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Hodnotitelskou komisí, která se konala dne 15. 5. 2018 na Zahradě Čech v Litoměřicích,
skončilo soutěžení potravinářů v soutěžích o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje“ 
– 9. ročník a „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ –
11. ročník.

Obě soutěže byly zařazeny do tzv. Rodinného stříbra Ústeckého kraje – projekty, které svým 
významem a rozsahem přesahují Ústecký kraj. Tento projekt je finančně podporován 
Ústeckým krajem a je organizován pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Několik čísel o účasti v soutěžích:

Za rok 2018:

 v soutěži Regionální potravina soutěžilo 42 výrobců s 208 výrobky – vyhodnoceno 
bylo celkem 9 vítězných výrobků – po jednom v každé kategorii

 v soutěži Přemysla Oráče soutěži 45 výrobců s 227 výrobky – vyhodnoceno bylo 
celkem 14 výrobků – v každé kategorii jeden a dále hodnotitelská komise udělila 
12 mimořádných ocenění schválených hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem 
Bubeníčkem

Od počátku soutěží:

 Přemysl Oráč – 11. ročník od r. 2008 za toto období se do soutěže přihlásilo 
1630 výrobků

 Regionální Potravina – 9. ročník od počátku soutěže – za toto období se do soutěže 
přihlásilo 1561 výrobků a oceněno bylo 76 vítězů

Velký úspěch v těchto soutěžích zaznamenal v tomto roce Okres Most, kde z 9-ti vítězných 
výrobků soutěže Regionální potravina si zlato odnesli 3 potravináři, a to: BILBO šmak s.r.o. za 
Venkovskou pečeni, Olga Syrovátková, Zámecké sady Chrámce za 2 výrobky: Ušlechtilá 
odrůdová pálenka hrušková MADAM VERTE, Sušené bio-hrušky a Petr Eminger za 
Krušnohorský med květový smíšený
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V soutěži Přemysla Oráče pak z Mostecka bodovali Vojtěch Strauss (Gothajský salám), 
Uzenářství Ježek s.r.o. (MO – Salám s pepřem), Karla Ščepková (Karlátka – švestková povidla 
jednodruhová), MIPO Market s.r.o. (MO – Kolekce ovocných pohárů)

Samozřejmě, že nejen z těchto ocenění v Mostě máme radost, ale vážíme si všech našich 
potravinářů a zemědělců, nejen těch, kteří se v soutěži umístili – dlouholetí výrobci se 
skvělými výrobky jako např. Chovaneček s.r.o., Jakub Laušman z Držovic, Barbora Marešová, 
Eva Parásková, Jiří Ondečko, Jitka Horčičková (zdobené perníčky – přímo umělecká díla), 
Žatecký pivovar spol. s.r.o., Ing. Stanislav Štrympl, Michal Ryšavý, Ing. Radek Geletič, Petra 
Peštiková prezentují velmi dobře Ústecký kraj a severočeské potravinářství a zemědělství.

Hodnotitelská komise musela být rozdělena do 2 skupin vzhledem k vysokému počtu 
soutěžících výrobků. Tvořili ji zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu
Ústeckého kraje, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské 
komory ČR + pozorovatel ze SZIFu. Komise měly složitý úkol z tak vysokého počtu výrobků 
vybrat ten nejlepší. Hodnotily se senzorické vlastnosti, technologický postup, složení 
výrobku, nadstandardní hodnoty a etikety na výrobcích. 

V průběhu soutěží byly zjištěny nedostatky na etiketách a na podzim 2018 se uskuteční 
podzimní školení jen k etiketám za účasti odborníků MZe a SZIF, abychom už tyto nedostatky 
odstranili. Ne všichni výrobci byli s hodnocením spokojeni, ale bohužel musí se dodržovat 
pravidla a z každé kategorie může být vyhodnocen jen jeden vítěz.
 Stejně jako my, tak všechny OAK, které v krajích organizují tuto soutěž, poukazují na 
přílišnou byrokracii. Máme i další připomínky k této soutěži. Proto uspořádáme společné 
jednání s jednotlivými koordinátory v krajích a zašleme MZe a SZIF náměty na zjednodušení 
této soutěže, aby lépe plnila svůj účel.

Projekt Regionální potravina 2017-2018 letos končí a MZe a SZIF budou zpracovávat nová 
pravidla pro výběrové řízení, proto se chceme k této problematice vyjádřit, a pevně věřím, že 
s našimi argumenty uspějeme.

Děkujeme:

 všem potravinářům, zemědělcům a zpracovatelům za velmi úzkou spolupráci a 
trpělivost a za to, že prezentovali velmi dobře Ústecký kraj

 Ústeckému kraji za finanční podporu v soutěži o „nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ a za aktivní účast a podporu v 
hodnotitelské komisi zástupcům Ústeckého kraje

 všem dozorovým orgánům (SZPI, KVS) za velmi úzkou a odbornou spolupráci s naší 
OAK Most, která tyto soutěže organizuje

 velké poděkování patří týmu OAK Most, jmenovitě:

o Radce Plaché

o Monice Plaché

o Bc. Lence Skalské

o a externím spolupracovnicím – Míše a Kamile Plachých, Markétce Škrabákové, 
Haně Mitošinkové, Marii Rejmanové, Ing. Jaroslavě Šamsové a pracovnicím ze 
SZPI v Ústí nad Labem, bez kterých bychom již nemohli takovéto akce 
organizovat



Je to práce velmi náročná ale přináší nám nakonec vždy uspokojení, když vidíme, že má pro 
propagaci potravinářů velký význam.

Těšíme se na Vás na všechny v příštím roce 2019!

V Mostě, dne 15. 5. 2018
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