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Editorial
O skvělé chuťovky se zasloužíme i sami

Na nářky na Facebooku, týkající se sucha a veder, kdosi 

svérázně odpověděl. Je léto a k němu patří horka a méně 

deště, tak nač se tomu divit. Do jisté míry je to pravda, 

ale i tak trochu zvednutý prst nad realitou těchto dní, 

kdy těžkou technikou a léty často nadměrně používanou 

a aplikovanou chemií jsou pole udusaná a vody se méně 

vsakuje. S tím se musí proto něco užitečného dělat. Zatím 

jsou tu návrhy s dotační podporou na nové rybníky a tře-

ba se víc budeme hlásit i k melioracím a začneme koneč-

ně šetřit vodou. 

Před léty jsem si všimla v Paříži v jednom hotelu, že tam voda v koupelně teče čůrkem 

a v prodejně je v lahvích dražší než víno. Jaká byla tenkrát moje reakce? Pod sprchou 

bylo nutné vydržet déle a místo vody se sklenka plnila vínem z nedalekého obchůdku. 

Bylo dokonce o dost levnější než tato čirá tekutina a z kohoutku nebylo radno ji pít, což 

ve srovnání s Prahou je až nepochopitelné. Voda stále teče v domácnostech proudem 

a je pitná a my spotřebitelé ve většině případů to bereme jako samozřejmost, aniž by-

chom s ní šetřili a vážili si tohoto daru.

Nezávadnost vody je ve většině míst v naší republice, stejně jako odjakživa velká přís-

nost kontrolních orgánů stran potravin, samozřejmostí. Dokonce případů s překračová-

ním hygienických zásad ubývá. Alespoň to vyznívá ze sdělení Státní veterinární správy, 

které v čísle podrobně uvádíme.

Ke kvalitě potravin jsme si už zvykli přistupovat se vší vážností a přibývá těch, co vel-

mi poctivě zkoumají viněty a sdělení na obalech. Chceme znát nejen složení výrobku, 

ale i záruční lhůty potravin a v neposlední řadě si všímáme i značek souvisejících s kvali-

tou. Především jde o označení Klasa, Regionální potravina a nebo BIO. I tomu se v Potra-

vinářském obzoru pravidelně věnujeme a tato sdělení prostřednictvím reportáží nechy-

bí ani v tomto čísle.

Myslíme ale i na budoucnost a přinášíme tentokrát jednu lahůdku v podobě hlubo-

ce zmrazených zárodků příštího života odrůd ovoce a zeleniny, uchovaných ve speciál-

ním zařízení, v kryobance ve Výzkumném ústavu v Praze Ruzyni. Dříve se takto hluboce 

zmrazené uchovávalo sperma býků plemen s vynikajícími vlastnostmi. Dnes je to záleži-

tost našich sadů a polí, kde typicky českých odrůd ubývá každým rokem a bylo by ško-

da nezanechat příštím generacím odkaz našich předků v podobě skvělých odrůd, často 

odolných vůči různým chorobám. Koncem října totiž kryobanka jubiluje a bude možné 

se při dni otevřených dveří podívat do útrob výzkumného ústavu, kde se dějí malé zázra-

ky s potravinami nejen minulosti, ale těmi, co mají sloužit našim vnukům jako zlatý od-

kaz našich předků.

Samozřejmě ani tentokrát neošidíme naše čtenáře o testy potravin a poradnu s před-

ní odbornicí na zdravou výživu, podloženou zkušenostmi z kardiologie. Vyzkoušeli jsme 

za vás i několik receptů pro letní a podzimní dny s odlehčením jídelníčku. A sami, jen tak 

pro sebe si vyzkoušeli uvařit povidla a marmelády s trochou fantazie, abychom se ale-

spoň maličko přiblížili našim královnám marmelád, co každoročně některá z nich vítě-

zí na světovém finále soutěže v této tak hezké disciplině. Víc neprozradíme, ale další, už 

třetí v pořadí je s korunkou vítěze na hlavě. Ta dokonce na rozdíl od jejich předchůdkyň 

vaří tyto dobroty jen z českého ovoce a doma pěstovaných bylin. Má ohromnou fantazii 

a její poklady ve skle jsou nad všechny sladkosti tohoto světa. 

Hezké počtení a něco inspirace do podzimních dní s vařečkou a rendlíkem po ruce 

vzkazujeme. 

Dobrou chuť a radost při tomto experimentování zbývá popřát všem, kdo se nebo-

jí kouzlit a nenechá ovoce jen tak hnít pod stromy, ale umí z něj připravit lahůdky, kte-

ré tak bodují ve světě.
 Eugenie Línková

 šéfredaktorka 
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Mojmír Severin: Země živitelka 
výrazně přispívá i k propagaci 
českých potravin
Novým ředitelem a předsedou představenstva 
českobudějovického výstaviště, na němž se pořádá každý rok 
výstava Země živitelka, se stal pouhé necelé tři měsíce před 
jejím konáním Mojmír Severin, který má bohaté zkušenosti 
z bankovního a agropotravinářského sektoru. Po skončení 
výstavy jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Jak hodnotíte, bezprostředně 

po jeho skončení, pětačtyřicátý ročník 

výstavy Země živitelka? Splnila vaše 

očekávání?

Ihned po mém nástupu na výstaviš-

tě jsem byl v první řadě seznámen se sta-

vem příprav na tuto klíčovou akci roku, kte-

rá se koná v Českých Budějovicích. Výstava 

si nesla z minula několik úskalí, které jsme 

chtěli změnit. To se nám povedlo hlavně 

díky špičkové práci a vysokému nasazení 

všech lidí na výstavišti. Dokázali jsme včas 

spustit cílenou a segmentově orientovanou 

kampaň do všech medií, která propagovala 

jednotlivé části celého Agrosalonu Země ži-

vitelka. Dále jsme pokračovali v posilování 

odborné stránky výstavy. Tento posun mu-

sel být patrný asi každému, kdo prošel brá-

ny našeho výstaviště. 

Všechny tyto naše aktivity se pak odrazi-

ly nejen v počtu vystavovatelů, ale i v po-

čtu návštěvníků. I když jsme měli průběž-

né zprávy z jednotlivých dnů, tak nás cel-

kový výsledek mile překvapil. Nicméně je 

nám jasné, že je to zároveň velký závazek 

do dalšího ročníku. Letos jsme slavili malé 

výročí výstavy a měli poměrně velkou pod-

poru v propagaci 100 let výročí republiky 

a už nyní musíme vymýšlet strategii výsta-

vy na rok 2019 a to nebude úplně jednodu-

ché. Letošní ročník přilákal více jak 115 tis. 

návštěvníků (115 697 návštěvníků) a zú-

častnilo se jej 569 vystavovatelů.

Na které exponáty se soustředil nej-

větší zájem návštěvníků?

Celá výstava se odkazovala na výročí zalo-

žení ČR potažmo ohlédnutí za 100 lety his-

torie českého zemědělství. Na toto výročí 

jsme zareagovali hned několika aktivitami, 

které sklidily velký ohlas nejen u návštěvní-

ků, ale i medií. Konkrétně se jednalo napří-

klad o zpracované historické milníky české-

ho zemědělství, představení významných 

osobností atd. Avšak skutečně velký zá-

jem sklidila u návštěvníků tzv. cesta časem, 

kde se mohli seznámit nejen s historickou 

a soudobou technikou, ale rovněž se stroji 

ze 60. – 80. let. Velký zájem si získal i práško-

vací letoun Čmelák, kterého se nám i přes 

velké komplikace podařilo získat pro letoš-

ní ročník výstavy do areálu.

Země živitelka propaguje i české po-

traviny, kterým byl věnován zejmé-

na celý pavilon T1, pavilony B4 a R3, 

mnoho stánků malých výrobců bylo 

i na otevřené ploše. Můžete uvést, ko-

lik těchto malých výrobců u vás vysta-

vovalo?

Z mého pohledu bylo posílení nejen edu-

kačního, ale i propagačního charakteru vý-

stavy od počátku jasné. Ta posiluje nejen po-

vědomí o českém zemědělství, ale i výrazně 

přispívá k propagaci českých potravin. Bra-

nami výstavy každoročně projde přes sto ti-

síc návštěvníků a toho by se mělo využít pro 

tento účel. A naše strategie je do budouc-

na tyto aktivity výrazně posilovat. Prostor si 

zde najdou nejen zástupci velkých výrob-

ců, ale současně i malí producenti potravin, 

které můžeme najít v rámci velkých expo-

zic tradičních vystavovatelů na agrosalonu. 

Jedná se o spolupráci s institucemi jako SZIF, 

Potravinářská komora, dále bychom moh-

li jmenovat Jihočeský kraj, Agrární komo-

ru a další, které tyto aktivity podporují. Bě-

hem letošního ročníku Země živitelky se jed-

nalo o 15 malých výrobců či vystavovatelů 

na venkovních plochách v areálu.

S výjimkou Agrofertu však chyběli 

na výstavě velcí producenti potravin. 

Proč je pro ně výstava nezajímavá a co 

podniknete do budoucna, abyste je 

na výstaviště přivedli?

Není to zcela pravda. Zástupci této skupi-

ny výrobců potravin byli součástí jiných ex-

pozic a to především Potravinářské komory 

či SZIF. Samozřejmě bychom pozitivně vní-

mali, pokud by tyto velké společnosti u nás 

vystavovali napřímo. Do budoucna se jim 

tedy budeme snažit vytvořit odpovídají-

cí podmínky. O strategii právě tohoto důle-

žitého segmentu výstavy již byly zahájeny 

diskuze se zástupci MZe a Potravinářské ko-

mory. Příslibem této změny je i záměr do tří 

let vybudovat nový pavilon na českobudě-

jovickém výstavišti.

Text a foto Bohumil Brejžek

Země Živitelka

Ing. Mojmír Severin

Farmářka Jana Horová
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Podle Národního svazu producentů 

mléka v roce 2017 bylo v Rusku prodá-

no 800 tisíc tun sýrů a sýrových produktů, 

mimo výrobky sýrů. Z tohoto objemu čini-

ly sýrové výrobky 200 000 tun. Kolik sýrů 

bylo propuštěno bez mléka, nelze počí-

tat, zaznamenané na Ministerstvu země-

dělství Ruska.

Podle Národního svazu producentů 

mléka bylo v roce 2017 do Ruska doveze-

no 150 tisíc tun sýrových výrobků, což je 

100% z rostlinných tuků. To znamená, že 

byly sýry bez mléka (stojí 1,5krát levnější 

než skutečné sýry). Zároveň byly zabaleny 

a distribuovány v maloobchodních sítích 

pod rouškou sýra - to uvedl ministr země-

dělství Ruské federace Alexander Tkachev.

Eugenie Línková

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem:

Požaduji silný rozpočet 
a zohlednění národních specifik

„Cíle Společné zemědělské politiky po roce 2020 

jsou poměrně ambiciózní. Pokud jich chceme 

skutečně dosáhnout, je nezbytné mít k tomu 

dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrov-

ni současného programového období. Zdůraz-

nil jsem také, že pro Českou republiku je zásadní 

zohlednění národních specifik a dobrovolnost 

některých nástrojů. V těchto tématech nám ko-

misař Hogan vyjádřil jasnou podporu,“ řekl 

po jednání s komisařem Philem Hoganem 

ministr zemědělství Miroslav Toman.

Prioritou ČR je zohlednit specifika v jed-

notlivých členských státech. Nástroje, jaký-

mi jsou zastropování přímých plateb nebo 

degresivita, by proto podle Tomana měly zů-

stat dobrovolné. 

„Postihlo by to naprostou většinu českých 

firem. Historicky máme danou nějakou struk-

turu zemědělských podniků. Stejně jako v EU 

existují státy, jejichž zemědělství stojí na ma-

lém a středním podnikání, dominují u nás vel-

ké podniky, které by povinná horní hranice 

plateb postihla,“ uvedl Toman.

Komisař Hogan vyjádřil pochopení pro 

strukturu českého zemědělství a vyjád-

řil zájem jednat dále o možném nastave-

ní nástrojů. 

Za problematické považuje ministr také 

avizované snížení finanční obálky na rozvoj 

venkova, která by v případě ČR byla oproti 

ostatním členským státům krácena nejvíce, 

a to až o 350 milionů eur. ČR rovněž prosazu-

je výraznější navýšení prostředků na podpory 

vázané na produkci, a to na 25 až 30 procent. 

S komisařem Hoganem hovořil ministr 

Toman také o nekalých obchodních prakti-

kách. Ujistil jej, že ČR návrh směrnice podpo-

ruje a současně vítá, že členské státy si bu-

dou moci na svém území stanovit ještě širší 

opatření pro regulaci nekalých obchodních 

praktik nad rámec směrnice.

Ministr Miroslav Toman se setkal i s komi-

sařem pro životní prostředí, námořní záleži-

tosti a rybolov Karmenu Vellou. Jednal s ním 

o budoucí podobě Evropského námořní-

ho a rybářského fondu, který v ČR význam-

ně přispívá k rozvoji sladkovodní akvakul-

tury. Toman vyzdvihl zejména přínos sekto-

ru pro ochranu vody, půdy a životního pro-

středí. Komisař Vella ujistil, že cílem Komi-

se je i nadále podporovat akvakulturu, včet-

ně sladkovodní, a pochválil ČR za čerpání fi-

nančních prostředků ve stávajícím období. 

Oba se také shodli na potřebě zjednodušit 

nastavení fondu. 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman

Ministerstvo zemědělství Ruské federace na-

vrhuje zakázat výrobu a prodej „sýrům po-

dobné produkci" v Rusku, s tím, že již připra-

vilo změny technických předpisů „na bezpeč-

nost mléka a mléčných výrobků“, píše deník 

„Izvestija“.

„Jedná se o sýry, které nejsou vyrobeny z mlé-

ka, to znamená, že obsahují 

50 až 100 % rostlinných tuků, 

ačkoli jsou v obchodech prodá-

vány jako sýry. Nyní technické 

předpisy definují sýry a sý-

rové výrobky, pokud ob-

sahují nejvýše 50 % rostlinných 

tuků," uvádí materiál.

Pojmy „výrobky podobné 

sýru" dosud nejsou v technic-

kých předpisech ani ve federálních záko-

nech, neexistuje ani úprava obratu. Ruské 

ministerstvo zemědělství hodlá zaká-

zat jeho výrobu a prodej a za tímto 

účelem připravila změny technic-

kých předpisů „na bezpečnost mlé-

ka a mléčných výrobků“ - teď jsou 

přes fázi meziresortní-

ho projednávání. 

Sýry bez obsahu mléka
budou v Rusku zakázány

Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového 
období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce 
a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou 
témata, o kterých ministr zemědělství Miroslav Toman dne 
10. září v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství 
a rozvoj venkova Philem Hoganem.

zpravodajství
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Značku Klasa získalo při zahájení Země živitelky 
v Českých Budějovicích 17 výrobků.
Na českobudějovickém výstavišti byly slavnostně předány certifikáty Klasa. Ocenění 
převzalo od zástupců Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního 
fondu 11 výrobců za 17 výrobků. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku 
KLASA na obalech 980 produktů od 223 českých a moravských výrobců.

Oceněnými výrobky jsou:

TWIGGY - OVESNÁ TYČINKA S PROTEINEM Jahoda & 
Mandle, TWIGGY - OVESNÁ TYČINKA S PROTEINEM 
Malina & Borůvka, TWIGGY - OVESNÁ TYČINKA 
S PROTEINEM Banán & Čokoláda, TWIGGY - OVESNÁ 
TYČINKA S PROTEINEM Ořech & Čokoláda

Výrobce: EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
TWIGGY ovesné tyčinky s proteinem 
představují spojení toho nej-
lepšího z proteinových a oves-
ných tyčinek. Jsou plné proteinu 
a vlákniny. Volit můžete z několika 
lahodných kombinací.

EKOFRUKT Slaný je ovocnářsko-

potravinářská firma, která začala 

pěstovat ovoce na Slánsku již před 

25 lety a nyní patří k nejvýznam-

nějším pěstitelům v Česku. Nově 

se zabývají rovněž potravinářskou výrobou müsli tyčinek TWIG-

GY, které se prodávají také pod privátní značkou řetězců.

Gurmánská směs, Maďarská směs
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Oceněná Gurmánská směs je vhodnou 
součástí vývarů nebo hustých polévek. 
Maďarská směs se pak hodí jako příloho-
vá zelenina nebo do těstovinových či zele-
ninových salátů. Lze ji použít také 
do různých pokrmů na pánev.

Společnost AGRO Jesenice 
u Prahy vznikla po transformaci 
bývalého zemědělského družstva 
v roce 1992, podniká v sekci rost-
linné a živočišné výroby, vlastní 
bioplynovou stanici, kompostár-
nu, kovovýrobu a také výrobu 
mražené zeleniny.

Lubská šunková klobása
Výrobce: Blanka Kloudová
Lubská šunková klobása je jedinečná díky 
vysokému obsahu masa a nízkému podí-
lu přídatných látek. Vhodně doplnila portfo-
lio klobás tak, aby uspokojila spotřebitele, kte-
ří si chtějí vychutnat čistou chuť masové klobá-
sy nejen na gril.

Firmu založil pan Jaromír Kloud starší s manželkou Blankou 
a svými třemi syny v roce 1992 v Klatovech. Společnost se zabývá 
výrobou a prodejem uzenářských výrobků, které vychází z dobo-
vých receptur. Ty se váží k období, kdy se zakladatel vyučil uzenář-
skému řemeslu v řeznictví U Bílého koně v Sušici.

Andělka vanilková 
Výrobce: Andělka spol. s r. o.
Jedná se o originální nebalený zá-

kusek prodávaný výhradně v Krám-

ku U Andělky v Počátkách. Andělka vanilková má křehký sněhový 

korpus s máslovo-vanilkovým krémem. Andělky lze zakoupit i s ji-

nými příchutěmi, které jsou přizpůsobeny ročním obdobím. Kavár-

na, cukrárna, sušenkárna Krámek U Andělky v Počátkách je malá ro-

dinná firma, kde se pečou originální, autorské a designerské zákusky 

a také netradiční máslové sušenky. 

o 

Chléb Kmínek
Výrobce: Pekařství Sýkora s.r.o.
Kmínek je chléb vyrobený z kvasu podle 
tradiční receptury a pečený v kamenné 

peci. Vyznačuje se kmínovým aroma 
a dlouhou trvanlivostí. Pekařství Sý-
kora bylo založeno v lednu 1992 pa-

nem Oldřichem Sýkorou jako rodinná 
pekárna. Původně se v této firmě vyrá-
bělo pouze běžné bílé pečivo, ale pozdě-
ji, jak rostly nároky trhu, se pekárna promě-
ňovala do dnešní podoby. V současné době na-
bízí zákazníkovi chleby, jemné pečivo, koláče a také plněné buchty.
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Allami

Výrobce: LAKTOS, a.s.
Přírodní polotvrdý plnotučný paře-
ný sýr Allami je unikátním produk-
tem na trhu s mléčnými výrobky. 
Nadstandardní kvalita výrobku je 
dána technologií výroby, která je jediná v České republice se 
značným podílem ruční práce. K výrobě se používá výhrad-
ně mléko českého původu. Výrobek je jedinečný také svými 
vlastnostmi, a to neroztékavostí při tepelné úpravě a dlouho-
dobým čerstvým vzhledem. Je vhodný zejména na grilování.

Společnost LAKTOS působí na českém potravinářském 

trhu již od roku 1936. Zabývá se zahraničním obchodem, 

výrobou a distribucí mléčných výrobků do velkoobchod-

ních i maloobchodních sítí, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. 

Svým klientům nabízí výrobky nejvyšší kvality.

Kroužky s ovocnou příchutí, Mandle 
v mléčné čokoládě se skořicí

Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s.
Oceněné kroužky jsou obarvené pomocí přírodních 
rostlinných koncentrátů, obohaceny uhličitanem vá-
penatým a vitamínem C. Tento bezlepkový výrobek 
je vhodný jako malá svačinka pro děti. Nově oceně-
ný produkt Mandle v mléčné čokoládě se skořicí ne-
obsahuje leštidla, tudíž nedochází ke změně chuti a kon-
zistence čokolády. Použitá skořice podpoří chuť čokolá-
dy a spolu s jemně praženými mandlemi vznikne vyni-
kající a u zákazníků velmi oblíbený produkt. 

Akciová společnost POEX dodává své výrobky do ob-
chodní sítě od roku 1993. Od počátku svého působení 
se firma věnuje výrobě extrudovaných potravin. Zabý-
vá se též výrobou dražovaných potravin.

Chléb kváskový CELOZRNNÝ ŽITNÝ, Chléb kváskový 100% žitný

Výrobce: Vašíček - pekařství a cukrářství, s.r.o.
Oceněné chleby neobsahují droždí ani jiné po-
mocné kypřicí látky. Hlavní suroviny použité 
k jejich výrobě jsou českého původu.

Společnost Vašíček – pekařství a cukrář-

ství je od roku 1991 regionálním výrobcem 

zaměřujícím se na řemeslnost, tradici a his-

torii oboru. Základem výroby je vlastní, tří-

stupňově vyváděný žitný kvas, který zajišťuje 

nenahraditelné vlastnosti hotových výrobků.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN

Výrobce: ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.
Nově oceněná pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN si díky profesio-

nálnímu stáčení přímo do vlastních ekologických barelů zachová svo-

ji svěžest. Původ pramenité vody leží v samotném srdci Šumavy, kde 

se díky firemním odborníkům pečlivě analyzuje a poté již bez jakékoliv 

úpravy dodává přímo k zákazníkovi.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN patří k největším výrobcům a distributorům bale-

né pramenité vody v České republice a jeho nepopiratelnou výhodou 

je vlastnictví samotného pramene ŠUMAVSKÝ PRAMEN a celorepubli-

kové distribuční sítě. Tím je kontrolován celý proces od výroby přes dis-

tribuci až ke spokojenému zákazníkovi. Po dobu 15leté historie vyrá-

bí průměrně 1 milion barelů ročně. Společnost byla založena s jediným 

cílem – poskytovat svým zákazníkům profesionální služby při výrobě 

a distribuci kvalitního výrobku pramenité vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN.

Kachní stehno bez kosti a kůže

Výrobce: Vodňanská drůbež, a.s.
Mladá kachna je speciálně vyšlechtěným pleme-

nem, které je typické vysokým podílem prsní sva-

loviny. Díky prodloužené době výkrmu je maso vy-

zrálejší, čímž si získává svou charakteristickou, la-

hodnou chuť.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež je nej-

větším zpracovatelem a dodavatelem drůbežího 

masa v České republice a jediným českým zpra-

covatelem kachen. Garantuje původ drůbeže, vý-

hradně z uzavřených českých chovů. Sa-

mozřejmostí je také dosledo-

vatelnost produktů, 

a to od za-

čátku výrob-

ního řetězce 

až ke koneč-

n é m u spotřebiteli.

Borodinskij

Výrobce: RBI - REAL s.r.o.
Nově oceně-

ný výrobek 

B o r o d i n -

skij je paře-

né pečivo vyrobené na bázi žitného kvásku bez 

použití droždí a chemických přísad. Celozrnný žit-

ný chléb je vyroben ze směsi celozrnné žitné mou-

ky, pšeničné mouky, žitného fermentovaného sla-

du, soli, cukru, třtinové biomelasy, koriandru, kmí-

nu a vody. Obsah žitné mouky v poměru k pšeni-

ci je 70 ku 30 procentům. Tento vynikající chléb se 

vyrábí v České republice od roku 2016.

Společnost RBI-REAL působí na trhu od roku 2016. 

Dnes tato firma nabízí 7 druhů ručně vyráběné-

ho chleba.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin SZIF
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Přímo na výstavišti v pavilonu T1 mohli návštěvníci ochutnat a za-

koupit produkty oceněné značkou kvality KLASA, Regionální potra-

vina a Bio. Na ploše 408 m2 se prezentovalo celkem 35 producentů s tímto prestižním 

oceněním. Konkrétně se představilo 18 společností se značkou KLASA: „AGRO-LA", 

spol. s r.o., AGRO Jesenice u Prahy a.s., Amylon, a.s., Bellinni s.r.o., Bio Vavřinec a Kosař, 

s.r.o., CZ FRUIT, odbytové družstvo, efko cz s.r.o., FABIO PRODUKT spol. s r.o., FARMERS 

spol. s r.o., Hamé s.r.o., KÁVOVINY akciová společnost, KRAJČI PLUS s.r.o., LINEA NIVNI-

CE, a.s., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., TIPAFROST, a.s., VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej 

masných a lahůdkářských výrobků, VITAL Czech s.r.o., ZÁRUBA FOOD a.s.
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„Gratuluji Tomáši Prouzovi ke zvolení. Vnímám 

jej jako silnou osobnost s ekonomickým vzdělá-

ním, se znalostí podnikatelského prostředí, ale 

také se zkušenostmi z působení ve státní sprá-

vě. Oceňuji jeho proevropské hodnoty a snahu 

o podporu liberalizovaného fungování trhu. Vě-

řím, že jako veřejně známá osobnost bude mít 

dostatečně silný hlas pro prosazování zájmů 

členů Svazu,“ uvedla Marta Nováková.

SOCR ČR zastupuje přes 6 000 podnikatelů, 

kteří vytvářejí až půl milionu pracovních míst. 

Prezidenta či prezidentku volí na čtyřleté 

funkční období představenstvo, které je řídi-

cím a statutárním orgánem Svazu a svým slo-

žením odráží strukturu jeho členské základ-

ny. SOCR ČR byl založen v roce 1990 a před-

stavuje druhý největší zaměstnavatelský svaz 

u nás. Je nezávislým a dobrovolným sdruže-

ním asociací, aliancí, družstev a firem podni-

kajících v malo a velkoobchodě, gastrono-

mických a ubytovacích službách. 

„Obchod a služby tvoří čím dál důležitější 

část české ekonomiky. Jako nový prezident Sva-

zu obchodu a cestovního ruchu chci prosazo-

vat, aby stát vytvářel co nejlepší podmínky pro 

rozvoj těchto sektorů,“ řekl mimo jiné Tomáš 

Prouza.

Tomáš Prouza je český ekonom, který pů-

sobil v letech 2004 až 2006 jako náměs-

tek ministra financí ČR. V letech 2014–2017 

byl státním tajemníkem pro evropské zále-

žitosti při Úřadu vlády ČR a zároveň v letech 

2016–2017 koordinátorem digitální agen-

dy ČR. Do svého jmenování státním tajemní-

kem působil ve Světové bance, do října 2012 

v Praze jako expert pro oblast finančních slu-

žeb, později jako seniorní expert v americkém 

Washingtonu, D.C. Po studiích na pražské VŠE 

a britské Open Univerzity byl editorem měsíč-

níku Prague Tribune a následně založil finanč-

ní server Peníze.cz. Eugenie Línková

Tomáš Prouza je novým prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Historicky pátým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR (SOCR ČR) je od 1. října Tomáš Prouza. Naváže na činnost Marty 
Novákové, která na tuto funkci rezignovala poté, co byla koncem 
června jmenována ministryní průmyslu a obchodu. Od té doby ji 
dočasně zastupoval viceprezident SOCR ČR Michal Ševera.

Tomáš Prouza

SOCR informuje
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šetření potravinami

Samsung Bezezbytku buduje 
síť komunitních lednic v ČR

Jednou z možností, jak předcházet plýt-

vání potravinami a zároveň pomoci těm, 

kteří jich nemají dostatek, je jejich sdíle-

ní. Podpořit to je cílem projektu komu-

nitních chladniček Samsung Bezezbyt-

ku. Průměrný Čech totiž vyhodí každo-

ročně do koše kolem 80 kg jídla v hodno-

tě 20 tisíc korun. Zároveň se ale rozšiřuje 

skupina lidí, kteří si nemohou dovolit ku-

povat kvalitní potraviny a jsou kvůli tomu 

v některých případech i v podmínkách ČR 

podvyživení. Do této skupiny patří hlavně 

senioři, ale i matky samoživitelky. 

Potraviny může donést každý, kdo ví, 

že již nakoupené potraviny nespotřebu-

je. „Projekt Samsung Bezezbytku je zalo-

žen na principu dárce - místní koordiná-

tor - příjemce. Každý, kdo v dané komuni-

tě žije, pracuje, podniká, či se v ní pravi-

delně pohybuje, může do lednice vložit co-

koliv, co nespotřebuje a co je zároveň před 

datem spotřeby. A kdokoliv další si z ledni-

ce zase může vzít, co potřebuje nebo chce,“ 

vysvětluje princip fungování komunitní 

lednice, Veronika Doubnerová, manažer-

ka projektu. 

Při výběru vhodného místa pro umís-

tění komunitní lednice se klade důraz, 

aby v oblasti fungoval komunitní život. 

A také, aby v daném místě žili lidé, kteří 

budou chtít komunitní lednici plnit a zá-

roveň lidé, kteří budou jídlo z lednice vy-

užívat. A Studio ALTA je přesně takovým 

místem. „Ve Studiu ALTA věříme, že umění 

by mělo být angažované a ne elitářské. Zá-

leží nám na prostředí, ve kterém pracujeme 

a které kolem sebe budujeme. Snažíme se 

šířit hodnoty tolerance, různorodosti a udr-

žitelnosti – a to vše projekt komunitní led-

nice naplňuje,“ říká Lucia Kašiarová, ředi-

telka Studia ALTA.

„Myšlence sdílení potravin věříme. Trápí 

nás ohromné množství vyhozených potravin 

a jejich nedostatek na druhé straně. A pro-

to mám radost, že otevíráme již druhou ko-

munitní lednici. Věřím, že si ta ve Studia ALTA 

najde své uživatele stejně jako ta na Kotlas-

ce, kde jsme před měsícem otevírali první 

komunitní lednici v rámci našeho projektu,“ 

říká Zuzana Mravík Zelenická, která je zod-

povědná za CSR projekty Samsungu v Čes-

ké republice a na Slovensku. 

„Protože se jedná o potraviny, které se 

budou dále konzumovat, existují pravi-

dla, která je třeba dodržovat. Na obsah ve-

řejné lednice bude dbát koordinátor, který 

bude kontrolovat, zda jsou potraviny v led-

nici v pořádku a bez problémů poživatel-

né. Do lednice se nesmí dávat nahnilé nebo 

zkažené potraviny. Všechno jídlo musí být 

před koncem uvedeného data spotřeby. Po-

traviny musí být v originálním balení. Vý-

jimku tvoří například ovoce a zelenina,“ do-

dává k fungování lednice Veronika Doub-

nerová. 

* * *

Orientační seznam vhodných 
potravin pro komunitní lednice:

uzavřené, balené, originálně označené 

potraviny před datem spotřeby

čerstvé ovoce

čerstvá zelenina

čerstvé pečivo

neotevřené pasterizované mléko

jogurty

sýry

neotevřené ovocné šťávy, džusy

čerstvá vejce (viz datum spotřeby)

konzervované a neotevřené potraviny

Mezi nevhodné potraviny pro komunit-

ní lednice patří doma vařená jídla, maso, 

ryby, nepasterované mléko, alkohol, či 

potraviny, které jej obsahují.

Stránku připravila ve spolupráci 

s organizací Samsung Bezezbytku 

Eugenie Línková

V Praze Holešovicích ve Studiu ALTA byl v začátkem června 
zahájen provoz další komunitní lednice z projektu Samsung 
Bezezbytku. Projekt chce pomoci minimalizovat množství 
vyhozených potravin a zároveň se snaží o propojení lidí 
v dané lokalitě – a to prostřednictvím komunitních lednic. 
Tímto článkem dáváme i návod ostatním regionům ke vzniku 
obdobných a dalších komunitních lednic.

Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka, Samsung

Zahájení provozu komunitní lednice

Komunitní lednice
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zlatá chuť

Koncem června se uskutečnilo hodnoce-

ní soutěžních vzorků jihomoravských po-

travinářských soutěží – 9. ročník o pres-

tižní značku Regionální potravina Jiho-

moravského kraje, kde jsou výrobky za-

řazeny do devíti kategorií. Následně jsou 

ohodnocené výrobky přiřazeny ke dvanác-

ti kategoriím systému soutěže o ocenění 

„ZLATÁ Chuť jižní 

Moravy 2018“, je-

jíž kategorizace lépe 

vystihuje specifika 

skupin potravin, např. 

nápoje jsou zde ve dvou 

kategoriích (odděleně alkoholic-

ké a nealkoholické), dále tu jsou samostatné 

kategorie pro výrobky mražené, z ryb, hoto-

vé výrobky atd. Tento systém více podporu-

je zájem i malých a výrazně specifických pro-

ducentů o soutěž a o jejich prezentaci u spo-

třebitelů. 

Soutěž Zlatá chuť jižní Moravy vstoupila v letošním roce 
do již třináctého ročníku. Za uplynulé období 13 let ji 
můžeme zhodnotit jako velice úspěšnou akci na podporu 
regionálních výrobků, potravin. 

zná své vítěze

Zlatá chuť 
jižní Moravy 

Terezičky 
– Martina 
Harnošová 

Míša dort 
– Pekárny Blansko a.s. TLAČENKA 

– Josef Jůza

Kozí sýr zrající - přírodní 
– Markéta Palánová

Druhým kladem jihomoravského systému 

tzv. „ZLATÁ Chuť“ je, že všechny ostatní sou-

těžní výrobky, které splnily kvalitativní a sou-

těžní kritéria a byly hodnoceny, získávají prá-

vo užívat ochrannou (registrovanou) znám-

ku „Chuť jižní Moravy 2018“, umisťují se 

na „druhém místě“. 
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Ve 13. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť již-

ní Moravy 2018“, kde jsou výrobky hodno-

ceny ve dvanácti kategoriích, bylo hodnoce-

no 193 výrobků od 54 výrobců, kdy vítěz-

ný výrobek a výrobce získávají právo ozna-

čení výrobku a firmy „Potravinářský výro-

bek Jihomoravského kraje 2018“, „Potra-

vinářský výrobce Jihomoravského kraje 

2018“ a logem (ochrannou známkou) „ZLA-

TÁ Chuť jižní Moravy 2018“. 

Výrobky hodnotily dvě 8členné komise 

tvořené zástupci Ministerstva zemědělství 

ČR, krajského úřadu, Státního zemědělské-

ho intervenčního fondu, Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce, Státní veterinární 

správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinář-

ské komory ČR. 

Soutěž „ZLATÁ Chuť jižní Moravy“ 

je organizována ve spolupráci institu-

cí a pod záštitou jejich představitelů: Jiho-

moravský kraj hejtman JUDr. Bohumil Ši-

mek, Mendelova univerzita v Brně rektor-

ka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., VFU 

Brno rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 

MBA, RAK Jihomoravského kraje předseda 

představenstva Ing. Václav Hlaváček, CSc. 

Tuřanská sušená klobása 
– Jan Bubla 

SIVEN AMERICKÝ
 – S.M.K., a.s. 

Meruňkový džem 
výběrový (EXTRA) – 
Ing. Marcel Malůšek 

Bramborové lokše s makovo-povidlovou náplní 
– Pekařství Křižák s.r.o.

Nudle široké s medvědím 
česnekem – RAMDAM s.r.o. 

Ovocná 
mražená 
dřeň 
jablečná – 
Ovocnářské 
družstvo

Svatojánské ořechy 
– Chuť Moravy s.r.o. 

Oceněny byly potravinářské 
výrobky v těchto kategoriích:
1. Pekařské výrobky Terezičky – Martina 

Harnošová 

2. Cukrářské výrobky Míša dort – Pekárny 

Blansko a.s. 

3. Mléko a mléčné výrobky Kozí sýr zrající - 

přírodní – Markéta Palánová 

4. Maso a masné výrobky tepelně 
opracované TLAČENKA – Josef Jůza 

5. Maso a masné výrobky – trvanlivé, 
včetně tepelně neopracovaných 
masných výrobků Tuřanská sušená 

klobása – Jan Bubla 

6. Ryby a rybí výrobky SIVEN AMERICKÝ – 

S.M.K., a.s. 

7. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě Meruňkový džem 

výběrový (EXTRA) – Ing. Marcel Malůšek 

8. Mražené výrobky Ovocná mražená dřeň 

jablečná – Ovocnářské družstvo 

9. Hotové výrobky – ostatní Bramborové 

lokše s makovo-povidlovou náplní – 

Pekařství Křižák s.r.o., Nudle široké 

s medvědím česnekem – RAMDAM s.r.o. 

10. Ostatní potravinářské výrobky 
Svatojánské ořechy – Chuť Moravy s.r.o. 

11. Nealkoholické nápoje Jablečný mošt 

– odrůda Braeburn – AGRO Stošíkovice, 

s.r.o. 

12. Alkoholické nápoje (kromě vína) 
MarhuLové Sladké – Ing. Pavel Lacina
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Od pole po vidličku

V EU je to sice s obchodem jinak, ale po-

slechněme si k vývoji dění v Agrofertu jed-

noho z oné trojice nebojácných mužů, co zů-

stal věrný  tomuto dnes už holdingu  a je čle-

nem představenstva, Ing. Jiřího Haspekla.

Co bylo hlavním důvodem toho, že 

jste nabídku Andreje Babiše, jít s ním 

do budování zajímavého konglomerá-

tu  s výrobou hnojiv, krmiv, produkce 

všech možných plodin a jejich zpraco-

vání v potravinářských provozech, ne-

odmítl?

Já jsem ale první nabídku pana Babiše 

(a to málokdo ví) v roce 1991 odmítl a na-

stoupil jsem se svými třemi kolegy do za-

městnání ve společnosti AGROPOL. Poně-

vadž jsme ale u tehdejšího vedení postráda-

li jakoukoliv vizi, zavolal jsem zhruba po půl 

roce panu Babišovi, zda by o nás měl stále 

zájem. Kladná odpověď obratem následova-

la. Důvodem byl „tah na bránu“ a obchodní 

umění pana Babiše.

Nebylo jistě snadné s workoholikem  

Andrejem Babišem v zádech sladit 

krok. Nechtěl jste někdy z tohoto rozje-

tého vlaku vyskočit? 

To víte, že to nebylo snadné a každým rokem 

to bylo obtížnější a obtížnější. Vždy ale u mě 

zvítězil zdravý rozum. 

Co v průběhu uplynulých let nejví-

ce ceníte jako úspěch a co se i nepoda-

řilo? I to je v životě lidském běžné, na-

tož u firmy.

Samozřejmě nejvíce si cením postavení, kte-

rého AGROFERT za 25 let budování dosáhl 

a jsem moc rád, že jsem se na tomto stavu 

snad úspěšně podílel. A co se nepodařilo, 

na to si opravdu teď nemůžu vzpomenout. 

A pokud se něco občas nepodařilo, nebylo 

to tedy nic významného.

Co bylo doménou vaší práce ve firmě?

Mou doménou ve firmě byl vždy tuzem-

ský obchod s průmyslovými hnojivy, neboť 

jsem v té době znal značnou část předsedů 

družstev a ředitelů ZZN a agrochemických 

podniků. Navíc s mou povahou jsem půso-

jubilant Agrofert

Dvacet pět je slušná řádka let  a tolik má právě za sebou 
„jinoch“ Agrofert. V listopadu roku 1993 mne tenkrát jako 
deníkáře vedl do pracovny zakladatele této společnosti 
Andreje Babiše Ing. Jiří Haspeklo. Bylo to v Praze na Žižkově 
v hezké budově, kde dnes sídlí Univerzita Jana Amose 
Komenského. On a ještě právník byli trojicí statečných, co 
se pustili do budování agrárně-potravinářského komplexu  
s portfoliem se zemědělskou chemií. Tenkrát se přiznali 
k tomu, že spí tak 3 až 4 hodiny denně a jen a jen makají, 
mám-li to říci přesně. Jejich filozofií už tenkrát bylo úsloví, 
které  u příležitosti 25. výročí Agrofertu zopakoval jeho 
výkonný ředitel  Josef Mráz. „To, co se u nás vyprodukuje, se 
má taky doma zpracovat a nabídnout přednostně tuzemským 
zákazníkům“. Svého času se taky tohle úsloví transformovalo 
na „ od pole po vidličku“ a tak se tím Agrofert blížil švýcarské 
filosofii: „dotujme si své farmáře, jak to jen lze, tedy víc 
než je zvyklostí EU, ale tyto zdravé potraviny prakticky 
nevyvážejme a nechejme je sníst svým strávníkům.“ 

Motto Agrofertu:

Ing. Jiří Haspeklo
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bil jako katalyzátor vztahů mezi zaměstnanci 

Agrofertu a myslím, že jsem byl většinou za-

městnanců takto vnímán.

Je o vás známé, že dokážete na-

hlas říci, když se vám něco nelíbí. Jak 

na to reagoval majitel firmy? Dokáže 

vzít i opačný názor a přemýšlet o tom?

Ano, tím jsem byl skutečně znám a majitel 

firmy reagoval s klidem, poslouchal a pře-

mýšlel. A většinou si udělal správný úsudek.

Agrofert staví na týmové práci. Jak 

lze dát dohromady tolik různých lidí 

s třeba i částečně odlišnými názory? 

Dá se vůbec uplatňovat princip demo-

kracie? Nebo je to v tom, že po zku-

šební lhůtě se  ředitelům jednotli-

vých divizí do jejich práce nemluví a je 

na nich, jaké dokáží přinášet hospo-

dářské výsledky.

Víte, v Agrofertu vždy byla disciplína, kte-

rou tady nastavil pan Babiš. Chtěl věci rych-

le, správně a bez řečí. To se podařilo udržet 

dodnes. Dnes ale máme pana Babiše už jin-

de a musíme se obejít bez jeho rychlých roz-

hodnutí. A princip demokracie rozhodně 

máme. Představenstvo Agrofertu řeší svoji 

agendu zásadně konsensuálním způsobem. 

Proč jste vlastně vydržel a neutekl 

z boje, co bylo motivací?

Proč jsem vydržel? Protože jsem se nechtěl 

nechat zahanbit, že nedokáži držet dech 

s panem Babišem. Ale to se mi nikdy doslova 

nepodařilo a bylo to stále obtížnější. Ale sna-

žil jsem se vydržet co nejdéle. 

S majitelem Agrofertu Andrejem Ba-

bišem jsem dělala řadu rozhovorů pro 

deníky a vzpomínám si, jak nechtěl ni-

kdy mluvit o  svých dobročinných ak-

cích, jako byla třeba výrazná finanč-

ní pomoc  tatranské přírodě po obrov-

ských polomech. Jednu výjimku ale 

přece jen udělal, kdy vzal novináře na-

hlédnout na farmu postižených zvířat, 

která je při Čapím hnízdě a kam hro-

madně jezdí děti ze škol na exkurze. Je 

to i o vztahu k přírodě a její fauně?

Víte, to je celý pan Babiš. Pomáhá tam, kde 

ostatní mecenáši příliš nepomáhají a kde 

to na první pohled není příliš vidět. Nada-

ce Agrofert se mimo jiné zaměřuje na rodi-

če samoživitele v nouzi. Dětem ze sociálně 

slabších rodin platí třeba sportovní kroužky. 

A vztah k přírodě pan Babiš také nepochyb-

ně má. Zvířata má moc rád, to dobře vím.     

Tam také v těchto prostorách je kon-

gresové centrum, kde se vzdělávají 

mladí  budoucí manažeři. Idea je jedno-

duchá. Po vysokoškolském absoluto-

riu čerstvý inženýr nic moc o praxi  neví 

a setkání s praktickými příklady od zku-

šených manažerů je to nejlepší, jak je 

rychle dostat do reálu, je tomu tak?

Praxe je nepochybně důležitá a je potře-

ba s ní začít už během studia. V Agrofer-

tu spolupracujeme s desítkami škol, ať už 

jde o učiliště, o střední školy, nebo vyso-

ké. Studenti u nás píšou diplomky, nabízí-

me praxe, stáže i budoucí zaměstnání. Le-

gendární je třeba náš Pig Camp, což je roč-

ní kurz péče o prasátka. I absolvent toho-

to kurzu jednou může vyrůst ve vrcholové-

ho manažera.

Jaké jsou výhody holdingu a v čem 

může tak velká společnost narážet 

na překážky?

To by bylo na dlouhé povídání, možná 

na hodinu. Osobně spatřuji výhodu ve ver-

tikálním uspořádání koncernu. Máme slo-

gan – z pole až na vidličku. Krásně to vysti-

huje stav, kdy u nás vše navazuje na všech-

no a vše souvisí se vším. Překážky se samo-

zřejmě také objevují, ale zatím se nestalo 

nic, co by nás zásadním způsobem omezi-

lo nebo ohrozilo.

Šel byste znovu  do tohoto  zajímavé-

ho  podnikání?

Určitě ano, ale už bych věděl, co mě může 

čekat a jak se zachovat.

Co byste vzkázal mladé generaci po-

kud jde o jejich pracovní nasazení nebo 

vyžití, ať to vezmeme z obou stran?

Myslím, že stále platí staré známé rčení, že 

bez práce nejsou koláče. Věřím, že si to mla-

dá generace stále ještě uvědomuje. Rád 

bych vzkázal mladé generaci – nebojte se 

pracovat, chtějte se něco naučit, něco doká-

zat a něco překonat. V životě se vám to jis-

tě vyplatí a nabyté zkušenosti vám nikdo ne-

vezme. Pokud jde o vyžití, to má každý jiné. 

Rozhodně by mělo nějaké být. Samozřejmě 

nejen prací živ je člověk. 

Eugenie Línková
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Slavnostní zahájení si nenechali ujít prezi-

dent Miloš Zeman, bývalý prezident Vác-

lav Klaus a další čelní představitelé. Mlu-

vili především o aktuálních problémech, 

kterým čeští pěstitelé, chovatelé a produ-

centi potravin čelí. Všichni děkovali země-

dělcům za jejich práci, jež nám dává potra-

viny a živí nás. Často zmiňované bylo su-

cho, které způsobilo letošní menší, přesto 

však dostatečnou, úrodu. „Mohu slíbit jmé-

nem ministra zemědělství a vlády České re-

publiky, že zemědělce nenecháme na holič-

kách, že jim pomůžeme, škodu vyčíslíme ob-

jektivně a budeme nápomocni,“ řekl ministr 

zemědělství Miroslav Toman. „Chceme, aby 

mohli dál produkovat kvalitní české potravi-

ny. Nesmíme dopustit, aby Česká republika 

byla zaplavena nekvalitním dovozem,“ zdů-

raznil a vyzval spotřebitele, aby preferovali 

české, moravské a slezské potraviny a tím 

i potravináře.

„Po revoluci jsme řekli, že si všechno dove-

zeme, to je velká chyba a musíme to napra-

vit,“ uvedl premiér Andrej Babiš a zdůraznil, 

že „potravinová soběstačnost je strašně dů-

ležitá hlavně pro příští generace.“ O upřed-

nostňování místní produkce hovořila také 

jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, kte-

rá prohlásila, že chceme být potravinový-

mi patrioty. „Jednou z cest, kterou chceme 

jít, je osvěta dětí. Připravili jsme proto soutěž 

pro školní jídelny. Zvítězí a finanční odměnu 

získá ta, jež bude mít ve své nabídce nejvíc ji-

hočeských potravin,“ zmínila jeden z právě 

startujících projektů.

Zemědělce je třeba motivovat

Podle prezidenta České agrární komory 

Zdeňka Jandejska je v oblasti finanční pod-

pory třeba především vytvořit takové pod-

mínky, které budou motivovat zeměděl-

ce k vyvážené výrobě. „Situace v českém ze-

mědělství není přes pravidelné zprávy o kata-

strofálním suchu alarmující. Celkově to není 

žádná tragédie, sklizeň bude jen o něco málo 

slabší než loni. Samozřejmě jsou oblasti, kde 

nespadlo ani 150 mm srážek a tam máme 

obrovské propady, ale na jiných místech, na-

příklad na Vysočině, máme rekordní sklizně. 

Tam těží právě z vyváženého hospodaření,“ 

připomněl.

Zdeněk Jandejsek ocenil, že loni dostali 

zemědělci od státu národní dotace 3,65 mi-

liardy Kč. „Kdyby to nebylo, tak už tady prasa-

ta a drůbež nejsou. Ale je to tak čtvrtina toho, 

co dostávají naši konkurenti ve starých ze-

mích EU. Národní dotace máme čtyřikrát až 

pětkrát nižší. Jde sem zboží, které je nákla-

dově dražší než u nás, vytlačuje nás z trhu 

a jde do našich supermarketů. Všichni mluví 

o tom, že tam chtějí české potraviny, ale dě-

lají to naopak, můžeme se podívat na někte-

ré řetězce,“ řekl Jandejsek. Dále uvedl, že je 

potřeba, aby se v ČR dodržoval zákon o ce-

nách. Prvovýrobce zemědělec by měl podle 

Země Živitelka

Země živitelka: Vláda nenechá 
zemědělce na holičkách
Letošní 45. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích přilákal 
115 697 návštěvníků, nejvíce za posledních čtrnáct let. Loni na výstavu přišlo 109 278 lidí, 
letos stoupl i počet vystavovatelů z loňských 547 na 569 a to z více než dvaceti zemí.

Jeden z největších stánků měl i Státní zemědělský intervenční fond Svůj stánek mělo i Ministerstvo zemědělství

Miroslav Toman v rozhovoru se Zdeňkem 
Jandejskem

Prezident Miloš Zeman při prohlídce 
potravinářského pavilonu
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Jandejska dostat tolik, kolik ho výroba sto-

jí, plus přiměřený zisk okolo deseti procent.

Bývalý prezident Václav Klaus zase pou-

kázal na to, že by zemědělci měli hospoda-

řit na daleko větším množství vlastních po-

zemků, protože v případě nájemních vzta-

hů uvažují často krátkozrace. „V tomto ohle-

du je třeba neřešit pouze aktuální problémy 

způsobené letošním suchem, ale klást také 

značný důraz na dlouhodobé investice.“

Historie i chytré zemědělství

Země živitelka připomněla 100 let české-

ho zemědělství, přiblížila i chytré zeměděl-

ství, jako robotické kravíny, traktory s vesta-

věnou GPS, drony s kamerou, které umožňu-

jí rychlou kontrolu pole ze vzduchu, automa-

tický systém dojení nebo čidla, která moni-

torují vlhkost půdy. Lidé si na Zemi živitelce 

mohli prohlédnout třeba automatický sys-

tém krmení krav čerstvým krmivem, jež na-

bízí krmení 24 hodin denně. Mezi vystave-

nými předměty byl i secí stroj s hřeby urče-

ný pro páskové setí, kdy vodicí hřeby simu-

lují zakořenění pro hluboko kořenící rostliny, 

jako je řepka. Hřeby jištěné proti kamenům 

prorážejí zemi, přičemž ji nadzvedávají, pro-

vzdušňují a vytvářejí cestu pro kořeny, kte-

ré mohou růst do hloubky snadno a rychleji.

„Chtěli jsme ukázat, že zemědělství je vel-

mi moderní a progresivně se rozvíjející obor. 

V roce 1930 bylo přes 30 procent všech za-

městnaných lidí v zemědělství, dnes mezi 

dvěma až třemi procenty. Industrializace po-

kračuje a zemědělci jsou často nuceni uchylo-

vat se k autonomním systémům, aby nahra-

dili těžce sehnatelnou lidskou práci,” uvedl 

předseda představenstva a ředitel Výstaviš-

tě Mojmír Severin.

Výstavní plocha se zvětšila

Plno bylo v pavilonu Z, v expozici firmy Ze-

tor Tractors, která přivezla vylepšený trak-

tor Zetor Crystal s maximálním výkonem 

171 koní. Firma zde ukázala všech šest mo-

delových řad traktorů. Lákadlem výstavy 

byly i historické pluhy či mlátička zapsa-

ná v Guinnessově knize rekordů. „Zájem 

byl i o techniku 60., 70. a 80. let, kdy si dědové 

dobře pamatovali, jak na těch strojích jezdi-

li, a vnoučkům to tady ukazovali. Kolem těch 

strojů se tvořily velmi zajímavé skupinky," řekl 

Mojmír Severin.

Jednou z novinek 45. ročníku bylo, že při-

byla volná výstavní plocha na místě čtyř ne-

dávno zbouraných pavilonů F1 až F4 a ně-

kterých pavilonů E. Výstavní plocha se zvět-

šila o 7 000 metrů čtverečních, prostor tak 

dostaly i stroje, které by se jinak do areálu 

nevešly. „Výstaviště se nám uvolnilo, proto-

že je to volná plocha, která byla dřív zastavě-

ná a nebyla využívána," řekl Mojmír Severin. 

Po agrosalonu začne Výstaviště projektovat 

nový pavilon, chystá i opravy Pivovarské za-

hrady a veřejných ploch.

Opět se uděloval 
Zlatý klas i Klasa

Nedílnou součástí Země živitelky je každo-

ročně soutěž o nejlepší vystavený potra-

vinový exponát Zlatý klas probíhající pod 

odbornou garancí Ministerstva zeměděl-

ství ČR. Za dobu své existence se tato sou-

těž stala prestižní záležitostí a výrobci oce-

něných produktů ji považují za význam-

ný přínos pro prezentaci a publicitu svých 

výrobků. Velký obchodní význam pro oce-

něné firmy je možnost používat diplom 

a logo Zlatého klasu daného roku, a to už 

od okamžiku vyhlášení výsledků soutěže. 

Zlatý klas s kytičkou získala v potravi-

nářském a zpracovatelském průmyslu spo-

lečnost Kitl z Jablonce nad Nisou za výro-

bek Kitl Smrkáček bio. Zlatým klasem pak 

byly oceněny Templářské sklepy Čejkovi-

ce za Sanctus Victoria Rulandské šedé PS 

2015, Agro Jesenice za Český hrášek 350g, 

Včelco Smolenice ze Slovenska za Medo-

vinu klasickou 0,75 l, Moštárny Louny In. 

za Jablko - máta peprná, Vinařství Ledni-

ce Annovino, Lednice-Kolonáda za Medo-

vou hrušku a Maso-uzeniny Písek za Písec-

kou šrůtku. 

Slavnostně předány byly i certifikáty Kla-

sa. Ocenění převzalo od zástupců Minister-

stva zemědělství a Státního zemědělského 

intervenčního fondu 11 výrobců za 17 vý-

robků. Tuto značku mohou spotřebitelé na-

lézt na obalech 980 produktů od 223 čes-

kých a moravských výrobců. V pavilonu T1 

mohli návštěvníci ochutnat a zakoupit pro-

dukty oceněné značkou kvality KLASA, Re-

gionální potravina a Bio. Na ploše 408 m2 se 

prezentovalo celkem 35 producentů s tím-

to prestižním oceněním.

Výrobky v bio kvalitě

Jednou z těch, kteří na Země živitelce vy-

stavovali své potraviny, byla Jana Horová 

z Ekofarmy Babiny. Farmaří již od roku 1987 

a od roku 1991 soukromě. Její Ekofarma se 

nachází v chráněné oblasti České středoho-

ří, ale spadá i do oblasti s přírodním znevý-

hodněním LFA. Na Zemi živitelce byla letos 

poprvé, běžně ale jezdí každý týden na far-

mářské trhy do Prahy. Vystavovala a prodá-

vala na veletrhu vlastní klobásy, ale také su-

šené hovězí maso a sušené ovoce. 

„Sušené ovoce máme z našich sadů – me-

ruňku, hrušku, třešni a jablko. Naše bio maso 

je z plemene Limousine, jež se pase na našich 

loukách. Ke zvířatům máme úctu a tak naše 

maso chutná opravdu skvěle. Nepoužíváme 

žádné náhražky kvalitní stravy, žádná anti-

biotika bezdůvodně a naše zvířata jsou den-

ně pasena na loukách s možností volného 

pohybu. Zvířata porážíme ihned, netrpí tedy 

při cestě k porážce a nijak se nestresují. Tím 

můžeme zaručit opravdu kvalitní a chutné 

maso,“ uvedla Jana Horová.

Text a foto Bohumil Brejžek

Na Zemi živitelce vystavovala i Agrární komora z Mostu Pečivo Severočechů bylo doslova k nakousnutí
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Spolupráce sítě čerpacích stanic Shell a kon-

ceptu Billa Stop & Shop funguje od roku 

2014, kdy bylo otevřeno pět pilotních pro-

dejen v Praze, Brně, ve Zlíně a na dálnici D1 

(Měřín). Pilotní skupina vykazovala růst, ale 

ne všechny parametry společného pod-

nikání byly natolik skvělé, aby se síť rychle 

rozrostla. Přišla fáze optimalizace, na jejímž 

konci je aktuálně 64 prodejen po celé Čes-

ké republice, s pokrytím ve všech regionech. 

V jakoukoli hodinu, ve všední den, o víken-

du i ve svátek zde nakoupíte čerstvé peči-

vo, ovoce, zeleninu, uzeniny, sýry, chlazené 

zboží nebo drogerii, více než 1 200 produk-

tů. A obsluha za vás mezitím může vyřídit 

tankování a u pokladny jednoduše zaplatí-

te oboje najednou. To vše zákazníkovi přiná-

ší zcela nový rozměr nákupu potravin a po-

honých hmot.

Koncept odpovídající 
modernímu životu

Obě strany shodně říkají, že se musely při 

spolupráci hodně učit, na výsledky jsou ale 

patřičně hrdé. Pozitivní přijetí konceptu po-

tvrzuje nárůst počtu transakcí na čerpacích 

stanicích s Billa Stop & Shop v porovnání se 

stanicemi Shell bez tohoto formátu prodej-

ny. „Koncept zcela odpovídá modernímu ži-

votnímu stylu. Lidé mají málo času, a tak ze-

jména řidiči velmi vítají rychlý způsob náku-

pu základních potravin,“ říká ředitel provozu 

čerpacích stanic SHELL Jan Čapský. 

Důkazem rychlosti je délka odbavení jed-

noho zákazníka: běžný denní nákup základ-

ních potravin zabere včetně natankování 

pohonných hmot v průměru 6 až 8 minut. 

Nejvyhledávanějším zbožím jsou nápoje 

určené k okamžité spotřebě (49 procent) 

následované čerstvým pečivem (29 pro-

cent). Nejoblíbenější položkou je kaiserka, 

populární jsou i ostatní potraviny denní po-

třeby (nápoje, mléčné a masné výrobky). 

V rámci konceptu je nabízen i kusový pro-

dej čerstvého ovoce.

Otevřeno je neustále

„Díky konceptu Billa stop & shop můžeme 

nabídnout náš kvalitní sortiment na 64 mís-

tech, dostaneme se tudíž i tam, kde nemá-

me klasický supermarket, a zákazníkům vy-

jdeme vstříc i mimo otevírací dobu standard-

ních prodejen, tedy i během svátků,“ potvrzu-

je vedoucí velkoobchodu společnosti Billa 

ČR Radovan Šesták a dodává, že „kvůli za-

jištění maximální čerstvosti zavážíme čerpa-

cí stanice třikrát týdně. S ohledem na sezo-

nu a poptávku sortiment průběžně obměňu-

jeme.“ Závozy pečiva míří na čerpačky do-

konce sedmkrát týdně. Zákazníci mají navíc 

k dispozici akční nabídky. A nechybí „víno 

měsíce“. 

Koncept Billa Stop & Shop je dnes téměř 

na třetině čerpacích stanic Shell, bude roz-

šířen i na další? Jan Čapský k tomu říká, že 

„aktuálně je pro nás počet šedesáti čtyř pro-

dejen optimální, vycházíme z detailní analý-

zy. Určitě ještě bude zajímavé koncept na ně-

kterých stanicích otevřít, ale další masové 

rozšíření nechystáme. Na dálničních čerpač-

kách nedává tento koncept smysl, takže se 

zaměřujeme na lokality převážně městských 

stanic, kde zákazník podobný typ služby oce-

ní a využije.“

Text a foto Bohumil Brejžek

Čerpací stanice 
místo supermarketu?
Jen málokdo chce cestou domů z práce ještě trávit čas 
nákupem v supermarketu. Co ale dělat, když doma je lednice 
prázdná? Shell ve spolupráci s řetězcem Billa nabízí pohodlné 
řešení, koncept Stop & Shop spojuje výhody čerpací stanice 
a klasického obchodu. 

Billa

Sortiment je opravdu bohatý

O čerstvé pěčivo je velký zájem

Na čerpacích stanicích teď nakoupíte 
pohonné hmoty i potraviny
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zdravá výživa, SZIFPerla Zlínského kraje

Perla Zlínského kraje 
již podeváté
Agrární komora Zlínského kraje spolu se Zlínským krajem rozhodla 
v měsíci červenci o udělení ocenění Perla Zlínska za rok 2018. Letos 
se přihlásilo 121 výrobků od 29 žadatelů.
Dvě šestičlenné komise hodnotily soutěžní výrobky ze Zlínského 
kraje. Tvořili je zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského 
úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Osm kategorií
Soutěžilo se v osmi kategoriích, přičemž v je-

diné z nich u výrobků z ovčího mléka a sko-

pového masa nebyl nikdo přihlášený, a také 

o cenu hejtmana. Na Cenu hejtmana Zlín-

ského kraje je navrženo ocenění firmě Javor-

ník-CZ za bio čerstvé sýry včetně příchutí. 

U masných výrobků bylo 15 výrobků 

pěti žadatelů. Vítěznými výrobky jsou jeh-

něčí klobása od Petry Zbořilové z Otroko-

vic a sádlo se škvarky od firmy Pospíšil-ma-

so, uzeniny, lahůdky. Celkem 25 výrobků 

čtyř žadatelů se přihlásilo v kategorii mlé-

ka a mléčných výrobků. Uspěl bio čerstvý 

sýr s bylinkami (Javorník-CZ, Štítná nad Vlá-

ří), kozí zmrzlina Amarena (Martin Vlček, Vi-

zovice), smetanový jogurt z Valašska-bí-

lý (Mlékárna Valašské Meziříčí) a pařený 

sýr-kmín (Farma Kudlov).

U pekařských a cukrářských výrobků ko-

mise hodnotila 24 kousků od šesti žadatelů. 

Vítězem se stal chléb mlynářský (Avos Kro-

měříž), Škvarkové tyčinky (Petra Malá, Kos-

telec) a mlynářovy pohankové sušenky (Jan 

Slovák, Valašská Senica).

V kategorii medu ze dvou výrobků 

dvou žadatelů uspěl valašský med me-

dovicový od Včelařství Jaroslav Studeník 

z Jasenné. U nápojů alkoholických i ne-

alkoholických dominovaly mezi 13 vý-

robky šesti firem valašské kapky 36 pro-

cent med a byliny (Irena Stromská, Zubří) 

a ovocňák jablko-hruška (Toko Agri, Ru-

dice).

U ovoce a zeleniny se hodnotilo deset věcí 

pěti společností. Vítězem se stal česnek Du-

kát od Jiřího Talaše z Tlumačova. Posled-

ní kategorií byly ostatní výrobky, kde jich 

bylo 27 od devíti žadatelů. Výhru si připsal 

kynutý knedlík Krtinec 

(Josef Martínek, 

o-

ří))

u-

bylo 27 od devíti žadatelů. Výhru si připssal

kynutý knedlík Krtinec y utý ed

tínek,(Josef Mart

 Jehněčí klobása

Valašský med medovicový

Chléb 
mlynářský

Ministr zemědělství Miroslav Toman (třetí zleva) se zástupci Zlínského kraje.



Krhová) a bramborový knedlík plněný škvar-

ky (HaKne). „Cílem této soutěže je poukázat 

a vyzdvihnout naše zpracovatele, kteří ještě 

pořád vyrábějí kvalitní potra-

viny z převážně českých su-

rovin,“ uvedla ředitelka 

Agrární komory Zlín-

ského kraje Jana Bráz-

dilová.

Podle ní není zce-

la jednoduché uspět 

na trhu a oslovit zá-

kazníka. „Proto se Ag-

rární komora Zlín za fi-

nanční podpory Zlínské-

ho kraje snaží tyto výrobce 

představit spotřebitelům a ukázat, že země-

dělství spolu s potravinářstvím v našem kraji je 

na velmi dobré úrovni,“ řekla Brázdilová.

Letošní ocenění byla předána na Dožín-

kách Zlínského kraje v srpnu v Kroměříži.

Soutěž již devátým rokem

Soutěž o TOP zemědělské a potravinářské 

výrobky jednotlivých krajů letos probíhá už 

devátým rokem. Za dobu své existence si 

značka Regionální potravina vybudovala re-

nomé a obliba oceněných výrobků stoupá. 

Značku Regionální potravina získávají 

každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo 

potravinářské výrobky, které zvítězí v kraj-

ských soutěžích. Jedná se o produkty vyro-

bené v konkrétním regionu, což je základní 

podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních 

surovin je stanoven nejméně na 70 procent, 

hlavní surovina přitom musí být stoprocent-

ně tuzemského původu. Výrobky tím mají 

pevnou vazbu k regionu, například se může 

jednat o krajové speciality.

Soutěž Regionální potravina je projektem 

Ministerstva zemědělství určeným na pod-

poru malých a středních zemědělců a pro-

ducentů potravin v jednotlivých krajích Čes-

ké republiky. Státní zemědělský intervenč-

ní fond značku spravuje. Oceněný výrobek 

získá právo zdarma užívat značku Regionál-

ní potravina po dobu čtyř let na obalu svého 

výrobku. V současné době spotřebitelé na-

jdou značku u 419 produktů ze 13 regionů 

Čech a Moravy. Podrobné informace o sou-

těži jsou k dispozici na webových stránkách 

www.regionalnipotravina.cz. – red –
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dou značku u 419 produktů ze 13 regionů 

Čech a Moravy. Podrobné informace o sou-

těži jsou k dispozici na webových stránkách

www.regionalnipotravina.cz. – red –

Bio čerstvý sýr 
s bylinkami

Česnek Dukát

Valašské kapky 
se slivovicí, medem 
a bylinkami, 36 procent

Mlynářovy 
pohankové 
sušenky
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Albert se představuje

Pohodlně a s inspirací.
Albert představil zákazníkům 
v Olomouci nový hypermarket

Hypermarket ve Velkém Týnci na Olomouc-

ku otevřel 15. srpna po třítýdenní rekon-

strukci. „Prodejna je teď v úplně novém kabá-

tu, s novou koncepcí. Byla to velmi intenzivní 

práce. Postavili jsme ji úplně znovu. Jako spo-

lečnost Ahold od minulého roku děláme vel-

ké přestavby obchodů, do kterých investuje-

me každoročně přes miliardu korun. Minulý 

rok jsme remodelovali přes sedmdesát prode-

jen,“ popsal ředitel pro rozvoj podnikání ob-

chodů Albert Mateusz Hilgert. „Při přemýš-

lení o novém konceptu hypermarketu jsme se 

zaměřili především na to, aby obchod zákazní-

kům nabídl čerstvou inspiraci, komfort při na-

kupování a inovace z oblasti kvality, sortimen-

tu, vzhledu prodejny i nabízených služeb,“ do-

dal s tím, že změny pro zákazníky připravo-

vali od února.

Úplně jiná prodejna

Olomoucký hypermarket je v České repub-

lice třetí v pořadí, který Albert přebudoval. 

„Proč to děláme? Pro naše zákazníky, chceme 

se jim přizpůsobit. Vidíme každoročně narůs-

tající změny v nakupování. Sledujeme moderní 

trendy, které v nakupování vidíme. Olomoucký 

obchod je výsledkem naší vývojové práce, na-

šich dlouhých diskuzí se zákazníkem, našich 

průzkumů. Díváme se, co se děje na trhu v Čes-

ké republice, v Evropě i v USA. Prodejna je úpl-

ně jiná ve srovnání s tím, co tu stálo před mě-

sícem,“ zmínil při slavnostním otevření Ma-

teusz Hilgert.

Hypermarket je v novém provedení men-

ší, protože současný zákazník nechce trá-

vit v prodejně příliš času. Preferuje rych-

lý a pohodlný nákup. To souvisí s novým ži-

votním stylem. 

 

 doplnil Hilgert. 

Lidé podle něj rádi nakoupí zdravě a vaří si 

doma. Albert proto dává velký důraz na čer-

stvost potravin.

Lidé z Olomouce a okolí mohou od poloviny srpna nakupovat v modernizovaném 
hypermarketu Albert. Obchod v Centru Olympia Olomouc je přestavěný podle posledních 
trendů a zákazníkům tak nabízí příjemné prostředí pro pohodlné a rychlé nákupy.

Hypermarket Albert ve Velkém Týnci u Olomouce otevírali (zleva): Mike Holt, Mateusz Hilgert, 
Michal Pavelka, Pavel Janský a Jiří Mareček

Centrální místo hypermarketu připomíná prostornou tržnici
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Oceán čerstvosti

Po vstupu do prodejny na zákazníky čeká 

prostor s nejaktuálnější nabídkou. Tedy 

zbožím známý z letáků a také sezonní na-

bídka, které se mění každých čtrnáct dnů. 

„Když se posuneme dál, dostaneme se do do-

minantního místa celé prodejny. Nazýváme 

ho oceánem čerstvosti. Je v něm vidět krásné 

ovoce a zelenina. Přítomné je zde také oddě-

lení pečiva, kde máme i výrobky z vlastní pe-

kárny. Těsto připravujeme tady, máme vlast-

ní pekaře. Kromě toho nabízíme lokální vý-

robky, konkrétně od firmy Certas, která nám 

dodává denně čerstvé pečivo,“ popsal ředi-

tel pro operativu obchodů Albert Michal 

Pavelka. „Spolupráce s místními dodavateli 

je pro nás klíčová již 27 let, kdy Albert půso-

bí na českém trhu. Jsme rádi, že zákazníkům 

můžeme v našich obchodech nabídnout ši-

rokou nabídku českých potravin včetně vý-

robků exkluzivní značky Česká chuť,“ dodal.

Kromě pečiva a zeleniny je v čerstvém 

úseku výrazný obslužný pult kombinují-

cí českou klasiku se zdravými výrobky. „Je 

zde také celý nový ostrůvek, který nazýváme 

Zdravě s Albertem. Jsou v něm stovky zdra-

vých výrobků. Nejen produkty značky Natu-

re’s Promise, ale i bezlepkové a bezlaktózové 

výrobky, výrobky pro diabetiky a mnoho dal-

ších. Každý si najde, co má rád. Druhá část 

prodejny je věnována suchému sortimentu, 

následně mléčným a mraženým výrobkům 

po obvodu prodejny,“ uvedl Michal Pavelka.

Energeticky nenáročný obchod

Albert neinvestoval jen do prodejní plo-

chy, ale také do zázemí, do plochy skla-

du, zaměstnanci dostali novou denní míst-

nost a nové šatny. Vylepšené je i chlaze-

ní a mrazicí technika, prodejnu osvětlu-

jí LED světla. „To vše proto, abychom doká-

zali snížit energetickou náročnost prodej-

ny,“ zdůraznil ředitel pro operativu obcho-

dů Albert.

Místní hypermarket Albert otevřel v roce 

2004. Aktuálně obchod obslouží několik ti-

síc zákazníků denně. O ty se stará tým té-

měř stovky zaměstnanců, z nichž hned 

dvě desítky v prodejně pracují od jejího 

začátku, to znamená více než čtrnáct let. 

„Nové, moderní prodejní prostředí je v dneš-

ní době nutností, které zákazník vyžaduje. 

Centrum Olympia Olomouc si je tohoto tren-

du velmi dobře vědomé, proto investuje více 

než 3,5 milionů eur do rekonstrukce a mo-

dernizace obchodní pasáže i obchodních 

prostor, hypermarket Albert nevyjímaje,“ 

řekla manažerka Centra Olympia Olomouc 

Ivana Kočí.  -red-

 Foto: Albert Tým hypermarketu v OC Olympia Olomouc

Pult s lahůdkami zaměstnanci prodejny několikrát denně doplňují.

Koutek Zdravě s Albertem nabízí stovky výrobků včetně bezlepkových, bezlaktózových i těch 
pro diabetiky.
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různérybářství

Věhlas punkevních pstruhů sahá do 18. sto-

letí, kdy se s úspěchem dodávali na vídeň-

ský císařský dvůr. Na pstruhy sem chodil 

s hraběnkou Salmovou i Jan Werich. Chov 

pstruhů a sivenů na krasové vodě je ojedi-

nělý nejen v České republice, ale i v rám-

ci Evropy. V celé Evropě jsou jen dvě tako-

vá zařízení na krasové vodě. Jedno ve Fran-

cii a druhé na Punkvě u Blanska. 

Firma se prezentovala na veletrhu Sali-

ma. Ryby jsou jednou z nejzdravějších po-

travin, bohužel jejich konzumace u nás je 

velmi malá. Využili jsme příležitosti k roz-

hovoru s vedoucím rybárny Miroslavem 

Fantou.

Chováte pstruhy duhové a siveny 

americké, nakupujete plůdek nebo 

máte vlastní?

Máme uzavřený chov, žádné ryby ne-

nakupujeme, všechno pochází od nás. 

Máme mateční ryby a tím pádem i vlast-

ní plůdek. K chovu našich pstruhů využí-

váme vodu z říčky Punkvy, která vyvěrá 

v ekologicky čisté lokalitě a protéká jes-

kyněmi a tím její teplota ani v létě ne-

překračuje 13° C. Voda má i stálou 

hodnotu pH 7,5-8. Jsme v loka-

litě CHKO, kde vzhledem 

k absenci aplikace 

chemických posypů 

nedochází ke zne-

čištění podzem-

ních vod. To zaru-

čuje spolu s kvalit-

ním dánským krmi-

vem Biomar kvalitu a kompaktnost sva-

loviny našich ryb. Navíc jsme pod neustá-

lým dohledem Státní veterinární správy, 

která pravidelně odebírá vzorky pro la-

boratorní vyšetření. Vzhledem k tomu, že 

se věnujeme kompletnímu chovu včet-

ně produkce jiker a plůdku, jsme vylou-

čili riziko nákaz, které sužují ostatní prů-

myslové chovy, včetně běžně používa-

ných léčiv.

Jaká je roční produkce a kde se 

vaše ryby dají koupit?

Roční produkce je asi 60 t ryb. Ryby nabí-

zíme každý pátek k prodeji přímo na sád-

kách, čerstvá ryba je velmi oblíbená ze-

jména v letních měsících na grilová-

ní. Čerstvé pstruhy a siveny nabízíme 

jednotlivým zákazníkům i restauračním 

zařízením celoročně. Ryby dodáváme 

ve zpracovaném i živém stavu. Distribuci 

živých ryb provádíme i vlastním vozidlem 

po předchozí domluvě. V Brně prodává-

me každý všední den v kantýně našeho 

areálu v Králově poli, Křižíkově ulici 70.
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Věhlas punkevních pstruhů
z Rybářství Skalní mlýn
V Moravském krasu, lokalitě CHKO, se nachází rybářství 
specializované na chov pstruhů a sivenů. Zdejší rybárna má 
víc jak 50tiletou tradici, původně patřila Pohořelickému 
rybářství. Již 15 let je součástí Společnosti pro Moravský kras 
(S.M.K.), která provozuje rovněž hotel Skalní mlýn, chatu 
Macocha a také lanovku a vláček. 

Chlazený pstruh 
zavakuovaný 

Pstruhařství – provozní budova Výlov 
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Prodáváte i ryby do revírů, kolik 

máte zaměstnanců?

Ano, prodáváme Rybářskému svazu do re-

vírů, a i soukromníkům na sportovní chytá-

ní. Máme vlastní rozvoz, takže ryby dove-

zeme až na místo a sami vysadíme. Naši-

mi největšími zákazníky jsou rybářské sva-

zy, kterým dodáváme až dvě třetiny pro-

dukce. V celé rybárně jsme 3 zaměstnanci 

včetně mě.

Kromě líhně máte také vlastní zpra-

covnu ryb? 

Máme nově postavenou, velice moderní lí-

heň s roční kapacitou 1,5 mil jiker. Jsme při-

praveni i na sezónní nedostatek říční vody, 

disponujeme moderním recirkulačním sys-

témem a provzdušňovacím zařízením, tak-

že nejsme nuceni přerušit, byť jen dočas-

ně výkrm ryb. Ryby chováme ve dvaceti jed-

nom betonovém žlabu, do jednoho se vejde 

10 000 ryb. Krmíme granulemi z rybí mouč-

ky. Ryba doroste do tržní velikosti za 2 roky. 

Už 15 měsíců máme instalovány ochranné 

sítě proti rybožravým ptákům. V areálu se 

nachází i zpracovna ryb, která odpovídá nor-

mám EU, kde jsou zpracovávány ryby (včet-

ně vakuování) pouze z naší produkce. V na-

bídce máme i ryby uzené. Na drobný prodej 

klademe velký důraz, včetně prostředí pro-

deje, což se nám vrací každý pátek v objemu 

zpracovaných a prodaných ryb.

Vaše ryby jsou oceňované nejen 

v okolí ale i na krajské úrovni, jaká 

máte ocenění?

V roce 2008 se rybářství podařilo zare-

gistrovat ochrannou známku Punkev-

ní pstruh, která byla v roce 2013 rozšíře-

na na kombinovanou. Za výrobek Pstruh 

duhový – uzený společnost získala oceně-

ní v soutěžích Regionální potravina 2014 

a 2015 a v soutěži ZLATÁ Chuť jižní Moravy 

2014 a 2015 se firma stala vítězem v kate-

gorii Ryby a rybí výrobky.

Celosvětová roční spotřeba ryb dle 

FAO (Food and Agriculture Organiza-

tion; Organizace OSN pro výživu a ze-

mědělství) činí18,8 kg ryb na osobu. 

Statistická roční spotřeba na jedno-

ho obyvatele Evropské unie je pou-

ze 11 kg. U nás se jí ryb bohužel ještě 

méně, spotřeba je cca 1,5 kg sladko-

vodních ryb, zejména kapra a cca 4 kg 

mořských ryb. Podle odborníků na lid-

skou výživu je optimum spotřeby ko-

lem 17 kg ryb na osobu a rok. Zřejmě 

také nepozorujete i přes propagační 

akce zlepšení?

Spotřeba ryb je u nás opravdu velmi níz-

ká. Mezi našimi zákazníky, kteří se sna-

ží jíst dobře a zdravě je velká část cizinců, 

kde je tradice v konzumaci ryb. Přitom do-

poručená konzumace ryb je minimálně je-

denkrát týdně. Snižují hladinu cholesterolu 

v krvi, prospívají i cévní soustavě. Je to pre-

vence nadváhy, infarktu a civilizačních cho-

rob. Pstruh má relativně nejvíce nenasyce-

ných mastných kyselin (omega-3) ze slad-

kovodních ryb. Lidské tělo si tyto kyseliny 

nedokáže samo vytvořit. Bílkoviny rybího 

masa jsou však vysoce kvalitní, poněvadž 

obsahují ve vyváženém vzájemném pomě-

ru všechny esenciální aminokyseliny. Jsou 

proto dokonale stravitelné. Typické pro 

rybí maso je, že obsahuje minimum vazivo-

vých bílkovin a vůbec neobsahuje bílkovi-

nu elastin. To umožňuje snadnou a rychlou 

tepelnou úpravu rybího masa. 

Dvoustranu připravil: Jaromír Hampl

Charakteristika 
dovezených ryb vyskytují-
cích se v České republice
Pstruh duhový je doma v seve-
roamerických jezerech, odkud 
byl do Evropy dovezen v roce 
1880. Snaha o vysazování to-
hoto druhu do tekoucích vod 
je neefektivní a neekonomic-
ká. Na rozdíl od většiny toků se 
pstruh duhový osvědčil v uza-
vřených nádržích. Pstruh duho-
vý je druh, který snáší i teplej-
ší vodu s dostatečným obsahem 
kyslíku. Nemá nároky na úkry-
ty. Rovněž siven americký byl 
do Evropy dovezen koncem 
19. století s dalšími druhy ryb. 
Siven u nás vytváří ojedinělé sa-
mostatné populace v pramen-
ných částech toků nebo v úse-
cích s poměrně chladnou vo-
dou, proto mu vyhovují i horská 
jezera a některé menší údolní 
nádrže. Tristní je stav populace 
našich původních lososovitých 
ryb, zejména lipana podhorní-
ho a pstruha obecného. Kor-
moráni, dříve chráněni, doká-
zali někde úplně ryby zlikvido-
vat. Tyto ryby jsou dnes na hra-
nici existence vlivem predáto-
rů (kormorán, vydra), znečiště-
ní toků a ztrátou úkrytů vlivem 
regulace toků.

Chovné žlaby

Pstruh

Nová moderní budova rybí líhně 
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AK ČR informuje

V posledních měsících se po raketovém ná-

růstu cen některých potravin v mnoha mé-

diích začíná skloňovat termín „potravino-

vá soběstačnost“. Kolem tohoto konceptu 

však panuje celá řada nepodložených do-

mněnek nebo polopravd a spíše než kulti-

vovanou diskusi vzbuzuje jakákoli zmínka 

o potravinové soběstačnosti České repub-

liky emoce jak u zastánců tohoto koncep-

tu, tak i u jeho odpůrců. Racionální deba-

ta o potravinové soběstačnosti se přitom 

v době, kdy většinu médií zajímaly přemrš-

těné marže obchodních řetězců a nekoneč-

né fronty zákazníků před vyprodanými re-

gály, přímo nabízí. 

Definice soběstačnosti

Co je potravinová soběstačnost? Nejprve je 

třeba říci, že v podmínkách volného trhu, 

ve kterém se Česká republika jako člen Ev-

ropské unie nachází, se jedná o relativní 

národohospodářský koncept, ke kterému 

by mělo směřovat strategické řízení země-

dělské politiky, jež je v rámci České repub-

liky částečně omezeno členstvím v Evrop-

ské unii, kde je zemědělství jedinou, takřka 

výhradně komunitární (tedy z Bruselu říze-

nou) politikou. 

Potravinová soběstačnost České repub-

liky tak v rámci jednotného trhu nemu-

sí a ani nemůže být stoprocentní, nicmé-

ně zároveň nemůže klesat pod úroveň, 

která by mohla představovat akutní ohro-

žení obyvatel. Výroba domácích potra-

vin bez nutnosti dovozu totiž představu-

je bezpečnostní pojistku pro případy pří-

rodních katastrof, jako jsou povodně, hu-

rikány, zemětřesení či vojenských nebo 

obchodních konfliktů, kdy mohou být do-

dávky potravin zastaveny, omezeny, nebo 

může vzhledem k hyperinflaci dojít k ne-

dostupnosti potravin pro nejzranitelnější 

vrstvy obyvatel. 

Trh, nebo stát?

Koncept potravinové soběstačnosti bývá 

často podceňován a bagatelizován s od-

kazem na jeho zastaralost a neobhaji-

telnost v rámci volného trhu. Na dru-

hou stranu se především mezi obyvateli 

s nižšími příjmy najde řada lidí, kteří jsou 

přesvědčeni o tom, že stát by měl výro-

bu potravin de facto řídit a přesně určo-

vat množství potravin, které jsou uvede-

ny na trh. V praxi leží pravda někde upro-

střed. Volný trh je z hlediska tvorby a rela-

tivního udržení blahobytu zatím tím nej-

lepším řešením, které teorie i praxe eko-

nomie nabízí, zároveň však i ty nejlibe-

rálnější ekonomiky světa činí takové kro-

ky, aby si alespoň částečnou potravino-

vou soběstačnost zajistily, ať už se jedná 

o přímou podporu zemědělců (v přípa-

dě členských států EU nad rámec unijních 

podpor), nebo o ochranu domácích pro-

ducentů tarifními či netarifními opatře-

ními. V případě členských států Evropské 

unie to může být soustředění kontrolních 

a dozorčích orgánů na dovozce s heslem: 

„Kdo hledá, najde“, v zemích mimo Evrop-

skou unii lze jako příklad uvést různá em-

barga, fytosanitární či veterinosanitární 

omezení dovozu nebo doložky v rámci bi-

laterálních obchodních dohod. 

V rámci Evropské unie by měla přimě-

řenou míru potravinové soběstačnos-

ti jednotlivým členským zemím zajis-

tit společná zemědělská politika. Tako-

vé přinejmenším bylo její základní poslá-

ní krátce po jejím vytvoření na začátku 

šedesátých let. Garantovaná minimální 

cena a přibližně stejné výrobní podmínky 

však vedly k nadprodukci potravin v zá-

padní Evropě a především k neufinanco-

vatelnosti společné zemědělské politiky 

Potravinová soběstačnost
V souvislosti s výkyvy na trzích s mlékem a mléčnými výrobky, vejci nebo naposledy jablky se 
opět otevírá téma potravinové soběstačnosti. Řada nespokojených občanů vidí v nárůstu cen 
selhání politiků. Je tomu skutečně tak? 
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rozpočtem tehdejšího Evropského hos-

podářského společenství. Od takzvané 

MacSharryho reformy z roku 1992 se 

členské státy Evropské unie (vzniká pod-

pisem Maastrichtské smlouvy v tém-

že roce) soustředí na odpoutání podpor 

od produkce (decoupling) v kombinaci se 

zajištěním příjmů zemědělců formou pří-

mých podpor na plochu či v návaznosti 

na historickou produkci farmy. 

Společná zemědělská politika by teore-

ticky měla být zasazena do širšího rámce 

jednotného trhu, ve kterém jsou ve všech 

členských státech zemědělcům poskyto-

vány stejné podmínky včetně výše pod-

por a rozhodovat by měla pravidla trhu, 

tedy za kolik (bez podpor) dokážou země-

dělci potraviny vyprodukovat a za kolik je 

dokážou prodat. V praxi lze však v rámci 

Evropské unie o jednotném trhu jen ob-

tížně hovořit vzhledem k rozdílné míře 

unijních podpor (zatímco v České repub-

lice se na hektar zemědělské půdy vyplá-

cí 200 eur, v Dánsku je to téměř dvojnáso-

bek) a především pak s ohledem na rozdí-

ly v podporách národních. 

Na straně odbytu hrají velkou roli ob-

chodní řetězce, které v některých člen-

ských zemích Evropské unie (včetně Čes-

ké republiky) v současnosti ovládají té-

měř 90 procent maloobchodu s potra-

vinami a s ohledem na poptávku tak 

na trhu vytvářejí jakési úzké hrdlo. Vzhle-

dem k jejich nadnárodnímu působe-

ní a potřebě sjednocování a racionali-

zace sortimentu (s ohledem na nákla-

dy a logistiku) se totiž tyto obchodní ře-

tězce často obracejí na nákupní aliance 

či partnery, které znají ze svých mateř-

ských zemí. 

Klesající soběstačnost 
České republiky

Pozice dodavatelů potravin v zemích s vy-

sokým podílem obchodních řetězcůna ma-

loobchodu se tak výrazně stěžuje. V koneč-

ném důsledku dochází k vytlačování domá-

cích zemědělců a potravinářů z trhu a k po-

stupnému snižování potravinové soběstač-

nosti a orientaci zemědělců na neprodukční 

zemědělství (bez větších nákladů na vstupy 

včetně pracovní síly) nebo produkci základ-

ních komodit na vývoz či nepotravinářské 

využití (řepka a kukuřice).

Současnou situaci v České republice dob-

ře ilustruje graf. Se zvýšením hektarových 

výnosů nadále roste soběstačnost v obilovi-

nách, které jsou však velmi často (až ze 40 %) 

určeny na vývoz, což se mimo jiné promí-

tá v klesající výrobě vepřového a drůbeží-

ho masa. Nárůst produkce hovězího masa je 

dokladem extenzifikace výroby a přechodu 

některých zemědělců na pasení krav bez trž-

ní produkce mléka. V praxi se však skot v ži-

vém vyváží do Německa, Rakouska a přede-

vším do Turecka. Na domácím trhu se uplat-

ňuje spíše horší maso z krav než výrazně 

dražší a kvalitnější maso z mladých býčků. 

„Ztrátový“ vývoz primární suroviny platí i pro 

surové mléko. Až třetina produkce se totiž 

každoročně exportuje do Německa, odkud 

jsou do ČR dováženy mléčné výrobky, jako 

Tab. 1 – Relativní výroba vybraných komodit

Výroba mléka a masa v roce 2015 Česká republika Polsko SRN Nizozemsko

Výroba mléka (l/100 ha) 75 76 170 680

Vepřové maso (kg/100 ha) 62 115 326 690

Hovězí maso (kg/100 ha) 21 25 71 208

Zdroj: ČSÚ, zpracování Agrární komora ČR

Tab. 2 – Vývoj produkce tuzemského zemědělství

Ukazatel, komodita Rok 1936 Rok 1989 Rok 2004 Rok 2015

HZP (mld. Kč, stálé ceny roku 1989) 81 108 77 72

Dojnice (tisíce kusů) 1 800 1 200 436 360

Prasnice (tisíce kusů) 330 315 251 92

Nosnice (tisíce kusů) 5 942 (r. 1945) 15 699 3 681 4 276

Drůbež (tisíce kusů) 29 000 199 000 322 000 243 765

Brambory (t) 7 878 616 2 421 765 861 798 604 348

Ovoce (t) 415 818 589 579 418 133 188 462

Zelenina (t) 253 499 (r. 1945) 573 655 287 989 247 200

Zdroj, ČSÚ, zpracování Agrární komora ČR

Potravinová soběstačnost České republiky v základních zemědělských komoditách (v %)

Zdroj: ČSÚ, celní statistika, zpracování Agrární komora ČR
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jsou sýry, tvaroh nebo máslo. V posledních 

letech se tak výrazně propadá saldo v ob-

chodní výměně mléčných výrobků a nastá-

vá situace, kdy více než 50 % těchto výrobků 

na pultech tvoří zahraniční produkce. 

Jak jsou na tom ostatní členské země, na-

příklad ve výrobě hovězího a vepřového 

masa? V relativních ukazatelích si Česká re-

publika především v porovnání se státy „sta-

ré patnáctky“ vede poměrně špatně. Nizo-

zemsko s téměř poloviční rozlohou a sedm-

nácti miliony obyvatel produkuje více než 

devětkrát více mléka v přepočtu na rozlohu. 

V přepočtu na jednoho obyvatele Nizozemci 

ročně vyprodukují 700 litrů mléka, zatímco 

v České republice tento ukazatel nedosahu-

je tří set. V sousedním Německu se produkce 

na hektar pohybuje kolem 170 litrů, produk-

ce na obyvatele (vzhledem k vyšší hustotě 

zalidnění) kolem 400 litrů. Zarážející je také 

srovnání produkce vepřového masa na hek-

tar a obyvatele se sousedním Polskem. Při 

téměř čtyřnásobné populaci a více než čtyř-

násobné rozloze je celková produkce téměř 

osminásobná. 

Jaké jsou trendy zemědělské výroby 

v České republice samotné? V současné 

době je hrubá zemědělská produkce pře-

počtená na stálé ceny roku 1989 nižší než 

v roce 1936, ve srovnání s rokem 1989 se vy-

produkuje jen čtvrtina brambor, třetina ze-

leniny, méně než polovina ovoce a chová se 

jen třetina prasat a dojnic. 

Negativní dopady

Jaké jsou negativní dopady klesající potra-

vinové soběstačnosti? K jejich hlubšímu po-

souzení je si nejprve třeba uvědomit glo-

bální souvztažnosti. Celkovou soběstačnost 

České republiky určují tři hlavní proměn-

né – zemědělská výroba, spotřeba potravin 

a růst populace. Jak bylo uvedeno výše, do-

chází v České republice spíše k dlouhodo-

bému poklesu zemědělské výroby, spotře-

ba potravin stagnuje na hodnotě kolem 740 

kilogramů na osobu a rok, přičemž vrcholu 

dosáhla na začátku devadesátých let. V sou-

vislosti se změnou životního stylu bohatší 

společnosti se mění stravovací návyky (men-

ší množství kvalitnějšího jídla) a potravina-

mi se méně plýtvá, než tomu bylo například 

před deseti lety. 

Poslední proměnná, nárůst obyvatelstva 

nehraje velkou roli přímo v kontextu České 

republiky, kde se od 1993 zvýšila populace 

o 2,6 %. V celém světě se nicméně za stejné 

období počet obyvatel zvýšil o téměř 40 % 

(z 5,2 miliard na 7,3 miliardy). To by na prv-

ní pohled nemuselo potravinovou soběstač-

nost České republiky ovlivňovat. Na stranu 

druhou se svět stále více globalizuje a jak 

víme z posledních měsíců, nárůst poptáv-

ky na druhé straně zeměkoule může vést 

k tomu, že v České republice zdraží máslo. 

Takzvané země BRICS (Brazílie, Rusko, In-

die, Čína a Jižní Afrika) společně tvoří 40 % 

světové populace. Zároveň vykazují jeden 

z nejvyšších a nejstabilnějších meziročních 

růstů hrubého domácího produktu (Indie 

více než pět procent, Čína více než sedm 

procent), což dává vzniknout rostoucí světo-

vé střední třídě, která na globálním trhu kon-

kuruje i tuzemským spotřebitelům. Podle 

odhadů Godman Sachs bude v roce 2020 žít 

na světě 2,5 miliardy lidí s ročním příjmem 

mezi šesti a třiceti tisíci dolary ročně, z toho 

bude polovina žít v zemích BRICS. 

Kromě relativní finanční nedostupnosti po-

travin pro spotřebitele ze zemí, které si po-

traviny nedokážou samy vyrobit, existují ješ-

tě další negativní dopady potravinové neso-

běstačnosti. Pokud se zaměříme na čistě eko-

nomickou dimenzi tohoto problému, pak by 

na jednom z prvních míst měla být přímá fi-

nanční ztráta z promarněných příležitostí. Pří-

klad Nizozemska ukazuje, kolik potravin se dá 

vyrobit na poloviční rozloze. Lze samozřejmě 

argumentovat lepšími přírodními (více než 

polovina území ČR spadá do méně příznivých 

oblastí) a klimatickými podmínkami, nicmé-

ně rozdíl nemůže dosahovat téměř desetiná-

sobku. Záporná bilance agrárního zahraniční-

ho obchodu, která v České republice dosahu-

je téměř 23 miliard korun a je tvořena z vel-

ké míry dovozem potravin, které jsme zde 

schopni vyprodukovat, do značné míry tento 

nevyužitý potenciál ukazuje. 

Podobně je to s pracovními místy, kterých 

by efektivnější zemědělství bylo schopné vy-

tvořit až 40 tisíc. Jedná se přitom ve velké 

míře o pracovní místa trvalá, které neohro-

zí rozhodnutí přestěhovat montovnu dále 

na východ nebo zpět do Německa a v sekto-

ru je možné zaměstnat i relativně málo kvali-

fikovanou pracovní sílu, která je v rámci pra-

covního trhu velmi zranitelná. Neproduktiv-

ní venkov se také snáze vylidňuje, což vede 

k jeho dalšímu zaostávání. Neobhospoda-

řovaná krajina je navíc méně atraktivní a při-

láká tak méně turistů. V neposlední řadě je 

nutné zmínit také dopady na životní prostře-

dí, ať už je to snížená půdní úrodnost vinou 

nevyvážené zemědělské soustavy, snížená 

schopnost půdy jímat vodu kvůli nedostat-

ku statkových hnojiv nebo negativní vliv ka-
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mionové dopravy na znečištění ovzduší vý-

fukovými plyny. 

Jak z toho ven? 

Asi těžko může stát určovat, kolik se má 

čeho vyrobit a jak a za kolik se uvedené zbo-

ží může prodávat. Zároveň je však jasné, že 

volný trh, do kterého již bylo zasaženo vi-

nou nejednotné implementace podmínek 

společné zemědělské politiky v rámci jed-

notného trhu, dost dobře nedokáže zajistit 

rovnoměrnou produkci potravin a alespoň 

uspokojivou míru potravinové soběstačnos-

ti ve všech členských zemích Evropské unie. 

Na jedné straně je možné čekat na řešení 

přímo z Bruselu, který problém de facto způ-

sobil, a kde vládne silná lobby zemí, jako je 

právě výše zmíněné Nizozemsko nebo Ně-

mecko. Zároveň by Česká republika měla 

usilovat o revizi společné zemědělské poli-

tiky způsobem, který umožní podporu pro-

dukce potravin v místě spotřeby. To v přípa-

dě tuzemského agrárního sektoru zname-

ná alespoň částečné navázání podpor na vý-

robu posílením obálky pro citlivé komodity, 

zabránění zastropování dotací, které by se 

mohlo potenciálně týkat zemědělců hospo-

dařících již na 300 hektarech, přičemž prů-

měrná výměra zemědělského podniku v ČR 

je 130 hektarů s tím, že téměř polovina ža-

datelů o dotace hospodaří na výměře nižší 

než 25 hektarů. Ve výsledku tedy hospoda-

ří polovina žadatelů na přibližně 300 tisících 

hektarech, zatímco druhá polovina hospoda-

ří na 3,2 milionech hektarů. Zastropování by 

tak mohlo mít na tuzemské zemědělství vel-

mi negativní dopad. 

Dále je do budoucna nutné přehodnotit 

podporu bioplynových stanic, které nejsou 

provozovány v návaznosti na živočišnou vý-

robu a provázat výrobu biopaliv na výrobu 

potravin či produkci krmiv. 

Také je třeba investovat do technolo-

gií šetrných k životnímu prostředí a zatrak-

tivnit obor pro nastupující generaci, což se 

může v obou případech podařit lepším vyu-

žitím počítačů, chytrých telefonů a internetu 

v kombinaci s moderní agrotechnikou. 

Nakonec je nutné především vzdělávat zá-

kazníka a propagovat tuzemské potraviny 

tak, aby na pultech obchodních řetězců dále 

nepřevládalo zahraniční zboží. V tomto smě-

ru by nakonec především měla uvažovat 

a konat i příští vláda, aby pochybení svých 

předchůdců alespoň částečně napravila. 

Ing. Jan Doležal, AK ČR
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mlékarenství

OLMA je jedním z předních zpra-

covatelů mléka na mléčné produkty 

v ČR. Kam všude vyvážíte a jaká je cel-

ková roční produkce?

Ročně společnost OLMA zpracuje kolem 

200 milionů litrů vysoce kvalitního české-

ho mléka a vyrobí z něj širokou škálu jedi-

nečných čerstvých mléčných výrobků. Ne-

jsme producent trvanlivých výrobků a vy-

jma sušeného mléka, je naše portfolio slo-

ženo výhradně z čerstvých výrobků, z toho 

také plyne naše exportní zaměření přede-

vším na okolní země. Jedná se o Polsko, 

kde máme i svou dceřinou společnost, dále 

o Slovensko či Maďarsko a další země ve vý-

chodní Evropě.

Po jogurtech s netradičním ovocem 

pro tento segment, jako je hlavně čer-

ný rybíz a angrešt, silně spotřebitele 

v poslední době oslovily nápoje z řady 

skyr a pak i smoothie. Kdo tyto dobro-

ty vymýšlí a jak dlouho trvá jejich vý-

voj?

V podobě limitovaných edicí našich jogurtů 

a jogurtových nápojů předkládáme spotřebi-

teli celou řadu netradičních příchutí a to ne-

jen ovocných. V zimních edicích si zákazní-

ci oblíbili irský krém, punč či tiramisu, v let-

ních edicích jsme na trh uvedli svěží citruso-

vé příchutě, limetku s bezovým květem, os-

tružinu či růžový grep. Jak již zmiňujete, mezi 

naše hlavní novinky této sezóny patří zakysa-

né nápoje Smoothie a Protein Skyr. Jedná se 

o lehké nápoje zdravé výživy plné živých kul-

tur, kdy dalším benefitem je u Smoothie vy-

soký obsah ovoce, u Protein Skyru pak vyso-

ký obsah bílkoviny a navíc snížený obsah cuk-

ru. Vývoj těchto produktů není jednoduchý 

a celý proces od nápadu k uvedení na trh je 

poměrně náročný. Může trvat i rok než se pro-

dukt vyladí do posledního detailu a je před-

ložen zákazníkovi. Vždy u našich produk-

tů hledáme ideální kombinaci těch nejlep-

ších vlastností jak po stránce nutričního ob-

sahu, tak po stránce chuťové a to představu-

je velké množství zkoušek a značné množství 

času. Na nápadech se podílí nejen pracovní-

ci vývojového oddělení, kteří mají každoden-

ní kontakt s našimi dodavateli i odběrateli, ale 

s dobrými nápady přicházejí i ostatní zaměst-

nanci, k tomu samozřejmě sledujeme také 

trendy ve světě a požadavky zákazníků.

Mladá 
sportovkyně 
Veronika

Při vyslovení názvu firmy OLMA se většině našich spotřebitelů sbíhají v létě sliny na velmi 
oblíbené nápoje Smoothie a Protein Skyr.Nejen o nich jsme si povídali s generálním ředitelem 
OLMY, a.s. Ing. Martinem Krystiánem.

netradičně podpořila oblíbený nápoj OLMY

Generální ředitel OLMY, a.s., Ing. Martin Krystián
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Každoročně vyhráváte v různých 

potravinářských soutěžích, po obrov-

ském úspěchu sýru Olmín to byly již 

zmiňované jogurty a další produkty. 

Co letos z vašeho výrobního portfolia 

tak zvaně zazářilo?

Úspěšné byly právě jogurtové nápoje Smo-

othie. Velmi dobré jsou také první ohlasy 

zákazníků na nápoje Protein Skyr, ale letos 

jsme v soutěžích co do počtu přihlášených 

výrobků nebyli tak aktivní. Aktuálně se sou-

středíme na řadu investičních akcí, jejichž 

výsledek bude na pultech vidět v dalších 

obdobích. 

Dost investujete do reklamy, jaká je 

nejpůsobivější a co nejvíc spotřebitele 

při těchto prezentacích oslovilo?

Především jsme se zaměřili na propaga-

ci a aktivitu na sociálních sítích. Vysokou 

sledovanost a řadu pozitivních ohlasů při-

nesla výzva v podobě Cesty Islan-

dem za pramenem skyru. Při spuště-

ní prodeje nápoje OLMA Protein Skyr 

jsme se rozhodli podpořit úžasný vý-

kon mladé sportovkyně Veroniky, kte-

rá přijala výzvu a na koloběžce puto-

vala 1 000 km po drsné krajině Islan-

du. Tato výzva navázala na úspěšnou 

soutěž pro děti s produktovou řadou 

Olmíci, kde měly děti možnost soutě-

žit o kola a helmy SCOTT. Také 

jsme v letošním roce rozšířili 

marketingové akce face to face 

tzn. propagaci našich produk-

tů přímo mezi lidmi, ať už jsou 

to sportovní akce TOUR relax, 

aerobic, fitness nebo Neon Run 

anebo společenská akce Král 

Vín. V oblasti klasické reklamy 

bylo jedním z našich nedáv-

ných počinů spojení jedi-

nečného sýru OlBrie s paní 

Chantal Poullain, která 

svým šarmem podpoři-

la tento zrající sýr francouz-

ského typu. 

Budete se i v budoucnosti dr-

žet ve výrobním programu pře-

devším produkce mléka v různých va-

riantách, zakysaných výrobků a mléč-

ných nápojů nebo budete výrobu roz-

šiřovat o další její segmenty?

Různorodost naší produkce je již nyní 

veliká a bude se i v budoucnu rozši-

řovat o další výrobní segmenty. Důka-

zem vysoké úrovně kumštu mlékařského 

řemesla našich pracovníků je i to, jak jsme 

dokázali úspěšně zvládnout tak náročnou 

výrobu, kterou je produkce zrajících sýrů 

francouzského typu s ušlechtilou 

plísní na povrchu. Navíc produ-

kovaných unikátním technologic-

kým postupem, jehož výsledkem 

je chuťově i kvalitativně jedineč-

ný sýr, který podle prodejních čísel 

i ohlasů těší již nejednoho zákazní-

ka. Další velké výzvy nás čeka-

jí a věřím, že je znovu úspěšně 
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produkce špičkových 

jogurtů a dalších zakysaných výrobků 
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mlékárenství

Jakost syrového kravského mléka charakte-

rizuje soubor celé řady ukazatelů. 

„Při sledování mikrobiologické čistoty se 

v mléce zjišťuje celkový počet mikroorganis-

mů. Tento ukazatel má vliv nejenom na tr-

vanlivost, ale také na technologické vlast-

nosti suroviny. Celkový počet mikroorganis-

mů by podle platné evropské legislativy ne-

měl překročit 100 000 zárodků v 1 ml. Přitom 

se analyzují nahodile nejméně 2 odběry v mě-

síci. Průměrná hodnota tohoto znaku je u nás 

trojnásobně nižší,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopá-

ček, CSc., předseda ČMSM.

Hodnotí se zdravotní stav dojnic

Dalším hodnoceným znakem je tzv. počet 

somatických buněk, což vypovídá přede-

vším o zdravotním stavu dojnic a o jejich 

celkově pohodě na farmě. Hodnota toho-

to ukazatele by neměla překročit 400 000 

v 1 ml. U nás je však dosahovaná skutečnost 

pouze okolo 230 000.

A také nepřítomnost 
cizorodých látek

Dobrá jakost mléka je také podmíněna ne-

přítomností inhibičních a cizorodých látek, 

např. reziduí léčiv používaných k léčení doj-

nic nebo zbytků dezinfekčních prostředků 

ze sanitace a dezinfekce dojícího zařízení. 

„Přítomnost inhibičních látek v mléce fak-

ticky vylučuje možnost jeho zpracování mlé-

ka na sýry, tvarohy či jogurty. V roce 2017 

bylo pozitivních zjištění 

pouze 0,06 % z celkové-

ho množství sledovaných vzorků,“ pokraču-

je odborník. 

Q označení nejvyšší kvality

V roce 2016 vyhlásilo MZe nový program 

režimu jakosti Q CZ, ve kterém jsou sledo-

vané parametry nastavené podstatně přís-

něji, než uvádí evropská legislativa. Dosa-

hují na ně cca 2 třetiny dodavatelů. 

„V České republice vyrábíme a zpracovává-

me vysoce jakostní mléko, jehož parametry 

nás řadí mezi země s nejlepší kvalitou mléka 

v Evropě. Do nejvyšších tříd jakosti (Q a I. ja-

kostní třída) je u nás zařazeno 97 % vyrábě-

ného mléka,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc., 

předseda ČMSM.

Více na www.mlekovaszdravi.cz.

V ČR vyrábíme a zpracováváme
jedno z nejkvalitnějších mlék v Evropě
Vysoká jakost mléka je naprosto nezbytná pro výrobu kvalitních a nutričně hodnotných 
mléčných výrobků. Věděli jste ale, že se naše mléko díky své kvalitě udržuje v evropské špičce?



Superpotravina Acidofilní mléko
je z Valašského Meziříčí
V soutěži Mlékárenský výrobek roku 2018 v kategorii zakysané mléčné nápoje suverénně 
zvítězilo acidofilní mléko vanilkové s cereáliemi a lněným semínkem z Mlékárny Valašské 
Meziříčí spol. s r.o.  Ředitelku mlékárny MVDr. Janu Novotnou jsme požádali o bližší 
představení tohoto výrobku.

Redakce Potravinářského obzoru 

byla v novinářské porotě a tento vý-

robek byl skutečně velmi lahodný, za-

jímavý a jak se říká neměl chybu. Troj-

ku, jako nejvyšší bodové ohodnocení 

získal od porotců s jistou dávkou sa-

mozřejmosti, což je výjimka. Můžete 

detailněji představit jeho vývoj a slo-

žení?

Oceněný výrobek Acidofilní mléko vanilko-

vé s cereáliemi a lněným semínkem jsme 

uvedli na trh v květnu loňského roku. Cílem 

bylo doplnit již zavedený a dobře prodejný 

výrobek Acidofilní mléko cereálie a zároveň 

nahradit Acidofilní mléko v příchuti jahoda 

a malina, které si bohužel dostatek  zákazní-

ků nenašlo. Společně s dodavateli jsme hle-

dali příchuť, která by dokázala vyvážit na-

kyslou chuť acidofilního mléka, ve vanilko-

vé příchuti se nám to myslím povedlo. Zá-

kazníkům jsme rovněž chtěli nabídnout be-

nefit nějaké, jak se dnes říká, superpotravi-

ny. Přestože jsme zpočátku chtěli jinou, na-

konec převážily benefity lněného semínka, 

a tak volba padla právě na něj. 

Vliv na mlékárenské výrobky má 

nesporně i samotná surovina, tedy 

mléko. Odkud je  a čím se vyznačuje?

Většina ze zhruba 100 000 l mléka, kte-

ré denně nakupujeme pochází od našich 

dlouholetých smluvních dodavatelů, kte-

ří jsou převážně z blízkého okolí naší spo-

lečnosti, tedy v podhůří Beskyd. Právě blíz-

kost našich dodavatelů nám umožňuje 

pravidelnou kontrolu dodávaného mléka.  

Je tento výrobek už běžně v prode-

ji a jestliže ano, tak kde si jej můžeme 

koupit?

Výrobek si mohou naši zákazníci prozatím 

zakoupit v prodejnách Globus a Kaufland, 

široce zastoupené jsou i v prodejnách 

na tradičním trhu. Snad nám i získané 

ocenění pomůže portfolio našich odběra-

telů rozšířit.

Eugenie Línková

A jako pozornost podniku, tentokrát od Mlékárny Valašské Me-
ziřící si za rozhovorem dáme jako sladkou tečku hruškový koláč. 
Je sdílený po předcích a na sváteční tabuli a nebo jen při pose-
zení s přáteli se  tak zvaně „nese“. 

Potřebujeme 125 g Bílého jogurtu Mlékárny Valašské Meziříčí, dále je to 200 g 
hladké mouky,150 g cukru,3 vejce,3 větší hrušky, 50 g mletých mandlí, 70 g 
másla,1 lžíce prášku do pečiva,3 lžíce horké vody,cukr na závěrečné posypání.

Hrušky zbavíme slupky, omyjeme a nakrájíme na plátky. Ušlehá-
me si vejce s horkou vodou, tak aby se nám vytvořila pěna. Při-
dáme cukr, Bílý jogurt z Valašska a rozpuštěné vychladlé máslo. 
Do směsi si prosejeme mouku s práškem do pečiva a mandle. 
Vytvoříme těsto. Formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. 
Nalijeme polovinu těsta, rozprostřeme polovinu hrušek, postup 
opakujeme a poté dáme péct do předehřáté trouby  40 minut 
na 180°. Po vyjmutí koláče z trouby a jeho vychladnutí jej posy-
peme cukrem.  (li)

Hruškový koláč 
s Bílým jogurtem z Valašska

mlékárenství

313/2018  Potravinářský obzor 
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Jogurty, 
zakysané 
mléčné nápoje 
a tvarohy

Už naši předkové věděli, že fermentované 

neboli zakysané potraviny jako jogurt, ke-

fír, některé druhy sýrů, tvaroh, kysané zelí 

nebo ostatní kysaná zelenina pozitivně 

ovlivňují střevní mikroflóru, kde se nachází 

více než 70 procent buněk imunitního sys-

tému. Proto se proces fermentace využívá 

v potravinářství dodnes. 

„Zakysané mléčné výrobky kromě toho, 

že podporují imunitní systém, také obsahu-

jí bakterie mléčného kvašení, které dáva-

jí mléku nové nutriční vlastnosti,“ říká Moni-

ka Ihnátková z firmy Danone a dodává, že 

tyto výrobky rozštěpí část bílkovin, sacha-

ridů i tuků, čímž pomáhají našemu tráve-

ní a zároveň vytváří zdraví prospěšné lát-

ky. „Lidé je používali už před desítkami let, 

a to k léčení kožních zánětů, snižování ho-

rečky apod. Dneska jsou navíc doporučo-

vány například pacientům po chemoterapii 

nebo po léčbě antibiotiky,“ připomíná.

Druhy zakysaných výrobků

Podle použité suroviny, druhu bakteriál-

ních kultur, popřípadě dalších přísad 

a technologických kroků je možné zaky-

sané mléčné výrobky rozdělit na jogurty 

a jogurtové výrobky, zakysaná mléka a za-

kysané smetany, a na další zakysané mléč-

né výrobky (novými výrobky jsou napří-

klad skyry a jogurtová smoothies).

Jogurt

Tento tradiční fermentovaný výrobek po-

chází z Balkánu. Jsou v něm vždy přítomny 

dva ušlechtilé mikroorganismy, a to Lacto-

bacillus bulgaricus a Streptococcus ther-

mophilus. „Legislativa stanovuje, že pro-

dukt, který je nazván jogurtem, musí vždyc-

ky obsahovat živou jogurtovou mikroflóru 

v přesně definovaném množství, a to ješ-

tě i na konci data trvanlivosti jogurtu,“ vy-

světluje Jiří Kopáček. Počet zárodků musí 

být nejméně 10 miliónů v 1 gramu. Dů-

ležitý je ale také poměr obou mikroorga-

nismů, laktobacilů a streptokoků (1:1, 1:2, 

nebo 2:1), což má vliv na konečnou chuť 

výrobku. Převažují-li lehce laktobacily, pak 

je chuť kyselejší.

Z pohledu technologie se vyrábí jogurt 

s nerozmíchaným a s rozmíchaným koa-

gulátem. Oba dva však mají totožný po-

čet jogurtových organismů a z výživového 

hlediska jsou zcela identické. 

Jogurt s nerozmíchaným koagulátem 

zraje přímo ve spotřebitelském obalu, 

kdy se do mléka přidává jogurtová kultu-

ra a tento polotovar se ihned stáčí do oba-

lu, v němž pak probíhá fermentace. Ten-

to jogurt má pevnou, gelovitou, láma-

Průměrný Čech a Moravan zkonzumuje ročně kolem 15,5 kilogramů jogurtů a zakysaných 
mléčných nápojů a 4,7 kilogramu tvarohů. V čem se ale jednotlivé výrobky od sebe 
liší, ví ale jen málokdo. Vnést světlo do této problematiky se nyní rozhodl předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček spolu s dalšími odborníky na tiskové 
konferenci v rámci projektu Mlekovaszdravi.cz.

Předseda Mlékárenského svazu Jiří Kopáček

Monika Ihnatková z firmy Danones.
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vou a na lomu nepravidelnou konzisten-

ci. Hustší konzistence se dosahuje povole-

ným přidáváním sušeného mléka do mléč-

né směsi. Mírné vyvstávání syrovátky u to-

hoto typu výrobku není na závadu.

Jogurt s rozmíchaným koagulátem zra-

je v procesním tanku a hotový produkt je 

až po dokončené fermentaci a rozmíchání 

koagulátu plněn do obalů. Předtím mohou 

proběhnout ještě další technologické pro-

cesy jako například homogenizace, chlaze-

ní a balení. Konzistence tohoto typu jogur-

tu je krémovitá, hladká a lesklá.

Speciálním typem je Řecký jogurt, který 

má vysoký obsah bílkovin, zhruba 2,5krát 

větší než klasický jogurt. Vyrábí se tak, že 

po fermentaci mléka jogurtovou kulturou 

dojde k odstranění syrovátky, čímž se vý-

razně zvýší sušina výrobku, který má pak 

přirozeně vysoký obsah bílkovin - nejmé-

ně 5,6 procenta, ale obvykle více než 8 

procent. Jeho konzistence je velmi hustá 

a krémovitá. 

Skyr – jogurt z Islandu

Na trhu se nedávno objevil také zcela nový 

výrobek, jímž je Skyr, což je fermentova-

ný mléčný výrobek velmi podobný jogur-

tu s původem na Islandu. Jeho sušinu tvo-

ří zejména vysoce koncentrovaná mléč-

ná bílkovina (více než 10 procent), na níž 

je navázáno vysoké množství biodisponi-

bilního mléčného vápníku potřebného ze-

jména pro stavbu kostí a zubů. Obsah bíl-

kovin je dokonce vyšší než v řeckém jogur-

tu a zhruba 3krát větší než v klasickém jo-

gurtu. Další výhodou je nízký nebo dokon-

ce nulový obsah tuku. Koexistence skyru je 

velmi hustá. Díky svému složení jsou skyry 

doporučovány v rámci dietních a rekonva-

lescenčních programů. 

Na rozdíl od jogurtu se při jeho výrobě 

používá jiná termofilní a probiotická kul-

tura, a navíc i protektivní mikroorganismy, 

které ze skyru vytvářejí funkční potravi-

nu. Další odlišností od běžného jogurtu je 

nutnost odstředění syrovátky po fermen-

taci mléka, což je podobné výrobě tzv. řec-

kého jogurtu a to v podstatě zajistí onen 

zázračně vysoký obsah bílkovin.

Zakysané mléčné nápoje

Do této široké skupiny výrobků patří kysa-

ná mléka a smetany, kysané podmáslí, jo-

gurtové nápoje, acidofilní a kefírové mlé-

ko a nově také jogurtová smoothies, jež 

jsou vlastně kombinací jogurtového drin-

ku s vysokým podílem ovocné složky. „Jed-

nou z nejjednodušších cest, jak posílit střevní 

mikroflóru, je pochutnat si na mléčném za-

kysaném výrobku. Jogurty a jogurtové ná-

poje jsou ideálním každodenním doplňkem 

vyvážené stravy a zdravého životního stylu,“ 

doporučuje Monika Ihnátková.

Při výrobě nápojů se používá opět 

ušlechtilá bakteriální mikroflóra, ale v ně-

kterých jsou i tzv. probiotické mikroorga-

nismy, které příznivě působí na organis-

mus člověka. Vědci ověřují jejich účinky 

na zmírňování chronických střevních one-

mocnění, posilování přirozené imunity, lé-

čení průjmů a urogenitálních infekcí. V ke-

fíru a kumysu jsou dokonce přítomny kva-

sinky, proto tyto mléčné nápoje mohou 

obsahovat také stopy alkoholu a oxidu uh-

ličitého, což se promítá do jejich svěžího, 

a tak trochu šumivého charakteru.

Tvarohy – zdravý a výživný pokrm

Tvarohy jsou velmi hodnotnou potra-

vinou, která se ve vhodných úpravách 

a ve spojení s ostatními potravinovými pří-

sadami stává zdravým, výživným a sytým 

pokrmem. S tvarohem si zcela oprávněně 

mnozí lidé spojují hubnutí, protože výro-

bek má málo kalorií, v odtučněné podo-

bě je téměř bez tuku, ale přesto dodává or-

ganismu pro zdraví cenné a velmi snadno 

stravitelné plnohodnotné bílkoviny. Pro 

nízký obsah laktózy může být i přijatelný 

i pro lidi trpící tzv. laktózovou intolerancí 

a pro osoby nemocné cukrovkou. Výhoda 

konzumace tvarohu spočívá také v tom, že 

jej lze upravit jak „na slano“, tak na sladko. 

Tvaroh je v podstatě čerstvý fermento-

vaný výrobek. Podle obsahu tuku se vyrá-

bí několik tržních druhů: měkký (odtučně-

ný), jemný (polotučný) a tučný. Podobně 

jako sýry vzniká vysrážením mléčné bílko-

viny z mléka pomocí kulturních mléčných 

bakterií a syřidlových enzymů. Někteří vý-

robci zavedli výrobu tzv. termotvarohu, 

kdy zvýšenou teplotou při pasteraci mléka 

a následnou termizací vysrážené tvaroho-

viny zajistí ve výrobku vyšší množství cen-

ných syrovátkových bílkovin. Je to i pří-

pad Polabských mlékáren, jak říká Tereza 

Levínská, „celkový obsah bílkovin v našem 

jemném tvarohu je přibližně dvanáct gramů 

ve sto gramech tvarohu.“

Dalším oblíbeným výrobkem je tvrdý 

tvaroh určený zejména ke strouhání na sa-

láty a ovocné knedlíky. Tento tvaroh se vy-

rábí pouze kyselým srážením mléka, tedy 

bez použití syřidla.

Text a foto Bohumil Brejžek

Tereza Levínská z Polabských mlékáren

Tisková konference Mlékárenského svazu v Praze na Žofíně



různé

34 Potravinářský obzor  1/2018

drůbežářství

Vodňanská drůbež 
má dobrý zvuk i ve světě
V poslední době si pečenou kachnu nebo kuře mohou lidé 
dát doma bez větší přípravy. Takových předupravených 
kousků drůbeže má společnost Vodňanská drůbež už hodně 
a je o to velký zájem. V rozhovoru jsme generálnímu řediteli 
společnosti Vodňanská drůbež a.s. Ing. Milanu Říhovi položili 
na toto téma řadu otázek.

Firma, kterou řídíte, je největším 

zpracovatelem drůbeže v ČR. Jak se 

uvádí na vašich webových stránkách, 

vyrábíte na 1 200 druhů výrobků. 

V kolika dceřiných závodech se tohle 

vše děje a jak jsou specializované?

Obchodní společnost Vodňanská drů-

bež, a.s. má 3 výrobní a 1 logistickou 

provozovnu. Provozovny ve Vodňanech 

a v Modřicích u Brna jsou specializova-

né na zpracování kuřat a vyrábíme tam 

i masné výrobky a polotovary. Provozov-

na v Mirovicích se specializuje na zpraco-

vání kachen a „Zlatých kuřat“- kuřat s pro-

dlouženou dobou výkrmu. Provozovna 

ve Skořenicích zajišťuje logistické služby 

a skladování.

Můžete se právem chlubit moder-

ním vybavením provozů, kde lidské 

práce citelně ubylo. Kde ale nelze na-

hradit roboty jsou zřejmě provozy 

s lahůdkářskou produkcí, kde ještě?

Samozřejmě že v masné výrobě nelze plně 

nahradit lidskou práci stroji. I když se v po-

slední době udělal velký pokrok v robo-

tizaci a automatizaci, jsou profese, kde 

je lidský um a zručnost nepostradatelný, 

např. kdyby kutrista dílo špatně připra-

vil, dostaneme na stůl výrobek, na kterém 

si nepochutnáte. To samé platí o udičích, 

a jsou i další profese, kde nelze lidskou 

práci a zručnost nahradit a je důležitou 

součástí celého výrobního procesu.

Velkým dovozcem drůbeže k nám 

je Polsko. Co říkáte tomu, že jim EU 

donedávna trpěla výjimku v chlaze-

ní drůbežího masa vodou, což je velký 

zdroj salmonel. Jinak se chladí zásad-

ně vzduchem, od kdy je tomu u vás?

V našich výrobních provozovnách se zača-

lo s chlazením drůbeže vzduchem v letech 

1997 – 1998. Nahrazení chlazení kuřat vo-

dou chlazením kuřat studeným vzduchem 

úzce souviselo s rozvojem prodeje chlaze-

né drůbeže, kde vzhledem k požadavkům 

odběratelů na kvalitu a údržnost masa, 

bylo nutno přejít na jiný způsob chlazení 

drůbežího masa. Samozřejmě, že chlazení 

vzduchem je pro kvalitu výsledného pro-

duktu nutností.

Na jakou technickou vymoženost 

jste zejména pyšný?

Tento rok jsme zavedli automatické ku-

chání kachen v provozovně v Mirovicích. 

Po počátečních problémech v prvních 

dnech provozu, se tento systém podaři-

lo dobře rozjet a jak výkonnost, tak kvalita 

opracování kachen se výrazně zlepšily. Tím 

jsme odstranili namáhavou ruční práci.

Srovnáváme si ceny drůbeže u jed-

notlivých českých producentů i z do-

vozu. Vycházíte z toho spotřebitel-

sky velmi zajímavě, s výší cen to ne-

přeháníte a při dobré kvalitě jste po-

řád cenově na průměru. Jak toho do-

sahujete a z jakých chovů zásobuje-

te své porážky. I to má jistě vliv na ko-

nečnou cenu.

Nakupujeme veškerou zpracovávanou 

drůbež v České republice, více jak 50 % do-

daných kuřat pochází z našich vlastních 

chovů, další jsou dodávány od smluvních 

partnerů, s kterými máme dlouhodobé 

vztahy a úzce s nimi již řadu let spolupra-

cujeme. Právě dlouhodobé vztahy s doda-

vateli jatečné drůbeže, krmiv a jednoden-

ních kuřat jsou nutné pro stabilitu odvět-

ví. Potěšitelné je, že každý rok se u nás pro-

dukce drůbeže zvyšuje o 2 – 4 %.

Pokud jde o inovace, v poslední 

době se u vás daří různým poloto-

varům, co hospodyňkám nejen šetří 

čas, ale mohou i ty, co vařit tak zva-

ně neumí, vyrobit chutnou krmi. Co 

byste především zmínil z této řady 

produktů?

Výroba tepelně opracovaných polotova-

rů je v současné době velmi aktuální téma. 

Je to především z důvodu úspory času 

při přípravě pokrmů. My jsme se zaměřili Provoz porážky je ve firmě Vodňanská drůbež a.s. plně automatizovaný

Generální ředitel firmy Vodňanská drůbež a.s. 
Ing. Milan Říha
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na výrobky s vysokým podílem masa, kte-

ré jsou plně tepelně opracované a pro ser-

vírování na stůl potřebujete málo času. 

Těší nás, že po našich produktech je vel-

ká poptávka a že mají úspěch na zahranič-

ních trzích.

Jak jste dosáhli toho, že do země 

hlavního producenta a vývozce drů-

beže všeho druhu i vy vyvážíte a ex-

pandujete? Mám na mysli Maďarsko.

Do Maďarska vyvážíme již řadu let, naše 

výrobky tam mají dobrý zvuk a daří se 

nám tam prodej navyšovat. Právě poloto-

vary jsou v poslední době na zdejším trhu 

velmi oblíbené a daří se nám tam pronikat 

k dalším zákazníkům.

S těžením kachních jazýčků, což byl 

především velmi zajímavý vývozní ar-

tikl do Číny a ještě před pár roky jsme 

to viděli v nabídce na moderním letiš-

ti v Pekingu, jste skončili. Máte něja-

kou jinou kulinářskou raritu?

V loňském roce jsme připravili celé peče-

né kuře a celou pečenou kachnu. Vychá-

zeli jsme z toho, že lidé si velmi rádi dají 

pečenou kachnu, nebo kuře, ale nechtě-

jí trávit dlouhou dobu při této přípravě. 

Naše pečená kachna a kuře se pouze vlo-

ží do trouby na hliníkovém pekáčku, včet-

ně výpeku a dopéká se. Udělá se jen kůr-

čička, zákazníci to milují a je na to přízni-

vý ohlas z trhu.

Prozradíte, čím náš trh chcete pře-

kvapit v nejbližší době?

Připravujeme na příští rok kolekci kvalit-

ních kachních polotovarů a marinovaných 

dílů jak tepelně opracovaných, tak i k do-

mácímu pečení či grilování. Myslíme si, že 

tento typ výrobků zaujme jak malospotře-

bitele, tak zejména gastronomii, kromě vý-

borné chuti se opět ušetří čas při přípravě.

Eugenie Línková

Foto archiv Vodnanské drůbeže a.s.

Marinovaná masa jsou trvalým hitem
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Tradice od 16. století
Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích 

sahá až do roku 1585. Společnost RUDOLF JELÍNEK 

na tyto tradice navázala v roce 1894. Tajemství vý-

roby kvalitních destilátů výjimečné chuti spočívá 

ve zkušenosti místních palírníků ve spojení s mo-

derními technologiemi. Výrobky společnosti jsou 

dnes známé ve všech koutech České republiky, ale 

také ve světě. Kromě zmíněné slivovice firma dále 

produkuje značkové ovocné destiláty nejvyšší kva-

lity jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice, jabl-

kovice a další. Prémiovými výrobky jsou kosher de-

stiláty, jejichž výroba probíhá v souladu s předpisy 

židovské víry a za dozoru zástupce ortodoxní unie 

amerických rabínů.

Na počátku byla švestka

V první řadě jde vždy o kvalitní surovinu. Aneb jak 

se říká ve Vizovicích: „Na počátku byla švestka...“. 

Díky pálení z vlastního ovoce má firma větší kont-

rolu nad kvalitou vstupních surovin a může stabil-

ně dosahovat výborné chuti a jemnosti výsledného 

destilátu. Před 15 lety proto zahájila výsadbu vlast-

ních švestkových sadů. Po pěti letech sklidili prv-

ní úrodu vizovických švestek a započali novou tra-

dici – každoroční výrobu limitované série Vizovic-

ké slivovice.

Ve snaze zajistit kvalitní ovoce pro svou výrobu 

navýšila prostřednictvím svých dvou zemědělských 

firem plochu obhospodařovaných sadů na celko-

vých 163 ha s převahou švestek a meruněk ve třech 

produkčních lokalitách. Pěstování ovoce se věnují 

také sesterské společnosti patřící do skupiny R. JELÍ-

NEK GROUP (VINPROM TROYAN v Bulharsku a R. JE-

LINEK L.A.-S.A. v Chile). 

zdravá výživa, SZIFovocné destiláty

RUDOLF JELÍNEK oslavuje 
100 let státnosti limitovanou edicí 
Československé slivovice

Společnost RUDOLF JELÍNEK, 
tradiční výrobce ovocných 
destilátů, vznikla na konci 
předminulého století v roce 1894. 
Vlajkovou lodí společnosti je 
slivovice, kterou vyrábí v několika 
variantách: bílá, zlatá, jubilejní, 
kosher atd. Letos k nim přibude 
limitovaná edice „Československé“. 

Limitovaná edice 
Československé slivovice je 
připomenutím 100. výročí 
naší státnosti

Sk
liz

eň
 š

ve
st

ek
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Odrůdové složení

Pro zajištění větší variability, ale také stabili-

ty výnosu pěstují vizovičtí farmáři ve svých 

sadech několik odrůd švestek, třešní i me-

runěk. Od roku 2009 se také vyrábějí od-

růdové destiláty, tedy pálenky vyrobené 

z jedné odrůdy ovoce. Historicky první roč-

ník jednoodrůdové Vizovické slivovice, Ča-

čanské rodné, byl uveden na trh v břez-

nu 2011 ve velmi limitované sérii 132 lah-

ví. „Řada zákazníků se domnívá, že slivovice 

je jen jedna. Ale není to pravda, záleží na roč-

níku, záleží na odrůdě, ty vjemové rozdíly jsou 

někdy markantní a časem se k té široké škále 

chutí a vjemů prokoštujete,“ říká ředitel pro 

zemědělskou výrobu společnosti Mgr. Jiří 

Koňařík. Kromě odrůdových pálenek mo-

hou zákazníci najít v nabídce i ročníko-

vé produkty, které vznikají „kupážováním“ 

těch nejlepších vyzrálých odrůd.. V srpnu 

2018 byl uveden do prodeje již devátý roč-

ník zlaté Vizovické slivovice. 

Dobrý rok pro ovoce

A jak to vypadá s letošní úrodou? „S rados-

tí mohu odpovědět, že velmi dobře. Jar-

ní mrazy se nám letos vyhnuly. Především 

na jižní Moravě jsme se konečně těšili ze 

standardní sklizně. Ve Vizovicích vše na-

svědčuje tomu, že bychom letos mohli ata-

kovat rekordní sklizeň z roku 2015, tj. vý-

nos kolem 500 tun švestek. Navíc jsme le-

tos vypálili i první úrodu třešní z Kostelan,“ 

pochvaluje si na závěr Mgr. Jiří Koňařík, ře-

ditel pro zemědělskou výrobu společnosti 

RUDOLF JELÍNEK z Vizovic.

Československo v lahvích

Společnost RUDOLF JELÍNEK přichází le-

tos na trh s novou limitovanou edicí Čes-

koslovenské slivovice, která je připomenu-

tím stoletého výročí naší státnosti. Hlav-

ním impulsem pro spojení českých a slo-

venských švestek v jeden ovocný destilát 

byla loňská nepříznivá sklizeň. Díky malé 

úrodě se ve vizovické pálenici zpracová-

valy výhradně švestky z Česka a Sloven-

ska. Následně palírníci vybrali dvě nejlep-

ší slivovice, které spojili do jedné Česko-

slovenské slivovice. Polovina plodů pochá-

zí z vlastních sadů společnosti RUDOLF JE-

LÍNEK a druhá ze slovenských Horných Ob-

dokovců od pana Stanislava Kytky. „Roz-

hodli jsme se naplnit symbolických 36 524 

lahví, protože přesně tolik dní českosloven-

ské, a později české a slovenské státnosti, 

oslavíme 28. října 2018,“ vysvětluje Miroslav 

Motyčka, obchodně-marketingový ředitel 

společnosti RUDOLF JELÍNEK. Stejně jako 

všechny ostatní vizovické slivovice i tuto 

palírníci destilovali třikrát. Díky pečlivému 

zacházení s kvasem má jemnou, kulatou 

a po ovoci nasládlou chuť. 

Budík a Kozičky

Téměř dva roky se ve společnosti i sklár-

nách intenzivně pracovalo na redesignu 

vlajkové lahve nazývané pro svůj tvar jako 

„budík“. Tvar láhve se ladil společně se zku-

šenými skláři ze společnosti Sklárny Mo-

ravia. Nejvýraznější změnou je reliéf ob-

chodní známky na zadní straně láhve, pod-

statné zvětšení přední etiketovací plo-

chy a „vyhlazení“ bočních stran. Tím došlo 

jak vizuálně, tak fakticky ke zvětšení výš-

ky láhve.

Právě v novém „budíku“ se na trh letos 

dostala i novinka - Elixír z bezového kvě-

tu. Likér se vyrábí z květů černého bezu, li-

dově nazývaného „kozičky“. Elixír z květů 

černého bezu v bio kvalitě doplnil oblíbe-

nou řadu Elixírů z rakytníku a aronie. Vyrá-

bí se macerací květů v extra jemném lihu. 

Díky čerstvým surovinám a tradičním po-

stupům si i po zpracování uchovává vyso-

ký obsah cenných látek. 

A na závěr jeden super nápoj doporuče-

ný pro příští horké léto, ale klidně si jej dej-

te ještě letos na podzim, stojí to za to! Smí-

cháním Elixíru z bezu, ledu, citrónu a kva-

litního toniku vznikne osvěžující limoná-

da KOZIČKY, se kterou se v průběhu letoš-

ního léta měli možnost setkat hosté na za-

hrádkách barů a restaurací po celé České 

republice a na Slovensku.

Text: Ing. Petr Hynek

Foto: archiv firmy

Snímek z výroby Redesign vlajkové lahve „budík“ vznikal společně se zkušenými skláři 
ze společnosti Sklárny Moravia

Letošní úroda švestek je rekordní

Elixír z bezového květu
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Bramborářský den s číslem šest

Na první pohled by se mohlo zdát, že se kaž-

doročně jedná o stejnou akci. Místo koná-

ní, přednášející, prohlídka pokusu i účastní-

ci – vše stejné nebo podobné. V čem však 

tato akce stejná není, to je průběh počasí 

v Evropě i České republice a také nové od-

růdy brambor přicházející na náš trh. A to je 

na této akci to podstatné. Obojí vzájemně 

ovlivňuje rozsah a hlavně úspěch pěstová-

ní brambor. Vždy se při těchto akcích mys-

lí na spotřebitele, který je rozhodující. Bez 

dobré konzumní kvality nemá smysl odrůdy 

konzumních brambor registrovat a pěstovat.

Bramborářský úděl – start nové 
sezony

Stává se to téměř každoročně, a rok 2018 ne-

byl v tomto směru výjimkou. Porosty raných 

brambor byly díky jarnímu počasí natolik na-

rostlé, že jejich sklizeň začala již 31. května, 

tedy o čtyři dny dříve než v roce minulém. Trh 

však nebyl na jejich příjem připraven. Obcho-

dy v té době ještě naplno prodávaly zásoby 

brambor pozdních odrůd – převážně dovoz 

z Francie a z Německa – a „ucpaly“ tak vstup 

na trh českým raným odrůdám. To není urči-

tě nejlepší informace pro Ty, kteří je chtějí po-

dávat hostům ve svých restauracích již od za-

čátku sklizně. Ke změně v jejich prospěch do-

šlo až po 10. červnu. Podle vyjádření Aleše 

Schneiberga, obchodního ředitele společnos-

ti BRAMKO Semice, bylo za 43 dní od začátku 

sklizně vybráno 130 hektarů brambor. Spo-

lečnost BRAMKO Semice patři mezi největší 

pěstitele brambor v České republice. Každo-

ročně prodává přibližně 40 000 tun brambor 

a na podzim jich naskladňuje 15 000 tun. Část 

produkce brambor je vyvážena také do Ma-

ďarska a Bulharska. Pravidelným odběrate-

lem brambor je ale hlavně Slovensko. Drtivá 

většina brambor je prodávána v prané podo-

bě. Významné je pro společnost BRAMKO Se-

mice také pěstování zeleniny na ploše více 

než 1 000 ha. Zele-

nina je dodávána 

do mnoha řetězců 

v České republice a na Slovensku. 

EUROPLANT šlechtitelská 
spol. s r. o. je na trhu v České 
republice již 21 let
Za celou dobu existence se její přístup k fun-

gování trhu podle slov Jiřího Procházky, jed-

natele společnosti, nezměnil. Stále nabízí 

obchodním partnerům dlouhodobou spo-

lupráci, kterou díky vlastním kvalitním od-

růdám považuje za vzájemně výhodnou. Jiří 

Procházka je přesvědčen o tom, že k zacho-

vání pěstování a spotřeby brambor v ČR ne-

pomohou jen dotace zemědělcům, ale ze-

jména intenzivní propagace spotřeby a vý-

znamu brambor pro zdravou výživu. Sou-

časně je třeba stále hledat cesty, jak zajistit 

stabilní výnosy používaných odrůd. Výraz-

nou pomocí by mohlo být rozšiřování zavla-

žovaných ploch. I když se podle statistických 

údajů celková plocha pěstovaných bram-

bor v ČR mnoho nemění, Jiří Procházka se 

domnívá, že za účelem zatavení jejího mír-

ného poklesu, je důležitá pomoc účastníků 

trhu asi takto:

 boj za zachování výše spotřeby brambor, 

které pomůže jen kvalita. Zde mohou vel-

mi pomoci majitelé restaurací, kteří by 

kvalitu přílohové brambory neměli nikdy 

podceňovat a nabízet jenom takové odrů-

dy, které spotřebitelům chutnají

 zachování pěstitelských ploch kvalitních 

odrůd konzumních brambor

celoroční propagace komodity brambo-

ry na všech fórech – zemědělských výsta-

vách, bramborářských akcích, které dopro-

vázejí degustace odrůd, informace v od-

borném tisku a všech médiích. Zde by měl 

pomoci Český bramborářský svaz a Minis-

terstvo zemědělství ČR 

Ve všech výše uvedených aspektech se spo-

lečnost EUROPLANT soustavně angažuje. 

Každoročně pořádá řadu polních dnů, vý-

znamné české partnery zve na bramborář-

ské vzdělávací akce do zahraničí, neustále 

hledá nové kvalitní odrůdy brambor vhod-

né pro český trh. Jejím specifikem je odbor-

ná pomoc nejen velkopěstitelům brambor, 

ale i malopěstitelům. Všichni by měli vědět, 

co spotřebitel žádá – žlutou barvu dužni-

ny, dobrou chuť, bramborovou vůni, dobrou 

konzistenci atd.

Kvalita, kvalita

Stále nejdůležitějším faktorem pěstování 

kvalitních odrůd brambor a i jejich zpraco-

vání jsou vhodné odrůdy a jejich zdravotní 

stav. Odrůdy ovlivňují kvalitu, použití a množ-

ství sklizených brambor. Konzumní kvali-

ta je rozhodující při uplatnění odrůd na talí-

ři, má význam i při výrobě lupínků, hranolků 

a průmyslové výrobě kaše. Kvalita brambor 

ovlivňuje i ekonomicky efekt zpracovatelů. 

Za dané situace K pěti konzumním odrůdám 

firmy EUROPLANT s největší výměrou množi-

telské plochy patří odrůdy Marabel (116 ha), 

Antonia (102 ha), Anuschka (57 ha), Laura (50 

ha) a Belana (41 ha). Z celkové plochy množe-

ní brambor v ČR – 2 802 ha je plocha EURO-

PLANTU cca 887 ha, tj. 31,7 %. 

Pohled na trh brambor v Evropě

a vývoj trhu s bramborami byly předmě-

tem přednášky pana Jorga Eggerse z firmy 

EUROPLANT Německo. Trendem letošního 

6. bramborářský den firmy EUROPLANT 
spojený s prohlídkou demonstračního pokusu 
sortimentu konzumních odrůd brambor 
firmy EUROPLANT šlechtitelská spol. s r. o. 
se uskutečnil počátkem července v atraktivní 
restauraci Na Jitrách v Semicích na okrese 
Nymburk. Povídání o bramborách v dobré 
restauraci sedí, protože tam by se měly 
podávat na talíři jenom kvalitní odrůdy. 
V případě zdejší restaurace, která patří firmě 
Bramko, to není problém.

Výstava odrůd Odrůda 
Glorietta 
byla součástí 
poledního menu
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roku je mírný nárůst ploch konzumních od-

růd brambor pěstovaných v zemích EU. Vli-

vem sucha se však nečekají příliš vysoké vý-

nosy, což by ve svém důsledku mohlo vést 

k navýšení ceny brambor i u nás. Ve velkých 

bramborářských zemích EU je stále více zře-

telnější nárůst ploch brambor pěstovaných 

na zpracování (lupínky, kaše, hranolky a také 

škrob). Tyto výrobky jsou také předmětem ex-

portu z Evropy do Asie a také k nám. V závě-

ru svého vystoupení se Jorg Eggers vyjádřil 

k mezinárodnímu výhledu pěstování bram-

bor v roce 2019 v EU. Očekává se, že ve stře-

domořském regionu zůstane plocha bram-

bor stabilní. Předpokládá se další nárůst po-

ptávky po škrobárenských bramborách. V ze-

mích střední a východní Evropy by pravděpo-

dobně mohlo dojít k nárůstu plochy pěstová-

ní sadby konzumních odrůd brambor. Těchto 

několik letmých pohledů na evropské bram-

borářství ukazuje, že zájemci o kvalitní kon-

zumní odrůdy na českém trhu mohou kvalitu 

získat. Je však třeba vědět, kde kvalitu hledat.

Odrůdy na plátně v sále, výstavě 
i v demonstračním pokuse

Sortiment odrůd brambor dodávaných 

společnosti EUROPLANT představili jak 

v teoretické, tak i v praktické části na de-

monstračním pokuse Zdeněk Bečka společ-

ně s Jiřím Procházkou. Tradiční zájem mezi 

návštěvníky byl i letos o novinky a nověj-

ší odrůdy. V demonstračním pokuse byly 

tyto prezentovány ve skupinách dle ranosti. 

Ze skupiny velmi raných odrůd se jednalo 

o odrůdy Albertine, Glorietta, Corinna a Sa-

nibel. Jako vysoce perspektivní se jeví od-

růda Glorietta. K jejímu rozšiřování dochá-

zí v celé Evropě.

Odrůdu také ochutnali účastníci akce 

jako salátovou bramboru při obědě. Splňu-

je nejpřísnější kritéria typické luxusní salá-

tové odrůdy – dlouze oválný tvar a sytě žlu-

tou barvu dužniny. Novinkami a novější-

mi odrůdami ve skupině raných konzum-

ních odrůd brambor jsou odrůdy Gloriet-

ta (ta se označuje jako velmi raná až raná), 

Isabelia, Larissa a Monique. Tyto názvy od-

růd objeví čtenáři článku na trhu za něko-

lik let. Čtyři novinky – odrůdy Montana, Ra-

mona, Simonetta, Torenia - byly představe-

ny ve skupině poloraných. Demonstrační 

pokus širokého sortimentu odrůd brambor 

firmy EUROPLANT představil v sále i na poli 

Václav Mikula ml., agronom společnosti 

BRAMKO, společně s pracovníky společnos-

ti EUROPLANT.

Další témata semináře

Vedle uvedených informací získal host setka-

ní novinky o stavu trhu s konzumem, jak se 

vyvíjí množení sadby v ČR. Významný part-

ner bramborářů – Ústřední kontrolní a zku-

šební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) předsta-

vil zajímavé informace, které by měly vést 

k podpoře pěstitelů sadby brambor. Spolu-

pořadatel akce – firma Syngenta - představi-

la sortiment přípravků, který pokrývá všech-

ny problémy spojené s ochranou brambor 

proti škodlivým činitelům.

Závěr

Čtenář našeho článku - kuchař, nákupčí 

brambor, spotřebitel, návštěvník restaura-

ce - by měl získat představu o tom, že spo-

kojenost s kvalitou brambor na talíři vyža-

duje velké úsilí. Výsledkem by měl být jasný 

vnitřní pokyn – pokud chci mít kvalitní kon-

zumní brambory na talíři, musím pro to něco 

udělat – jak pro sebe, tak také pro hosty své 

restaurace, která brambory na talíř připravu-

je. Náš článek je pouze základní informace. 

Pohled na přehled odrůd na inzerátu čtená-

ři ukazuje, že si má z čeho vybírat.

Michal Vokřál
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Solara
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Marena
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Quarta
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Vinařem roku 2018 se stalo 
Vinařství Volařík před Znovínem Znojmo

Kdo se chtěl ucházet o titul Vinař roku 2018, 

musel přihlásit minimálně pět různých vín, 

přičemž každá kolekce obsahovala vína nej-

méně tří soutěžních kategorií. O titul soutě-

žilo téměř šedesát tuzemských vinařství, kte-

ré zaslaly 543 vzorků, tedy o pět více než loni. 

Figurovala mezi nimi jak zavedená vinařství, 

tak i malé rodinné firmy obhospodařující ně-

kolik hektarů vlastních vinic. 

Anonymní hodnocení mezinárodní 
porotou

Největší konkurence panovala na poli bílého 

vína, červená a růžová vína byla v celkovém 

počtu vzorků zastoupena jen asi z jedné pěti-

ny. Dominovaly vzorky spíše z malých rodin-

ných vinařství, které na rozdíl od velkých za-

vedených firem často obhospodařují vlast-

ními silami několik hektarů vinic. Nejlepších 

osm kolekcí pak vybírala odborná porota slo-

žená celkem z 21 degustátorů nejen z Čes-

ké republiky, ale také z Francie, Velké Británie 

a dalších zemí, v jejímž čele stál jako už ně-

kolikrát slavný a vážený Francouz John Salvi. 

Výběr postupujících probíhal anonymně, bez 

znalosti odrůd či vinařství.

V porovnání s předchozími ročníky se po-

tvrdil trend zlepšujících se výsledků, kte-

rých dosahují vína od menších a středních 

výrobců. Řada rodinných vinařství si v rám-

ci hodnocení degustátorů meziročně polep-

šila a dlouhodobě se dotahuje na finálovou 

osmičku. Přestože letos zůstala těsně za tou-

to pomyslnou hranicí, mají rodinná vinařství 

jako Jindřich Kadrnka, Bábíček Vacenovský 

nebo Vinice Hnanice či Sonberk slibně nakro-

čeno do boje o titul nejlepšího vinaře. Nej-

větším překvapením mezi malými vinařství-

mi je bezesporu úspěch rodinného Vinařství 

Dufek, který se svou kolekcí vzorků postoupil 

až do finále soutěže.

Volařík se stal Vinařem roku 
již potřetí

Křišťálový pohár za první místo si odneslo 

Vinařství Volařík z Mikulova. „Pro něj to žád-

ná novina nebude, protože to již vyhrál třikrát,“ 

uvedl při vyhlášování výsledků ředitel soutě-

že Petr Marek. Volaříkovo vinařství totiž zví-

tězilo již v roce 2011 a 2014, přičemž v roce 

2016 získalo Stříbrného Vinaře.

Miroslava Volaříka přesto prvenství dojalo. 

„Vzhledem k těžkostem s kvalitou hroznů loň-

ské sklizně byl již postup do letošní finálové os-

mičky potvrzením, že jsme schopni držet kvali-

tu naší produkce velmi vysoko a naše vítězství 

je z říše snů,“ prohlásil Miroslav Volařík při pře-

bírání vítězného poháru a dodal: „Nečekali 

jsme, že budeme až tak bodovat, ale samozřej-

mě jsem šťastný, je to obrovský úspěch, za který 

vděčím svým spolupracovníkům."

Pro Vinařství Volařík byl tento rok vůbec 

neobyčejně úspěšný. Kromě titulu Vinař roku 

se stalo Championem Valtických vinných 

trhů, získalo zlatou medaili na prestižním De-

canteru a má nejvýše hodnocenou kolekci 

z Krále vín. Všechny úspěchy jsou navíc do-

plněny desetiletým výročím vzniku Vinařství 

Volařík a přesunem do nové budovy v rám-

ci Mikulova. Vinařství prošlo v letošním roce 

i řadou personálních změn, z nichž nejvýraz-

nější je na pozici enologa, kde Eliška Becková 

vystřídala Filipa Mlýnka, pod jehož vedením 

již čtyři roky pracovala. 

Vína ročníku 2017 již vznikala pod její tak-

tovkou a je více než jasné, že jde o skvělá 

vína - z pěti nejvýše hodnocených vín ve Vi-

naři roku jsou čtyři právě z ročníku 2017. 

A která to jsou?

Ryzlink rýnský 2016, polosuché, terroir Purmice

Ryzlink rýnský 2017, polosuché, Ořechová hora

Ryzlink rýnský 2017, polosladké, Zimní vrch

Ryzlink vlašský 2017, sladké, Plotny

Ryzlink vlašský 2017, sladké, Železná

Také další místa patřily Moravě

Další místa na stupních vítězů brali repre-

zentanti sousedních okresů. Druhou příč-

ku obsadil Znovín Znojmo a na bronzo-

vý stupínek vystoupilo Zámecké vinařství 

Galavečerem na Žofíně 
skončil šestnáctý ročník 
soutěže Vinař roku. Jedná 
se o nezávislou soutěž, 
jejímž cílem je hodnotit 
kvalitu vína produkovaného 
vinaři a vinařstvími z České 
republiky pořádanou Českým 
archivem vín ve spolupráci 
s Vinařskou asociací ČR 
a Asociací sommelierů ČR. 
Večerem přítomné provázela 
moderátorka Hana Shánělová 
a o zpestření programu se 
starala dívčí kapela Vesna 
spolu s Modrým Cimbálem.

Vinař roku 2018 Miroslav Volařík
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Bzenec. Mezi nejlepší osmičkou byl 

i obhájce loňského titulu Vinařství 

Spielberg z Archlebova na Hodo-

nínsku. „Loňské vítězství nám po-

mohlo, abychom byli ještě známější. 

Výrazně se projevilo i na zvýšeném 

prodeji našeho vína,“ uvedl za Spiel-

berg sommeliér vinařství Martin 

Žůrek.

Letos podruhé se také udělova-

lo ocenění společnosti Makro pro 

nejlepší rodinné vinařství s pro-

dukcí do 200 tisíc litrů vína roč-

ně. To získalo vinařství Jindřicha 

Kadrnky z Březí u Mikulova. „Víno 

je pro mě radost z toho, že člověk 

dělá práci, která ho baví, a při kte-

ré se může radovat se svými přáte-

li," uvedl Jindřich Kadrnka. V soutě-

ži veřejnosti pak vyhrálo titul Můj 

vinař roku Rodinné vinařství Hra-

bal z Velkých Bílovic. Národní Šam-

pion bílých vín je Jindřich Kadrn-

ka za víno Ryzlink rýnský 2017 vý-

běr z cibéb a Národní Šampion čer-

vených vín Vinařství Kosík za víno 

Frankovka 2016 pozdní sběr.

Ocenění Vinařské asociace ČR 

za celoživotní přínos českému 

a moravskému vinařství získal Ja-

kub Šebesta a za tradiční ekologic-

ké postupy ve vinařství Pavel Pav-

loušek.

Šestnáct úspěšných ročníků

„Mám obrovskou radost z toho, že 

máme u nás tak skvělé vinaře. Když 

jsem před šestnácti lety s Vinařem 

roku začínal, vůbec nejsem netušil, že 

z toho bude tak velká akce," radoval 

se ředitel soutěže Petr Marek, které-

mu hodně záleží na tom, aby v poro-

tě seděli také mezinárodně uznávaní 

znalci vín ze zahraničí. I letos tak vína 

hodnotil John Umberto Salvi, kte-

rý je držitelem nejprestižnějšího ti-

tulu Master of Wine. „Seznámili jsme 

se před dvanácti lety. Nejdříve přijel 

sám, a teď nám zajišťuje nejkvalitněj-

ší degustátory z celého světa," podo-

tkl Marek.

„V rámci soutěže nás těší vyšší počet 

přihlášených soutěžních vzorků i mezi-

roční lepší hodnocení odborné poroty 

pro malá a střední rodinná vinařství,“ 

řekl na závěr ředitel pro distribuci 

velkoobchodu Makro ČR Jiří Nehasil 

s tím, že oceněná vína mohou zákaz-

níci od 19. září exkluzivně ochutná-

vat pouze ve vinotékách Makro.

Text a foto Bohumil Brejžek

Vyhlašování výsledků pozorně sledovali i členové poroty

Předseda představenstva 
Znovínu Znojmo převzal cenu 
za druhé místo

Dívčí kapela Vesna spolu s Modrým Cimbálem 
vytvářela atmosféru
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Pavel Vajčner: 
Ocenění nás moc potěšilo

Pane řediteli, v soutěži Vinař roku 

2018 jste získali krásné druhé místo. 

Očekávali jste to?

Moc nás to potěšilo. Konkurence je stá-

le větší. Výrobců vína a tedy i vynikajících 

moravských a českých vín je stále více.

Zda jsme to očekávali? Byli bychom 

spokojeni i s postoupením do velké fi-

nálové osmičky, přiznám se ale, že stát 

na stupni vítězů - v to jsme ve skrytu 

duše jen doufali.

Co stojí za úspěchem vašich vín, 

čím jsou specifická?

Máme široké portfolio svých viničních 

tratí – přes 500 hektarů, každá s jiným ter-

roir. Když se hrozny správně vyvinou, při-

jde příznivý ročník a jsou šikovní sklep-

mistři, tak se dílo podaří. Cit a um sklep-

mistra Petra Drozda a Jakuba Smrčky je 

úžasný.

Která vína jste do soutěže přihlásili?

Přihlásili jsme vína, která jsou úspěšná 

i na jiných výstavách a co je hlavní: vína 

vyrobená z viničních tratí, kde se přísluš-

ným odrůdám nejlépe daří. Tramín a Ryz-

link rýnský z Dívčího vrchu, Veltlínské ze-

lené z Kokusových hor, Ryzlink rýnský 

z viniční tratě U tří dubů a Chardonnay 

z Kacířek.

Můžete říci, že vaše vína budou le-

tos zásluhou počasí výjimečná? Kte-

ré odrůdě svědčilo počasí nejvíce? 

A na co se tedy mohou milovníci vín 

těšit?

Hroznů bude obecně díky obrovskému 

suchu, co do množství, jen průměrně. 

I když je réva vinná hlubokokořenící, ne 

všude na spodní vodu dosáhla. Mimořád-

ně brzká sklizeň ve Znovínu (letos jsme 

začali již od 20. srpna, v roce 2017 to bylo 

od 10. září a 2016 od 15. září) a extrém-

ní horka a sucha určitě budou mít vliv 

i na celkový charakter vín.

Cukernatost bude tak, jak je v posled-

ní době obvyklé, nadprůměrná. Ve vínech 

bude méně kyselin a budou uhlazená.

Předpokládáme skvělá červená vína 

a také vynikající Tramíny, Ryzlinky rýn-

ské. Je však ještě brzy teď hodnotit bu-

doucí vína.

Text a foto Bohumil BrejžekZnovín je druhým nejlepším vinařem roku 2018

Znovín Znojmo se v letošním 
ročníku soutěže Vinař roku 
umístil se svojí kolekcí vín 
o necelé tři body hned 
na druhém místě za vítězným 
Miroslavem Volaříkem 
z Mikulova. Bezprostředně 
po vyhlášení výsledků 
v pražském paláci na Žofíně 
jsme proto požádali předsedu 
představenstva a generálního 
ředitele společnosti Pavla 
Vajčnera o jeho první dojmy 
z této události. Pavel Vajčner Vinice Šobes
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Kde je bájný zlatý 
poklad templářů?

Vinné sklepy založili v roce 1248 templá-

ři v souvislosti s budováním obranné tvrze. 

Templáři přišli do Čejkovic z Francie. Po zru-

šení řádu templářů roku 1312 vlastnila skle-

py česká šlechta až do r. 1620, pak zde byli 

jezuité, od r. 1882 Habsburkové. Po roce 

1918 připadly prázdné chátrající sklepy ČSR. 

V roce 1936 bylo v obci Čejkovice založeno 

vinařské družstvo. Myšlenka vytvoření druž-

stva, kde se bude zpracovávat privátně vy-

robená surovina, hrozny, byla přijata více 

než stovkou drobných vinařů, protože v této 

době tito drobní výrobci vína nemohli na-

jít odbyt na hrozny ani víno. Vinařské druž-

stvo úspěšně hospodařilo až do roku 1952, 

kdy bylo zestátněno. Veškerý majetek druž-

stva připadl vinařským závodům bez jakéko-

liv náhrady. V roce 1969 přebral zdejší sklep-

ní hospodářství státní statek Hodonín. V tu 

dobu se dobudoval závod do nynější podo-

by, kdy celková skladová kapacita činí téměř 

3,5 milionu litrů. Jako poslední část se zre-

konstruovala lahvovací linka, která má vý-

kon až 2 tisíce lahví za hodinu. Vinařské druž-

stvo po založení v r. 1992 dále expandova-

lo a koupilo v Čejkovicích v roce 2004 stře-

disko bývalých Družstevních vinných skle-

pů. Tímto druhým provozem se navýšila ka-

pacita na téměř 7 miliónů litrů vína. Prosto-

ry ze sedmdesátých let byly zmodernizová-

ny. Moderní vinařský provoz jsme navštívi-

li jako první.

Unikáty zapsané v české knize 
rekordů

Našimi průvodci jsou Ing. Bohdan Špič-

ka a someliér Jakub Šamšula. „Naše vinař-

ství se pyšní několika českými nej, zapsa-

nými v české knize rekordů pelhřimovské 

Agentury Dobrý den. Zde je největší láhev 

na víno v ČR z borosilikátového skla. Láhev 

měří přesně 2 067 milimetrů, obvod v nej-

širší části láhve je 153 cm, průměr je 49 cm 

a váha: 41 kg (prázdná). Výroba lahve za-

brala sklářům Kavalier Glass v Sázavě zhru-

ba dva týdny. V zadní části dna lahve je uzá-

věr, takže lahev je funkční. Etiketa má na šíř-

ku 48 cm, je vyrobena z ručního papíru z Vel-

kých Losin a opatřena originální pečetí Tem-

plářských sklepů, rovněž korek o průměru 

cca 15 cm je největší,“ uvádí Jakub Šamšu-

la. Další zajímavostí je největší sud na víno 

o objemu 20 250 l, je z tatranského dubu 

z roku 1980. Čelo překrývají smrkové foš-

ny s vyřezanými vinařskými motivy. Dél-

ka i průměr sudu jsou 3,5 metru, stále se 

používá na červené víno. Každých 10 let 

od založení družstva vyrábí již v páté ge-

neraci rodina místních bednářů výroční 

sudy. V roce 1946 byl pořízen sud s vyře-

závaným reliéfem sv. Václava, coby patro-

na českých vinařů a na bocích jsou uvede-

na jména zakládajících členů představen-

stva původního vinařského družstva. Ten-

to sud z dubového dřeva, má objem té-

měř 8 tisíc litrů a dodnes se využívá k ulo-

žení a zrání vína. Templáři sklepy stavě-

li tak, aby v nich mohly projíždět povo-

zy či rytíř ve zbroji na koni. „Jsme jediné vi-

nařské družstvo v ČR, máme 7 členů před-

stavenstva a 400 členů. Naši členové obhos-

podařují 2 500 ha vinic. My sami hospodaří-

me na 110 ha, na kterých dozrávají hrozny 

pro nejvyšší partie ročníkových a přívlastko-

vých vín. Vinice, z nichž jsou zpracovávány 

hrozny, se nachází ve třech vinařských pod-

oblastech Moravy – Velkopavlovické, Slo-

vácké a Mikulovské. Nejvýznamnější tratě 

jsou v Čejkovicích 12 ha, Kobylí 8 ha, Hruš-

Možná v Čejkovicích, zatím ho nikdo nenašel. Zato jsme tam 
našli a okusili výborné víno. Vinařské družstvo Templářské 
sklepy Čejkovice, jež bylo založeno v roce 1992, navazuje 
svojí činností na původní družstvo fungující od třicátých let 
minulého století. Historie sahající do třináctého století.

Největší láhev výšky 2, 06 m 
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kách 35 ha, Mikulově 34 ha. V oblasti Čejko-

vic se daří vzhledem k půdám a podloží pře-

devším těmto odrůdám: Tramínu, Moravské-

mu Muškátu, Neuburskému, Rulandskému 

modrému, Frankovce, Cabernet Sauvigno-

nu a Modrému Portugalu. Díky různorodosti 

podloží, odlišným polohám i klimatu dostá-

vá zákazník široké portfolio jedinečných od-

růd nejen jakostních, s přívlastkem, ale i le-

dových a slámových vín. Export našich vín 

do zahraničí činí 2-3 %. Vyvážíme do Švéd-

ska, Číny, Jižní Koreje, Ukrajiny i Itálie (přede-

vším Pálavu). Na Slovensko jsme vyvezli vína 

za 2 mil. euro. I když jsme díky dotační politi-

ce zejména jihoevropských států ve velké ne-

výhodě vzhledem k vyšší ceně našich vín, tak 

kvalita našich vín, především bílých si najde 

zahraniční znalce vína,“ dodal Ing. Špička.

Ocenění vín

Na domácí scéně získal ocenění templářský 

sekt SANG REAL BRUT z limitované série vy-

ráběné „klasickou metodou“ kvašením v lah-

vi. Po dvaceti čtyř měsících ležení v temných 

středověkých sklepích se stal Králem šumi-

vých vín ČR pro rok 2018

Na výstavě Země živitelka 2017 získa-

lo Ocenění Zlatý klas víno Rulandské šedé 

2015 s přívlastkem pozdní sběr z nejvyšší 

templářské řady Sanctus Victoria. V listopa-

du 2017 obhájili templáři vítězství v katego-

rii „Víno" v soutěži nejdůvěryhodnější značka 

roku v ČR a mohou tak i letos používat logo 

soutěže. Vloni v USA v mezinárodní vinařské 

soutěž TIWC (Texas International Wine Com-

petition) v nabité konkurenci 500 vín získa-

la vína z prestižní řady Diamond Collection 

hned několik ocenění: Zlatá medaile Sauvi-

gnon 2016, pozdní sběr, polosuché, 2 Stří-

brné medaile Hibernal 2016, výběr z hroz-

nů, polosladké a Ryzlink rýnský 2016, pozdní 

sběr, polosuché, Bronzová medaile Ruland-

ské šedé 2015, pozdní sběr, suché. V Číně 

na SIWC (SHANGHAI INTERNATIONAL WINE 

CHALLENGE) mezi dvaceti tisíci soutěžícími 

víny z 26 zemí získaly stříbrné medaile Ru-

landské modré 2015 a Hibernal 2014.

Druhy vín nezapřou své přednosti

V portfoliu přírodních révových vín jsou – ja-

kostní, ročníková, archivní, přívlastková, ba-

riková, ledová a slámová vína. Vína jsou roz-

dělena do 10 řad, nejprodávanější je Varietal 

Collection, která obsahuje široký sortiment 

jakostních odrůdových vín, je určena pro ši-

rokou veřejnost. Gold Collection je zase nej-

kvalitnější partií přívlastkových vín zpraco-

vaných pomocí nejmodernějších technolo-

gií. Pod označením Saint Croix Sekt jsou při-

praveny tři druhy sektů: Brut, Demi a stále 

oblíbenější Rose Demi. Sekty jsou vyrobeny 

metodou „Charmat“. Zrání sektů tak probíhá 

minimálně po dobu tří měsíců. Neméně zají-

mavé jsou i francouzské sekty .Jde o řadu lu-

xusních suchých sektů, které společně při-

pravili enologové z Čejkovic a Francie. Vyu-

žívají obě metody výroby – charmat i klasik.

Výročí 2016 

Před dvěma lety na oslavu 80 let založení vi-

nařského družstva a 700 let od narození Kar-

la IV, který se zasloužil o mohutný rozvoj vi-

nařství v Českém království, byla připrave-

na speciální edice vín Karel IV. Na etiketách 

z ručně vytrhávaného papíru jsou doslovná 

usnesení císaře Karla IV. vydaná k pěstování 

révy vinné u nás. Po rozlomení originálních 

pečetí na etiketě je možné získat další infor-

mace o přesné poloze vinice i o technologic-

kém postupu výroby vína. Každá láhev z této 

limitované edice je navíc opatřena výrobním 

číslem, díky čemuž je možné na stránkách 

www.templarske-sklepy.cz sledovat, kolik 

lahví zbývá. Dalším holdem k výročí Tem-

plářů je unikátní obrazová výstava na 63 vel-

koplošných panelech zasazených do dubo-

vých sudů, která zachycuje na fotkách prá-

ci vinařů a čejkovického vinařského družstva 

od jeho založení v roce 1936. Součástí výsta-

vy je také mini expozice předmětů a drobné 

vinohradnické techniky, které se v minulos-

ti užívaly k výrobě vína. Součástí prohlídky 

byla i degustace těch nejlepších i oceněných 

vín. Rulandské šedé, Tramín, Sauvignon, Hi-

bernal, Pálava, Chardonnay, sekt Král vín 

a další. Všechna byla vynikající, na popis by 

bylo zapotřebí další stránky. Rozhodně mů-

žeme návštěvu Čejkovic doporučit nejen 

kvůli Templářům, ale je zde i Masarykovo 

muzeum a firma Sonnentor vyrábějící čaje 

i nádherná příroda v okolí.

Jaromír Hampl

Vstup do vinařství Templářské sklepy Čejkovice Templářské výroční sudy 

Největší sud o objemu 20 250 l z roku 1980 je 
z tatranského dubu

Štíhlá lahev a v ní nádherný mok
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Vinařství Maděřič dělá 
z révy olej, verjus i zmrzlinu

Vinařství na prvním místě
Žižkovské vinařství navazuje na rodinné tra-

dice a je pilířem rodinné farmy, která v roce 

2016 získala stříbrnou příčku v jubilejním 

15. ročníku soutěže Asociace soukromého 

zemědělství ČR Farma roku. Mezi asi pade-

sátkou přihlášených farem zaujala porotu 

nejen výrobou kvalitních vín, ale uceleným 

programem rodinného podnikání v obo-

ru vinařství a gastronomie. Do chodu fir-

my je zapojena celá rodina, tedy otec zakla-

datel – Ludvík Maděřič, jeho dva synové Jiří 

a Michal. Pěstování, výrobu vína, jeho odbyt 

a veškerou logistiku má pod palcem mužská 

část rodiny, maminka Anna se snachou Len-

kou, manželkou Jiřího, pečují o hosty restau-

race a penzionu. Snaží se maximálně využí-

vat produktů místních dodavatelů, od nichž 

odebírají jak masné výrobky, tak zeleninu 

a ovoce. Kromě rodiny pracuje ve firmě ještě 

asi dvacet zaměstnanců. 

Olej z révy

Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova 

pěstuje dvaadvacet odrůd révy vinné na 24 

hektarech vinic. Z nich od roku 1993 vyrábí 

vína, která již získala řadu ocenění mezi od-

borníky v prestižních domácích i meziná-

rodních soutěžích, ale především uspoko-

jí řadu zákazníků ze všech koutů republiky 

i ze zahraničí. 

Maděřičovi však chtějí nabídnout svým 

hostům a zákazníkům kromě vína i různé 

novinky z vlastní produkce, jako například 

mošty, želé nebo olej z hroznových jader. 

Ten si zatím nechávají lisovat u firmy, kte-

rá se zabývá výrobou olejů. „Firma hleda-

la pro svou lisovnu další surovinu, a tak jsme 

se domluvili na tom, že surovinu dodáme 

zdarma a o vylisovaný olej se podělíme,“ říká 

Jiří Maděřič z Moravského Žižkova. Původ-

ně si chtěli olej lisovat sami, ale z hlediska 

technologické náročnosti a nedostatku lid-

ských zdrojů se prozatím rozhodli pro toto 

řešení. „Semínka se musí zpracovávat zrovna 

v době vinobraní, kdy jsme rádi, že seženeme 

lidi na sběr hroznů. Ten proces zpracování ja-

der na olej je relativně jednoduchý, ale nároč-

ný na čas a prostory. Je třeba dobře vylisova-

ná jádra oddělit, usušit na požadovanou vlh-

kost, na setřásacích lavicích prosít a vylisovat. 

Nelze také očekávat žádné velké zisky – výlis-

nost oleje je jen kolem dvanácti až patnác-

ti procent,“ popisuje proces vinař. Cena ole-

je na trhu potom logicky odráží tento stav. 

Zdravotní účinky oleje

Olej je ceněn zejména díky vysokému obsa-

hu fenolových látek a vitamínu E, tedy lát-

kám, které jsou nejlepšími bojovníky s vol-

nými radikály v těle. Olej blahodárně působí 

na pokožku a zabraňuje předčasnému stár-

nutí buněk. Antioxidační účinky prokyanidi-

nu, který je ve větším množstvím obsažen 

právě jen v semenech révy vinné, jsou pade-

sátkrát silnější než u vitaminu E a osmnáct-

krát silnější než u vit. C. Dalším významným 

antioxidantem je resveratrol, který má také 

antibakteriální účinky a brání stárnutí buněk 

a organismu atd. 

Verjus

Mezi další výrobky z révy patří tzv. verjus, tedy 

lisovaná šťáva z nezralých hroznů, oceňova-

ná kulináři jako plnohodnotná náhrada octu 

nebo citronu do salátů a při vaření. „Naši před-

kové prakticky citrony neznali, dokud se k nám 

nezačaly dovážet. A tak se vyráběly domá-

cí octy, vinaři nechali zoctovatět část vína ane-

bo lisovali nezralé hrozny. Dnes, pokud chceme 

dělat kvalitní víno, tak je probírka hroznů u ně-

kterých odrůd nutností. A než je házet na zem, 

což není zrovna ideální, tak je lepší je zpracovat. 

Olej ze semen révy vinné patří díky svému složení k nejkvalitnějším 
olejům na trhu. Přesto se naprostá většina semen révy vinné 
na tento produkt nezpracovává a končí jako odpad, přinejlepším 
na kompostu. Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova dalo 
semínkům ze své vinice druhou šanci a nechává z nich lisovat olej. 
Z révy vyrábí i další produkty.
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Maděřičovi vyrábějí také vlastní zmrzlinu 
pro hosty své restaurace a penzionu v centru 
Moravského Žižkova
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A poptávka po tomto výrobku stoupá, verjus je opravdu výborný do salá-

tů,“ konstatuje Jiří Maděřič. 

Domácí zmrzlina

Vedle vinného želé a moštů, jejich produkcí se již zabývá řada vinařů, 

si Maděřičovi vyrábějí také vlastní zmrzlinu pro hosty své restaurace 

a penzionu v centru Moravského Žižkova. Zmrzlina se vyrábí z čerstvě 

vylisované šťávy ze zralých hroznů a je o ní velký zájem nejen mezi 

malými mlsouny... 

Koziňon do USA

Unikátní vinný nápoj složený z vína, vody a sirupu vařeného z bezo-

vých květů neboli koziček - to je Koziňon, který dostal na soutěži vín 

v USA zlatou medaili! Jiří Maděřič jej nazývá „vinným radlerem“ - tedy 

ochuceným vínem, podobně jaké se na trhu prodávají ochucená 

piva. Koziňon má méně alkoholu než víno a je ideálním osvěžujícím 

nápojem pro letní horké dny. 

A nakonec Cowein

Netradiční aromatizované víno Cowein z vinařství Maděřič je netra-

dičním spojením červeného vína a kávového extraktu. Vinař z Mo-

ravského Žižkova se nechal inspirovat během své návštěvy v USA. Asi 

po měsíci vlastní usilovné práce a testování se dopracoval k výsledku, 

který oceňují zákazníci a který zpestřil také třeba jednání rady minis-

trů evropských zemí. A výrobní proces? Víno odrůdy Dornfelder leží 

na kávě typu arabika. Káva pochází z východního Timoru (malý stát 

na východě asijského ostrova Timor v souostroví Malé Sundy, pozn. 

redakce), zrna si nechává vinařství speciálně pražit v pražírně na Vyso-

čině na požadované vlastnosti.

Text: Petr Hynek
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Úspěšná 
specialita 
vinařství 
Lacina – Marhulové víno 

Sysel obecný je jedním z nejohroženějších 

savců Evropy. Je původním druhem Čes-

ké republiky, chráněným v kategorii kritic-

ky ohrožený. Byla registrována ochranná 

známka, jejíž cílem je podpořit populace sys-

la obecného u nás podporou vinařů, kteří 

na svých vinicích vytváří pro ně vhodné pro-

středí. Známku Sysli na vinici má 16 vinař-

ství z Velkých Pavlovic, mezi nimi i Lacinovi. 

Zdejší region je srdcem pěstování modrých 

hroznů v České republice. Do regionu Mod-

ré hory patří obce Bořetice, Kobylí, Němčič-

ky, Velké Pavlovice, Vrbice. Roku 2011 bylo 

Občanskému sdružení VOC Modré hory udě-

leno povolení přiznávat označení VOC (Vína 

originální certifikace). Vinaři regionu pečli-

vě vybírali a zvolili z těch nejtradičnějších, 

momentálně nejpěstovanějších a nejpří-

hodnějších pro svůj region tři odrůdy: Fran-

kovku, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. 

Z těchto je možné uvá-

dět na trh červená 

vína po 18 měsíč-

ním zrání a mladá 

rosé vína. Otcem 

názvu „Modré 

hory je prof. Vi-

lém Kraus, CSc. 

Vína VOC Modré 

hory produkuje pouze 18 vinařů ze 130 ha 

na vybraných vinicích. Lacinovi vyrábějí rov-

něž bílá vína odrůd Neuburské, Veltlínské ze-

lené, Hibernal, Chardonnay, Vlašský ryzlink, 

Rulandské šedé a další. Vinařství vedl Ing. Pa-

vel Lacina, jeden z nejznámějších a předních 

enologů v České republice. Jako jeden z prv-

ních v České republice vlastní od roku 2001 

certifikát mezinárodního degustátora vinař-

ské federace OIV Paříž. Po absolvování vy-

sokoškolského studia se zaměřením na vi-

nařskou a vinohradnickou specializaci strá-

vil svůj profesní život ve společnosti Vinium, 

nyní se plně věnuje rodinné vinařské firmě. 

„Mým krédem je vyseparovat čisté kultury kva-

sinek z tuzemských odrůd a vyrábět nenapo-

dobitelná odrůdová vína z regionu Velkopav-

lovické vinařské podoblasti,“ říká Ing. Lacina. 

Nyní vinařství vede Ing. Pavel Lacina ml., kte-

rý absolvoval fakultu mezinárodních vztahů 

a vínu se profesionálně věnuje od roku 2005. 

„Opírám se o zkušenosti mého otce, známé-

ho enologa. I díky tomu vyhráváme medaile 

i na velkých výstavách v Paříži nebo San Fran-

ciscu,“ dodává Ing. Lacina. Vína, která rodin-

né vinařství nabízí, jsou charakteristická ne-

jen svým terroir malebných velkopavlovic-

kých svahů ale i svojí odrůdovou čistotou. 

Produkce je cca 30 tisíc lahví ročně.

Historie rodu

Zemědělské stavení, kde Lacinovi hospoda-

ří, pochází z přelomu 17. a 18. století, pod 

ním vyhloubený sklep dle odhadů památ-

kářů dokonce až z první poloviny 16. stole-

tí. Pravděpodobně ho postavili Habáni a jde 

o jeden z nejstarších sklepů v okolí. Sklep 

byl zrekonstruován v roce 2011 a byl oce-

něn třetím místem v soutěži o nejlépe opra-

venou kulturní památku Jihomoravského 

kraje. V přízemí stavby se nachází lisovna 

s vinným dřevěným lisem z roku 1886. Li-

sovna je zaklenuta valenou diamantovou 

klenbou.

Meruňky s historií 200 let

Kromě vína se v tomto regionu daří i me-

ruňkám, ty jako ovocný druh pocházejí 

z Asie. Ve Velkých Pavlovicích se meruňky 

pěstují už asi 200 let. Velkopavlovická me-

ruňka má příjemnou meruňkovou vůni, je 

sladce navinulá, typické chuti, jádro pec-

ky je sladké. Za rozšíření, popularizaci a zu-

šlechťování mají na radnici města pamětní 

desku zahradník Josef Matoušek z Podivína, 

řídicí učitel Alois Václav Horňanský a ovoc-

nářský odborník Karel Kamenický. 

Rodinné vinařství Lacina sídlí ve Velkých Pavlovicích v srdci moravského vinařství. 
Pěstováním révy vinné a výrobou vína se rodina zabývá od nepaměti. Hospodaří na vinicích 
o ploše 6 ha, ze kterých pochází téměř veškerá produkce vín. Mají dohled nad pěstováním 
i samotným sběrem, aby docílili požadované cukernatosti hroznů pro výrobu predikátních 
vín. Všechno víno vzniká řízeným kvašením a následným zráním v nerezových tancích. 
Červená jsou prokvášena ve vinifikátoru. Sklepní hospodářství je vybavené špičkovými 
technologiemi počínaje příjmem hroznů až po samotné plnění do lahví. Prioritou vinařství 
Lacina je ekologické hospodářství. Je zapojeno do projektu Sysli na vinici.
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S Pavlem Lacinou jsem se potkal v Brně a vy-

užil jsem příležitosti ke krátkému rozhovoru.

Kolik lidí pracuje ve vašem rodinném 

podniku?

Celá naše rodina – moji rodiče, manželka 

a já. O vinohrady se stará bratr, který letos 

poprvé vyrábí svoje vlastní vína pod znač-

kou Jakuba.

Kromě vinic máte i vlastní meruňko-

vé sady, plánujete rozšíření? 

V současné době máme 3 ha meruňkových 

sadů a chceme přikoupit další. Chceme pod-

pořit na Velkopavlovicku výsadbu zde vy-

šlechtěné odrůdy.

Jaký je postup výroby marhulové-

ho vína? 

Technologie postupu je stejná jako při výro-

bě bílého vína, ale výroba je složitější. Po od-

peckování a vylisování se 100 % mošt bez 

přidání vody nechá prokvasit cca 2 týdny. 

Ale problém je, že u meruněk je v porovnání 

s hrozny daleko menší výlisnost. Pracujeme 

se surovinou, která má vyšší kyseliny a nižší 

cukry v porovnání s hroznem. Zajímavostí je, 

že v 1 l je 25,6 g draslíku, takže v 0,2 dl je ob-

sažena denní dávka draslíku. Zkoušeli jsme 

i jiné meruňky, ale víno nemělo takové aro-

matické parametry a nebylo tak chutné.

Proč se nazývá Marhulové?

Když jsme v Pavlovicích odjeli do sadu trhat 

meruňky, tak jsme nikdy nešli na meruňky, 

ale vždy na Marhule. Marhulové je jen z vel-

kopavlovických meruněk.

S marhulovým vínem jste se dostali 

až do Japonska, jak se to přihodilo?

V roce 2016 jsme vyjeli do Tokia, na veletrhu 

Foodex jsme byli součástí pavilonu České re-

publiky. Hroznová vína jsme nechali doma 

v Pavlovicích a na expozici představili jen 

Marhulové. Japonci a další Asiaté překvape-

ně koukali na proces výroby, protože u Mar-

hulového veškerý alkohol vznikl fermentací, 

nikoli macerací ovoce v alkoholu, jak tomu 

je u „umeshu". V Asii velmi oblíbený nápoj 

Umešu je víno vyráběné z japonské švest-

ky (ume). Výsledkem účasti byl první vývoz 

do Japonska. Nyní uvažujeme o rozšíření ex-

portu i do dalších asijských zemí. V březnu se 

chystáme opět na tokijský veletrh Foodex.

Marhulového vyrábíte 2 druhy, jaký 

je mezi nimi rozdíl, jak chutnají?

Marhulové originál je ovocné dezertní víno, 

lahvujeme ho do lahví 0,5l. Obsah alkoholu 

je 12 %. Marhulové Sladké má 107 g zbytko-

vého cukru. Příjemná kyselinka ve výši 10,4g 

však tomuto sladkému marhulovému dodá-

vá svěžest. V chuti nám inspirací bylo ledové 

a slámové víno. Lahvujeme ho do lahví o ob-

sahu 0,2 l. Obsah alkoholu je 10,5 %.

Obě vína mají sytější jantarovou barvu se 

zlatými odlesky a střední viskozitou. Aro-

ma je velmi intenzivní, potvrzující svůj ovoc-

ný původ a připomíná čerstvě utržené, vel-

mi zralé meruňky a meruňkový koláč. Chuť 

je lehká svěží, příjemně harmonická, s chutí 

čerstvých meruněk a dotekem pomerančo-

vé pikantnosti, delší svěží závěr.

O který druh byl v Japonsku vět-

ší zájem?

Trochu převažoval zájem o Marhulové Slad-

ké, možná však i díky dárkovému tubusu, 

protože v Japonsku na obalu záleží.

Kde je k dostání Marhulové mimo 

vaši firmu?

V Brně v Maximus resortu a v Praze v kavár-

ně Slavia.

Jaká ocenění jste za svá vína získali?

Za Marhulové Originál jsme získali 5 hvězdi-

ček v testu Wine&Degustation. Za obě Mar-

hulová jsme v loňském roce získali stříbr-

nou medaili na mezinárodní soutěži vín IWC 

v San Francisku. Za tato vína jsme také zís-

kali i ocenění Potravinářský výrobek Jiho-

moravského kraje 2017 s právem označo-

vat výrobek logem Chuť jižní Moravy 2017. 

Vína z hroznů pravidelně získávají oceně-

ní na mezinárodních výstavách. Na IWC San 

Francisco jsme získali Velkou zlatou medaili 

za Dornfelder. Frizzante Frankovka Rosé pak 

zvítězilo v kategorii perlivých vín na Galicja 

Vitis v Polsku. Šampionem Forum Moravium 

se v roce 2017 stal náš Modrý Portugal.

V poslední době jste uvedli řadu no-

vinek již zmíněné marhulové, vína typu 

frizzante, adjustáž do lahví s uzávěrem 

Vinolok (skleněné zátky české výroby). 

Co připravujete do budoucna, uvažuje-

te o rozšíření výroby?

U vín z hroznů výrobu rozšiřovat nebudeme. 

Spíše se chceme s víny mazlit a zvyšovat je-

jich kvalitu. Něco jiného je Marhulové. Plá-

nujeme výstavbu nových prostor, které bu-

dou sloužit nejen výrobě, ale budou i turis-

ticky atraktivní. Marhulové je vyráběno vý-

hradně z meruňky odrůdy Velkopavlovic-

ká a my jsme ve Velkých Pavlovi-

cích. Rád bych v budoucnu před-

stavil turistický program, který 

bude stavět na Velkopavlovické 

meruňce.

Na závěr si dovolím osobní 

otázku. Které víno bílé a čer-

vené z vaší produkce máte 

nejraději?

Vzhledem k tomu, že manžel-

ka je diabetik, nejvíce pije-

me vína s nízkým zbytko-

vým cukrem. Ostatně téměř 

celý náš sortiment předsta-

vují suchá vína. Dalo by se 

říct, že vyrábím vína pro svo-

ji manželku. 

Dvoustranu připravil: 

Jaromír Hampl

Foto: archiv vinařství Lacina

Meruňkové víno 
s rakouskými kořeny
Pavel Lacina objevil v Rakousku několik vinařství, kde 
měli meruňkové víno, a rozhodl se, že to zkusí taky. 
Velkopavlovická meruňka je výborná na kořalku, džem, tak 
proč nezkusit z ní vyrobit víno. Prvních 160 lahví vyrobil 
v roce 2014. Původně uvažovali o tomto vínu jako o okrajové 
specialitě, a nakonec z toho je vývozní artikl. 

Pavel Lacina 
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Pivo se přestává pít 
v restauracích

Podle něj celkový výstav klesl o 0,7 procenta 

a produkce určená pro tuzemský trh se sní-

žila dokonce o 2,1 procenta. Zatímco před-

loni se v České republice zkonzumovalo tak-

řka 16,4 milionů hektolitrů piva, loni to bylo 

jen 16 milionů hektolitrů, což je nejhorší stav 

v historii. Ještě horší zprávou pro pivovary 

ovšem je, že se tak děje na úkor čepovaného 

piva. Místo setkávání se s přáteli nad čepova-

ným pivem se tak spotřeba přesouvá do do-

mácností. Svaz proto jedná podle předsedy 

Šámala s Ministerstvem financí o možnos-

ti snížení DPH na čepované pivo v restaura-

cích. „Nůžky mezi spotřebou piva v restaura-

cích a baleného piva se rozevírají stále více. Ak-

tuálně tento poměr činí už 38 ku 62 procen-

tům. Dalším trendem je nárůst plechovek. Me-

ziročně dokonce o 37 procent. I proto řada pi-

vovarů investuje do nových linek na jejich vý-

robu,“ zdůrazňuje František Šámal.

Produkce i konzumace piva klesá

V roce 2017 se 2 České republice vyrobi-

lo 20,3 milionů hektolitrů piva, což opro-

ti roku 2016 představuje pokles o 0,7 pro-

centa. „Z našeho pohledu se jedná o ne zce-

la úspěšný rok,“ konstatuje František Šámal 

s tím, že za loňské špatné výsledky mohou 

ve velké míře regulace a přílišná byrokra-

cie, která komplikuje podnikatelům živnost 

a dopadá na českou pivní kulturu. „Přestože 

se trh relativně dokázal vyrovnat s EET, u pro-

tikuřáckého zákona je tomu naopak, celko-

vé dopady jsou negativní,“ říká Šámal a ředi-

telka svazu Martina Ferencová proto dopl-

ňuje, že svaz „podporuje aktuální poslanec-

ký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona, 

který předpokládá zejména to, že provozova-

telé restauračních zařízení, v nichž se nepo-

dává jídlo, by mohli zřizovat oddělené kuřár-

ny. Pokud návrh projde, ulehčí situaci hlavně 

venkovským hospůdkám.“ 

Poklesl i výstav piva pro domácí trh včet-

ně nealkoholického piva a importu, mezi-

ročně o 2,1 procenta, přičemž v důsledku 

celkového poklesu došlo i ke snížení prů-

měrné spotřeby piva na jednoho obyvatele. 

Češi v loňském roce vypili na hlavu v prů-

měru 138 litrů, což je o 5 litrů méně než 

v roce 2016, kdy byla tato spotřeba v Evro-

pě nejvyšší.

Obliba ležáku stoupla na úkor 
výčepního piva

Podle údajů maloobchodního auditu spo-

lečnosti Nielsen nakoupili čeští spotřebite-

lé v obchodech s potravinami a smíšeným 

zbožím 736 miliónů litrů piva od července 

2017 do června 2018 a utratili za tuto kate-

gorii téměř 17 miliard korun. Při přepočtu 

na jednoho obyvatele vychází průměrná tý-

denní spotřeba piva zakoupeného v malo-

obchodě na 1,3 litru.

Po několika desítkách let opět převládl 

prodej jedenáctek a dvanáctek nad výčep-

ními pivy. V loňském roce zaznamenala 

spotřeba na domácím trhu v této katego-

rii meziroční dvouprocentní nárůst na 48,8 

procenta. Výčepní pivo si drží 46,5procentní 

podíl. „Jsme konzervativní a stále více z nás 

se vrací k tradičnímu českému ležáku. Jeho 

většinový podíl znamená, že se více přibli-

žujeme pivovarnickým zemím, jako jsou Ně-

mecko, Rakousko či Belgie,“ dodává Franti-

šek Šámal. Podle Šámala jde o narovnává-

ní trhu, na západě Evropy jsou ležáky pro-

dávané více a byly více prodávané i před ro-

kem 1989 na českém území.

Pivo z cisterny se stává trendem

Dařilo se nealkoholickému pivu, kterého se 

loni vyrobilo na 578 tisíc hektolitrů. Mezi-

ročně zhruba o 30 procent na 301 tisíc hek-

tolitrů se zvýšil i výstav míchaných nápojů 

na bázi piva, tzv. pivních mixů.

Menšinový segment radlerů, který tvo-

ří jen 3 procenta z celého pivního koláče, 

zaznamenal nejdynamičtější nárůst za po-

slední roky. Daří se mu růst meziročně o té-

měř 20 procent, přičemž rostoucí trend je 

podporovaný jen nealkoholickými verze-

mi, zatímco alkoholické radlery zažívají vý-

razné ztráty. Před třemi lety bylo osm z de-

seti radlerů alkoholických, v současnosti je 

to už téměř naopak, kdy 70 procent zakou-

pených radlerů tvoří nealkoholické verze. 

Z hlediska spotřeby piva dle obalů vzrost-

ly kromě plechovek také PET lahve, přičemž 

poklesly klasické pivní lahve. U sudového 

piva vzrostly cisterny, naopak výrazně po-

klesly klasické sudy. „Pivo čepované z cis-

terny je viditelným trendem nejen v tuzem-

sku, ale i českého pivního exportu,“ říká Fran-

tišek Šámal.

Obliba českého piva 
v zahraničí roste

České pivo má v zahraničí dobrý zvuk, 

díky tomu dosáhl plusových čísel dosá-

hl export, který kontinuálně roste od roku 

2011. Celkem bylo loni z České republiky 

vyvezeno 4,613 milionů hektolitrů, což je 

v meziročním srovnání nárůst o 4,5 pro-

centa. „Vývoz piva roste ve všech formách 

a spolu s ním vzniká v zahraničí stále více 

hospod českého typu, což vnímám velmi 

pozitivně. Navíc se nejedná jen o velké pi-

vovary, ale jsou mezi nimi střední i malé,“ 

upozorňuje Šámal. Tempo růstu exportu 

do zemí EU meziročně zpomalilo na 2 pro-

centa, nejvíce piva se vyvezlo na Sloven-

sko, do Německa, Velké Británie a Polska. 

V případě zemí mimo EU činí nárůst oproti 

předcházejícímu roku 18 procent a největ-

šími spotřebiteli českého piva byly Rusko, 

Korejská republika a USA.

Čepování piva

Úspěch v exportu, ale propad 
z pohledu tuzemského trhu, 
takové jsou výsledky českého 
pivovarnictví za rok 2017, jak 
s nimi seznámil novináře předseda 
Českého svazu pivovarů a sladoven 
František Šámal.

pivo
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O 2,3 procenta vzrostl dovoz piva, přesto 

zůstává na nejnižší úrovni v Evropě. Ze zemí 

Evropské unie se k nám nejvíce piva dovez-

lo z Polska a mimo unijní země pak z Mexi-

ka, významnou destinací je také Srbsko.

Trendem poslední doby jsou 
minipivovary

Tuzemští spotřebitelé čím dál více navště-

vují regionální pivovary rodinného typu, 

kterých jsou téměř čtyři stovky. Tři turis-

té z dvaceti dokonce malé pivovary vy-

hledávají jako svojí cílovou destinaci. Tes-

tování regionálních piv se tak začíná stá-

vat zajímavou turistickou atrakcí, přičemž 

téměř polovina zákazníků je připravena si 

za lokální zlatý mok i připlatit. I to je dů-

vodem, proč v současnosti vzniká každý 

týden jeden nový minipivovar, v součas-

né době jich je téměř čtyři sta s výstavem 

piva do deset tisíc hektolitrů ročně. Velké 

Novináři vyhlásili za Pivo roku 2017 Pilsner Urquell

Stáčecí linka

Varna malého pivovaru

pivovary, kterých je 45, však zcela dominu-

jí v celkové produkci piva, a to s celkovým 

podílem 98 procent.

Malé pivovary doplňují velké

Zájem o investování do minipivovarů je 

však mimořádný. Malé pivovary výbor-

ně doplňují trh velkých hráčů a nabíze-

jí chuťově rozmanitá piva, často spoje-

ná s lokálním příběhem, osobitým a ori-

ginálním, s vazbou na místní region. Jsou 

hitem nejenom ve velkých městech, ale 

především v malých městečkách a ves-

nicích, kde podporují turistický ruch, dá-

vají lidem práci a zabraňují vylidňování 

venkova. Zákazníkovi nabízejí chuťovou 

a druhovou rozmanitost.

Problémem se ale začíná stávat nedosta-

tek sladovníků, protože toto řemeslo ne-

lze například nahradit cizinci na krátkodo-

bý pobyt. Nejenže se jedná o dost specific-

kou profesi, ale sládek by měl mít ke své-

mu produktu i osobní vztah a měl by být 

s jeho výrobou dlouhodobě spojen. Navíc 

stále více sládků využívá atraktivní nabíd-

ky k práci v zahraničních pivovarech.

Text a foto Bohumil Brejžek
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na export už směřuje 8,4 procenta svijanského piva 

V březnu začali ve Svijanech na nové lin-

ce v hodnotě přes 100 milionů Kč jako prv-

ní český pivovar stáčet nepasterované pivo 

do plechovek. Vedle domácího českého 

trhu a Slovenska, kde je již také v prode-

ji kompletní sortiment nepasterovaných 

svijanských piv, s nimi pivovar míří přede-

vším na vyspělé trhy v západní a jižní Evro-

pě a také v zámoří. „Již v červnu jsme vypra-

vili první kontejner zákazníkovi na východní 

pobřeží USA. Věříme, že se tam naše pivo se-

tká s příznivým ohlasem a že ve Spojených stá-

tech najde naše kvalitní evropské plechovkové 

pivo velmi perspektivní odbytiště,“ řekl export-

ní manažer Pivovaru Svijany Jan Adámek. 

K letošnímu zatím čtyřnásobnému me-

ziročnímu zvýšení výroby piva v plechov-

kách přispěly i trhy na východě Evro-

py, především v Pobaltí a v Ruské federa-

ci. „V červnu jsme naše výrobky za podpory 

agentury Czech Trade prezentovali v Mosk-

vě, kde se mezi pozvanými zájemci z řad 

místních obchodníků a distributorů alkoho-

lických nápojů setkaly s velmi vřelým přije-

tím,“ dodal k tomu Roman Havlík. „Také Rus-

ko proto považujeme do budoucna za velice 

perspektivní trh.“ 

Za celý loňský rok Pivovar Svijany na za-

hraniční trhy vyvezl 6,7 procenta celko-

vé produkce, zhruba o dva procentní body 

více než v roce 2016. Dosud je jeho hlavním 

exportním trhem Slovensko, kam směřuje 

téměř 90 % celkového vývozního objemu. 

V prvním pololetí letošního roku směřova-

lo do východní části někdejší federace cel-

kem 24,8 tisíce hektolitrů svijanského piva, 

o 28 procent více než za prvních šest měsí-

ců roku 2017. „Slováci českému pivu rozumě-

jí a mají ho rádi, navíc jde o jednoho ze sed-

mi největších importérů piva v Evropě. I díky 

tomu mohla společnost Svijany Slovakia, je-

jímž majoritním vlastníkem je Pivovar Svi-

jany, za čtyři roky své existence dosáhnout 

na pozici třetího největšího dovozce ze všech 

dceřiných společností, které u našich východ-

ních sousedů založily české pivovary. V sou-

časné době se Svijany točí ve více než šes-

ti stech slovenských restaurací a stále přibý-

vají další. Věříme, že naše nová nabídka ne-

pasterovaných piv v plechovce dále přispěje 

k upevnění naší pozice na slovenském trhu,“ 

pokračuje Jan Adámek. 

S výjimkou Slovenska a Chorvatska, kde 

má Pivovar Svijany vlastní dceřiné společ-

nosti, tvoří zahraniční zákazníky převážně 

zahraniční velkoobchody s nápoji s vlastní 

distribuční sítí, v případě sousedních zemí 

však i maloobchod, restaurace a bary v pří-

hraničí. „Dopravu si organizují a hradí pří-

jemci, rádi jim však přitom pomůžeme dob-

rou radou. Aktuálně pro všechny nové zájem-

ce připravujeme i anglickou verzi našich in-

ternetových stránek,“ uzavřel Jan Adámek. 

(tc)

Svijany 
si získávají jméno ve světě,

Točené Svijany si stále více 
zákazníků objednává třeba 

v Chorvatsku

Pivovar Svijany vyrobil za prvních šest měsíců roku 333,3 tisíce hektolitrů 
piva, zhruba o 18 tisíc více než ve stejném období loňského roku. 
Na celkovém zvýšení odbytu se největší mírou podílel export, jehož objem 
se zvýšil ze zhruba 6,7 % v prvním pololetí loňského roku na letošních více 
než 8,39 % celkového výstavu pivovaru. „Do konce roku se chceme dostat 
na úroveň kolem deseti procent celkové produkce, přičemž těžištěm naší 
exportní politiky je export plechovkového piva na nejvyspělejší evropské 
a světové trhy,“ uvedl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 
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Skutečné pivo, rock i krásky z Miss. 
Pivovarské slavnosti se opět vydařily
Benešov znovu po roce ožil oblíbenými Pivovarskými 
slavnostmi. S velkým úspěchem se už po sedmadvacáté konaly 
v areálu Pivovaru Ferdinand. A jak je tomu již zvykem, přilákaly 
tisíce milovníků skutečného piva, fanoušky dobré hudby 
i rodiny s dětmi.

Tradiční akce se konala v sobotu 8. září od 13 

hodin v Benešově. Slavnosti zahájila decho-

vá kapela Český šraml i vrchní ferdinandský 

sládek Jaroslav Lebeda. I letos měli návštěv-

níci jedinečnou možnost ochutnat všechny 

druhy piva z produkce pivovaru Ferdinand. 

Na čepu byly výjimečně i speciály jako je tře-

ba jubilejní 12,8 stupňový Vídeňský ležák 

nebo bezlepková dvanáctka, kterou ocenili 

nejen celiaci – lidé, kteří trpí nesnášenlivos-

tí lepku. „Stojí za to to ochutnat, abyste vědě-

li, jak chutná pivo, které je upravené tak, aby 

ho mohli konzumovat i lidé, kteří trpí touto po-

ruchou (celiakií),“ lákal k ochutnávce Lebe-

da. Děti a řidiči se mohli ve slunečném poča-

sí ochladit točenou limonádou Ferdinádou, 

a to včetně nové příchutě mandarinka.

Zábava pro každého

Pro hladové bylo přítomno v areálu několik 

stánků s občerstvením a dobrotami – od ry-

bích pochoutek přes kvalitní hamburgery 

až po srbskou pljeskavici. Do pivovaru za-

vítal i vařič domácího piva Gorvin a příjem-

ným zpestřením (především pro pány) byly 

účastnice letošní soutěže krásy Miss Čes-

ké republiky, které se procházely po areálu. 

Své znalosti z oboru pivovarnictví mohl kaž-

dý vyzkoušet v tipovací soutěži a děti se za-

bavily v tvořivých dílničkách, kde se vyrábě-

la pivní koupelová sůl nebo náramek přežití. 

„Jsme tu poprvé a moc se nám tu líbí. Slavnosti 

jsou opravdu pro každého, já dávám velké plus 

za to, že se tu zabaví i můj sedmiletý syn,“ řekla 

jedna z návštěvnic. K dispozici byla i laserová 

střelnice a oblíbené malování na obličej. Zá-

jemci pak mohli nahlédnout do unikátních 

prostor benešovského pivovaru a poznat tak 

jeho bohatou historii v rámci komentova-

ných prohlídek. Ty trvaly po celé odpoledne.

Hudba a pivo k sobě patří

Hudební program, který přilákal hudeb-

ní nadšence z nejrůznějších koutů repub-

liky, se odehrával na dvou scénách - „Malé 

pivo“ a „Velké pivo“. Kromě již zmíněné de-

chovky vystoupilo dalších osm kapel. Dav 

letos roztančily skupiny Procity, Bílá nemoc, 

Zelenina, Lahvátor, Totální nasazení, Rozje-

tý veverky a Dukla Vozovna. Celý den pak 

ve 21:00 zakončila hodinovým koncertem 

rocková kapela zakázanÝovoce.

O tom, že se akce opět vydařila, mlu-

ví nejen počet prodaných vstupenek a vy-

točených piv, ale i sami návštěvníci. „Jezdí-

me sem jako velká parta z Prahy už asi pět let. 

Každý rok je to tu lepší a lepší, na příští ročník 

se určitě zase chystáme,“ řekl jeden z fanouš-

ků Ferdinandu. „Je to tu prostě super! Skvělý 

pivo, skvělá hudba a akce. Nejvíc nám chut-

ná třináctka Sedm kulí,“ pochvalovala si dal-

ší účastnice, která se pochlubila zakoupe-

ným tričkem s nápisem Ferdinand ve stán-

ku se suvenýry.

O pivovaru

Vaření piva v Benešově má dlou-

holetou tradici. Areál pivovar tu 

nechal v roce 1897 vystavit arcivé-

voda a následník trůnu Franti-

šek Ferdinand d´Este. A na tra-

diční výrobě si Pivovar Ferdi-

nand zakládá dodnes. Pivo se 

zde vaří klasickým způsobem 

- spodně kvašené a následně 

dokvašované v ležáckém skle-

pě. Unikátem benešovského pi-

vovaru je vlastní humnová sla-

dovna, odkud se slad vyvá-

ží nejen po celé republice, ale 

i do zahraničí.

Pivovar Ferdinand
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Kryobanka v ruzyňském 
výzkumném ústavu skýtá genetické 
bohatství nevyčíslitelné hodnoty

Můžete v úvodu vysvětlit našim 

čtenářům samotný princip činnosti 

kryobanky?

Kryobanky obecně jsou zřizovány pro 

uchování životnosti biologických materiá-

lů po dlouhou dobu. V principu se použí-

vá médium s ultranízkou teplotou. Ve vět-

šině případů se používá kapalný dusík 

s -196 °C. Za této teploty se již molekuly 

přestávají hýbat (kmitat) a nedochází k bio-

chemickým reakcím. Tím se zastaví stárnu-

tí biologických materiálů. Kryobanka v na-

šem ústavu slouží k uchování plodin, které 

se nerozmnožují semeny, ale množí se klo-

nováním, jako například česnek, brambor 

a další. Kryobanka slouží jako bezpečnostní 

duplikace ke způsobu uchování rostlin pěs-

tovaných v polních podmínkách. V případě, 

že genofond rostlin napadne na poli nebo 

v sadu nějaký nepříjemný škůdce, je možné 

po několika krocích nahradit rostliny těmi 

z kryobanky. V kryobance se skladují geno-

typy plodin vyšlechtěné původně v ČR, sta-

ré krajové odrůdy, kterým pro špatné další 

využití hrozí zánik. 

Kdo s nápadem zřídit kryobanku 

ve VÚRV v Ruzyni přišel? Pokud se 

dobře pamatuji, v kryobance se již 

před rokem 1990 udržovalo pro dal-

ší možné použití například sperma 

býků se speciálními produkčními zna-

ky, říkalo se jim býk zlepšovatel. Kde 

tedy toto zařízení v ČR existovalo jako 

první a dá se říci, že jste na tuto čin-

nost navázali?

Ano. Nejdříve se začal výzkum s uchová-

ním spermatu býků v ultra nízkých teplo-

tách. V počátcích bylo nutné řadu věcí op-

timalizovat a nahradit neúčinné postu-

py. Později postupně přecházel základ-

ní výzkum v aplikovaný, až posléze se pře-

šlo na rutinní zamrazování býčího semene. 

Pokud si pamatuji, seznámil jsem se s prv-

ní kryobankou býčího semene v Hradišt-

ku. Dnes se odhaduje, že se na světě za-

mrazí 10 milionů vzorků býčího spermatu 

za rok. I v naší kryobance používáme ten-

ké slámky, původně určené pro zamrazo-

vání spermatu, pro pyl rostlin např. chme-

le. Pyl rostlin se kryoprezervuje za účelem 

šlechtění. Kryokonzervace pylu umožňuje 

šlechtitelům opylovat genotypy s různou 

dobou kvetení. 

Vy jste výzkumným ústavem rost-

linné výroby a za vysokého mrazu 

ve speciální atmosféře uchováváte 

i genetický materiál odrůd ovoce, kte-

ré už z našich sadů buď zcela zmize-

lo, nebo tomu tak záhy bude. O jaké 

odrůdy jde a kolik jich je tak zvaně 

v ohrožení, že z našich sadů a zahrad 

zcela zmizí?

Obecně jde o odrůdy staré, krajové, kte-

ré mají sice dobrá jablka, ale nejsou kon-

kurence schopná jablkům, na které je spo-

třebitel zvyklý v obchodní síti. Krajové od-

růdy jsou nejen z kulturního hlediska vzác-

né, ale důležité také i z biologického hle-

diska, protože řada z nich je odolná k cho-

robám a škůdcům. Jako potenciální ro-

dičovský materiál s geneticky podmíně-

Letos na podzim oslaví kryobanka ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Ruzyni 
15 let své činnosti. Je to unikátní záležitost, kterou nám závidí nejen v evropských zemích. 
Hlavním koordinátorem její činnost je výzkumník Ing. Jiří Zámečník, CSc, který v rozhovoru 
vysvětlil zajímavosti související s touto metodou uchování genetického materiálu jednotlivých 
odrůd zeleniny, ovocných stromů a keřů pro další generace. Pracuje v týmu Fyziologie 
a kryobiologie rostlin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Ruzyni.

Ing. Jiří Zámečník, CSc
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nou odolností jsou pro šlechtitele vzácné. 

Z kulturního hlediska je naší povinností 

uchovat výsledky práce našich dědů, kte-

ří pomocí primitivních metod (primitiv-

ních metod ve srovnání s dnešními meto-

dami molekulární genetiky) získali pozo-

ruhodné materiály s unikátními vlastnost-

mi. Možná nejsme daleko od doby, kdy 

se budou prodávat jablka ne tak dokona-

lá, tu tam i s nějakým šrámem, ale svědčící 

o minimalizaci používání chemických pro-

středků. Už jsem viděl taková jablka s ně-

kolikanásobnou cenou prodávat na trzích 

v Evropě. 

Tento trend zachovat domácí odrů-

dy ovoce jsem před 5 roky zazname-

nala na veletrhu Grüne Woche v Ber-

líně v hale německého svazu tamních 

sedláků. Co na to říkáte?

Obecným trendem zemí EU je zacho-

vat jednak domácí krajové odrůdy, tedy 

ohrožený genofond, z důvodů nedosta-

tečné rezistence k abiotickým a biotic-

kým vlivům, jednak bezpečnostní duplika-

ce od držitelů partnerských kolekcí a pak 

také samozřejmě pokud možno co nejví-

ce dalších položek genofondu. I my máme 

přihlášené české odrůdy, které jsou ucho-

vávané v kryobance jako položky evrop-

ského významu (European Accessions)

Při exkurzi prostorami kryobanky 

jste ukazoval malé baňky s genetic-

kým materiálem, co se pak nechá tak-

to zamrazit a po létech zpřístupnit 

v živém stavu dalším generacím. Mů-

žete třeba na jablku nebo třešni struč-

ně vysvětlit, co se jako genetický ma-

teriál přímo ze stromu oddělí a dál 

odborně zpracuje pro přenos v baňce 

do kryobanky?

Pro ovocné dřeviny a jejich dlouhodobé 

uchování máme dvě možnosti. První mož-

nost je: Větévky s pupeny odebrat v zimě 

v době jich dormance, kdy na ně působí 

nejnižší teploty, zbavit je přebytečné vody 

a přímo je umístit do kapalného dusíku. 

Takto zamrazené jedno-pupenové části 

větévek lze po rozmrazení přímo očkovat 

na podnože v sadu. Úspěšnost této me-

tody je poměrně vysoká, pohybuje se ko-

lem 90%. V našem sadu máme vysázeno 

po úspěšné kryoprezervaci tímto způso-

bem přibližně 70 genotypů jabloní a pod-

le prvních výsledků z ÚKZÚZ se nemění je-

jich chuťové (organoleptické) vlastnosti. 

Druhá možnost je: Převést vzrostné vrcho-

ly z narašených větévek po jejich povrcho-

vé sterilizaci do aseptických podmínek. 

V klimaboxech je naklonovat a napěsto-

vat dostatečné množství přibližně 160-

200 vzrostných vrcholů. Vzrostné vrcho-

ly se zabalí do alginátových kuliček, udě-

lají se z nich tzv. umělá semena a ta se pak 

po dehydrataci ponoří v označených kryo-

nádobkách do kapalného dusíku pro dlou-

hodobé skladování. Po jejich rychlém od-

tátí, aby se zabránilo tvorbě krystalků ledu, 

je dobré je pěstovat na umělé půdě ve ste-

rilních podmínkách a postupně je namno-

žit v dostatečném množství pro výsadbu 

do skleníku a posléze do sadu. 

Co meristémy česneku, na jehož 

českou odrůdu jsme právem hrdí, 

i ten je uchováván pro naše děti tímto 

způsobem. Můžete víc přiblížit?

Česnek je mé oblíbené téma: Pro své vlast-

nosti je nejen oblíbenou potravinou a po-

chutinou, ale využívá se i k výrobě léků 

a potravinových doplňků. Česká republika 

má největší sbírku česneků na světě. Sbír-

ka čítá kolem 650 kultivarů, hlavně domá-

cího původu, ale najdou se tam i česneky 

zahraničního původu. Kultivary jsou zahr-

nuty v kolekci genetických zdrojů česne-

ku, která je udržována v rámci Národního 

programu ve Výzkumném ústavu rostlin-

né výroby, v.v.i., Centru aplikovaného vý-

zkumu zelenin a speciálních plodin v Olo-

mouci. Kurátorkou kolekce je Dr. Stavělíko-

vá. Česká republika se může chlubit i dal- Znovuzrození jablečného hrotu po kryokonzervaci

Zapouzdřený Apple Meristems v alginátu v Pdish pro 
kryokonzervaci

Dehydratace vrstev vinných hroznů pomocí 
vitrifikačního roztoku PVS3

dewarová baňka pro ukládání vzorků v kapalném dusíku
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ší prioritou, má šlechtitele Ing. Jana Kozá-

ka, který vyšlechtil nejvíce česneků, více 

jak 20, v Evropě. Česnek je to pro nás ro-

dinné stříbro, proto se o genofond řád-

ně staráme. Česnek je uchováván podob-

ným způsobem, jako ostatní vegetativně 

množené plodiny. Jsou odebrány vzrost-

né vrcholy a po jejich ovlivnění kryopro-

tektivními látkami jsou uloženy do kapal-

ného dusíku. V kryobance jich máme tím-

to způsobem uloženo 147. Navíc máme 

mezinárodní dohodu s Německem a Pol-

skem o vzájemném uchovávání česneků 

ještě na jiném než domovském místě. Co 

kdyby? Tato spolupráce velmi dobře fun-

guje, protože je založená na vzájemné re-

ciprocitě to znamená, nikdo nikomu nic 

neplatí. 

S t á t  b y l  d ř í v e  k  v ý z k u m u 

a to i k těmto tak zásadním specifi-

kům dost macešský. Peníze na tak 

zásadní věci, jako uchování cenných 

odrůd pro další generace prakticky 

nešly. Je to přece jen už lepší?

Poslední dobou je finanční situace trochu 

lepší, ale stále nedostatečná pro rych-

lou kryoprezervaci vegetativně množe-

ných plodin uchovávaných jinak v pol-

ních podmínkách. Je třeba si uvědomit, 

že z dlouhodobého hlediska, i přes počá-

teční vysoké náklady na zavedení rostlin 

do kryobanky, je takovéto uchovávání ve-

getativně množených rostlin již po 8-10 

roce lacinější a cena oproti konstantním 

nákladům udržování genofondu v pol-

ních podmínkách s delší dobou uchová-

vání v kryobance stále klesá. V tomto pří-

padě platí jednoduchá úměra. Čím více 

prostředků, tím více genetických zdro-

jů bezpečně uchovaných. I zde platí lido-

vé pořekadlo - za více peněz více muziky. 

Dříve se o tomto trendu záchrany 

výkonných starých odrůd ani neučilo 

na vysokých zemědělských školách. 

Vy dnes o principu této kryo-metody 

přednášíte studentům na České ze-

mědělské univerzitě v Suchdole. Se-

tkává se to u nich s ohlasem?

Přednáším o fyziologických základech 

uchování biodiverzity rostlin na České ze-

mědělské univerzitě v Suchdole a na Uni-

verzitě Karlově v rámci předmětu Fyzio-

logie rostlin. Vždy, když vysvětluji biofy-

zikální podstatu tvorby biologického skla 

v rostlinách, jako základ uchování života-

schopnosti rostlin, a jako to, co „vymys-

lela příroda“ a my se jen snažíme to vy-

užít při kryoprezervaci rostlin, je to pro 

studenty zcela nové, co si nemohou na-

jít v žádné učebnici. Musím potvrdit, pod-

le bohaté diskuse studentů po přednáš-

kách, že jim není budoucnost genofondu 

rostlin zdaleka lhostejná. 

Jak dlouho tedy kryobanka a ve-

getativně množení rostlin v Ruzyni 

existují a na kolik let ještě počítáte že 

bude uchovávat vegetativně množe-

né plodiny? 

Uchování genofondu rostlin v přirozených 

podmínkách s každoročním založením po-

rostů, (např. česnek) nebo ve víceleté kul-

tuře (ovocné dřeviny, chmel), se nepova-

žuje za bezpečné. Životnost druhů, tak-

to uchovávaných může být nespolehli-

vá, mohou být ohroženy abiotickými en-

vironmentálními faktory, zvláště při mění-

cích se klimatických podmínkách (nedo-

statek vody, nízká teplota, a další) i biotic-

kými faktory (škůdci a nemoci). Jako alter-

nativní metoda uchování genofondu rost-

lin je jejich kryokonzervace, uložení v ka-

palném dusíku v teplotách -196 °C. Z těch-

to důvodů byla založena Kryobanka ve-

getativně množených rostlin ve Výzkum-

ném ústavu rostlinné výroby. v Praze Ruzy-

ni, kde se v letošním roce oslavuje její pat-

náctileté trvání.

Eugenie Línková

Regenerované jablko z teploty LN

Pěstování explantátů v testovacích zkumavkách

Roub z pupene uchovaného v kryobanceRegenerované jablko z kryoprezervovaných pupenů
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Nejlepší v prevenci
kardiovaskulárních onemocnění
je řepkový olej

Chemici tvrdí, že sádlo a máslo ne-

dělají ve vztahu ke koronárním one-

mocněním takovou neplechu, jak se 

dříve tvrdilo a někteří z nich jim do-

konce dávají přednost před rostlinný-

mi tuky. Jak je tomu podle vás a a pře-

devším z lékařského hlediska? 

Opakovaně se přetřásá téma konzumace 

tradičních tuků naší kuchyně, jako je más-

lo a sádlo a jejich vztah k srdečně cévním 

onemocněním. Je jisté, že snížení konzu-

mace másla v mnoha zemích vedlo ke sní-

žení těchto život ohrožujících chorob. Pla-

tí stále, že saturované tuky nejsou vhodné 

pro naše cévy.

V kuchyni se užívá celá plejáda 

rostlinných tuků počínaje oleji až 

po tuhé tuky jako je třeba rama, ztu-

žený tuk a další. Je některý z nich 

přece jen méně zdravý a při větším 

užívání dokonce karcinogenní?

Problematika jednotlivých rostlinných tuků 

našeho trhu také často zahrnuje jakousi škálu 

vhodných a nevhodných výrobků, ale serióz-

ní studie nebyla v poslední době provedena.

Na jednom vašem odborném vy-

stoupení jste detailně hodnotila rost-

linné oleje a dokonce jste z nutričního 

hlediska vyzvedla význam řepkového 

oleje. V čem spočívají jeho přednosti?

Naše medicína je založena na důkazech 

a v roce 2006 doporučila Food Drug Admi-

nistration jednoznačně jako nejlepší v pre-

venci řepkový olej, který má nejlepší poměr 

omega 3 a omega 6 mastných kyselin. Je 

o cca 2O% účinnější než olivový olej.

Dá se říci, že některé oleje, jako je 

třeba i olivový, by se neměly používat 

na smažení, ale hlavně do salátů?

V tomto případě důrazně doporučuji dbát 

pokynů výrobce, protože v případě ne-

vhodného užití můžeme svůj zdravotní 

stav zhoršit. Není možné výrobek ozna-

čený jako vhodný pro použití za stude-

na použít ke smažení, protože v nevhod-

ně použitých rostlinných tucích tím do-

chází k chemickým reakcím, tvorbě pero-

xidů. Takže máme ve svých rukou typ po-

užití a pokud použijeme nevhodně, může-

me se poškodit.

V poslední době někteří výživoví po-

radci vysoce hodnotí kokosový olej 

a nabízejí jej jak na smažení, do salátů, 

tak jako přísadu do omáček. Je skuteč-

ně tak vynikající a jedničkou mezi ole-

ji? Podle zahraničních vědců má vyso-

ké procento nenasycených mastných 

kyselin a hrozí riziko infarktu. Češ-

tí chemici upřesňují, že kokosový tuk 

obsahuje více mastných kyselin než 

vepřové sádlo nebo hovězí lůj. Jaká je 

skutečnost?

Kokosový olej obsahuje vel-

ké množství nasycených mast-

ných kyselin 82 – 83% ( příklad-

ně vysoký obsah kyseliny 

laurové), mononenasyce-

ných kyselin 18:1 má dle 

většiny analýz mezi 6-7 % 

a polynenasycených ky-

selin cca 2%. O výhodě 

používání kokosového 

oleje v dermatologii a po-

dobně se nemohu vyjá-

dřit, ale neexistuje důkaz 

o jeho benefitu pro sr-

dečně cévní systém

V a š í m  k r é d e m 

ve zdravé výživě, jak 

jste již jednou v Po-

travinářském obzoru 

konstatovala, je v pří-

padě stravy pravidlo: Všeho s mírou. 

Jak byste to shrnula v případě rostlin-

ných tuků?

Rostlinné tuky můžeme použít ve studené 

i teplé kuchyni, dodávají našemu tělu ome-

ga 3 mastné kyseliny, které si lidské tělo ne-

umí vyrábět samo. Ale aby nebylo všechno 

jednoduché, tak vysoké dávky i těchto tuků 

mohou být spojeny s negativy pro lidské 

tělo, příkladně se objevily některé zprávy 

z onkologických studií.

Eugenie Línková

Prof. MUDr. Věra Adámková, IKEM

V poslední době odborníci na zdravou výživu a chemici 
přehodnocují význam rostlinných olejů pro lidskou výživu 
a živočišné tuky již tak striktně nezatracují. V rozhovoru 
na toto téma přinášíme názor naší přední odbornice 
na zdravou výživu, prof. MUDr. Věry Adámkové, kardioložky 
z pražského pracoviště IKEM, členky Společnosti pro výživu 
a poslankyně předsedající výboru pro zdravotnictví PSP.
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z onkologických studií.

Eugenie Línková
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Hamé o projektech

„I v letošním roce pokračuje růst celé naší 

potravinářské skupiny, ovšem přibývá va-

rovných signálů. Vstupy prudce rostou, což 

nám výrazně zdražuje výrobu. Ceny ener-

gií se meziročně zvýšily o více než 10 %, vý-

razně rostou i ceny prakticky všech obalo-

vých materiál, narostly ceny dopravy. Zvy-

šuje se i cena surovin, zejména zeleniny, kte-

ré je navíc letos kvůli katastrofálnímu suchu 

a souběžnému uzrání výrazně méně praktic-

ky v celé střední Evropě. Jde například o hrá-

šek, ale i okurky, jejichž zpracování v součas-

nosti právě končíme v našem závodě v Bzen-

ci,“ konstatuje generální ředitel skupi-

ny Hamé Martin Štrupl. Upozorňuje také, 

že kvůli nedostatku suroviny, souběžné-

mu uzrání mnoha plodin a také nedostat-

ku lidí Hamé vyrobilo o zhruba desetinu 

méně nakládané zeleniny než vloni a ne-

bude tak zřejmě možné uspokojit všechnu 

poptávku do další sezóny. „V současnos-

ti vyhodnocujeme dopady zvýšení cen vstu-

pů na naši ekonomiku, ale bohužel se zřejmě 

nevyhneme úpravám cen některých zeleni-

nových výrobků pro naše odběratele. Navíc 

stále bojujeme s citelným nedostatkem lidí 

na pracovním trhu. To brzdí náš další rozvoj. 

V Česku je téměř největší nedostatek pracov-

ních sil v Evropě, a přesto se objevují takové 

nápady, jako je například zrušení karenční 

doby. Ta se v praxi osvědčila a její případné 

zrušení vezme firmám další tolik cenné pra-

covníky a přinese zejména pro směnný pro-

voz obrovskou nejistotu," zdůrazňuje Mar-

tin Štrupl.

Zmrazené Hamé poprvé 
na Slovensku a nová značka 
zmrazená Znojmia
Došlo i k výraznému posunu v distribu-

ci zmrazených ovocných a zeleninových 

výrobků, které Hamé jako nový segment 

získalo díky koupi závodu AGRIMEX vlo-

ni. Tyto výrobky značky Dione se totiž 

nově podařilo dostat do obchodních sítí 

i na Slovensku.

Známá značka nakládané zeleniny Znoj-

mia výrazně rozšiřuje svůj záběr. Na trh 

uvádí zcela nové zmrazené výrobky – čes-

ký listový špenát, mladý hrášek, zeleni-

novou směs Halali a lečo. „Značka Znoj-

mia dlouhodobě znamená pro naše zákaz-

níky záruku prémiové kvality a výběrových 

surovin. Tuto přidanou hodnotu chceme 

prostřednictvím Znojmia výrobků přenést 

i do mrazeného segmentu. Snažíme se ma-

ximálně využívat surovin od českých pěsti-

telů v blízkosti našeho závodu AGRIMEX, kde 

zmrazené výrobky zpracováváme. Oblíbe-

ná značka zmrazené zeleniny a ovoce Dione 

pokračuje ale také dále, cílíme jí především 

na mladší zákazníky, a proto ji propagujeme 

ve spolupráci s foodblogery a na sociálních 

sítích,” vysvětluje marketingová ředitelka 

Hamé Lenka Vaněk. Hamé nedávno před-

stavilo i další produktové novinky, jako je 

Trhané maso a chlazené ovocné a zeleni-

nové saláty. Ve slovenském závodě DOMA 

Prešov navíc Hamé nyní zahájilo výrobu 

veganských majonéz a tatarek. 

Investice do výroby 

Celkové investice Hamé do modernizace 

a automatizace výroby ve všech závodech 

letos dosáhnou 198 milionů Kč, což je pro-

ti loňsku navýšení o 10 %. Největší je inves-

tice do modernizace závodu v Bzenci, jejíž 

první fáze již byla dokončena. Díky inves-

ticím ve výši 100 milionů korun bylo vy-

Značka Znojmia výrazně 
rozšiřuje svůj obchodní záběr
Tržby potravinářské společnosti Hamé se za první pololetí roku 2018 meziročně zvýšily 
o 6,8 % na 2,652 miliardy Kč. Jde o čisté tržby za trvanlivou a chlazenou výrobu očištěné 
od bonusů, trade marketingu a také od kurzových rozdílů. Hamé se dařilo zejména na domácím 
českém trhu, kde se tržby zvýšily o téměř 7 %, v Maďarsku a Rusku pak tržby vzrostly o více 
než desetinu v meziročním srovnání. Naopak trh na Ukrajině se kvůli tamějším nelehkým 
hospodářským podmínkám stále nemůže vzpamatovat a znovu poklesl meziročně o 8,5 %. 
Export z Česka se Hamé povedlo zvýšit o téměř 6 %, nahoru jdou balkánské trhy a Hamé získalo 
nové zakázky i v Itálii, Izraeli nebo v Německu.

Generální ředitel skupiny Hamé Martin Štrupl



budováno nové zázemí pro zaměstnance 

včetně jídelny, byly vybudovány nové vý-

robní haly, kde se bude očišťovat a zpra-

covávat zelenina. A rychlejší, kvalitnější 

a efektivnější sterilaci zeleniny zajistí čtyři 

moderní autoklávy, které jsou v testovacím 

provozu, a také nová linka na plnění zele-

niny do sáčků. Nové stroje umožní zkvalit-

nit výrobu nakládané zeleniny a navýšit její 

kapacitu v Bzenci až o 20 %. 

Největší podíl na prodejích Hamé měly 

v první pololetí trvanlivé masové výrobky, 

tj. paštiky v čele s různými variacemi Máj-

ky, masové konzervy a hotová jídla. Nejví-

ce vzrostl odbyt chlazených hotových jí-

del a bagetového segmentu značky Sim-

ply Fresh - obojí o více než 10 % v meziroč-

ním srovnání. 

Domácí Česko zajišťuje skoro 60 % všech 

tržeb skupiny Hamé. Druhým nejdůleži-

tějším trhem je Slovensko, následuje Rus-

ko a Maďarsko a další země. V první po-

lovině letošního roku Hamé své produkty 

z Česka vyvezlo do 37 zemí a tržby za vý-

voz se povedlo zvýšit meziročně o téměř 

6 %. Nárůst exportu v řádech desítek pro-

cent zaznamenalo Hamé zejména do bal-

kánských zemí (Chorvatsko, Slovinsko, Bos-

na a Hercegovina, Makedonie) a o další de-

sítky procent vzrostl vývoz výrobků Hamé 

i do Německa (nárůst o 16 %), Izraele (ná-

růst o 13 %), Itálie (růst o 27 %) či Španěl-

ska (úplně nový kontrakt), jde zejména 

o dětské výživy. 

Posílení prodejní sítě

Hamé také v posledních týdnech zahá-

jilo provoz dvou nových Hamé Poin-

tů – a to v obchodech sítě Flop v Dači-

cích a na Sázavě. Celkem tak je po celé re-

publice v provozu již 11 těchto prodejních 

míst, kde jsou na jednom místě s výrazným 

brandingem firmy koncentrovány výrob-

ky Hamé od zeleniny, přes sladké výrob-

ky až po paštiky a hotová jídla. Kromě toho 

Hamé u svých závodů provozuje i pět pod-

nikových obchodů Hamka. 

Eugenie Línková ve spolupráci s marke-

tingovým oddělením společnosti Hamé
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Byla to profi práce dobrovolníků 
V Greenpeace o polepování zbytečných 

plastových obalů v obchodech uvažovali, 

ale nakonec se rozhodli pro jiné aktivity. Ná-

lepky, které jsou součástí velkého množství 

potravin, jsou akcí skupiny dobrovolníků 

sympatizující s Greenpeace, kteří chtějí upo-

zorňovat na to, jak velké množství zbyteč-

ných plastových obalů při přepravě potravin 

používáme. Greenpeace je touto, dle jejich 

slov, profesionálně odvedenou akcí, nadše-

na. „Vzbudili tím i velký zájem lidí na interne-

tu a řada z nich nám pak psala, že chce udě-

lat to samé. Z našeho webu si proto nyní mo-

hou stáhnout vzor samolepek,  které byly po-

užité v Brně. Nebo si samozřejmě mohou vyro-

bit vlastní,“ uvádí Lukáš Hrábek. 

Kampaň Plast je plast 
Tato nevládní neziskovka má z toho-

to počinu velkou radost zejména proto, 

že už druhým rokem na množství plas-

tu upozorňuje kampaní Plast je plast. 

(V minulém čísle Potravinářského obzo-

ru jsme upozorňovali mimo jiné na za-

mořená moře plasty). Loni si díky této 

akci mohli lidé například spočítat množ-

ství svého odpadu v plastové kalkulač-

ce, nebo fotit zbytečné plastové oba-

ly v supermarketech. „Letos začala kam-

paň, která je mnohem masivnější, akčnější 

a propracovanější. Kromě politiků míříme 

i na průmysl, který se musí hodně promě-

nit, abychom se zbytečných plastů zbavili 

a najeli, pokud možno na oběhovou a bez-

odpadovou ekonomiku. Proto jsme nyní 

mimo jiné rozjeli kampaň, která se dotý-

ká i supermarketů a obchodních řetězců, 

neboť právě v nich najdeme nejvíce plas-

tů, které si lidé nosí domů,“ uvedl tiskový 

mluvčí Greenpeace.

Cílem je, aby si lidé z obchodů jednorá-

zové obaly vůbec nebrali. Aby stejně jako 

po zákazu tašek zdarma, kdy nosí vlastní, 

používali i vlastní opakovaně použitelné 

sáčky na ovoce, zeleninu či pečivo.

Eugenie Línková

Dobrý vztah k přírodě dokážeme 
i zamítáním zbytečných plastů na obalech
V brněnských obchodech Albert se začaly na potravinách 
objevovat nálepky s popisky: „Přines si sáček z domu“ 
nebo „Toto je zbytečný obal“. Kdo nálepky na potraviny 
lepí a proč vlastně? Ptali jsme se Lukáše Hrábka, tiskového 
mluvčího Greenpeace. 
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Poradcem pro obě je mlékárenský odborník 

MVDr. Josef Vrbata, který před i po revoluci 

získával zkušenosti při svém působení v ně-

kolika mlékárenských podnicích.

 

Pro mléko si jezdím sám 

Za necelou desítku let si Mlékárna Kopecký 

v silně konkurenčním prostředí získala jmé-

no, které je spojeno s originálními kvalitními 

výrobky. Víc nám řekl spolumajitel mlékár-

ny Petr Kopecký: „S manželkou Irenou v malé 

mlékárně s dalšími pěti spolupracovníky zpra-

cováváme převážně kravské mléko, část kozí-

ho, což je sezonní záležitost, a pokud máme 

příležitost, tak trochu i ovčího mléka. 

Měsíčně zpracováváme 25-30 tisíc litrů krav-

ského a v sezoně 4-5 tisíc litrů kozího mléka. 

Kravské mléko kupujeme od velkoproducen-

tů. Ráno si svážíme mléko sami přímo z dojír-

ny prvovýroby. Má to pro nás výhodu v tom, že 

pokud prodáme méně výrobků, lze snadno do-

jednat menší nákup mléka. V časných ranních 

hodinách přivezu denně 1 500 – 2 000 litrů tak, 

aby děvčata, když přijdou do výroby, už měla 

mléko k dispozici“.

Hradba čistoty proti vetřelcům

Mlékárna pro zákazníky mléko stáčí do lahví, 

dělá zákys, tvarohové pomazánky, podstat-

ná část mléka je určena pro plísňové sýry ca-

membertského typu . Je to sýr plísňový, s pi-

kantní příchutí po žampionech. 

„Výroba tohoto ušlechtilého sýra se však daří 

jen tomu nejpečlivějšímu sýraři. Předpokladem 

pro výrobu camembertů je spolehlivost a přiro-

zená čistotnost zaměstnanců. Jinak by se neu-

držela laboratorní čistota všeho nářadí a míst-

ností, což je jedinou obranou proti nejobáva-

nějšímu nepříteli camembertu - infekci divokých 

plísní,“ zdůrazňuje Petr Kopecký.

Jsou-li tyto sýry dobré od začátku výroby 

až do uzrání, mohou se expedovat. Většina 

produkce je distribuována do lahůdkářských 

provozů a sýrařských prodejen. Zdejší spe-

ciality lze koupit v podnikových prodejnách 

v Chotusicích u Čáslavi, v Hatích u Uhlíř-

ských Janovic, v Kolíně ul. Vávrova, v podni-

kových prodejnách mlékáren AW spol.s r.o., 

Orerro a.s. a Polabské mlékárny a.s. a rovněž 

v sítích prodejen Sklizeno a Česká stodola.

 

Loni zvítězil Plísňový kozí sýr

V sezóně má mlékárna v sortimentu rov-

něž výrobky z ovčího (od druhé rodinné fir-

my) a kozího mléka. „Veškerou produkci ko-

zího mléko nám prodává blízký farmář, který 

má přibližně 120 koz.“ Petr Kopecký jej sváží 

Vizitka kvality 
mlékárny 
v Chotusicích

Plísňový kozí sýr je středočeskou 
regionální potravinou 

Petr Kopecký 

Šárka Goliašová (vlevo) a Šárka Hejná ve výrobně plísňového sýru

Odhodlat se k vybudování rodinného mlékařství vzhledem k velmi přísným hygienickým 
a potravinářským předpisům vyžaduje především znalosti z oboru, nadšení a značnou dávku 
odvahy. Tak tomu bylo v rodině Kopeckých v Chotusicích na Kutnohorsku. Je to mladá firma, 
která se „narodila“ v roce 1999. Do vínku dostala zkušenosti, které získala na stejném dvoře 
o tři roky dříve založená rodinná firma Salix, s níž dosud úzce spolupracuje.

Prodejní balení 
regionální potraviny 

Plísňový kozí sýr



recept měsíce

dvakrát týdně. Vždy ve čtyři hodi-

ny přistaví menší cisternu. V pět je 

ve výrobně a v šest přijede cister-

na s kravským mlékem. 

„Kozí mléko zpracováváme hlav-

ně na čerstvé sýry, část z nich s růz-

nými příchutěmi. Mimo smluvních 

prodejen jej nabízejí osvědčení pro-

davači na tržnicích.

Když je kozího mléka v létě pře-

bytek, tak vyrábíme i Plísňový kozí 

sýr, za který jsme loni získali oceně-

ní v soutěži Regionální potravina 

Středočeského kraje. Vyrábí se ruč-

ně z plného kozího mléka . Pečlivým 

zpracováním sýřeniny, která je u ko-

zího mléka velmi křehká, sýr správně 

prozrává a tím vzniká souvislý po-

rost plísně,“ vysvětluje P. Kopecký 

ve zkratce podstatu výroby.

Zráním kozích sýrů se 
zvýrazňuje aroma

Z uvedeného sýru je kozí vůně cí-

tit víc než bývá obvyklé, neboť 

zraje osm dní při 16 °C a násled-

ně při 10 °C. Dochází tak k říze-

nému rozkladu bílkoviny, tuků 

a tím k zvýraznění aromatu. Když 

je těch sýrů opravdu hodně, tak 

nám z něj sousední firma Salix vy-

rábí tavený kozí sýr. Je to dobrý 

sýr, avšak zastudena. Tavením se 

sýr zahřeje, tak z něj je kozinka cí-

tit opravdu až nepříjemně. V létě, 

ve špičce vyrobíme tak půldruhé 

tuny kozích sýrů týdně, toho oce-

něného se vyrobí do 250 kg. Be-

rou jej od nás i některé pražské 

vinárny, jako chuťovku ke svému 

sortimentu.

 

Popelák dozrává při dvou 
teplotách pod vrstvou 
popela
Další oblíbenou specialitou jsou 

sýry hermelínového typu z krav-

ského mléka. Z nich v soutěži Re-

gionální potravina už v roce 2011 

zvítězil Haťovský sýr s bílou plísní 

speciál. Je to měkký plísňový sýr 

hermelínového typu ve tvaru ruč-

ně formovaného koláče (o prů-

měru 18 cm a výšce 1 cm), vyrábě-

ný z kravského mléka z Kutnohor-

ska. Nízká výška způsobuje rych-

lejší prozrávání sýra a výraznější 

chuť. Obsah sušiny min. 40%, ob-

sah tuku v sušině min. 45%.

O dva roky později si mlékár-

na ve stejné soutěži připsala ví-

tězství za sýr Popelák. Je to ori-

ginální měkký sýr hermelínové-

ho typu, který zraje pod pope-

lem. Je vyroben z kravského mlé-

ka. Zrání při dvou různých teplo-

tách a pod rostlinným popelem 

dodává sýru výraznou aromatic-

kou chuť. Lze jej využít ve studené 

i teplé kuchyni. 

Značnou oblibu mají i sýry 

vhodné ke grilování, v letním ob-

dobí to jsou hermelínové s an-

glickou slaninou a cibulkou. Sýr 

v alobalu se bez rozbalování jen 

přenese na gril, na němž se otáčí, 

a jakmile povrch lehce vystoupí, 

je čas k servírování. 

Zpravidla nikdo, mimo pracov-

níků mlékárny, do výrobny sýrů 

nesmí. Pro takové situace mám při 

sobě nejen fotoaparát, ale i potra-

vinářský průkaz, což se v daném 

případě hodilo. Přesto si s průvod-

cem před vstupem do dveří sý-

rárny, bereme „doktorské“ pláš-

tě a pořádně očistíme boty. Hned 

za námi pracovnice stírá desin-

fekčním roztokem podlahu, aby 

na ni nezůstaly žádné nečistoty. 

Sebemenší riziko nelze při zpra-

cování mléka a výroby z něj pod-

cenit. Právě v preciznosti je zá-

klad úspěchu v rodinné mlékař-

ské firmě.

Zdeněk Kulhánek

Zrání sýru

Doma, když se mamince nějaké jídlo povedlo, tak otec vždy 

říkal, že to má Ducha svatého. Řepánky, jejichž je nyní se-

zona, (souvisí úzce se sklizní cukrové řepy), jej mají. Musí se 

ale vyšperkovat a tvořit zejména náplň neboli dávadlo s lás-

kou. Očištěná řepa s okrájenou vrchní umazanou částí se roz-

krojí a nejlépe v papiňáku vaří tak hodinu. Do vody je dobré 

dát tak půlku „kytičky“ semínek badyánu a kousek kůry skoři-

ce. Vedle v kastrůlku se namletý mák, tak půlka, čtvrt kilové-

ho pytlíku, co je běžně v prodeji, nechá mírně rozvařit na lží-

ci másla a deci mléka, do něhož se přidá jeden vanilkový cukr 

a cukr krupice podle chuti (tak dvě polévkové lžíce a kdo 

chce, zamění cukr za med nebo sirup), lžička skořice, kůra 

z jednoho citronu najemno nastrouhaná, malinko prášku ba-

dyánu a na závěr asi desetiminutového dušení, až se mléko 

vyvaří, se dá malý panák rumu nebo alespoň pár kapek rumo-

vé esence a šťáva z jednoho citronu. Pak se přidá hrst rozinek 

a případně pro jo velký luxus, dvě polévkové lžíce kandované 

pomerančové kůry.

Těsto je klasika na buchty. Pro fajnšmekry, co chtějí mít po-

cit alespoň trochu diety, lze dát napůl mouku hladkou a buď 

jáhlovou nebo žitnou, nejlépe ale jemně mletou špaldo-

vou. Mouky je 300 gramů na jeden pekáč buchet a dává se 

napůl sádlo a máslo v množství 150 gramů roztavené, jed-

no vejce, cukr 80 gramů, větší špetka soli a samozřejmě kos-

tička kvasnic rozpuštěných v mléce se lžičkou cukru. Kvá-

sek se přidá do těchto ingrediencí, vše se dohladka vyhněte 

a nechá se těsto hodinu kynout. Pak se již lžící vykrajují stej-

né hrudky, z nich se na vále tvoří placičky a přidá se dávadlo 

a utěsní do kuličky, aby nikde nezela díra a pěkně se skládají 

buchty na tak půl centimetrem vylité dno rozpuštěným más-

lem nebo Herou. Peče se pozvolna tak 20 minut při teplotě 

180 stupňů Celsia. Po vyjmutí z trouby se povrch buchet po-

mašluje máslem s trochou rumu a při chladnutí se vše v peká-

či zakryje utěrkou, jsou pak víc vláčné. 

Buchty jsou jedna báseň a chutnají i těm, co se bojí cuk-

rů, jak je dnes velice módní. Cukr ale není jed, jak říkají, je 

to osvědčený životabudič prověřený generacemi předků, kte-

ří o civilizačních chorobách nic moc nevěděli a taky je tak ne-

sužovaly jako nás dnes. A co je hlavní, v buchtách nejsou po-

lyfosfáty, co prodlužují jejich křehkost, o tu se starají vynikají-

cím způsobem přírodní živočišné tuky. Vyzkoušejte a neříkej-

te, že na to není čas, ten je dobré si udělat a rodina a známí 

poznají, co je to pečivo s Duchem svatým.

Text, foto a příprava: Eugenie Línková

s Duchem svatým
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logické zemědělství samostatným opatře-

ním Programu rozvoje venkova, kdy finanč-

ní alokace pro období 2014 – 2020 je zhru-

ba 9,2 miliardy korun. V roce 2017 ekolo-

gickým zemědělcům MZe vyplatilo téměř 

1,4 miliardy korun. 

Biopotraviny jsou v kurzu

Podle odborníků si spotřebitelé nemají 

biopotraviny spojovat jen se zdravou stra-

vou, ale právě také s ekologickým zeměděl-

stvím. Podle nich může bioprodukce do-

konce vést ke snížení dopadů sucha a ero-

ze půdy. Ministerstvo se proto snaží změ-

nit pohled na biopotraviny jako na drahé 

zboží. „Z našeho pohledu je to nešťastný 

trend dělat z bioprodukce nějaké exklu-

zivní zboží. My to vnímáme jako systém 

hospodaření v krajině, který je ke krajině 

šetrnější, a právě tenhle způsob hospo-

daření se odráží i v kvalitě bioprodukce," 

řekl na tiskové konferenci náměstek pro 

ekologické zemědělství Petr Jílek.

Biopotraviny nesou označení certifiká-

tu bio. Pro jeho získání musí zemědělec 

chovat zvířata v nadstandardních pod-

mínkách a vyrábět potraviny bez použi-

tí agrochemie a hnojiv. Počet výrobců bi-

opotravin během letošního roku stou-

pl na 712 subjektů, které se nejčastěji 

věnují zpracování masa, ovoce a ze-

leniny a výrobě mléčných produk-

tů. V prodeji biopotravin je podle mi-

nistra zemědělství Miroslava Toma-

na třeba podporovat především ty, jež jsou 

českého původu. „Byl bych rád, kdyby rostla 

poptávka a nabídka především těch českých. 

Není totiž logické a už vůbec ne ekologické, 

když se dováží ekologické výrobky z velké dál-

ky,“ zdůrazňuje ministr Toman. 

Obrat trhu 
s biopotravinami stoupá

Roční spotřeba českých biopotravin na jed-

noho obyvatele činí v přepočtu na cenu 243 

korun. Z hlediska dlouhodobějšího vývoje 

jde o jeden z nejvýznamnějších a nejvýraz-

nějších nárůstů trhu. Zároveň roste i vývoz 

českých biopotravin.

Podle údajů maloobchodního auditu vý-

zkumné agentury Nielsen přesáhly tržby 

za balené biopotraviny v období od loňské-

ho června do letošního května 1,5 miliar-

dy korun, což představuje meziroční růst 

8,5 procenta. V tržbách rostou dokonce me-

ziročně rychleji než celý koš potravinářských 

kategorií, jehož obrat se meziročně zvýšil 

pouze o 4,5 procenta. I přesto však bio kate-

gorie tvoří v prodejnách s potravinami i dro-

gistickým zbožím z jejich celkového obratu 

jen necelé procento (0,9 %).

Obratově je nejvýznamnější hotová dět-

ská výživa, kde bio produkty tvoří až 13 pro-

cent celkových tržeb bio skupiny. Násle-

dují kuchyňské oleje (7%), čerstvé mlé-

ko (6 %), jogurty (5 %) a suchá dětská stra-

va (4 %). Zajímavostí je, že z celkového ob-

ratu bio potravinářského koláče tvoří pri-

biopotraviny

Září – Měsíc biopotravin

Letošní kampaň s mottem „BIO = produkt 

ekoLOGICKÉHO zemědělství“ má spotřebi-

telům osvětlit souvislost mezi biopotravinou 

a šetrným zemědělským systémem, z ně-

hož vzešla, a dále také vyvrátit některé mýty, 

jež jsou s biopotravinami spojené. Kam-

paň chce spotřebitele upozornit, jak přísné 

jsou podmínky pro udělení certifikátu bio, 

a že mu tedy můžou důvěřovat. Že za kaž-

dým ekologickým výrobkem stojí zemědě-

lec, který hospodaří podle tradičních země-

dělských postupů bez agrochemie a hnojiv, 

a zvířata jsou chovaná v nadstandardních 

podmínkách. Také zpracovatelé a výrobci se 

musí řídit přísnými pravidly, na jejichž dodr-

žování dohlíží přísný kontrolní systém. Žád-

ná jiná značka kvality v ČR nemá takto strikt-

ní a komplexní pravidla.

Ekologicky obhospodařovaná půda v Čes-

ké republice představuje 12,37 procenta cel-

kového zemědělského půdního fondu, při-

čemž patříme mezi dvacet zemí s největší 

výměrou půdy v ekologickém zemědělství. 

V něm se nesmí používat pesticidy, výsled-

kem by měly být biopotraviny bez zbytků 

agrochemických látek, hormonů nebo léčiv. 

V režimu ekologického zemědělství je cho-

váno 17 procent skotu (v kategorii skotu bez 

tržní produkce mléka se však jedná o více 

než polovinu zvířat), 46 procent ovcí, 35 pro-

cent koz a 22 procent koní. 

Ministerstvo zemědělství podporuje eko-

„Přiblížit spotřebitelům důvody, proč kupovat biopotraviny, a tím podporovat ekologické 
zemědělství v České republice, je cílem čtrnáctého ročníku kampaně Září – Měsíc biopotravin. 
V září se uskutečnily informační a osvětové akce, díky kterým může veřejnost poznat místní 
biofarmy a výrobce bioproduktů“, zaznělo na tiskové konferenci, kterou k této problematice 
uspořádalo Ministerstvo zemědělství.
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Tisková konference Ministerstva zemědělství k biopotravinám

Hovězí biosteak 
z farmy Mitrovský dvůr



vátní značky jednotlivých řetěz-

ců téměř polovinu (44 %), tedy 

667 milionů korun. Pro srovnání, 

před rokem to bylo „jen“ 36 pro-

cent a před dvěma lety 27 pro-

cent. Úspěch privátních značek 

v poslední době tkví především 

v tom, že se pod jejich hlavičkou 

obecně dražší bio produkty stá-

vají pro spotřebitele cenově lá-

kavější. 

Biopotravina roku 2018 

Součástí zahájení Měsíce biopo-

travin bylo i vyhlášení vítěze sou-

těže Česká biopotravina 2018. 

Ekologičtí farmáři a producen-

ti mohli své biopotraviny přihla-

šovat v kategoriích: biovíno, bi-

opotraviny živočišného původu, 

biopotraviny rostlinného půvo-

du, biovýrobky pro gastronomii, 

pochutiny a ostatní potravinář-

ské výrobky a nově byla v letoš-

ním roce přidána kategorie stea-

ková biomasa odrážející rostoucí 

nabídku masa z tuzemských cho-

vů hospodářských zvířat. Způsob 

chovu, porážky, a především zpra-

cování masa po porážce má totiž 

zásadní vliv na kvalitu výsledné-

ho produktu. 

Výrobci do soutěže přihlási-

li 104 výrobků, o 24 více než loni. 

Porota vybrala za celkového ví-

těze Hovězí tenderloin steak bio 

z farmy Mitrovský dvůr, který ji 

oslovil svou křehkostí a vyzrálostí. 

V dalších kategoriích zvítězily Me-

ruňky s levandulí a medem – ex-

tra džem od Marmelády Šafránka, 

nejlepší biopotravinou živo-

čišného původu pak byl vy-

hlášen Čerstvý sýr s bylinka-

mi od farmy Javorník-cz. Biopotra-

vinou roku pro gastronomii, po-

chutiny a ostatní zvolila porota 

BIO med medovicový od Dušana 

Michálka. Vítězem biovín je Ryz-

link rýnský slámové víno z roku 

2015 od vinaře Petra Marcinčáka. 

Kromě práva užívat pro vítěz-

ný výrobek označení Česká bi-

opotravina doplněný příslušným 

letopočtem, získávají vítězové 

v jednotlivých kategoriích účast 

na největším veletrhu biopotra-

vin Biofach 2019 v Norimberku 

a prostor a inzerci v médiích pro 

svůj produkt. Předání cen vítě-

zům proběhlo 8. září na akci Do-

žínky na Letné 2018 v Praze na Le-

tenské pláni, kde měli návštěvní-

ci také možnost všechny oceněné 

biopotraviny ochutnat.

„Jsem rád, že Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce poskytu-

je této soutěži nejen záštitu, ale i pří-

mou podporu,“ konstatoval ústřed-

ní ředitel Státní zemědělské a po-

travinářské inspekce Martin Kla-

nica. „Segment biopotravin je SZPI 

dlouhodobě sledován a je mi potě-

šením konstatovat, že s biopotravi-

nami žádné podstatné problémy ne-

máme. I v této části trhu s potravi-

nami se tak potvrdil stabilně vysoký 

standard práce tuzemských výrob-

ců,“ uvedl. 

Text a foto Bohumil Brejžek 
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Meruňky s levandulí 
a medem 

od Marmelády 
Šafránka

Na veletrzích budí biopotraviny vždy značný zájem

Melounový 
šampionát
přinesl novou vlnu řezbářů
Ani letos nemůžeme pominout tak zvaný 
Melounový šampionát. Už po šestnácté 
se řezbáři střetli na zřejmě nejstarší 
carvingové soutěži v Evropě na Vysočině. 
Pořadatelem Melounového šampionátu 
je OA a HŠ Třebíč a společnost Czech 
Carving studio s.r.o.

V letošním roce tra-

diční účast českých 

a slovenských řezbá-

řů doplnil polský řez-

bář, který se carvin-

gu už věnuje profe-

sionálně. Měl tak tro-

chu usnadněnou ces-

tu k vítězství, protože 

naši aktuálně nejaktiv-

nější soutěžní řezbáři 

soutěž vynechali a chystají se na listopadový Culinary Word Cup 

do Lucemburska.

V obou kategoriích A (v limitu) a B (předem připravené me-

louny) s přehledem vyhrál Adrian Jaworski a tím pádem si 

odvezl i putovní pohár. Získal ho už jako čtvrtý polský řezbář.

Velmi zajímavá byla soutěž nováčků. Vedle tradičních cuk-

rových melounů byla zařazena i kategorie předem připrave-

ná - květinová kompozice. Tam mohli ti, co soutěží v posledních 

dvou letech, tedy od ledna 2017.

V kategorii C si zlato veze Klára Harvánková, která sice řeže ně-

kolik let, ale nikdy neřezala „live“ na soutěži. V kategorii D pro 

změnu získal zlato celkově druhý v absolutním pořadí Lubomír 

Staňák.

Potěšitelným faktem byla velká účast v kategorii C a D a ze-

jména kvalita exponátů. Bylo velmi znát, že mnozí mají za se-

bou několik kurzů v krátkém období. Tam se pak často objevo-

val pěkně zpracovaný „thajský styl“ a jiné květy než růže. Letošní 

soutěž tak objevila řadu nových tváří jako je třeba Tereza Buchto-

vá z SŠ Gemini Brno, jenž začala řezat teprve v březnu. První mís-

to obhájila Lenka Groulíková ze SOŠ a SOU Polička.

Nadějní jsou všichni začátečníci, ale záleží jen na nich, jak toto 

umění budou rozvíjet dále.

Eugenie Línková

Vítězný exponát od Adriana Jaworského

Řezbáři v akci

carvingová soutěž
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biopotraviny

Firma ProBio je největším producen-

tem biopotravin v ČR. Jaké množství 

ročně vyprodukujete, kolik je to dru-

hů potravin včetně polotovarů a hoto-

vých jídel?

V naší nabídce máme přes 1500 druhů 

biopotravin. Jsme mimo jiné jedineční 

v tom, že naše produkty jsou 100% v kvali-

tě BIO. Nemixujeme značky jako natur, far-

mářský atd., to je pro zákazníka matoucí. 

U nás se může spolehnout na jedinou nej-

vyšší možnou kvalitu a tou je BIO.

Ročně u nás vzniká přes 3 400 000 kusů 

výrobků. Naše mlýny zpracují za rok 

5 000 tun suroviny a namelou přes 2 000 tun 

bio mouky.

Kam své výrobky vyvážíte?

Máme stálé zákazníky po celé Evropě, nej-

více Polsko, Slovensko, Slovinsko, ale i Ně-

mecko či Francie. Nejvzdálenějším pravidel-

ným odběratelem našich bio mouk je vý-

zkumná stanice nedaleko nejsevernějšího 

výběžku Antarktického poloostrova, na os-

trově Jamese Rosse. Svoji základnu zde má 

Masarykova univerzita a při svých pravi-

delných pobytech zde vaří právě z našich 

biopotravin. 

Vyrábíte i bezlepkové potraviny. Pro 

celiatiky je jakékoliv rozšíření tohoto 

sortimentu nesmírně důležité . Nemys-

líte si, že je to ale i tak trochu móda 

a někteří lidé to vyžadují zcela zbyteč-

ně a někdy až nezdravě?

Celiakií a různými potravinovými alergie-

mi bohužel trpí v populaci čím dál tím více 

lidí. Někteří musí ze svého jídelníčku le-

pek zcela vyloučit a jsou limitovaní výbě-

rem pouze přirozeně bezlepkových potra-

vin, jiným prospívá jeho omezení. Každo-

pádně zpestřit si občas jídelníček bezlep-

kovými plodinami je obohacení pro každé-

ho. Naprosté vyloučení lepku u zcela zdra-

vých lidí je ale z mého pohledu dlouhodo-

bě zcela zbytečné.

V roce 2014 jsme spustili náš bezlepko-

vý projekt – bezelpkový bio mlýn, balírny, 

sklady, investice by přes 20 mil Kč a celý 

projekt skýtá obrovský potenciál. V sou-

časné době máme v nabídce přes 400 be-

zlepkových produktů, nové stále vznika-

jí. Našimi letošními novinkami jsou napří-

klad bezlepkové směsi na pečení z čerstvě 

umletých bio mouk z našeho bezlepko-

vého mlýna – pohankové, čirokové, kuku-

Zdravé potraviny 
z bezobalového prodeje
Firmu PRO-BIO se sídlem ve Starém městě pod Sněžníkem 
zná určitě nadpoloviční většina českých strávníků.Jde 
o lidi, co chtějí žít zdravě a svůj jídelníček tak zpestřují 
o potraviny z dříve běžných plodin.Navíc si váží bio produkce 
z ekologického hospodaření. Na toto téma jsme si povídali 
s Ing.Barborou Hernychovou, tiskovou mluvčí firmy 
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
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„Spojení kroupy a ptáčci je pro nás symbo-

lické. Kroupy reprezentují přirozené zdra-

vé jídlo a ptáci představují čistou a pestrou 

krajinu. Oba symboly se propojují v našem 

ekologickém hospodaření,“ vysvětluje Bar-

bora Hernychová za marketing společnos-

ti PRO-BIO.

Kroupy v různých úpravách návštěvníci 

ochutnali během komentovaných výstupů 

ve speciálním kroupovém baru. „Ukazujeme 

lidem, že kroupy skvěle chutnají, jejich přípra-

va je velmi jednoduchá, jsou bohaté na živiny, 

dají se upravit na mnoho způsobů a navíc jsou 

i v bio kvalitě za velmi příznivou cenu,“ doplňu-

Třinácté Bioslavnosti 
provázel motiv 
„Kroupy a ptáčci“ 

řičné a rýžové. Na rozdíl od průmyslových 

bezlepkových směsí neobsahují ty naše 

syntetické náhražky, chemická aditiva ani 

umělá plnidla, jsou skvělé samy o sobě. 

Novinkou letošního léta je rychlá hracho-

vá polévka či čirokoto – rizoto z bezlepko-

vého čiroku.

Jste i propagátorem snižování oba-

lů u potravin,což je jen chvályhodné, 

protože zejména moře a příroda jsou 

jimi čím dál tím víc znečisťovány. Ze-

jména jde o plasty a špatně rozloži-

telné obaly. Jaká je praxe tohoto pro-

jektu?

Aktuálně jsme se pustili do tzv. bezobalové-

ho prodeje. Jednak zásobujeme bezobalo-

vé prodejny, kde je možné si naše biopotra-

viny zakoupit do vlastních přinesený nádob 

ze zásobníků. A dále jsme spustili prodej 

ve vratných kyblících. Tento způsob prodeje 

šetří zákazníkům čas i naši planetu.Potravi-

ny si u nás zákazník objedná v 6 kg speciál-

ních kyblících vyrobených z nezávadné-

ho ekologického materiálu, který je certifi-

kovaný na balení potravin. Kyblíky jsou zá-

lohované klasicky tak, jak jste zvyklí na zá-

lohované lahve od piva. Při ohleduplném 

zacházení vydrží celý proces naplnění, vy-

užití a vrácení několikrát. Prázdný kyblík 

nám pak zákazník vrátí a pořídí opět plný.

Je to pro nás zcela nový proces, jakési ne-

prozkoumané území a o to víc se na to tě-

šíme a věříme, že to zákazníci ocení. Máme 

radost z každého našeho dalšího kroku, jak 

můžeme přispět k ochraně naší Země.

Zakladatel a majitel firmy ing.Mar-

tin Hutař má zájem co nejvíc se obra-

cet k přírodě a jejím nijak nepokřive-

ným zdrojům. Jak byste charakterizo-

vala celkovou filosofii firmy PRO-BIO?

Baví nás dělat věci jinak – poctivě a bez 

chemie. Na vlastní ekologické farmě jsme 

se přesvědčili, že to jde. Živá krajina, zdra-

vá půda, čistá voda a lidské zdraví jsou 

naši hlavní motivací od počátku našeho 

podnikání. PROBIO projekt jsme budova-

li jako projev úcty k půdě, lidem a k celé 

přírodě. Proto nabízíme pouze biopotra-

viny, proto hospodaříme na vlastní ekolo-

gické farmě, proto jsme při rozšiřování fir-

my nezabrali ani metr nové půdy a dává-

me starým opuštěným budovám nový ži-

vot. Na našich ekologických polích nejezdí 

chemické postřikovače ani traktory s prů-

myslovými hnojivy. Žije na nich naopak 

spousta barevných motýlů, užitečných 

broučků a polních ptáků. Ekologicky ob-

dělávaná půda není utužená ani mrtvá, ale 

plná života – žížal, důležitých mikroorga-

nizmů a hmyzu. Tato filozofie provází kaž-

dý náš krok našeho podnikání.

Eugenie Línková

Téměř tři a půl tisíce návštěvníků zaplnilo v sobotu 
13. července areál společnosti PRO-BIO ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. Třináctý ročník rodinného festivalu Bioslavnosti 
věnovali organizátoři tématu „Kroupy a ptáčci“.

Dobrou baštu si na Bioslavnosti dopřál každý

V pozadí sleduje na snímku uprostřed Barbora Hernychová přípravu jídel



je Barbora Hernychová. Zájemci se seznámili 

s klasickým šouletem z ječných krup a hrachu, 

se špaldovým kernottem, pohankovou poma-

zánkou či jahelnou kaší. 

Základní suroviny našli návštěvníci v no-

vých obalech. Jedná se o další krok firmy na-

vazující na změnu loga a webových stránek 

koncem loňského roku. Sáčky s motivem pří-

rody a s novou značkou PROBIO sdělují hlav-

ní poslání firmy - ekologické zemědělství 

a biopotraviny jako cesta k udržení pestrosti 

naší planety a vlastního zdraví. 

Nový obal dostaly i naprosté novinky 

letošního léta – jemná hrachová polév-

ka, zeleninové čirokoto a burger z červené 

pšenice. Všechny tři výrobky jsou zdravou 

variantou rychlého letního vaření. „Smě-

si už stačí jen zalít vodou a povařit. Surovi-

ny jsou 100% v kvalitě bio, neobsahují žád-

ná dochucovadla ani konzervanty,“ sděluje 

Barbora Hernychová.

Celým dnem návštěvníky s humorem 

provázel moderátor Jan Onder, kterému 

se podařilo svým tanečním představe-

ním rozhýbat všechny přítomné děti. Od-

poledne a večer patřil hudebním vystou-

pením, která odstartovala pražská kapela 

s tematickým názvem Šoulet. Velký ohlas 

sklidil letošní hlavní host Barbora Polá-

ková. Akci finančně podpořil Olomouc-

ký kraj.

Další ročník Bioslavností se koná v so-

botu 13. července 2019. 

Eugenie Línková 

ve spolupráci se společností PRO-BIO 

66 Potravinářský obzor  3/2018

Na tyto bio dobroty se jen sliny sbíhaly

V nabídce nechyběly bio šťávy, bio víno i bio pivo

Zájem o bio oběd byl obrovský

Tanečky s nejmenšími
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biopotraviny

Biopotraviny získají nová pravidla

Nařízení o ekologické produkci, které schválil 

Evropský parlament, přináší přísnější inspek-

ce nebo třeba možnost sdružovat se do sku-

pin, což by potravinářům ušetřilo peníze.

Kvalita biopotravin

„Nová pravidla zvýší kvalitu biopotravin v EU 

a zároveň pomohou vyřešit potřeby rychle se 

rozvíjejícího trhu s ekologickými produkty“, 

říká německý europoslanec Martin Häus-

ling, který má nové nařízení na starosti.

Ozývá se ale i kritika, a to na adresu prá-

vě oněch „přísnějších“ inspekcí. Nová le-

gislativa bude totiž v Česku znamenat spíš 

zmírnění pravidel.

Teď čeští zemědělci čelí kontrolám jed-

nou ročně. Nové nařízení ale říká, že po-

kud inspekce v podniku po třech letech 

neodhalí žádné prohřešky, kontroly se mo-

hou omezit na jednu návštěvu za dva roky. 

Na to si stěžují i sami zemědělci.

„Možné snížení četnosti kontrol může vést 

k významnému rozvolnění stávajících pravi-

del,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka 

Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

„Praxe ukázala, že současné nastavení 

kontrolního systému je optimální,“ potvrzu-

je i ve svém prohlášení české ministerstvo 

zemědělství.

Nové nařízení začne v EU platit od 1. led-

na 2021.

Kritika i z Česka

Čeští úředníci poukazují i na další novinky, 

které podle nich nemusí mít pozitivní do-

pad na ekologickou produkci. Například 

malé a střední podniky budou moci nově 

využívat i tzv. skupinovou certifikaci. Ta jim 

umožní sdružit se do skupiny, ve které si 

rozdělí náklady právě na inspekce nebo sa-

motnou certifikaci.

Naopak v nařízení nejsou sjednocené 

maximální hodnoty zbytkových pesticidů. 

Ty se nyní v malé míře u biopotravin toleru-

jí, přičemž o konkrétních hodnotách rozho-

duje každý členský stát sám.

„Vzniká tím prostor pro vícekolejnost stan-

dardů bio, a tím i snížení důvěry spotřebitele 

v toto označení,“ vysvětluje české minister-

stvo zemědělství.

Jednotlivé země se nedohodly

Hlavním cílem legislativy, kterou Evropská 

komise navrhla už před čtyřmi lety, je přitom 

zvýšení důvěryhodnosti biopotravin.

Vše ale zkomplikovaly členské země EU, 

které se dlouho nedokázaly dohodnout 

na jednotlivých opatřeních. Nejhlasitějšími 

byly Lucembursko a Rakousko, podle kte-

rých nařízení příliš zasahuje do národních 

záležitostí.

Europoslanci tak v současné podobě návr-

hu některé části vypustili. Původní návrh na-

příklad zakazoval zemědělcům, aby vyrábě-

li obyčejné i ekologické potraviny zároveň.

Podle europarlamentu by ale takový zá-

kaz mohl odradit pěstitele od postupné-

ho přechodu k ekologickému zemědělství, 

a tak „obojakost“ povolil. Farmáři jen bu-

dou muset jasně označovat obě skupiny 

svých plodin.

„Nemyslím si, že se jedná o podporu eko-

logického zemědělství. Ta by vypadala jinak, 

například uzákoněním povinného procenta 

biopotravin ve veřejném stravování, ve ško-

lách, školkách a podobně,“ namítá však Ur-

bánková z českého zemědělského svazu.

Poptávka roste, zemědělci nestačí

Zájem o biopotraviny roste napříč Evropou 

a Česká republika není výjimkou. V roce 

2016 utratili Češi za biopotraviny 2,55 mi-

liardy korun, což je o bezmála 14 procent 

více než v přechozím roce.

„Téměř 44 procent všech biopotravin na-

kupují čeští zákazníci v maloobchodních ře-

tězcích, 18 procent nakoupí v drogeriích 

a 14 procent v prodejnách zdravé výživy,“ 

uvedlo ministerstvo zemědělství k posled-

ním číslům.

Nicméně i tak sáhne po biopotravině 

v obchodě jen každý desátý Čech.

Zemědělci hospodařící ekologicky nesmí 

používat chemické pesticidy a umělá hno-

jiva. Zvířata chovají ve volných výbězích 

a nesmí jim podávat téměř žádná antibio-

tika. Do ekologického zemědělství nepat-

ří ani žádné geneticky modifikované potra-

viny a farmáři by měli na svých polích často 

střídat plodiny.

Na konci roku 2016 bylo v Česku regis-

trováno 603 ekologických zemědělců. To je 

o 11 procent více než v roce předchozím.

Nejčastěji se zaměřují na zpracování 

a konzervování masa a masných výrobků 

nebo pěstování ovoce a zeleniny. Většinu 

z nich prodají na českém trhu, podle infor-

mací ministerstva ale roste i export tuzem-

ských biopotravin, zejména do Německa 

a Rakouska.

(Euroaktiv.cz)

Ke konci roku 2017 hospodařilo 
v ČR 4 399 ekologických 
zemědělců, jde o nárůst o 3,7 % 
oproti předchozímu roku. 
Výrazně vzrostl počet výrobců 
biopotravin, kterých bylo 
k 31. 12. 2017 registrováno 672, 
tedy meziročně o 10,7 % více. 
Výrazný meziroční nárůst byl 
zaznamenán u podílu ekologicky 
obhospodařované půdy 
k celkové výměře zemědělské 
půdy, a to již na 12,37 %.

Od roku 2021 začnou v Evropské unii platit nová, „přísnější“ 
pravidla pro biopotraviny. Sami čeští zemědělci si ale 
stěžují, že ve skutečnosti budou například kontroly volnější. 
Ekologické zemědělství v Evropě čekají nová pravidla, která 
by měla zajistit, že potraviny s předponou „bio“ budou 
skutečně kvalitní a ověřené.
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Kontrol v oblasti hygieny potravin 
v prvním pololetí mírně přibylo, závad je méně

Nejčastěji zjišťovaným (více než pětina 

případů) nedostatkem je porušení zásad 

správné výrobní a hygienické praxe, násle-

dují prohřešky při manipulaci s produkty, 

nedostatky v označování výrobků a proka-

zování jejich původu. Zhruba při pěti pro-

centech kontrol bývá zjišťováno nedosta-

tečné čištění a sanitace výrobního zařízení.

Kontroly zásilek živočišných 
produktů ze zahraničí
Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. 

kontroly v místě určení. Při nich jsou na zákla-

dě povinného hlášení o příchodu zásilky kon-

trolovány u příjemců zásilky živočišných pro-

duktů ze zahraničí. Těchto kontrol bylo bě-

hem prvního pololetí provedeno více než 

3 600, závada byla zjištěna při 115 z nich. Pře-

važují administrativní nedostatky, zejména 

chybějící hlášení o příchodu zásilky, které tvo-

ří nadpoloviční většinu závad.

Spolupráce s celníky a policisty

Výrazně proti loňskému roku přibývá společ-

ných kontrol na silnicích s celníky. Od začátku 

roku SVS v rámci 173 akcí s celníky nebo poli-

cií prověřila celkem 507 dopravních prostřed-

ků. Při kontrolách bylo zjištěno 324 pochybě-

ní, 22 % byly závady v průvodních dokladech, 

19 % v hlášení zásilek, 17 % v označení pře-

pravovaného zboží, 15 % v ochraně potraviny 

před kontaminací, 15 % zásilek neodpovídalo 

požadavkům na teplotu a 2 % zásilek nevyho-

věly smyslovému hodnocení.

„Společné kontroly s policisty a celníky po-

važujeme za velmi účelné, i proto došlo k je-

jich meziročnímu nárůstu. Letos evidujeme 

přes 500 zkontrolovaných vozidel, zatímco loni 

jich za celý rok bylo 420,“ uvedl ústřední ře-

ditel SVS Zbyněk Semerád. „Díky společným 

kontrolám nebylo letos propuštěno na český 

trh 5,5 tun potravin živočišného původu,“ do-

dal Semerád. Konkrétně se jednalo o 2 tuny 

drůbežího masa, 1,5 tuny masných poloto-

varů, 1 tunu ryb, 0,7 tuny čerstvého masa. 

SVS při kontrolách rovněž zachytila necelých 

7 000 kusů vajec, kterým neumožnila vstou-

pit na český trh. 

Například došlo při kontrole SVS s celníky 

na jihu Čech k zachycení dvou problematic-

kých zásilek. Konkrétně se jednalo o 140 kg 

potravin živočišného původu, v jednom pří-

padě šlo o polotovar na kebab a v druhém 

zásilka obsahovala různé druhy potravin ži-

vočišného původu (vepřová střeva, vepřo-

vé žaludky, křepelčí vejce, drůbeží vnitřnosti, 

vepřové maso, atd.).

Při poslední kontrolní akci bylo prově-

řeno několik desítek dopravních prostřed-

ků. V jednom případě byla zjištěna přeprava 

osobou, která nebyla pro tuto činnost regis-

trována u krajské veterinární správy.

Společné kontroly SVS s celníky (a pozdě-

ji i policií) jsou na silnicích systematicky pro-

váděny od konce roku 2015. SVS má v této 

věci uzavřené dohody o spolupráci s Policej-

ním prezídiem i Generálním ředitelstvím cel. 

V loňském roce bylo při kontrolách s policií 

zkontrolováno celkem 175 dopravních pro-

středků vezoucích živočišné produkty. Spo-

lu s celníky takto veterinární inspektoři loni 

zkontrolovali celkem 245 aut.

Zacíleno i na farmářská tržiště

Jednou z oblastí, které Státní veterinární 

správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je pro-

Dozor nad zdravotní 
nezávadností potravin 
živočišného původu je jedním 
z hlavních úkolů Státní 
veterinární správy (SVS). V jeho 
rámci provedli v prvním pololetí 
letošního roku veterinární 
inspektoři 20 112 kontrol, 
meziročně o jedno procento 
více. Podíl kontrol, při nichž byla 
zjištěna nějaká závada, oproti 
prvnímu pololetí loňského roku 
mírně klesl na 4,5 procenta.

Chladírenské skříně a mrazáky jsou nezbytností 
i na farmářských trzích

Kontroluje se i správné značení potravin
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dej živočišných produktů na trzích. Jedná 

se především o populární farmářská tržiště. 

V dosavadním průběhu letošního roku pro-

vedli veterinární inspektoři na trzích v celé 

ČR zhruba 225 kontrol, přičemž v prvním 

půlroce 2017 to bylo necelých 150 kont-

rol, to znamená meziroční nárůst o více než 

50 procent. Pochybení nebo závada byla od-

halena zhruba při každé páté kontrole. V let-

ních měsících v souvislosti s vysokými teplo-

tami vzduchu rizika spojená se stánkovým 

prodejem masných či mléčných produktů 

výrazně rostou. Hlavní část kontrol proto při-

padá právě na toto období.

Státní veterinární správa prodeje na far-

mářských trzích, při němž by měly být nabí-

zeny především produkty od malých lokál-

ních producentů, vítá a podporuje. Pravidel-

né kontroly prodejců přispívají k tomu, aby 

si zákazníci mohli nakoupit čerstvé a kvalit-

ní potraviny a zároveň by měly spotřebite-

le chránit před nekalými praktikami někte-

rých prodejců.

„Vzhledem k tomu že obliba farmářských 

trhů stále stoupá, zvýšili jsme i počet našich 

kontrol. Podíl kontrol, při nichž je zjištěna ně-

jaká závada se letos podobně jako loni pohy-

buje na úrovni dvaceti procent,“ uvedl ústřed-

ní ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Vel-

mi závažné zdravotní důsledky zejména při ak-

tuálním teplém počasí pak může pro spotřebi-

tele mít nedodržení teplot při skladování a na-

bízení výrobků. Povinností prodejců na trzích 

je udržovat zboží při stanovených teplotách. 

Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.“ 

Na tuto skutečnost se při kontrolách veteri-

nární inspektoři zejména v horkých dnech 

soustřeďují.

Dalšími častými závadami zjišťovanými 

při kontrolách jsou dlouhodobě nedostatky 

v označování nabízených potravin. Frekven-

tovaným prohřeškem je také prodej produk-

tů neznámého či nejasného původu. Stále se 

objevují také prodejci, kteří si neuvědomují, 

že nabízené produkty, a to se týká například 

uzenin či sýrům, je nutné chránit před mož-

ným vnějším znečištěním. 

„Na základě zmíněných poznatků je vhodné 

zákazníky upozornit, aby věnovali pozornost 

označování výrobků, způsobu prodeje nebo 

dodržování chladicího řetězce. Při jakýchko-

liv pochybnostech, by se neměli bát prodejce 

optat. Pokud se jim cokoliv nebude zdát, či ne-

dostanou uspokojující odpověď na své otáz-

ky, neměli by podezřelý produkt kupovat,“ vy-

světlil Semerád. Prodejce má povinnost zá-

kazníky informovat dostatečným způsobem 

o prodávaném zboží a jeho původu.

Státní veterinární správa v této souvislos-

ti opět připomíná takzvané „Desatero“ k pro-

deji na farmářských trzích: http://www.svscr.

cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Státní veterinární ústav Olomouc

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

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

 stanovení cizorodých látek v potravinách

 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu a importu

 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy

 poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc 
Tel.: +420 585 225 641, fax: +420 585 222 394 
E-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

Pozornosti veterinářů neuniknou 
ani stravovací zařízení

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, kte-

ré zpracovávají produkty živočišného pů-

vodu, nebo s nimi manipulují. Jedná se na-

příklad o jatky, maso zpracující závody, mlé-

kárny, zpracovny vajec, medu atd. Další-

mi dozorovanými subjekty jsou osoby po-

dílející se na obchodování a přepravci, ta-

kových dozoruje SVS téměř 3 100. Od roku 

2015 k těmto provozům přibyly i provozov-

ny stravovacích služeb. SVS dohlíží v těch-

to provozech nad manipulací s živočišný-

mi produkty. 

Během prvního pololetí 2018 provedla 

SVS ve stravovacích zařízeních 2 864 kont-

rol, srovnatelně jako loni. Závad meziročně 

mírně ubylo. Alespoň jedno porušení před-

pisů bylo zaznamenáno ve 160 případech. 

Neškodně odstraněno či vráceno zpět ode-

sílateli bylo zhruba 800 kilogramů nevyho-

vujících živočišných surovin.

Petr Vorlíček Kontrolám samozřejmě neunikly ani medy



Kvalitní sýry 
z Klokočova
Malebná vesnice Klokočov nacházející se v krajině 
Oderských vrchů je známá především chovem 
plemene Slezský Norik. Několik let se na farmě 
Klokočov vyrábějí také lahodné sýry aj. mléčné 
produkty, které si získávají své zákazníky.

Moderní sýrárna
Na farmě v Klokočově to voní mlé-

kem. Zdejší sýrárna zpracovává čer-

stvě nadojené mléko od svých doj-

ných koz, ovcí i krav chovaných 

v režimu ekologického zemědělství. 

Mléko je určeno především k pro-

dukci sýrů, másla, tvarohu a dalších 

mléčných produktů. V novém zpra-

covatelském provozu jsou s vel-

kým podílem ruční práce vyráběny 

lahodné sýry různých typů a chutí 

a řada mléčných produktů. Od roku 

2014 je srdcem provozu nový pas-

tér na zpracování čerstvého mléka.

Bio kvalita

Majitelem a provozovatelem Sý-

rárny v Klokočově je Vítkovská ze-

mědělská a.s. Hospodaří na cca 

1 500 ha zemědělské půdy, z nichž 

větší část tvoří trvalé travní poros-

ty. Právě ty jsou vhodně využívány 

pro chov dojného skotu, ovcí a koz 

z jejichž mléka pochází široký sorti-

ment zdejší sýrárny. Chován je Jer-

seyský a Český strakatý skot, Výcho-

dofriská ovce, plemena kozy krát-

kosrsté bílé a hnědé. Akciová spo-

lečnost je v režimu biozemědělství, 

což je způsob hospodaření, který 

bere ohled na přirozený koloběh 

a umožňuje tak produkovat vyso-

ce kvalitní a hodnotná zvířata a po-

traviny. Prioritou je kvalita, nikoliv 

kvantita produkce, která je založe-

ná na zásadách etického přístupu 

vůči chovaným zvířatům, ochraně 

životního prostředí, šetření neob-

novitelných zdrojů a ochraně zdraví 

populace. Veškeré prodávané pro-

dukty kravské, ovčí a kozí sýry jsou 

produkty ekologického zeměděl-

ství. Sýry, mléčné výrobky bez kon-

zervantů – vždy čerstvé a v bio kva-

litě! Regionální mlékárenské výrob-

ky z Klokočova si nacházejí své stá-

lé i nové zákazníky. Výroba ve zdejší 

sýrárně je rozšiřována co do množ-

ství a sortimentu mléčných výrob-

ků. O tom, že zdejší bioprodukty 

jsou vysoce kvalitní, svědčí i oce-

nění v soutěži Regionální potravina 

Moravskoslezského kraje.

Arnošt Dubský

bio produkty
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Indiánská vejce z české farmy 
jsou delikatesou

Pravlastí je Peru a Chile
„Tento jedinečný produkt živočišné říše má 

své kořeny až u kurů chovaných jihoameric-

kými indiány v oblasti rozkládající se přibliž-

ně na území dnešního Peru a Chile. Tyto sle-

pice jsou totiž přímými předky plemen Arau-

cana a Maran, z jejichž snášky tato gurmán-

ská vajíčka pocházejí,“ vysvětluje jednatel 

společnosti OVUS Ing. Tomáš Milich. Nosni-

ce však potřebují specifické podmínky k ži-

votu a interval snášení jednotlivých vajec 

je delší než v případě běžných velkochovů. 

Indiánská vejce OVUS jsou produkována 

na jedné z farem ryze české firmy, ve Smeč-

ně. Nejsou zdlouhavě transportována přes 

hranice, a tak se jedná o skutečně čerstvé ži-

vočišné produkty, které se postupně zabyd-

lují i v našem jídelníčku. 

Indiánská vejce se od těch, která větši-

nou konzumujeme s nekomentovanou sa-

mozřejmostí, neliší jen svou barvou. Jejich 

chuť je považována za nejdelikátnější mezi 

všemi druhy slepičích vajíček. Vyznačují se 

plnými krémovými tóny s lehce slaným do-

zvukem, který je dán vyšším obsahem mine-

rálů. To oceňují všichni, kteří mají k jídlu mi-

mořádný vztah. Ve světě si tohoto typu va-

jec považují šéfkuchaři mnohých slavných 

hotelů, kde je servírují jako specialitu. Chuťo-

vé parametry Indiánských vajec z produkce 

OVUS, který je jediným jejich dodavatelem 

do domácí obchodní sítě, se dočkaly i něko-

lika ocenění odborných porot.

Snídaňová delikatesa

„Indiánským vejcím svědčí jednoduchá úpra-

va. Podávají se vařená na hniličku, naměkko, 

jako součást předkrmů, salátů, hlavních cho-

dů i jako snídaňová delikatesa. Neoloupaná 

pak zaujmou na první pohled právě netradič-

ním zbarvením skořápky v tyrkysových zele-

ných nebo čokoládově hnědých tónech“ dopl-

ňuje Tomáš Milich.

Vejce jsou důležitou součástí jídelníč-

ku člověka. Mají svůj význam ve výživě dětí, 

dospělých, rekonvalescentů, aktivních lidí, 

sportovců, příznivců body buildingu či pa-

leo stravy, i těch, kteří musí dodržovat různá 

dietní opatření. Ty tam jsou doby, kdy se vej-

ce zavrhovala pro své špatné účinky a zdroj 

cholesterolu v těle. Dnes naopak lékaři tvrdí, 

že jedno vejce denně není nic na závadu. In-

diánská vejce mají vysoký podíl bílkovin. Je-

jich zvláštností je navíc i nižší obsah chole-

sterolu, tudíž jsou vhodnou součástí každo-

denní stravy i pro ty, kteří se snaží snížit hla-

dinu této látky v krvi. Zajímavý je také ob-

sah antioxidantů a vitamínů A a E. Fosfoli-

pidy obsažené ve vejcích mají pozitivní vliv 

na ochranu nervové soustavy a mozku. 

Jde o podestýlková vejce z chovů s den-

ním světlem, takže slepice netrpí namačka-

né v klecích. Jakostní třída A se sedmi kusy 

čerstvých Indiánských vajec zakoupíte v ře-

tězcích Ahold, Tesco, na e-shopu Košík.cz 

nebo přímo na farmě OVUS ve Slaném-Kví-

ci. V Košíku, s dovozem až do bytu, stojí tato 

barevná sedmička vajec 33 korun.

Eugenie Línková

Jsou označována jako super potravina. 
Mají vyvážený poměr nutričních látek, 
které tělu dávají to, co si samo nedokáže 
syntetizovat. Jsou lahodná a jako 
specialitu je servírují v nejluxusnějších 
britských restauracích i na královském 
dvoře. Vejce, která mají skořápku přirozeně 
zbarvenou do tyrkysové, zelené či čokoládově 
hnědé. Ta, která dodává na český trh společnost OVUS 
– podnik živočišné výroby spol. s r.o. z blízkosti Slaného 
u Kladna, dostala název Indiánská vejce. Tato unikátní vajíčka 
jsou součástí produktové řady OVUS Premium. 

drůbežářství
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Největší prodejní výstava svého druhu 

na severu Čech ročně přiláká na 80 000 

návštěvníků. Provozovatelem výstaviš-

tě je společnost Zahrada Čech, kterou 

z poloviny vlastní město. „Každým rokem 

se snažíme přinést nějaké novinky v areá-

lu tak, aby byl pro návštěvníka i vystavova-

tele stále atraktivnější. Nově byl v první po-

lovině roku v areálu umístěn pro návštěvní-

ky výstav infostánek, který vznikl ve spolu-

práci s městem. Zpřístupněno je nové veřej-

né WC u jižního vstupu do areálu, který je pří-

stupný přes bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad. 

U hlavní brány z ulice Českolipské byly navíc 

postaveny nové pokladny," říká provozní ře-

ditelka Michaela Mokrá.

Celý areál byl pro výstavu rozdělen 

do několika sekcí, hlavní expoziční část vý-

Již po dvaačtyřicáté se na výstavišti v Litoměřicích v polovině září uskutečnil podzimní veletrh 
Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu nejen na severu Čech. Zaměřen byl 
na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody, kteří mohli nakoupit 
sadbu, stromky, květiny či zahradní techniku. Byla i přehlídkou severočeských kulinárních 
dobrot vítězů soutěže Regionální potravina, ale i o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje - Kraje Přemysla Oráče. Velký zájem byl jako obvykle o český česnek. Zahrada Čech získala 
již podruhé ocenění Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Zahrada Čech 
připomněla sto let republiky

Sympatické hostesky 
nabízely ochutnávku 
regionálních potravin

Na zahájení výstavy promluvil i ministr zemědělství Miroslav Toman Velký zájem byl o český česnek

Zahrada Čech
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la ani putovní výstava Ústeckého kraje, kte-

rá zachycuje hlavní historické milníky naší 

republiky kolem roku 1918. Ta svou cestu 

započala právě na litoměřickém výstaviš-

ti v průběhu jarních výstav Tržnice a Bydle-

ní na Zahradě Čech. Krásnou vzpomínku si 

návštěvníci mohli odnést na fotografii z fo-

tokoutku, který disponoval množstvím his-

torických rekvizit. Amatérští kuchaři se také 

utkali v soutěži o nejlepší prvorepubliko-

vý recept.

Upřednostňujme české potraviny

Slavnostní zahájení veletrhu provedli 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubení-

ček, který předal obchodní ředitelce výsta-

viště Michaele Mokré certifikát potvrzují-

cí zařazení veletrhu mezi 26 akcí v projektu 

Rodinné stříbro Ústeckého kraje, a staros-

ta města Litoměřice Ladislav Chlupáč. Mezi 

hosty, kteří popřáli veletrhu mnoho úspě-

chů, byl ministr zemědělství Miroslav To-

man a prezident Agrární komory ČR Zde-

něk Jandejsek.

Miroslav Toman ve svém vystoupení 

mimo jiné vyslovil přesvědčení, že „i když 

v letošním roce zahrádkářům a zeměděl-

cům počasí nepřálo, bylo nebo je sucho, nic-

méně věřím, že do budoucna se s tím pope-

reme a v krajině zadržíme vodu. Že společně 

se zahrádkáři, kteří se starají o krajinu, bude-

me naši krajinu dále zvelebovat a předáme ji 

našim potomkům v lepším stavu, než jsme ji 

převzali my.“

Zdeněk Jandejsek pak srovnával kvali-

tu českých a dovážených potravin a vyzval 

přítomné k přemýšlení, zda je lépe kupovat 

naše potraviny nebo potraviny, jež jsou do-

vezené a zadotované obrovskými národní-

mi dotacemi, jež plynou z dividend našich 

vynikajicích podniků nebo cizích podniků, 

ale vycházející z práce našich lidí. „Popřej-

me si, abychom konzumovali naše produk-

ty, které mají nejlepší kontrolu a jsou podstat-

ně lepší než ty dovezené,“ prohlásil prezident 

Jandejsek.

Dvě potravinářské soutěže

Slavnostní ráz prvního dne, jehož patronem 

byl Ústecký kraj, zvýraznilo vyhodnocení 

dvou potravinářských soutěží, v nichž jsou 

zpracovatelé z Ústeckého kraje tradičně 

nejaktivnější. Jsou to soutěže o značku Re-

gionální potravina Ústeckého kraje a O nej-

lepší potravinářský výrobek Ústeckého kra-

je – Kraje Přemysla Oráče. Zásadní podíl 

na tom má Okresní agrární komora v Mostě 

s ředitelkou Ludmilou Holadovou, která klá-

ní v kraji zastřešuje. „Mám radost, že zpraco-

vatelé a výrobci myslí na propagaci své prá-

ce, proto máme pravidelně každý rok v soutě-

ži přes dvě stě výrobků,“ uvedla Ludmila Ho-

ladová a dodala, že je potěšitelné, že jsou 

mezi nimi nováčkové. 

„Letos o značku Regionální potravina Ús-

teckého kraje usilovalo 42 výrobců, kteří 

do soutěže vyslali 208 produktů. To náš kraj 

udrželo na prvním místě v rámci České repub-

liky, druhý Jihomoravský kraj měl 193 a tře-

tí Pardubický 192 výrobků,“ uvedla ředitel-

ka Holadová. Hodnotitelská komise dopo-

ručila v této soutěži udělit značku devíti 

produktům. V druhé soutěži o Nejlepší po-

travinářský výrobek Ústeckého kraje - Kra-

je Přemysla Oráče se utkalo 45 producen-

tů s 227 výrobky, 14 z nich získalo certifikát 

a 12 dalších mimořádné ocenění. 

Text a foto Bohumil Brejžek

stavy se nacházela v sektorech A a B. Za-

hrada Čech nabídla tradiční prodejní sor-

timent: sazenice, ovocné stromky i okras-

né stromky, květiny, trvalky, bylinky, ovo-

ce, zeleninu, cibuloviny, bonsaje, sklení-

ky, novinky v zahradní technice od sekaček 

a křovinořezů po pily, rekultivátory, traktůr-

ky nebo kompostéry, zahradní nábytek, do-

mácí potřeby a podobně.

Bohatý a zajímavý program

Vrchní část výstaviště patřila převážně zele-

nému rostlinnému materiálu, zahradnímu 

nářadí a nábytku. V pavilonu G byla tradič-

ně expozice časopisu Zahrádkář a pavilon H 

byl opět rájem gurmánů. Pavilon NS potě-

šil zájemce o bytový interiér a pavilon T byl 

proměněn do prodejny nábytku. V protěj-

ším pavilonu S bylo vše od zahradní tech-

niky přes nářadí až po bytový textil. Na ven-

kovní ploše vystavovali prodejci s různoro-

dým sortimentem a v zadní části areálu byl 

doplňkový prodej. 

Celý týden výstavu provázel bohatý 

a zajímavý doprovodný program slože-

ný z umělců, tradičních soutěží či úplných 

novinek. Partneři Zahrady Čech opět vy-

hlásili soutěže, které se v rámci akce finál-

ně vyhodnocovaly. Tak například Zelinář-

ská unie Čech a Moravy již po desáté uspo-

řádala soutěž výrobců kysaného zelí z celé 

republiky, celkem jich bylo patnáct. V rám-

ci Dne časopisu Zahrádkář pak mohli ná-

vštěvníci ochutnat široký sortiment odrůd 

chilli papriček od téměř nepálivých až po ty 

nejpálivější.

Letošní ročník odkazoval výzdobou 

ke stému výročí republiky a proto také do-

provodný program byl laděn v prvorepub-

likovém duchu. Návštěvníci se mimo jiné 

seznámili s historií státního znaku, hymny 

či s trikolorou. Prvorepublikový program 

nabídl například orchestr Melody Gentle-

men hrající hudbu 30. a 40. let či nejstar-

ší jihočeskou dechovku Babouci. Nechybě-

Zahradu Čech navštívil také senátor Jan Veleba. 
Na snímku s ředitelkou AK Most Ludmilou 
Haladovou

Expozice Ovocnářské unie

Mezi vystavovateli nechyběl ani Milan Hanč 
z jahodové farmy Vraňany
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Složité vegetační období 
poznamenalo  cukrovou řepu

Situaci českým pěstitelům a zpracovatelům 

cukrové řepy neulehčuje ani počasí. Letoš-

ní kampaň, druhá od ukončení kvót, bude 

poznamenaná složitým vegetačním obdo-

bím cukrové řepy, kdy zemědělce sužovala 

extrémní sucha a neobvykle dlouhé obdo-

bí tropických teplot. Kromě těchto faktorů 

musí čeští producenti cukru čelit také dal-

ším problémům. Po ukončení bankovních 

intervencí v loňském roce dochází k posi-

lování české koruny vůči ostatním měnám, 

zejména euru a dolaru. To je pro komodi-

tu cukrovka-cukr, která je jako jedno z mála 

tuzemských zemědělských odvětví proex-

portní, další komplikací. 

Tuzemští producenti expandují 
na deficitní trhy střední 
a východní Evropy

Na druhé straně je ovšem Česká republi-

ka stále cukrovarnickou velmocí. V loňské 

kampani bylo v tuzemsku vyrobeno 7. nej-

větší množství cukru v rámci celé Evropské 

unie a letos tomu bude velmi podobně. Po-

dařilo se udržet osevní plochy cukrové řepy, 

tuzemským producentům se podařilo ex-

pandovat na deficitní trhy střední a východ-

ní Evropy, rostla efektivita, kvalita i bezpeč-

nost výroby.  Evropské cukrovarnictví pro-

žívá dobu zvýšeného konkurenčního boje, 

ale právě čeští producenti cukru by z něj 

i díky těmto faktorům měli vzejít posílení. 

K tomu je ovšem zapotřebí jak spolupráce 

pěstitelů cukrové řepy s jejími zpracovateli, 

tak podpora nevládních organizací (Agrární 

komora ČR) a především státu, který by měl 

české zemědělce podpořit v zachování pro-

dukce cukrové řepy v České republice. 

 Jakub Hradiský

cukrovarnictví

Přelomový rok pro české pěstitele 
cukrové řepy i pro cukrovary
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České cukrovarnictví prožívá přelomové období. Po roce 
od konce ukončení regulace trhu s cukrem na konci září 2017 
je zřejmé, že čeští producenti musí čelit zvýšené konkurenci 
na českém i evropském trhu a s tím souvisejícím propadem 
cen. Všichni evropští producenti totiž využili v minulé kampani 
konce produkčních kvót na cukr ke zvýšení své produkce. 
Celkově se v kampani 2017/18 vyrobilo v Evropě 20 milionů 
tun cukru, což je meziroční zvýšení o 20 %. To s sebou přineslo 
prudký propad cen, které jsou na historických minimech, kdy 
se cukr podle veřejných statistik prodává za podobné ceny, 
jako tomu bylo za bývalého režimu před rokem 1989. 



Marinovaný siven 
s pomazánkou ze sivena

kulinární delikatesy
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Hořčici vyrábíme podle receptury 
Matěje Krupičky z roku 1885

Plnotučná hořčice firmy Boneco při 

detailní kontrol DTestu během srovná-

vání řady hořčic různých výrobců zabo-

dovala nejvíc. Jak jsme již dříve naše čte-

náře informovali, máte svého českého 

producenta hořčičného semene, snaží-

te se o produkci v ekologickém země-

dělství a velmi přísně se stavíte i k ně-

kterým parametrům v produktu. Co vše 

podle vás hraje roli pro takové vítězství?

Roli hraje vše, co zmiňujete. V Bonecu se sou-

středíme na každou část výroby. Dbáme 

na kvalitu hořčičného semínka, kterou si kon-

trolujeme na vlastních polích. Máme pod do-

hledem sklizeň, uskladnění i samotnou výro-

bu. Dodržujeme správný technologický po-

stup, vše podléhá kontrole naší laboratoře. 

Všechny tyto kroky vedou ke zmíněnému ví-

tězství. Slepé senzorické hodnocení časopi-

su DTest jen dokazuje, že jdeme správnou 

cestou. 

Hořčici nedobarvujete kurkumou, 

proč?

Hořčici vyrábíme podle receptury Matěje Kru-

pičky z roku 1885, tehdy se žádná barviva ne-

používala a my to ctíme. Vyrábíme hořčici 

tak, jak se vyrábět má. Současný trend a po-

žadavky spotřebitelů ohledně omezení adi-

tiv jen vítáme. Již před lety jsme se vydali ces-

tou vysvětlovat spotřebiteli, proč je naše hoř-

čice světlejší a ostatních výrobců tmavší. Sa-

mozřejmě by bylo jednodušší hořčici přibar-

vit, ale kvalita produktu je důležitější. Kaž-

dý rok je semínko bílé hoř-

čice při sklizni jinak dozrá-

lé v závislosti na vlivu poča-

sí a od toho se odvíjí i barva 

finálního produktu. Zákazník 

si musí uvědomit, že je mno-

ho faktorů, které barvu hořči-

ce ovlivňují přírodní cestou. 

Jaký je rozdíl mezi hoř-

čicí v kelímku a ve skle?Ta 

druhá totiž nezabodovala 

už tak výrazně.

Rozdíl mezi hořčicemi není. 

Vyrábíme jednu plnotučnou 

hořčici a tu plníme do růz-

ných obalů. Každý zákazník 

si pak vybere obal, který prefe-

ruje. Faktor, který finální chuť 

může ovlivnit, je zrání hořči-

ce. Musíme si ale uvědomit, že 

hořčice po vyrobení zraje v tan-

ku a až po uplynutí zrací doby 

se plní do obalů. Během zrání 

se z hořčice vylučují silice, kte-

ré způsobí pálivou a palčivou chuť. Toto zrá-

ní probíhá i v obalu a zde záleží na materiálu 

a to je důvod, proč hořčice z kelímku se umís-

tila lépe. 

Eugenie Línková

Firma Boneco tentokrát 
zabodovala se svou plnotučnou 
hořčicí v hodnocení prestižním 
Dtestem. Na tři otázky na toto 
téma nám odpověděl 
generální ředitel firmy, 
Ing. Zdeněk Štěpánek.

Kuchařský workshop v Makro 
Akademii se značkou Klasa

Během workshopů připravovali kucha-

ři menu z produktů oceněných národ-

ní značkou kvality Klasa. Kuchaři tak při-

pravili Marinovaný siven s pomazánkou 

ze sivena, tatarák z kachny, kachní škvar-

ky a pošírované vejce v červeném víně 

a pivu Bernard. Dalšími delikatesami byla 

polévka ze špenátu, raviolky plněné ricot-

tou a espuma z kefíru nebo zlaté kuře pl-

něné kysaným zelím a špekem, žampio-

ny a kroupy.

Dvoudenní workshop pořádal Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF) pro-

střednictvím agentury McCann Erickson. 

Ti mají na starosti mimo jiné i komunika-

ci značky Klasa.

Eugenie Línková

V Makro Akademii se letos konal kuchařský kurz pod 
taktovkou šéfkuchaře Jana Punčocháře. Kurzu se účastnilo 
celkem 34 kuchařů, kteří jsou zákazníky Makro.

ť

í

Polévka ze špenátu, raviolky plněné ricottou 
a espuma z kefíru

Zlaté kuře plněné kysaným zelím 
a špekem,žampiony a kroupy

Tatarák z kachny, kachní škvarky 
a pošírované vejce v červeném víně 
a pivu Bernard

Ing. Zdeněk Štěpánek, generální ředitel firmy



76 Potravinářský obzor  3/2018

dožínky

Letošní ročník byl zaměřen především 

na farmáře, kteří se představili svoje kvalit-

ní potraviny na jednom z největších farmář-

ských trhů. Téměř stovka farmářů se přije-

la na Letenskou pláň podělit o své kvalitní 

produkty do kterých vkládají lásku, energii 

a nejlepší část sebe.

Obrovský prostor letenské pláně byl roz-

dělen pro přehlednost návštěvníků na čty-

ři hlavní „scény“: Hlavní pódium, Folklórní 

stan, Kolbiště, které bylo dějištěm soutěží, 

a plocha atrakcí pro děti. Na hlavním podiu 

proběhla písničková show a edukativní pro-

gram Státního zemědělského intervenč-

ního fondu (SZIF) věnovaný životnímu sty-

lu dětí a kvalitním potravinám Pospolu u sto-

lu. Fond rovněž připravil pro děti populár-

ní palačinkování, což je soutěž o nejkrásně-

ji nazdobenou palačinku. SZIF rovněž admi-

nistruje značky kvalitních potravin KLASA, 

Regionální potravina a BIO.

V rámci Regionfestu se ochutnávaly 

a prodávaly potraviny oceněné značkou Re-

gionální potravina. Bylo možno ochutnat 

různé chleby, koláče, dorty, uzeniny, sýry, jo-

gurty, výrobky z medu. Pro všechny, kteří na-

koupili tyto potraviny, byla připravena zá-

bavná soutěž s okamžitou výhrou. Pro děti 

byl připraven bohatý doprovodný program 

v podobě divadla, bublinkové show, pro-

jížďky na koních, skákacího kombajnu a růz-

ných soutěží. Mohli se skamarádit s hospo-

dářskými zvířaty na výstavce Svaz chovate-

lů, především s českými plemeny. Zasoutě-

žit si, a přitom se pobavit mohly nejen děti, 

ale i dospělí, například v disciplíně naháně-

ní ovcí. SZIF pro ně připravil také již tradiční 

zábavný kvíz na téma znalosti druhů masa.

Národní zemědělské muzeum

Po celý den bylo možno zdarma navštívit 

Národní zemědělské a Národní technické 

muzeum. „Snažíme se naším doprovodným 

muzejním programem kopírovat zeměděl-

ský rok. Dožínky jsou v zemědělském kalendá-

ři významnou událostí a Dožínky na Letné jsou 

akcí, která tradice českého venkova připomíná 

a přibližuje i obyvatelům hlavního města prá-

ci a řemesla českých zemědělců,“ říká gene-

rální ředitel Národního zemědělského mu-

zea (NZM) Milan Jan Půček. NZM z čáslavské 

pobočky nabídlo na Letenské pláni návštěv-

níkům přehlídku historických strojů: Zetor 

25, Svoboda 12, Zetor Crystal 8011, Škoda 

30, kombajn SM500 nebo parní lokomobi-

la Clayton Shuttleworth. Kombajn SM 500 

ve své době předběhl vývoj o dobrých 15 let 

dopředu, bohužel se vyrobily jen 3 prototy-

py a pak byla výroba z Agrostroje Prostějov 

předána v rámci RVHP do NDR.

 

Česká biopotravina

Soutěž Česká biopotravina roku 2018, kte-

rou pořádá již po sedmnácté PRO-BIO Svaz 

Dožínky na Letné 
oslavy zemědělství a folklórních tradic
V sobotu 8. září se Letenská pláň již druhým rokem proměnila v oslavu úrody a zemědělství. 
Hlavní cíl akce Dožínky na Letné je podpora zemědělství, agroturistiky, folkloru, tradice 
a historie. Součástí oslav byla i největší přehlídka oceněných regionálních produktů ze 
všech koutů naší republiky – Regionfest.

Stánek MZe

Regionální produkty – koření
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ekologických zemědělců ocenila na Do-

žínkách své vítěze. Odborná porota v čele 

s Pavlem Maurerem měla v letošním roční-

ku opravdu z čeho vybírat. Přihlášeno bylo 

celkem 104 produktů z celé České repub-

liky, a z toho 43 biovín. Hlavní cenu soutě-

že a zároveň kategorii Steaková bio masa 

vyhrál Hovězí tenderloin steak bio od far-

my Mitrovský dvůr, a.s. „Steak z Mitrovského 

dvora oslovil porotu svou křehkostí i vyzrálos-

tí, jednoznačně zvítězil v kategorii steakových 

mas a také jako celkový vítěz. Jsem za to vel-

mi ráda. Zralé hovězí maso z ekologického ze-

mědělství má totiž velký tržní potenciál, a při-

tom již teď oslovuje širokou skupinu zákazní-

ků, kteří kvalitní maso umí ocenit. Takto kva-

litní steak na grilu totiž, dle mého názoru, 

zvládne připravit každý a získá tak jednoduše 

skvělý gurmánský zážitek,“ uvedla k výsled-

kům soutěže manažerka Svazu PRO-BIO 

Kateřina Urbánková. V dalších kategoriích 

u poroty zabodovaly tyto produkty, zmíně-

né podrobnějí v článku Září-měsíc biopo-

travin, který je v čísle. 

Kromě práva užívat pro vítězný výrobek 

označení Česká biopotravina doplněný pří-

slušným letopočtem, získali vítězové v jed-

notlivých kategoriích účast na největším 

veletrhu biopotravin Biofach 2019 v Norim-

berku a prostor a inzerci v médiích pro svůj 

produkt. Nejlepší bioprodukty roku bylo 

možno rovnou ochutnat, případně zakou-

pit domů na stánku Svazu PRO – BIO či pří-

mo na stánkách výherců soutěže Česká bi-

opotravina roku. 

V samostatných stáncích se prezentova-

lo MZe, MZe-odbor ekologického zeměděl-

ství, Svaz zemědělců ČR, Svaz včelařů a dal-

ší. Návštěvníci mohli ochutnat nejen po-

traviny ale i nápoje jako mošty, piva, velmi 

bohaté byly ochutnávky českých a morav-

ských vín.

Dožínky na Letné 2018, které pořáda-

lo Zařízení služeb Ministerstva zemědělství 

se mimořádně vydařily. Celé rodiny i s dět-

mi zde strávily příjemný, užitečný i zábav-

ný den. 

Jaromír Hampl

Stánky RegionfestuStánek Svazu PRO-BIO-ochutnávka českých biopotravin
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Tesco oživuje 
tradiční rodinné recepty 
z dob našich babiček a prababiček

Každý má jistě doma někde na kusu papíru 

založeném v kuchařce recept po mamince, 

babičce či prababičce. Při slavnostní rodin-

né události pak vzácný recept vytáhneme 

a připravíme pro své nejbližší léty prověře-

nou delikatesu. Společnost Tesco chce při-

pomenout takovéto recepty, které ukazují, 

jak se vařilo před sto lety a vyzývá své zá-

kazníky, aby jí recepty na tradiční rodinné 

pochoutky posílali. 100 nejlepších receptů 

se pak objeví ve speciální kuchařce. Touto 

aktivitou chce společně se zákazníky osla-

vit i 100leté výročí od vzniku samostatné-

ho Československa.

„Chceme touto cestou oživit možná už za-

pomenuté recepty z naší historie a společně 

s našimi zákazníky oslavit 100leté výročí za-

ložení Československa,“ vysvětlil Patrik Doj-

činovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou 

republiku.

Jednou z tváří této kampaně se stala 

i oblíbená herečka a vášnivá kuchařka Ja-

roslava Obermaierová, která nemohla chy-

bět při slavnostním zahájení. „Já vařím 

ráda, nejraději dělám omáčky, ty mě oprav-

du baví. Nikdy mi nepřirostla k srdci jídla, 

na která potřebuji spousty ingrediencí. Jed-

nak je nemám doma a než bych je sehna-

la, tak by mě chuť na vaření přešla. Vařím 

tak, jak mě to kdysi doma naučili, ale snažím 

se jídla trochu odlehčit,“ popsala Jaroslava 

Obermaierová svůj vztah k vaření. A při-

dala ještě jednu kulinářskou vzpomín-

ku ze svého dětství: „Když jsem byla malá, 

moc masa se tenkrát nejedlo. Jednak bylo 

málo peněz a masa bylo také pomálu. A ten-

krát nám babička dělala škubánky poléva-

né horkými povidly. Určitě do nich i pro lep-

ší chuť přidávala trošku rumu. Zkuste to, je 

to fakt žraso.“

Recepty po celou dobu tří měsíců vkláda-

li soutěžící na webové stránky https://itesco.

cz/hello/100-lete-recepty/ společně s foto-

grafií jídla a příběhem, který se k němu váže. 

Každý týden byli oceněni autoři tří receptů 

s nejvyšším počtem lajků. Ti získají poukázky 

na nákup v obchodech Tesco.

Eugenie Línková

Příběhy psané s chutí – 100leté recepty, to je název nové aktivity společnosti Tesco, která 
chce připomenout tradiční české recepty, které se dědí z generace na generaci. V těchto 
dnech se soutěž uzavírá a porota bude mít hodně práce s výběrem nejzajímavějších z nich 
doplněných fotografiemi.

V předvánočním čísle dáme k dobru některý 
z vítězných receptů, co vybrala pro Tesco tato porota

soutěž
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desatero

Desatero kvalitního 
jablečného moštu

1. Mošt, nebo džus?
Oba uvedené pojmy moc dobře zná-

me, nicméně podle české legislativy se tyto 

typy nápojů označují termínem „ovocná 

šťáva“. Pro označení „ovocná šťáva“ lze po-

užít rovněž termíny „džus“, „juice“, „100%“, 

„stoprocentní“, případně „mošt“.

„Pod pojmem „ovocná šťáva“ si můžeme 

představit zkvasitelný, ale ještě nezkvašený 

výrobek získaný z jedlých částí zralého, zdra-

vého, čerstvého, chlazeného nebo zmražené-

ho ovoce. Barva, vůně a chuť se odvíjí od po-

užitého ovoce,“ vysvětluje Štěpán Chára, vý-

konný ředitel ve společnosti Bohemia Ap-

ple. 

2. Jaké u nás máme druhy 
ovocných nápojů? 

• Ovocná šťáva – jedná se o 100% moš-

ty a džusy. Buď jsou vylisované z ovoce 

přímo, nebo jsou vyrobené z koncentrá-

tu, což ovšem musí být zřetelně uvede-

no na obalu. Šťávy z koncentrátu najde-

me zpravidla v krabicích či plastových lah-

vích. Mošty se většinou stáčejí do skleně-

ných lahví, krabic či speciálních plasto-

vých pytlů v krabicích (tzv. bag-in-boxů). 

Bývají zakalenější než klasické džusy.

• Nektar – ovocný podíl v nich obsažený se 

pohybuje od 25–50 % v závislosti na po-

užitém druhu ovoce. V případě jablečné-

ho nektaru musí ovoce tvořit minimál-

ně 50 %. Vylisovaná šťáva se ředí vodou, 

eventuálně jsou do ní přidávány další cuk-

ry. 

• Ovocný nápoj – jedná se o nealkoholic-

ký nápoj ochucený ovocnou šťávou nebo 

ovocnou šťávou z koncentrátu. Nenechte 

se zmást velkými obrázky ovoce na oba-

lu – obsah ovocné složky může být někdy 

velmi nízký a navíc mohou ovocné nápoje 

obsahovat i aromata pro podpoření chuti 

ovoce.

3. Kvalita surovin

„Zpracovávaná jablka nesmí být napadena 

plísní, na jejíž výskyt poukazuje mykotoxin 

patulin. Legislativní limit je stanoven na hod-

notu 50 mikrogramů - jedna miliontina gra-

mu - na kilogram u dospělých osob. Jablka 

musí být před výrobou omyta vodou,“ upřes-

ňuje Štěpán Chára z Bohemia Apple pro 

web Akademie kvality. 

4. Jak se jablka zpracovávají?

Základem moštování je získání jablečné 

šťávy lisováním. Ta se poté obvykle paste-

ruje. 

„Nejedná se o přidání žádných chemických 

látek, ale o zahřátí po určitou dobu na určitou 

teplotu, aby se zahubily patogenní (nežádou-

cí) mikroorganismy a zároveň se zajistila del-

ší trvanlivost. Další výrazné úpravy se větši-

nou již nedělají,“ objasňuje Štěpán Chára pro 

web Akademie kvality. 

5. Chuť, vůně, barva, zákal 
jablečné šťávy

Charakteristické vlastnosti jablečných šťáv, 

jako jsou chuť, vůně nebo barva, jsou ovliv-

něny jak kvalitou a odrůdou použitých jab-

lek, tak i technologickým zpracováním. 

„Jestliže z nápoje cítíte zkvašenost nebo 

případně pachuť po plísni, jedná se o špatný 

technologický postup. Takové výrobky by se 

na trhu neměly vůbec objevit. Zakalené jab-

lečné šťávy nejsou známkou špatné kvali-

ty, ale signalizují způsob výrobního procesu. 

Jedná se totiž o šťávy nefiltrované, jež obsa-

hují sediment, který ovšem není na závadu,“ 

radí odborník.

Zajímavým ukazatelem hodnocení kvali-

ty ovocných šťáv je tzv. aroma index. Počí-

tá se na základě měření množství a profilu 

přítomných aromatických látek. Co napo-

ví jeho hodnota? Jak moc „jablečně“ voněla 

moštovaná jablka. Čím vyšší číslo, tím lépe. 

Aroma index lze určit pouze laboratorním 

a senzorickým hodnocením.

6. Ideální obaly pro mošty

Stejně jako u dalších výrobků se nabízí růz-

né varianty, v čem je možné jablečné šťávy 

dodávat. Čerstvě vylisované mošty s krát-

kou dobou trvanlivosti se mohou dávat 

do PET lahví. Ostatní jablečné šťávy může-

te zakoupit ve skle, Tetra Packu nebo třeba 

bag-in-boxech (speciálních plastových pyt-

lích v krabicích).

7. Jak mošty skladovat

„Jablečnou ovocnou šťávu uchovávejte nejlé-

pe v chladu a suchu. Nevystavujte ji přímému 

slunečnímu záření, ani vysokým teplotám. 

Se skladováním moštů úzce souvisí proble-

matika doby trvanlivosti. Odvíjí se od způso-

bu ošetření a také druhu balení. Jablečné šťá-

vy, které jsou zabaleny v „bag-in-boxu“ nebo 

Tetra Paku a byly pasterované, mají trvanli-

vost až 6 měsíců od data výroby. Pro účely 

skladování po otevření obalu je nutné sle-

dovat informace uvedené na obale výrob-

ku, na kterých výrobce informuje spotřebi-

tele o konkrétních podmínkách úchovy. 

Pro nástup podzimu není typické jenom zbarvování 
listů do žlutavých, hnědavých a načervenalých 
odstínů, ale také sezóna moštování jablek. 
Slovo „mošt“ běžně používáme, jedná se ale 
o termín z české legislativy? Jakou by měl 
mít tento nápoj barvu, chuť a vůni? V čem 
ho skladovat a jak poznat ten kvalitní? Při 
výběru vám pomohou mj. i značky kvality – 
např. Klasa nebo Regionální potravina.
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8. Etikety u ovocných šťáv

Etikety ovocných šťáv musí splňovat poža-

davky platné legislativy. 

„Na etiketě musí být uvedeno mimo jiné ná-

zev výrobku a složení. Obvykle se uvádí také 

tabulka nutričních hodnot výrobku. V případě, 

že byl výrobek pasterován, musí být tento údaj 

na výrobku uveden. Také nesmí chybět údaj 

o tom, jaký je obsah jednotlivých složek – u mi-

xovaných šťáv poměry jednotlivých druhů, 

např. 50 % jablečné šťávy a 50 % hruškové šťá-

vy. A co opravdu nezbytné? Informace, zda se 

jedná o šťávu z koncentrátu, nebo čistou ovoc-

nou šťávu,“ zmiňuje výkonný ředitel společ-

nosti Bohemia Apple.

9. Jaké odrůdy jsou spíše 
do moštu a jaké k přímé 
konzumaci?
V České republice jsou pěstovány jak odrů-

dy vyšlechtěné u nás (např. Rubín, Šampion 

či Topaz), tak zahraniční odrůdy (např. Gol-

den Delicious, Idared, Jonagold nebo Gala). 

České odrůdy jsou k dostání spíše u farmá-

řů nebo na trzích, obchodním řetězcům na-

opak dominují odrůdy zahraniční, což je 

dáno mezinárodním charakterem těchto 

řetězců. V některých zemích, např. Francii či 

Německu, se spotřebitelé při nákupu pro-

střednictvím informačních tabulí dozvědí, 

pro jaký účel je která odrůda jablek vhodná. 

V řadě zemí se také prodávají odrůdy přímo 

určené na zpracování (např. Kanadská rene-

ta, Boskoopské).

„U nás jde o všechny odrůdy od Gala přes 

Golden Delicious, Red Delicious až třeba 

po Idared. 

V České republice využíváme na moštová-

ní jablka, která nesplňují legislativní parame-

try určené pro prodej čerstvých jablek. Jed-

ná se např. o jablka, která nemají správnou 

velikost nebo tvar a zákazníci by je nekoupi-

li,“ objasňuje Štěpán Chára pro web akade-

miekvality.cz.

10. S výběrem pomohou značky 
kvality 

Na obalech některých výrobků – nejen 

ovocných šťáv - jste nejspíše zaregistrova-

li různá loga se značkou kvality. Nejznáměj-

šími značkami jsou Klasa a Regionální po-

travina. Aby výrobek získal toto označení, 

musí splňovat náročná kritéria na svou kva-

litu. Značka KLASA je prestižním oceněním, 

které si zaslouží ty nejpoctivější a nejkva-

litnější výrobky. Zelenomodré logo Regio-

nální potravina na obalech výrobků spotře-

biteli zaručí, že produkt i suroviny použité 

při jeho výrobě pochází z domácí produk-

ce. Produkt musí být vyroben na území kra-

je, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze su-

rovin dané oblasti.

SZIF
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zdravá výživa, SZIFmeruňkobraní

Naplánovat termín slavnosti, jako je tradiční 

Meruňkobraní (ale i žně a vinobraní) je stá-

le obtížnější. Zvláště meruňka má vysoké ná-

roky a je čím dál vzácnějším ovocem. Mno-

ho ovocnářů, pěstitelů i zástupců úrodných 

regionů usiluje o navracení tradičních plo-

din a ovoce do krajiny. Zapojují do tohoto 

procesu hlavně mladé lidi, kteří zde budou 

žít a na Židlochovicku se jim to úspěšně daří. 

Letos již čtvrtý ročník 
Meruňkobraní

Festival meruněk pořádaný městem Židlo-

chovice vstoupil letos již do 4. ročníku a byl 

navzdory obavám z tropických teplot do-

sud nejúspěšnějším. Jarní počasí tomuto ji-

homoravskému regionu přálo a fatálně ne-

ohrozilo úrodu pozdními mrazy. Chyběl však 

dostatek srážek, které by obohatily plody 

větší šťavnatostí. Sporé deštíky museli sada-

ři doplňovat umělým zavlažováním. Velmi 

krátké jaro přešlo dubnovými teplotami rov-

nou do léta a záhy dosahovalo tropických 

hodnot. Meruňky zrály jako o závod a pořa-

datelé se právem obávali o dostatek těchto 

krásných oranžových plodů, které jsou nos-

ným tématem tradičního Meruňkobraní. Ví-

kend 13.-14. července 2018, určený k akci, 

zastihl sklizeň meruněk takřka v poslední 

fázi. Navzdory obavám se však ukázal jako 

dosud nejúspěšnější. Uspokojil návštěvní-

ky bohatou nabídkou všeho, co z meruněk 

pochází, zejména prodejem čerstvě natrha-

ných meruněk, meruňkovými knedlíky, do-

mácími džemy, kompoty i koktejly, vše pou-

ze a jen ze zdejší meruňkové produkce.

Letošní úroda meruněk byla oproti 
loňsku více než trojnásobná

Z celostátního pohledu je letošní úroda me-

runěk odhadována Ovocnářskou unií Mora-

vy a Slezska na 2 500 tun. Je to více než troj-

násobek loňských 750 tun sklizených meru-

něk. Loňský deficit byl dle odborníků způ-

soben několika faktory. Pozdní mrazy a su-

ché jaro vystřídané náhlými přívaly dešťů za-

přičinily nemožnost ošetření proti houbo-

vým chorobám. Následoval smutný pohled 

na zprvu nadějnou úrodu, která hnila pří-

mo na stromech. Letošní úroda dělá radost 

svou bohatostí i kvalitou, i když si místy vy-

brala daň na menší šťavnatosti plodů. Zvýše-

ná úroda se projevila lokálně i na nižších ce-

nách daných místními obchodníky či mož-

ností samosběru přímo v sadech. Nebýva-

lá úroda, urychlené zrání s nástupem tropic-

Jsme zvyklí, že v našem zeměpisném pásmu sklízíme jedno z nejchutnějšího a zdraví 
prospěšného ovoce, kterým jsou meruňky, nejdříve v polovině července. Klimatické změny se 
projevují na veškeré vegetaci a vysoké teplotní hodnoty už třetím rokem urychlují zrání nejen 
ovoce, ale mnoha dalších plodin. Čím dál víc se vtírá myšlenka, že nám pomalu, ale jistě mizí 
čtvero ročních období, které budou znát naši potomci nejspíš jen z literatury.

Horký 
meruňkový 
festival
Tropické teploty urychlily zrání

Ing.Jan Vitula, starosta Židlochovic

Spolek elegantních dam v prvorepublikovém stylu
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kého léta a místy přezrávání či padání plo-

dů, způsobily i mimořádné zásoby „mače“ 

na zpracování destilátu. Říká se, že meruňko-

vice léčí, kudy teče, pokud se užívá přiměře-

ně. Moravské pálenice jedou v plném provo-

zu a zakázky přesahují tentokrát až do mě-

síce září.

Ve znamení návratu k tradicím 
a oslavám vzniku Československa

Židlochovický meruňkový festival se le-

tos váže k tradicím svých předků a vyjadřu-

je zároveň úctu k založení první samostatné 

Československé republiky. V tomto duchu 

se nesl kulturní a gastronomicko společen-

ský program svátku tradičního regionálního 

ovoce tj. pěstitelsky uznávané Židlochovické 

Fenzovy úrodné meruňky. 

Jak v úvodu zmínil starosta města Židlo-

chovice, Ing. Jan Vitula „trend vyhazování 

všeho starého se ukazuje mnohdy jako před-

časný a z tradičních věcí je třeba brát dob-

rou podstatu, navázat na ni a dál ji rozvíjet“. 

Za svými slovy „o tradicích nestačí jen mlu-

vit, ale uvádět je do reálného života“ si sto-

jí i Lenka Betášová, odpovědná referent-

ka RTIC, která stála u první myšlenky a zro-

du Meruňkobraní. Za podpory starosty měs-

ta i zastupitelů, několika sponzorů a hlavně 

týmu nadšenců je dnes festival vyhledáva-

nou akcí. Každým ročníkem stoupá návštěv-

nost v desítkách tisíc (vstupné se zde nepla-

tí), což přináší městu popularitu, mediální zá-

jem i jiná prospěšná pozitiva. Velkým dílem 

se zapojuje místní spolek Otakárek, sestáva-

jící z mladých lidí a rodin, kteří dobrovolnými 

aktivitami dávají krásný příklad svým vrstev-

níkům. Sami vyrábí na profesionální úrovni 

domácí produkty, sází ovocné stromky a ří-

kají, že jejich povinností je vracet přírodě 

dluh, který k ní máme.

Velká gastronomická show 
s hvězdami kulinářského nebe

Ke koloritu slavnosti patřil i řemeslný jar-

mark zaplňující celé náměstí, stánky s občer-

stvením a krajovými dobrotami všeho dru-

hu. V průčelí náměstí se na monumentální 

scéně s obří obrazovkou odehrával stěžejní 

program festivalu. Stovky očí se upíraly k po-

diu, kde se v kuchařské show střídaly popu-

lární osobnosti výsostné kulinářské scény. 

Jsme národem zvídavým a soutěživým 

a rádi přihlížíme, jak se dílo někomu daří (ob-

čas i nedaří : )), ale hlavně rádi ochutnává-

me zvláštnosti i klasiku z rukou mistrů ku-

chařů. Zatímco Martin Beránek, šéfkuchař 

z Nosislavi, jehož vášní je cukrařina, připra-

vuje své „Merinque“ – meruňkové želé cré-

me Chantilly s kandovanou růží, hned ved-

le chystá první český šéfkuchař jedlého hmy-

zu Petr Ocknecht před zraky diváků „Bource 

morušového na meruňkách, badyánu a víně, 

zakápnutého pistáciovým olejem“. Tento 

propagátor hmyzích pokrmů říká, že ve svě-

tě to není nic tak nového, ale Evropané se 

prozatím štítí a nejí hmyz proto, že máme 

přebytek jiného jídla. Vařil už cvrčky, šváby 

i červy. Pro většinu diváků bylo tohle bour-

cové menu menší drama, přesto se našlo ně-

kolik jedlíků, kteří si pro ochutnávku přišli 

přímo k podiu. V programovém pořadí se vy-

střídali v komentované kuchařské show další 

velké hvězdy, jako zcestovalý a zkušený Jan 

Rimpler se svou školou vaření KULINER pro 

děti i dospělé, který vařil „nadívaná bažan-

tí prsa s omáčkou z meruněk, rakytníkovým 

zelím a perníkovým knedlíkem“, na něj na-

vazoval Petr Veigl s asistencí dětí s přípravou 

„zapečených meruněk s mandlovou droben-

kou a medem“ a unikátní „kouřící meruňko-

vou zmrzlinou“. Významným hostem show 

byl Master Chef Martin Svatek, šéfkuchař 

a porotce národního týmu kuchařů a cukrá-

řů AKC ČR, jehož nejoblíbenější kuchyní je 

právě ta česká, kterou propaguje a vaří, ten-

tokrát cíleně z meruněk.

Meruňkové nadělení 
završily soutěže

Nebyla by to gastronomická slavnost, aby 

se nesoutěžilo v pojídání toho kterého po-

krmu. Zde tematicky šlo o zdolání pyramidy 

kynutých knedlíků naplněných meruňkami. 

Knedlíkovým králem slunečního města se 

stal český rekordman Kamil Hamerský, kte-

rý snědl za 15 minut 20 knedlíků. Cena pro 

vítěze mu právem náleží a dá se věřit tomu, 

že byl na příštích 14 dní zcela nasycen. Děti 

se s odvahou seřadily na podiu k soutěži 

o největšího jedlíka čerstvých meruněk. Ro-

diče drželi palce s nadějí i obavou, ale všech-

no dobře dopadlo. Vítězný hoch zářil úsmě-

vem a zábavu dětem nikdo nepokazil. Den 

určený k oslavě židlochovické meruň-

ky byl tropický, plný dojmů a mi-

mořádně úspěš-

ný. Jaký bude 

ten příští jubi-

lejní 5. ročník? 

Na to dá odpověď samotná příroda. Člověk 

může udělat mnohé, avšak matka příroda je 

mocný protivník.

Text a foto: Eva Kloudová

RECEPT na židlochovický 
meruňkový nektar
1 kg meruněk, 20 dkg třtinového cukru, 
šťáva ze 3 citronů (nebo půl čajové lžičky 
kyseliny citr.)

Přezrálé plody vypeckujeme, rozmělníme 
na kusy a podusíme s malým množstvím 

vody. Po rozvaření přidáme cukr, citro-
novou šťávu a rozmixujeme. Plníme 
do sklenic a při 85°C zavaříme. Kdyko-
liv během roku konzumujeme naředě-

né minerálkou či vodou. Je to ukryté slun-
ce a vitamínová vzpruha.

Petr Ocknecht, první kuchař jedlého hmyzu v ČR Šéfkuchař a cukrář Martin Beránek 
připravuje své „Merinque“

Jan Rimpler, šéfkuchař školy vaření KULINER
s moderátorkou Petrou Eliášovou

Soutěž v pojídání meruňkových knedlíků
 Foto: Martin Tajč
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Pod 
drobnohledem 
DTestu tentokrát plnotučné 
hořčice různých firem
Na mušku jsme si tentokrát s DTestem vzali hořčice. Chuťově fádním či tučným jídlům 
dodávají správný říz a palčivost. Vyrábí se z mletých semen zemědělské plodiny hořčice, 
octa, soli, koření a cukru. Kromě těchto závazných přísad může být hořčice uměle přibarvena 
a také chemicky konzervovaná, jak to výrobcům umožňuje potravinářská vyhláška 
331/1997 Sb. v platném znění. Podle způsobu mletí hořčičných semen, jejich barvy 
a případných dalších přísad se hořčice rozlišuje na plnotučnou, kremžskou a speciální.

Hořčice plnotučná je z jemně mletých se-

men neodtučněné hořčice bílé, z kilogramu 

semen se vyrobí asi šest kilogramů hořčice. 

Hořčice kremžská navíc obsahuje přídavek 

hruběji drcených semen hořčice černé, což 

jí dává štiplavější chuť a ve srovnání s plno-

tučnou má také více cukru. 

Hořčice speciální je obohacena zeleninou 

či ovocem nebo se upravuje různými přísa-

dami podle chuťových zvyklostí v jiných ze-

mích. Na etiketě musí být uvedeno, o jaký 

typ hořčice jde či jaká ochucující složka 

byla do výrobku přidána. Vůně a chuť – pro 

hořčici plnotučnou a speciální má být říz-

ná, palčivá; hořčice kremžská musí být na-

víc ještě nasládlá. Vzhled a barva je kašovitá 

hmota bez hrubých částic, barva jasně žlu-

tohnědá u přibarvených, šedožlutá u nepři-

barvených – tak zní standard pro hořčici pl-

notučnou. V hořčici kremžské musí být zře-

telné hrubé částice drceného semene hoř-

čice černé. V hořčici speciální pak částice 

přidané zeleniny nebo ovoce. Vyhláška, jejíž 

původ sahá do roku 1997, odráží dobu, kdy 

se prodávala hořčice pouze ve dvou základ-

ních druzích. V současnosti jsou dostupné 

i další typy hořčic lišící se především způso-

bem ochucení.

Dijonská hořčice je svým způsobem pra-

máti všech hořčic. Dijon v dávné minulos-

ti platil za centrum hořčicového světa. An-

glická hořčice konzistencí připomíná di-

jonskou. Na rozdíl od Dijonské, která je čis-

tě z tmavých semínek se vyrábí ze směsi 

bílých a černých hořčičných semínek, což 

způsobuje její výrazně štiplavou chuť. Také 

se při její výrobě používá kurkuma, která jí 

dává typickou výrazně žlutou barvu.Bavor-

ská hořčice se hrubší strukturou podobá 

kremžské, mívá však tmavou barvu. 

Kdo je vítěz a komu se chvály až 
tak nedostává

Výsledky testu byly tentokrát velmi vy-

rovnané. Výrobky na prvním a posled-

ním místě od sebe dělí pouhých 12 pro-

centních bodů.Vítězně testem prošly Al-

bert/Česká chuť Plnotučná hořčice (dobře, 

6,30 Kč/100 g) a v plastovém kelímku bale-

ná Boneco Hořčice plnotučná 400 g (dobře, 

3 Kč/100 g). Druhá jmenovaná navíc nabízí 

výhodný poměr mezi kvalitou a cenou.Po-

slední místo obsadila Tesco Mustard (uspo-

kojivě, 5,40 Kč/100 g). Důvodem byl přede-

vším slabší výsledek ochutnávky. 

Historicky hrála u hořčice 
důležitou roli

Málokterý potravinářský výrobek se může 

chlubit tak dlouhou tradicí jako právě hoř-

čice. Omáčku vyrobenou z drcených hoř-

čičných semínek totiž jedli již staří Říma-

né. Naštěstí se na ni nezapomnělo – záslu-

hu na tom mají především ve Francii. Histo-

ricky hrála hořčice důležitou roli. Ona a křen 

byly dlouhou dobu jedinými pálivými pří-

sadami, kterými mohli evropští kuchaři oz-

vláštnit své výtvory. Hořčici lze připravit 

po domácku a dlouho se tak i vyráběla. Prů-

myslová produkce přišla v 18., v českých ze-
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mích až v 19. století. Do tohoto testu byl vy-

braný druh, s nímž česká velkovýroba hořčic 

začínala – „obyčejnou“ plnotučnou.

Z obchodů hodnotitelé přinesli 16 vzor-

ků. Dbalo se přitom na to, aby se do koší-

ků dostaly všechny běžné způsoby bale-

ní – sklenice, plastové lahve i poněkud sta-

romódně vyhlížející bílé plastové kelímky.

Trocha chemie prozradí 
taje zrání a přípravy 

Začněme sušinou. Pod tímto pojmem se 

schovávají všechny složky hořčice, které v ní 

zůstanou poté, co se odpaří voda. Jde tedy 

o součet obsahu tuku, cukru, vlákniny a mi-

nerálů. Vyhláška předepisuje plnotučným 

hořčicím nejméně 20% obsah sušiny a žád-

ná z našeho výběru neměla problém před-

pisu vyhovět. Nejblíže minimální hranici se 

pohybovala ve skle balená hořčice znač-

ky Senf, naopak nejvyšší sušinou se mohla 

pochlubit značka Boneco, přesněji řečeno 

ta prodávaná v plastovém kelímku. Za pal-

čivostí hořčice stojí sirné sloučeniny sinal-

bin a sinigrin ukryté v bílých, respektive čer-

ných hořčičných semenech. Ovšem pozor, 

samotná semínka nepálí. K tomu, aby za-

čala, je potřeba aktivovat speciální enzymy 

myrosinázy, které štěpením zmíněných sir-

ných sloučenin palčivé látky vytvoří. 

Výroba hořčice nevypadá příliš složitě. 

Na začátku jsou hořčičná semínka. Pro plno-

tučnou hořčici se používají bílá, pro kremž-

skou bílá a černá. Semínka se podrtí a smí-

sí s ochucujícími přísadami. V případě kla-

sické plnotučné hořčice se používá cukr, 

ocet a koření. V dalším kroku se směs roze-

mílá najemno a pokračuje do zracích kádí. 

Právě asi desetidenní zrání udělá z hořčič-

né kaše skutečnou hořčici. Během něj to-

tiž začnou enzymy obsažené v hořčičné 

moučce pracovat, přičemž vzniká štipla-

vý allylisothiokyanát. Historicky sloužila 

hořčice nejen v kuchyni, ale i v medicíně. 

Středověcí lékaři zřejmě, aniž by to tuši-

li, odpozorovali její antimikrobiální úči-

nek. Dnes už víme, že za něj vděčí právě 

allylisothiokyanátu. 

Leckoho by možná nenapadlo, že by 

měl v hořčici hledat cukr. V chuti ho té-

měř dokonale maskuje palčivost hoř-

čičných semínek spolu s octem, nicmé-

ně vyhláška v našem případě trvá ale-

spoň na 5 % cukru. Ani zde výrobci ne-

šetřili a s množstvím cukru nebyly pro-

blémy. Vůbec nejvíce (7,5 %) ho obsaho-

vala hořčice značky Senf, konkrétně šlo 

o variantu balenou v plastovém kelímku, 

a stejnou hodnotu zjistila laboratoř i u 260g 

sklenice značky Boneco. 

Hořčici někteří výrobci 
dobarvují kurkumou

Nyní se dostáváme k nejdůležitější otáz-

ce: jaká je hořčice na talíři? Odpověď nám 

dal panel deseti posuzovatelů. Hořčice se 

ochutnávaly samotné a v průběhu ochut-

návky je zajídaly pečivem. Známkovalo se 

celkem šest parametrů – příjemnost textu-

ry a chuti, intenzita barvy, vůně a štiplavosti 

a poslední známka shrnula celkový dojem.

Popis ideálu jsme opět našli ve vyhlášce. 

Zákonodárci si plnotučnou hořčici předsta-

vují jako kašovitou hmotu bez hrubých čás-

tic řízné a palčivé chuti. Barva hořčice může 

být dvojí, záleží na tom, zda byla přibarve-

na. U nepřibarvených se počítá s šedožlu-

tou, u přibarvených se žlutohnědou barvou. 

Dodejme, že v našem výběru měla převažo-

vat žlutohnědá. Obaly deseti výrobků totiž 

deklarovaly použití dožluta barvicí kurku-

my nebo z ní získaného barviva kurkuminu. 

Zřejmě nejvýraznější rozdíly se ukázaly 

právě v intenzitě barvy. Nejčastější znám-

kou byla trojka, v případě značky Alba plus 

však padla velmi dobrá známka, a naopak 

velmi slabá barva hořčice Boneco balené 

ve 250g sklenici si vysloužila dostatečnou.

Také kurkumu ani kurkumina na obalu ne-

deklaruje.

Hořčice firmy Boneco v plastovém 
kelímku zabodovala nejvíc

Rozdalo se pět dobrých známek, zby-

lých 11 hořčic bylo uspokojivých. Nejvíce 

bodů posbírala značka Boneco, konkrét-

ně ta prodávaná v plastovém kelímku. For-

mu balení zdůrazňujeme záměrně, protože 

hořčice Boneco, tentokrát balené do 250 g 

a 260 g sklenic, se umístily mezi výrobky 

s nejnižším skóre, 260 g sklenička pak získa-

la vůbec nejméně bodů. Na obranu hořči-

ce Boneco ve skle ale je nutné dodat, že ob-

sahovala nejméně kyseliny erukové, stejně 

jako hořčice Senf. Na vysvětlenou je dobré 

jen dodat, že kyselina eruková bývala i při-

rozenou složkou řepky, po vyšlechtění ji 

prakticky nemá.Tato kyselina ve větším pří-

jmu škodí především srdci, zatímco u řep-

ky je tento problém vyřešený, na genetiky 

zatím jen čeká jí příbuzná hořčice. Nejvyš-

ší hodnotu zaznamenala laboratoř u hořči-

ce značky Neli. Další nepříjemnou složkou 

hořčic bývala konzervační látka, kyselina 

benzoová. Zatímco ještě v osmdesátých le-

tech minulého století byl výrobek konzer-

vován 0,15 % (1 500 mg/kg) kyseliny benzo-

ové. V testovaných hořčicích se jí naměřilo 

od 633 do 733 mg/kg, legislativní limit je 

1 000 mg/kg. Lze tedy říci, že v tomto ohle-

du jsou na tom dnešní hořčice s éčky lépe 

než tehdy. A tak na úplný závěr lze už jen 

konstatovat, že hořčice se může obejít bez 

konzervantů, bakterie mají prostě v tomto 

případě smůlu.. Důvodem jsou v hořčici při-

rozeně panující mikrobům nepříjemné po-

měry. Kombinace kyselého prostředí a všu-

dypřítomného allylisothiokyanátu sama 

o sobě stačí, aby se v hoř-

čici bakteriím nedařilo.

Eugenie Línková 

ve spolupráci s DTestem
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biopotraviny

Marmeládová královna 
Romana Šafránková

Romana Šafránková vyrábí své marmelády 

v rodinné manufaktuře Marmelády Šafrán-

ka ve Čtyřkolech. Vaří je v měděných pán-

vích, ručně po malých dávkách z českého 

ovoce, s minimálním množstvím třtinové-

ho cukru, s bylinkami a přidáním nejkvalit-

nějšího alkoholu. Bez zahušťovadel, pekti-

nu, stabilizátorů, ochucovadel. Její výrob-

ky nesou titul Nejlepší marmeláda na svě-

tě 2015, v témže roce se staly také vítězem 

Regionální potraviny Středočeského kraje, 

obdržely Merkurovu zlatou medaili od Hos-

podářské komory České republiky a značku 

Kraje blanických rytířů. A její meruňky s le-

vandulí a medem byly vyhodnoceny jako 

nejlepší bio výrobek rostlinného původu le-

tošního roku.

Pracovala jste jako personalistka 

v nadnárodních společnostech a jezdi-

la po světě. Co způsobilo, že jste opus-

tila své zaměstnání a vrhla se na výro-

bu marmelád?

Začala jsem přemýšlet o vlastnoruční pří-

pravě marmelád a když se můj syn až po uši 

zamiloval do palačinek s jahodovým dže-

mem, bylo rozhodnuto. V roce 2002 jsem 

uvařila svoji historicky první várku. Bez che-

mie, pektinu, zavařování a s mnohem men-

ším množstvím cukru. Z deseti skleniček 

se záhy stalo dvacet pro kamarády, z těch 

stovky pro kamarády kamarádů… 

Začátky jistě nebyly jednoduché. 

To jste všechno zvládala sama?

Jak se to vezme. Byla jsem sama, ale měla 

jsem jako podporu mé děti a dvě kamarád-

ky. Přistupuji ke každému začátku tak tro-

chu bez plánování, takže jsem na počáteč-

ní chaos zvyklá a patří to k mojí povaze. Pa-

matuji si, jak jsem jedním uchem poslou-

chala v televizi rozhovor s nějakou dámou, 

která vyprávěla o skvělých marmeládách 

a já při tom v kuchyni ty moje džemy zrov-

na připravovala. Bylo to ke konci června, tak 

jsem si řekla, že to zkusím také a hned jsem 

nakoupila 150 kg jahod a začala.

S marmeládou citron a mojito jste 

vyhrála před třemi lety Mistrovství 

světa marmelád v anglickém Cumbrie. 

Mezi dvěma tisíci soutěžícími z celého 

světa jste získala dokonce hlavní, dvo-

jitou zlatou cenu. Jaký to byl pocit?

Byl to opravdu krásný zážitek. Ale to, že jsem 

vyhrála to nejvyšší ocenění, dvojitou zlatou 

medaili, jsem zjistila až v Cumbrii na zámku 

v Dalemainu a to bylo opravdu šokující. Jela 

jsem si tam těch dva tisícekilometrů pro zla-

tou medaili a když jsem se na tabuli mezi vy-

psanými výherci nenašla, myslela jsem, že 

jsem se spletla já nebo oni. Ale potom jsem 

se otočila a moje marmeláda byla vystave-

na jako nejvyšší vítěz na speciálním místě 

a to mi vehnalo slzy do očí. A ještě když se 

kolem mě všichni seběhli a začali mi gratulo-

vat, byl to úžasný zážitek.

Jak jste vůbec přišla na myšlenku 

vaše marmelády na mistrovství při-

hlásit?

V době, kdy byl u nás pojem bio ještě téměř neznámý, nakupovala Romana Šafránková ze 
Čtyřkol ovoce a zeleninu od prvních zemědělců, kteří při pěstování nepoužívali chemii. 
A zkoušela je zavařovat. Z nadšení pro zdravou výživu se pro ni stala z hobby obživa.

Téměř polovina jejích produktů je bio

Meruňky s levandulí a medem - Nejlepší 
rostlinný biovýrobek 2018
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Už asi pět měsíců před touto soutěží jsem 

poslala první uvařené džemy do jiné sou-

těže v Anglii, která na mě vyskočila z in-

ternetu. Přišlo mi to zajímavé, že je možné 

soutěžit o nejlepší džem nebo marmeládu, 

tak jsem hledala dál a hned další soutěž, 

kterou jsem našla, bylo Mistrovství světa 

originálních marmelád v Cumbrii.

Uspěla jste i s dalšími marmeláda-

mi, kromě dvojité zlaté medaile jste 

si přivezla také tři stříbrné a jednu 

bronzovou. Proč si myslíte, že vaše 

marmelády porotu v Cumbie tak zau-

jaly? V čem jsou jiné?

Na tuto otázku jsem si odpověděla při 

ochutnávání otevřených vzorků v Anglii. 

V mých marmeládách je mnohem men-

ší množství cukru a vysoký podíl ovoce, 

nejsou zahuštované přidaným pektinem 

a proto mají i více chuti ovoce. Ale úplně 

nejdůležitější je vařit s láskou.

Kromě klasických marmelád připra-

vujete i marmelády méně obvyklé či 

dokonce neobvyklé. Kam na své ná-

pady chodíte?

Miluji vaření a to nejen marmelád a dže-

mů. Kdykoliv jsem vyjela do zahraničí 

a jedla nějaké dobré jídlo, snažila jsem se 

ho potom připravit i doma a tak to bylo 

a je s mými recepty. Vařím jen takové kom-

binace, které mi musejí chutnat. 

Pobýváte často ve Francii. Nachá-

zíte i tam pro svoji tvorbu inspiraci?

K Francii jsem měla vždy nějaký hezký 

vztah. Při mých návštěvách jsem vše vidě-

la romanticky a hlavně vždy obdivovala 

francouzskou přírodu a lásku Francouzů 

k jídlu a všemu dobrému. A před dvěma 

lety na Světovém veletrhu v Paříži, kde 

jsem byla reprezentovat Českou republi-

ku s mými výrobky, jsem po namáhavém 

dni odpočívala s kamarádkou na Mont-

martru a užívala si ruch Paříže, jsem po-

tkala svoji novou životní lásku. Přišel, při-

sedl si a zůstal.

Prvním místem v zahraničí, kde se 

začaly prodávat Marmelády Šafránka, 

byl luxusní londýnský obchodní dům 

Fortoman Maison, kam chodí nakupo-

vat i členové královské rodiny. Byl zá-

jem o vaše marmelády?

V tomto obchodním domě má právo pro-

dávat každý, kdo vyhraje nejvyšší ocenění 

po dobu jednoho roku. Tak jsem tuto příle-

žitost také využila. Během dvanácti měsíců 

si Londýňané nakoupili přes 2 500 skleniček 

Citronu a mojita.

Skleničky, v nichž je prodáváte, za-

ujmou na první pohled. Ty jste navrho-

vala sama?

Ne, ne. To jsem nenavrhovala sama, ale 

sama jsem si je vyhledala. A nebylo to vů-

bec jednoduché. Jsou sice trochu dražší, ale 

mají krásnou kvalitu skla a je v nich dobře 

vidět barva ovoce.

Ve Čtyřkolech máte vlastní výrobnu. 

Lze tam marmelády i zakoupit?

Ano, stačí zazvonit nebo zavolat.

Nedávno byla jedna z vašich nových 

marmelád oceněna v soutěži podpo-

rované Ministerstvem zemědělství 

jako jeden z nejlepších bio výrobků 

roku 2018. Jakou část vaší výroby bio-

výrobky představují?

Od roku 2017 máme bio ocertifikovaných 

asi čtyřicet procent výrobků. Tuto myšlenku 

jsem měla dávno, ale chtěla jsem vždy va-

řit jen z českého ovoce a českých bio ovoc-

nářů je ještě opravdu málo, takže je velmi 

složité pro všechny produkty české ovoce 

v bio kvalitě nakoupit.

Zůstala jste jenom u marmelád ane-

bo jste portfolio vaší nabídky rozšířila 

i o další sortiment?

Stále zůstávám u výroby marmelád a dže-

mů. Jen jsem zařadila v tomto roce do pro-

deje jednodruhové medy dovezené z Fran-

cie a Pyrenejí.

Kterou marmeládu máte nejradě-

ji vy? A jaké marmelády chutnají va-

šim dětem? 

Já višňový džem, děti jahodový.

V mládí jste byla dorosteneckou mis-

tryní republiky v parkuru. Jezdíte ještě?

Mám na zahradě dvě úžasné kobylky Rebel-

ku a Majku, staly se z nich naše kamarád-

ky, jsou součástí rodiny. Myslím, že kdyby 

v sobě neměly takovou tu vrozenou koň-

skou plachost, sedly by si s námi na tera-

su a pily s námi kávu. Jezdím už ted málo 

a více vedle nich chodím.

A otázka na závěr: Stále je čas mar-

melád a džemů. Jakou radu byste dala 

těm, kteří si je doma sami připravují?

Nebojte se vařit bez chemie a vařte s láskou.

Bohumil Brejžek

World´s Original Marmalade 
Awards Dalemain Cumbrie 
(Mistrovství světa marmelád 
v Cumbrii v severní Anglii) 
je nejprestižnější soutěží 
marmelád na světě. Letos 
se konala již po třinácté 
a zúčastnili se jí soutěžící 
ze třiceti zemí světa s více 
než třemi tisíci vzorky 
marmelád. Vítězkou se stala 
Janice Miners z Cornwallu 
s marmeládou Grapefruit 
a Gin.

Bio malinový džem

Výroba švestkové marmelády Nejlepší marmeláda světa roku 2015 - Citron s mojitem
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IČO: ..................................DIČ:  ..................................... e-mail: ...............................................................................Tel.: .......................................

Datum:  ..............................................  ...............................................................................
Razítko a podpis

složenkou fakturou

ZPŮSOB ÚHRADY:

a) složenkou, kterou vám na vyžádání zašleme

b) bankovním převodem na účet č.: 3212751379/0800, musí být uveden variabilní symbol – novým předplatitelům bude obratem přidělen. 

Bez variabilního symbolu nebude možné identifi kovat platbu! Prosíme o zaslání e-mailové adresy!

 V případě potřeby daňového dokladu volejte na tel.: 585 750 810, mobil: 774 774 280 nebo pište na e-mail: ucetni@agriprint.cz, 

 nejpozději do 15 dnů od provedení platby předplatného.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: 

1) na internetu na adrese www.agriprint.cz;

2) mailem na adrese ucetni@agriprint.cz;

3) telefonicky a faxem 585 750 810, mobilem 774 774 280;

4) písemně na adresu redakce s uvedením adresy plátce, adresy doru-

čování (pokud je jiná než plátce).



Potravinářský
obzorMAGAZÍN PRO ČESKÉ POTRAVINÁŘE A SPOTŘEBITELE
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Potravinářský
obzorMAGAZÍN PRO ČESKÉ POTRAVINÁŘE A SPOTŘEBITELE

Nejlepší v prevenciNejlepší v prevenci
kardiovaskulárních kardiovaskulárních 

onemocněníonemocnění
je řepkový olejje řepkový olej

Kontrol v oblasti Kontrol v oblasti 
hygieny potravin 
v prvním pololetí v prvním pololetí 
mírně přibylo, mírně přibylo, 
závad je ménězávad je méně

Pivo se Pivo se 
přestává pít přestává pít 
v restauracíchv restauracích

Zahrada Čech Zahrada Čech 
připomněla sto let připomněla sto let 

republikyrepubliky

Čerpací stanice Čerpací stanice 
místo místo 
supermarketu?supermarketu?
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90 Kč

Biopotraviny 
získají nová 
pravidla
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