – například
bioprodukty vyráběné přírodní cestou; možnost
vysledovat původ výrobku – například u masných
produktů atd.“, upřesňuje Evžen Staněk.
Za minulý rok bylo v EU schváleno pouze 20
z 34 předložených programů pro 11 států. Uspěli např. Němci, kteří si na tříletý projekt marketingu výrobků ekologického zemědělství dokázali
vyjednat podporu 5,25 miliónu eur.
redakce
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Schůzka na podruhé
aneb co trápí současný maloobchod
R O Z H OVO R S G E N E R Á L N Í M Ř E D I T E L E M I N G . J I Ř Í M C H A R VÁT E M , M B A
Není hlavním důvodem spíše aféra se slevami
a výprodeji v začátku roku?
Delvita neměla v začátku roku žádné masivní výprodeje, protože to u rychloobrátkových potravin ani není možné. K nám zákazníci chodí
spíše pro každodenně dobré ceny. Konkurenční
nabídky nebudu hodnotit, poctivé vystupování
a fair - play vůči zákazníkům by ale mělo být vždy
základem obchodu.

Dne 20. 1. se uskutečnilo setkání mezi zástupci vlády a řediteli maloobchodních řetězců. Schůzka se uskutečnila ve formě pracovního oběda a dostavily se na ni všechny zainteresované strany, včetně zástupců
Svazu obchodu a cestovního ruchu. V nedávné době jde však již o druhou schůzku tohoto typu a nutno říci, že ta první nebyla
přímo ukázkou vzorné spolupráce. Nikdo ze
zástupců řetězců se totiž napoprvé nedostavil, kromě generálního ředitele Delvity Jiřího
Charváta. Toho jsme se po skončení druhého
setkání zeptali na dosavadní průběh a související témata.
Co si myslíte o schůzkách tohoto typu a jejich
smyslu?
Pro mne je důležité, aby se diskuse ubírala
v otevřeném a konstruktivním duchu. Čtvrteční
jednání takové bylo, a proto určitě má smysl.
Jak si tedy vysvětlujete, že se na původní schůzku nikdo ze zástupců ostatních řetězců nedostavil?
Asi mi vůbec nepřísluší hodnotit důvody neúčasti zástupců ostatních řetězců. Ale ať už byla
důvodem první neúčasti nejasná agenda či jiné
problémy, napodruhé se schůzka vydařila. Mým
zvykem je hledět dopředu a věřím, že jsme se nesešli naposledy.

Padly ze strany vlády apely v tomto smyslu? Jaký byl přesně program?
Zaznělo několik apelů na dodržování zákonů.
Tím, který se týká slev a cenové politiky, je Obchodní zákoník, který řeší problém prodeje pod
nákupní cenou. Ten snad dává částečnou odpověď na výše uvedené
problémy, nicméně
schůzka spíše otevřela
diskusi nad tématem
nákupu pod výrobní cenou. Ovšem zde
již hovoříme o druhé
straně mince, která se
týká dodavatelsko odběratelských vztahů.
Vztahy s dodavateli,
politika řetězců vůči
nim a struktura ceny
v maloobchodě byly
společně se zaměstnaneckou problematikou hlavními body
diskuse.
Cítíte se být osloven těmito problémy a jejich
aktuálností?
Jestliže máte na mysli apely na dodržování zákonů, necítím se za Delvitu být osloven. Delvita
zákony dodržuje a navíc klade velký důraz na etiku v jednání s našimi partnery.
Hovořil jste o struktuře ceny, zákon ukládá zákaz výběru zalistovacích poplatků. Přesto řetězce tyto poplatky vybírají. Myslíte, že i toto je etické?
Na schůzce jsem jasně vyjádřil naše stanovisko transparentnost, tedy fakt, že struktura ceny
v regále má být naprosto jasná. Není cílem nikoho, aby docházelo ke skrývání existujících skutečností, tvorbě šedých zón a zbytečnému navyšování administrativních nákladů. Jestliže existují objektivní náklady související se zařazením
nových výrobků do prodeje, musí být zřejmé
a musí být k dispozici i systém, jak si tyto náklady rozdělí dodavatel a maloobchodník.
Jaké tedy jsou objektivní důvody?

Když náš nákupčí prodává nějaký výrobek
a chce jej na regále nahradit jiným, tak odhaduje, na kolik jej záměna přijde. Kromě rizika
z prodeje nového výrobku ztratí tržby spokojených zákazníků existujícího výrobku, zásoby starého výrobku musí doprodat, novinku musí administrativně zabezpečit v systému planogramů
a marketingově ji podpořit. Pokud zváží zisk ze
starého výrobku a porovná jej s očekávaným ziskem z novinky, vznikne bilance, na základě které
se rozhoduje. To nemá nic společného s diskriminací dodavatelů, ale s tím, jaký je hospodář.
Pokud mu dodavatel uhradí alespoň část nákladů obětovaných na zařazení nového výrobku,
nebo pokud mu pomůže s přípravou marketingové podpory, rozhodování je snazší. V Delvitě
budu vždy dbát na to,
aby se hrálo podle jasných pravidel, která
umožní dobré hospodaření a fair hru. Zároveň připomínám, že
základem je výrobek,
jeho cena a kvalitativní charakteristiky, které primárně rozhodují o stranách bilance.
Skvělý výrobek si cestu na náš regál najde
vždy.
Zaznělo na schůzce téma českých dodavatelů?
Ano, krátce jsme i tuto otázku otevřeli. V této souvislosti bych však rád připomněl, že drtivá
většina výrobků, které prodáváme v Delvitě, je
české provenience. Navíc dobří dodavatelé mají
skrze naši síť možnost dodávek do celé Evropy,
např. v rámci projektu 365.
A co vztahy s malými lokálními dodavateli? Nepřispívají řetězce k tomu, že se na trh dostávají
pouze velké a silné značky na úkor menších hráčů?
Nemyslím, že bychom cíleně podporovali pouze velké hráče, spíše naopak. Chceme být flexibilní a nabízet regionální speciality nejen z Francie a Řecka, ale především z domácího prostředí,
odkud máme drtivou většinu zákazníků. Samozřejmě že i při výběru dodavatele musí existovat
určité předpoklady ve formě garancí kvalitativního i finančního rázu. Prvotní je ale hodnota výrobku, tou uspokojujeme zákazníky.
Schůzka se dotkla i tématu včasné platby dodavatelům, zde ale ze strany Delvity asi není problém.

Neničí české lokální dodavatele prodej řetězců
pod výrobní cenou?
Takový podej je nezdravý. Otázkou je, komu
takové jednání prospívá. Zákazník se cítí ošizený, protože takto agresivní ceny nejsou dostupné dlouhodobě, dodavatel prodělává a maloobchodník také.
Někde jste uvedl, že chcete zrušit slevy, co si
pod tím máme představit?
Chci, aby zákazník vždy nakupoval za dobrou a reálnou cenu. Každý týden mu nabízíme
akční ceny, to ale spíše proto, že je na ně zvyklý, a můžeme mu díky tomu nabídnout zajímavé tematicky laděné produkty. Velká část sortimentu má navíc trvale tak nízké ceny, že mohou
směle konkurovat nabídkám diskontních řetězců. Nedávno jsme spustili kampaň „Tomu říkám
dobrý obchod“, zaměřenou právě na tento cenově atraktivní sortiment. K tomu ale pořád nabízíme vysokou kvalitu těchto výrobků i řadu dalšího dražšího sortimentu, tak aby si mohl vybrat
každý.
Zmínil jste, že se schůzka dotkla také pracovního práva. Kterých jeho oblastí?
Především šlo o zákoník práce a jeho dodržování. Zde se asi za Delvitu budu opakovat, ale
zákon opravdu dodržujeme. Přiznávám však otevřeně, že to není ani jednoduché, ani zadarmo.
Krátce jsme diskutovali nedávno navrhovaný zákon o omezení provozní doby prodejen. Zatím
zde panuje shoda, omezení se konat nebudou.
Probírala se i témata kolektivních smluv.
Jak vidíte budoucnost dalších jednání?
Ze schůzky si odnáším jistotu, že se v budoucnu uskuteční diskuse u kulatého stolu mezi zástupci vlády i maloobchodníků na aktuální témata. Konkrétně si vybavuji témata struktury ceny
a téma platebních podmínek. To je určitě dobře
a naznačuje to otevřenou cestu k rozvoji maloobchodu u nás.
A jaká bude podle Vás budoucnost maloobchodu?
Dlouhodobě očekávám větší orientaci na zákazníka a reflexi jeho specifických potřeb. Mezi různými zákazníky jsou různí lidé a univerzální přístupy padnou na úkor diferencovaných.
V krátké budoucnosti očekávám mírné vystřízlivění zákazníků ze „slevových šílenství“ a obrat
ke skutečným hodnotám zboží, mezi nimiž vysoká kvalita za dobrou cenu hraje prim.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Pavel Veselý

Setkání zástupců obchodních řetězců, zástupců odborů,
Potravinářské komory ČR, Svazu obchodu ČR
a Agrární komory ČR s místopředsedou vlády ČR, panem Martinem Jahnem
Současné
priority
PK ČR:
• Stanovení splatnosti

30 dnů za čerstvé
potraviny s dobou spotřeby
kratší než 30 dnů

• Zákaz prodeje
pod nákupní ceny

• Zákaz uvádění zboží
na trh za cenu nižší,
než je cena nákladová

Kromě toho nám samozřejmě vadí i další praktiky obchodních řetězců vyplývající z jejich postavení na trhu jako jsou poplatky za zalistování,
příspěvky na katalog, na akci, bonusy za objem
prodeje a další.
V těchto př ípadech požadujeme,
aby v případě, že
budou v souladu
s platnou legislativou uplatněny, byly všechny druhy
poplatků průhledné, prokazatelné,
předem známé, byly součástí ceny a promítány
do nákladové ceny dodavatele.
Ostatní projednávané otázky nepovažujeme za
z našeho pohledu až tak závažné. Co se týče podílu prodeje českých výrobků v řetězcích, nejsme
pro jeho řešení právní úpravou viz. Slovensko, ale
pro systematickou, výraznou podporu jeho prodeje a značky KLASA marketingovou organizací tak, aby zboží bylo zákazníkem požadováno.

V takovém případě a ve spojení s marketingovými aktivitami přímo na prodejních místech se
dá předpokládat, a zástupci řetězců to nevyloučili, že bude takto podporované zboží preferováno a má šanci se
umístit i v prodeji mimo ČR.
Disk usní setkání s řetězci typu kulatých stolů považujeme za
zajímavou platformu k výměně
názorů a ujasnění si pojmů, co která strana pod tím kterým pojmem chápe. Viz ujasnění si, kdo je odpovědný za
prodej pod nákladovou cenu, kde naše stanovisko je, že odpovědný musí být vždy výrobce. Proto setkání pro takové výměny názorů podporujeme, ale možnost dosažení kompromisních nebo
konsensuálních stanovisek na nich považujeme
za velmi omezenou, s ohledem na obchodní zájmy jednotlivých článků celého řetězce.

Uvítáme větší angažovanost státu, která byla až
do současnosti ve srovnání s dalšími evropskými
zeměmi velmi malá. Naše pozice je, že legislativní návrhy musí být jednoduché, legislativně určité, nenarušující hospodářskou soutěž a vymahatelné. Je nutno přesně stanovit kontrolní orgány
a postupy a případné sankce za porušení ustanovení, současně je bezpodmínečně nutné vyloučit
z okruhu předkladatelů návrhů přímé dodavatele
s ohledem na jejich postavení vůči odběratelům
a nahradit je výsledky šetření kontrolních orgánů
samotných, případně podáními profesních a dalších organizací.
Posledním problémem jsou výklady ÚHOS
k dominantnímu postavení na trhu, kde jsme přesvědčeni, že v případě obchodních řetězců musí být tyto, vzhledem k jejich praktikám, chápány jako celek a nehodnoceny podíly jednotlivých
samostatných společností, neboť tak jsou jejich
dodavatelé stavěni do ještě více nerovnoprávného postavení.
Ing. Miroslav Koberna, CSc.,
ředitel PK ČR
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Spotřebitelé vítají nízké ceny
supermarketů, soukromníci
a dodavatelé naříkají
pod jejich tlakem

Společnost Tesco
Stores ČR a. s.
Společnost Tesco Stores ČR a.s. vždy výrazně
podporovala aktivní komunikaci jak s českou vládou, tak i se zástupci potravinářského průmyslu
nebo českého zemědělství. Tesco se svými dodavateli intenzivně spolupracuje a snaží se je podporovat v jejích úsilí modernizovat výrobní procesy nebo posílit svou konkurenceschopnost. V období před vstupem České republiky do EU jsme
společně realizovali celou řadu aktivit. Rád bych
zde zmínil několik příkladů této spolupráce.
Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství ČR jsme zorganizovali několik odborných panelů a konferencí na
téma vstupu do Evropské unie; financovali jsme
vydání informační brožury připravené Českou
Potravinářskou komorou, která byla určená pro
české dodavatele potravin; značka Tesco je zahrnuta do vládního programu Česká kvalita; Tesco
bylo prvním maloobchodním řetězcem, který
podpořil program KlasA, a organizoval společně s Ministerstvem zemědělství ČR počátečnou
prezentaci tohoto projektu ve všech hypermarketech obchodní sítí Tesco. V současné době připravujeme ve spolupráci se SZIF druhou vlnu podpory programu – ta by měla proběhnout v březnu 2005.
Rádi bychom pokračovali v dialogu s českou
vládou a věříme, že do konstruktivní diskuse o roli maloobchodního sektoru v České republice můžeme mnohým přispět. O výsledcích pracovního
setkání 15. 12. 2004 bylo již hodně napsáno, my
považujeme, že je důležité se dívat dopředu.
Setkání s místopředsedou české vlády pro ekonomiku Martinem Jahnem splnilo naše očekávání. Měli jsme možnost vyjádřit své názory v konstruktivní a otevřené diskusi, ve které se zúčastnili
zástupce největších obchodních řetězců, náměstkyně ministra financí Yvona Legierská, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Ladislav Skopal, Svazu obchodu a cestovního
ruchu, Potravinářské komory ČR, Odborového
svazu pracovníků obchodu a Agrární komory.
Všichni jsme vyjádřili připravenost otevřeně jednat o budoucnosti českého maloobchodu a o roli dodavatelských a obchodních vztahů pro jeho
rozvoj. Jako společnost velmi kladně oceňujeme
možnost seznámit se svými připomínkami k připravovaným novelám zákonů jak zástupce vlády,
tak i některé zákonodárce. Považujeme za přínosný přistup pana místopředsedy vlády ČR Martina
Jahna, který inicioval a je připravený zastřešit odbornou diskusi všech stran s cílem najit najít konsenzus, který bude prospěšný pro zemědělskou
prvovýrobu, zpracovatele i obchodní řetězce.
Vesselin Barliev
Corporate Affairs Manager
Tesco Stores ČR a. s.

Terno,
supermarket
To, že nadnárodní řetězce zcela bojkotují nejvyšší vládní orgány Nás v žádném případě nepřekvapuje. Je to pouze vyústění situace a obraz
dnešního maloobchodního trhu. Nadnárodní řetězce za kterými stojí velmi silný zahraniční kapitál jsou v pozici kdy můžou diktovat a udávat
směr tuzemského trhu. V současné době neexistují zákony, které by jasně korigovali český maloobchodní trh. Kauza z přelomu letošního roku nazvaná „Výprodej století“ je toho neklamným důkazem. Směšná pokuta ve výši 1.000.000 Kč za
to jistě stála.
Nemalý podíl na současné situaci nese stát,
protože nedokáže korigovat výstavbu stále nových obchodních jednotek zahraničních řetězců.
Pro srovnání v roce 1997 bylo v České republice 37 hypermarketů v roce 2004 již 145 hypermarketů (zdroj Incoma Research studie retail
market monitor).
V konečném měřítku nese svůj podíl i cílový zákazník, který nejvíce nákupů realizuje právě u zahraničních řetězců. Tuzemský zákazník si

neuvědomuje, že nadnárodní řetězce jsou ti kdo
tlačí české výrobce a dodavatele do podmínek za
kterých mnohdy nejsou schopni svůj produkt vyrobit či vypěstovat. Je otázkou kam až „cenová
válka“ může jít a kde se až může zastavit. Jasné
je, že prohrávající bude český výrobce, který nedokáže vyprodukovat svůj produkt za ceny diktované nadnárodními řetězci. Pro nadnárodní řetězec pak není problém obrátit svůj zájem do států
východní Evropy, kde je cena všech produktů díky levné pracovní síle stlačena na ceny, kterých
nemůže český výrobce dosáhnout.
Naopak družstevní systém do kterého patří i řetězec Terno podporuje české dodavatele a zejména regionální výrobce. Terno, jako jediný český
řetězec supermarketů (s plochou nad 3000 m2),
se snaží nabídnout zákazníkovi produkty místních výrobců, které jinde nenajde. Zákazník by
proto měl zvážit kde bude realizovat své nákupy,
zda v ryze českém supermarketu nebo v anglickém, francouzkém či německém a kdo ve finále
na jeho rozhodnutí vydělá a kdo tratí.
Více informací o řetězci Terno najdete na
www.terno.cz.
Jaroslav Dušek
Správce řetězce Terno
Jednota SD České Budějovice

Globus ČR, k. s.
Schůzka, kterou svolal pan místopředseda
Jahn, byla podle mého názoru historicky prvním setkáním, které má šanci do budoucna vyjasnit problémy, které se v maloobchodní branži
vyskytují. Šanci najít řešení vidím hlavně v tom,
že byly jasně definovány body jednání a že byly
přítomny všechny strany, které se diskuse k této problematice musí zúčastnit. Výsledkem tohoto jednání nejsou hotová řešení těchto problémů, ale to co je podle mého názoru důležité,
tzn. rozhodnutí sestavit expertní skupiny, jejichž výsledkem by měly být návrhy řešení a řešení samotná. Považuji toto jednání za korektní
a velice dobře připravené. Zároveň za jednání,
které ukázalo, že je třeba některé pojmy otevřeně vysvětlit a tím zbavit všech mýtů. Mám tím
na mysli smluvní vztahy mezi maloobchodem
a jeho dodavateli, obchodní podmínky a jejich
nedílné součásti – bonusy, platební podmínky
atd. Jsem přesvědčen, že existují možná řešení
v rámci dnes již platné legislativy a jsme připraveni účastnit se jednání expertních skupin, kde
budeme hledat konstruktivní řešení a zároveň
hájit zájmy maloobchodu, naší firmy, našich
spolupracovníků, a co považujeme za nejdůležitější, našich zákazníků.
Ing. Petr Vyhnálek
Jednatel společnosti Globus ČR, k. s.

Spar
Ze schůzky s místopředsedou vlády, panem
Jahnem, mám velmi dobrý pocit. Jsem přesvědčen o tom, že to je správná cesta k optimalizování vztahů v obchodním prostředí, že tento způsob komunikace celou nesmyslně vyvolanou plošnou antiobchodní kampaň dokáže
posunout do věcné roviny hledání správných řešení tam, kde jsou obě strany přesvědčeny, že
je to potřeba.
Tuto spolupráci vítám a mohu potvrdit náš eminentní zájem účastnit se kulatého/kulatých stolů
pod záštitou místopředsedy vlády, pana Jahna.
Martin Hruška
Jednatel společnosti
SPAR Česká obchodní společnost s. r. o.

Praha (zub) – V poslední době se tlak na supermarkety stupňuje. Nejen zemědělci a potravináři si stěžují na nerovné podmínky, pokud jde
o tuzemské a zahraniční dodavatele zboží. Dovozci totiž podle nich nemusí například platit za
zalistování zboží a mají řadu dalších výhod. Stěžují si ale i zaměstnanci na překračování zákoníku práce, pokud jde o dlouhé směny a přesčasy.
To vše je třeba dát do souladu s právními normami, a proto nejdříve ministr zemědělství Jaroslav
Palas vyzval zástupce supermarketů ke schůzce.
Když se nedostavili, následoval místopředseda
vlády Martin Jahn, který již předložil konkrétní
náměty k vyjednávání o změně některých podmínek. Na jednání se supermarkety byl přítomen
i prezident Potravinářské komory Jaroslav Camplík, který se snažil spíš o stírání hrotů a vyjednávání. Za to ale sklidil kritiku jak od potravinářů,
tak zemědělců.“Silou ničeho nedocílíme, je třeba
opakovaně jednat o sporných místech. Až potom
se mohou vztahy zlepšit ,“ řekl Camplík.
Jaká je situace v jednotlivých krajích, o tom
svědčí anketa, kterou předkládáme.

NEPOTRAVINÁŘSKÉ SUPERMARKETY
NA PARDUBICKU JEŠTĚ MOHOU
ROZŠIŘOVAT SÍŤ
V Pardubicích je již dostatek obchodních řetězců s potravinami a radnice nebude usilovat
o rozšiřování jejich sítě. Za požadavky města však
stále zaostává počet supermarketů se spotřebním
zbožím. Jde o nábytek, zboží pro volný čas nebo
elektroniku, řekl mluvčí magistrátu Michal Zitko.
Na 1000 obyvatel města připadá podle něj zhruba
1300 čtverečních metrů prodejní plochy. Ve městě s téměř 90.000 obyvateli vyrostlo celkem 17 supermarketů.
Počet hypermarketů s nepotravinářskými výrobky by se však mohl nyní zvýšit. „Například v brzké
době zamýšlí výstavbu nového obchodního domu
u nádraží vedle Hypernovy firma OBI,“ uvedl.
Prodejny tohoto typu jsou ale na území Pardubic nerovnoměrně rozloženy, když vyrostly pouze
na severu města. Obyvatelé jižních částí se však
přes svůj zájem supermarketu zřejmě jen tak nedočkají. Brání tomu hustá zástavba a letiště. „V
jižní části města není moc prostoru, kde by se mohl nějaký supermarket postavit,“ uvedl mluvčí.
Někteří podnikatelé přitom považují současný stav za likvidační. „Supermarkety se mi v tomto počtu v Pardubicích vůbec nelíbí,“ uvedl jeden
z majitelů pekárny Stanislav Hrubý. Firma zaměstnává asi 85 lidí a zatím se podle něj nechystá propouštět.
Do jiných měst Pardubického kraje nepronikly řetězce zdaleka tak razantně jako do krajského
města. Například v Králíkách na Ústeckoorlicku
sídlí pouze jeden supermarket, a na 1000 obyvatel tak připadá pouhých 165 čtverečních metrů
prodejní plochy. Nedávno tam od záměru vybudovat prodejnu ustoupily kvůli nízké kupní síle
společnosti Lidl i Plus, a firma Coop se tak zatím
nemusí potýkat se soupeřem.
„Tento kraj se zatím nejeví příliš lukrativní na
to, aby zde vznikla druhá velkoprodejna,“ soudí starosta Králík Dušan Krabec. Do dvou až tří
let by však do města s asi 4700 obyvateli podle
něj měl přijít další supermarket. “Podpořilo by
to konkurenci stávajícího supermarketu a s výhledem do budoucna na příliv turistů bude potřeba,“ dodal. Obyvatelé města podle starosty byli jednoznačně pro stavbu, živnostníci zase proti
sílící konkurenci.
Drobní podnikatelé by se podle Krabce nemuseli nového kolosu obávat. „Ti, kteří prodávali jinde než na náměstí, již skončili. Zbylí obchodníci tímto nebudou ohroženi,“ poznamenal. Radikální změnu nevidí ani někteří živnostníci. „Tato
konkurence již tady je, příznivce tohoto stylu nakupování již nám sebrali,“ řekl prodejce potravin
Miroslav Černohous z nedaleké Červené Vody.
Nový obchod by se tak podle něj přetahoval o zákazníky s nynějším supermarketem.
NA PLZEŇSKU JE NADBYTEK
SUPERMARKETŮ
Zatímco krajské město Plzeň je supermarkety
i hypermarkety přesyceno a podíl prodejní plochy
na obyvatele odpovídá západoevropskému standardu, okresní město Domažlice s 11.000 obyvateli boom teprve čeká.
V Plzni nyní připadá 1140 metrů čtverečních
veškeré prodejní plochy na 1000 obyvatel, což od-

povídá Budějovicím a Hradci Králové, ale také
územní vybavenosti západní Evropy, řekl Miroslav Pešík z útvaru koncepce a rozvoje. Celková
maloobchodní plocha, včetně nepotravinářských
prodejen, činí 186.000 metrů čtverečních.
Všechny plochy rezervované územním plánem
města už jsou podle Pešíka vyčerpány. S tím souhlasí také vedoucí stavebně - správního odboru
města Plzně Jiří Balihar. „Podle územního plánu nemůže v Plzni vzniknout žádný hypermarket s prodejní plochou nad 3000 metrů čtverečních,“ uvedl. Vedení města už bylo proti poslednímu Intersparu, ale ten si nakonec prosadil změnu
územního plánu.
Plzeň ale nepostihla tak obrovská vlna rušení
malých obchodů. „Řada z nich má ale tržby na
hranici přežití a někteří se přesunuly do nájmu do
největšího centra Olympia,“ řekl Balihar. Jediným
prostorem, kde se ještě dá stavět hypermarket, je
podle Pešíka volný soukromý pozemek u kruhové
křižovatky v Černicích při výjezdu na České Budějovice, tam je už ale od loňska obchodní centrum Olympia. O změnu územního plánu na výstavbu obchodního zařízení s plochou nad 3000
m2 požádaly také České dráhy se silným investorem v zádech, který si chce dlouhodobě pronajmout část pozemků u hlavního nádraží.
Na opuštěných 33hektarových kasárnách Slovany je v územním plánu schválená zóna pro
bydlení a lehkou výrobu. „Ve výrobních zónách
územní plán velké markety nepřipouští,“ uvedl
Balihar.
Řetězce mají šanci stavět velké komplexy nad
3000 m2 prodejní plochy v těsném sousedství
města – například v Kyšicích na severu od Plzně, kde už je dva roky platné územní rozhodnutí.
Dále v Chotíkově, těsně za hranicemi Plzně, kde
se snaží stavět Globus. Právě Globus je posledním řetězcem, který v Plzni chybí. Několik let už
má koupené pozemky na Vinicích a chtěl od města další.
Menší obchodní centra vznikají dále. Na náměstí Generála Píky na Slovanech usiluje o stavbu obchodního centra táborská firma Karel Dvořák. Market má mít rozlohu 1600 až 2000 m2 a investor už připravuje na únor žádost o stavební povolení. I když
se loni otevřel v centru obvodu supermarket Penny,
je tam podle starosty Lumíra Aschenbrennera stále
poptávka po těchto zařízeních.
O stavební povolení na stavbu druhé prodejny
brzy požádá německý diskontní řetězec Lidl, který loni na podzim otevřel první úspěšnou prodejnu v odlehlých Skvrňanech. Jde o prodejní plochu 1200 m2 proti zimnímu stadionu v areálu zahradnictví, která už má územní rozhodnutí, uvedl
Balihar.
Další obchodní centrum vznikne na bývalém
výstavišti poblíž centra, kde hodlá izraelská Plaza
vybudovat rozlehlé zábavně - kulturní centrum za
tři čtvrtě miliardy korun.
V jedenáctitisícových Domažlicích poblíž hranic
s Německem jsou zatím pouze dva supermarkety –
Julius Meinl a Penny. Už letos vznikne ve zrušeném
pivovaru Kaufland a v bývalé Destě Plus Discount,
u vedení města už se hlásí Lidl.
„Zájem o Domažlice bude stále značný, spádovost je veliká a jsme prvním větším městem od
hranic,“ uvedl starosta Jan Látka. Podle něj se navíc město značně rozroste, neboť připravuje výstavbu průmyslové zóny, desítek bytů a vyčleňuje
pozemky pro domky. Moc malých obchodů tam
kvůli marketům neskončilo, spíše kvůli Vietnamcům, kteří jsou schopni platit vyšší nájmy, řekl.
Navíc řada tamních obchodů brzy pochopila, že
musí nabídnout jiné zboží než markety.

NA ČESKOBUDĚJOVICKU
SUPERMARKETY JEŠTĚ PŘIBUDOU
Ve dvou největších jihočeských městech – Českých Budějovicích a Táboře – přibudou další supermarkety. Radnice argumentují poptávkou po
tomto způsobu prodeje, odpůrci upozorňují především na další dopravní zátěž v místech, kde velkoprodejny vyrostou.
V Českých Budějovicích je nyní 14 velkoprodejen
a v dohledné době začnou vyrůstat tři další. V takřka stotisícovém městě teď stojí Globus, Kaufland,
Interspar, Terno, Albert, Lidl, Igy, Meinl, Baumax,
OBI, Makro, Delvita a dva klasické obchodní domy
z minulé doby – Prior a Družba. Připravuje se výstavba dalších tří hypermarketů. Nadnárodním společnostem to umožňuje schválený územní plán města.
(Pokračování na další straně)

6 / z domova
Spotřebitelé vítají nízké
ceny supermarketů,
soukromníci
a dodavatelé naříkají
pod jejich tlakem
(Pokračování ze str. 5)
Všechny projekty jsou ve stadiu územního řízení. Svou druhou prodejnu chce zákazníkům v Budějovicích nabídnout Lidl, poprvé do města vstoupí Tesco a Carrefour. Lidl má však nyní potíže se
stavebním řízením, protože s projektem nesouhlasí
vlastník sousedního pozemku. Nelíbí se mu, že by
nový objekt stál příliš blízko jeho parcely.
Tesco míří na kraj českobudějovického výstaviště a Carrefour do rozsáhlého nákupního centra mezi autobusovým a vlakovým nádražím. I jejich stavba má ovšem odpůrce. Jsou to hlavně lidé
bydlící v okolí, ale protestuje i občanské sdružení
Jihočeské matky a další ekologové.
„Každý z těchto chystaných supermarketů by
přinesl značné komplikace v dopravě,“ řekl Vladimír Molek ze Sdružení pro záchranu prostředí
CALLA v Českých Budějovicích. Za velký problém považuje skutečnost, že by nové velkoprodejny měly vzniknout uvnitř města, v místech,
která jsou už nyní plná aut. „Místo toho, aby supermarkety odkláněly dopravu mimo centrum
města, se kvůli nim dopravní zátěž ještě zvýší,“
uvedl Molek.
Nové supermarkety vznikají i v ostatních městech regionu. Například v Táboře s 37.000 obyvateli je devět velkoprodejen. Osm z nich dohromady pokrývá prodejní plochu přes 6000 metrů čtverečních. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Jiří Vaníček z katedry cestovního ruchu Jihočeské
univerzity v Táboře v roce 2003. Tehdy na tisícovku obyvatel připadalo přes 160 metrů čtverečních
prodejní plochy. Od té doby však ve městě vznikl
hypermarket Tesco, čtyři další supermarkety se budují a jeden čeká na stavební povolení.
I v Táboře se objevují odpůrci výstavby nových
velkoprodejen. Kvůli spornému prodeji pozemků prodejní síti Lidl, která staví prodejnu před
G - centrem, bylo podáno několik žalob. Vyšetřovatelé policejního útvaru pro odhalování korupce
a závažné majetkové kriminality z Českých Budějovic také před koncem roku předvolali táborské
zastupitele, aby jim podezřelé okolnosti vysvětlili. Radnice údajně na prodeji pozemků prodělala
devět miliónů korun.

NA MLADOBOLESLAVSKU DROBNÍ
OBCHODNÍCI PROTESTUJÍ
Ve Středočeském kraji rychle přibývají supermarkety. Obyvatelé tuto změnu vítají, drobní
obchodníci se bouří. Radnice se ale hájí tím, že
stavby nemohou zakázat, pokud jsou na soukromých pozemcích a nejsou v rozporu s územním
plánem.
V jednom z největších středočeských měst,
Mladé Boleslavi, postavila v posledních letech
supermarkety většina známých obchodních řetězců. Vzniklo tam jedno z největších obchodních center v kraji Olympia s hypermarketem
Hypernova, střediska Interspar, Kaufland, Lidl,
Penny Market, Albert i Discount Plus. V přepočtu na tisíc obyvatel vychází zhruba 440 metrů
čtverečních prodejní plochy.
Podle primátora Svatopluka Kvaizara je supermarketů ve městě dostatek. Nová velkoprodejna
by podle něj měla opodstatnění jen v městské
části Bezděčín, kde má vyrůst satelitní městečko. Dopad na malé obchodníky s potravinami
se město pokusilo snížit tím, že jim v městských
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objektech účtuje nejnižší sazbu nájemného. Počet živnostníků se ale přesto neustále snižuje.
„Ruší, nebo alespoň přerušují živnosti, protože
na ně opravdu ty hypermarkety vliv mají,“ řekla
pracovnice živnostenského úřadu. Že výstavba
supermarketů citelně postihla živnostníky, potvrdila i ředitelka mladoboleslavské okresní hospodářské komory Iva Kolínská. Podle odhadů komory menším obchodníkům kvůli tomu poklesly
tržby až o 60 procent. Citelný vliv má podle ní
i zavedení minimální daně.
Příbramská obchodní společnost Pogrr měla
před otevřením supermarketů ve městě pětkrát
větší obrat, řekl její jednatel Miroslav Podzimek.
„Lidi chodí nakupovat jen to, co zapomenou.
Velké nákupy dělají v supermarketech,“ dodal.
Konkurenceschopnost maloobchodů zajistí podle něj jen jejich zapojení do některé z českých
obchodních sítí. Starosta Ivan Fuksa již dříve
připustil, že zájem živnostníků o nebytové prostory ve městě klesá i kvůli vysokému nájmu.
Většina cen vzrostla v roce 1991 v rámci malé
privatizace. Město je ale snížit nemůže, protože
vzešly z výběrového řízení, nezbývá proto než
výběr nájemce opakovat.
Pokles počtu obchodníků v Příbrami potvrdil
i vedoucí živnostenského úřadu Ota Hauptmann.
„Z klasické živnostenské evidence ale nepoznáme, na základě čeho se rozhodli skončit,“ dodal.
Z velkých obchodních řetězců mají v Příbrami
provozovny Albert, Hypernova, Delvita, Discount Plus, Lidl, Kaufland a Edeka. Z příbramských ulic třeba vytlačily trhovce se zeleninou.
Někteří obchodníci s potravinami se jim ale snaží konkurovat například prodloužením otevírací
doby i přes noc.
Podobně jsou na tom také živnostníci v Mělníku. K velkoprodejnám Edeka, Albert, Penny
Market a Discount Plus přibyly v roce 2003
Kaufland a Lidl, loni Tesco. V přepočtu na tisíc
obyvatel tak vychází zhruba 480 metrů čtverečních prodejní plochy. Provozovatelé menších obchodů se obávají o svou existenci. Starosta Miroslav Neumann potvrdil, že pro mnohé z nich
to byl doslova smrtící úder. Na druhé straně
podle něj naprostá většina obyvatel vítá možnost
nákupu v supermarketech; díky konkurenčnímu
boji obchodních řetězců navíc ve městě výrazně
poklesly i ceny potravin a spotřebního zboží.
Řetězce vytlačily z centra Jihlavy potraviny
Kvůli konkurenci obchodních řetězců téměř vymizely v posledních šesti letech z centra Jihlavy
obchody s potravinami. Přes šestiprocentní úbytek je ale ve středu města stále více než polovina
všech prodejních ploch. Obchody nabízejí módní textil, obuv nebo elektroniku, rozvíjí se služby.
Přibývají také restaurace, řekl Vít Zeman, vedoucí městského útvaru hlavního architekta.
„Supermarkety neměly až takový vliv na centrum, jak jsme se obávali. Máme jasná čísla, že
město žije,“ řekl. První průzkum prodejní sítě
město udělalo v roce 1998, kvůli obavám z do-

padu nastupujících obchodních řetězců. Druhou
analýzu dokončilo nedávno. Mezitím se prodejní
plocha na tisíc obyvatel města zvedla asi o čtvrtinu, z 1000 na 1300 metrů čtverečních. Veškeré
obchody v Jihlavě čítají 66.000 metrů čtverečních. Z toho pět největších nákupních středisek
má rozlohu přes 14.000 metrů čtverečních, tedy
více než pětinu prodejní plochy.
Podle ankety je většina obyvatel s rozmístěním obchodů spokojena. V centru jim chybí třeba prodejny suvenýrů, obchody specializované
na české zboží nebo třeba na potřeby pro kutily.
Řetězcům dávají lidé přednost kvůli nižším cenám, velké nabídce a delší otevírací době. Tyto
obchody v Jihlavě také vytvořily stovky pracovních míst, ale kvůli nízkým platům o ně není
příliš velký zájem. Podle jihlavské hospodářské
komory jsou s tvrdou konkurencí smířeni i drobní živnostníci.
Třináctým rokem fungují Potraviny Pluto - Caska v Mahenově ulici. „Obstát se dá, když
se člověk snaží. Máme své zákazníky a daří se je
držet,“ řekla Zdeňka Casková. Prodejna prodloužila pracovní dobu, nyní má otevřeno sedm dní
v týdnu do 21.00 hodin. Nabízí větší sortiment,
cenově se snaží přiblížit supermarketům. Nabídku propaguje letáky. Podle našich zjištění ale
někteří malí obchodníci i v centru končí v 17.00
a o víkendech mají zavřeno.
Podle odhadu se od roku 1996 v Jihlavě postavilo asi 11 velkých obchodů. „Co se týká možných ploch k obsazení, v územním plánu jsou
ještě nějaké rezervy,“ podotkl Zeman. Řetězce
mají v Jihlavě solidní nabídku potravin, spíš by
měly přibýt specializované obchody. U výpadové
silnice na Znojmo se má stavět Interspar a OBI,
zaměřený na prodej potřeb pro dům nebo zahradu, které dosud v Jihlavě nabízí jen Baumax.
Obchody by měly být součástí plánovaného komerčního centra v Tovární ulici. Areál s obchody, sportovišti, administrativním i budovami či
dosud chybějícím multikinem by mohl být také
u silnice na Pelhřimov.
Před šesti lety bylo v Jihlavě jen pár středních supermarketů. Lidé jezdili nakupovat sto
kilometrů do Brna. Proto město na nákupní centrum vyčlenilo plochu v ulici Romana Havelky.
Blízko středu města a u přivaděče k dálnici D1
nyní mimo jiné podniká Hypernova, Kaufland
nebo Baumax. Největší, Tesco s prodejní plochou kolem 7000 metrů, se otevřelo předloni
v Brněnské ulici a je dosud největším hypermarketem na Vysočině.
Třeba v Pelhřimově mohou obyvatelé nakupovat ve čtyřech středních supermarketech.
Dva jsou v centru města, další dva v Pražské
ulici, blízko sídliště. Podle předběžných informací tam má zájem stavět i Kaufland. „Mohu
říci, že se hypermarketům nebráníme. Obyvatelé
jich chtějí víc,“ řekl starosta Leopold Bambula.
Podle něj naříkají podnikatelé. Malé obchody
na náměstí se podle něj ale drží. Řada drobných

Šmankote – já vám zapomněla říct, že čuník
je ten bez brejlí!
(sch)

prodejců pochopila, že musí změnit sortiment.
„Na náměstí jsou dvě pekárny. Chodím kolem,
vidím, že se tam pečivo prodává,“ uzavřel.

JEDENÁCT SUPERMARKETŮ JE
V KARLOVÝCH VARECH
V krajském městě Karlovy Vary se zhruba
50.000 obyvateli si mohou lidé vybrat k nákupům 11 supermarketů a diskontů. Jejich celková
prodejní plocha je asi 20.000 metrů čtverečních,
na 1000 obyvatel tak připadá kolem 400 metrů
čtverečních plochy.
Karlovarský kraj patří v počtu hypermarketů
a celkové prodejní ploše na 1000 obyvatel v republice k mírnému nadprůměru. Mezi 14 kraji se
řadí na sedmé místo. Lidé mohou využívat šest
hypermarketů v Chebu, Sokolově a Karlových
Varech. Mají celkovou prodejní plochu 25.400
metrů čtverečních, což je 83 metrů čtverečních
na 1000 obyvatel. Republikový průměr je přitom
78 metrů čtverečních na 1000 obyvatel. Vyplývá
to z informací získaných od společnosti Incoma
Research Praha.
Většina z oslovených radnic, včetně Karlových
Varů, je s počtem i umístěním hypermarketů vcelku spokojena a většinou se nebrání dalším. V některých městech se chystají stavby dalších prodejen tohoto typu nebo i menších diskontů. Hypermarket
Tesco bude stát v Chebu a asi v Sokolově, stavba
Kauflandu se chystá v Mariánských Lázních. Výjimkou je Ostrov, kde radnice nechce o dalších velkoprodejnách slyšet.
V Ostrově, kde žije kolem 18.000 obyvatel, mohou lidé vyrazit za nákupy do diskontních prodejen
řetězců Diskont Plus, Penny Market, Norma nebo
do hypermarketu Albert. Chtěl tam stavět rovněž Lidl, ale město nesouhlasilo. „Nepovažovali jsme to za
veřejný zájem a se stavbou nesouhlasili. Pokud by tu
ale chtěly stavět řetězce s průmyslovým zbožím typu
OBI, Baumax či Baumarkt, nebyli bychom proti,“ řekl starosta Jan Bureš.
Podle něj je Ostrov příkladem města, kde více
velkých obchodů jen prospělo podnikatelskému
prostředí. „Nejsem si vědom, že by nějaký menší
obchod zkrachoval kvůli konkurenci prodejen
řetězců. Řada z nich má teď třeba otevřeno do
pozdních večerních hodin nebo o víkendech,
kdy jsou diskonty zavřeny. Současná situace je
v tomto směru vyvážená,“ uvedl Bureš.
Supermarkety ale mají i své odpůrce. Ekologům se například nelíbila stavba hypermarketu
Interspar, který bude v Karlových Varech otevřen v březnu. Tvrdí, že stavba stojí v zátopovém území a v této lokalitě neměla být povolena. V Mariánských Lázních se část obyvatel
bránila připravované stavbě Kauflandu petiční
akcí. Báli se ohrožení životního prostředí. Supermarket se ale nakonec stavět bude.
Majitelé menších obchodů se dívají na konkurenci hypermarketů a diskontů rozpačitě.
Některým nevadí, řada z nich v nich sama zboží
nakupuje a jiní se obávají krachu. Někteří už
provozovny dávno zavřeli. V Sokolově dosud
odolává tlaku řetězců oblíbená prodejna Sadona
na náměstí Budovatelů. Jak dlouho, to její spolumajitelka Gerta Vojáčková neví. „Konkurence
být musí, ale s rozumem. To má stát v Sokolově
ještě Tesco. Nevím, zda to přežijeme,“ uvedla.
Firma, jež bude Tesco v Sokolově stavět, jedná se společností Autobusy Karlovy Vary. Na
pozemcích v areálu dopravní firmy na sokolovském sídlišti Michal má hypemarket stát. Řetězci Tesco Stores se podařilo také získat poslední
potřebné pozemky pro plánovanou výstavbu
téměř hektarového hypermarketu u bývalé továrny Eska v Chebu. Začne se tam stavět patrně
na jaře. Diskontní prodejny různých řetězců se
staví nebo chystají v Chodově, Kraslicích a Božím Daru. Naopak některý z řetězců se nedaří
přilákat do Horního Slavkova a Kynšperka.

Konzervárenská výroba od roku 1989 klesla dle odhadů na polovinu
„Řetězce již zahrnují 60 až 65 procent potravinářského trhu. Vzhledem k silnému cenovému
tlaku nemohou naše podniky přistoupit na požadavky řetězců a tím dochází k poklesu odbytu.
Konzervárenství zaznamenalo po roce 1989
v tuzemsku útlum. Produkce je nyní proti druhé
půli 80. let asi poloviční, řada výrobních kapacit
zanikla,“ řekl Pavel Popelka ze Zájmového sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského
průmyslu. U některých druhů výrob se ale podle něj
dá do budoucna předpokládat růst. V současnosti
patří mezi hlavní problémy oboru umísťování produkce v obchodních řetězcích, které stlačují ceny.
Důležitým faktorem je levná polská konkurence. Výrobcům ztěžují život rovněž dlouhé lhůty splatnosti ze strany řetězců a každoroční
zdražování vstupů, hlavně energií. Ceny hotových výrobků proti tomu stagnují, nebo i klesají.

Mezi největší tuzemské konzervárenské podniky patří Hamé Babice. Firma, která produkuje trvanlivý i chlazený sortiment, má roční obrat kolem 3,5 až 3,6 miliardy korun.
Podle ředitelky marketingu Hamé Marcely Mitáčkové nahradilo část trvanlivých konzervárenských produktů na trhu čerstvé zboží. „To
je důvod, proč jsme před třemi lety investovali do zbrusu nové výrobní haly na chlazený sortiment a začali jsme dělat například chlazené paštiky, saláty a hotová jídla,“ uvedla. Odbyt tohoto sortimentu se zvyšuje a rostoucí trend se bude projevovat i v příštích letech, dodala. Firma
dodává na český a slovenský trh i do dalších zemí. Loni v říjnu zprovoznila výrobu v Rusku.
Obor významně ovlivnila privatizace státních podniků konzervárenského průmyslu, která začala
v roce 1991 a po níž se výrobní kapacity postupně

tříštily. Během let 1992 až 1998 řada původních
závodů ukončila činnost. „Nejvíce se tato situace projevila v bývalém Středočeském, Jihočeském, Západočeském a Východočeském kraji,“
uvedl Popelka. V severomoravském kraji z původně významného podniku SELIKO Olomouc zůstaly pouze dva konzervárenské závody. Konzervárenství se podle něj udrželo hlavně v dnešním Zlínském kraji. Mezi rozhodující zpracovatelské kapacity se zařadilo právě Hamé. Propad nastal zejména ve výrobě kompotů. Čerstvé ovoce je totiž
v současnosti prakticky ve všech druzích dostupné
po celý rok. Výrazně klesl také objem zpracování
rajských jablek, ale výroba hotových výrobků z rajčat velké snížení nezaznamenala. Například produkce kečupů naopak podstatně narostla, protože
se zvedl dovoz rajského protlaku. Ke klesajícím
oborům lze zařadit i výrobu sirupů, protože je na

trhu dostatek nealkoholických nápojů již ve zředěném stavu. „Samozřejmě k poklesu došlo i u masových konzerv a hotových jídel, protože se mění
stravovací návyky a svoji roli hraje rozšířená nabídka rychlého občerstvení,“ uvedl Popelka. Mezi
výrobky, které tak výrazné snížení nepostihlo, patří především tradiční jednodruhové zeleninové konzervy. V poslední době vykazuje růst výroba sterilované kukuřice. K důležitým ovocným výrobkům se
řadí zejména šťávy a také dětská výživa. Perspektivní mohou být do budoucna zeleninové šťávy, které tuzemský trh zatím z větší části postrádá. Domácí produkty podle Popelky kvalitou odpovídají zboží
z ostatních zemí EU. Nadále ale částečně zaostávají v obalové technice a v celkovém vzhledu. „Nákupem nových technologických linek se i tento rozdíl
postupně smazává,“ uzavřel.
ÚZPI
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5 otázek pro:

Mgr. Elišku Bílkovou,
generální ředitelku společnosti Sušárna mléka CZ a. s.
1. Společnost Sušárna mléka CZ a. s. pracuje
v mlékárenském oboru od roku 1997 a Vy jste
od roku 2000 její generální ředitelkou. Sušárenství má v mlékárenském průmyslu u nás dlouholetou tradici a vždy byla tato činnost součástí výrobní základny některých specializovaných
mlékárenských závodů. Dnes je to jinak, ale Vaše společnost v této oblasti působí a asi velmi
dobře. Co stálo u zrodu Vaší společnosti a jaký
vývoj prodělala od svého vzniku do doby dnešní?
A jaké sušárenské kapacity Vaší společnosti patří a kde jsou na našem území umístěny?
Společnost Sušárna mléka CZ a. s. byla založena
v roce 1994. Do oboru výroby sušených mléčných
produktů vstoupila společnost v roce 1997, kdy začala provozovat výrobní závod v Brně.
V roce 1999 se společnost rozhodla navýšit
svoji zpracovatelskou kapacitu a zahájila provoz
v dalším výrobním závodě, který se nachází v areálu bývalé Mlékárny Kolín.
V únoru 2002 odkoupila Sušárna mléka CZ a. s.
100% podíl na společnosti PMV Zábřeh s. r. o.,
v jejímž vlastnictví byl veškerý majetek mlékárny v Zábřehu na Moravě. Sušárenská část je provozována mateřskou společností, konzumní část
mlékárny byla na podzim roku 2002 prodána.
Společnost Sušárna mléka CZ a. s. je v současné době moderní potravinářskou společností, která se specializuje na výrobu sušených mléčných produktů a je schopna splnit v nejvyšší kvalitě požadavky svých obchodních partnerů. Ve
svém oboru se společnost řadí mezi nejvýznamnější české producenty. Díky moderní technologii, sledování potravinové bezpečnosti, přísným
výrobním standardům a funkčnímu systému řízení jakosti splňuje Sušárna mléka CZ a. s. vysoké
legislativní nároky na bezpečnost potravin platné jak v České republice, tak i v zemích Evropské Unie.
Společnost provozuje tři odštěpné závody a to
v Brně, Kolíně a Zábřehu, její celková zpracovatelská kapacita činní 1.000.000 litrů mléčné suroviny denně a je schopna vyprodukovat více než 2.500
tun hotových výrobků měsíčně. Jednotlivé závody
se specializují na různé druhy výrobků podle technologického vybavení. V odštěpném závodě Kolín sušíme sladkou potravinářskou syrovátku a produkujeme sušený jogurt, v Brně sušíme odstředěné mléko a syrovátku a v Zábřehu sušíme plnotučné mléko, jogurt, podmáslí a krystalizovanou syrovátku.
V tomto závodě se firma díky specializované výrobní technologii zaměřuje také na produkci speciálních výrobků a směsí dle požadavků zákazníka, jako jsou poloinstantní prášky, natučňované produkty, suché a mokré míchání směsí atd.
2. Někdejší rozvoj výroby sušeného mléka v letech
1970–1990 byl motivován nezbytností sušit přebytky mléka, jak ty absolutní, tak časové a stalo se z něj velmi důležité odvětví mlékárenského
průmyslu. S postupující redukcí výroby mléka
v zemědělství, návazně na kvóty EU, není třeba problém přebytků mléka řešit. Sušárenství je
však stále Vaší rozhodující náplní. Jakým způsobem se Vaše činnost realizuje, jak si zajišťujete surovinu na sušení a jak odbyt sušené produkce? Sušíte také jiné produkty než mléko?
A jak se vypořádáváte s konkurencí, resp. jak
hodnotíte Vaše vztahy k ostatním mlékárnám
u nás?
Hlavní podnikatelská činnost společnosti je
rozdělena do dvou segmentů. Ve výrobě sušených
mlék, jak odstředěného, tak plnotučného, je náš
podnikatelský záměr založen převážně na poskytování služby sušení mlékárnám, které nemají
vlastní sušárenskou kapacitu. Společnost v tomto
směru funguje jako servisní organizace zpracovávající momentální přebytky mléčné suroviny. Díky rozmístění našich tří odštěpných závodů jsme
schopni nabídnout dostupnou volnou zpracovatelskou kapacitu většině mlékárenských podniků
v Čechách i na Moravě a jsme kdykoliv připraveni poskytnout našim obchodním partnerům odpovídající servis.
Druhým směrem podnikatelské aktivity je výroba sušených mléčných produktů ve vlastní režii. Jedním z nosných výrobků je sušená sladká
syrovátka, která patří k nejvyhledávanějším produktům našich odběratelů. Společnost vyrábí sušenou syrovátku krystalizovanou i sušenou syrovátku bez předchozí krystalizace a převážná část

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

Eliška Bílková
Věk:
Vzdělání:
1984–1988
1989–1994

35
Gymnázium Holice
Přírodovědecká fakulta UK, obor fyziologie živočichů.

Pracovní kariéra:
1994

Sušárna mléka CZ a. s., od roku 2000 generální ředitelka.

její produkce se realizuje v odštěpném závodě Kolín.
Mezi naše sofistikované produkty se řadí sušený jogurt, který si našel své zákazníky mezi výrobci cukrovinek, dietetických potravin i potravinových doplňků.
Dále jsme schopni za použití technologie suchého i mokrého mísení vyrobit kromě běžných
natučněných sušených mléčných produktů a výrobků vitaminizovaných i širokou paletu směsí dle požadavků zákazníka. V neposlední řadě
nabízíme balení do malospotřebitelských obalů
o hmotnostech od 150 g do 1200 g a samozřejmostí je balení do bigbagů.
Na tuzemském trhu realizujeme odbyt našich
výrobků prostřednictvím vlastního obchodního
oddělení. S našimi zákazníky uzavíráme dlouhodobé smlouvy a prioritou je každodenní péče
o zákazníka. Při vývozu produktů spolupracujeme s předními českými exportními firmami, s jejichž péčí jsme více než spokojeni.
Pevně věřím, že s našimi zákazníky ze stran
mlékáren se nám podařilo vybudovat korektní obchodní vztahy založené na vzájemné spolupráci.
Našim cílem je poskytnout mlékárnám plnohodnotný servis a sejmout z jejich beder alespoň částečně starost o přebytky mléčné suroviny a současně patříme také k odběratelům tekuté syrovátky, kterou od mlékáren nakupujeme.
S konkurencí se pochopitelně střetáváme na
každém kroku a nezbývá nám než přijmout tento
fakt jako výzvu ke zlepšení naší práce a k hledání
nových možností spolupráce.
3. Přijala jste nás v nádherném prostředí sídla Vaší
společnosti v Pardubicích – Ostřešanech, které
velmi dobře reprezentuje Vaši společnost. Jste
vzdělaná žena – absolventka Přírodovědecké fakulty University Karlovy, oboru biologie. Jak se
Vám stalo, že jste se stala generální ředitelkou
společnosti Sušárna mléka CZ a. s.? Co tomu
předcházelo? Také prokazujete, že v čele mlékárenské společnosti nemusí stát mlékárenský odborník. Jaký máte na tento problém názor?
Po absolvování Přírodovědecké fakulty University Karlovy
jsem v roce 1994 začala pracovat ve společnosti Sušárna mléka CZ a.s., která se v té době zabývala obchodováním s cennými papíry a správou majetkových podílů v dceřiných společnostech. Jako naprostý laik jsem
se musela vzdělat v řadě oborů,

jejichž znalost je pro manažerskou práci nezbytná.
Postupně jsem se nořila do tajů ekonomiky, rozpočtů, analýz, obchodní strategie, snažila jsem se porozumět právním formulacím a podstatě úspěšného fungování společnosti. Díky zkušenostem, které jsem získala ve vedení našich tehdejších dceřiných společností, jsem pochopila, že zákonitosti
řízení společnosti a manažerské práce jsou obecně
platné, lhostejno, v jakém oboru je člověk aplikuje.
Pochopitelně je vždy nutné obklopit se příslušnými odborníky a umět respektovat jejich zkušenosti. Na druhou stranu je nezbytná jistá dávka nadhledu a schopnost vnímat celek, nezatěžovat se detaily
a mít vždy na zřeteli hlavní cíl, což je u komerčních
společností prosperita a tvorba zisku. Svoji nedostatečnou odbornost v mlékárenství nechápu tedy jako handicap, ale spíše jako výhodu. Nejsem zatížena minulostí, strnulými, zaběhanými postupy, historickými vztahy a vazbami. Domnívám se, že předpokladem pro úspěšnou řídící práci není vzdělání,
odbornost, věk, ale nadání spojené se schopností
práce na sobě samé a schopností změny. Je potřeba
umět se učit z chyb, nepřeceňovat vlastní důležitost
a vážit si lidí, kteří vás obklopují, protože vždy umí
něco lépe než vy.
4. Úspěch vrcholového manažera je vždy závislý
na jeho dovednostech, ale i nadhledu a bezchybném vyhodnocování každé rozhodující zlomové
situace vzniklé v podniku. A k tomu je důležitý
vhodný řídící systém a tým. Vaše situace je o to
složitější, že jsou Vaše 3 výrobní základny od sebe hodně vzdáleny. Jak řešíte tuto problematiku a jak se podařilo vytvořit systém a týmovou
spolupráci, která se sčítá do pozitivních výsledků. Je snadné najít na každou pozici vždy toho
nejsprávnějšího člověka? Fluktuují u Vás členové jednotlivých týmů často?
Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že pro úspěch
společnosti je prvořadé nasazení všech jejích pracovníků a vybudování funkčního pracovního týmu.
V tomto směru jsme při výběru kolegů do řídících
funkcí měli neobyčejně šťastnou ruku. Podařilo se
nám vytvořit tým, jehož členové jsou nejenom špičkovými odborníky ve svých
profesích, ale jsou schopni
týmové spolupráce, vysokého pracovního nasazení, neustále se rozvíjejí a vzdělávají a v neposlední řadě oplývají mimořádně kvalitními
lidskými vlastnostmi. Je radostí i zadostiučiněním pracovat uprostřed takovéhoto

týmu lidí. Co se obecně týká řídícího systému, v naší
společnosti aplikujeme humanistický přístup k pracovníkům. Vážíme si zkušeností, osobního přístupu a kreativity všech našich zaměstnanců a neustále se jeden od druhého učíme. Snažíme se vytvořit
příjemné, lidské, pracovní prostředí, které přispívá
k co nejlepším pracovním výkonům. Naší snahou je
docílit, aby lidé chodili do práce rádi, na druhou stranu samozřejmě klademe na všechny pracovníky vysoké nároky a vyžadujeme odpovědný přístup k plnění pracovních povinností. Své zaměstnance vnímáme jako samostatné inteligentní lidi, kteří jsou
zkušenými profesionály a necháváme jim dostatečný prostor pro vlastní invenci. To se ale mnohdy těžko vysvětluje partnerům z nadnárodních firem, jejichž systém řízení vnímám jako těžkopádný a omezující. Společnost má zavedený funkční systém řízení jakosti, který podléhá neustálé kontrole a revizi.
V dnešní době moderních komunikačních technologií a robustních informačních systémů není problémem udržet si přehled o každodenní činnosti
všech tří výrobních závodů. Nicméně ani sebelepší
informační kanál nenahradí osobní kontakt. Členové vedení společnosti pravidelně navštěvují výrobní
závody, stejně tak se širší vedení za účasti ředitelů
odštěpných závodů dvakrát měsíčně schází na poradách, kde máme dostatečný prostor pro řešení jak
provozních, tak i strategických záležitostí. Pracovníci na všech úrovních zůstávají věrni společnosti,
s fluktuací se nepotýkáme.
5. Naše vplutí do evropského trhu sebou přineslo
řadu nových situací. Jednou z nich je i certifikace výrobní základny, zvlášť náročná u zpracování živočišné produkce. Jak jste zvládli tento úkol ve všech výrobních závodech? A jaký je
Váš přístup na trh Ruska? A jakým směrem se
bude ubírat rozvoj Vaší společnosti, když ten extenzivní – v důsledku neočekávaných přebytků
mléka na sušení – nelze předpokládat. Na první
pohled oříšek, ale od Vás očekávám optimistickou odpověď. O čem bude a jak se v novém řešení „najde“ společnost Sušárna mléka CZ a. s.
a také Vy, jako úspěšná manažerka? Má sušení
mléka u nás budoucnost? Nebo i tento obor činnosti čeká restrukturalizace?
K přípravě výrobní základny na splnění parametrů Evropské unie jsme přistoupili s dostatečným časovým předstihem a investice v řádech sta milionů
korun jsme rozvrhli do delšího časového období.
Odštěpný závod Brno byl historicky schválen pro
export do EU a tlak na kvalitu výrobně technické
základny jak ze strany Státní veterinární správy, tak
i příslušných orgánů Evropské unie byl trvalý. Celý
závod prošel rozsáhlou postupnou rekonstrukcí, počínaje vybudováním hygienických smyček, rekonstrukcí výrobních i skladových prostor, zavedením
monitorovacího a řídícího systému ve výrobě a konče investicí do nové, moderní balicí linky. Obdobný
úkol před námi stál v odštěpném závodě Kolín, kde
jsme vybudovali hygienické smyčky, zrekonstruovali administrativní zázemí a pracoviště příjmu suroviny, vyměnili jsme technologie vzduchotechniky
a opláštění výrobní haly, instalovali vizualizační systém sběru technologických dat a zprovoznili novou
balící linku. Odštěpný závod Zábřeh naštěstí takto
rozsáhlé investice nevyžadoval, zde jsem se zaměřili
zejména na harmonizaci řídícího systému.
Ruský trh patřil mezi naše významné odběratele zejména sušené syrovátky. Současný přístup
ruské strany k dovozu potravinářských výrobků
nelze chápat jinak než jako politické rozhodnutí, které je pro nově přistoupené země EU značně diskriminační.
Jak jste již ve své otázce předeslal, bylo by
opravdu přemíru optimistické předpokládat růst
přebytků mléka na sušení. Každá společnost, která chce dlouhodobě úspěšně působit na trhu, musí neustále revidovat směr své činnosti, hledat nové příležitosti, zefektivňovat pracovní postupy, investovat do energeticky úspornějších technologií
a sledovat současné trendy. Restrukturalizaci nechápeme jako jednorázovou akci, ale jako trvalý,
stále probíhající proces. Máme připravenu celou
řadu projektů, které rozšíří naše podnikatelské
aktivity a rozloží rizika vyplývající z úbytku suroviny na sušení. Nicméně nepochybuji o tom, že
sušárenství budoucnost má a že směry, kterým se
nadále budeme ubírat, se ukáží jako úspěšné.
Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Celostátní přehlídky sýrů podeváté
Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. –
rektor VŠCHT v Praze při svém zahajovacím vystoupení na Celostátních přehlídkách sýrů.
v síti Kaufland, byl ve své kategorii hodnocen jako nejhorší, i v celkovém pořadí
obsadil v odborném hodnocení poslední
a ve veřejném hodnocení předposlední
místo. Přestože srovnání není zcela objektivní, protože ostatní vzorky byly dodány samotnými výrobci, je zřejmé, že
spotřebitel může v některých případech
koupit za nadprůměrnou cenu výrobek
z dovozu podprůměrné kvality.
Vysokou kvalitou se naopak vyznačovaly vzorky sýrů z dovozu dodané firmami Lactalis Europe Centrale Et Orientale s. r. o., SEAFOOD s. r. o., IMCO s. r. o.,
BEL Sýry Česko a. s. a Accom s. r. o.
Osm sýrů bylo hodnoceno v tomto případě neanonymně všemi členy expertních komisí. Jednoznačným vítězem se
stal ovčí sýr Roquefort (Lactalis Europe Centrale Et Orientale s. r. o.), diplom
dále získal měkký sýr Brillat Savarin se
72 % t. v s. (SEAFOOD s. r. o.) a kozí sýr
Soignon Buche Affinée (IMCO s. r. o.).
Odpolední odborný program přehlídek sýrů zahrnoval několik zaj í m av ý c h p ř e d n á š e k , n a p ř. I n g .
J. Kopáček, CSc., (ČMSM) seznámil
účastníky se světovým mlékárenským
summitem v Austrálii a doc. Ing. M.
Plocková, CSc., (VŠCHT Praha) informovala o nových poznatcích z mikrobiologie sýrů, které byly prezentovány na
IDF symposiu v Praze.
Na přehlídky tradičně navazuje seminář Mléko a sýry. Je potěšitelné, že
se daří získávat pro účast i zahranič-

Pohled na práci hodnotitelů sýrů.

Prezentace sýrů PROMIL holding na výstavce v areálu konání přehlídek.

Již podeváté se koncem letošního
ledna konaly v Praze Celostátní přehlídky sýrů, které ve spolupráci s Odbornou skupinou pro potravinářskou
a agrikulturní chemii České společnosti chemické pravidelně pořádají Ústav
technologie mléka a tuků Vysoké školy
chemicko - technologické v Praze a Českomoravský svaz mlékárenský, pod záštitou rektora VŠCHT Prof. Ing. Vlastimila Růžičky, CSc., který přehlídky také osobně zahájil.
V letošním ročníku soutěžilo v 11 kategoriích 73 vzorků ze 17 českých sýráren.
Tuzemské vzorky byly doplněny 8 vzorky sýrů z dovozu. K nejsilněji obsazeným
kategoriím patřily tradičně obě kategorie
eidamských sýrů (20 – 30% t. v s. a 40 –
50 % t. v s.), kategorie sýrů s plísní na povrchu a nově zařazená skupina neochucených čerstvých a termizovaných sýrů.
Letos se na rozdíl od loňského ročníku
podařilo otevřít i kategorii tvrdých a polotvrdých sýrů s dobou zrání minimálně 3 měsíce. V dalších kategoriích (sýry
s tvorbou ok, typu Moravský blok, uzené sýry, sýry s plísní v těstě a speciality)
bylo hodnoceno 5 – 7 vzorků. Nejméně
obsazenou kategorií tak byly bílé sýry (3
vzorky), i když bylo zrušeno omezení na
polotvrdé a tvrdé sýry. Celkem bylo uděleno 22 diplomů na základě hodnocení expertů, které proběhlo 13. 1. 2005.

Každý sýr byl bodován dvěma tříčlennými komisemi expertů ve dvou znacích
– vzhledu a konzistenci (na výsledném
hodnocení se podílí 40 %) a chuti a vůni
(60 %). S výjimkou čerstvých a termizovaných sýrů byly sýry posuzovány anonymně. Odborné hodnocení doplňuje
veřejné hodnocení (19. 1. 2005), při kterém každý sýr posuzovaly opět dvě komise o 15–8 členech, celkem 165 hodnotitelů z řad výrobců sýrů, studentů, novinářů a dalších hostů.
Výborné hodnocení, tzn. více než 90
bodů, získaly v odborném hodnocení 3
vzorky: Blaťácké zlato s pepřem (MADETA, a. s.), Eidamský uzený sýr (Mlékárna Polná, s. r. o.) a Moravský blok
(Mlékárna Klatovy, a. s.). Ve veřejném
hodnocení, kde se ke zpracování používá neparametrické vyhodnocení, byl nejlépe hodnocený Sedlčanský Vltavín (Povltavské mlékárny, a. s., Sedlčany) následovaný Eidamským uzeným sýrem
(Mlékárna Polná, s. r. o.) a Moravským
blokem (Mlékárna Klatovy, a. s.). Shoda mezi odborným a veřejným hodnocením byla poměrně dobrá, pozoruhodná
je úplná shoda v kategorii uzených sýrů.
Mezi českými sýry byl bez vědomí organizátorů hodnocen v kategorii sýrů s tvorbou ok také Královský sýr polské výroby,
který pod názvem Domkářský sýr přihlásila Madeta, a. s. Tento sýr, zakoupený

ní hosty. Letos vystoupil s velmi zajímavou přednáškou o synerezi sýřeniny prof. Petr Dejmek P. (Department
of Food Engineering, Lund University,
Sweden). Dr. Magnus Larsson (Arla
Foods Innovation, Sweden) pak informoval o výsledcích výzkumu modelových sýrů bez tuku vyrobených z koncentrátu kaseinu získaného membránovými postupy. Na semináři se 137
registrovanými účastníky zaznělo celkem 18 přednášek a bylo prezentováno 22 plakátových sdělení. Bohatá byla v letošním ročníku přehlídek a semináře také účast firem dodávajících
technologie, laboratorní zařízení a suroviny pro potravinářský průmysl.
Bližší informace o výsledcích přehlídek a o přednáškách i plakátových
sděleních lze nalézt na webových

stránkách Ústavu technologie mléka a tuků VŠCHT (http://www.vscht.
cz/tmt), stejně jako v minulých letech
bude k přehlídkám a semináři vydán
sborník. Organizátoři doufají, že příští jubilejní 10. Celostátní přehlídky sýrů budou nejméně stejně úspěšné jako
letošní ročník.
Ing. Ladislav Čurda, CSc.,
Ústav technologie mléka a tuků
VŠCHT Praha

Vzorky sýrů oceněné diplomy

Kategorie: 1. Eidamské sýry 20–30% t. v. s.
6. Uzené sýry
2. Eidamské sýry 40–50% t. v. s.
7. Sýry s plísní na povrchu
3. Tvrdé a polotvrdé sýry s dobou zrání min. 3 měsíce 8. Sýry s plísní v těstě
4. Sýry s tvorbou ok
9. Bílé sýry
5. Sýry typu Moravský blok
10. Čerstvé a termizované sýry neochucené
11. Speciality

Domkářský sýr nekupujte!
Že neznáte tuto značku? Vlastně ji ani
znát nemůžete. Pod tímto názvem pouze pracovníci závodu MADETA v Plané nad Lužnicí
přihlásili do národních přehlídek sýrů výrobek, který před tím zakoupili v obchodní síti
Kaufland a na kterém chtěli poukázat na zcela neuspokojivou kvalitu některých výrobků,
které se dostávají do trhu. V tomto případě
se jednalo o výrobek polského původu prodávaný pod označením sýr Krolewski a současně nesoucí označení „alpský ementál“.
Národní přehlídky sýrů hodnotí výhradně české
produkty, a proto musela MADETA jako přihlašovatel změnit název produktu a alespoň na chvíli jej
prohlásit za svůj výrobek. „Domkářský sýr“ pak sou-

těžil v kategorii sýrů s tvorbou ok a již při hodnocení dvěma nezávislými odbornými posuzovatelskými komisemi, ale i rozhodčí komisí se hodnotitelé
podivovali nad tím, jak neuvěřitelně špatnou kvalitu
dodal do soutěže přední český výrobce sýrů. Výrobek v objektivním hodnocení dosáhl pouhých 38,6
bodů ze sta možných a skončil nejenom na posledním místě ve své kategorii, ale současně byl i nejhůře hodnoceným výrobkem z celkem 73 sýrů v soutěži. Teprve při veřejném vyhodnocení soutěže mohla MADETA celou záležitost objasnit. „Domkářský
sýr“ propadl nejenom u odborných hodnotitelských
komisí, ale následně i v průběhu laického hodnocení veřejností, která je na tradiční vyhodnocení národních přehlídek zvána. Označením „podprůměrný“ byly označeny téměř všechny hodnocené znaky:

vzhled, konzistence, chuť a vůně. Někteří porotci
však přisoudili výrobku dokonce i známku „nevyhovující“. Je však třeba také poznamenat, že dodavatel výrobku navíc klame spotřebitele, když polskému
sýru připisuje nálepku „alpský“ či mu říká „ementál“, zatímco se jedná o druh polotvrdý, tedy neementálský. Pro odborníky byla zarážející i zmíněná
prodejní cena tohoto „falsifikátu“ – rovných 169 Kč
za 1 kg, což je asi o 20–30 Kč vyšší než cena kvalitních českých sýrů podobného typu.
A proto: Nekupujte „Domkářské sýry“, ať už se
jmenují jakkoliv. Ne všechny sýry dovážené na český trh jsou kvalitní, a jak je vidět, některé z nich by
se do trhu vůbec dostávat neměly. Státní kontrolní
orgány by rozhodně měly důsledněji monitorovat takovéto nedostatky a snažit se vyloučit z trhu dodava-

tele, pro které je vlastní zisk za každou cenu nadřazený nad kvalitou toho, co do trhu dodávají. Určitě by
bylo také namístě zlepšení zbožíznalecké výchovy
prodejního personálu v maloobchodě, aby nemohly být do prodeje přijímány špatné, či dokonce zcela
nevyhovující výrobky.
A kdo v dané soutěžní kategorii zvítězil? Byl to
právě sýr ementálského typu PRIMÁTOR z plánské Madety, který získal 89 bodů. MADETA však
úspěšně bodovala ještě v dalších 4 soutěžních kategoriích, když si vítězství odnesly také sýry KAMADET, NIVA, AKAWI či BLAŤÁCKÉ ZLATO s černým pepřem.
Milí spotřebitelé i odborníci, tak vidíte, že existuje alternativa !!!
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
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Vyjádření ministra zemědělství ČR
Jaroslava Palase k probíhajícím správní
řízením v odvětví mlékárenství:
„Na tom, že je nezbytně nutné zaručit, že výroba mléka v ČR probíhá
v souladu s platnou veterinární legislativou panuje všeobecná shoda. V situaci, kdy existuje důvodné podezření ze strany Státního zemědělského a
intervenčního fondu, že někteří producenti v rozporu s pravidly vyvážejí
mléko na komunitární trh prostřednictvím dalších firem namísto toho,
aby surové mléko bylo přepravováno
přímo k subjektům, které mléko dále zpracovávají, je navíc nebezpečí,
že by mohl být zpochybněn náš ve-

terinární dozor nad nezávadností vyváženého mléka. To vedlo SZIF k tomu, aby s některými vývozci zahájil
správní řízení, která nyní právě probíhají. O jejich výsledku je nyní předčasné hovořit a nelze předjímat, k jakým závěrům SZIF dojde. V každém
případě stát musí zaručit, že společná
pravidla při obchodování se zemědělskými komoditami a potravinářskými
výrobky jsou respektována za všech
okolností. Jedině tak se nám podaří
udržet kredit vysoké kvality a spolehlivosti našich produktů.“

Jihočeská Madeta propustí desítky
administrativních pracovníků
ČESKÉ BUDĚJOVICE (bo) – Největší mlékárna v Česku Madeta pokračuje v propouštění. Údajně kvůli klesajícím dodávkám mléka od jihočeských zemědělců, kteří jej vyváží za
vyšší výkupní ceny do Německa, přijdou o práci desítky administrativních
pracovníků, včetně dvou učitelů z mlékárenského učiliště ve Veselí nad Lužnicí. „Přijdou o práci zejména kvůli jihočeským zemědělcům,“ řekl ředitel
společnosti Milan Teplý.
Zemědělci však podobná obvinění
odmítají. Neoficiální informace o tom,
že o práci přišlo i několik členů nejužšího vedení firmy, Teplý nepotvrdil. Podle něj není konečný počet propuštěných
zatím jasný. V současnosti firma počítá
s propuštěním 300 a 350 lidí. Teplý pod-

le svých slov věří, že proti stoupajícímu
vývozu mléka do zahraničí zasáhne ministerstvo zemědělství. „Pan ministr nastínil nějaké podmínky, tak uvidíme, jak
to půjde dál,“ dodal.
Podle Státního zemědělského intervenčního fondu někteří zemědělci porušují platné předpisy Evropské unie. Mimo jiné se musí řídit tím, že nakoupenou
surovinu buď sami zpracují či uskladní,
nebo ji můžou dál prodat, ale jen podnikům, které mléko zpracovávají. Kvůli
tomuto předpisu zahájil fond s několika
zemědělci správní řízení. „Nemůžeme
s tím souhlasit vzhledem k tomu, že si
myslíme, že splňujeme veškeré podmínky pro export mléka do zahraničí,“ řekl
Zdeněk Houška z Mlékařského družstva
Jih. Krajská veterinární správa s druž-

stvem zahájila řízení, ale žádné pochybení údajně neshledala.
Madeta se v současnosti snaží propad
dodávek mléka nahradit smlouvami s novými dodavateli, což se jí ale daří jen částečně. „Zpracováváme dokonce i mléko
z Německa, ale to propad samozřejmě
nevyváží,“ uvedl Teplý s tím, že mlékárna
platí zahraničním dodavatelům stejnou
cenu jako českým zemědělcům. Jihočeští zemědělci dostávají za hranicemi o několik desítek haléřů za litr více.
Jihočeští a západočeští zemědělci vývoz mléka do Německa od začátku letošního roku ztrojnásobili. Madeta tak přišla o třetinu dodávek. Mlékařské a hospodářské družstvo Jih, které zemědělce
sdružuje, chce tento rok za hranice vyvézt celkem 100 miliónů litrů.

Mlékárna Čejetičky splnila požadavky EU
a chystá první export
MLADÁ BOLESLAV (bo) – Mlékárna Čejetičky v Mladé Boleslavi splnila všechny normy požadované Evropskou unií. Ke konci loňského roku tak v ní skončil
režim přechodného období. Letos hodlá zvýšit produkci a poprvé začít i s vývozem části výrobků do zahraničí. „Nyní se nám zásadním způsobem uvolnily ruce,
protože v přechodném období jsme nemohli exportovat a vše museli uplatnit na českém trhu,“ řekl ředitel Zdeněk Košek.
Během přechodného období mlékárna uskutečnila nákladnou přestavbu za 25 miliónů korun. Vznikla zde především hygienická smyčka a oddělily se části čistého a špinavého provozu. V současné době mlékárna podle Koška
splňuje všechny hygienické i veterinární předpisy, které požaduje Evropská unie.
Letos chce podnik vyvézt do zahraničí zhruba desetinu produkce, a to na Slovensko, Maďarsko a do Německa.
K uplatnění části výrobků v zahraničí nutí mlékárnu i ztížená situace po vstupu Česka do Evropské unie, kdy na jedné straně narostly ceny syrového mléka a na druhé straně

se v obchodních řetězcích objevilo zboží z Evropské unie.
V takovém tlaku je podle Koška těžké zvýšení nákladů na
vstupní suroviny uplatnit zvyšováním cen.
Mlékárna Čejetičky si ale udržela přízeň zemědělců a podařilo se jí získat i nové dodavatele. Mohla proto
v současné době navýšit nákup o 15 procent a chystá i zvýšení obratu.
Loni společnost zvýšila tržby zhruba o deset procent
asi na 550 miliónů korun. I přes ztíženou pozici v přechodném období, kdy přestavovala mlékárnu za provozu,
udržela pozice na českém trhu, kde ve svých komoditách
drží zhruba 20 až 25 procent. Letos firma velké stavební
investice nechystá.
Mlékárna Čejetičky se specializuje na výrobu čerstvých mléčných výrobků konzumního charakteru, kysaných tekutých mléčných výrobků, měkkého i tvrdého tvarohu a čerstvého másla. Od roku 1994 je jediným vlastníkem firmy Slavoj Marek. Počet zaměstnanců se proti
roku 2003 loni snížil ze 120 na 100. Tento stav hodlá vedení společnosti udržet i při očekávaném letošním zvýšení produkce.

Většina mlékáren
nedosáhne na fondy EU
PRAHA (bo) – Většina domácích mlékáren nedosáhne na peníze z fondů Evropské unie, protože
ztroskotávají na hodnocení finančního zdraví, uvedl na tiskové konferenci člen představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Stanislav Coufal. Rentabilita
v mlékárenství se podle něj v současnosti měří na promile. Podniky
jsou tlačeny ke zvyšování výkupních cen mléka, ale řetězce se brání zvedat ceny pro spotřebitele.
Rolníci využívají po vstupu do EU
odbourání bariér obchodu a exportují
syrové mléko za výhodnějších podmínek do zahraničí. Domácí zpracovatelé tak musejí platit více, aby si surovinu
udrželi. V listopadu to bylo okolo 8,3
koruny za litr proti osmi korunám v létě. „Dá se čekat, že cena poroste dál,“
uvedl předseda svazu Michal Němec.
„Vzhledem k neochotě řetězců na
zdražování suroviny reagovat, zřejmě

některé mlékárny dvojí tlak nevydrží
a domácí zpracovatelské kapacity se
sníží,“ uvedl Němec.
Podniky se snaží situaci řešit importem suroviny. Za šest měsíců od vstupu
do EU se podle něj vyvezlo 22 miliónů
kilogramů syrového mléka, hlavně do
Německa a Itálie. Dovoz činil 23 miliónů kilogramů, většinou z Polska a ze
Slovenska. Podle prezidenta Potravinářské komory Jaroslava Camplíka některé potravinářské firmy nejsou vzhledem k finanční situaci schopny zdroje
z evropských fondů spolufinancovat,
i když je jim podpora přiznána.
Potravináři mají často problém s kapitálem, doplnil ředitel PK ČR Miroslav Koberna. O surovinu soutěží například s německými podniky, kde se
zdroje kumulovaly řadu let. V Česku
firmy investovaly desítky miliard korun, aby splnily hygienické a technologické požadavky EU. Pomoc státu byla
velmi malá, podotkl Koberna.

Nová fúze na obzoru
Praha (JK) – Počátkem prosince loňského roku oznámily dvě významné evropské družstevní mlékárenské společnosti zamýšlenou fúzi. Švédsko - dánský koncern
ARLA a nizozemská společnost CAMPINA by tak rády přispěly k novému uspořádání evropského mléčného trhu. Pokud k propojení skutečně dojde, vznikne tak největší
družstevní mlékárenská společnost na světě, která by zpracovávala okolo 13,5 miliard
litrů mléka a vytvářela by ročně obrat cca 8,5 miliard Euro. Nová společnost má nést
jméno „CAMPINA ARLA“ a jejím generálním ředitelem by se měl stát J. Sanders, současný šéf Campina. S panem A. Modigem, který dnes řídí koncern Arla, je uvažováno
na pozici předsedy dozorčí rady nového uskupení. V nové strategické alianci Campina Arla bude pracovat 28 000 zaměstnanců a do vlastnických vztahů zasahovat 21 000
družstevníků. Závislé je vše na tom, zda ji podpoří nejméně tříčtvrtinová většina stávajících družstevních vlastníků obou společností v termínu do března letošního roku.

Zemřel Josef Dvořáček
Dne 2. ledna 2005 zemřel pan Josef Dvořáček, spolumajitel a jednatel mlékárny MILTRA B s. r. o. v Městečku Trnávce. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 69 let. Společnosti MILTRA B s. r. o. bude chybět
nadšený budovatel nově budovaného sýrařského provozu,
ale i výborný společník a člověk, s nímž bylo možné hovořit jak o mlékařském řemesle, tak o mnoha radostech
a strastech lidského snažení. Čest jeho památce!
Redakce

M I N I S T E R S T VO Z E M Ě D Ě L S T V Í Č R A Č E S KO M O R AVS K Ý SVA Z M L É K Á R E N S K Ý
vyhlašují 3. ročník soutěže

Mlékárenský výrobek roku 2005
I. Podmínky pro přihlášení výrobku
Do hodnocení „Mlékárenský výrobek
roku 2005“ mohou výrobní společnosti přihlásit výrobky, které byly uvedeny
na trh v období od 1. dubna 2004 do
31. března 2005. Výrobky mohou být
přihlášeny v těchto kategoriích:
– tekuté výrobky (mléka, smetanové
výrobky),
– jogurty a zakysané výrobky včetně
mléčných nápojů,
– másla,

– tvarohy a tvarohové výrobky,
– sýry přírodní,
– sýry tavené,
– speciality (např. pudinky, aj.).
Za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který byl nově vyvinut,
nebo u něj byla změněna receptura nebo technologie výroby, vzhled, anebo
je prodáván ve výrazně změněném obalu. Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá společnost může přihlásit více výrobků. Přihlášky budou zasílány na adresu:
Českomoravský svaz mlékárenský,
V olšinách 75, 100 98 Praha 10.

V přihlášce bude uveden název výrobku, kategorie do které je přihlašován,
popis a charakteristika výrobku, datum
uvedení na trh, rozšířenost v obchodní
síti, případně prodaný objem a podíl na
trhu.
II. Hodnocení
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků a zástupců
pořadatelů. Odborným garantem je
VŠCHT, Ústav technologie mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy potravin.
Organizátor akce sdělí přihlášeným
firmám data a podmínky pro předání
vzorků k hodnocení. Za každý výrobek

Přihlášky budou rozeslány
uhradí výrobce správní poplatek ve vývšem mlékárenským společnostem
ši 1500,- Kč.
v ČR.
Titul „Mlékárenský výrobek roku 2005“
bude udělen v kategoriích, kde budou Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce
hodnoceny minimálně tři přihlášené
Ladislava Liklera,
výrobky. Pořadatelé si vyhrazují právo
podle počtu přihlášených výrobků ně- mobil: 602 214 978, fax: 220 612 269.
které kategorie sloučit nebo zrušit.
POZOR! Termín odevzdání přihlášek
do 31. 3. 2005.
III. Vyhlášení výsledků
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny na akci „Světový den mléka“
24. května 2005. Oceněným výrobcům
předá diplomy ministr zemědělství
České republiky.
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Označení České pivo hledá svou oporu v Bruselu
Praha – Český
svaz pivovarů a sladoven a další subjekty, které se na
procesu jeho výroby
v České republice
podílejí, jako např.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS), a. s., vytvořili Sdružení
České pivo. To podalo koncem loňského roku žádost na Úřad průmyslového vlastnictví o zapsání zeměpisného
označení České pivo u Evropské unie.
Byly tak završeny téměř rok a půl trvající diskuse a jednání o tom, jaké charakteristické vlastnosti má pivo, které
smí nést označení České pivo, jakými

výrobními postupy vzniká a které suroviny jsou k jeho výrobě nezbytné.
Smyslem podání je dosáhnout toho,
aby označení České pivo přesně specifikovalo, které druhy piv patří do této
kategorie, a zároveň zabránilo tomu,
aby piva, která nároky a charakteristiky nesplňují, nemohla označení České
pivo používat. Zároveň žádost specifikuje historické souvislosti, jež založily
tradici výroby piva u nás, a dále upřesňuje zeměpisnou charakteristiku místa, kde je možné české pivo vyprodukovat. Zahrnuje i popis technologie výroby a suroviny, jež musí být k výrobě
piva použity.
„Podání žádosti je výsledkem dlouhodobé odborné diskuse českých od-

borníků v pivovarství, sladovnictví
a chmelařství o jakosti českého piva,“
uvedl Ing. Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Vysoká kvalita a charakteristické vlastnosti českého piva, jako je chuť, barva, vůně, hořkost i říz, jsou jasnou prioritou
jeho výrobců a vedle tradice jsou jejich
zárukou i naše suroviny, určité technologické postupy, a především um
všech, kteří se na výrobě našeho piva
podílejí,“ dodal Jan Veselý.
„Způsob výroby českého piva má
své nezaměnitelné technologické zákonitosti, které řada zahraničních pivovarů už opustila, ale které musíme udržet
i za cenu vyšších energetických nároků. S tím je spojené i používání vyso-

ce kvalitních surovin pocházejících
z přesně zeměpisně vymezených oblastí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ říká RNDr. Karel Kosař, ředitel
VÚPS. „Kvalita vyrobeného piva je určující a nelze brát ohled na to, že ceny surovin jiných odrůd vyprodukovaných vně uvedených oblastí mohou být
nižší,“ upřesnil Karel Kosař.
Žádost o zapsání zeměpisného označení České pivo mj. charakterizuje vůni
světlého a tmavého piva, jeho chuť, intenzitu hořkosti, barvu, která musí být
zlatožlutá. Pivo je jiskrné s kompaktní
bílou pěnou. Dále specifikuje suroviny,
které musí být k výrobě piva použity, jako je ječný slad, chmel, voda odpovídající kvality a druh používaných kvasinek,

které zaručují technologii tzv. spodního
kvašení. Rovněž je vymezena geografická oblast Čech, Moravy a Slezska, která
spadá do území, na němž je jedině možné produkovat České pivo. Součástí žádosti je i dokazování původu, tedy historie a tradice výroby piva na našem území
již od předslovanského období. Samotná technologie výroby piva výslovně specifikuje originální, nezaměnitelný postup výroby českého piva a také způsob
kontroly, jak jsou technologické postupy
dodržovány. Zmiňován je i um českých
sládků získaný studiem na českých pivovarských školách. Označení České pivo
bude na etiketě obalu, ať již lahve nebo
plechovky apod.
Český svaz pivovarů a sladoven

Co obsahuje žádost o zapsání názvu „České pivo“ a jeho charakteristika
Praha – Sdružení České pivo, jehož
členy jsou zpracovatelské a další subjekty podílející se na výrobě piva v České
republice, podalo koncem loňského roku žádost na Úřad průmyslového vlastnictví o zapsání zeměpisného označení České pivo u Evropské unie. Byly tak
završeny téměř rok a půl trvající diskuse a jednání o tom, jaké charakteristické
vlastnosti má pivo, které smí nést označení České pivo, jakými výrobními postupy
vzniká a které suroviny jsou k jeho výrobě nezbytné. Zároveň žádost specifikuje
historické souvislosti, jež založily tradici
výroby piva u nás, a dále upřesňuje zeměpisnou charakteristiku místa, kde je možné české pivo vyprodukovat.
Sdružení podalo žádost na světlá
a tmavá piva. Podle ní má mít světlé pivo výraznou vůni po sladu světlého typu a po chmelu. Říz tohoto piva je střední až silný, stejně tak jako plnost chuti,
která je především dána rozdílem mezi
zdánlivým a dosažitelným stupněm prokvašení. Intenzita hořkosti piva je střední až vyšší, s charakterem drsnosti jemným až mírně drsným. Barva piva je zlatožlutá, střední až vyšší intenzity. Pivo
je jiskrné a po nalití do sklenice vytváří
kompaktní bílou pěnu. Cizí vůně a chuti nejsou přípustné, v pivu převládá chuť
po sladu a chmelu, přičemž se připouští
velmi slabá intenzita pasterační, kvasničné či esterové chuti a vůně. Pro české pivo jsou typické vyšší hodnoty polyfenolů
a vyšší hodnota pH.
Tmavé pivo má výraznou vůni po tmavém sladu a barevných sladech. Vykazuje střední říz a charakteristická je vysoká
plnost chuti, způsobená výrazným rozdílem mezi zdánlivým a dosažitelným
stupněm prokvašení a nezkvasitelnými
složkami surovin. Charakter hořkosti je
ovlivněn vysokou plností chuti. Z vedlej-

ších chutí a vůní jsou přípustné karamelová a nasládlá.
Suroviny pro České pivo jsou v žádosti přesně specifikovány. Ječný slad je
charakterizován jako slad světlého typu,
též nazývaný „český slad“, který je vyráběn z jarního dvouřadého ječmene. Ječmen pro výrobu ječného sladu pochází
ze šlechtěných odrůd, které jsou schváleny Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským v Brně a doporučeny Výzkumným ústavem pivovarským
a sladařským, a. s., Praha pro výrobu českého piva. Sladovnické odrůdy ječmene
se pěstují na vymezeném území na hlinitých půdách a středně hluboké až hluboké hnědozemi či černozemi. Je např.
také uvedeno, že nejkvalitnější oblastí je
řepařská oblast s nadmořskou výškou
200–300 m.
Český hlávkový chmel a z něho vyrobené chmelové preparáty jsou zastoupeny především odrůdou žateckého poloraného červeňáku pěstovaného ve vybraných lokalitách vymezeného území
– 1) žatecká oblast, 2) úštěcká oblast, 3)
tršická oblast. Chmel se pěstuje na hlinitých až jílovito - hlinitých typech půd,
pro žateckou oblast jsou typické permské červenky. Tento chmel je zcela specifický a odlišný od jiných odrůd chmele pěstovaných na světě, a to především
svým poměrem alfa a beta hořkých kyselin. Připouští se i použití dalších odrůd
chmele vyšlechtěných a vypěstovaných
na vymezeném území. Tyto odrůdy jsou
schváleny Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a doporučeny Výzkumným ústavem pivovarským
a sladařským pro výrobu českého piva.
Pro výrobu piva českého typu jsou používány vody z místních zdrojů, které
jsou z hlediska tvrdosti hodnoceny jako
měkké či středně tvrdé.

Další nezbytnou surovinou pro výrobu Českého piva jsou pivovarské kvasnice. Jedná se o kmeny kvasinek tzv. spodního kvašení (Saccharomyces cerevisiae
subsp. uvarum), které jsou vhodné pro
výrobu českého piva a zajišťují rozdíl
mezi zdánlivým a dosažitelným prokvašením podle uvedené specifikace. Kmeny kvasinek jsou uloženy ve sbírce mikroorganizmů Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
Zeměpisná oblast pro výrobu českého piva je vymezena pohraničními horami a toky českých, moravských a slezských řek, tedy geografickými veličinami, které zaručují neměnnost vymezeného území a samy jsou jedinečné a neopakovatelné.
Žádost také obsahuje pasáž o historických dokladech původu českého piva. Mj. uvádí, že z archeologických nálezů vyplývá, že pivo připravovali a pili
již předslovanští obyvatelé vymezeného
území i původní slovanské kmeny. První
zpráva o výrobě piva na uvedeném území
se váže k Břevnovskému klášteru a uvádí
se, že v roce 993 tamní benediktini vyráběli pivo i víno. Nejstarším dokladem
o pěstování chmele na vymezeném území je nadační listina knížete Břetislava I.,
kterou byl kapitule sv. Václava ve Staré
Boleslavi udělen desátek z chmele z dvorů v Žatci, Staré a Mladé Boleslavi. Prvním historickým dokladem souvisejícím
přímo s výrobou piva je nadační listina
prvního českého krále Vratislava II. pro
vyšehradskou kapitulu z roku 1088.
V této listině, která se dochovala v přepisech, se kanovníkům vyšehradské kapituly kromě mnoha darů, jako jsou nemovitosti a platy, přiděluje desátek chmele
pro vaření piva. Mnohé jiné písemnosti z let 1090 až 1100 pojednávají o pěstování chmele, o sladu, pivě, poplatcích
z várek i o vývozu piva. Od roku 1330 již
existují četné doklady o sladování a vaření piva v listinách královských, panských
a městských.
Postup při přípravě piva se přenášel
z generace na generaci. Nejprve byla
výroba piva výsadou jednotlivců (např.
měšťanů, šlechty), ve 14. století byly založeny cechy sladovníků a pivovarníků
a výroba piva spodním a svrchním kvašením dále vzkvétala až do založení průmyslových pivovarů, které v tradici výroby českého piva pokračují dodnes. Důležitým mezníkem byl rok 1842, kdy byl
vybudován plzeňský měšťanský pivovar. Byla rozvinuta výroba piva spodním
kvašením a typické vlastnosti tohoto piva byly zcela odlišné od všech dosud vyráběných piv. Zlatožlutý perlivý nápoj
s výraznou a jemnou chmelovou příchutí a krásnou hustou pěnou si razil cestu
do celého světa. Byl to začátek nového
období ve vývoji světového pivovarství,
které v českých zemích, ale i v Rakousku - Uhersku, Německu a ostatních evropských státech vedlo k nebývalému
rozkvětu tohoto průmyslu. V následujících desetiletích vznikaly četné pivovary, na tehdejší dobu dokonale vybavené
strojním zařízením. Postupné zlepšování strojně - technologického vybavení
vedlo až k dnešní moderní velkovýrobě.
Avšak základní princip výroby zůstal stále stejný. Pivo, pro jehož výrobu se užívaly a stále převážně užívají místní suro-

V Břevnovském klášteře tamní benediktini vyráběli pivo i víno již v roce 993.
viny (tj. suroviny pocházející z vymezeného území se specifickými půdně - klimatickými podmínkami), si získalo úctu
a významné postavení i v zahraničí. Jeho
oblíbenost dokládá množství informací
o vývozu českého piva na území jiných
států od dob dávno minulých až do současnosti.
V další kapitole žádosti je specifikována vlastní výroba piva. Ta začíná ve
varně, kde je rozšrotovaný slad smíchán
s vodou a procesem rmutování probíhá přeměna nezkvasitelného škrobu na
zkvasitelný cukr. Vlastní proces rmutování probíhá dekokčním jedno – až třírmutovým způsobem, nepoužívá se infuzní způsob rmutování. Nejméně 80 %
z celkového sypání na várku tvoří slad
vyrobený ze schválených odrůd a minimálně 50 % z celkového sypání tvoří slad
z ječmene vypěstovaného z těchto odrůd na vymezeném území, aby byly dodrženy charakteristické chuťové vlastnosti
„Českého piva“. Skladba sypání je včetně zpracovávané šarže uvedena ve varním listu, původ sladu je doložen dodacími listy. Teplotní a časový průběh rmutování je uveden ve varním listu. Po ukončení procesu rmutování a odstranění nerozvařených zbytků sladu tzv. procesem
scezování začíná příprava mladiny tzv.
chmelovarem, který trvá 60 až 120 minut. Chmelení probíhá až ve třech dávkách a podíl českého hlávkového chmele
nebo z něho vyrobených preparátů tvoří
u světlého ležáku nejméně 30 %, u ostatních skupin minimálně 15 %. Po ukončení chmelovaru je mladina ochlazena

na zákvasnou teplotu 6 až 8 °C, je provzdušněna a přidá se do ní dávka pivovarských kvasnic určených výhradně
pro spodní kvašení (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum). Kvašení zpravidla probíhá maximálně do teploty 14 °C
a tento technologický proces je obvykle oddělen od procesu dokvašování jako
tzv. dvoufázová výroba.
Po ukončení procesu zrání piva v dokvašovacích nádobách je pivo zfiltrováno a následně stáčeno do sudů, lahví,
plechovek, popř. cisteren. Připouštějí
se i dodávky nefiltrovaného a kvasnicového piva. Celá technologie výroby piva
je pod stálou kontrolou, kterou provádí
laboratoře pivovaru nebo specializovaná
laboratoř (např. VÚPS) podle Pivovarsko - sladařské analytiky nebo Analytiky
EBC. České pivo se vyrábí popsanou metodou vycházející z umu českých sládků
výlučně na vymezeném území a převážně z místních surovin stanovené jakosti
za využití místních zdrojů vody, což českému pivu propůjčuje specifické senzorické vlastnosti. Tyto senzorické vlastnosti jsou způsobeny odlišným chemickým složením českého piva. V příloze jsou uvedeny důkazy z výzkumných
zpráv VÚPS, ze dvou českých odborných článků a různých zahraničních odborných článků. Jedinečnost výroby vychází z mnohasetleté tradice vaření piva na vymezeném území a předáváním
z generace na generaci byla ve specifické
podobě uchována až do dnešních dnů.
O světovou pověst českého piva se zasloužily jak výhodné podmínky pro pěstování sladovnického ječmene a chmele
na vymezeném území, tak i vysoká odborná úroveň pracovníků, kterou získali studiem na českých pivovarských školách všech stupňů.
Žádost také specifikuje označení České pivo. To bude vyvedeno na etiketě obalu (láhev, plechovka PET, karton apod.)
písmem, které nebude vzhledem ke značce piva dominantní.
Celá žádost je doplněna přehledem
platných českých zákonů o potravinách.
Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů
a sladoven www.cspas.cz.
Ing. Jan Veselý,
Český svaz pivovarů a sladoven
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Bernard získal v roce 2004
jedenáct významných ocenění
Humpolec (bo) – Rodinný pivovar Bernard získal v roce 2004 celkem 11
významných ocenění. Vedle tradičně získaných cen za kvalitu nepasterizovaného piva Bernard na různých degustačních soutěžích v České republice se pivovar prosadil v novinářské anketě pořádané ČSPaS - Naše pivo
2004 a v soutěži CZECH TOP 100 roku 2004.
„Umístění získala především piva
s přísadou jemných kulturních kvasinek, která prodáváme v lahvi s patentním uzávěrem, Sváteční ležák a Speciální černé pivo,“ hodnotí úspěšný rok
výrobní ředitel a spolumajitel pivovaru
Ing. Josef Vávra a dodává: „Za kvalitu
piva jsme v loňském roce získali celkem osm ocenění.“

Výčet úspěchů doplňuje generální ředitel pivovaru Ing. Stanislav Bernard: „Výrazným úspěchem je třetí
místo v jediné české novinářské anketě popularity jednotlivých značek piva v České republice s názvem Naše
pivo 2004, pořádané ČSPaS v rámci soutěže České pivo roku 2004.
V anketě hlasovalo přes sto noviná-

řů a značka Bernard se zařadila mezi nejpopulárnější piva v České republice.“
Pivovar v Humpolci byl založen
v roce 1597 a v roce 1991 zprivatizován.
Vaří sedm druhů nepasterizovaného
piva Bernard a distribuuje je přibližně do 1600 restaurací po celé České
republice, dále pivo vyváží na Slovensko, do Švédska, Německa, Chorvatska a Ruska. Zaměstnává 90 zaměstnanců a v roce 2004 měl výstav 127,7
tis. hl. piva, což představuje meziroční
nárůst 4 procenta.

Budějovický Budvar, n. p.,
vybudoval nové vodní hospodářství
Právní postavení pivovaru
Budějovický Budvar, n. p.,
je nezpochybnitelné
Budějovický měšťanský pivovar,
a.s. definitivně neuspěl u Vrchního
soudu v Praze s požadavkem na výmaz Budějovického Budvaru, n. p.,
z Obchodního rejstříku
České Budějovice (bb) – V konečném
odvolacím řízení Vrchní soud v Praze zamítl požadavek Budějovického měšťanského pivovaru (BMP) na výmaz Budějovického Budvaru, n. p., z Obchodního
rejstříku. Potvrdil tak usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z roku
2003, který zamítl výmaz Budějovického Budvaru, n. p., z Obchodního rejstříku, a potvrdil, že Budějovický Budvar, n.
p., nebyl ze zákona nikdy zrušen, existuje jako státní organizace a má tedy právní subjektivitu.

„Žalobu BMP jsme od samotného
začátku vnímali jako spekulativní a
účelovou zároveň,“ sdělil ředitel Budějovického Budvaru, n. p., Jiří Boček a
dodal: „Těší nás, že soudní rozhodnutí
zamezilo snahám majoritního vlastníka BMP o vydíraní českého státu, které
mělo za cíl jeho zapojení do privatizace
Budějovického Budvaru, n. p. Toto rozhodnutí jasně deklaruje, že právní postavení Budějovického Budvaru, n. p.,
je nezpochybnitelné.
Budějovický Budvar zůstává posledním úspěšně fungujícím národním podnikem. Zároveň se řadí mezi nejúspěšnější české pivovary. V roce 2002 byl
Budějovický Budvar, n. p., usnesením
vlády České republiky vyňat ze seznamu podniků určených k privatizaci.

V posledních dvou letech Budějovický Budvar investoval do vodního hospodářství 35 mil. Kč.
České Budějovice (bb) - Budějovický Budvar, n. p., dokončil výstavbu nového vodního hospodářství. Kromě již
avizovaného, nového 300 m hlubokého artéského vrtu a instalace dalších
pískových filtrů zprovoznil také nové vodní nádrže jedinečné konstrukce o celkovém objemu 5000 m3. Jejich prostřednictvím se z velmi kvalitní
podzemní vody odstraňuje nadbytečné
množství železa. Nádrže jsou vybaveny technologií, která funguje na principu tzv. vodního skoku. Jedná se o přisávání vzduchu do potrubí ve zúženém
místě, čímž dojde k okysličování iontů železa a jejich separaci usazením.
Dokonalé odloučení zbytků okysličeného železa pak zajišťují pískové filtry.
K chemické úpravě vody nedochází,
protože v přírodním stavu je zcela ojedinělá a jakékoli další zásahy do ní by
mohly její kvalitu poškodit.
„Voda je při výrobě piva jednou

z nejdůležitějších surovin. Budějovický Budvar, n. p., získal nové zásobníky,
které svou velikostí lépe pokryjí výrobní nároky pivovaru. Zároveň díky nové
technologii šetří další náklady, spojené
například s obnovou pískových filtrů,“
řekl sládek Budějovického Budvaru,
n. p., Josef Tolar a dodal: „Technologie mechanického filtrování zabezpečuje bez přídavků jakýchkoliv chemikálií neměnnou a jedinečnou kvalitu
naší vody, která svojí hygienickou nezávadností snese srovnání s vodou kojeneckou.“
Vedle dovedností místních lidí, originální receptury a používaných surovin jako chmel a slad je právě tato voda nejdůležitějším faktorem, který Budějovickému Budvaru, n. p., napomohl
ke získání ochrany pojmů Budějovické
pivo a Českobudějovické pivo v rámci
přístupu ČR do EU. Podle směrnice
EU 2081/92 se ochrana označení původu a zeměpisných označení vztahuje na zemědělské výrobky a potraviny,
které pocházejí z regionu či místa, jehož jméno se používá k označení ze-

mědělského výrobku či potraviny. Kvalita nebo vlastnosti takového výrobku
musí být převážně nebo výlučně dány zvláštnostmi zeměpisného prostředí s jeho neodmyslitelnými přírodními
a lidskými faktory a jeho výroba, zpracování a příprava může probíhat pouze ve vymezené zeměpisné oblasti.
Pivovar Budějovický Budvar je čelní
představitel tradiční výroby piva tzv. českého typu, vymezující tento pojem nejen
v České republice, ale v současné době
také v téměř 60 zemích celého světa. Pivo je vyráběno z nejjemnějšího žateckého chmele, vybraného moravského sladu a z vysoce kvalitní měkké vody čerpané z vlastních více než 300 m hlubokých
artéských studní.
Budějovický Budvar dbá na to, aby
výroba jeho piva byla z technického
i technologického hlediska na nejvyšší
úrovni a zároveň, aby si pivo uchovalo
svou vyhlášenou kvalitu a chuť. Ty jsou
dané jednak pečlivým výběrem vstupních surovin, dále pivovarským fortelem a dovedností všech, kteří se na výrobě podílejí.

Pivovar Nymburk zdvojnásobil export a vyváží do poloviny zemí EU
NYMBURK (bo) – Pivovar Nymburk loni v meziročním srovnání více než
zdvojnásobil export. Posílil jak na tradičních trzích v Německu, tak rozšířil
vývoz i do dalších zemí a nyní exportuje do poloviny států EU. Vyrobil podobně jako předloni necelých 150.000 hektolitrů piva, řekl ředitel Pavel Benák.
Pivovar nyní vyváží kolem 15 procent produkce. Největší odbyt má v Německu a Švédsku, nově rozšířil export
i například do Slovinska a Maďarska.
Vyváží i do dalších západoevropských

zemí i Polska a snaží se navázat i kontakty v dalších regionech. Podle Benáka je neustále prostor pro další rozšiřování exportu. „České pivo má stále vynikající pověst a je po něm poptávka,“

řekl. I přes zvyšování exportu zůstává
zatím objem produkce již několik let
ve stejné výši. Pivovar má sice kapacity na další zvýšení objemu výroby, ale
dostal by se tak do vyšší kategorie při
platbě spotřební daně a mírný nárůst
produkce by se mu tak nevyplatil. Pokud by chtěl překonat tuto hranici, musel by sehnat odbyt pro podstatně vyšší
objemy než dosud. Tržby podniku, kte-

ré v roce 2003 dosáhly asi 120 miliónů korun, se loni podle Benáka zvýšily
zhruba o necelých pět procent.
Na jaře chystá pivovar mírné zdražení piva, řádově o desítky haléřů. Větší navýšení není podle Benáka možné
při ostré konkurenci a přetlaku piva na
českém trhu. Tento rok oslaví Pivovar
Nymburk 110. výročí založení a chystá pro tuto příležitost kromě několi-

ka oslav i nový druh piva. Kořeny pivovarnictví sahají v Nymburku až do
dob založení města ve 13. století. Pivovar na dnešním místě byl založen
v roce 1895, dnešní formu společnosti s ručením omezeným získal v roce
1993. Pivovar proslavil spisovatel Bohumil Hrabal a podnik podle jeho slavné novely pojmenoval i své Postřižinské pivo.

Drinks Union bude vařit pivo v Rusku
P I VOVA R E F E S Z A H Á J I L L I C E N Č N Í V Ý R O B U P I VA Z L AT O P R A M E N
Praha (red) – Po téměř roční přípravě zahájila skupina Drinks Union v Rusku licenční výrobu svého piva Zlatopramen. Přiměla ji k tomu velikost tamního
trhu, dynamika růstu a obecná oblíbenost českého piva. Licencovaný Zlatopramen bude v Rusku vařit pivovar Efes,
který na tamní trh zaváděl například německou značku Warsteiner. Prvořadým
cílem Drinks Union je, aby se kvalita rus-

kého piva od domácího originálu viditelně neodlišovala. Ruský pivní trh je s objemem 76 milionů hektolitrů pátým největším na světě. Pro české vývozce je ale
velmi špatně dostupný, neboť je chráněný vysokými celními sazbami. Nepříznivou roli zde hraje i vzdálenost a s tím spojené vysoké náklady na přepravu. Společnost Drinks Union se proto rozhodla získat zde partnera, který by pro ni v rám-

ci licence vařil Zlatopramen, jenž by byl
stejně kvalitní, ale cenově dostupný pro
ruské spotřebitele.
„Pivo musí mít kvalitu srovnatelnou
se svým originálem. Je těžké udržet vyrovnanou kvalitu piva na domácím pivovaru, natož pak v zahraničí, kde k tomu
přistupuje problém vody, surovin, jiného
technologického zařízení a samozřejmě
i lidského faktoru,“ připustil generální
ředitel Drinks Union Milan Hagan. Podle něj ale společnost Efes Pilsner byla
ochotna přistoupit na všechny požadavky ohledně používaného technologického postupu, surovin i kontroly kvality,
a proto by měli ruští konzumenti dostat
na stůl pivo k nerozeznání od originálu.
Jednáním prospělo i to, že společnost
Efes Pilsner má bohaté zkušenosti právě na poli licenčních výrob. Konkrétně
v Rusku úspěšně uvedla značku Warsteiner.
Zlatopramen se bude v Rusku vařit
v množství více než 100.000 hektolitrů
ročně. Vše ale bude nejvíce záležet na
kvalitě ruského piva. „V žádném případě bychom nešli nikam dál, pokud by to
mělo pozměnit charakter našeho piva,“

upozornil Hagan. „Na základě uskutečněné odborné degustační zkoušky lze
konstatovat, že pivo vyrobené v Moskvě je od originálu prakticky nerozeznatelné, “ dodal.
Pivovar Efes Pilsner se řadí mezi 10
největších světových výrobců piva. Jeho

celková produkce bude letos činit 15 mil
hektolitrů, z toho v Rusku 7 mil. hektolitrů. V Rusku vlastní tři pivovary, z nichž
největší je v Moskvě (roční produkce 4,5
mil hektolitrů). Ruským spotřebitelům
nabízí následující značky: Efes Pilsner,
Warsteiner, Staryj melnik, Sokol.

Zase do sebe leješ to plechovkový? Na, zajdi si na točený, přece nebudeš živej jen
z konzerv!
(sch)
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Které z českých pivovarů vaří licenčně a kolik licenčně vaří
Plzeňský Prazdroj – licenční výroba na Slovensku, v Polsku, v Rusku a v Litvě.
Licenční výroba Prazdroje v zahraničí roste. V současnosti tvoří asi polovinu celkových prodejů v zahraničí, které přesahují milion hektolitrů ročně (tedy minimálně 500.000
hektolitrů).
Pivovary Staropramen – licenční výroba
v Rusku, licenční výroba zahraničních značek
v Česku.
Licenční výroba Staropramenu v zahraničí rychle roste.
V roce 2003 vzrostl prodej Pivovarů Staropramen na zahraničních trzích meziročně o 26 procent na 537.000 hektolitrů. Čis-

tý export se zvýšil asi o 7 procent na 371.000
hektolitrů, zatímco licenční výroba stoupla
o 111 procent na 166.000 hektolitrů.
V Čechách Staropramen naopak vaří v licenci belgický ležák Stella Artois a japonské
pivo Asahi.
Lobkowicz – licenční výroba v Rusku.
I malé české pivovary začínají vařit licenčně v zahraničí.
Pivovar Lobkowicz jako první český malý
nezávislý pivovar zahájil licenční výrobu vlastního piva pro ruský trh letos v červnu. Jeho
partnerem se stal Sibirský pivovar s kapacitou
kolem 200.000 hektolitrů ročně.
Lobkowiczký pivovar by měl podle licenč-

ní smlouvy v Rusku ročně prodávat až 20.000
hektolitrů piva (to představuje asi čtvrtinu jeho současné produkce).
O licenční výrobě v Rakousku a Německu
nyní intenzivně jedná i Pivovar Černá Hora.
LICENČNÍ VÝROBA VE SVĚTĚ
Licenční výroba piv je dnes ve světě běžná
a lze mluvit o světovém trendu. Téměř všechny světově významné pivovary vaří licenčně.
Klasický přímý export ve světovém měřítku
tvoří jen zlomek z celkové světové produkce.
Naprosto převažuje licenční výroba.
Licenční výroba má smysl v případech, kdy
je pro pivovar trh jinak nedostupný, nebo ve-

lice obtížně dostupný. Výhodou je i cena piva
pro konečného spotřebitele. Díky licenční výrobě pivo zlevní. Nejde ale jen o ekonomický
efekt. Licence pomáhají více prosadit národní
piva do jiných zemí.
Například pivo Guinness se prodává ve 150
zemích světa a licenční partnery má v padesáti zemích. Zatímco v Irsku se tohoto piva
uvaří ročně kolem 3,5 miliónu hektolitrů, v jiných zemích se licenčně uvaří dalších 6 miliónů hektolitrů.
Licenčně své pivo běžně vaří například
i Heineken, Stella Artois, Löwenbrau, Amstel.
E. Línková

Stock snížil prodej o pětinu,
prodal 21 miliónů litrů lihovin
PLZEŇ (bo) – Zejména nárůst spotřební daně od loňského ledna a nižší
konzumace lihovin způsobily téměř pětinový meziroční propad prodeje Stocku Plzeň v loňském roce. Největší český výrobce lihovin loni uplatnil na trhu
20,76 milionu litrů alkoholických nápojů, o rok dříve to bylo 25,9 milionu
litrů. Řekl to generální ředitel podniku
Martin Petrášek.
Propad Stocku koresponduje s celorepublikovým poklesem prodeje lihovin. Podle prognóz Unie výrobců lihovin ČR se loni český trh propadl nejméně o pětinu. Za první pololetí byl
pokles celého trhu téměř třetinový.
„Podobě jako všichni ostatní domácí výrobci lihovin jsme vstupovali
do roku 2004 za situace, kdy byly na
skladech obrovské zásoby lihovin, které obchodníci spekulativně nakoupi-

li v závěru roku 2003,“ uvedl ředitel.
V první polovině loňského roku obchod zásoby vyprodával a Stock i další producenti čelili velkému útlumu
poptávky. Situace trvala celé první pololetí. Stock ale posílil ve druhém pololetí a propad nebyl tak rapidní.
Zvýšení spotřební daně zdražilo lihoviny a podle Petráška dále podpořilo
lukrativnost černého trhu, který podle
odhadů činí až čtvrtinu legální produkce. Daňová opatření ani povinné kolkování lihovin nebudou mít z hlediska
potlačení černého trhu pozitivní efekty

a nebudou ani přínosem pro státní rozpočet, uvedl šéf největší likérky.
Negativním jevům se největší český
výrobce snažil čelit posilováním exportu, zaváděním nových výrobků a rozšiřováním portfolia prodávaných alkoholických nápojů. Vývoz společnosti do 11
zemí dosáhl loni 2,33 milionu litrů, což
představuje meziroční nárůst o 19,1 procenta. Rozhodující podíl na růstu vývozu má firma Stock Slovakia, která zvýšila
prodeje na Slovensku o čtvrtinu.
Podnik dále vstoupil na jaře na trh
vína se značkou Král vinohradu z Vinselektu Michlovský. „Trh vína má růstový potenciál a naše aktivity budeme
dále posilovat. Plánujeme další rozšíření řady Král Vinohradu a přijdeme se
zcela novými značkami,“ uvedl Petrášek. Loni firma očekávala prodej přes
600.000 lahví vína.

Celníci a výrobci budou spolupracovat
v potírání nezdaněného lihu
PRAHA (zub) – Dohodu o spolupráci v boji proti nezdaněným lihovinám podepsalo Generální ředitelství cel
a Unie výrobců lihovin České republiky. Snaha o společný
postup reaguje na nárůst nezákonného obchodování s nezdaněným lihem a alkoholickými nápoji v zemi.“Nelegální
lihoviny, tzv. černý líh, je nejen nekalou konkurencí pro
poctivé výrobce, ale stamiliónové daňové úniky především
poškozují všechny občany České republiky,“ uvedl prezident Unie výrobců lihovin Vladimír Steiner. V tuzemsku
se podle jeho odhadu ročně spotřebuje zhruba 800.000
hektolitrů lihovin, přičemž asi čtvrtina z tohoto objemu je
nezdaněna.

Spolupráce celníků a výrobců má spočívat hlavně ve výměně informací, které povedou k odhalení účastníků nezákonné
výroby, dovozu a distribuce lihu i lihovin, z nichž nebyla řádně odvedena daň nebo u nichž byla porušena práva k duševnímu vlastnictví. Členové unie budou také pro celní správu
provádět rozbory vzorků zadržených lihovin a vypracovávat
pro tyto účely odborné posudky.
Celní správa ČR eviduje od 1. ledna do 20. prosince loňského roku 434 případů zachycení nelegálně vyráběných
a distribuovaných lihovin a lihu v celkovém množství 1,42
milionu litrů. To představuje daňový únik více než 35 miliónů korun.

V čele Bohemia Sektu
stojí čerstvý šedesátník
Berlín (egi) – Josef Vozdecký, generální ředitel firmy Bohemia Sekt a. s., je čerstvý
šedesátník. Vše se na něj vyzradilo v Berlíně na Grüne Woche. Vtipkoval a byl v dobrém rozmaru a všichni přítomní mu přáli nejen hodně úspěchů, pevného zdraví, ale
aby mu právě ta dobrá nálada, tolerance a jistý nadhled vydržely. Za redakci Potravinářského zpravodaje přejeme i další úspěchy při tak příkladném vedení velmi známé
(a to nejen doma) firmy, jíž proslavil právě sekt Bohemia.
Po gratulaci od Edity Drápalové, ředitelky kabinetu ministra zemědělství ČR Jaroslava Palase, následoval i polibek. Přestože se snímek vydařil, pan generální ředitel
tvrdil, že nešel blesk, a žádal si polibek opakovat.
Za potravináře popřál vše nej Josefu Vozdeckému Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory, a za zemědělce Jan Veleba, předseda Českomoravského svazu
podnikatelů v zemědělství.

V tuzemsku přibylo za půl roku
více než 3300 pěstitelů vinné révy

Řada zelinářů
na Břeclavsku končí

razný nástup nové výsadby, která loni dotáhla celkovou plochu vinic na
úroveň roku 1989, tedy 18.710 hektarů. „Bohužel přes 50 procent výsadby
v posledních letech byly odrůdy modré,“ uvedl Čepička s tím, že v Rakousku a Německu přitom nyní klesá odbyt
červených vín a Česko je již součástí
trhu EU.
Za poslední tři roky dosáhla nová
výsadba zhruba 5000 hektarů a dalších více než 550 hektarů je nahlášeno vyklučených vinic. Spolu se dvěma
procenty dalšího navýšení ploch, do-

BŘECLAV (zub) – Zhruba desítka zelinářských firem na Břeclavsku se rozhodla letos skončit s pěstováním této tradiční komodity. Na kolena je srazil loňský propad cen kvůli levnějšímu dovozu zejména z Polska, odkud přicházela dotovaná, až o 40 procent levnější zelenina. Pokud podniky nezajistí jinou zemědělskou činnost, budou muset propustit dohromady asi stovku
lidí.
„Největší smůlu mají rodinné firmy,
dělský intervenční fond,“ doplnil Sečkteré mnohdy investovaly do technolokář.
gií nemalé prostředky,“ řekl šéf předJeden z největších tuzemských pěstistavenstva Agrární komory Břeclav
telů cibule Zdeněk Šebesta se domnívá,
Jan Hajda a předseda ZD Sedlec.
že dotace na integrovanou produkci neSedlecké družstvo podle něj mělo
ní tak vysoká, aby zelináře spasila. Mnozí
loni v zelenině ztrátu asi 2,4 milionu
z nich nedostali úrodu vůbec na trh a makorun a dotace z EU nestačila na její
jí ji stále ve skladech, či ji dokonce zaorápokrytí. Firma se však může více věnovali. Vážnou situaci komplikuje i rostouvat pěstování vína a přesunout do něj
cí dovoz zeleniny z Číny, která zaplavuněkteré zaměstnance. Obchodní řetězje trh v Evropě i v Americe. „Obrovským
ce upřednostňovaly dodávky z ciziny,
objemům a levné práci z Asie se nedá
čímž české zelinářství v podstatě zlikkonkurovat,“ upozornil pěstitel.
vidovaly, uvedl Hajda.
Podle odhadů profesní Zelinářské
Situace moravských zelinářů je stejunie neprodali pěstitelé asi 96.000 tun
ná jako v Polabí, míní ředitel komory
zeleniny. Zaorána byla zejména poLadislav Sečkář. Neutěšené poměry
le s hlávkovým zelím, cibulí, květákem,
by mohla změnit alespoň zčásti státní
mrkví a kapustou. Odhad sklizňové výdotace v rámci integrované produkce.
měry loni činil zhruba 16.000 hektaMetodika se nyní projednává na minisrů a výnosy se kvůli příznivému počasí
terstvu a měla by být uzavřena nejspízvedly o 40 procent na přibližně 420.000
še v lednu. Integrovaná produkce znatun. Obor zelinářství postupně klesá,
mená mimo jiné omezení chemických
když podle údajů ministerstva zeměprostředků ve výrobě a šetrnější hospodělství koncem devadesátých let se plodaření. „Určitou nadějí je Státní zeměchy pohybovaly kolem 34.000 hektarů.

ZNOJMO (zub) – Více než 3300
pěstitelů vinné révy přibylo v loňském
roce do evidence oddělení trvalých
kultur Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Vinaření se tak nyní věnuje téměř 18.300 lidí na celkové registrované ploše 18.710
hektarů. Z toho více než 730 hektarů připadá na vinařskou oblast Čechy,
která eviduje 153 pěstitelů. Řekl to Jaromír Čepička ze znojemského oddělení ústavu.
Období do vstupu do Evropské
unie charakterizoval odborník jako vý-

jednaných ještě v Kodani, činí celkový
produkční potenciál českých a moravských vinic 19.600 hektarů.
I když mezi nejvíce vysazovanými
odrůdami vedou Frankovka a Rulandské modré, nechybějí ani další kvalitní odrůdy jako Sauvignon, Ryzlink
rýnský, Tramín červený, Chardonnay
nebo Rulandské bílé. Nejvyšší plochu
2085 hektarů má nyní Müller Thurgau, těsně následovaný Veltlínským zeleným.
Největší vinařskou obcí se podle
uzavřené registrace staly Velké Bílovice na Břeclavsku, kde se vinařství věnuje 993 lidí na ploše 811 hektarů. Na
druhém místě z hlediska plochy jsou
Valtice s téměř 578 hektary, kde však
oboru holduje 174 pěstitelů. Jen o málo menší plochu pak má 710 vinařů
v Čejkovicích.
Podle novely vinařského zákona má
Česká republika nyní dvě vinařské oblasti, Čechy a Moravu. Následuje šest
podoblastí, mezi nimiž má prim Velkopavlovická s téměř 5150 hektary plochy vinic, na nichž pracuje 6680 pěstitelů. Více než 10.000 lidí se věnuje
oboru v Mikulovské a Slovácké oblasti se zhruba stejnou výměrou více než
4600 hektarů.
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Tuzemské přímé platby by se měly
co nejvíce přiblížit evropským
PRAHA (zub) – Přímé platby zemědělcům podle ministra zemědělství Jaroslava Palase určitě překročí 50 procent toho, co dostávají
farmáři v 15 starých členských zemích Evropské unie.
Stát může snížené dotace z Bruselu dorovnávat, ale jen do určité úrovně. Ministerstvo zemědělství se bude
snažit letošní 30procentní unijní podpory co nejvíce přiblížit k hranici 60
procent, dojednané s EU. Její naplnění
opakovaně požadovali zemědělci.
Ministerstvo zemědělství má v rozpočtu peníze na dorovnání podpor zhruba na 48 procent. Do 60 procent chybí

2,5 miliardy korun. Takovou sumu chce
Palas vzít z mimorozpočtových zdrojů.
Část z těchto prostředků ale bude nutné použít na dotace do vodního hospodářství, které nejsou kryté v potřebné
míře, uvedl na setkání s novináři. Podle předsedy Českomoravského svazu
zemědělských podnikatelů Jana Veleby se k otázce dorovnání přímých plateb připravuje jednání za účasti premiéra Stanislava Grosse. Návrh svazu je,
aby se část z potřebných 2,5 miliardy korun vzala z vládní rezervy, která vznikla
úsporou na platech policistů.
Celkové podpory pro zemědělství by
měly vzrůst na 28,6 miliardy korun z loň-

ských přibližně 22 miliard. Největší část
budou tvořit právě přímé platby z EU,
které překročí osm miliard korun. Národní dorovnání by mělo činit nejméně
pět miliard korun. Zhruba sedm miliard
budou moci hospodáři čerpat z Horizontálního plánu rozvoje venkova. Další peníze jim nabízí operační program, z něhož plynou peníze evropských strukturálních fondů. Nemalou část financí
přinesou i národní podpory. Proti loňskému roku se změní tok podpor. Zemědělci se musí připravit na to, že rozhodující část peněz přijde až v druhé půli roku. Ještě v lednu a v únoru ale mohou čekat doplatky z loňského roku.

Zemědělci z Hané jsou zoufalí,
obilí stále nejde na odbyt
OLOMOUC (bo) – Většinu loňské
úrody potravinářské pšenice mají
stále ve svých skladech velkopěstitelé obilí z Olomoucka. Poptávka i ceny jsou v důsledku nadúrody
nízké i půl roku po žních. Některá
družstva pšenici prodávají i za nevýhodné ceny, protože si nemohou
dovolit zůstat bez tržeb.

zpožděný. Záhy přitom budeme potřebovat finance na jarní práce,“ prohlásil Stejskal.
Problémy s odbytem má také Zemědělské družstvo Dub nad Moravou, které zatím přes SZIF neprodává. „Pšenici
prodáváme zákazníkům sami, protože

přes fond je to zdlouhavé. Ale přes 60
procent úrody máme pořád na skladě,“
řekl¨předseda družstva Jan Spáčilík.
Podle ředitele olomoucké agrární
komory Miloše Porče budou ekonomicky slabým podnikům kvůli problémům s odbytem brzy chybět peníze.

Pardubičtí včelaři chtějí
vybudovat „medový“ dům
PARDUBICE (li) – Získat mladé
členy a vybudovat v Pardubicích
dům včelařů otevřený široké veřejnosti chce předseda pardubické
organizace Českého svazu včelařů
Evžen Báchor. „Chci zkrátka, aby
včelaři nebyli izolovanou skupinou,
ale součástí dění ve městě,“ řekl.
Pardubická včelařská organizace
má za sebou dlouhou tradici. Za dva
roky oslaví sté výročí své existence. Její
členská základna však, stejně jako jinde, stárne. Proto Báchor považuje za
nejdůležitější získat pro tohoto koníčka mladé lidi.
„Máme 167 členů, z toho je ve věku do
50 let ani ne 60. A mladí téměř chybějí. Je
mezi námi asi deset třicátníků, deset čtyřicátníků a tři mladí do dvaceti let. To je
pro včely hodně špatné,“ konstatoval.
V propagaci včelařství má podle jeho strategie pomoci spolupráce s městem. V té vidí cestu nejen pro pardubickou organizaci, ale i pro ostatní
spolky. „Města mají a většinou i chtějí

Většinu produkce má stále na skladě
například Zemědělské družstvo v Bohuňovicích, které již využilo nabídku
nákupu od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Družstvo
nabídlo fondu 1200 tun potravinářské
pšenice. „Prodali jsme třetinu pšenice
a polovinu ječmene. Ceny ve výkupu
byly špatné už v létě, na podzim znovu klesly,“ sdělil ředitel družstva Václav Stejskal.
Prohlásil, že podobnou situaci ještě nezažil. V předchozích letech producenti prodávali většinu úrody hned
po žních. „Letos je to obráceně. Místo
tržeb máme u sebe obilí, tok peněz je

podporovat spolkovou činnost a včelaři by toho měli využít. Můžeme si být
navzájem prospěšní,“ řekl Báchor.
Pardubice například již podpořily včelaře, kteří si, zatím jako jediní
v ČR, vytvořili vlastní znak, kroj a prapor. Dalším společným krokem by
podle Báchora mohlo být vybudování
domu včelařů přímo ve městě. „Mám
na něj vytipovaný objekt i jasnou představu, jak by fungoval,“ řekl.
Dům má být nejen včelařskou základnou, ale hlavně má sloužit výchově mladých lidí. „Chtěl bych, aby se tu vzdělávali v ekologii, aby tu poznávali přírodu
a učili se základům včelařství. Zkrátka
aby se naučili přírodu vnímat a chránit ji.
Aby si zde alespoň někteří vybudovali koníčka, který je nejlepší prevencí proti nudě a z ní pramenících problémů,“ dodal.
Dům včelařů by měl nabízet řadu
dalších zajímavostí. „Třeba pohled do
úlu, arboretum medonosných rostlin,
besedy o léčivých bylinách a další aktivity související s přírodou, na níž jsou
závislé nejen včely, ale i my lidé,“ řekl.

Na odškodnění zemědělců kvůli Natuře nejsou peníze
BRNO (bo) – Při zavádění mezinárodních ptačích rezervací Natura
2000 zřejmě zatím nebudou odškodněni zemědělci a další podnikatelé
v místech, kterých se projekt týká.
Podle místopředsedy poslaneckého
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Václava Mencla totiž v parlamentu neprošel návrh vyčlenit na kompenzace 388 miliónů korun z rozpočtu.
Náhrady přisuzuje zemědělcům zákon.
Vláda návrh národního seznamu
evropsky významných lokalit schválila v prosinci. Pokud ho schválí i Evropská komise, vznikne do roku 2010
na území Česka vedle ptačích oblastí
dalších 864 chráněných území evropského typu Natura 2000. Většina loka-

lit bude po vyhlášení mít charakter přírodní památky, a bude tak spadat pod
nejmírnější stupeň ochrany. Více než
polovina území nedosáhne rozlohy 20
hektarů. Půjde například o louky se
vzácnou květenou, půdy obývané netopýry, části lesů a zámeckých parků.
„Považuji za absurdní, že když je takový zákon přijat, nevyčlení vláda na
jeho realizaci příslušné finanční prostředky. Dokonce byl rozpočet ministerstva snížen o takřka 200 miliónů
korun,“ řekl novinářům Mencl. Ministerstvo životního prostředí o tyto peníze stojí. „Nový typ chráněných území
jsme se zavázali vyhlásit při předvstupních vyjednáváních,“ připomenula
mluvčí ministerstva Karolína Šůlová.
Nárok na odškodnění budou mít zemědělci i v případě, že rozpočet s penězi

nebude počítat. Vymáhat je budou moci soudní cestou.
Náhrady za ušlý zisk se přitom
v nejbližším období budou týkat pouze necelých čtyř desítek už vyhlášených ptačích oblastí Natura 2000. Další stovky chráněných lokalit budou vyhlašovány postupně během šesti let,
výplata většiny kompenzací se tedy nebude týkat nejbližších let.
Po zdlouhavých jednáních mezi ministerstvem a kraji ohledně vyhlašování
ptačích oblastí Natura 2000 se očekávalo, že vláda návrh okleští. Nakonec se tak
ale nestalo. Evropsky významné lokality pokryjí přibližně devět procent území
státu, zhruba dvě třetiny z nich překrývají již existující chráněná území. Rozloha
chráněných území se tak zvýší asi o tři
procenta území ČR.

Výrobci musí zajistit údaje o původu
potravin až po suroviny
PRAHA (zub) – Potravináři musí od prvních lednových dnů tohoto roku
zajistit takzvanou dosledovatelnost své produkce, tedy vést přesné údaje o původu surovin v daném výrobku i o tom, kam byl dodán. Požadují to
předpisy Evropské unie a podle prezidenta Potravinářské komory Jaroslava Camplíka bude jejich dodržení představovat pro odvětví náklady v desítkách milionů korun.
„Jde o to, jakým způsobem se to řeší,“ uvedl Camplík. Firmy, které mají velkovýrobní linky, nemohou prakticky postupovat jinak, než instalovat
příslušné strojní zařízení. V Evropě
je například běžné používat pro tento účel čárový kód. Možností je i lepit
natištěné štítky nebo razítkovat. Ruční evidenci si může dovolit spíše malý výrobce. Ideální je technické vybavení, kde je riziko chyby poměrně níz-

ké, soudí prezident komory. Zájem
firem o dosledovatelnost ke konci roku výrazně stoupl. Řada podniků ale
splnění požadavku nechala na poslední chvíli a zřejmě ne všechny se s ním
v termínu vypořádají na 100 procent.
Kontroly dozorových orgánů by ale
podle Camplíka měly být v první polovině roku tolerantnější a neudělovat
tvrdé sankce.
Potravináři investovali do přípravy

na vstup do EU miliardy korun, aby
splnili požadavky na technologii a hygienu. Tlak na podniky a další investice do bezpečnosti potravin ale zdaleka nekončí, podotkl Camplík. Vznikají
tak nové neproduktivní náklady, které
výrobce zatěžují.
Generální ředitel Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu
zemí EU (CIAA) Raymond Destin dříve připustil, že bezpečnost potravin je
drahou záležitostí. Pokud by se ale nezajišťovala, mohlo by to podle něj stát
více. Problémem pro evropské výrobce
je konkurence ze zemí, kde se tak přísné hygienické a další požadavky neplní. Potravináři se proto snaží pracovat
na celosvětových standardech.
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Z dlouhodobého pohledu je nyní mírně nadprůměrná zásoba jablek ve skladech
Podle Ministerstva zemědělství ČR
ve spolupráci s Ovocnářskou unií se nacházelo k 1. 1. 2005 ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem 39,2 tisíc tun
českých konzumních jablek. Tato zásoba je meziročně vyšší o 17 % a ve srovnání s pětiletým průměrem je vyšší o 6 %.
Jde tedy z dlouhodobého pohledu o zásobu mírně nadprůměrnou, která koresponduje s mírně nadprůměrnou sklizní jablek (v pětiletém srovnání + 2,5 %).
Za měsíc prosinec poklesla celková zásoba jablek o 5.554 tun, které byly vyskladněny převážně do obchodní sítě.
Meziročně se prodalo v prosinci o 14 %
jablek méně. Důvodem nižšího odbytu
je zejména vyšší vliv samozásobení obyvatel, které se projevilo po loňské vysoké
úrodě jablek na zahrádkách. Dovozy jablek v posledním období výrazně nepřevyšují skutečnost posledních let, i když vypovídající statistika o dovozech není nyní bohužel k dispozici. Dováží se zejména z Polska. Z celkové zásoby je uloženo
58 % jablek ve skladech s kontrolovanou
atmosférou (řízená + ULO), kde si udrží
vynikající vlastnosti až do pozdních jar-

Odrůdy jablek

sklizeň 2004
výměra (ha)

sklizeň (t)

výnos (t/ha)

Letní odrůdy

141

1 833

13,00

James Grieve

264

3 745

14,19

Ost. podzimní odrůdy

159

2 353

14,80

Podzimní odrůdy celkem

423

6 098

14,42

Spartan,Mac Intosh

942

12 434

13,20

Šampion

528

10 191

19,30

Rubín

695

10 147

14,60

Gala

112

1 624

14,50

--

--

--

2 024

38 254

18,90

Red Delicious skup.

259

3 665

14,15

Jonagold a mutace

406

8 891

21,90

Jonathan

53

924

17,44

Melrose

163

3 276

20,10

Gloster

361

7 125

19,74

1 980

44 946

22,70

Skup.Coxova
Golden Delicious

Idared
Melodie

111

1 861

16,77

Ostatní zimní odrůdy

902

12 285

13,62

Zimní odrůdy celkem

8 536

155 623

18,23

Jablka celkem

9 100

163 554

17,97

Odrůdy hrušek

sklizeň 2004
výměra (ha)

sklizeň (t)

výnos (t/ha)

Clappova

36

365

10,15

Boscova lahvice

51

408

8,00

Konference

50

370

7,40

Lucasova

52

546

10,50

Bohemica

11

40

3,63

Pařížanka

9

69

7,71

Wiliamsova čáslavka

10

109

10,85

Ostatní odrůdy

77

342

4,44

Hrušky celkem

296

2 249

7,60

Areál má rozlohu téměř tří hektarů a obsahuje zejména mrazírny o objemu 10.000 metrů krychlových a rozsáhlý chladírenský a skladovací objekt. Navazuje na
atraktivní komerční zónu Hradubická, v níž své obchody postavily společnosti Makro, Tesco, Gigasport, Asko
a ElectroWorld.

ÚRODA OVOCE LONI
PŘESÁHLA 200.000 TUN, BYLA
NEJVYŠŠÍ OD ROKU 2000
Sklizeň ovoce z českých sadů loni
vzrostla o deset procent na nadprůměrných 202.354 tun. Byla tak nejvyšší od

rekordního roku 2000, kdy se sklidilo
229.000 tun. Zatímco v minulých letech
se o nadprůměrné úrody vždy zasloužila jablka, loňský rok byl výjimkou. Jablek se v porovnání s pětiletým průměrem
urodilo jen o 2 % více, ale ovoce ostatních
druhů se dohromady sklidilo mimořádných téměř 40.000 tun, což lze považovat za rekordní stav.
Rekordní byla sklizeň višní, která
vzrostla o 31 procent na 11.666 tun, dále
sklizeň švestek vzrostla téměř o 90 procent na 6818 tun. Více se loni sklidilo
i hrušek, třešní i rybízu. Žádný nárůst nezaznamenaly broskve a úroda meruněk
byla nejvyšší za posledních pět let. Vedle
klimaticky příznivého roku, který zvedl
úrodu i u jiných zemědělských plodin, se
loni projevily i investice do nových výsadeb z minulých let. Více se totiž investuje do dalších ovocných druhů než do jablek. Na kvalitě ovoce, zejména jablek, se
loni podepsalo i krupobití a místy i rozšíření strupovitosti. Kroupy zasáhly většinu pěstitelských oblastí v zemi a poničily
ovoce za přibližně 150 miliónů korun.
Ovocnářská unie ČR

Stát by mohl školákům vedle mléka dotovat i ovoce
HRADEC KRÁLOVÉ (bo) – Školáci by mohli od příštího roku vedle
dotovaného mléka dostávat i dotované ovoce od českých zemědělců.
Na Ovocnářských dnech v Hradci
Králové to řekl ministr zemědělství
Jaroslav Palas. Náklady na dotované ovoce pro školy by podle něj
měly být nižší než na mléko, které
stát ročně podporuje zhruba 80 milióny korun.

o několik tisíc tun. Znamenalo by to
pro nás také jistotu odbytu určité části
produkce,“ řekl tajemník Ovocnářské
unie ČR Martin Ludvík.
Rozhodující část dodávky do škol
by podle něj měla tvořit jablka, v menší míře hrušky a švestky.
Aby se projekt školního ovoce mohl rozběhnout, musí se k němu jako
k druhu národní podpory kladně vyslovit Evropská komise. „Jsme přesvědčeni, že bychom uspěli, protože
podobné projekty v některých zemích
Evropské unie fungují,“ řekl Palas
s tím, že celý projekt ještě musí ministerstvo podrobně propočítat včetně
objemu ovoce i peněz.
Dodávky mléka a mléčných výrobků školákům za dotované ceny fungují
v tuzemsku od roku 1999. Školní mléko loni odebíralo asi 3000 škol, což byly asi dvě třetiny škol.

„Podobně jako mléko je ovoce prospěšné pro zdraví mladé generace,“
řekl ministr. Zemědělcům by podle
něj projekt pomohl při propagaci jejich produkce a tím, že by mladá generace získala návyk na konzumaci
ovoce.
Ovocnáři projekt školního ovoce
přivítali. „Dodávka by se týkala zejména jablek a ročně by mohlo jít řádově

Obchodní řetězce v roce 2004 utržily 222 miliard korun
Obyvatelé České republiky v roce 2004 utratili v obchodních řetězcích o 20 miliard více než v roce 2003.
Deset největších obchodních řetězců mělo loni o 20 miliard vyšší tržby než
v roce 2003. Nejvíce, podobně jako v minulých letech, utržil řetězec Makro, následovaný společností Ahold.
Obrat obchodních řetězců narostl
v roce 2001 o 25 miliard korun, pak se
růst zpomaloval, v roce 2002 na 13 miliard a v roce 2003 na 11 miliard.
Pořadí řetězců se příliš nezměnilo. Po
Makru a Aholdu je na třetím místě řetězec Schwarz, který je provozovatelem sítě prodejen Kaufland a Lidl. V roce 2004
měl největší meziroční nárůst obratu –
o 7,5 miliardy korun na 34,5 miliardy korun. V první desítce v porovnání s rokem
2003 se vyměnily jen řetězce na posledních třech místech.

Areál mrazíren Březhrad
je znovu v dražbě, Euroice nezaplatila
HRADEC KRÁLOVÉ (zub) – Rozsáhlý areál bývalého masokombinátu Březhrad u Hradce Králové jde
opět do dražby. Vítěz dražby z loňského září, výrobce zmrzliny Euroice z Chrudimi, totiž za areál vydražených 24,4 miliónu korun nezaplatil. Prodávajícím je hradecká společnost Presela a dražba bude
v Praze, řekl Miroslav Hájek z Aukční síně Naxos.

ních měsíců. Stávající odbyt jablek je tak
stále na podprůměrné úrovni. Český trh
do konce sezóny bude poptávat 60 až 70
tisíc tun, což dává předpoklad pro uplatnění celé tuzemské zásoby plynule po celé skladovací období. Odbytové ceny, za
které nyní ovocnáři prodávají, se pohybují nejčastěji od 6 do 13,- Kč/kg dle odrůdy, jakosti a balení. Odbytové ceny jsou
však meziročně o cca 20 % nižší a bohužel nyní nepokrývají plně náklady. Zvýšení odbytových cen v jarních měsících
je nezbytné, aby nedocházelo k dalším
ztrátám ovocnářů. Spotřebitelé pak nakupují česká jablka v obchodech v cenách od 10 do 26 ,- Kč/kg (průměr ČSÚ
– cca 20,- Kč/Kg). Ceny spotřebitelské
meziročně klesly jen o cca 5% až 8 % , což
je výrazně menší pokles než ten, který zaznamenali producenti jablek.

Proti zářijové dražbě prodávající společnost areál rozšířila o několik menších nemovitostí. Vyvolávací cena
proto vzrostla o tři miliony korun na 27,8 milionu korun.
Odhadní cena předmětu dražby činí 40 milionů korun.
Euroice, která patří k předním českým výrobcům
zmrzliny a mražených smetanových krémů, chtěla
v březhradském areálu zahájit výrobu zmrzlin. Euroice
má areál nadále do roku 2019 v pronájmu a využívá jej
ke skladování.
Masokombinát Březhrad, který dříve patřil potravinářské společnosti Salma Hradec Králové, přestal vyrábět v roce 1998. Objekty se podle odborníků dají využít
téměř výhradně pro mrazírenství, protože přestavba na jiné využití by byla velmi nákladná.

POŘADÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ
PODLE TRŽEB V ROCE 2004 (V MLD. KČ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

skupina
Makro Cash&Carry
Ahold
Schwarz ČR
Rewe
Tesco Stores
Globus ČR
Tengelmann
Carrefour ČR
Spar ČR
Delvita

v ČR provozuje tržby 2003 tržby 2004
Makro
35,7
38,2
Hypernova, Albert
32,5
34,6
Kauflan, Lidl
27,0
34,5
Penny, Billa
22,3
23,3
Tesco
19,0
21,0
Globus
18,2
19,0
Plus, OBI
17,7
18,9
Carrefour
10,0
11,0
Interspar
9,0
11,0
Delvita
10,0
10,0

pozn. čísla jsou odhadem

Masozávod Krahulčí
ovládla skupina J&T
PRAHA (bo) – Investiční skupina J&T koupila 91,8 procenta akcií společnosti Masozávod Krahulčí. Uvedl to mluvčí J&T Bank Petr Málek. „V transakci zastupujeme
konsorcium investorů,“ řekl. Skupina, která kontroluje významného domácího výrobce trvanlivých salámů KMOTR - Masna Kroměříž, tak ovládla další masokombinát.
Nový vlastník Krahulčí už vyměnil statutární orgány a management firmy, chystá
rozvoj výroby podniku a změnu v produktech. Chce posílit především segment trvanlivých masných výrobků. J&T také snížila počet zaměstnanců a dalším mírným propouštěním hodlá udržet konkurenceschopnost. Společnost nyní zaměstnává 360 lidí.
Restrukturalizace a výměna vedení proběhla i v dalším jihočeském masokombinátu. V sedm kilometrů vzdálené společnosti Masna Studená vyměnil Agrofert Holding
v listopadu kvůli minusovým hospodářským výsledkům kompletně vedení firmy. „Radikální zásah byl třeba. Situace se stabilizovala, v prosinci jsme už vytvořili zisk,“ konstatoval nový předseda představenstva Masny Studená Emil Kasper. Jak dodal, firma
jedná o přefinancování úvěrů a dokončení investičních akcí, které mají finanční návratnost. Další snižování zaměstnanců by se mělo týkat už jen administrativy.
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Reforma společné organizace trhu v odvětví cukru (SOTC)
1. STRUČNÁ INFORMACE
O HISTORII A VÝVOJI SOTC
Systém SOTC patří v ES mezi nejsložitější
a administrativně nejrozsáhlejší tržní opatření realizovaná v rámci Společné zemědělské politiky.
Řídí se celou řadou právních předpisů s hlavním
cílem omezení dopadů z nízké konkurenceschopnosti řepného cukru proti třtinovému na světovém trhu a zajištění odpovídající podpory pěstitelů cukrové řepy a výrobců cukru v ES. Tento systém byl funkčně zahájen v roce 1968, kdy došlo
k prvnímu rozdělení produkčních kvót mezi státy ES (Belgie, Francie, Německo, Lucembursko,
Itálie a Nizozemsko) a nastaveny základní systémové prvky SOTC. Zejména stanovení výrobních
kvót A+B cukru, minimální ceny cukrové řepy A,
B, intervenční cena cukru, odvody dávek z výroby
cukru, vývozní a výrobní náhrady, celní opatření,
převod cukru na následující rok, smluvní vztahy
výrobců a pěstitelů a další podpůrná opatření.
Základním regulačním prvkem je limitování produkce cukru prostřednictvím produkčních
kvót. Každý členský stát získává národní kvótu
výroby cukru jako součet kvóty A+B, kdy kvóta
A představuje produkci uplatnitelnou pro vnitřní
spotřebu státu a kvóta B produkci, na kterou, pokud není užita na vnitřním trhu ES, může členský
stát při vývozu mimo ES žádat vývozní náhradu.
Cukr vyrobený nad rámec kvót A a B je tzv. cukr
C, který musí být vyvezen ve stanoveném termínu
mimo území ES bez vývozní náhrady.
Při stanovení národních kvót cukru pro přistupující státy byl v ES až do roku 1995 užíván
jednotný způsob výpočtu z referenčního období
jejich produkce. Státy, které nepokrývaly výrobou cukru vlastní spotřebu (státy dovozní) měly stanovenou kvótu A z průměru výroby cukru
v referenčním období a kvótu B jako 10 % z kvóty A. U států, které vyráběly nadprodukci cukru k vlastní spotřebě (státy vývozní) se stanovila
kvóta A z průměrné spotřeby a kvóta B tzv. specializační kvóta z průměru vývozu cukru v daném
referenčním období. U nových členských států
(NČS) přistupujících v roce 2004 byl způsob výpočtu kvóty B změněn a to pouze u vývozních států,
mezi které patří i ČR. Pro základ výpočtu kvóty B
u těchto států byl stanoven jejich závazek subvencovaného vývozu cukru dojednaný ve WTO. Vznikla
tak zásadní nerovnováha v úrovních kvót B u původních států ES 15 a NČS – ES 10 (viz tabulka).
Česká republika byla změnou výpočtu z NČS nejvíce poškozena s ohledem na velice nízký závazek vyjednaný u cukru ve WTO a vstupem do ES
ztratila díky malé kvótě B svoji tradiční specializaci vývozce cukru.
Pro první rozdělení kvót a pro následující tři
přístupové vlny států v letech 1973 (Dánsko, Velká Británie, Irsko), 1981 (Řecko) a 1986 (Španělsko, Portugalsko) bylo nařízením stanoveno pravidlo rozdělení národní kvóty na podniky vyrábějící cukr. Kvótu mohl získat pouze činný podnik
na základě produkce v předchozím pětiletím období.
Pro státy, které přistoupily v roce 1995 (Rakousko, Finsko, Švédsko) a v roce 2004 (NČS
včetně ČR) již toto pravidlo rozdělení kvót na
podniky nebylo uplatněno (NČS před vstupem
do EU v řadě případů již trh regulovaly prostřednictvím národních předpisů). Rozhodnutí o způ-

sobu rozdělení národní kvóty na cukrovary bylo ponecháno na členském státu.
Lze konstatovat, že SOTC je velice úspěšný
a vysoce podpůrný systém, který téměř 40 let
funguje bez výrazných změn a umožnil pěstovat
cukrovou řepu v přrvážné většině zemí ES. Při vysoké celní ochraně a vysokých vnitřních cenách
cukru, které jsou v současné době tři až čtyřikrát
vyšší, než je cena světová, zajišťuje pozitivní příjmy pro komoditu cukrová řepa – cukr. Systém je
navíc samofinancovatelný prostřednictvím odvodu dávek z výroby cukru, které financují náhrady
za vývoz cukru. Na druhé straně rozsáhlá regulace vedla k určité ztrátě konkurenceschopnosti
sektoru a stala se jistým anachronismem v rámci
koncepce reformy Společné zemědělské politiky.

2. KRÁTCE O ČESKÉM
CUKROVARNICTVÍ
České země patří již 200 let mezi přední evropské výrobce cukrové řepy a cukru. Od poloviny 19. století se zde bez přerušení vyrábí kvalitní
cukr pro domácí spotřebu i pro vývoz do celého
světa. V období mezi dvěma světovými válkami
patřila Československá republika spolu s Francií
a Německem mezi největší evropské výrobce cukru. Roční produkce dosahovala až 1 mil. tun cukru, z kterých se zhruba 60 % vyváželo. I v období
totalitního režimu patřilo Československo trvale
k předním výrobcům a vývozcům cukru. Po roce
1989 proběhla základní restrukturalizace pěstitelů a zejména výrobců cukrů se vstupem zahraničních majitelů a došlo k zefektivnění výroby cukru
a pokračování v naší tradiční pozici výrobce a vývozce cukru.
Roční průměr vyvezeného cukru tis. tun

1991 – 2000 (10 let)
1981 – 2000 (20 let)
1971 – 2000 (30 let)
1951 – 2000 (50 let)
1921 – 2000 (80 let)

65
105
136
207
257

Dánsko
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Francie (zám.dom.)
Irsko
Itálie
Nizozemí
Rakousko
Portugalsko
Portugalsko (Azory)
Finsko
Švédsko
Belgie/Lucembursko
Velká Británie
ES15
Česká republika
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Nové čl.země
ES 25

Kvóta A
(tuny)
328 000,0
2 637 703,0
290 000,0
960 000,0
2 560 000,0
436 000,0
182 000,0
1 320 000,0
690 000,0
316 529,0
54 545,5
9 090,9
133 433,0
336 364,0
680 000,0
1 040 000,0
11 894 223,3
441 209,0
400 454,0
66 400,0
103 010,0
1 580 000,0
189 760,0
48 157,0
2 828 990,0
14 723 231,3

3. REFORMA SOTC
Evropská komise (EK) dne 14. 7. 2004 předložila „Sdělení pro Radu a Evropský parlament
– Reforma sektoru cukru”. Návrh reformy obsahoval zdůvodnění potřeby reformy a principy jednotlivých kroků.

Pramen: VUC Praha, ČMCS, Celní statistika
Důvody reformy:
Po II. světové válce bylo na našem území více než 90 cukrovarů, převážně továren na surový cukr, které byly v následujícím období postupně zrušeny. Nové byly postaveny jen 3 cukrovary:
Opava-Vávrovice, Hrochův Týnec a Hrušovany
nad Jevišovkou. V roce 1989 bylo 54 činných cukrovarů, po 2. vlně privatizace se jejich počet snížil
na 39. Následně v plně liberalizovaném prostředí proběhla rozsáhlá restrukturalizace výrobní základny s výsledkem 11 činných cukrovarů koncem roku 1999.
Od roku 2000 ČR uplatňovala až do doby vstupu do ES regulaci trhu s cukrem prostřednictvím
kvót členěných na tuzemský a vývozní podíl, stanovením minimálních cen cukrové řepy a cukru
a zajištěním základní ochrany trhu před dovozy.
Průměrně se ročně vyrábělo více než 500 tis. t
cukru z přibližné výměry cukrové řepy 75 tis. ha.
Systém regulace byl v rozsahu, který umožňoval
český právní řád a liberální podmínky trhu. Po
vstupu do ES od 1. 5. 2004 ČR plně aplikovala
SOTC. Provádějící a administrující organizací je
Státní zemědělský intervenční fond.

Tabulka rozdělaní kvót na členské státy ES

Země

Při vstupu do ES získala ČR národní kvótu
výroby cukru ve výši 454 862 t bílého cukru, z toho kvótu A na úrovni 441 215 t a kvótu B ve výši
13 647 t. Národní kvóta v současné době je rozdělena byla v tomto období rozdělena mezi 11
cukrovarů, které vlastní 7 společností, z nichž
jsou 3 plně nebo majoritně vlastněné zahraničním kapitálem.

Kvóta B
(tuny)
96 629,3
811 609,9
29 000,0
40 000,0
759 232,8
46 600,0
18 200,0
248 250,0
182 000,0
73 881,0
5 454,5
909,1
13 343,0
33 636,0
146 000,0
104 000,0
2 587 919,2
13 653,0
1 230,0
105,0
0,0
91 926,0
17 672,0
4 816,0
129 402,0
2 717 321,2

Celková kvóta
(tuny)
424 629,3
3 449 312,9
319 000,0
1 000 000,0
3 319 232,8
482 600,0
200 200,0
1 568 250,0
872 000,0
390 410,0
60 000,0
10 000,0
146 776,0
370 000,0
826 000,0
1 144 000,0
14 482 142,5
454 862,0
401 684,0
66 505,0
103 010,0
1 671 926,0
207 432,0
52 973,0
2 958 392,0
17 440 534,5

Poměr kvóty B ke
kvótě A (%)
29,46
30,77
10,00
4,17
29,66
10,69
10,00
18,81
26,38
23,34
10,00
10,00
10,00
10,00
21,47
10,00
21,76
3,09
0,31
0,16
0,00
5,82
9,31
10,00
4,57
18,46

a) vnější faktory
 spor ES s WTO o skrytých subvencích vyváženého cukru a snížené vývozní možnosti (pokud
EK nebude úspěšná v odvolání proti rozhodnutí Panelu WTO, bude nucena v roce 2006
uskutečnit opatření podle příslušného rozhodnutí a snížit produkci cukru v ES o 25 %),
 potenciálně značné dovozy (mezinárodní
smlouvy o preferenčních dovozech se zeměmi AKP, Indií a západním Balkánem, iniciativa EBA umožňující přístup na trh nejméně rozvinutým zemím),
 snížená ochrana vnitřního trhu (snižování cel,
mezinárodní dohody o odstraňování překážek
ochodu).
b) vnitřní faktory
 rozpor s celkovou koncepcí Společné zemědělské politiky,
 vysoká vnitřní cena cukru proti ceně světové
(uživatelé cukru),
 nízká konkurenceschopnost sektoru.
Principy reformy
 Krácení sloučených produkčních kvót A+B
o 16 %, což by mělo přinést snížení produkčních kvót o 2,8 mil. tun cukru.
 Zrušení intervenční ceny cukru (nahrazením
referenční cenou) a výrazné snížení institucionálních cen ve dvou krocích, u cukru o 33 %
z 632 EUR/t na konečných 421 EUR/t a u cukrové řepy o 37 % z 43,6 EUR/t na 28 EUR/t.
 Navýšení kvót pro izoglukózu o 300 tis. t během tří let.
 Zrušení deklasifikace cukru a změna převádění cukru na následující rok.
 Restrukturalizace produkce cukru v ES zavedením převoditelnosti kvót mezi členskými
státy a pomocí restrukturalizačních programů
pro výrobce cukru.
 Zavedení částečných kompenzací (60 % ztráty
z ceny) pro zemědělce formou přímých plateb
do jednotné platby na farmu (SPS).
 Soukromé skladování a hlášení cen.
Reforma měla podle původního návrhu EK
proběhnout v průběhu tří let se zahájením od
marketingového roku 2005/06 a ukončením v roce 2007/08. V roce 2008 EK posoudí výsledky
implementace reformy.
Předpokládané dopady reformy na ČR
 Navržené principy reformy cukerního systému
v ES staví ČR administrativním rozhodnutím
do pozice nekonkurenceschopného státu, kte-

rý nebude moci vyrábět cukr pro vlastní spotřebu v plném rozsahu.
 Výsledkem navrženého krácení kvót by mělo
být snížení národní kvóty o cca 72 tis. t a z toho hlavní část 60 tis. t v kvótě A.
 Dojde ke snížení počtu pracovníků v odvětví
cukrová řepa – cukr o cca 5 000 osob, výměry
cukrové řepy o cca 10 tis. ha, včetně ukončení
činnosti přibližně 4 cukrovarů.
 Vzhledem k historickým referencím a oprávněným požadavkům na adekvátní místo mezi výrobci cukru v Evropě vypracovala ČR pětibodovou pozici, kterou uplatňuje při jednání v orgánech ES.
Pozice ČR k reformě
 ČR zásadně trvá na nedotknutelnosti kvóty
A a vyjadřuje nesouhlas s plošným krácením
kvót způsobem součtu kvót A a B.
 ČR požaduje zahájení reformy od marketingového roku 2006/07.
 ČR požaduje odstranění znevýhodnění, které
návrh reformy zavádí pro státy bez výroby izoglukózy.
 ČR nesouhlasí s navrženým převodem kvót
a požaduje přesná pravidla umožňující ČS
možnost zasáhnout do převodu či prodeje
kvót.
 ČR požaduje cílení kompenzací přímo na komoditu, tj. na cukrovou řepu, v rámci pravidel
pro systém SAPS.
Současný stav v projednávání reformy
sektoru cukru
Předložený návrh reformy byl projednáván
v řadě orgánů ES včetně Rady ministrů a postupně doplňován vysvětlujícími materiály. Ministr
zemědělství J. Palas jako první již 19. 7. 2004 na
Radě ministrů přednesl jasně strukturovanou pěti bodovou pozici ČR k reformě, která byla podpořena i profesními a nevládními organizacemi
a byla uplatňována na všech dalších jednáních
k reformě. Drtivá většina států také uplatnila
v všech průběhu jednání řadu zásadních připomínek s požadavkem řešení. S návrhem reformy
vyjádřily přes některé připomínky souhlas pouze
Velká Británie, Dánsko, Belgie, Švédsko a Estonsko. Zástupci EK při projednávání návrhu nepřesvědčili o přínosu a přijatelnosti takto postavené reformy a nedokázali obhájit základní principy reformy. Negativní postoje vyjadřovaly členské
státy zejména ke krácení spojených kvót A+B,
převodu kvót, úrovni snížení cen, době zahájení
reformy, doporučovaly dopracování systému kontrol dovozů a restrukturalizačního plánu a plán
podpory zemí AKP atd. Bylo však konstatováno,
že současný systém SOTC nelze udržet (vnitřní
i vnější faktory), ale bude nutné jednat o jednotlivých principech reformního návrhu, a je nezbytná restrukturalizace sektoru a přiblížení cen k cenám světovým a nastavení rovnováhy trhu.
Závěrem jednání k návrhu reformy sektoru
cukru na Zvláštním zemědělském výboru potvrzeným na Radě ministrů v prosinci minulého roku je ukončení první fáze jednání a požadavek dopracovaní návrhu reformy při zohlednění oprávněných připomínek tak, aby návrh mohl
být předložen k projednání a schválení v dubnu
až květnu tohoto roku a mohl tak již být využit
pro další kolo jednání WTO v Hongkongu koncem roku 2005.
Ing. Eva Divišová,
Ministerstvo zemědělství ČR
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Kam kráčí české cukrovarnictví

České cukrovarnictví patří mezi jedno
z nejslavnějších odvětví potravinářského průmyslu. Bez nadsázky se dá říci, že bylo leadrem světového cukrovarnictví. Období válek
a poté čtyřicetileté období totality jej zabrzdilo v jeho rozvoji, a cukrovarnictví tak ztratilo krok se světovým vývojem. Nyní se pomalu vrací!
I. – HISTORIE
Nejstarší doklad o výrobě cukru v České republice pochází ze Zbraslavi, již v roce 1787 se
zde rafinoval dovážený surový třtinový cukr. První pokusy o získání cukru z řepy, o nichž jsou spolehlivé zprávy, se uskutečnily na panství hraběte
Vrbny v Hořovicích v letech 1801–1805. V roce
1810 byly zřízeny první dvě manufaktury na výrobu cukru z řepy, Žáky a Liběchov. Pádem Napoleona u nás manufakturní výroba cukru v roce 1821 skončila. Jediná Francie dále podporovala pěstování řepy a výrobu řepného cukru a tam
se inspirovali podnikatelé v tehdejším Rakousko-Uhersku. První průmyslový cukrovar vybudovaný v našich zemích a současně i v Rakousku byl v Kostelním Vydří u Dačic v roce 1829
na panství barona Dalberga. Druhý cukrovar byl
postaven v Chocomyšli u Chudenic v roce 1831,
který vyrábí cukr nepřetržitě dosud a v současnosti je i největším cukrovarem u nás. V témže
roce začaly pracovat také další cukrovary Bezděkov u Klatov, Chuchle a Dobrovice.
V následujícím období se počet cukrovarů
rychle zvyšoval: v letech 1835 až 1838 vzniklo
celkem 62 závodů, v letech 1849 až 1851 jich bylo 35 a v pětiletí 1868 až 1872 pak 105. V kampani 1872 byl u nás v provozu maximální počet cukrovarů 214. Do konce první republiky klesl počet
cukrovarů asi na polovinu. Průměrné zpracování
řepy do konce 19. století bylo do 300 t/d při délce
kampaně přes 100 dnů. Ekonomiku cukrovarnického průmyslu ovlivňovaly v minulém století příznivé daňové i celní předpisy.
Po I. světové válce výroba cukru u nás rostla,
o cukr byl ve světě zájem, tato komodita se stala nejvýhodnější složkou exportu. Nejvyšší výroby cukru se v ČSR dosáhlo v letech 1924/25
– 1 253500 t a 1925/26 – 1 324 700 t, osevní plocha cukrovky byla v té době přes 300 tis. ha.
V roce 1938 bylo na území celé Československé republiky 119 cukrovarů.
Po druhé světové válce byly cukrovary a rafinerie znárodně ny. Následovalo období organizačních změn: postupně vznikaly národní správy
jednotlivých cukrovarů a potom ústřední orgán
„Československý průmysl cukrovarnický, národní podnik, Praha“. Od 1. 5. 1950 se sloučilo cen-

trální řízení cukrovarnického a cukrovinkářského průmyslu. V roce 1951 vznikla Hlavní správa
cukrovarů při Ministerstvu potravinářského průmyslu. V roce 1957 byly zřízeny skupi nové národní podniky (celkem 11 a samostatný cukrovar
Opava). Od 1. 1. 1981 bylo zavedeno koncernové
uspořádání průmyslu, název byl „Generální ředitelství cukrovarnického průmyslu, koncern, Praha“. Ke zrušení koncernu došlo 1. 1. 1989, kdy
vzniklo celkem devět samostatných státních podniků a dvě účelové organizace. Tento stav trval do
konce roku 1990, kdy byla zahájena privatizace
cukrovarnického průmyslu, až v roce 1995 zanikl
poslední státní podnik.
Pro vývoz cukru existovala po celou dobu socialismu jedna exportní firma CUKREX, později KOOSPOL, formálně vedená jako akciová společnost.
Ke konci první republiky byly cukrovary na
dobré technologické i strojní úrovni. Doba protektorátu investice silně omezila a následné období centrálního plánování dávalo zpočátku do
průmyslu omezené prostředky, vzhledem k nutnosti budovat těžký průmysl. Za celé období
socialismu byl vybudován jeden cukrovar ve Slezsku (Opava), jeden v Čechách (Hrochův Týnec),
jeden na Moravě (Hrušovany n. J.) a dva cukrovary na Slovensku (Rimavská Sobota a Dunajská
Streda). Maximální kapacity byly 4 tis. t/d. Byla
připravena výstavba cukrovaru na Střední Moravě na zpracování 6 tis. t/d.
Rafinerie Mělník, Kostelec n. L, Čakovice, Dobrovice a Modřany zpracovávaly v rámci kompenzačního socialistického obchodu v letech 1962 až 1990 surový třtinový cukr z Kuby
v množství kolem 100 tis. t/r.
K cukrovarnictví nedílně patřilo a patří pěstování řepy. Prvním šlechtěním řepy se v roce
1874 zabýval E. Proskowetz v Kvasicích na Moravě. Krátce nato byla založena Zapotilova stanice ve Větrušicích a Wohankova stanice v Hostivicích. V roce 1893 začala pracovat při dobrovickém cukrovaru semenářská stanice původně
umístěná v Thurn-Taxisově statku u Cetna, ta se
v roce 1902 přestěhovala do nové budovy v Dobrovici. Význam šlechtění cukrovky rostl, byly vybudovány moderní laboratoře a skleníky v budově postavené pro tento účel v Semčicích. I po privatizaci zůsta ly Semčice středis kem pěstování
řepy v České republice. Sídlí zde Svaz pěstitelů
cukrovky České republiky, Řepařský institut a firmy prodávající osivo cukrové řepy.

II. – STAV PO R. 1989
Po pádu železné opony se české řepařství a cukrovarnictví ocitá ve zcela jiném prostředí a to jak
v porovnání s předchozím 40-ti letém období totalit, tak ve srovnání s vyspělými evropskými státy. Bylo to období zcela liberální, bez jakéhokoliv
systému, podpor či subvencí, s velmi nízkou celní ochranou proti dovozům cukru z evropských
či světových zemí.
Navíc v tomto období tehdejší státní autority
podepsaly jménem ČR s WTO velmi nevýhodný
závazek týkající se exportu našeho cukru bez státní podpory. Tato skutečnost nám v pozdější době vyjednávání podmínek vstupu českého cukrovarnictví do EU uškodila, neboť v jejím důsledku
jsme ztratili historickou referenci exportů cukru.
V roce 1990, těsně po revoluci bylo v ČR stále
více jak 50 cukrovarů. Většinou šlo o cukrovary
zastaralé, s nízkou zpracovatelskou a výrobní ka-

pacitou, v nichž byla znát 40-ti letá absence investic a nedostatek financí. Zpracovatelská kapacita
se pohybovala málo přes 1000 t řepy/den, ve třech
případech byla vyšší, 4 000 t/den.
Cukrovarnictví bylo strukturováno v sedmi státních podnicích, řízené generálním ředitelstvím cukrovarnického průmyslu v Praze. Byly to Severočeské
cukrovary, Kolínské cukrovary, Východočeské cukrovary, Severomoravské cukrovary, Jihomoravské
cukrovary a Pražské cukrovary se samostatným Výzkumným ústavem cukrovarnickým v Modřanech.
Tato struktura se na začátku devadesátých let rozpadla a cukrovarnický průmysl byl postupně privatizován. Stát privatizaci nijak neusměrnil a ani nestanovil žádná pravidla. Vyhradil pouze 20% majetku
jako rezervu pro privatizaci z řad prvovýrobců, tedy
zemědělců– pěstitelů řepy. Avšak ti v té době neměli dostatek finančních prostředků, aby nákup cukrovarnického majetku realizovali. Z tohoto důvodu
probíhala privatizace neřízeně a divoce. Výsledkem
privatizace byl na konci 90. let vznik tří velkých cukrovarnických společností s nadnárodní majetkovou
účastní: společnost Cukrovary TTD a. s. s francouzským a německým kapitálem (Tereos a Norzucker),
EASTERN SUGAR ČR a. s. s francouzským a anglickým kapitálem (Saint – Luis Sucre a Tate and Lyle) a Moravskoslezské cukrovary a.s. s rakouským
kapitálem (Agrana). Tyto společnosti disponují více
cukrovary. Dále vznikly tři menší společnosti s jednou továrnou, vlastněné většinou fyzickými osobami – Cukrovar Vrbátky, Litovelská cukrovarna, Hanácká potravinářská společnost – cukrovar Prosenice, Manolis– cukrovar Vrdy. V současné době funguje v ČR 11 cukrovarů. S odstupem času lze říci, že
privatizace nebyla snadná, nicméně zachovala pěstování řepy a výrobu cukru v ČR. Fyzický stav a úroveň výrobních závodů se podstatně změnily. Cukrovary jsou zmodernizovány a zrekonstruovány, snížily se výrobní náklady, zlepšila se kvalita cukru a ekologie výroby. Ve většině případů bylo v cukrovarech
nahrazeno uhlí ušlechtilými palivy (plyn, olej), byly
instalovány účinné lapače škodlivých látek, byly postaveny čistírny odpadních vod, zlepšil se vzhled.
Zpracovatelská a výrobní kapacita cukrovarů prudce stoupla, i když v průměru nedosahuje
úrovně zemí evropské patnácky. Nejmenší cukrovar dnes zpracovává cca 2 500 tun řepy/den a největší 11 000 t/den. Průměr je přibližně 4 500 t řepy / den a ve srovnání s evropskými zeměmi (průměr 10 000 t/den) je poloviční.

cukrové řepy ovládají. V roce 1990 se v ČR pěstovalo přibližně 32 t řepy/ha o cukernatosti 14%,
celkový výtěžek byl necelých 4,5 t polarizačního
cukru z jednoho ha. V uplynulé kampani bylo dosaženo celorepublikově 60 t z 1 ha při přepočtu na 16-ti% cukernatost, toto představuje výnos
9,6 t polarizačního cukru z 1 ha.
Tyto výsledky zaručují konkurenceschopnost
českého řepařství a cukrovarnictví v budoucí Evropě. Zejména pokud víme, že s výrobními náklady ve výrobě cukru a pěstování řepy jsme na tom
mnohem lépe než ostatní země v Evropě.
Dalo by se tedy říci, že se české řepařství a cukrovarnictví zdárně dožilo vstupu do EU, kde již
dlouhá léta platí přísná regulace výroby cukru
a pěstování řepy. Cukerní politika je v EU propracována do nejmenších detailů a pro pěstitele řepy
a producenty cukru je stabilní a výhodná. I z tohoto důvodu je vstup českých řepařů a cukrovarníků do tohoto systému po dlouhých letech liberálního vývoje zasloužený.
Právě v době vstupu 10 nových zemí se EU dostává do velkých problémů. Společná zemědělská
politika se svým cukerním pořádkem byla napadena Světovou obchodní organizací (WTO) pro
její přílišnou podporu a ochranu. Panel WTO
v uplynulém roce rozhodl o nutnosti postupného
snižování celních ochran v EU a snížení exportu nadbytečného cukru z EU. Výsledky jednání
WTO v Marakéši a Dohá společně s výsledkem
loňského panelu WTO přiměly EU přemýšlet
o změně letitého pořádku ve výrobě cukru a pěstování řepy. Konkrétní podoby nových návrhů nejsou v dnešní době známy, nicméně je jasné, že
EU bude muset svou výrobu zásadně zredukovat, bude muset snížit celní ochranu i ceny cukru. Na stole jsou i návrhy týkající se restrukturalizace výroby cukru v EU a přemístění pěstování
řepy do výhodnějších oblastí. Pevně tedy věříme,
že klimatické podmínky, schopnost českých řepařů a cukrovarníků ověřená dávnou historií umožní další pokračování pěstování řepy a výroby cukru ve své 170-ti leté tradici.
Reforma cukerní politiky bude pravděpodobně zahájena v roce 2006 a bezpochyby přinese
prospěch zpracujícímu průmyslu a následně i konečnému spotřebiteli v podobě nižších cen. V důsledku snížení cen se dá očekávat i nárůst spotřeby cukru. S blížící se reformou cukerního pořádku, která ve svém důsledku bude znamenat

Zpracovatelská kapacita tun řepy za den
Velký pokrok byl učiněn i v pěstování řepy.
Čeští pěstitelé za uplynulých 10 let prokázali, že
se řepě v českých podmínkách daří a že pěstování

snížení výroby cukru v EU, vidíme snahu o rozvoj nepotravinářského využití zemědělských komodit, zejména obilí, cukrové řepy a kukuřice.

Výnos cukru t/ha
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Cukr hnul žlučí nejen zpracovatelům
Návrh změn znevýhodňuje
Českou republiku
Praha – O cukerním pořádku a všem co
s ním souvisí se hovoří v rovině emocí. Není se čemu divit. Nové návrhy naši republiku
jednoznačně znevýhodňují a omezují v produkci cukrové řepy. O vysvětlení jsme požádali náměstka ministra zemědělství Zdeňka
Růžičku.

Velmi aktuální je program výroby tzv. bioetanolu (bezvodého kvasného lihu) jako obnovitelného
zdroje energie. Je to program s velkou perspektivou, neboť, jednoduše řečeno, si lze pohonné
hmoty vypěstovat na poli. Toto je z hlediska stávajícího světového vývoje, z hlediska závislosti zemí EU na dovozu ropy velmi důležité. Zároveň to
umožní široké využití zemědělských ploch k pěstování obilí či řepy a k využití uvolněných zpracovatelských kapacit. Evropská unie přijala pro
tento program účinná legislativní opatření, která
přešla i na ČR.
Čeští pěstitelé i cukrovarníci jsou dnes sdruženi do svých profesních organizací. Cukrovarníci jsou členy Českomoravského cukrovarnického spolku (ČMCS) a řepaři zase Svazu pěstitelů
Čech, Moravy a Slezka. V nedávné době existovaly ještě dvě organizace sdružující cukrovarníky, ale ty se podařilo sjednotit. Společné zájmy
a obava o budoucnost v reformní Evropě tomu
napomohly. Činnost ČMCS je zaměřena hlavně
na účinnou obhajobu českých producentů v Evropě, ale i v ČR, dále na spolupráci s pěstiteli řepy

a na vzájemnou spolupráci ke zvýšení konkurenceschopnosti. ČMCS se snaží o zlepšení komunikace a spolupráce ve vertikále prvovýrobce, zpracovatel a spotřebitel.
Cukr vždy byl, je a bude přírodní látkou, vyznačující se příjemně sladkou chutí. K těmto účelům je i používána, je také vysoce hodnotným
energetickým zdrojem. Vzniká v přírodě, ukládá se v řepné bulvě a to za pomoci slunce, vody,
vzduchu a zeleného barviva v listech řepy. Je to
uhlík, vodík a kyslík. Proto si myslíme, že řepa
a cukr přežije současné problémy a bude i v budoucnu široce používán jak v potravinářství, pro
svou přirozenou sladkou chuť a zdravotní nezávadnost, tak i v dalších důležitých národohospodářských odvětvích pro svou vysokou energetickou hodnotu.
A proto se vyplatí za řepu i cukr v ČR bojovat.
Je to budoucnost pro zemědělce, zpracovatele
i konečného spotřebitele.
Ing. Oldřich Reibergr,
předseda Českomoravský cukrovarnický spolek

ÁÁ, koukám: švestkový knedlíky, dušená mrkev, zeleninový
vývar, puding, bábovka... A něco k jídlu jsi taky uvařila?
(sch)

„Česká republika vnímá nutnost reformy regulačního systému v odvětví cukru a považuje jej
za krok správným směrem, avšak současný návrh Evropské komise obsahuje některé systémové prvky, se kterými ČR nemůže zásadně souhlasit, nebo jen se značnými výhradami. Pokud by
došlo k uskutečnění původního návrhu reformy,
dostala by se ČR po 150 letech do pozice dovozového státu,“ vysvětlil podstatu problému Zdeněk Růžička.
Česká republika od počátku jednání uplatňuje
následující pozici k návrhu reformy:
Základním prioritním požadavkem ČR je nedotknutelnost kvóty A. Zásadně nesouhlasí s navrženým plošným krácením sloučených kvót
A+B o 16 %, protože takový způsob krácení ohrožuje její soběstačnost ve výrobě cukru. ČR jako
tradiční čistý vývozce cukru trvale prokazuje svoji specializaci každoroční výrobou na vývoz. Požaduje, aby každému členskému státu byla pro
začátek reformy ponechána možnost vyrábět cukr pro svou spotřebu v plné výši a aby mohl sám
prokázat svoji konkurenceschopnost.
„V souvislosti s předchozí skutečností jsme
bruselskému úřadu Evropské unie sdělili, že
jsme neobdrželi od Evropské komise řádné vysvětlení, proč uplatnila pro stanovení kvót novým členským státům rozdílný postup výpočtu kvóty B. To se ve svém důsledku plně projevilo a nyní i při návrhu reformy znovu plně
projevuje v rozdílných dopadech na nové a staré členské státy při plošném krácení sloučených
kvót. Velmi zřetelně je to prokázáno v tabulce,
kterou Česká republika předložila již na jednání Zvláštního zemědělského výboru 15. 11. 2004.
Požadujeme, aby byly údaje z tabulky a vyplývající dopady vzaty v úvahu při přípravě konečného návrhu cukerní reformy,“ řekl náměstek Růžička.
ČR dále požaduje odstranění znevýhodnění,
které návrh reformy zavádí pro státy bez výroby izoglukózy. V rámci států EU 25 je 10 států,
včetně ČR, které nevyrábí izoglukózu. Podle reformního návrhu pěstitelé cukrové řepy nemají
možnost pokles ploch cukrové řepy vyrovnat nárůstem ploch kukuřice nebo pšenice pro výrobu
izoglukózy. Reformní návrh snížení kvót cukru
a zvyšování kvót na izoglukózu uvedeným státům
neumožňuje nahradit snížení produkce cukru výrobou alternativního přírodního sladidla izoglukózy z vlastních zdrojů.
„Nesouhlasíme také s předloženým neurčitým
návrhem převoditelnosti a prodejem kvót mezi
členskými státy. Požadujeme proto stanovení jasných pravidel a vytvoření možnosti zásahu státu
v případě pochybností o transparentnosti převodu,“ dodal náměstek.
„Jednoznačně podporujeme cílené kompenzace pro pěstitele cukrové řepy formou přímých pla-

teb. Dále požadujeme vytvoření postupu pro státy, které přijaly zjednodušený systém přímé platby SAPS na hektar (jedná se o většinu nových
států),“ konstatoval Zdeněk Růžička a dodal, že
Česká republika požaduje zahájení reformy až od
marketingového roku 2006/2007 s ohledem na
termín řízení pro konečný výsledek panelu WTO
a rozhodnutí o rozsahu nutnosti krácení kvót.
JAKÝ BY BYL DOPAD KRÁCENÍ
OBOU KVÓT?
Cukr pomalu hořkne v ústech. Jednak kvůli
falešnému krácení kvót a ubírání novým státům
z přidělené výměry. Náměstek ministra zemědělství Zdeněk Růžička proto odborné veřejnosti
k vysvětlení přidal i vlastní komentář, kterým dokresluje, o co v případě cukru skutečně jde.
„ČR předložila na jednání Zvláštního zemědělského výboru dne 15. listopadu minulého roku
jako součást projednávaných materiálů souhrnnou tabulku o dopadech krácení kvót členských
států v rámci reformy. ČR požaduje zařazení tohoto materiálu jako součásti analytických podkladů pro rozhodnutí o konečné podobě krácení
kvót. K tabulce, která je součástí tohoto textu, je
uveden následující komentář:
„Při přístupu nových členských států do EU
byl použit odlišný způsob stanovení kvót B pro
čisté vývozce cukru, mezi které ČR patří. Proti původnímu způsobu výpočtu kvóty B z vývozu za referenční období byl vzat pro nové státy
za základ jejich závazek na subvencovaný vývoz
ve WTO. Vznikla tak nerovnovážnost poměru
A a B kvót u starých a nových členských států.
Z předložených údajů jasně plyne, že u starých
členských států je nejnižší B kvóta ve výši 10 %
v poměru ke kvótě A (s výjimkou Španělska se
specifickými důvody). Takovou kvótou disponují
státy čistě dovozové. Naproti tomu u nových členských států je nejvyšší kvóta B ve výši 10 % z kvóty A, avšak této hodnoty dosáhly čistě dovozové státy. Čistí vývozci naopak získali kvótu B výrazně nižší než 10 %. Z toho jednoznačně plyne
nerovnovážné postavení nových členských států,
u kterých kvóta B pro čisté vývozce byla vypočtena podle závazků u WTO a neodráží tím specializaci vývozců cukru na základě skutečných vývozů za referenční období. Zmiňovaná skutečnost
se následně odráží v dosud navrhovaném systému krácení sloučených kvót A+B o 16 % všem
státům EU. Kvóta B, která u nových členských
států nepřesahuje 10 %, je vždy v plném rozsahu
zkrácena, naproti tomu u starých států zůstává
část nezkrácené kvóty u čistých vývozců. Navržený systém krácení u nových členských států se
potom zásadně dotýká zejména krácení kvót A.
Tento dopad na staré členské státy je minimální (v průměru kvóta zkrácena o 2,6 %), u nových
států je naopak drtivý (12,2 %).
V neposlední řadě je nutné uvést i další nerovnovážnost, kterou návrh cukerní reformy
zakládá u států, které nemají kvóty na izoglukózu. Je tak celkem znevýhodněno 10 států
EU (6 starých a 4 nové), kterým je zkrácena
kvóta ve výrobě cukru a nemají možnost tuto
ztrátu kompenzovat navýšením kvóty izoglukózy.“
E. Línková
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5 otázek pro:

Ing. Františka Sládka, CSc.,
vrchního ředitele úseku potravinářských výrob
Ministerstva zemědělství České republiky
koncepční úkoly pro potravinářský průmysl a výrobu potravin
řeší Váš úsek v současné době? Vycházejí tyto koncepční úkoly
z nedávno schválené Koncepce potravinářství ČR, nebo i z jiných
materiálů?

1. Vaše osobnost je desítky let spojována s českým drůbežářským
průmyslem, potravinářskou výrobou a potravinářským obchodem. Od dubna minulého roku jste vrchním ředitelem úseku
potravinářských výrob na Ministerstvu zemědělství České republiky, čímž jste se dostal do popředí zájmu odborné veřejnosti. Jak
se Vám na této pozici pracuje a v čem je jiná oproti předchozím
manažerským funkcím? Můžete nám sdělit, jaké profesní mezníky předcházely Vašemu současnému funkčnímu zařazení? A jak
lze využít tyto Vaše praktické zkušenosti při dnešní práci?
Máte pravdu, že jsem více než tři desítky let pracoval v drůbežářském průmyslu, kde jsem pracoval v různých funkcích od závodu až po generální ředitelství. Zde jsem vykonával funkce technického ředitele a výrobně - obchodního ředitele. Po privatizaci,
která proběhla počátkem devadesátých let, jsem 10 let působil ve
funkci generálního ředitele akciové společnosti Xaverov. Musím
říci, že přechod z podnikatelské sféry do funkce na Ministerstvu
zemědělství ČR je samozřejmě důležitý životní krok. Stejně tak ale
musím konstatovat, že vzhledem k mé dlouholeté činnosti v oblasti potravinářské i zemědělské výroby a k nezbytným kontaktům
se zástupci ministerstva zemědělství pro mě tato změna nebyla
zase tak složitá. Určitou výhodu mohu spatřovat i v tom, že za
dobu svého působení v podnikatelské oblasti jsem spolupracoval
s mnoha lidmi z různých oborů zemědělství, potravinářského průmyslu i podnikatelských svazů a profesních komor, se kterými se
dostávám do kontaktu i ve své nové funkci.
Rozsah činnosti funkce vrchního ředitele na ministerstvu je pochopitelně zcela jiný než při manažerském řízení ve firmě. Určitá
výhoda je ale v tom, že každé rozhodnutí, které musím učinit, mě
automaticky nutí je posuzovat i z hlediska dopadu na konkrétní
podnikatelské podmínky. Pravdou ale také je, že člověk musí na
mnoho věcí nahlížet z úplně jiného pohledu a rychle si uvědomí
důležitost dobře fungující státní správy pro úspěšnou podnikatelskou sféru. Mohu konstatovat, že se mám stále čemu učit.
2. Zřízení Vaší funkce vrchního ředitele úseku potravinářských
výrob určitě znamená lepší situaci než v minulosti, avšak v předchozím období na ministerstvu existovala funkce náměstka „pro
potraviny“. A teď trochu obtížná otázka – je dle Vašeho mínění
reprezentace potravinářství na našem resortu personálně a odborně dostačující? Spolu s vytvořením úseku, který vedete a řídíte, došlo i k novému organizačnímu uspořádání. Co je náplní
Vašeho úseku a jak je odborně členěn?
Domnívám se, že posuzovat pozici potravinářského průmyslu
pouze existencí funkce „náměstka pro potraviny“ je příliš zjednodušující hodnocení. Současné organizační uspořádání ministerstva je postaveno na jiném principu, než byla předchozí odvětvová
schémata. Jednotlivé výrobní úseky řídí vrchní ředitelé, úsek
potravinářských výrob je začleněn do útvaru náměstka ministra
komoditní sekce, který řídí také úsek vrchního ředitele zemědělských komodit. Tento organizační model je používán i v jiných zemích EU a domnívám se, že v tomto uspořádání jsou zcela jasné
prvky vertikálního propojení zemědělské a potravinářské výroby.
Úsek vrchního ředitele potravinářských výrob, který řídím, zahrnuje z velké části odborné útvary, které spadaly do působnosti
bývalé funkce náměstka ministra pro potravinářskou výrobu. Jedná se o značně rozsáhlou problematiku, která obsahuje klasické
potravinářské činnosti, ale v mnoha směrech je i přesahuje. Úsek
potravinářských výrob je organizačně členěn na 3 odbory, a to na
odbor potravinářské výroby, odbor bezpečnosti potravin a zemědělskopotravinářského inženýrství a na odbor obchodu a vztahu
ke třetím zemím. Už z tohoto výčtu je vidět poměrně široký rozsah činností, které zajišťujeme. Dovolte mi, abych velmi stručně
přiblížil základní náplň jednotlivých odborů.
Odbor potravinářské výroby zodpovídá za velmi důležitou
oblast legislativy potravin, je koordinačním místem pro kontrolu
potravin, státní zkušebnictví, certifikaci, metrologii a za celou
oblast normalizace, je gestorem za jednání v Codex Alimentarius,
odpovídá také za realizaci systému klasifikace jatečných těl zvířat
SEUROP.
V oblasti bezpečnosti potravin je příslušný odbor zodpovědný
zejména za přenos informací mezi ČR a evropskými společenstvími, koordinuje fungování systému rychlého varování pro potraviny
a krmiva RASFF v ČR a je kontaktním místem Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin EFSA. Důležitou činností tohoto odboru
je také koordinace systému IPPC v oblasti integrované prevence
a ochrany životního prostředí a sledování a vyhodnocování Integrovaného registru znečištění. Zajišťuje systém výměny informací
o nejlepších dostupných technikách BAT a je garantem za oblast
odpadového hospodářství.
Velmi významnou roli hraje také odbor obchodu a vztahu ke
třetím zemím. Je třeba zmínit spolupráci s Evropskou komisí při
přípravě a projednávání materiálů pro jednání se třetími zeměmi,
zastupování ministerstva při jednáních s mezinárodními vládními
organizacemi jako jsou např. FAO a OECD a zodpovědnost za

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

Ing. František Sládek, CSc.
Věk: 58 let
Vzdělání:
1960–1964
1964–1969
1990–1996

Střední zemědělská technická škola v Ivančicích
u Brna
Vysoká škola zemědělská, fakulta mechanizační
v Praze
vědecká aspirantura na České zemědělské univerzitě, fakultě agronomické v Praze

Profesní kariéra :
1969–1975 technik, vedoucí oddělení technického rozvoje
Drůbežnictví Xaverov
1976–1979 technický ředitel Drůbežářský průmysl Praha
1980–1988 výrobně - obchodní ředitel
Drůbežářský průmysl Praha
1989–1990 ředitel státního podniku Drůbežářský průmysl
1991–2000 generální ředitel Xaverov, a. s.
2001–2004 náměstek ředitele Xaverov, a. s.
od r. 2004
vrchní ředitel úseku potravinářských výrob Ministerstvo zemědělství ČR
Ženatý, 1 syn

vztahy s WTO. Podílí se i na projektech zahraniční rozvojové
pomoci a zajišťuje také analýzy vývoje agrárního zahraničního obchodu ve vybraných teritoriích. Spolupracuje také se SZIF v oblasti implementace obchodních mechanizmů, užívaných v rámci
Společné zemědělské politiky k regulaci agrárního obchodu se
třetími zeměmi.
Tento výčet zahrnuje pouze základní úkoly, které jsou na úseku
potravinářských výrob řešeny. Po téměř roční zkušenosti mohu
prohlásit, že jednotlivé odbory jsou personálně i odborně dobře
vybaveny, aby náročnou šíři úkolů zvládaly. Pozitivní je, že se
podařilo zlepšit spolupráci uvnitř útvaru, dále se zaměříme na
zintenzivnění komunikace směrem k dozorovým orgánům, profesním komorám i podnikatelským svazům.
3. Státní správa by měla zasahovat do podnikatelského prostředí
jen v mezních hospodářských situacích. Naše nová situace na
velkém trhu Evropy však tyto vyhrocené situace přináší. A jaké

Správně uvádíte, že státní správa by neměla zasahovat do
podnikatelského prostředí. Doba, kdy se z ministerstva řídila výroba, už dávno patří minulosti a náplň státní správy je v úplně jiné poloze. Úkolem moderní státní správy je především vytvářet
podnikatelské sféře prostor pro efektivní činnost, vytvářet kvalitní
legislativní prostředí a předávat dostatek aktuálních informací.
Koncepce potravinářství ČR pro období po vstupu do EU pro
období 2004–2013, která byla po poměrně dlouhém a složitém
mezirezortním projednávání schválena vládou ČR v říjnu loňského roku, přímo navazuje na již dříve schválenou Koncepci agrární
politiky. Domnívám se, že schválení Koncepce potravinářství je
úspěchem celého odborného týmu, který na tomto materiálu pracoval, ať šlo o pracovníky ministerstva zemědělství, výzkumných
ústavů i Potravinářské komory. Rád bych zdůraznil, že v EU je
výroba potravin a nápojů největším zpracovatelským odvětvím
s vysokou mírou přidané hodnoty, která má i přes existující vysoký stupeň rozvoje stále možnosti dalšího růstu.
Musím však říci, že schválená koncepce není návodem k podnikání, ale na základě analýzy aktuální situace jsou stanoveny
trendy a priority rozvoje jednotlivých oborů potravinářského průmyslu pro uvedené období. Vzhledem k tomu, že koncepce zahrnuje období až do roku 2013, ale finanční rámec pro léta 2007
– 2013 se bude teprve zpracovávat, je tento koncepční materiál
otevřený a bude jej nutno vzhledem k předpokládanému vývoji
aktualizovat a upřesňovat.
Chtěl bych se zmínit ještě o dalším důležitém koncepčním
dokumentu, který byl zpracován v našem úseku potravinářských
výrob. Jde o Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České
republice po přistoupení k EU. Tento materiál, který byl zpracován společně s Ministerstvem zdravotnictví, schválila vláda ČR
v prosinci roku 2004. Jsou zde uvedeny zásadní prvky fungování
systému bezpečnosti potravin v ČR včetně zajištění vysokého
stupně ochrany zdraví a zájmu spotřebitelů v nových podmínkách
po vstupu do EU. Jde především o formu řízení v rámci ČR, koordinaci činnosti ústředních orgánů státní správy i dozorových
orgánů. Velmi důležitou oblastí je i zajištění funkce systému
rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, který v rámci
EU a dalších partnerských zemí slouží k zajištění rychlé výměny
informací týkajících se potravin a krmiv, které představují riziko
ohrožení zdraví lidí. ČR se po předchozí úzké spolupráci stala členem tohoto systému dnem vstupu do EU. Další velice důležitou
vazbou v oblasti bezpečnosti potravin je spolupráce s Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin EFSA, který byl zřízen v roce
2002.
4. Potravinářskou legislativu, především zákon o potravinách a tabákových výrobcích včetně prováděcích vyhlášek, celý systém normalizace a bezpečnosti potravin, vliv výroby na životní prostředí
- to vše je nutno ještě stále dopracovávat a ladit s legislativou
EU. To jsou problémy, které v denním životě výrobci potravin
řeší, a zdá se, že jsou neustále vystavováni změnám v této oblasti, což jim přináší řadu problémů. Jak hodnotíte stav a úroveň
naší potravinářské legislativy v současné době a co ještě chybí
k tomu, aby byly tyto legislativní podmínky upraveny do ustálené a hlavně všeobecně známé polohy? A co potravináře v této
oblasti v tomto roce čeká? A jakou roli v této oblasti sehraje, dle
Vašeho názoru, připravované zřízení nové instituce „Úřadu pro
potraviny“?
V tomto kontextu je nutné zcela jasně říci, že Ministerstvo
zemědělství vyvinulo maximální úsilí, aby legislativa potravin
byla harmonizována s právem ES již před samotným vstupem
do EU, což se úspěšně podařilo. Rovněž je nutné zdůraznit i tu
skutečnost, že pro provozovatele potravinářských podniků byla
pořádána série odborných seminářů, na kterých byla veřejnost informována o změnách v legislativě potravin a později i o zapojení
ČR do činnosti evropských orgánů a o dalším vývoji. V letošním
roce nás čeká velmi závažná práce při implementaci změn, které
souvisí s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady ES –
tzv. hygienickým balíčkem, které od 1. 1. 2006 upravují hygienické
předpisy pro potraviny živočišného původu a způsob dozoru nad
nimi. Uvedení těchto nařízení do praxe si v letošním roce vyžádá
legislativní úpravy, půjde především o novelu zákona o potravinách a jeho prováděcích předpisů, změny budou provedeny i ve
veterinárním zákoně. Vzhledem k závažnosti této problematiky
budeme i v roce 2005 pokračovat v pořádání odborných seminářů, které jsou u odborné veřejnosti velmi žádané. Rádi bychom
také zachovali osvědčenou praxi ve zveřejňování nových potravinářských právních předpisů na stránkách Vašeho Potravinářského
zpravodaje tak, aby byly bezprostředně k dispozici širšímu okruhu
pracovníků i na výrobních závodech.
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Je nutné si uvědomit, že vývoj v oblasti potravinového práva
bude samozřejmě sledovat vývoj v rámci Evropských společenství,
přičemž je nezbytné zdůraznit, že se jedná o nepřetržitý proces,
který bude v návaznosti na rozvoj potravinářského odvětví pokračovat i v budoucnu.
Schválená Koncepce potravinářství se také podrobně zabývá
úkoly, které musí zabezpečit státní správa tak, aby byla jak uvnitř,
tak vně resortu Ministerstva zemědělství zabezpečena nová strategická role výroby potravin. Konkrétním vyjádřením tohoto záměru je návrh na zřízení Úřadu pro potraviny, který by komplexně
zabezpečil řízení potravinářského odvětví, což by vedlo ke zvýšení
účinnosti a jednotného působení státní správy na úseku potravin,
včetně dozoru nad trhem s potravinami. Chtěl bych zdůraznit, že
Úřad pro potraviny bude součástí organizační struktury Ministerstva zemědělství. Úřad pro potraviny by měl být vnitřně strukturován podle směrů působnosti – potravinová politika s celou problematikou bezpečnosti potravin a kooperace a hledání souladu s navazujícími politikami a programy s uplatněním národní legislativy
a legislativy EU, normalizace, styky s domácími a zahraničními
institucemi, vazby na obchodní a marketingové aktivity. Náplní
Úřadu bude i koordinace činnosti dozorových orgánů v oblasti
výroby potravin, tj. Státní veterinární správy, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského i Státní rostlinolékařské správy.
5. Prvních osm měsíců našeho členství v EU s sebou přineslo řadu
problémů, které jsou dost často řadou vrcholových manažerů
potravinářského průmyslu hodnoceny velmi pesimisticky. Od
našeho vstupu do EU uplynulo osm měsíců. Jak Vy osobně hodnotíte toto období z pohledu potravinářského průmyslu a jaké
jsou výhledy do budoucnosti? Jak vidíte obecně tento problém
Vy a kam, dle Vás, kráčí český potravinářský průmysl v první
dekádě tohoto tisíciletí?
Vstup do EU k 1. květnu 2004 byl pro celou podnikatelskou
sféru potravinářského průmyslu, ale i pro státní správu tak významným krokem, pro který bychom těžko hledali srovnání. Toto
datum se stalo předělem i pro výrobu potravin a nápojů jako jedné z nosných výrob zpracovatelského průmyslu České republiky
v úzké návaznosti na zemědělskou výrobu.
Přesto, že celá naše společnost se na vstup připravovala poměrně dlouhou dobu, konfrontace s reálnou situací může často přinášet různé nálady. Abych byl objektivní, myslím, že pesimistické
pohledy nejsou namístě. Připraveným potravinářským firmám
významně pomohla pomoc v rámci předvstupního programu
SAPARD, kdy bylo možné v poměrně krátké době realizovat

nezbytnou modernizaci výrobních závodů. Řekl bych, že se nám
vstupem do EU změnilo velikost hřiště, na kterém hrajeme, a stejně tak musíme často za pochodu reagovat na změnu pravidel hry,
ke kterým došlo vstupem do EU, ale ke kterým bude docházet
i v dalším období. Vstup České republiky do Evropských společenství znamená především začlenění podnikatelské základny do
jednotného trhu. Právní pořádek České republiky a podnikatelské
prostředí se již srovnává s podmínkami Evropské unie, i když zde
nás čeká ještě vynaložit velké úsilí k dosažení podmínek nejvyspělejších členských států. Je nutné vést v patrnosti, že hranice
se stanou prostupnějšími pro zboží i kapitál, zruší se různá omezení a bariéry a dojde ke sbližování společných politik, mezi něž
patří i Společná zemědělská politika. Určitě došlo k vystřízlivění

z některých, řekl bych, romantických představ o našem působení
v EU. Myslím ale, že dělat po osmi měsících závěry, které budou
hodnotit fungování našeho potravinářského průmyslu v EU, je
značně předčasné a nemůže vycházet z objektivních pohledů.
Průmysl zpracování potravin v rámci zpracovatelského průmyslu lze charakterizovat jako velmi různorodý a to především
s ohledem na druh vlastnictví i úlohu jednotlivých oborů ve výživě obyvatel, jejich stávající technologické a technické vybavení
výrobních kapacit, jejich koncentraci a organizaci i lidské zdroje.
Potravinářský sektor přestavuje jedno z tradičních odvětví zpracovatelského průmyslu, který se v posledních letech podílí na
celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb zhruba
13 % v rámci celého zpracovatelského průmyslu České republiky.
Neopominutelným cílem je výroba potravin především z domácích surovin v odpovídající kvalitě. Tento cíl je v zájmu udržení
rozměru zemědělství předkládaného agrární koncepcí při uplatňování vyjednaných podmínek v rámci Společné zemědělské

politiky Evropských společenství. U agrárních surovin je nutno
dbát na růst jejich kvality a oboustrannou výhodnost dodávek jak
pro dodavatele, tak i odběratele.
Jak jsem se již zmínil, v EU je výroba potravin a nápojů největším zpracovatelským odvětvím s vysokou mírou přidané hodnoty.
Vyšší stupeň zpracování a větší ekonomické zhodnocení produktů
zemědělské prvovýroby je jedním z hlavních cílů, protože kromě
přímých ekonomických efektů je to základní podmínka ke změně
negativní bilance agrárního obchodu ČR. Ke splnění tohoto cíle
je však třeba daleko větší míry inovací (zejména směrem k zabezpečení správné výživy), nezbytnou koncentraci a restrukturalizaci
vybraných oborů, vypracování a realizace marketingových podpor vlastních výrobků a v neposlední řadě konkrétního „zhmotnění“ národního zájmu na rozvoj potravinářské výroby. Vzhledem
k zásadním změnám ve stupni ochrany trhu ČR, ve výši použitelnosti vývozních podpor a zavedení obchodních mechanizmů
EU do praxe našich podniků, bude stoupat význam konkrétních
schopností podniků v uplatnění výrobků nejenom na společném
evropském trhu, ale i na trzích třetích zemí. Zde se musíme naučit
využívat nové vazby, protože vstupem do EU jsme se stali smluvní
stranou mezinárodních dohod uzavřených EU s těmito státy. Velice konkrétní a přísné potravinové právo EU představuje ohromné
úsilí a vynaložení značného množství finančních prostředků k reálnému plnění standardů, uložených opatření i rozvoji odvětví.
V této souvislosti koncepce zdůrazňuje zásadní význam zajištění
finančních prostředků ze státního rozpočtu na plné kofinancování projektů EU, které jsou pro podnikání v potravinářství reálně
dosažitelné.
Z hlediska budoucího vývoje je potravinářský průmysl hodnocen jako velice perspektivní, s poměrně značným potenciálem
dalšího rozvoje. Toto hodnocení odpovídá stavu v EU, kde je
i při dosažené vysoké úrovni zpracování zemědělské produkce
trvale vykazován růst celého odvětví. Ekonomický pohled je však
pouze částí hodnocení významu potravinářství v Evropě, protože
jak již bylo řečeno, strategický význam výroby potravin spočívá
v mnohem širším chápání této role a je zcela jasné, že správná
výživa, bezpečnost potravin a evropská potravinová dostatečnost
budou mít v chápání a vnímání spotřebitelů stále větší váhu.
Na Vaši otázku, kam kráčí český potravinářský průmysl v první
dekádě nového tisíciletí, mohu odpovědět, že jsem přesvědčen, že
český potravinářský průmysl se velice rychle stane integrální součástí evropského podnikatelského prostoru a svůj rozměr i kvalitu
si i v nových náročných podmínkách určitě zachová.
Za Vaše odpovědi děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Ověřený způsob
zvýšení výtěžnosti
při výrobě sýrů
Praha – Na odborném semináři Mléko a sýry 2005, který se
uskutečnil v lednu v Praze, mezi jinými odezněl příspěvek Ing.
Harhovského o podstatném zlepšení ekonomiky při výrobě sýrů
vlivem snížení výrobních ztrát.
V sýrárně Mastellone uskutečnila firma ALPMA dodávku
koagulátoru, který vyrábí sýřeninu kontinuálně a v téže sýrárně a
ve stejném množství se vyrábí i sýřenina na výrobnících sýra. Další zpracování sýřeniny je pak na shodné technologii.
Vznikly tak předpoklady pro objektivní srovnání účelovosti kontinuální výroby proti šaržovité produkci. Sledování uskutečnili
pracovníci vzdělávacího institutu a vývoje ve stejné dny ze stejného mléka a pro objektivitu hodnotili vycházející syrovátku z těchto dvou výrobních linek.
Výsledky byly až zarážející. Průměrný podíl sýrařského prachu
v syrovátce byl u výrobníku 3 ml/litr, ale u koagulátoru poklesl na
20% hodnoty, tj. na 0,6 ml/lit. Průměrný tuk klesl z 0,4% na polovinu.
Protože náklady na nákup mléka pro výrobu sýrů tvoří nejvyšší podíl skladby ceny produktu, tak při neustále se zvyšující ceně
mléka má ekonomika výroby těžiště v surovinové bilanci. Když při
výrobě jednoho kg sýrů vzniká přibližně 8 litrů syrovátky, tak zachování bílkoviny a tuku v sýru má veliký význam pro budoucnost
sýrařství v konkurenčním prostředí.
abala.cz
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Výživová doporučení Společnosti pro výživu
pro obyvatelstvo České republiky
D O C . I N G . J A N A D O S TÁ L O VÁ , C S C .
Výživa je jedním z důležitých faktorů zevního prostředí, které ovlivňují zdravotní stav
populace. Ovlivňuje jak způsob, kterým život
prožijeme, tak i jeho délku. V lidském životě
se výživa může uplatnit jako faktor pozitivní, také však i jako faktor negativní, tj. stimulující vznik chorobných stavů a zkracující
jeho délku. Využití výživy v prevenci a léčení různých chorob není záležitost pouze moderní doby, ale zdůrazňoval ji již Hippokrates
a staré orientální lékařské školy.
K lidské výživě slouží potraviny, jejichž konzum je spojen s určitými zdravotními riziky. Pořadí rizik plynoucích z konzumace potravin je následující:
• Výživa (složení stravy)
• Kontaminace potravin mikroorganizmy a jejich toxiny
• Přírodní toxické látky
• Chemické kontaminanty
• Aditiva
Někteří autoři uvádějí na prvním místě rizik
z potravin mikrobiální kontaminaci a výživu až
na místě druhém. Tento fakt však význam výživy nesnižuje. V literatuře se již několik desetiletí
uvádí, že podíl složení stravy na zdravotním stavu
populace je 20–40 %. Tento fakt je velice důležitý
pro obyvatelstvo vyspělých zemí, které netrpí nedostatkem potravin, (energetický příjem naopak
u většiny obyvatel překračuje doporučené dávky),
ale skladba výživy není dobrá. Některých výživových faktorů přijímá většina populace nadbytek
(zejména tuků a cukru), jiných má naopak nedostatek (vlákniny, vitaminu C, některé populační
skupiny mají nízký příjem vápníku, zinku, železa,
některých dalších vitaminů a ochranných látek).
V poslední době nabývá na významu hodnocení výživy zejména ve spojitosti s vysokým výskytem a úmrtností na kardiovaskulární a nádorová
onemocnění. Výživa hraje také významnou roli
v ochraně organizmu před škodlivými látkami obsaženými ve znečistěném životním prostředí.
Z těchto důvodů jsou ve většině průmyslově
vyspělých zemích již po desetiletí vydávána výživová doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována a která odrážejí současný stav
vědomostí na tomto poli. Jejich cílem je přiblížit
průměrnou úroveň spotřeby potravin na úroveň
výživových doporučených dávek. Tímto přiblížením by se měl po čase snížit předčasný výskyt
onemocnění závislých na výživě (jako jsou kardiovaskulární onemocnění, některá nádorová onemocnění, diabetes mellitus II. typu, vysoký krevní
tlak, obezita aj.). Důkazem pozitivního fungování změn ve spotřebě potravin jsou výsledky známého Severokarelského projektu ve Finsku, kde
se změna stravovacích zvyklostí již po poměrně krátké době projevila ve snížení předčasných
úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.
Výživová doporučení jsou formulována na základě doporučených výživových dávek, které jsou
konstruovány tak, aby, podle jedné z definic,
hradily potřebu základních živin, vybraných vitaminů a esenciálních minerálních látek u zdravých osob v populaci na úrovni 95 %. Doporučené výživové dávky jsou diferencovány podle pohlaví, věku a intenzity fyzické činnosti. Výživová
doporučení jsou návody pro spotřebitele, u nichž
nejde o přesné kvantitativní ukazatele, ale pouze o směrnice ke změně, resp. udržení spotřeby.
Jsou předkládána buď slovní formou nebo formou grafickou (především ve formě potravinových pyramid).
Řada zemí vydává svá vlastní výživová doporučení. Výživová doporučení pro Evropu vydává i WHO a FAO. Poslední výživová doporučení vydal v roce 1999 Regionální úřad pro Evropu
Světové zdravotnické organizace (WHO) v rámci
projektu CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention – Celonárodní integrovaný postup proti nepřenosným nemocem).

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ V ČESKÉ
REPUBLICE
V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (v současné době fungující pod názvem Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce
1989 jejich inovovanou formu. V roce 1994 by-

la Radou výživy Ministerstva zdravotnictví vypracována doporučení o výživě zdravého obyvatelstva „Jezte zdravě, žijte zdravě“. Od té
doby další inovace uskutečněna nebyla. Společnost pro výživu nyní předkládá návrh inovovaných výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR. Návrh vypracoval autorský kolektiv
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc. a MUDr. Bohumil
Turek, CSc., se zapracováním připomínek členů Správní rady Společnosti pro Výživu, Fóra zdravé výživy a některých dalších odborníků. Jedná se o dokument, zatím ve formě určené pro pracovníky, kteří se zabývají prevencí
neinfekčních onemocnění hromadného výskytu výživou a propagací správných stravovacích
návyků. Následně budou tato výživová doporučení zpracována do formy vhodné pro nejširší veřejnost.
S výživovými doporučeními by se samozřejmě
měli seznámit i zemědělci a pracovníci potravinářského průmyslu, protože ve výrobě potravin

–

–

–
–

–

pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 20–25
snížení příjmu tuku u dospělé populace tak,
aby celkový podíl tuku v energetickém příjmu
nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty (tzn. u lehce pracujících dospělých cca 70 g
na den), u vyššího energetického výdeje 35 %
dosažení podílu nasycených, monoenových
a polyenových mastných kyselin <1:1,4:>0,6
v celkové dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně 5:1 a příjmu trans
nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu
snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za
den (s optimem 100 mg na 1000 kcal)
snížení spotřeby jednoduchých cukrů na maximálně 10 % celkové energetické dávky (tzn.
u dospělých lehce pracujících cca 60 g na den),
při zvýšení podílu polysacharidů
snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5–
7 g za den a preferenci používání soli obohacené jodem
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–
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–

–

–
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–

jsou z hlediska nutričního složení ještě rezervy.
Bohužel velkou roli zde hrají ekonomické faktory, které v řadě případů brání vyrábět potraviny s optimálním složením. Hlavní roli však hraje
ukázněnost spotřebitelů, protože i potraviny s optimálním složením, pokud jsou konzumovány
v množstvích neodpovídajících nutričním a energetickým potřebám organizmu, způsobí obezitu
a další onemocnění závislá na výživě. Důkazem
toho je vysoký výskyt obezity v USA, kde je na trhu řada nízkoenergetických a „zdravých“ potravin.

V Ý Ž I VOVÁ D O P O R U Č E N Í
P R O O BY VAT E L S T VO
ČESKÉ REPUBLIKY
V současné době přetrvává v České republice vysoký, v řadě případů předčasný, výskyt neinfekčních onemocnění hromadného výskytu,
a to zejména aterosklerózy s různými orgánovými komplikacemi, hypertenze, nádorů, především
plic a tlustého střeva, obezity, diabetu II. typu,
dny, osteoporózy a dalších chorob, které zvyšují nemocnost a zejména pak úmrtnost naší populace proti jiným zemím. V řadě příčin, které vedou k tomuto stavu, má největší význam nesprávná výživa.

– zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitaminu
C) na 100 mg denně
– zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den
– zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak
minerálních, tak látek vitaminové povahy a dalších přírodních nutrientů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a další ochranné procesy v organizmu (zejména Zn, Se, Ca,
J, Cr, karotenů, vitaminu E, ochranných látek
obsažených v zelenině apod.).

–

–

V nutričních parametrech by mělo být, v souladu s výživovými cíli pro Evropu, které stanovil Regionální úřad pro Evropu WHO, dosaženo následujících změn:
–
– upravení příjmu celkové energetické dávky
u jednotlivých populačních skupin v souvislosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím příjmem a výdejem

–

K DOSAŽENÍ TĚCHTO CÍLŮ BY MĚLO
DOJÍT VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN
K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM:
snížení příjmu živočišných tuků a zvýšení podílu rostlinných olejů v celkové dávce tuku,
z nich pak zejména oleje olivového a řepkového, pokud možno bez tepelné úpravy pro zajištění optimálního složení mastných kyselin přijímaného tuku
zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce včetně ořechů (vzhledem k vysokému obsahu tuku musí
být příjem ořechů v souladu s příjmem ostatních zdrojů tuku, aby nedošlo k překročení
celkového příjmu tuku) se zřetelem k přívodu ochranných látek, významných v prevenci
nádorových i kardiovaskulárních onemocnění, ale též ve vztahu ke snižování přívodu energie a zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat
až 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být cca
2:1
zvýšení spotřeby luštěnin jako bohatého zdroje
kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a vysokým obsahem ochranných látek
zvýšení spotřeby výrobků z obilovin s vyšším

–
–

–
–
–
–
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podílem složek celého zrna z důvodů snížení
příjmu energie a zvýšení příjmu ochranných
látek
výrazné zvýšení spotřeby ryb a rybích výrobků,
zejména mořských, se zřetelem k významnému postavení této potravinové komodity v intervenčních nutričních opatřeních v prevenci
kardiovaskulárních chorob a chorob z nedostatku jodu
snížení spotřeby živočišných potravin s vysokým podílem tuku (např. vepřový bok, plnotučné mléko a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku, uzeniny, lahůdkářské výrobky,
některé cukrářské výrobky, trvanlivé a jemné
pečivo apod.)
snížení spotřeby vajec na cca 200 kusů ročně,
tj. nejvýše 4 kusy týdně
zajištění správného pitného režimu, zejména
u dětí a starých osob, tzn. denní příjem minimálně 1,5 až 2 litrů vhodných druhů nápojů
(při zvýšené fyzické námaze nebo zvýšené teplotě okolí přiměřeně více), přednostně neslazených cukrem, nejlépe s přirozenou ovocnou
složkou
alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil
u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l
piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny).

V KULINÁŘSKÉ TECHNOLOGII
JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT:
na racionální přípravu stravy, zejména na snižování ztrát vitaminů a jiných ochranných látek. Preferovat vaření a dušení a zamezit tak
zvýšenému příjmu toxických produktů vznikajících při smažení, pečení a grilování, zejména
u potravin s vyšším podílem živočišných bílkovin (maso, ryby) a zvýšenému příjmu tuku ze
smažených či fritovaných pokrmů
na preferenci technologií s nižším množstvím
přidaného tuku a volit vhodný druh tuku podle druhu technologického postupu
na zachování dostatečného podílu syrové stravy, zejména zeleniny a ovoce
na zvýšení spotřeby zeleninových salátů, zejména s přídavkem olivového nebo řepkového
oleje a na rozšíření sortimentu zeleninových
a luštěninových pokrmů
na doplňování stravy vhodnými doplňky nebo
obohacenými potravinami (např. používat sůl
s jodem) při zjištění výrazného nedostatku některých nutričních faktorů
V OBLASTI VÝROBY
P OT R AV I N J E T Ř E B A :
snížit obsah trans mastných kyselin v jedlých
tucích i ve výrobcích, kde se jedlé tuky používají
snížit obsah cukru v nápojích a některých potravinách např. v džemech, kompotech, ale
i v některých druzích pečiva, cukrářských výrobcích a zmrzlině
rozšířit sortiment výrobků z obilovin s vyšším
podílem složek celého zrna
udržet, eventuálně ještě rozšířit nabídku mléčných výrobků s nízkým obsahem mléčného tuku, zejména zakysaných mléčných výrobků
rozšířit nabídku zeleninových salátů, zejména
čerstvých
rozšířit nabídku luštěnin, zejména připravených pro rychlou kulinární úpravu
rozšířit výběr potravin s nižším obsahem soli
k výrobě potravin používat sůl s jodem
zajistit odpovídající označování potravin se
všemi informacemi, které jsou rozhodující pro
spotřebitele k usměrňování jeho výživy.

Základním požadavkem je samozřejmě dosažení všech parametrů zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů při zachování principů bezpečnosti
potravin.
Je nutno dodržovat správný stravovací režim:
jíst pravidelně – tři hlavní denní jídla s maximálním energetickým obsahem pro snídani 20 %,
oběd 35 % a večeři 30 % a dopolední a odpolední svačinu s maximálně 5–10 energetickými %
a pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými
denními jídly.
Při tvorbě jídelníčku je třeba věnovat pozornost
jak výběru potravin, tak jejich úpravě. Strava by
měla být dostatečně pestrá a přiměřená věku, fyzickému zatížení a zdravotnímu stavu.
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Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice
po přistoupení k EU schválena vládou České republiky
V závěru roku 2004 schválila vláda České republiky dokument zaměřený na strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice
po přistoupení k EU. Vypracovalo
jej společně Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo zemědělství ČR a stanoví hlavní úkoly pro
nejbližší léta s důrazem na komunikaci mezi všemi prvky systému
a na využívání vědeckých poznatků jak uvnitř státu, tak i na úrovni
spolupráce s členskými státy, příslušnými orgány Evropské unie, ale
i s třetími zeměmi.
Tím, že se Česká republika stala 1. května 2004 plnoprávným členem Evropské unie, přijala také povinnost respektovat na našem území právo Evropského společenství. Jedním
z nejdůležitějších závazků z pohledu
obyvatele EU je, jak potvrdil i nedávný
průzkum veřejného mínění, zajistit vysokou ochranu zdraví a posílení ochrany spotřebitele. Právě bezpečnost potravin považuje za nejdůležitější úkol
Společné zemědělské politiky 91 %
obyvatel EU.
Společný trh EU se 1. května 2004
rozšířením o deset kandidátských zemí zásadně změnil. Zatímco počet
obyvatel 15 členských států EU byl
380 milionů, dnes žije v EU již 450
milionů. V roce 2007 se plánovaným
přistoupením Rumunska a Bulharska
počet obyvatel EU zvýší na 480 milionů, a pokud se členskou zemí stane
i Chorvatsko a Turecko, dosáhne téměř 560 milionů. Požadavky na zajištění vysoké ochrany zdraví a posílení
ochrany a podpory zájmů spotřebitele
proto výrazně získávají na naléhavosti.

Česká republika se 1. května 2004
stala vůči třetím zemím smluvní stranou všech mezinárodních dohod uzavřených EU se třetími státy. V situaci,
kdy nabídka zemědělských produktů
a potravin převažuje nad poptávkou,
hrají důležitou roli v boji o zákazníka
na vnitřním i světovém trhu EU další
aspekty. Dnes nestačí jen nabídnout
zdravotně a hygienicky nezávadné
a biologicky plnohodnotné potraviny.
Je současně nutné poskytnout jasné
a nezpochybnitelné důkazy o efektivním sledování zdravotní nezávadnosti
potravin, okamžitě využívat nejnovější
vědecké poznatky při ochraně zdraví
spotřebitele a předkládat přesvědčivé
důkazy ve srozumitelné formě.
Otázkou strategie zajištění bezpečných potravin se vláda České republiky zabývala již v roce 2001. Pro
předvstupní období stanovila jako klíčové požadavky dokončit harmonizaci
legislativy EU, zajistit koordinaci činností ústředních orgánů státní správy
a státních dozorových orgánů, optimalizovat síť laboratoří, ustavit vědecké
výbory, zajistit intenzívní komunikaci
se spotřebiteli, zajistit budování systému rychlého varování, zajistit spolupráci a koordinaci činností s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
– EFSA se sídlem v italské Parmě.
Základní úkoly vytýčené Strategií zajištění bezpečnosti potravin pro
předvstupní období byly splněny. Institucionální základy systému bezpečnosti potravin existují, jednotlivé organizace mají zřetelně definovány role a stanoveny kompetence. Kladně lze
hodnotit zejména rozvoj v oblasti vzájemné komunikace mezi státními organizacemi, potravinářskými podniky

a spotřebiteli, pokračování monitorovacích programů v rámci kontroly potravin i mimo tento rámec, ustavení
vědeckých výborů a zahájení práce informačního centra. Plně se rovněž podařilo implementovat legislativu EU
do právního rámce České republiky.
Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k EU stanoví jako hlavní cíl zajistit
vysoký stupeň ochrany zdraví a zájmů
spotřebitelů ve vztahu k potravinám
prostřednictvím produkce a distribuce
bezpečných potravin a krmiv. Za základní podmínku úspěchu se považuje především propojení dílčích činností tak, aby se celý systém stal kompaktní a schopný pružně reagovat na denní
problémy i případné krize.
V souladu s hlavním právním rámcem – nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2003 se za základní princip práce používá tak zvaná
analýza rizika – proces skládající se ze
tří složek: hodnocení rizika, řízení rizika a komunikace o riziku.
Hodnocením rizika se rozumí vědecky podložený proces, jehož cílem
je riziko podrobně poznat, aby je bylo
možné účelně ovlivňovat. Hodnocení
rizika je založeno na sběru a analýze
informací, získaných na výzkumných
pracovištích, ale i při běžném monitorování, uskutečňovaném v monitorovacích programech Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva zdravotnictví
ČR a Ministerstva životního prostředí
ČR. Nezastupitelnou roli hraje i získávání údajů přímo od spotřebitelů.
Řízení rizika zahrnuje jak přípravu
legislativy zabezpečující bezpečnost
potravin od farmy až ke spotřebiteli,
tak i řízení a kontrolu výkonu státního

dozoru. Státní dozor v celém řetězci
od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí orgány ochrany veřejného
zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR,
za oblast zemědělství Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní rostlinolékařská správa a Ústřední a kontrolní ústav
zemědělský, řízené Ministerstvem zemědělství ČR. V odůvodněných případech se na úřední kontrole podílejí
i Státní úřad pro jadernou bezpečnost
a Generální ředitelství cel. Důležitými
partnery jsou nevládní instituce, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu a spotřebitelská sdružení.
Zajištění ochrany zdraví a podpora
zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin vyžaduje vysokou míru spolupráce a komunikace. Již od roku 2002 se pravidelně schází Koordinační skupina bezpečnosti potravin. Cílem
je zejména koordinace činností jednotlivých resortů, zajištění vzájemné spolupráce mezi příslušnými orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou, navázání spolupráce s národními institucemi bezpečnosti
potravin a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, známým pod zkratkou
EFSA (European Food Safety Agency).
Ke všeobecnému zvýšení informovanosti a důvěry v bezpečnost potravin je
nezbytná vzájemná výměna informací
všech partnerů zabývajících se otázkou
bezpečnosti potravin a veřejnosti. V roce 2002 bylo vytvořeno Informační centrum bezpečnosti potravin, které provozuje Ústav zemědělských a potravinářských informací v garanci Ministerstva
zemědělství. Jeho posláním je poskytovat vědecky ověřené, přesné a spolehli-

vé informace jak odborníkům, tak i zájemcům z řad veřejnosti. Mezi činnosti informačního centra patří provozování internetových stránek na adrese:
www.bezpecnostpotravin.cz, knihovní
a databázové služby, zodpovídání dotazů v Infopultu, vzdělávací a propagační akce. Významnou částí komunikace
s veřejností je také posilování vědomí lidí v oblasti výživových doporučení, která jsou založena na studiu zdraví a životních podmínek na národní úrovni. Této
oblasti se věnuje především Ministerstvo
zdravotnictví ČR.
Hlavním úkolem v budoucím období bude především zdokonalení systému komunikace všech zainteresovaných složek systému jak uvnitř státu,
tak i na úrovni spolupráce s ostatními
členskými státy, příslušnými orgány
EU, ale i s třetími zeměmi.
Za klíčový dílčí úkol pro první pololetí roku 2005 je vytvořit plán krizového řízení pro oblast bezpečnosti potravin a plán komunikace v krizovém
období, dopracovat právní rámec pro
fungování systému rychlého varování
pro potraviny a krmiva v České republice a upravit postupy pro povolování
potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin a krmiv.
O naplňování úkolů stanovených
dokumentem Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po
přistoupení k EU se budou pravidelně
informovat členové meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.
Nejpozději do 31. prosince 2006 bude naplňování Strategie vyhodnoceno
všemi zúčastněnými ministerstvy.
MVDr. Milena Vicenová,
Ministerstvo zemědělství
České republiky

Před padesáti lety maturovali ve Bzenci první konzerváři

Bývalí absolventi a nynější kolegové na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě
v Brně profesoři Ivo Ingr a Jan Goliáš (zleva).
V září 1951 byla zahájena výuka na
nově vzniklé čtyřleté Střední průmyslové škole konzervárenské ve Bzenci. Škola
byla zřízena rozhodnutím Ministerstva
školství na základě požadavku a návrhu
Ministerstva potravinářského průmyslu.
Bzenec byl zvolen za sídlo školy proto,
že ve městě a širokém okolí byla dlouholetá tradice konzervárenského zpracování ovoce a zeleniny, že živnostenský charakter této činnosti přecházel v potravinářství na průmyslovou bázi a že vznikající průmysl potřeboval kvalifikované odborníky. Od roku 1946 působila ve
Bzenci jednoletá konzervárenská škola
(tzv. mistrovská), která byla základem
nově založené čtyřleté průmyslovky.
O zřízení průmyslovky s maturitním
ukončením studia se nejvíce zasloužil RNDr. Rajmund Kotas, biochemik
spolupracující s konzervárenskou praxí
a se snahou vytvořit moderní školu s vysokou odbornou úrovní. Dovedl získat
podporu škole a v tehdejší situaci pomohl i mnoha uchazečům k přijetí ke studiu.
Stal se prvním ředitelem školy a svým
nadšením získal učitele i studenty k překonání materiálních a ekonomických
těžkostí a k úspěšnému startu. Bohužel

po dvou letech musel za zdravotních důvodů ze školy odejít a v jeho díle úspěšně pokračoval druhý ředitel Ing. Zdeněk
Medek.
Oba ředitelé získávali výborné učitele a ti rozvíjeli na velmi dobré úrovni teoretickou a praktickou výuku. Formou
exkursí, skupinových cvičení a individuálních praxí jsme během čtyř let poznali většinu konzerváren na Moravě, v Čechách i na Slovensku. V prvním ročníku
studovali absolventi jednoroční mistrovské školy, mnozí s praxí a vyslaní ke studiu ze státních podniků a druhou polovinu tvořili absolventi osmiletek. Tato
kombinace byla pro studenty prospěšná.
Studenti pocházeli z nejrůznějších míst
celého Československa, většina jich bydlela ve Bzenci na internátech i v soukromí, jen menší počet dojížděl ze svých
bydlišť v okolí.
Bzenec byl malým městem a škola
s maturitou byla něčím naprosto novým.
Až na drobnosti došlo poměrně brzy
k dobrému soužití bzenčanů se studenty. Poněvadž šlo o „předtelevizní“ období, studenti postupně ve městě převzali
společenskou, kulturní a sportovní aktivitu.

Na studium ve Bzenci vzpomínají
absolventi velmi rádi a jednotlivé ročníky se do Bzence stále vracejí a ve vinných sklípcích vzpomínají na mladá léta prožitá v tomto městě.
První absolventi složili maturitní
zkoušku a obhájili diplomové práce
v červnu 1955 a byli to:
Cidlinský Miroslav
Dostál Vladimír
Dujka Rudolf
Dušek Evžen
Farkaš Bartoloměj
Fidrmuc Ladislav
Fikar Karel
Hrkalíková Marie
Hřebíčková Marie
Hubáčková Božena
Hýsek Milan
Chorzemská Vladislava
Ingr Ivo
Koller Jan
Kouřilová Anna
Kročil Zdeněk

Lednický Ladislav
Mather Josef
Matoušek Leo
Niklová Marie
Novák Oldřich
Rolencová Věra
Rýpal Metoděj
Vlčková Hedvika
Vodenková Marie
Zdražil Antonín
Z uvedených 26 absolventů se dožilo jubilejního roku 2005 patnáct.
Ředitelem školy byl v roce 1955
Ing. Zdeněk Medek, třídním profesorem první třídy maturantů byl Ing. Karel
Koutný. K maturitám nás přivedli profesoři Ing. Zdeněk Medek, Ing. Karel
Koutný, Ing. František Daněček, Antonín Keprt, Vladimír Kučera, Ing. Mirko
Němý, Ing. Jaroslav Spilka, RNDr. Vojtěch Střelec, Jindřich Viležinský, Miloš
Kopřiva, Milan Fabrici a Mojmír Hejný.
V průběhu studia nás kratší dobu učili

i profesoři RNDr. Rajmund Kotas, Karel Brychta, František Kvarda a Miroslav Sukop. Všem našim učitelům děkujeme nejen za poskytnuté vědomosti, ale
i za velmi pěkný vztah ke studentům a za
jejich pomoc. Děkujeme a vděčně vzpomínáme.
Naše Střední průmyslová škola konzervárenská ve Bzenci vytrvala pod tímto názvem do roku 1990 a vyslala do života stovky dalších maturantů. Od roku 1990 pokračuje pod novým názvem
Střední průmyslová škola potravinářské
technologie a již dříve přesídlila z bzeneckého zámku do nového areálu v Těmické ulici.
První maturanti bzenecké konzervárenské průmyslovky z roku 1955 děkují škole za vše, čím je vybavila do života
a přejí jí, jejím profesorům a studentům
úspěchy v dalších letech.
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.,
Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
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Cukrovar Hrušovany byl založen v roce 1848 a do
provozu byl uveden v roce 1851 a to hrabětem
Khunem – Bellassim a jeho žena Manuelou. Tito
byli m.j. také mecenáši Alfonze Muchy, jemuž
platili studia v Mnichově a Paříži, kde se stal největším secesní malířem. Stýkali se také s historikem umění Dr. Maxem Dvořákem, který zde
často pobýval.
Cukrovar měl při uvedení do provozu denní kapacitu zpracování 30 t cukrovky. Později byla kapacita
zvýšena na 250 t za den. Velký přelom znamenala
stavba železnice přes Hrušovany v r. 1870. V r.
1889 pronajal Dr. Khun – Bellassi cukrovar firmě
Kürcher – Bachler a Co. Kapacita byla zvýšena na
500 t za den. V roce 1904 byla zahájena výroba
kostek. Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner – Bachler
a Co., hrabětem Khunem – Bellassi a Vídeňskou
bankou v roce 1911. Akciová společnost měla název „Moravský cukerní průmysl a.s., cukrovar Hrušovany nad Jev.“ Předsedou správní rady byl zvolen hrabě Dr. Karel Khun – Bellassi. V roce 1919
zakoupila akcie Středomoravská cukrovarská a zemědělská společnost z Brna, v roce 1934 98 %
akcií koupila Akciová společnost pro průmysl
cukrovarnický v Hodoníně, v jejímž vlastnictví byl
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cukrovar až do roku 1948. Vyhláškou 1085/48 ze
dne 7. 3. 1948 byl zřízen národní podnik Cukrovar
a rafinerie cukru Hrušovany nad Jev.. K 1. 1. 1951
byly vytvořeny Jihomoravské cukrovary se sídlem
v Břeclavi, které se postupně přeformovaly k 1. 4.
1963 v Jihomoravské cukrovary n.p. (JMC) se sídlem v Uherském Hradišti. K 1. 5. 1992 byla založena akciová společnost Cukrovar Hrušovany nad
Jevišovkou, a.s.
V roce 1994 vstoupil do cukrovaru zahraniční kapitál, kdy akcie koupila firma AGRANA International
AG Wien. V roce 1995 bylo provedeno navýšení

základního jmění a z toho vkladu bylo postaveno
silo na uskladnění 20.000 t cukru. V následujícím
roce se začalo s rozsáhlými investicemi v technologii. V roce 1999 vlastní AGRANA International již
97 % akcií.
K 1. 1. 2000 bylo schváleno Krajským obchodním
soudem v Brně sloučení Cukrovaru Hrušovany nad
Jevišovkou, a. s. s Cukrovarem Uničov, a.s. a 1.
Slezskou, a. s. Opava. A od 1. 1. 2001 došlo ke
změně názvu společnosti Moravskoslezské cukrovary, a. s.
Vyráběný cukr se vyznačuje špičkovou kvalitou světové úrovně. Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou
a.s. zavedl na trh v roce 1999 jako první cukrovar
v České republice ucelenou řadou výrobků pod
názvem „Korunní cukr“, která je postupně rozšiřována dalšímu produkty na bázi cukru.

Moravskoslezské cukrovary, a. s.
Cukrovarská 657
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel. 515 209 333
fax. 515 229 196
www.cukrovar.cz
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Provoz stanic je automatizován a centrálně řízen.
Kotelna je na těžký topný olej, 3 kotle (2 v provozu) na tlak 3,7 MPa. Zpracování řepy kolem 400
tis. t za kampaň. Organizačně patřil nový cukrovar
Hrochův Týnec do podniku Východočeské cukrovary, národní podnik, koncernový podnik (1981),
od 1990 Cukrovary Hradec Králové, státní podnik.
Po fůzi s Hanáckými cukrovary patří do skupiny
EASTERN SUGAR.

Cukrovar
Hrochův Týnec
(okres Chrudim)
Cukrovar byl založen jako akciová společnost
„Spolkový rolnický cukrovar v Hrochově Týnci“
v roce 1871 na zpracování 100 t /den řepy s výrobou
surového cukru. Postupně byl zvětšován, v letech
1891 – 93 na zpracování 250 t/den, 1888 na 390 t/
den a 1906 na 600 t/den řepy. V roce 1918 se transformoval na společnost s ručením omezeným, která trvala až do roku 1935, kdy vznikla opět akciová společnost s kapitálovým vlivem Anglo–československé banky. V té době se zvýšilo zpracování
až na 800 t/den, které zůstalo až do zrušení závodu v roce 1968. V roce 1944 cukrovar nepracoval
pro nedostatky v zásobování materiálem. Po osvo-

bození 1945 byl pod národní správou, po znárodnění 1948 samostatný, pak v inspektorátu Cerekvice n.L. (1950), ve skupinovém národním podniku Východočeské cukrovary (1951), potom (1953)
samostatný národní podnik, který podléhal Hlavní správě cukrovarů Ministerstva potravinářského průmyslu řízený Krajskou operativní skupinou.
V letech 1957 – 1959 byl cukrovar Hrochův Týnec
součástí Pardubických cukrovarů národní podnik
a od roku 1960 patřil do Východočeských cukrovarů, národní podnik. Poslední kampaň byla v tomto
cukrovaru v roce 1967 a pak byl závod zrušen v důsledku uvedení do provozu nového cukrovaru postaveného na severním okraji města.
Cukrovar zpracovával 700–800 t/den řepy, celkem ročně 30–60 tis. t. Technické vybavení bylo
staré běžné surovárny: Robertova baterie 6,0 m3
jedna nádoba, čeřící kolona DK, nepřetržité saturace, pětičlenná kombinovaná odparka, 3 zrniče
(2+1), 6 kotlů z roku 1903, Fairbairn, 0,7 MPa na
hnědé uhlí.
Nový cukrovar byl uveden do provozu po krátkých zkouškách v roce 1968, definitivně v roce
1969. Byl postaven polskou firmou na kapacitu
4 000 t/den řepy jako bezzánosová smíšenka s výrobou krystalu, kostek a moučky. Část strojního zařízení, především odstředivky, byly později nahrazeny tuzemskými typ ARO od ZVU. Původní ionexová odbarvovací stanice byla zrušena. Dva extraktory DDS byly v roce 1990 nahrazeny extraktorem
RT vyrobeným v licenci Přerovskými strojírnami.

Brodek u Přerova

niku Kojetínské cukrovary, 1958 Středomoravské
cukrovary, národní podnik. Od roku 1963 byl součástí Jihomoravských cukrovarů, národní, později
koncernový (1981) a státní (1989) podnik. Od roku
1993 je cukrovar Němčice samostatnou akciovou
společností se zahraniční kapitálovou účastí.
Zpracování řepy bylo od založení cukrovaru
1 500 t / d, od roku 1992 1 900 t / d, celkem se zpracovávalo 50 až 100 tis. t za kampaň, zános surového
cukru do 3 tis. t / r . Závod byl trvale postupně modernizován, původní Robertova baterie 16–ti členná o obsahu jedné nádoby 10 m3 byla v roce 1965
nahrazena kontinuálním extraktorem DDS, pod-

(okres Přerov)
Cukrovar byl založen v roce 1881 jako rolnická
akciová společnost, vyráběl surový cukr, od roku
1938 bílé zboží. Včetně ekonomie, sušárny, výroby
melasového krmiva a mlýna existoval až do znárodnění v roce 1948. Potom byl samostatným národním podnikem, 1950 byl v inspektorátu Kojetín,
1951 ve skupinovém národním podniku Kojetínské
cukrovary. Od roku 1953 byl opět samostatným národním podnikem pod Krajskou operativní skupinou Hlavní správy cukrovarů při Ministerstvu potravinářského průmyslu až do roku 1957, kdy vznikl národní podnik Kojetínské cukrovary, ty přešly
v roce 1958 do Severomoravských cukrovarů, národní podnik se sídlem v Olomouci, 1981 koncernový podnik a 1989 státní podnik. Od roku 1993
byl cukrovar Brodek samostatnou akciovou společností. Od roku 1998 není cukrovar v provozu.
Cukrovar zpracovával kolem 1 000 t/d řepy, za
kampaň 50 – 100 tis. t. Byl průběžně modernizován a zvětšen na zpracování 1 400 t/d, vyráběl krystal a moučku. Původní Robertova baterie 8,0 m3
obsah jedné nádoby s bočním vyprazdňováním byla v roce 1958 nahrazena kontinuálním extraktorem DDS 1400, současně byla instalována epurační linka typ ZVÚ, 1975 postavena nová varna, vápenka a recyklující odstředivky. 1979 odparka trojčlen s koncentrátorem, biologická čistírna odpadních vod byla z roku 1988. Jednotlivé stanice byly
automatizovány. Kotelna byla na spalování směsi
černého a hnědého uhlí, 2 kotle Oschatz 1,2 MPa,
5 Tischbein 0,6 MPa, výkon 30 t/h, 1 turbogenerátor 1200 kW
.

Cukrovar
Němčice nad
Hanou
(okres Prostějov)
Cukrovar byl založen v roce 1910 jako rolnický
akciový cukrovar, zpočátku vyráběl surový cukr.
Po rekonstrukci 1918–1922 pracoval jako smíšenka s výrobou krystalu, kostek, homolí, moučky, pilé, konkasé. K cukrovaru patřila i ekonomie 37 ha.
Jako rolnická akciová společnost s vlivem Moravské agrární a průmyslové banky existoval cukrovar
Němčice až do uvalení národní správy v roce 1945
resp. do znárodnění v roce 1948. Potom byl samostatným národním podnikem, pak v inspektorátu
Kojetín (1950), ve skupinovém národním podniku
Kojetínské cukrovary (1951). Od roku 1953 tvořil
tzv. „dvojče“ s cukrovarem Doloplazy a byl samostatný v rámci Krajské operativní skupiny Hlavní
správy cukrovarů při Ministerstvu potravinářského průmyslu. Od roku 1957 opět v národním pod-

tlaková odparka 5–ti členná kombinovaným čtyřčlenem. Mechanizovaná řepní ukládka je z roku
1951, nové odstředivky 1975. Další rekonstrukce
a modernizace včetně automatizace jednotlivých
stanic na stávající zpracovatelskou kapacitu proběhla v letech 1985 – 90. Cukrovar měl původně 14
kotlů Fairbairn (0,8 MPa) a 2 typ Sládek (1,5 MPa),
výkon 50 t/h páry na směs černého a hnědého uhlí
a 1 turbogenerátor 1 700 kW. Nová kotelna je z roku 1980 na těžký topný olej . Biologická čistírna odpadních vod byla dána do provozu 1997.

Cukrovar
Modřany
(obvod Praha 4)
Cukrovar založili v roce 1861 F. Urbánek a A.
Wagner s firmou „První česká akciová společnost
pro rafinování cukru v Modřanech“, pozdější znění bylo „Česká společnost pro průmysl cukerní,
a.s.“ . Kapitálový vliv měla Živnostenská banka.
Původní zpracování bylo jen asi 40 t řepy za kampaň , vyráběl se šťávní melis. Cukrovar byl postupně zvětšován, v roce 1891 se již vyrobilo 20 tis. t
bílého zboží. Krom krystalu a moučky se vyráběly homole (až do roku 1939) a kostky. Byla postavena sušárna řízků (1919) a zřízena výroba melasového krmiva. Kotelna z roku 1936 pracovala až
do roku 1990. K cukrovaru patřila čokoládovna RaRa, výroba limonád a sodové vody, čajových kostek, šuměnek, kávových kostek. Po znárodnění akciové společnosti v roce 1945 byl cukrovar, včetně
výroby melasového krmiva a sodovkárny, pod národní správou a potom byl samostatným národním
podnikem (1948). V roce 1950 byl zřízen inspektorát Modřany, 1951 byl vytvořen skupinový národní podnik Modřanské cukrovary, kde byl cukrovar
základním závodem. Od roku 1953 tvořil s cukrovarem Uhříněves tzv. „dvojče“ a byl řízen Hlavní
správou Ministerstva potravinářského průmyslu.
Od roku 1957 patřil do národního podniku Pražské
cukrovary se sídlem v Čajkovicích a to až do roku
1979, kdy byl vyčleněn jako experimentální cukro-

var Výzkumné a vývojové základny cukrovarnického průmyslu, což byla koncernová účelová organizace. Tento stav trval až do 1.1.1989, kdy přešel do
Státního podniku vědecko–technických a obchodních služeb. Po vzniku akciové společnosti CUKRSPOL Praha –Modřany v roce 1991 se stal součástí této společnosti.
Cukrovar zpracovával 1000 t/d řepy, za kampaň
30 až 70 tis. t a surový cukr 250 až 300 t/d, za kampaň 10 až 20 tis. t. Vyráběl se krystal v různém třídění a balení, moučka, barevný a bílý cukr bridge.
Od roku 1979 též tekutý cukr, karamel, kulér, invertované siroby. Po rekonstrukcích zpracovával cukrovar od roku 1995 1600 t/d řepy, za kampaň kolem 100 tis. t. Od roku 1962 se též rafinoval surový třtinový cukr z Kuby, nepravidelně dle situace
na světovém trhu s cukrem. Také surový řepný cukr se rafinoval podle požadavku obchodu v jarních
kampaních (duben, květen). Původní Robertova
baterie byla v roce 1965 nahrazena kontinuálním
extraktorem DDS a ten byl v roce 1977 vyměněn
za extraktor KDP. V letech 1970/71 byly instalovány odstředivky ARO. Odbarvování spodiem bylo
ukončeno v roce 1979. V témž roce byl postaven
první mechanizovaný kalolis. Kombinovaná odparka (filmová + trubková tělesa) je z roku 1989.
Kovové silo na 10 tis. t krystalu bylo do provozu
1979. Provoz byl řízen z centrálního velínu včetně
televizního okruhu. Kotelna spalovala zemní plyn.
Cukrovar od roku 2003 není v provozu.

Cukrovar Kojetín
(okres Přerov)
Cukrovar byl založen v roce 1870 A. Popperem,
záhy přešel do majetku šlechtické rodiny Redlichů.
Jako veřejná obchodní společnost, později akciová společnost pod firmou „Zborovicko–Kojtaner
Zuckrfabryk A. Popper a spol.“ existoval cukrovar
včetně lihovaru do okupace, potom byl jako židovský majetek převeden do Akciové společnosti pro
průmysl cukrovarnický se sídlem v Brně. V roce
1945 byl poškozen požárem, ale opraven bez přerušení provozu. Po znárodnění této akciové společnosti v roce 1948 byl cukrovar samostatným národním podnikem, 1950 – 1952 byl základním závodem inspektorátu Kojetínské cukrovary, později
skupinový národní podnik. Od roku 1953 byl s cukrovarem Tovačov jako „dvojče“ samostatným národním podnikem pod Krajskou operativní skupinou Hlavní správy cukrovarů při Ministerstvu potravinářského průmyslu. V roce 1957 vznikl národní podnik Kojetínské cukrovary, které v roce 1958
přešly do Severomoravských cukrovarů, národní
podnik, se sídlem v Olomouci, 1981 koncernový
podnik, 1989 státní podnik. Od roku 1993 je cukrovar akciovou společností se zahraniční kapitálovou
účastí. Patří do společnosti Eastern Sugar Česká
republika, a. s., která vznikla fúzí Hanáckých cukrovarů, a. s. s Cukrspolem Praha Modřany, a. s.

na Přehlídkách sýrů 2005
1. místo
v kategorii uzené sýry
za Eidamský uzený sýr
45% t.v.s.

2. místo
Mlékárna Polná spol. s. r. o., Za Nádražím 680, 588 13 Polná
tel.: 567 573 270, fax: 567 573 279, e-mail: mlekarna.polna@iol.cz

v kategorii Eidamské sýry
za Eidamský sýr
45% t.v.s.
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Cukrovar Prosenice
je položen v centru regionu
Haná, nejúrodnější oblasti
České republiky

Cukrovar vznikl v roce 1881 přestavbou
bývalého mlýna Strhanec na náhonu ramena
řeky Bečvy. Zakladateli cukrovaru byly čeští pěstitelé cukrovky z oblasti střední Moravy a jeho první název byl Rolnický cukrovar
akciový Prosenice. Impulsem k jeho výstavbě byly nerovné podmínky výkupu cukrové
řepy tehdejšími cukrovary na střední Moravě, které byly v majetku německého kapitálu a zvýhodňovaly výkup řepy od německých
dodavatelů.
Jeho vybudování mělo dalekosáhlý význam
nejen pro rolníky ze širokého okolí, ale i pro
obec samotnou.
Ve svých počátcích musel cukrovar překonávat
také potíže dopravního rázu, neboť veškerý materiál a zboží se musely dopravovat koňskými potahy
z nejbližších železničních stanic v Přerově a v Lipníku. Proto vstoupilo vedení cukrovaru v jednání
s ředitelstvím Severní dráhy o zřízení železniční
stanice v katastru obce Malé Prosenice. Výsled-

Firma
s dvanáctiletou
tradicí
v oblasti
zahraničního
obchodu
mlékárenskými
komoditami
a dalšími
zemědělsky
orientovanými
aktivitami

kem bylo zřízení osobní zastávky v roce 1881, nákladního nádraží v roce 1885 a konečně výstavba
nádraží na dnešním místě v roce 1897.
Z nádraží, které se stalo veřejnou stanicí až
v roce 1917, byla v roce 1910 zavedena do cukrovaru závodní vlečka. Cukrovar rovněž postavil
první most přes řeku Bečvu u Grygova a podílel
se na vybudování silnic v širokém okolí. Založení cukrovaru urychlilo také zřízení poštovního
úřadu v Malých Prosenicích v roce 1890 a cukrovar se podílel také na založení družstevní mlékárny v roce 1900 a společenské cihelny v roce
1910 v Malých Prosenicích.
Po stagnaci vlivem první světové války byla
v letech 1922 a1923 provedena rekonstrukce celého závodu a v roce 1937 postavena moderní rafinerie cukru, která se prvotřídní jakostí zboží zařadila mezi přední rafinerie Československa. Do
té doby byl cukrovar nucen prodávat surový cukr
k další rafinaci konkurenčním cukrovarům.
Druhá světová válka měla samozřejmě negativní vliv na rozvoj továrny, zejména proto, že
zde bylo vybudováno skladiště a překladiště paliva pro německou armádu. Při přechodu fronty
8.5.1945 byl cukrovar zasažen několika salvami
ruských raketometů, ale naštěstí nedošlo ke vznícení skladovaného paliva a tak byla továrna pouze palbou poškozena a nikoli zničena.
V padesátých letech se cukrovar významně
angažoval ve výzkumu zvyšování výnosů cukrovky a bílého cukru z hektaru pěstitelské plochy.
V letech 1969 – 1974 byl cukrovar intenzivně
modernizován s cílem zajistit výrobu vysoce jakostního cukru určeného k exportu do oblasti Středního východu. Zde byl tento cukr používán jako platidlo za ropu těženou na Arabském poloostrově.
Zmiňovaná modernizace se přednostně nezabývala náklady na vyráběný cukr.

V roce 1990 Česká republika ukončila svou
dotační politiku exportu cukru a vynaložené náklady na výrobu cukru se staly prioritní problematikou v další konkurenceschopnosti českých
cukrovarů. Cukrovar Prosenice proto zahájil rekonstrukci, která měla zajistit podstatné snížení
nákladů na výrobu cukru při zachování kvality
cukru společně se zvýšeným výkonem zpracování
cukrovky a výroby cukru. Tyto rekonstrukce probíhaly od roku 1991 do roku 1994. Současně byla
řešena problematika zvýšení obchodní konkurenceschopnosti cukrovaru. Proběhla výstavba cukerného sila s kapacitou 20 000 tun cukru a rozšíření sortimentu expedovaného cukru na trh..
V průběhu těchto rozsáhlých investičních
akcí došlo ke změnám ve vlastnické struktuře financujícího bankovního domu a v důsledku toho ke změně podmínek umožňující financování rozvoje cukrovaru Prosenice. Tyto nové
podmínky donutily tehdejší majitele cukrovaru
ke spojení se strategickým partnerem, kterým
se stala společnost Eastern Sugar, která v roce
1996 propustila zaměstnance a činnost cukrovaru Prosenice ukončila.
V roce 1999 koupila cukrovar Hanácká potravinářská společnost s.r.o., a tím cukrovar Prosenice zůstává v majetku českého kapitálu. Nový
majitel dokončil plánované investice, provedl velmi rychle modernizaci klíčových stanic výroby
a v roce 2000 zahájil a dokončil první kampaň.
Obnovení výroby bylo velmi úspěšné. Cukrovaru
se podařilo zajistit dostatečné množství cukrovky a produkci zvýšil o 100% ve srovnání s výrobou před uzavřením cukrovaru v roce 1996.
Od obnovení výroby v roce 2000 cukrovar
nepřetržitě modernizuje výrobu.
Byly provedeny rekonstrukce a modernizace
balicí a expediční části cukrovaru. Další investiční

kroky dopomohly k rozšíření a dosažení ještě vyšší úrovně úseků řízených počítačovou technikou,
zkrácení doby trvání kampaně a zvýšení jakostní
standardy vyráběného cukru, čímž byly splněny
normy uplatňované na trhu Evropské unie.
Vedení cukrovaru Prosenice si plně uvědomuje důležitost kvalitní vstupní suroviny, a proto
podporuje všechny své dodavatele cukrové řepy
v užívání těch nejkvalitnějších osiv od známých
světových výrobců šlechtitelů, kteří se mohou
chlubit velmi dlouhou tradicí v této oblasti. Stejně tak se cukrovar snaží poskytovat poradenskou
činnost v oblasti agrochemikálií s cílem použití
nejpřirozenějších zemědělských postupů.
V současné době je Cukrovar Prosenice držitelem roční výrobní kvóty ve výši 25 184 t cukru
bílého, určeného pro trh EU. Výrobní kapacita je
cca 30 000 – 40 000 tun cukru kvality ES 2 / EG
2/ s možností uskladnění až 20 000 tun cukru po
dobu 2 let v automaticky řízeném silu. Sortimentní portfolio obsahuje krystalový a krupicový cukr
v průmyslovém, velkoobchodním i maloobchodním balení a cukr moučkový v 1kg balení.

www.hps.cz

Vám nabízí:
 zajištění exportu

mlékárenských výrobků
mléko
máslo
sýry
sušená a zahuštěná mléka
tvarohy
syrovátka

 různé varianty zhodnocení

mléčné suroviny
 potravinářské emulgátory
a stabilizátory Palsgaard
 lisování řepkového oleje
 dodávky glycerinu
a metylesteru řepkového oleje
 dodávky živých prasat a selat
 skladování zemědělských komodit
a dodávky krmných směsí

Koubkova 13,
120 00 Praha 2 – ČR
Tel.: 222 515 398, 222 518 318
fax: 222 512 951
e-mail: interlacto@mbox.vol.cz
www.interlacto.cz

emstvím, co Vám chutn
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„Ne P R O D U K C E H O T O V Ý C H V Ý R O B K Ů :
bonboniéry, kokosová tyčinka, horké čokolády, dražé, neapolitánky,
100 g polevy, CARLA CREAM (lískooříšková pomazánka),
instantní slazená kakaová směs Granchoco, Grandchocosnack (cereální trvanlivá
tyčinka s čokoládooříškovou pomazánkou), Holandské kakao, Kakao na pečení
PRODUKCE V OBLASTI POLOTOVARŮ:
čokoláda a čokoládové polevy, pekařské a cukrářské polevy, cukrářské náplně,
fondánová hmota, kakaový prášek, polevy na mražené krémy, sójová mouka, náplňové
tyčinky do pečiva croissant, tuky vhodné k dořeďování polev a další polotovary

CARLA spol. s r. o.
Krkonošská 2850, Dvůr Králové nad Labem
carla.dk@carla.cz
www.carla.cz
tel.:+420 499 628 811, +420 499 329 113-5
GSM: +420 602 142 142
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KROMILK, spol. s r. o.
[mlékárna Kroměříž
Na Celostátní přehlídce sýrů Praha 2005
získal se sýrem

1. místo

Milky Žervé

v kategorii Čerstvé a termizované sýry neochucené.

Kromilk s.r.o..
Štěchovice 1357,?767 01 Kroměříž
573 338 750 · sekreatriat@kromilk.cz

[

1. místo
na Celostátních přehlídkách sýrů rok 2002,2003,2004,2005 v kategorii:
Eidamské sýry 20-30% t.v.s.
za Eidamský salámový polotvrdý sýr 30%

1. místo
na Celostátních přehlídkách sýrů rok 2005 v kategorii:
Eidamské sýry 40-50% t.v.s.
za Eidamský salámový polotvrdý sýr 40%
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Vítězné sýry společnosti MILTRA B s.r.o. obdržely národní značku Klasa
MILTRA B s.r.o.
569 41 Městečko Trnávka 5,
tel. 461 32 92 25, 461 32 92 92 fax. 461 32 92 16
http://www.miltra.cz
e-mail: miltra@pvtnet.cz
Obchodní kontakt:
MILTRA B s.r.o.
Sklady a expedice Moravská Třebová, Jiráskova 31
Tel. 461 31 16 39, 461 353 276 Fax. 461 31 15 69
http://www.miltra.cz
e-mail: miltramt@pvtnet.cz
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Slovenští farmáři dostali pokutu
za dohodu o cenách vepřového
BRATISLAVA (bo) – Téměř 50 slovenských farmářů dostalo od slovenského protimonopolního úřadu (PMÚ) pokutu v celkové výši 2,05 miliónu korun za uzavření kartelové dohody o velkoobchodních cenách jatečných prasat. Farmáři to odmítají.
„Toto je protisoutěžní chování, které zabraňuje spotřebiteli,
aby profitoval z ostré soutěže,“ uvedl mluvčí PMÚ Miroslav Jurkovič.
Chovatelé podle úřadu uzavřeli dohodu o cenách při prodeji
vepřového zpracovatelům. Jejich vyšší ceny se následně mohly
promítnout také do maloobchodních cen pro spotřebitele.
Farmáři verdikt antimonopolního úřadu odmítají a tvrdí, že
se na cenách nedohodli. „Nemíníme zaplatit, protože nejde o výši, jde o princip. A v principu nemáme proč platit, protože jsme
podle mého názoru nic neporušili,“ řekl jeden z chovatelů. Proti
rozhodnutí PMÚ se farmáři mohou odvolat.
Na postupný růst cen vepřového masa během roku upozornili
zpracovatelé masa, podle nichž se zvýšení velkoobchodních cen
za kilogram masa o jednu korunu promítne do tří až pětikorunového nárůstu pro spotřebitele.

FAO zkoumá dopad katastrofy v Asii na zemědělství a rybolov
ŘÍM (dra) - Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) studuje dopad ničivých vln cunami
v jižní Asii na zemědělství a rybolov této oblasti. Pracovníci římské organizace chtějí na místě
určit rozsah okamžité nutné pomoci v koordinaci
a zkoumají i možnosti dlouhodobého oživení postižených společenství, uvedla dnes FAO.
„Tato společenství ztratila všechny své produktiv-

ní majetky,“ uvedla vedoucí odboru mimořádných
operací FAO Fernanda Guerrieriová. Za nejnaléhavější označila dodávky zdravotnických potřeb, čisté
vody, potravin a zajištění ubytování a hygienického
zázemí. „Postižená společenství však musí obnovit
produktivní aktivity co nejdříve, aby se mohla uživit
sama a aby zabránila masové migraci do již přelidněných měst,“ uvedla Guerrieriová.

Státy v jižní a jihovýchodní Asii postihlo silné
zemětřesení, doprovázené ničivými mořskými vlnami cunami.
Zvláště těžce byly zasaženy oblasti živící se
rybolovem. FAO konstatovala, že ztráta lodí
a rybářských potřeb bude znamenat ztrátu živobytí zvláště pro domácnosti chudých rybářů. Ti nebudou schopni svá zařízení nahradit

Z A J Í M A V O S T I
RÝŽOVÁ SMĚS PRO
BEZLEPKOVÝ CHLÉB
Potravinářští vědci se snaží obohatit trh přísadami vhodnými pro spotřebitele, kteří nemohou
jíst pšeničné, žitné a ječné výrobky, protože obsahují lepek. Technologové z USA tvrdí, že vyvinuli celozrnnou rýžovou chlebovou směs vhodnou
pro všechny, kdo trpí celiakií, tj. nesnášenlivostí
obilných bílkovin lepku.
Vývoj bezlepkového celozrnného chleba, který je
nejen chuťově dobrý, ale má též náležitou texturu, je
obtížným úkolem, protože proteiny lepku se podílejí na viskozitě chleba a ostatních pekařských výrobků. Celiakie je onemocnění, které se může u člověka
projevit v jakémkoli věku. Postihuje zhruba jednoho
člověka z tisíce a vyskytuje se často i u několika členů rodiny. Lidé s tímto onemocněním nesmějí konzumovat chléb, pečivo, zákusky a jiné výrobky, které
se vyrábějí z mouky obsahující lepek.
Ranjit Kadan, potravinářský technolog z ARS,
vyvinul celozrnný rýžový chléb s texturou srovnatelnou s celozrnným pšeničným chlebem. Rýže je
jednou z nejsnáze stravitelných obilovin a může
být konzumována i lidmi trpícími celiakií. Kadan
experimentoval s různými kultivary rýže a s různou velikostí částic mouky, až nalezl optimální
kombinaci. Výsledný celozrnný rýžový chléb má
dobrou chuť a texturu obdobnou jako jeho pšeničná varianta. Tento chléb byl Asociací amerických celiatiků označen za celozrnný rýžový výrobek mnohem lepší jakosti, než jsou ostatní takovéto výrobky v současnosti běžně dostupné na
americkém trhu, protože neobsahuje ani jiné potenciální alergeny jako je mléko a vejce.
V současnosti probíhá hledání optimálních
podmínek pro provoz výrobního zařízení pro přípravu a pečení celozrnného rýžového chlebového těsta. Počáteční výsledky ukazují, že nově vyvinutá přísada může být úspěšnou alternativou
pšeničné, žitné či ječné mouky možná i pro jiné
pekařské výrobky. K dobrým výsledkům dospěli též vývojoví pracovníci v Irsku. Ti informovali,
že zlepšili jakost bezlepkového chleba použitím
kombinace bramborového škrobu a rýžové mouky. Tato kombinace vedla ke zlepšení chutě, textury i objemu chleba. Byly též použity dva hydrokoloidy – xantanová guma a HPMC (derivát
celulózy) – které pomáhají vázat ostatní přísady
dohromady, a to zejména díky své silné schopnosti vázat vodu. Projekt byl realizován v součinnosti
s obdobným výzkumem jiných bezlepkových výrobků (např. korpusů pro pizzu), který probíhal
na University College Cork v Irsku.

Vědci na obou stranách Atlantiku se v současnosti zaměřují na potravinářské proso. Cílem jejich snah je přenést tuto bezlepkovou cereálii zatím v potravinářství velmi málo využívanou do
receptur základních pekařských výrobků jako je
chleba, sušenky, korpusy pizzy a těstoviny. V současnosti se výzkumníci snaží zjistit chemické příčiny toho, proč jsou např. z hlediska textury chleba určité hybridy prosa lepší kvality než jiné.
Aspekt bezlepkovosti je nejpodstatnějším důvodem výzkumu prosa, otázka ceny plodiny však
též není zanedbatelná. Proso je ve srovnání s tržními cenami pšenice, sóje či kukuřice mnohem
levnější. Jestliže budou technologové ve vývoji nových receptur úspěšní, potom se proso může stát
levnějším zdrojem přísad než je pšenice. K náhradě pšenice prosem již došlo např. v oblasti živočišných krmiv. V roce 2004 Evropa importovala
1,5 milionu tun prosa, což je obrovský nárůst ve
srovnání s pouhými 12 000 tunami dovezenými
v roce 2003.
Roční celosvětová produkce prosa je přibližně 60 milionů tun. Pěstitelsky nenáročné, odolné
proso se pěstuje hlavně v Africe (21 milionů tun),
následuje Severní Amerika se 16 miliony a Asie
s 11 miliony tun. Evropa má skrovnou celkovou
roční produkci ca 700 000 tun, na níž se podílí
hlavně Francie a Itálie.

NOVÁ TECHNOLOGIE
MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ
OBALŮ
Společnost Thermo Electron vyvinula systém
Inscan X-Ray, který je podle tvrzení firmy bezpečnou vysokorychlostní technologií k monitorování úrovně míry plnění obalů a správnosti jejich
uzavření. Systém je určený pro výrobce, aby jim
pomohl dosáhnout vyšší efektivnosti nákladů. Detekování nedostatečného naplnění či přeplňování
obalů a chybějících či špatně aplikovaných uzávěrů obalů může z celoročního ekonomického hlediska přispět k velmi významným úsporám.
Dalším důvodem k používání tohoto systému mimo důvodů ekonomických je skutečnost,
že pravidla EU zavazují výrobce potravin nést plnou zodpovědnost za výrobky, které produkují,
a za zavedení systémů, které jim umožní zajistit
bezpečnost a jakost potravin, které vyrábějí nebo
s nimiž nakládají. K tomu patří jak aplikace principů systému HACCP, tak použití systémů zajištění jakosti. Často se tak děje formou certifikace firmy.

Z E

a bez pomoci nebudou mít ani dostatek potravin.
V zemědělství Guerrieriová označila za hlavní
úkoly pomoc při obnově produkce. To zahrnuje
zajištění dodávek semen, hnojiv, nástrojů, drobného hospodářského zvířectva a pomoci při rekonstrukci infrastruktury, například zavlažovacích
systémů nebo tržních a skladovacích struktur.

S V Ě T A

Zařízení Inscan je vhodnou součástí obou výše
zmíněných systémů. Je vhodný pro přesné měření
a kontrolu jakosti zejména u nápojových plnících
linek. Systém využívá patentovaný software, který
za pomoci rentgenové technologie vytváří dvourozměrný obraz, který detailně zachycuje oblast
hrdla plněné nádoby a jejího uzávěru. Operační
rychlost zařízení je 2400 obalů za minutu.
Společnost Thermo uvádí, že tato z hlediska
ovládání a zajištění zdravotní nezávadnosti potravinářského výrobku nejprogresivnější technologie pořizuje detailní obraz inkriminované části
obalu. Vzhledem k tomu, že systém je schopen
rozlišovat mezi tekutinou a pěnou, je významně
snížený počet neoprávněných vyřazení výrobků
v důsledku falešné detekce vady plnění či uzavření obalu. Systém simultánně monitoruje několik
parametrů: úroveň hladiny náplně, čistý objem
náplně, nedostatečné naplnění obalu nebo jeho
přeplnění. Rozlišuje mezi kapalinou a pěnou, měří tlak a detekuje chybějící nebo špatně nasazený
a uzavřený uzávěr ( víčko, korunku nebo jiný typ
uzávěru). Kontrolní systém uzávěrů InView vyřazuje obaly se špatně aplikovanými uzávěry. Tím
zabraňuje jednak poruchám a prostojům plnicí
linky, jednak potenciálním stížnostem spotřebitelů na nekvalitní výrobek.
Možnosti tohoto monitorovacího systému jsou
však mnohem širší. Operační režim InScanu je
volitelně nastavitelný podle typu plnicí hlavy a jejich ventilů na plnicí lince. Systém zaznamenává monitorovaná data a na základě jejich analýzy
zpětně upravuje nastavení plnicí hlavy tak, aby výkon plnicí linky byl optimální. Společnost Thermo Elektron sídlící v USA má roční obrat více
než 2 miliardy dolarů a zaměstnává přibližně 10
tisíc lidí ve 30 zemích.

BIODEGRADABILNÍ
NÁDOBA NA PEČENÍ
Společnost Biosphere Industries založená před
třemi roky týmem bývalých geologů a leteckých
inženýrů jako výzkumná společnost pro obalové
materiály šetrné k životnímu prostředí tvrdí, že
její “pekáč” na jedno použití, vhodný k přípravě
řady pečených výrobků, např. pečiva, moučníků,
masných výrobků, je prodejný za polovinu ceny
jiných plastů vhodných k pečení. Úspory výrobních nákladů na tento biodegradabilní “pekáč” ve
srovnání s náklady na výrobu hliníkových tácků
představují 20 až 30 procent.
Biodegradabilní nádoba na pečení firmy Biosphere je vyrobena z nově vyvinutého mate-

riálu PPM 100, který se skládá především ze
škrobu, malého množství organických aditiv
a nedřevní vlákniny, která vytváří strukturu materiálu. Materiál neobsahuje žádnou neorganickou
hmotu ani plasty. Je stabilní, pevný, tvarově stálý. Při kompostování dojde k úplné degradaci do
60 dnů. Jediným odpadním produktem při výrobě PPM 100 a výrobků z něj je pára. Podle vyjádření výkonného ředitele firmy tato nová technologie předběhla současné konkurenční technologie o několik let. Podle jeho mínění nízká cena
a funkčnost “pekáče” bude představovat velkou
konkurenční výhodu. “V minulosti výrobci nabízející biodegradabilní alternativní obaly šli na trh
s cenově nekonkurenčním výrobkem a očekávali, že zpracovatelé potravin a spotřebitelé budou
ochotni za biodegradabilitu výrobku zaplatit extra cenu. My se pokoušíme nabídnout takové řešení, kdy uživatelé nebudou muset platit nic navíc,”
řekl. PPM 100, který může být použitý pro celou
škálu potravin od salátů po zmrzliny, je však pořád ještě dražší než obaly ze styrofoamu (forma
expandovaného polystyrénu). Tato skutečnost je
pro vývojový tým Biospheru velkou výzvou. I tak
však biodegradabilní obaly vyráběné bez využití
fosilních paliv (např. nafty pro výrobu plastů) budou mít určitě slibnou budoucnost, protože roste
zájem jak spotřebitelů, tak některých vlád o snížení emisí oxidu uhličitého a množství odpadů.
Evropská unie např. nedávno navrhla daně na odpady obalů produkované firmami.
V posledních několika týdnech se na trhu objevil další biodegradabilní obal. Výrobcem je nizozemský dodavatel obalů RPC Bebo Nederland.
Jeho biodegradabilní kontejner je z polyaktivního materiálu, který byl vyrobený z renovovatelných energetických zdrojů, základem je kukuřičný škrob.
Biosphere se připravuje využívat k výrobě obalů svá vlastní výrobní zařízení v Malajsii a buduje nový závod v USA. Společnost chce uplatnit
svoji nádobu na pečení a materiál PPM 100 zejména v Evropě. V současnosti je materiál testovaný v nezávislých laboratořích v USA a v Kanadě a hodnocený v Ústavu pro biodegradabilní výrobky. Biosphere očekává, že PPM 100 získá brzy
certifikaci.
Biosphere pracuje rovněž na vývoji obdobného
materiálu PPM200, který by měl byl odolný vůči podmínkám generujícím vysokou vlhkost a páru. Tento materiál by tedy byl vhodný na výrobu
nádob na kávu a polévky nebo tácků na mražené
hotové pokrmy a jiné teplé nebo studené potravinářské výrobky.
T. Oldřichová, ÚZPI
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Palas: Čeští zemědělci si vstupem do EU polepšili
Berlín (egi) – Česká republika patří k nejúspěšnějším novým členům EU, pokud jde
o čerpání financí pro zemědělství z unijních
programů, řekl v Berlíně na tiskové konferenci během veletrhu Grüne Woche ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas. Čeští zemědělci
získali loni ze zdrojů EU i dorovnávacích příspěvků z tuzemska více než 26 miliard korun,
tedy o 12 miliard více než v roce 2003.
„Pro letošní rok počítáme s dalším navýšením
podpor do venkovského prostoru na úroveň 28,5 miliardy korun,“ řekl Palas. Na významném zemědělském a potravinářském veletrhu Zelený týden (Grüne Woche) v Berlíně byla Česká republika hostitelskou zemí. Slavnostní večer proto patřil písním Karla Gotta, baletu souboru Národního divadla a potravinám, které na pohoštění dodala řada českých
firem. Největší zájem byl ale o pivo, které teklo proudem z mnoha píp.
Česko stejně jako ostatní nové členské země dostává od EU jen část přímých plateb patnáctky. Letos mají dostat zemědělci 30 procent úrovně patnáctky a stát jim může platby dorovnat do výše 60
procent. Ministr se k této úrovni chce co nejvíce přiblížit. Na dotaz naší redakce co říká ministr slibu
nové komisařky Mariann Fischer-Bölové dále již nesnižovat podpory zemědělců, Jaroslav Palas řekl.

„Jsem jen rád, že podpora našich zemědělců se nebude snižovat a určitě se dodrží kalendář navyšování přímých plateb. Ty by měly být u nich na stejné finanční úrovni jako u farmářů starých členských zemí EU v roce 2013.“
Podle Palase se situace v zemědělském sektoru po
vstupu ČR do EU zlepšila a podle evropského statistického úřadu Eurostat zaznamenalo Česko po vstupu do EU nárůst příjmů pro zemědělství o 108 procent. Česká republika včas vybudovala potřebné instituce pro přijímání peněz, což také hrálo roli.
„Náš trh není zaplaven potravinářskými výrobky z ciziny,“ pochvaloval si ministr. Připustil, že zemědělci se vstupu do EU obávali, ale jejich obavy se
podle něj nenaplnily.
Česká republika je letos partnerskou zemí veletrhu, který potrvá do 30. ledna a podle odhadů přitáhne na půl milionu návštěvníků. Česko má na veletrhu tradiční zastoupení potravinářských firem,
jeho stánky letos vypadají jako typické české „městečko“ i s „náměstíčkem“. Nejvíce šly na odbyt hořčice firmy Bonech, která si jen ověřila, že o tento
sortiment je v EU velký zájem. V nabídce bylo dále
české pivo, které se prodávalo více než dobře, a pivní stánky byly doslova neustále v obležení. Ochutnávalo se i u mlékárny Olešnice a na odbyt šly uzeniny od Chov servisu, vynikající byly i koláče českých a moravských pekařů, a i tam bylo plno.

Druhý den po zahájení Grüne Woche se ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas setkal na českém stánku mimo jiné se spolkovou ministryní pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství SRN Renate Künast.
(Na snímku zleva).

Mlékaři z Olešnice se snaží proniknout na trhy sousedů
Berlín (egi) – Ladislav Liška, obchodní ředitel Mlékárny Olešnice, je na Grüne Woche
v Berlíně již poněkolikáté.
Proč opakovaně jezdí na Grüne Woche vystavovat sýry a další mlékárenské výrobky z Olešnice? „Je to investice do budoucna,“ řekl. „Loni a předloni byla účast nevýhodná, platily celní
bariéry a veterinární omezení. Vloni dovézt zboží do Berlína bylo náročné a drahé. Letos odpadly celní bariéry. Tím, že máme veterinární a hygienické podmínky splněné a jsme držiteli potřebného certifikátu, můžeme vyvážet bez omezení.“
„Letos je účast pro nás finančně přijatelnější. Jde
nám o to, aby se návštěvníci veletrhu, ale i obchodníci seznámili s našimi výrobky, dále nám
jde o kontakty s dovozci,“ řekl ředitel Liška.
Mlékárna Olešnice patří mezi 10 největších
mlékáren v České republice. Nachází se nedaleko Kunštátu. „Nakupujeme denně 200 tisíc litrů
mléka. Vyrábí se široký sortiment, hlavní komoditou je máslo. Nyní vzhledem k posilování koruny je nevýhodným exportním artiklem,“ vysvětlil
dál ředitel. Mlékárna se může pochlubit výrobou
čerstvého mléka. Výrobní postup u tohoto výrobku je šetrný k nutriční hodnotě mléka. Čerstvé
mléko balené v kartonech má 8denní minimální
trvanlivost. Mlékárna vyrábí mléko i ve speciálních konvičkách, které má označení eko. Toto balení má jednu velkou přednost, obaly se samy časem rozpadnou. Další produkt je smetana

Na sýry se zaměřil i ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu Jan Höck, který doprovázel při
návštěvě českých prezentací na Grüne Woche ministra zemědělství ČR Jaroslava Palase.

a podmáslí, ochucené kefírové nápoje, nezanedbatelnou částí produkce jsou sýry, které byly
vystavené v Berlíně. Ochucené sýry šly velmi na
odbyt. Jejich základem je bílý sýr vyráběný pro
země Blízkého východu, ochucuje se různými
druhy koření. Dalším sýrem uvedeným nedávno
na trh je Imperiál, jeden je mírně osolený a druhý
typ, Imperiál s pažitkou.
Másla z dovozu z Polska s nižší 11 korunovou
cenou konkurují tuzemským, která se prodávají
za 13-13,50 Kč, čtvrt kilové balení. „Hlavní problém je v síle koruny vůči euru. Koruna posiluje i vůči dolaru. „Hrdost, že koruna posiluje, je
zavádějící, čím silnější koruna, tím těžší uplatnění je na zahraničním trhu. Dovozci jsou na tom
lépe. V mlékárně Olešnice je nyní zájem o proniknutí do blízkých zemí jako je Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko.V Polsku
šanci nemáme. Pomalu se dostáváme na Slovensko a do Maďarska, něco se vyveze i do Německa a Rakouska. Šli jsme i do Itálie, tam je ale propad cen velmi citelný. Podle italských partnerů je
to částečně vývozem jihočeských producentů do
Německa. Němci naše mléko ale nezpracovávají,
ale okamžitě putuje přes ně do Itálie, kde to způsobilo propad farmářských cen.
„Ministerstvo se snaží reagovat, má ale svázané ruce tím, že jsme členy EU. Bohužel taková snaha ochránit výrobce a svým způsobem naše zemědělce se dá velmi těžce prosadit,“ uzavřel
Ladislav Liška.

Na Grüne Woche
měl svou expozici
i Státní zemědělský
intervenční fond
– odbor
pro marketing.

Nová zemědělská komisařka nechce
dál zemědělcům krátit dotace
Berlín – Nová zemědělská komisařka Mariann
Fischer - Bölová při svém slavnostním vystoupení na
Grüne Woche mimo jiné řekla, že zemědělství má
mnoho funkcí. Je svým způsobem nezastupitelné a
má velký vliv i na údržbu krajiny, její utváření a péči

o ni. „Není možné proto dál zemědělcům ubírat z peněz , které jim náleží,“ řekla komisařka. „Rozhodně
se zasadím o to, aby se dál tok podpor nezužoval. Nebylo by to pro budoucnost rozvoje venkova dobré,“
uvedla.
Text a foto E. Línková

Na snímku
Mgr. Evžen Staněk,
ředitel odboru,
u potravinářských
výrobků
z České republiky.
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Vinařské oblasti a podoblasti České republiky
P R O F. I N G . V I L É M K R AU S , C S c .

Vinařská oblast
MORAVA
Oblast se rozprostírá mezi
48°40´ severní šířky v jižním cípu Jižní Moravy a mezi 49°20´
v okolí Brna. Roční průměrná
teplota je 9,42°C, průměr ročních srážek je 510 mm a průměrná délka slunečního svitu je
2.244 hodin podle 78 letého průměru zjištěného na Šlechtitelské
stanici vinařské Ve velkých Pavlovicích. Na jižní
Moravě je 80 % ročníků s dobrou, výbornou a vynikající jakostí vína a jen 20% ročníků přináší jakost horší. Klima je přechodné s příklonem k vnitrozemskému, s občasnými vpády vlhkého atlantického vzduchu i ledového z vnitrozemí. Vegetační
období je poněkud kratší nežli v západní Evropě,
ale zato vyniká ve většině let vyšší tepelnou intenzitou letních měsíců, což působí příznivě na zkracování vegetačních fenofází révy a umožňuje tak
i pěstování odrůd s pozdním vyzráváním hroznů,
dávajících vysoce jakostní vína. Zrání hroznů probíhá na Moravě pomaleji, a proto se v nich udrží
a koncentruje větší množství a větší rozmanitost
aromatických látek. Moravské vinařské podoblasti mají výborné předpoklady pro tvorbu bílých vín
se zajímavým spektrem vůní a kořenitosti, které
doplňuje látková plnost z moravských úrodných
půd. Souhru vůní a chuti podtrhují svěží kyseliny
povzbuzující k opětovnému doušku harmonického a pro jednotlivou podoblast charakteristického
vína. Moravská červená vína provázela odjakživa
venkovskou stravu a posilňovala vinaře v jejich těžké práci. Poněkud tvrdší chuťový projev však nikdy
nepostrádal zemitou pravost doprovázenou uchováním plodového charakteru červeného vína. Charakter červených vín se začíná v poslední době měnit
pod vlivem uplatňování soudobé technologie červených vín, která jim dodává více vláčné jemnosti.
Líbezná jihomoravská krajina a její jedinečné přírodní podmínky vtiskují vínům svéráznost, která je
hlavním předpokladem pro trvalý zájem o jedinečnost v nepřeberném množství.
Ve vinařské oblasti Morava je 311 vinařských
obcí a v nich je 1 131 viničních tratí se zaregistrovanou plochou 17.980 ha vinic, na nichž hospodaří 18 139 pěstitelů.

Později se ke stejnému účelu užívala měkká vína
Portugalského šedého. Teprve po druhé světové
válce, kdy se rozmohly výsadby odrůdy Müller–
Thurgau, vzniklo nejlepší řešení k tvorbě směsných vín, která se stala základem nejrůznějších
bílých vín známkových. Kromě toho dává Müller–Thurgau i vlastní odrůdová vína velmi dobré
jakosti a dá se s ním počítat i na méně výhodných
polohách. Současná tendence usměrněných úrod
hroznů a sklizně v pozdních termínech dávají na
Mikulovsku vyniknout odrůdovým vínům z Ryzlinku vlašského i z Veltlínského zeleného v kategorii jakostních vín s přívlastkem. Znovu se můžeme kochat vynikající pitelností odrůdových vín
těchto dvou tradičních odrůd Mikulovska. Tam,
kde nechybějí technologické zkušenosti, jsou Ryzlinky vlašské z vápenitých půd Pálavy a Veltlínské
zelené z místních spraší víny, která se nepodbíze-

Současný vývoj sortimentu odrůd na Mikulovsku ukazuje, že dnešní pěstitelé révy dali při
výsadbě nových vinic přednost evropským trendům na jakost a autentický původ vína z jedné,
význačnými přírodními podmínkami nadané viniční polohy, která může dávat víno nezaměnitelné osobitosti. Od doby, kdy tu začali Ing. Josef Peřina a jeho syn Zdeněk tvořit spolu se sílícím uvědoměním dalších podpálavských vinařů
význačná odrůdová vína z jednotlivých poloh
krajiny, stoupnul zájem o výsadby dalších odrůd pro kvalitní bílá vína. Zvětšila se plocha
vápnomilné odrůdy Chardonnay (274 ha), jejíž světová obliba zlákala i místní vinaře, aby
jí dali přednost před dříve hojně zastoupeným
Rulandským bílým, které neprávem ustoupilo
do pozadí (174 ha). Kvalita vín obou burgundských odrůd je tu na vápenitých půdách výbor-

jí, nikdy neunaví a jejich zralá kyselina udržuje
mysl i jazyk v pohotové pozornosti.
Podél silnice z Vídně do Mikulova a do Brna
je mnoho viničních tratí, které bývaly a dodnes
jsou osázeny Ryzlinkem vlašským a Veltlínským
zeleným. Takové zaměření vzniklo v 19. století jako výraz potřeby vhodné suroviny pro vzrůstající výrobu šumivých vín v rakouské metropoli Vídni. Tvrdým bílým vínům z těchto dvou odrůd se
říkalo „Brünnstrassler“ (vína z okolí silnice Vídeň – Brno). Středisky obchodu s nimi byl rakouský Poysdorf a moravský Mikulov. Počátkem
20. století působilo v Mikulově 17 obchodníků vínem a v Dolních Dunajovicích jich bylo 18. Na
Mikulovsku byla již tenkrát tři vinařská družstva
– v Novosedlích, Perné a v Brodě nad Dyjí. V té
době patřilo Mikulovsko k největším producentům jihomoravských vín. Všichni vinaři tu věděli,
že nosnými odrůdami jejich krajiny jsou Ryzlink
vlašský a Veltlínské zelené. Zaměření na surovinu pro šumivá vína využila po připojení Valticka
k Československu v roce 1920 i nově vzniklá akciová společnost Société Vinicole, založená ve Valticích v roce 1923. Podnik vznikl ze spolupráce
francouzské šampaňské firmy HEIDSIECK, rakouské firmy R.SCHLUMBERGER z Vöslau,
jižně od Vídně a z ústřední správy Lichtenštejnských majetků, která poskytla k výrobě šumivých
vín mohutný Křížový sklep ve Valticích.

ná, se svéráznými, jemně květinovými tóny aromatických látek,
jak je dovede vyprodukovat umírněná sklizeň
na vápenité půdě. K oběma burgundským odrůdám se přidružila i třetí, Rulandské šedé (208
ha). Jeho výsadby jsou odrazem touhy získávat
větší podíl vín v kategorii jakostních vín s přívlastkem vyšších stupňů. Je zajímavé, že současní milovníci moravských vín našli cestu k vínům této
odrůdy. Snad proto, že v nich bývá i nižší obsah
kyselin. Byly doby, kdy se vína Rulandského šedého velmi těžko prodávala pro jejich často nevýrazný odrůdový projev. Na Mikulovsku se významně
rozšířily plochy dalších dvou jakostních odrůd –
Ryzlinku rýnského (338 ha) a Sauvignonu (305
ha). Zatímco tu bývaly zkušenosti s Ryzlinkem
rýnským v některých viničních tratích Popic tradičně dobré, bývala tu odrůda Sauvignon jen přidávána do směsi odrůd, jaká zaplňovala některé
ze starých vinic. V obcích severně od Pálavy mívala dobrý zvuk vína Tramínu červeného (145 ha),
případně i Neuburského (83 ha), což lze vysvětlit jako vliv hustopečských školkařů, kteří množili
révu hlavně pro Velkopavlovicko. Ze starých dob
zůstává ve vinicích ještě značná plocha Veltlínského červeného raného (101 ha), které se již nevysazuje a brzy téměř vymizí nejen na Mikulovsku.
Mikulovsko je především oblastí bílých vín, alespoň ve viničních tratích kolem Pálavy. Směrem

Vinařská podoblast
MIKULOV
Město Mikulov se stalo záhy významným vinařským střediskem díky výborným viničním polohám v bezprostřední blízkosti města. Po stránce ekologické je Mikulovsko svébytným celkem
v rámci mikulovského bioregionu. Území zabírá
Dunajovické vrchy náležející k vněkarpatským sníženinám (285 m n. m.), vápencová bradla Mikulovské vrchoviny (550 m n. m.), Valtickou pahorkatinu, náležející mezi vnitrokarpatské sníženiny (do
250 m n. m.) a pískovou plošinu Bořího lesa, která
patří ke kvartérním sedimentům Vídeňské pánve.
Z celé podoblasti se pouze nivy řek Jihlavy a Dyje
řadí do bioregionu dyjsko–moravského. Vinařskou
podoblast Mikulov charakterizují vápencové elevace Pavlovských vrchů, tvořené jurskými vápenci. Bradlo je obklopeno sedimenty křídového stáří, k nimž patří vápenité jíly a jílovce. Půdy vzniklé
na horninách bradel mají větší nadbytek vápníku
a nedostatek draslíku, fosforu a někdy i hořčíku
a stopových prvků. Na západním okraji jsou terciérní písky a jíly Karpatské předhlubně s nedostatkem fosforu a s vyšším obsahem bóru. Na východě
jsou do značné míry rozšířeny mocné sprašové návěje, které mají dostatek minerálních živin a zvýšený obsah bóru. Podnebí je velmi teplé a suché. Krajina má celou řadu mimořádně teplých poloh a je
nejteplejší moravskou vinařskou podoblastí.
V podoblasti je 30 vinařských obcí se 182 viničními tratěmi a se zaregistrovanou plochou
4.737 ha vinic. Na nich hospodaří 2 350 pěstitelů. Nejvýznamnější odrůdou tu je Ryzlink vlašský
(728 ha), doprovázený na hlubších půdách odrůdou Veltlínské zelené (486 ha). Hned za nimi následuje Müller–Thurgau (384 ha). Výsadby těchto tří odrůd jsou poplatné dřívějšímu směrování
produkce hroznů na vyšší výnosy. Kdysi se mírnila na Mikulovsku tvrdost kyselin Ryzlinku vlašského a Veltlínského zeleného přídavkem vína
z Veltlínského červeného raného, jehož výsadby
tehdy propagoval ředitel vinařské školy v Klosterneuburgu A. Babo. Podle něho se tu lidově říkalo Veltlínskému červenému ranému „Babovina“.

k podoblasti Velké Pavlovice stoupají i plochy
modrých odrůd. Z nich se nejvíce rozšířilo Svatovavřinecké (350 ha) a dá se říci i právem. Dává
tu vína odrůdově charakteristická, se střední plností, dobrou barevností a s tóny zralých višní ve
vůni. K jeho rozšíření došlo až s nástupem vzniku
velkých viničních celků a s používáním vysokého
vedení révy. Druhou nejvýznamnější modrou odrůdou se tu stala po nových výsadbách vinic Frankovka (248 ha). Vinaři vsadili na známost a oblíbenost jména před dalšími modrými odrůdami jako je Rulandské modré (167 ha), o němž se kdysi
ve středověku mluvilo v souvislosti s vinicemi na
Pálavě. Je pravděpodobné, že by jeho víno mohlo
na vápenitých půdách dosahovat zvláštní jemnost
kořenitosti, která mu je vlastní. Jsou tu i větší plochy odrůdy Zweigeltrebe (182 ha). V touze po získání červených vín s kabernetovou příchutí byly
vysazeny Cabernet Sauvignon (89 ha) a Cabernet
Moravia (26 ha). V pozadí zůstal Modrý Portugal
(87 ha) a odrůda André (29 ha).
Vinice v Podpálaví se kdysi rozrůstaly nejen zásluhou šlechty, ale i měšťanů Mikulova, případně
jiných osob přespolních, které tu zakládali v příhodné krajině své vinohrady. Často to byli měšťané Brna, pro které ležel Mikulov na spojnici s Vídní. Sirotci z Wahingen, stavitelé Siročího hradu
na Pálavě, získali pozemky pod Pálavou a byli
pravděpodobně zakladateli obce Perná, jejíž obyvatelé zkulturnili krajinu vinicemi. Touto činností byl asi zahájen i proces reluice odvodu desátků a berní v peněžité formě místo původních dávek naturálních. Ke královskému hradu Děvíčky
patřily vinařské obce Pavlov, Věstonice, Milovice a Strachotín. Roku 1298 byla založena nová viniční hora v Milovicích a v roce 1309 další u nově
vzniklé obce Horní Věstonice. V roce 1249 se dostávají na Mikulovsko Lichtenštějni a snaží se své
majetky vytrvale rozhojňovat, což je patrné z urbáře z roku 1414. Za jejich vlády došlo k reluici
naturálních dávek v dalších obcích. Přeměna na
peněžité platby byla určitou pobídkou k lepší péči o vinice, což se později potvrdilo. Lichtenštejni, podobně jako i jiná šlechta, měli zájem o rozšiřování vinic i mezi drobné držitele, kteří neměli jinou půdní držbu a nevlastnili kapitál potřebný
k založení vinice. Proto zakládala vinice šlechta
a po jejich vysázení je rozdělovala na malé díly,
které si museli dovést do plodnosti nájemci sami.
Těmto malým vinicím se říkalo „sacze“ a bývaly
prvních šest let osvobozeny od všech dávek. V 15.
století přibývalo v Mikulově přespolních držitelů
vinic hlavně z řad měšťanů brněnských. Mikulov
se tak zařadil mezi hlavní centra moravské produkce vína – Hustopeče, Znojmo, Mikulov.
V území osázeném vinicemi byli nejrůznější držitelé vinic a bylo nutné sousedské, vlastnické i právní poměry mezi různorodými vlastníky vyřešit na
podkladě psaného horenského práva. Taková práva obsahovala souhrn předpisů o vinicích a hospodaření na nich. Na Mikulovsku se většinou užívalo
horenské právo Falkenštejnské a jeho místní úpravy. S příchodem Adama Ditrichštejna do Mikulova v roce 1574 se zvýšilo úsilí o zakládání nových
vinic, jak ukazuje urbář z roku 1582. Současně bylo nově organizováno zámecké sklepní hospodářství a opět vzrostl zájem vrchnosti o naturální dávky z poddanských vinic, aby bylo možné zámecké
sklepy naplnit vínem. Potřeba vína stoupala a obchod vínem přinášel všem dobré zisky.
Velkou zásluhu o budování vinic a sklepů na
Moravě, a na Mikulovsku zvlášť, měli novokřtěnci, kteří se v druhé polovině 16. století začali na
Moravu houfně stěhovat ze Švýcarska a Německa. Přinášeli s sebou mnoho nových poznatků
o pěstování révy a výrobě vína. Právě to byli tito
habáni, kteří k nám přinesli ze západní Evropy
odrůdu Sauvignon. Snad to byla i jejich zásluha,
že se kvalita moravských vín v té době zvýšila. Vína z Mikulovska stála v popředí. Jejich výbornou
kvalitu vysoce ohodnotil biskup Stanislav Pavlovský při své vizitační cestě po Mikulovsku v roce
1582. Když v roce 1784 seřadil moravský zemský
fyzik Řehoř Volný moravská vína podle kvality do
tříd, byla vína z Mikulovska na předních místech:
I. třída jakosti byla vína ze Sedlce, Mikulova, Popic, Dolních Dunajovic a Velkých Pavlovic. II.třída jakosti vína z Rakvic, Zaječí, Přítluk, Pouzdřan,
Věstonic, Velkých Bílovic a Němčiček. III.třída jakosti vína z Křepic, Nosislavi, Velkých Němčic,
Židlochovic, Dolních Bojanovic a Prušánek.
Vinařství mělo pro Mikulovsko od nejstarších
dob velký význam. To se obrazilo i v odborném
školství. V Mikulově byla zřízena Státní ovocnicko–vinařská škola dvouletá a ve Valticích Zemská
vinařsko–zahradnická škola, založená již v roce
1873.
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BALENÍ POTRAVIN,
balení potravin v modifikované atmosféře
DOC. ING. JIŘÍ ŠTENCL, DrSc., MZLU V BRNĚ
Kvalita skladovaných potravin je
zásadním způsobem ovlivňována
okolním prostředím. V důsledk u
působení vnějších
vlivů může docházet u potravinářských produktů ke změnám mikrobiálním (plísně, kvasinky, bakterie), enzymatickým, chemickým (především oxidace) a fyzikálním (především vysoušení). Jejich intenzita je obecně závislá
na parametrech vnějšího prostředí. Cílenou změnou složení okolní atmosféry
lze dosáhnout zpomalení nebo i úplného zastavení nežádoucích pochodů v potravinách a tím prodloužení jejich údržnosti. Na tomto principu je založena
moderní ochrana balených potravinářských produktů: balení v modifikované
atmosféře (MAP – Modify Atmosphere
Packaging), respektive balení v řízené atmosféře (CAP – Controlled Atmosphere Packaging). Termín MAP je většinou
spojován se spotřebitelskými baleními,
zatímco CAP s volně loženými produkty ve skladech. MAP zahrnuje balení vakuové (VP – Vacuum Packaging) a tzv.
rovnovážné (EP – Equilibrium Packaging). VP spočívá v odstranění všech plynů a par z okolí potraviny v takové míře,
aby obsah kyslíku klesl pod hodnotu 1%
z původního množství. Principem EP je
snaha o dosažení rovnovážného a stabilního stavu (nulové sdílení hmoty, eliminace oxidačních reakcí atp.) mezi potravinou a vnějším prostředím. V praxi se

Plyn nebo směs plynů

Poživatina

25% CO2 a 75% O2
80% N2 a 20% CO2, 100% N2,
60% N2 a 40 % CO2

Čerstvé maso

100% CO2 nebo 20% N2 a 80 % CO2
Směs N2, CO2, O2

Drůbež
Ryby (procentuální složení
závisí na druzích ryb)
Nápoje sycené CO2
Ostatní nápoje

Šunka a uzeniny

100% N2
100% CO2
100% N2, 80% N2 a 20% CO2,
90% N2 a 10% CO2

Jogurty a tvarohové dezerty

100% CO2, 70% N2 a 30% CO2,
40% N2 a 60% CO2
100% N2
90% N2 a 10% CO2
70% N2 a 30% CO2, 40% N2 a 60% CO2,
100% CO2, 20% N2 a 80% CO2

Sýry

100% N2, 100% CO2, 70% N2 a 30% CO2

Pro suché produkty (sušené
mléko, káva, čaj, ořechy,
müsli apod.)

Olej
Ztužené tuky
Chléb a těstoviny

Tabulka – Složení ochranné atmosféry při balení poživatin
jedná o odstranění vzduchu z obalu a jevin musí mít plyny předepsanou kvaliho nahrazení ochrannou atmosférou tvotu dokumentovanou závazným posudřenou třemi základními plyny, resp. jekem hlavního hygienika ČR. Příklady
jich směsí, schválenými v ČR a v zemích
takto schválených plynů a směsí pro
EU: kyslíkem O2, dusíkem N2 a kysličnívytvoření ochranné atmosféry při balení různých poživatin a pro sycené nákem uhličitým CO2. Kyslík – nejrozšířepoje jsou uvedeny v tabulce „Složení
nější prvek na zemi, vyrábí se rektifikací
ochranné atmosféry při balení poživazkapalněného vzduchu. Dusík – převažutin“. V praxi platí, že samotná úprava
jící složka vzduchu, vyrábí se rektifikaatmosféry nad potravinou nemůže zvýcí zkapalněného vzduchu. Kysličník uhšit zásadně její údržnost, ale jako doličitý – získává se zejména dočišťováním
plněk jiných obvyklých konzervačních
z přírodních zdrojů, kvasných nebo chemetod, především chlazení, význammických procesů. Pro účely balení potra-

ně prodlouží dobu skladovatelnosti. Při
volbě MAP je třeba mít na paměti, že
u VP může docházet k poškození struktury potraviny, vytláčení vlhkosti a tuků
z produktu atp. Při tvorbě ochranné atmosféry s vyšším obsahem O2 u čerstvého masa (O2 zvyšuje zabarvení masa
dočervena) dochází k urychlené oxidaci tuků a podpoře růstu aerobních bakterií. CO2 je rozpustný v potravinách,
což může způsobovat zmenšování objemu vytvořené modifikované atmosféry
(vzniká tzv. pseudovakuový efekt) a také pokles pH potraviny. N2 je rozpustný v tucích.
V řadě případů je třeba upravovat modifikovanou atmosféru v obalu
i v průběhu skladování výrobku. Děje
se tak při využívání tzv. aktivních systémů balení, jež zahrnují především absorbéry plynů a par. Mezi nejvýznamnější patří absorbéry kyslíku. Používají
se především pro zvyšování účinnosti
vakuového balení a za účelem snížení zbytkového kyslíku v obalu. Většinou jsou založeny na principu oxidace FeO, často s přídavkem soli, která
s vlhkostí urychluje proces koroze. Bývají vyráběny ve formě sáčků. Absorbéry oxidu uhličitého se využívají především při balení čerstvě pražené zrnkové kávy, ze které se uvolňuje značné
množství CO2. Jeho volné unikání do
prostředí není možné, protože by se
současně ztrácelo aroma. Nutné jsou
proto obaly s dokonalými bariérovými
vlastnostmi. Absorbéry CO2 pracují
na bázi CaO a jsou dodávány jako sáčky. Pro regulaci dozrávání plodin slou-

ží absorbéry ethylenu. Ethylen urychluje stárnutí rostlinných pletiv a zkracuje
dobu skladovatelnosti ovoce a zeleniny. Tyto absorbéry jsou také dodávány
ve formě sáčků. Absorbéry nežádoucích
pachů a chutí se u nás v běžné potravinářské praxi u balených potravin používají jen velmi zřídka. Známé jsou ale
především pohlcovače pachů do ledniček atp. Jako aktivní systémy regulující vlhkost u zabalené potraviny se rozlišují dva typy: první absorbuje vlhkost
uvolňovanou z potraviny přímým kontaktem, vyrábí se ve formě misek nebo
výstelek a fólií a druhý absorbuje vlhkost z prostředí. Moderní materiály se
schopností vysoké absorpce vlhkosti a vody jsou vláknité syntetické hygrofilní hmoty, dříve dominovaly hygroskopické soli. Pro potraviny nelze
používat známý silikagel. Mezi aktivní systémy regulující vlhkost u zabalené potraviny bývají někdy zařazovány
i folie s antikondenzační úpravou, antifog. Jejich princip spočívá v dokonalé smáčivosti a v tvorbě filmové kondenzace, jež je na rozdíl od kapénkové průhledná.
Z podstaty MAP je zřejmé, jaké základní požadavky jsou kladeny na používané obalové materiály. Kromě standardních vlastností jako je hygienická nezávadnost, pevnost, svařitelnost,
možnost recyklace nebo snadné likvidace atd. to jsou především bariérové
účinky proti pronikání permanentních
plynů a vodní páry. Často je vyžadována pouze jejich částečná nebo i jednosměrná propustnost.

Vznik průmyslového charakteru výroby piva

V předcházející 1. části kapitoly o Vývoji pivovarnictví českých zemí od 18.
století (PZ č. 12/2004) jsem uvedl významné kroky, které v druhé polovině
19. století vedly ke zlepšení kvality českého piva. Zavádění spodního kvašení,
tlak na používání čistých kvasnic, snahy
o nové způsoby přípravy mladiny včetně
zavádění parního otopu a relativní omezení možnosti zajišťovat veškeré činnosti
lidskou prací, to vše vedlo i k postupným
změnám technického charakteru.
Spodní kvašení vyžadovalo podstatně nižší technologické teploty. Zdrojem
chladu v těch dobách byl převážně přírodní led, a proto mnohé pivovary rozšiřovaly a účelněji orientovaly dostatečně dimenzované lednice. Na 1 hl vyráběného piva se muselo počítat cca se 45 až
70 kg ledu, přičemž na 1 000 kg ledu bylo třeba asi 1,4 m3 prostoru lednic. Např.
Plzeňský měšťanský pivovar (dnešní
Prazdroj) měl na konci 19. století lednice o celkovém prostoru cca 32 000 m3.
Získávání přírodního ledu však záviselo
na klimatických podmínkách a při mírné zimě pak mnohdy v blízkosti scházely
i dostatečné zamrzlé vodní plochy. Proto bylo jasné, že se do pivovarství rychle prosazovalo zavádění umělého chlazení. První instalaci svého objevu v pivovarském provozu uskutečnil německý fyzik Karl Paul Linde (1842 – 1934)

v roce 1875 v mnichovském pivovaře
„Zum Spaten“. Roku 1884 nechal sládek
Dr. Urban instalovat první chlazení v Čechách. Když pak v té době došlo sloučením strojíren E. Škody v Plzni a Hr. Králové, Fr. Ringhoffera a dalších v Praze ke
vzniku akc. spol. Spojené strojírny, i ta se
také začala zabývat výrobou chladících
strojů. Později chladící zařízení vyráběly také ČKD Praha, PBS Brno a Fa Mráz
Choceň. V roce 1888 bylo chladícím zařízením vybaveno již 6 velkých pivovarů
českých zemí a do roku 1913 mělo umělé chlazení 109 pivovarů.
Vedle strojního chlazení byly v mnohých pivovarech postupně instalovány
parní stroje, které nahrazovaly těžkou
práci pracovníků pivovarů (nebo žentourů). Ty se pak také stávaly známkou
pokrokovosti a tím i zárukou dobré kvality v reklamním firemním označení „Parostrojní pivovar“.
Technologie spodního kvašení vedla
k výrobě piv ležáckého charakteru a to
vyvolávalo potřebu většího obsahu ležáckých sklepů, jejichž stavební náročnost, stejně jako u spilek, zvyšovala potřeba chladících lednic. Systém přirozených vzduchovodů a průduchů, které
v těchto podzemních částech pivovarů
rozváděly studený vzduch, býval velice
důmyslný.
Všechny tyto změny, které byly vyvolány novou technologií a aplikací technického pokroku, byly finančně náročné, a tak dochází k situaci, že mnohé malé pivovary nemohly tyto změny financovat a proto zanikaly. Proti tomu vedle
podstatných rekonstrukcí některých pivovarů vznikaly i pivovary nové. S jistým
zjednodušením je možno konstatovat, že
zakládání nových pivovarů v té době souviselo se vznikajícími akciovými společnostmi v pivovarském průmyslu. Vedle
toho řada rekonstrukcí, případně nová
výstavba, byla prováděna i v pivovarech
šlechty. Podle Statistické příručky království Českého je možno kvantifikovat,
že v druhé polovině 19. století v Čechách

zaniklo 475 pivovarů a proti tomu vzniklo 68 pivovarů nových. Pivovarství v Čechách vstupovalo do 20. století s počtem
649 pivovarů (proti 1 056 pivovarů v r.
1851). Na Moravě a ve Slezsku, kde od r.
1851 vzniklo 21 nových pivovarů, bylo na
začátku 20 století 155 pivovarů.
Všechny změny a opatření, ke kterým
od poloviny 19. století docházelo, byly
známkou zprůmyslňování pivovarské výroby v českých zemích. 5 října 1842 zahájil v Plzni výrobu piva Měšťanský pivovar, dnešní Prazdroj. Na principu podkvasného (spodního) kvašení z českého sladu, českého chmele a měkké vody
bylo vyrobeno pivo, které se stalo a do-

dnes je celosvětovým prototypem zlatožlutého světlého ležáku s jemnou vůní,
příjemnou hořkosti a vyrovnanou plnou
chutí, který kromě jiného vyniká pitelností s osvěžujícími důsledky.
Zavádění nových vědeckých a technických objevů do praxe bylo současně
podmíněno i umožněno rozšiřováním
a zobecňováním těchto poznatků. Nutnost a snahy o zvyšování znalostí u odborných zaměstnanců pivovarsko–sladařského oboru byly uskutečňovány od
r. 1868 po založení „Sladovnické školy“
v Praze, což byla první škola tohoto typu v celém Rakousku–Uhersku. Školu
založil majitel pražského pivovaru „Na
Slovanech“ J.M.Schary na návrh prof
Ant. Bělohoubka. Vážnost a úroveň této školy lze ilustrovat tím, že jejím ředitelem (od r. 1870 po dobu 12 let) byl
prof. Fr. Štolba, který se pak stal rekto-

rem České polytechniky. Na České polytechnice od roku 1873 přednášel prof
Ant. Bělohoubek (zeť Ballingův) pivovarství a jiné předměty kvasné chemie.
V roce 1873 byl v Praze založen „Spolek
pro průmysl pivovarský v království Českém“ a současně v tomto roce začal vycházet odborný časopis pro pivovarství
a chmelařství „KVAS“. V roce 1881 převzal spolu s pražskými sládky správu a řízení sladovnické školy Spolek pro průmysl pivovarský. Za pět let nato pak v r.
1886 byla ustavena „Jednota pro vydržování výzkumného ústavu pro průmysl pivovarský v Praze.
Uplatňování výše uvedených nových
technických opatření vedlo, v některých
případech rekonstrukcí a výstavby nových pivovarů, k uplatňování zásad, které je možno označit jako prvky funkcionalistické architektury pivovarských
staveb. Z vysoké budovy varen, které jako vstupní místnosti získaly velmi vysoká a široká okna, tak vzniká reprezentační prostor. Chladící stoky, které v novém
řešení přešly zpravidla do prostoru nad
spilkami, byly charakteristické protilehlými žaluziovými stěnami a dlouhým
střešním parníkem. Dispozičně většinou navazovaly na velké masivní stavby
bez oken – lednice. Vedle těchto vnějších
znaků je možno funkcionalizmus pivovarů těch dob charakterizovat situováním
varny, strojovny a kotelny do těsného
sousedství s přímou stavební návazností. Důvodem byla existence parního stroje, jako jediného zdroje mechanické síly, instalovaného ve strojovně. Proto byla strojovna v blízkosti kotelny. Od parního stroje, zpravidla v suterénu, vedla,
většinou na obě strany, dlouhá mohutná „královská hřídel“. Od té pak pomocí řady transmisních posuvných předloh
byly poháněny všechny stroje instalované ve strojovně, tj. např. kompresor na
vzduch, vývěva pneumatické dopravy
ječmene a sladu, čerpadla vody, později
případně i generátor na výrobu vlastního
proudu. Dále pak královská hřídel pokra-

čovala do suterénu varny, kde byl od ní
odvozen pohon všech míchadel varních
nádob a čerpadel, případně i pohon šrotovníku sladu. V případě, že v pivovaře
bylo instalováno umělé chlazení, byl od
královského hřídele poháněn ve strojovně i chladivový kompresor a do blízkosti
se orientovaly i výparníky a pohon jejich
míchadel a oběhových čerpadel chladících medií byl také odvozen od parního
stroje. Takto vytvořené centrum výroby
a spotřeby mechanické síly mělo však nevýhodu ve značném množství řemenových převodů, a proto i některé střední
pivovary zaměstnávaly i zaučené sedláře. To bylo také příčinou, že v pozdějším
období se pivovary postupně elektrifikovaly. Návaznost varny, strojovny a kotelny dále umožňovala otop pánví ve varně pomocí výfukové páry z parního stroje a naopak sběr a krátkou dopravu kondenzátu do kotelny.
Obliba světlého ležáku plzeňského
typu vyvolala ve světě poptávku po světlých sladech z moravských ječmenů a od
osmdesátých let se český slad začal exportovat i mimo Evropu. Na přelomu
století bylo v českých zemích v provozu
367 sladoven. Také mnohé sladovny měly
charakteristické stavební rysy s typickou
několika poschoďovou budovou hvozdu,
na kterou zpravidla navazoval mohutný
kompaktní objekt, v jehož suterénní části
byla situována humna, nad kterými byla
dvě až tři podlaží sýpek – ječných a sladových půd. Pro sladovny byl charakteristický zdaleka viditelný parník hvozdu
s typickým často otočným zakončením,
které se označovalo jako „klobouk pana
starého“.
V hospodářském roce 1896/97 bylo
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, včetně tzv. uzavřených měst Praha a Brna, vyrobeno celkem 10 630 056 hl piva, což
bylo 55,77 % celkové výroby piva v Rakousko–Uhersku. Z celkového množství bylo v Čechách vyrobeno 74,7 % piva výčepního.
Ing. Antonín Kratochvíle
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Odborný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod

AGRAL s.r.o.,
vydavatel potravinářských tiskových periodik, pro Vás připravil nový odborný časopis zaměřený na problematiku potravinářského průmyslu a jemu nejbližších odborných činností. Na jedné straně je to
problematika výživy, kterou odvětví potravin v rozhodující míře funkčně zajišťuje,
včetně problematiky jakosti, surovinového
krytí a úrovně technologických procesů ve
výrobě. Na straně druhé je to obchodní síť
zajišťující funkci distributora potravin konečnému spotřebiteli. S těmito společenskými funkcemi pak přímo souvisí potravinářský výzkum, odborné školství a věda.
Velmi důležitým pro odvětví potravinářského průmyslu a obchodu je i výkon-

nost státní správy a volených orgánů, ale
i odborně zaměřených nevládních organizací, a to včetně struktur evropského rozměru.
A právě na tyto odborné okruhy se
chce soustředit náš nový časopis Potravinářská revue, jehož pilotní číslo
bylo vydáno v květnových dnech roku
2004, jako reakci na nové podmínky trhu v rámci „velké“ Evropy. Od tohoto roku bude Potravinářská revue vycházet
jako pravidelný čvrtletník.
Naším cílem je nabídnout renomovaným odborníkům z výše uvedených
oblastí prostor pro publikaci jejich názorů a cenných odborných informací. V novém odborném časopise bude
prostor též pro prezentaci potravinářských výrobků a služeb formou inzerce.

Vydavatelství AGRAL s.r.o., Kykalova 1, 140 02 Praha 4
Redakce: tel.: 222 135 203, 222 135 201, fax: 222 135 202
Inzertní oddělení: tel.: 222 135 739, 222 135 237
E-mail: redakce@agral.cz p.zpravodaj@agral.cz
Http: www.agral.cz

PRONAJMEME
nebo
Jaroměřická mlékárna, a.s.
opět získala významná ocenění v tvrdé konkurenci na celostátní přehlídce sýrů v
Praze, kterou každoročně pořádá Ústav technologie mléka
a tuků VŠCHT společně s Českomoravským svazem mlékárenským
a Českou společností chemickou.
Ocenění si vážíme a děkujeme za ně.

Jaroměřická mlékárna, a.s.
Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
www.mlekarna.cz

PRODÁME
větší průmyslový objekt
vhodný pro potravinářskou výrobu
v severních Čechách
Výhody:
– velmi rozumná cena
– k dispozici personál
zvyklý na potr. výrobu
– objekt v dobrém techn. stavu
– vybavení zdroji energie, tepla, vody,
chladírenskými sklady
– rychlé jednání
***
Kontakt v redakci

nabídky – informace / 31

Potravinářský zpravodaj 2 / 2005

Na Celostátních přehlídkách sýrů 2005 získaly

1. MÍSTO:
KAMADET
KRÁLOVSKÝ SÝR

NIVA

AKAWI

BLAŤÁCKÉ ZLATO
S PEPŘEM

PRIMÁTOR

MADETA a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
RUDOLFOVSKÁ 246/83
370 50 ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBJEDNÁVKY:
TEL.: 389 136 261, 389 136 311
FAX: 387 412 130
E-MAIL: info@madeta.cz
www.madeta.cz

3.MÍSTO

MADEVIA a.s.
CENTRÁLA, SKLAD, ODBYT
KRAJNÍ 680
252 42 JESENICE U PRAHY

COTTAGE

OBJEDNÁVKY:
TEL.: 241 021 217, 218, 219
FAX: 241 931 467
E-MAIL: JESENICE.ODBYT@MADEVIA.CZ
www.madevia.cz
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2. mezinárodní veletrh
gastronomie, hotelov˘ch
sluÏeb a veﬁejného stravování

Brno - V˘stavi‰tû, pavilon A
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1 / 647 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 541 152 745

otevﬁeno dennû 10.00 - 18.00 hodin
poslední den akce 10.00 - 17.00 hodin

fax: +420 541 153 067
e-mail: gh@bvv.cz
www.bvv.cz/gh

G+H 2005

Po pﬁedloÏení tohoto kuponu na pokladnû Vám bude
poskytnuta zlevnûná vstupenka za 60

Firma:

Obor působnosti:

Příjmení:

Jméno:

Kã.

Ulice, č.:
PSČ:

Město:

Stát:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Souhlasím se zařazením do adresní banky odborných návštěvníků veletrhu. Podpisem dávám společnosti Veletrhy Brno, a.s. souhlas s tím, aby podle § 7 zákona
č. 480/2004 Sb. mohla využít výše uvedené kontaktní údaje k zasílání svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.*
Podpis: ....................................................

*V případě, že s uvedeným nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte.
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L I S T P O T R AV I N Á Ř S K É K O M O RY
ČESKÉ REPUBLIKY
V obsahu listu najdete aktuální informace:

z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby
a prodeje potravin,
o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu
potravin,
z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství
a potravinářský průmysl,
o nových technologiích a technice využívané při výrobě
potravin,
o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich
jakosti,
z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie,
ale i světa,
o činnosti Potravinářské komory České republiky,
o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě,
o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním
prostředí,
ze života odborně sdružených společenstev a svazů
vyrábějících potraviny,
o významných osobnostech v potravinářském průmyslu
a obchodu,
odborné články a statistické potravinářské informace,
společenská rubrika,
inzerce a PR články.

Vše bližší najdete na

www.agral.cz

! 222 135 201, 222 135 480, 222 135 237, fax 222 135 202
El. # infak@infak.cz , www.infak.cz
# Kykalova 1, 140 02 P r a h a 4

·
··
··
··
·

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 zákona o obalech a odpadech,
školení pracovníků z hygienického minima,
podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,
profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),
další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,
POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 280,- Kč

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

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 144,- Kč

OB JEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
Jméno (název podniku): ..............................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ: ......................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: ......................................................................
Číslo účtu/kód banky: .................................................................................................................................
Počet výtisků: ..............................................................................................................................................
Datum objednávky: .....................................................................................................................................
Jméno objednávajícího: ..............................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................
Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků a pod.) 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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