


TÝDEN CHLEBA  2017

• V loňském roce jsme uspořádali v rámci Severočeských 
farmářských trhů tematickou akci zaměřenou na jednu z 
nejzákladnějších potravin – chléb.

• Akce se zúčastnili čtyři pekaři, kteří pravidelně s chlebem jezdí na 
námi pořádané farmářské trhy: Pekárna Pe-Du, Dubí; Vopek –
pekárna Povrly; Pekárna Tisá (D. Španbauer) a Pekárna Branka, 
Rakovník.

• Kromě informací o výrobě chleba a jeho složení a výstavky náčiní 
používaného k výrobě chleba byla stěžejní soutěž o 
„Pětihvězdičkový chléb Severočeských farmářských trhů“.

Soutěž měla tři kategorie:

- Pšenično-žitný kváskový chléb

- Žitný chléb

- Chléb speciální



TÝDEN CHLEBA  2017
V soutěži se sešlo 14 vzorků chleba.

Hodnotila veřejnost – návštěvníci farmářských trhů – formou ochutnávky jednotlivých vzorků, 
hodnocením od 1 (nejméně) do 5 (nejvíce). Poté se spočítal celkový průměr hodnocení daného 
chleba, a pokud obdržel průměrnou známku nad 4,5, získal ocenění „Pětihvězdičkový chléb 
Severočeských farmářských trhů“.

Oceněno bylo 7 chlebů.
Výrobci si pak oceněné chleby označili diplomem, který jsme jim vytvořili. 
Pekařům na základě této akce stoupl prodej ochutnávaného a hlavně oceněného 
chleba.



TÝDEN CHLEBA 2018

Pro rok 2018 akci rozšíříme na Týden chleba Ústeckého kraje 
a přidáme další aktivity a zapojené pekárny.

Týden chleba 2018 proběhne od 15. do 21. 10. 2018 ve 
spolupráci s Ústeckým krajem a pod jeho patronací.

Termín byl zvolen s odkazem na 16. 10., kdy se slaví  
Mezinárodní den chleba.

Týden chleba Ústeckého kraje 2018

1. Soutěž o nejchutnější chléb Ústeckého kraje 

2. Prezentace chleba na Severočeských farmářských trzích 



TÝDEN CHLEBA  2018 –
Soutěž o nejchutnější 
chléb Ústeckého kraje

Soutěž o nejchutnější chléb Ústeckého kraje 

• Soutěž pro pekárny z Ústeckého kraje

• 16. 10. – Ústí nad Labem, budova krajského úřadu 

• Hodnocení dodaných vzorků odbornou komisí na jednom místě v 
jeden čas

• Oddělené soutěžní kategorie

• Ocenění – diplom, plaketa, soška – slavnostní předání oceněným 
výrobkům proběhne v rámci největší letošní akce v ÚK – oslav stého 
výročí vzniku ČSR na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích ve dnech 
16.–28. 10. 

• Akce Týden chleba ÚK bude mít velkou marketingovou podporu v 
regionálních i celostátních médiích.



TÝDEN CHLEBA  2018 –
Soutěž o nejchutnější 
chléb Ústeckého kraje

Podmínky soutěže

• Soutěže se mohou zúčastnit pekárny, které pečou chléb na území Ústeckého kraje.

• Soutěžní kategorie: 

- Pšenično-žitný chléb

- Žitný chléb (obsahující nejméně 90% podíl mlýnských obilných výrobků ze žita)

- Chléb speciální (všechny ostatní druhy)

• Hodnocení proběhne formou senzorického zhodnocení dodaných vzorků porotou složenou ze zástupců odborníků, odborných 
škol, Ústeckého kraje, SZPI a pořádajícího spolku. 

• V každé kategorii bude vybrán jeden vítěz, případně porota může udělit i další ocenění.

• Vzorek k hodnocení bude mít formu jednoho kusu (bochník, šiška, cihla…) chleba, který bude na místě prezentován a poté 
nakrájen. Je nutné doručit ho v den hodnocení do určeného času do budovy krajského úřadu.

• Každá pekárna může přihlásit libovolný počet druhů chleba do libovolné kategorie.

• Vítězové mají povinnost dodat odpovídající množství oceněného chleba pro účely promoakcí (prezentace projektu na trzích a na 
akci 100 let ČSR.



Prezentace oceněných výrobků soutěže na SFT
17. 10. Děčín, 18. 10. Ústí nad Labem, 19. 10. Teplice, 20. 10. Chomutov 

• Samostatný promostánek s ochutnávkou oceněných 
výrobků a prezentací vítězných pekáren

• Soutěž pro pekaře účastnící se farmářských trhů –
Pětihvězdičkový chléb SFT

• Ocenění – diplom

• Podpora prodeje zúčastněných pekařů

TÝDEN CHLEBA  2018 – Prezentace na 
Severočeských farmářských trzích



Prezentace oceněných výrobků  
na akci 100 let vzniku ČSR
26. – 28. 10. výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice 

• Samostatný promostánek s ochutnávkou oceněných 
výrobků a prezentací vítězných pekáren

• Slavnostní předání ocenění jednotlivých kategorií v rámci 
programu akce

• Možnost prezentace oceněných pekáren (promo, prodej, 
marketingové materiály…)

TÝDEN CHLEBA  2018 – Prezentace na akci 
100 let ČSR



TÝDEN CHLEBA  2018 – Partneři

Navrhovaní partneři Týdne chleba 
2018

• Ústecký kraj

• Svaz pekařů a cukrářů

• odborné školy s učebním oborem pekař (při zapojení 
více škol je možné udělat i pro ně samostatnou 
kategorii soutěže)

• Hospodářská komora

Mediální partneři: Český rozhlas Sever, Deník, 
regionální televize, e-deníky



KONTAKT

Český um – Artificium Bohemicum, z.s.
Skala u Doks 51 , 472 01 Doksy
kancelář: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6

Klára Polívková, tel.: 721 172 297 
polivkova@ceskyum.cz

Adam Weber, tel.: 602 893 049
weber@ceskyum.cz


