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Editorial
Strašák s názvem zdražení potravin

Pod sílou stále se opakujících zpráv, jak dál máslo zdra-

žuje jsem si v jednom ze supermarketů koupila hned dvě 

namísto Ramy, cena mne přece nezruinuje. A přiznám se, 

že po sdělení v jedné z televizí, kde tzv. odbornice na po-

traviny prohlásila, že na Vánoce nebudou ani vejce, más-

lo bude na 60 korunách a zdraží i brambory, hned jsem si 

na internetu našla tři největší dodavatele potravin s donáš-

kou do bytu. Je to Košík, Rohlík a Koloniál. Vejce nejen, že 

nechyběla, bylo jich tam mnohem víc a ve větším výběru, 

máslo svou cenou určitě teď ani o Vánocích nikoho nezruinuje a brambory z českých polí 

taky jistě chybět v rejstříku nabídky supermarketů nebudou. Tohle všechno trapné vyhro-

žování mi připomenulo doby, kdy si lidé kvůli strachu ze zdražení lili benzín do vany a plnili 

rychle kanystry, aby vůbec mohli dál jezdit auty. Taky se po zdražení pohonných hmot nic 

tak závažného nestalo a pak se zase cena zhoupla dolů a bylo po stresech.

Pak to byl zase cukr, co měl tak zdražit, že ani cukerín nemohl zajistit klidu domácnos-

tem. Bylo to pár let před rokem 1990 a já v deníku o tom tenkrát informovala mezi 

prvními. Zprávu hned převzal rozhlas a já druhý den při nákupu v nejbližší prodej-

ně s potravinami zjistila, že všechen cukr je vyprodaný. I mne tenkrát zachvátila pani-

ka a v Makru jsem sáhla po prvním pětikilovém pytli a hrdě svou kořist dovezla domů 

a pochlubila se rodině. Když jsme ale pytel otevřeli, vykouklo na nás nepřeberné 

množství malinkých sáčků s cukrem ke kávě a já teprve pak pochopila, proč ten nákup 

byl poněkud dražší než jindy a zastyděla se nad svou momentální hamižností.

U současných zpráv o radosti dietologů z toho, že s cenou másla lidé dají opět přednost da-

leko zdravějším rostlinným tukům jsem si zase vybavila slova profesora Jiřího Davídka z po-

travinářské katedry Vysoké školy chemické technologické v pražských Dejvicích, který to-

hle tvrdil tak před 35 roky, za to tak před deseti lety si mne jednou pozval do své kanceláře 

na univerzitě a s vážnou tváří přiznal, že se mýlil a chce to napravit. Daleko zdravější jsou ži-

vočišné tuky, tedy sádlo a máslo a zdůrazňoval, ať omezím rostlinné tuky. Nestrašil sice hned 

rakovinou, ale uvedl několik dost pádných důvodů, proč vědci změnili názor a on s nimi.

A pak je tu článek publikovaný již před několika roky hned v řadě odborných světových pe-

riodikách s názvem Velká cholesterolová lež, jehož autorem je MUDr. Dwight Lundell. Uvádí, 

že jako kardiochirurg vykonal více než 5 000 operací srdce, a dnes přišel den, aby napravil 

svůj omyl lékařskými a vědeckými fakty. Spolu s dalšími kapacitami i on trval na tom, že one-

mocnění srdce je prostě důsledkem zvýšené hladiny cholesterolu v krvi. A tak podle něj bylo 

jedinou přijatelnou léčbou předepisování léků na snižování krevního cholesterolu a diety 

s velmi nízkým obsahem tuků. Stejně jako ostatní i on trval na tom, že taková dieta sníží hla-

dinu cholesterolu a výskyt onemocnění srdce. Už před léty bylo ale zjištěno, že skutečným 

důvodem onemocnění srdce jsou záněty stěn tepen, a toto zjištění vede pomalu ke změně 

způsobů, jakým budou onemocnění srdce a další chronické nemoci léčeny. Jak sám podotkl, 

ačkoliv 25 % lidí bere drahé statiny, obsažené v lécích na snížení cholesterolu, a i když jsme 

omezili i množství tuku v potravě, zemře i tento rok na onemocnění srdce více Američanů, 

než kdykoliv dříve. Jednoduše řečeno, shrnuje poznatky vědy MUDr. Dwight Lundell, bez zá-

nětů v těle není možné, aby se cholesterol usazoval na stěnách tepen a způsoboval onemoc-

nění srdce a mrtvice. Jsou to záněty, kvůli nimž se cholesterol usazuje.

Doporučovala se tak strava obsahující nízké množství tuků a vysoké množství polynena-

sycených olejů a sacharidů, aniž by kdo tušil, že si tím permanentně poškozujeme tep-

ny. Co je největším viníkem chronických zánětů? Odpověď je jednoduchá: je to přebytek 

jednoduchých vysoce zpracovaných sacharidů (cukr, mouka a všechny produkty, kte-

ré jsou z nich vyrobeny) a nadměrná konzumace rostlinných olejů omega-6, jako jsou 

sójový, kukuřičný a slunečnicový, které se nachází v mnoha zpracovaných potravinách. 

Omezte toto vše, varuje Lundell a doporučuje použití místo nich olivového oleje nebo 

máslo z mléka krav živených trávou.
 Eugenie Línková

 šéfredaktorka 
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Zůstaňme pane ministře u poslední-

ho roku vašeho působení v rezortu ze-

mědělství, jaké jsou výsledky? 

Pokud mám hodnotit rok 2017, je to před-

časné, není ještě kompletně uzavřený. Mu-

síme ještě chvíli počkat, než se zcela dokon-

čí sklizeň kukuřice na zrno, na siláž, budou 

venku z půdy brambory a cukrovka. Podívá-

me-li se na poslední 4 roky, co jsem ve funkci 

ministra, byl to rekordně dobrý rok agrární-

ho sektoru a druhý nejlepší této čtyřleté éry 

v zemědělství. Podařilo se mu odrazit se ode 

dna. Zastavila se mléčná krize, nedošlo k dal-

šímu poklesu v produkci vepřového, společ-

ně se zemědělci jsme i díky dílčím podpo-

rám zvládli sucho a mrazy. Po letech setrva-

lých poklesů se povedlo nastartovat růst bíl-

kovinných plodin, zvýšily se plochy s bram-

borami, cukrovkou, chmelem, zeleninou 

a rozšiřují se dál i ovocné sady. Lépe jsme 

na tom s produkcí hospodářských zvířat. Je 

to částečně i díky společné zemědělské poli-

tice EU, kdy jsme dokázali využít podpor pro 

citlivé komodity a rozvinuli systém národ-

ních dotací, kdy i my klademe důraz na tak 

zvaný druhý pilíř rozvoje zemědělské pro-

dukce. Mimo jiné je to například podpora ze-

lené nafty i pro účely živočišné výroby, wel-

faru zvířat a zvyšování kvality. Nastavili jsme 

podmínky těchto dotací tak, aby se země-

dělcům dařilo vracet k rozumnému selské-

mu způsobu hospodaření s vlivem na kraji-

nu a s jistotou podpory státu.

Nebudeme si zastírat skutečnost, 

že jak v zemědělství, tak v potravinář-

ství chybí lidé do provozů a to přede-

vším na manuální práci. Nedávno jste 

předložil vládě projekt zpracovaný 

MZe na základě požadavků podnika-

telů, kteří vzhledem k současné situa-

ci na trhu práce nejsou schopni zajis-

tit dostatek pracovníků. O co se kon-

krétně jedná?

Je pravdou, že chybí i do těchto provo-

zů lidé. Na druhé straně jsme dlouhé roky 

mluvili o vysoké nezaměstnanosti, to pak 

bylo v určitém rozporu se skutečností. Dnes 

jsme na jedné z nejlepších pozic v zaměst-

nanosti v EU, to je vyváženo růstem mezd. 

I tak je ale čím dál tím složitější sehnat pra-

covníky do zemědělské výroby. Proto jsem 

přinesl na vládu materiál pro příští rok , díky 

němuž se zvyšuje kvóta pracovníků z Ukra-

jiny přidělených právě pro agrární sektor 

o 1 500. Dnes usiluji o rozšíření tohoto čís-

la, protože v současné době akutně agrár-

ní sektor poptává 15 tisíc lidí. A je jen ško-

da, když brzdíme výkon naší ekonomiky 

i agrárního sektoru tím, že nemáme pra-

covníky. Přitom na Ukrajině je nezaměstna-

nost 15 %. Nabídkou pracovních míst u nás 

v zemědělství bychom totiž dokázali i po-

moci této zemi. Navíc, jsou to lidé kulturně 

a hodnotově nám blízcí.

Dalším z projektů, který jste inicio-

val je podpora podnikatelů v malých 

obcích, dokonce je již schválený vlá-

dou. Jaké jsou možnosti právě této cí-

lové skupiny dosáhnout na zvýhodně-

né úvěry?

Podporou podnikatelů v menších obcích cí-

líme na zlepšení obslužnosti venkova. Vláda 

tento materiál schválila, ale je třeba to ještě 

rozpracovat do konkrétní podoby, která se 

týká právě obslužnosti maloobchodu a cel-

kově obchodu jako takového. Chceme tak 

podporovat investice, které pomohou sní-

žit ztráty obchodů a zvýšit efektivitu tohoto 

sektoru. Při různých setkáních mi provozo-

vatelé říkají, co by jim konkrétně pomohlo. 

Potřebují peníze kupříkladu na novou výlo-

hu, na zateplení, chladicí pulty a další po-

třebné vybavení, díky čemuž by mohli být 

efektivní. Zejména nám jde o obce s obyva-

teli pod pětistovkou. Zamýšlíme se tak spo-

lečně s obcemi a kraji nad tím, jak nastavit 

nějaký určitý režim, aby obyvatelé měli lep-

ší dostupnost při nákupu potravin a stejně 

tak dalšího potřebného zboží. Jen tak bu-

dou mít podnikatelé ze vzdálených míst 

od větších center měst možnost se rozví-

jet. Záleží nám společně na tom, aby mladí 

lidé neodcházeli z venkova do měst. I proto 

jsme tady nastavili systém podpory s Čes-

komoravskou záruční a rozvojovou ban-

kou, která by mohla poskytovat podobné 

služby jako PGRLF, tedy podpory garanční-

ho rozvojového lesnického fondu. Jde kon-

krétně o dotace úroků z úvěrů. Jsou to in-

vestiční úvěry, kde se může odpustit část 

jistiny v rámci snížení de minimis (podpora 

malého rozsahu). Je sice také poskytována 

z veřejných prostředků a zvýhodňuje urči-

té podniky, kvůli své relativně nízké hodno-

tě ale nenarušuje hospodářskou soutěž, ani 

obchod mezi členskými státy.

Zároveň chceme podporovat v malých 

znevýhodněných obcích zaměstnance, 

kde by část sociálního pojištění na sebe vzal 

stát a těmto lidem by mohlo zůstat víc v pe-

něženkách. Oni ve většině případů musí do-

jíždět do zaměstnání, vozí ale taky své děti 

do školek a škol a to jistě měsíčně dost sto-

jí. Tato opatření s podporou by pomohla 

k tomu, aby se dál venkov nevylidňoval.

Měsíc září každoročně připomíná 

význam biopotravin a ekologického 

zemědělství. Jaká jsou čísla věnova-

ná této speciální sekci agrárního trhu?

Tady se tomuto sektoru daří. Jednak roste 

počet ekologických zemědělců a v tomto 

režimu jich dnes hospodaří na 4 243. Ros-

te i počet výrobců biopotravin. Zvyšuje se 

i výměra půdy určená ekologickému země-

dělství, takže dnes jsme díky této skuteč-

nosti na druhém místě v EU. Přál bych si, 

aby tak, jak roste tato plocha, stejně rostly 

i podíly biopotravin v obchodní síti. Zjed-

nodušeně řečeno, to, co roste na plochách 

v režimu certifikované bio kvality, se do-

stávalo k čím dál většímu počtu zákazníků 

a aby se rozevřenost nůžek mezi plochou 

a podílem biopotravin dokázala snižovat.

Jak se podle vás vyrovnalo přede-

vším potravinářství s rušením kvót 

na mléko ? Nedošlo tak i k rozkolísá-

ní trhu s mlékem, zbytečnému a pře-

hnanému vybíjení krav v EU až s ko-

nečným dopadem na růst cen, kupří-

kladu másla?

S důsledky zrušení kvót na mléko se vy-

rovnává především zemědělství. Dodnes 

vidíme rozkolísání trhu po ukončení kvót 

na mléko. Za poslední 3 roky ale roste pro-

dukce mléka, zemědělci už nejsou tak 

sešněrováni a je třeba stabilizovat i potra-

vinářství. Nejde nám o to, abychom byli 

jen producenty, ale i zpracovateli. Snaží-

me se proto motivovat zemědělce k finál-

nímu produktu a s radostí mohu konstato-

vat, že se tomu tak děje. Na začátku mého 

působení bylo 50 mlékáren a dnes je jich 

už 180. To samé se stalo i s masným prů-

myslem, na začátku mého působení bylo 

430 maso zpracujících firem, dnes je jich 

přes 700. Trendy se mění a daří se motivo-

vat zemědělce i potravináře k tomu, aby 

rozšiřovali svoji činnost.

Zastavím se ještě u růstu cen másla. Tam 

hraje svou roli hned několik faktorů a urči-

tě na to má vliv i zvýšená poptávka po živo-

čišných tucích, jejichž je právě máslo hlav-

ní představitel. Ve světě ale došlo k výrazné-

mu poklesu produkce mléka na kontinen-

tech, odkud se nejvíc tato produkce vyvá-

žela a to je Austrálie a Nový Zéland. A když 

se tyto všechny aspekty potkají během půl 

roku, nutně se to promítne do růstu cen. 

Věřím ve stabilizaci, my navíc můžeme těžit 

z toho, že Česká republika má jednu z nej-

vyšších dojivostí v EU a my určitě dokáže-

me z toho vyzískat maximum.

Na závěr kacířská otázka. Na mi-

nisterstvu zemědělství byl vždy sil-

ný útvar náměstka pro potravinář-

ství, to se po roce 1990 zrušilo a potra-

vinářství se víc tzv. přehrálo na MPO. 

Není to špatně a neměl by být tento 

obor zase vrácen z hlediska tak úzké-

ho propojení na zemědělství do rezor-

tu Mze? V okolních státech ve většině 

případů tomu tak je.

Sektor potravinářské výroby stále spadá 

pod MZe, byť dílčí věci jako jsou podpo-

ry cukrářů, pekařů, mlynářů v operačním 

programu jsou pod MPO. V poslední době 

se Mze snaží podporovat co nejvíc potra-

vinářský sektor a v letech 2007-13 se věno-

valo na podporu potravinářství 5,5 miliar-

dy Kč. Byly to peníze jak z EU, tak z národ-

ních zdrojů. Teď na roky 2014-20 je částka 

připravená k čerpání na úrovni 9,5 mld.Kč. 

Jde jen o to, aby se vertikála správně roz-

točila, znamená to velký potenciál tuzem-

ského trhu.

Eugenie Línková

Funkční období jednotlivých ministrů české vlády se chýlí ku konci a totéž se týká i ministra 
zemědělství Mariana Jurečky. Byl v mnohém úspěšný a také jedním z nejdéle sloužících 
ministrů na MZe po roce 1990. Volby ale rozhodnou, kdo dál bude řídit rezort. V rozhovoru 
s Marianem Jurečkou jsme nejen bilancovali uplynulé období, ale vrátili jsme se i k některým 
palčivějším otázkám, které mají vliv na praxi jak v zemědělství, tak v potravinářství.

Žofínské fórum se opakovaně vyjadřuje k zemědělství a potravinářství

Ti nejlepší manažeři z agrárního sektoru se představili novinářům během 
tiskové konference na MZe

Ministr Marian Jurečka s bio zemědělci na tiskové konferenci biopotraviny
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Mise Kozel Ovozel

Touto básničkou 
se představuje 
kozel Ovozel 
na jednom 
z mnoha dárků, 
které dovezl 
tým Státního 
zemědělského intervenčního fondu nejlepším hráčům interaktivní hry Kozel Ovozel. Ta je 
určena především žákům prvního stupně, ale nejenom jim. Hra si získala během pár měsíců 
od svého startu hodně nadšených příznivců. Proto bylo na místě ty nejaktivnější odměnit. 
Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace se stala 
absolutním vítězem, její žáci nasbírali v loňském školním roce největší počet bodů. Zástupci 
z Fondu do této školy zajeli, aby dětem předali dárky osobně. Výlet to byl pro všechny 
zúčastněné velmi příjemný. Rádi bychom se o dojmy podělili.

Platební agentura Státní zemědělský in-

tervenční fond (SZIF) pomáhá českým ze-

mědělcům, ale myslí také na školáky. Má 

pod patronátem například projekt Ovoce 

a zelenina do škol, který v České republi-

ce běží už 9. rokem. Když kolegové z oddě-

lení pro školní projekty zaměřené na zdra-

vé stravování přemýšleli, jak zvýšit motiva-

ci dětí ke konzumaci ovoce a zeleniny, zro-

dil se nápad virtuální hry Kozel Ovozel. Aby 

to žáky chytlo, musí to být něco praktické-

ho, veselého a především „in“. Přesně tyto 

parametry mobilní edukativní hra má.

Aplikace, která je součástí projektu Ovo-

ce a zelenina do škol, nese jméno po svém 

průvodci – kozlu Ovozelovi. Děti na mobi-

lu nebo tabletu hravou formou odpovída-

jí na kvízové otázky a plní úkoly, například 

vysazují stromy a starají se o ně. Čím více 

správně zodpovězených otázek, tím více 

vysazených stromů a zároveň i více nově 

nabytých vědomostí. Hra je primárně urče-

na pro školáky prvního stupně, ale využíva-

jí ji také starší žáci a rodiče. Udělat kozla za-

hradníkem byl v tomto případě velmi dob-

rý krok. Přátelský kozlík totiž nejen vybur-

coval zájem dětí o zahradničení, ale také 

o zdravý jídelníček. Mobilní aplikace „frčí“. 

Svědčí o tom počet zapojených škol, žáků 

a také umístění na předních místech oblí-

benosti herních žebříčků. Protože si sbírá-

ní bodů, a tím i znalostí, zaslouží odměnu, 

rozhodli jsme se, že školy a jejich žáky prv-

ního stupně, kteří hrají nejintenzivněji, od-

měníme. Rozhodující byl stav ke konci loň-

ského školního roku. Školy, které získaly do 

30. června největší počet bodů, ale i ty, kte-

ré měly nejvíce hráčů v přepočtu na počet 

dětí na 1. stupni, odměna nemine.

Škola, která si vysloužila absolutní prven-

ství v počtu získaných bodů ve hře Kozel 

Ovozel, nese jméno Základní škola a Mateř-

ská škola Benešov. Nejedná se však o Bene-

šov u Prahy, ale o menší, leč krásnou a skvě-

le vedenou školu na Moravě. Nás všech-

ny ve Státním intervenčním fondu napros-

to šokovalo, že relativně malé množství dětí 

„nahrálo“ famózní počet bodů! Věřte ne-

věřte, bylo jich 354 642. Když si představí-

me, že byl každý bod udělen za vědomost 

o ovoci a zelenině, nezbývá než smeknout. 

Brzo jsme měli pochopit proč. Děti jsou uči-

teli opravdu dokonale motivované k tomu, 

aby dělaly leccos navíc a obohacovaly se 

tak neustále novými poznatky.

Za našimi šampiony jsme se vydali kon-

cem září až k Blansku. Cesta byla skutečně 

dlouhá, ale setkání stálo za to. Chtěli jsme 

ceny předat osobně a zároveň trochu po-

znat školu i děti. Na rozdíl od nás, kteří se 

o škole dověděli až v souvislosti s výhrou, 

pan ředitel Michal Balaščák nás, přesněji ře-

čeno Fond, už znal. Na školním pozemku 

totiž pro děti před časem postavili krásný 

dřevěný altán, a to díky dotaci z Programu 

rozvoje venkova, které SZIF administruje. 

Venku před vchodem už nás vítal pan ředi-

tel a dovedl nás za dětmi z prvního stupně. 

V hale školy byli všichni žáci prvního stupně 

připravení a natěšení na svou výhru. Když 

dva naši kolegové z Fondu mezi ně donesli 

velký vak se záhadným obsahem, seběhli se 

a napjatě čekali, co v něm bude. Za SZIF nás 

přijelo pět. Oblékli jsme si pro slavnostní 

příležitost trička s kozlem Ovozelem a při-

padali jsme si opravdu „šik“  Nechali jsme 

děti nejprve hádat, kolik asi nahrály společ-

ně bodů, ale žádný z jejich odhadů se ani 

zdaleka neblížil skutečnosti! Když jsme jim 

oznámili jejich rekord, ozval se nadšený po-

tlesk a vítězný křik. Nutno dodat, že jsme se 

jejich nadšením nakazili a jásali s nimi, stej-

ně tak i učitelé a pan ředitel.

Hlavní odměnou byla atletická školní 

sada. Při volbě této ceny jsme oslovili něko-

lik ředitelů škol a udělali jsme si malý prů-

zkum, co by školy nejvíc ocenily. Zdálo se, 

že jsme se trefili do noty učitelům i dětem. 

Abychom se cítili fit, nestačí jenom zdravě 

jíst, je třeba se také pořádně hýbat, sporto-

vat. Sada obsahuje pomůcky, díky kterým 

může být tělesná výchova pestřejší a zá-

bavnější. Umožní školákům trénovat běhá-

ní, skákání, házení a další aktivity. Děti hned 

výhru zkoumaly, prohlížely jednotlivé po-

můcky a hádaly, co vše s nimi budou moci 

hrát. Tím však výhry nekončily. Následovala 

pestrá škála stolních her na téma zdravý ži-

votní styl. Kromě společných dárků děti do-

staly i každý jednotlivě magnetky s kozlem 

Ovozelem a skládačku, která vybízí k luštění 

a vymalovávání rébusů s motivy ovoce, ze-

leniny a našeho kozlíka.

Protože jsme s dětmi chtěli navázat kon-

takt, pokládali jsme jim nejrůznější otáz-

ky k ovoci a zelenině. Při záludných otáz-

kách ani jednou nezaváhaly, nenechaly se 

zmást ani takovými chytáky, jestli je me-

loun ovoce – věděly, že jde o zeleninu – či 

zda se hlemýžď stane zeleninou, když vám 

na zahradě spase salát. Na to byl odpově-

dí pouze výbuch smíchu. S otázkou, zda je 

hříbek ovoce nebo zelenina, jsme si na děti 

nepřišli. Sborem zakřičely: „Nic!“ Děti nám 

zároveň potvrdily, že se nevymykají dlou-

ho zaběhnutému trendu, a to, že je ovoce 

ve větší oblibě než zelenina. Co se špenátu 

týká, ten by u školáků nejspíš propadl. Po-

těšitelné je, že dobře polovina dětí pomá-

há svým rodičům na zahrádce. Na dotaz: 

„A kdo si dělá sám svačinu?“ se hlásí třetina 

dětí. Prý si do ní dávají hodně ovoce i něja-

kou zeleninu.

Cílem naší cesty bylo po pravdě také zjis-

tit, jaké změny by školáci ve hře uvítali. 

Rádi bychom, aby hra zůstala pro děti zá-

bavná a atraktivní. Je třeba nejenom při-

dávat otázky, ale také inovovat, aby i v dal-

ším školním roce měla patřičný náboj a dě-

tem se líbila.

Školáci by například chtěli, aby kozel Ovo-

zel choval krávy, koně, králíky nebo dokon-

ce včelařil. Měl by mít pochopitelně víc ovoc-

ných stromů, nebo také pěstovat mrkev, 

maliny, hrášek, květiny a byliny. Jmenova-

li i méně známé stromy, jako mišpule a je-

řabiny. Kromě sklízení by mohl Ovozel za-

lévat, sekat trávu nebo hnojit. Jeden z žáků 

dokonce navrhoval, aby kozel jezdil do ci-

ziny pro semínka a pěstoval u nás exotické 

ovoce. Kozlíkova cesta by mohla vést na le-

tiště, ovoce a zeleninu bychom vozili i do ji-

ných zemí. Určitě by se dětem líbilo, kdyby 

kozel nejezdil jenom traktorem, ale mohl se-

kat kombajnem. Mohl by mít také větší vleč-

ku, kam by se vešlo víc ovoce. A rozhodně 

by měl jezdit rychleji, ale musel by nejprve 

opravit silnici 
Pan ředitel se nechal slyšet, že žáci mají 

díky kozlíkovi a Fondu předčasné Váno-

ce. Jako motivace pro druhé kolo hry je prý 

tato výhra něčím úžasným. Kdybyste slyše-

li závěrečný nadšený pokřik, pochopili bys-

te, že to nebyla planá slova. Na téhle škole 

se zdravému životnímu stylu a všemožným 

aktivitám opravdu daří.

Vrátili jsme se s novou motivací a výzvou. 

Z nápadů dětí je víc než jasné, že se urči-

tě nudit nebudeme. Odměnou pro nás je, 

že se hra dětem líbí a že své ovoce přinesla.

Nesmíme zapomenout uvést i ostatní školy, 

které se zasloužily o ceny. Místo klasických 

prvních 3 míst se SZIF rozhodl ocenit prv-

ních 5 škol za nejvyšší počet bodů a dalších 

5 škol podle počtu hráčů v přepočtu na žáky 

1. stupně. Všem posíláme velkou gratulaci.

SZIF

Pořadí Žebříček - nejvíce bodů v aplikaci Počet bodů

1. Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace 354 642

2. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 274 308

3. Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 223 936

4. Základní škola a mateřská škola Dolní Město 172 740

5. Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 165 167

Pořadí Žebříček dle počtu hráčů v přepočtu na počet dětí na 1. stupni.

1. Základní škola a mateřská škola Dolní Město

2. Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

3. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

4. Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna

5. Základní škola Zbečno, okres Rakovník

ou 

ů, 
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Nebývá to v Čechách zvykem 
dělat kozla zahradníkem.
Tenhle kozel je však jiný,
odborník na vitamíny!
Chytrost, co má v hlavě,
naučí tě hravě!
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Kvalitní potraviny 
na Zemi živitelce získaly svá ocenění
Letošní 44. ročník Země živitelky s tématem „Cesta zemědělstvím“ přinesl celou řadu zajímavých 
prezentací napříč všemi zemědělskými obory. Představena byly již tradičně zemědělská technika, 
chov hospodářských a domácích zvířat, potravinářská výroba, rybářství, myslivost, včelařství, 
technologie. Nechyběly ani ukázky tradic, vývoje a oslav českého zemědělství. Mezi největší 
expozici patřila již tradičně expozice Státního zemědělského intervenčního fondu s rozlohou 
408 m2 v pavilonu T1. Tato expozice zaujala především velkým množstvím prezentujících výrobců 
s certifikátem Klasa, či nositeli ocenění Regionální potravina. 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním 

potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 

2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční 

fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo 

KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při 

rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání 

s běžně dostupnými potravinami. Další informace 

a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou 

dostupné na stránkách www.eklasa.cz. 

o 

Oceněnými výrobky jsou:

Čerstvé mléko, Jogurt bílý, Vavřinecký tvaroh, 
Okrouhlický tvaroh, Čerstvý sýr Přírodní, Pařený sýr 
přírodní, Sýr sv. Barbory

Výrobce: Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o. 
Nově oceněné výrobky se vyrábějí převážně z mléka v biokvali-

tě „z vlastního dvora“, a to tradičními postupy s vysokým podílem 

ruční práce. 

Společnost Bio Vavřinec a Kosař je regionální výrobce mléčných 

výrobků značky Bio Vavřinec. Produkty Bio Vavřinec jsou součástí 

trhu s potravinami z produkce ekologického zemědělství od roku 

2011. Společnost klade důraz na výrobu ze základních surovin, bez 

přídatných látek. 

Choceňská kyška

Výrobce: Choceňská mlékárna s.r.o.
Choceňská kyška je zakysaný mléčný nápoj, který je typický pro 
svoji svěží a velmi jemnou chuť a hustou konzistenci. Je vyroben 
z českého mléka, hodí se např. do salátů nebo k přímé spotřebě. 

Choceňská mlékárna je ryze českou mlékárnou s více než osm-
desátiletou tradicí výroby mléčných produktů. Profiluje se na trhu 
především v segmentu tradičního pomazánkového, smetanových 
pomazánek, smetanových jogurtů a tvarohů. 

Dýně Hokaido
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Dýně Hokaido je po sklizni zpra-

covávána v co nejkratším mož-

ném čase, aby byla po zmraže-

ní zajištěna její přirozená barva, 

vůně a chuť. Vzhledem k šetrné-

mu a rychlému způsobu zpraco-

vání jsou zachovány ty nejlepší 

vlastnosti. 

Společnost AGRO Jesenice 

u Prahy vznikla po transforma-

ci bývalého zemědělského druž-

stva v roce 1992. Hospodaří 

na pěti a půl tisících hektarech 

zemědělské půdy a zaměstnává 

160 pracovníků.

MANKA řepkový olej za studena lisovaný, 
nerafinovaný, MANKA GRIL – STEAK
Výrobce: FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Manka řepkový olej za studena lisovaný, nerafinovaný 
má ideální poměr Omega 3 a Omega 6 nenasycených 
mastných kyselin. Je specifický pro svoji vůni a zajímavou 
oříškovou chuť. Manka GRIL – STEAK je spojením řepkového 
oleje, bylinek a koření vypěstovaných v Českém ráji. 

Společnost FABIO PRODUKT se sídlem v Holíně je ryze ro-
dinná firma, která letos slaví 25 let výročí od svého založení. 
Vyrábí rostlinné oleje vysoké kvality v srdci Českého ráje. Li-
suje za studena a oleje rafinuje pouze fyzikálně. 

Chléb Žitňák
Výrobce: NoVy Vacov, spol. s r.o.
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Nově oceněný Chléb Žitňák je žitný chléb 

vyrobený na bázi klasicky vedeného žit-

ného kvasu se 100% podílem žitné mou-

ky. Podíl kvasu v těstě zajišťuje přirozené 

kypření a dává výrobku příjemné senzo-

rické vlastnosti chlebové vůně a chuti, vy-

niká dlouhou trvanlivostí i v nebalené for-

mě. To vše bez použití jakýchkoli přídat-

ných látek. 

Pekárna Vacov byla založena v roce 

1960, společnost provozuje pekárnu 

od privatizace v roce 1993. V současnos-

ti vyrábí ucelený sortiment chleba, běž-

ného a jemného pečiva, které dodává 

do podstatné části jižních 

Čech i přilehlé 

části Plzeňské-

ho kraje.

9

do podstatné části jižních 

Č h i řil hléČech i přilehlé 

části Plzeňské-

ho kraje.

Meruňka
Výrobce: PATRIA Kobylí, a.s.
Oceněným výrobkem je Meruň-
ka, která je ručně sklíze-
na, tříděna a balena 
do spotřebitelské-
ho obalu o hmot-
nosti 5 kg a dodává-
na do velkoobchod-
ní a maloobchodní 
sítě. Zakoupit ji může-
te také ze dvora. 

Akciová společnost PATRIA 
Kobylí hospodaří na výměře 1 100 ha. Kro-
mě standardní zemědělské výroby se věnuje pěstování révy 
vinné na ploše 150 ha s následnou finalizací kvalitního vína 
a pěstování ovoce na výměře 170 ha. Hlavním ovocným dru-
hem jsou meruňky, které pěstuje v režimu integrované pro-
dukce SISPO a částečně i v režimu Ekologického zemědělství. 

ýměře 1 100 ha Kro-
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Cyrilovy brambůrky solené, 
Cyrilovy brambůrky česnekové
Výrobce: Krajči plus s.r.o.

Nově oceněné Cyrilovy brambůr-

ky jsou klasické bramborové lu-

pínky, dozlatova smažené, křeh-

ké a křupavé, jemně solené nebo 

česnekové. Základními přísadami 

jsou brambory, řepkový olej a sůl 

nebo sušený česnek. Nejsou při-

dávány žádné přídatné látky.

Společnost Krajči plus je rodin-

ná firma s více než dvacetiletou 

tradicí na tuzemském trhu. Hlavní 

náplní výrobního programu jsou 

klasické brambůrky, ale mezi na-

bízené produkty patří také sla-

né snacky, pekařské tyčinky a su-

ché plody.

í

Písecká játrová paštika
Výrobce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
Písecká játrová paštika je vyrobena z vepřových jater, ručně 

obalena tenkým plátkem hřbetního sádla, který dodává pro-

duktu atraktivní vzhled a zvýrazní jeho chuť, neobsahuje pří-

datné látky. Je držitelka certifikátů České cechovní normy, Čes-

ký výrobek a diplomu Česká chuťovka. 

MASO UZENINY PÍSEK má velmi pestrou a bohatou histo-

rii, už v 50. letech minulého století byl v Písku postaven jeden 

z prvních moderních závodů na zpracování masa v Česku. 

Od roku 2013 vystupuje podnik pod novou obchodní znač-

kou MÚÚÚ. 

p p

Od roku 2013 vystupuje podnik pod novou obchodní znač-y p j p p

kou MÚÚÚ.

Kuřecí párky bez přidaných éček
Výrobce: Vodňanská drůbež, a.s.
Oceněný výrobek Kuřecí párky 

bez přidaných éček se vyzna-

čuje vysokým obsahem vybra-

ného českého kuřecího masa. 

Na lahodné a jemné chuti párku 

se podílí také koření bez použití pří-

datných látek.

Obchodní společnost Vodňanská drů-

bež je největším producentem drůbežího 

masa a jediným zpracovatelem kachního 

masa v České republice. Své výrobky dodá-

vá do tržní sítě pod značkou „Vodňanské kuře“ 

a „Vodňanská kachna“ s mottem „Vždy čerstvé, vždy chutné“.

h éček
e

.

k

í

s

r

m 

ýr

dňanské kuře“

h éček
ež, a.s.

.

ku 

pří-

ská drů-

růbežího 

kachního 

robky dodá-

dňanské kuře“

Slavnostně se na agrosalónu také vyhlási-

li nově certifikovaní výrobci. Devět oceně-

ných výrobců s celkovým počtem sedm-

nácti výrobků převzalo certifikát KLASA 

z rukou ministra zemědělství Mariana Ju-

rečky a ředitele Státního zemědělského 

intervenčního fondu Martina Šebestyána. 

V současnosti mohou spotřebitelé na-

lézt značku KLASA na obalech celkem 

972 produktů od 216 českých a morav-

ských výrobců. 

3/2017  Potravinářský obzor 
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Jablka a jejich přínos

Jablek u nás bylo vždycky hodně, proto mo-

hou být pro někoho poměrně všední. Ale 

nepodceňujme je. Mají totiž poměrně málo 

kalorií a naopak obsahují mnoho vitamínů 

(A, B, C, E), minerálů (např. vápník, železo, 

hořčík, draslík) a dalších cenných výživných 

látek (např. antioxidanty, vlákninu). Ty na-

pomáhají regulovat fungování našich těles-

ných orgánů, posilují kostru, imunitu, srdce 

a cévy a stabilizují hladinu cukru v krvi. Nej-

bohatším zdrojem těchto látek je slupka, 

proto bychom měli jíst jablka pokud mož-

no neloupaná.

Nesmíme však zapomenout, že chceme-

li být zdraví, jenom jíst jablka nestačí. Kro-

mě jídelníčku musíme upravit i další aspek-

ty životosprávy, zejména zajistit tělu dosta-

tek spánku a vhodného pohybu. 

Jablka – česká nebo ze zahraničí?

Pokud máme kvalitní a dostupné míst-

ní produkty, je důvod preferovat ty do-

vezené z jiných zemí, tedy alespoň co se 

týče jablek. Tušíte, jak u nás probíhá pěs-

tování tohoto oblíbeného ovoce?

V České republice se jablka převážně pěs-

tují v systému tzv. integrované produkce. 

Jde o pěstitelský systém šetrný k životní-

mu prostředí, který zaručuje vysokou kva-

litu jablek. 

„Preferuje se používání šetrných biologických 

postupů a metod. Chrání se tak přirozené 

organismy v sadech a okolí. Ovoce i půda 

jsou pravidelně kontrolovány rozbory. Český 

systém integrované produkce s ochrannou 

známkou SISPO byl dokonce v roce 2011 

oceněn nominací společností Business 

Leaders Forum na evropskou Cenu zdraví 

a bezpečného životního prostředí v kategorii 

managementu,“ informuje Ing. Martin Ludvík 

z Ovocnářské unie.

Náročnost pěstování stanovená českými 

normami a postupy vyzdvihuje v mnohých 

aspektech české ovoce nad dovážené. Jabl-

ka jsou totiž pěstována s ohledem na příro-

du a také za využití tradičních postupů. 

„Výběrem českých jablek přispíváme 

k rozvoji sadů, které utváří naši krajinu, 

a podporujeme tak venkovský prostor. 

Životní prostředí velmi zatěžuje kamionová 

doprava. Nákupem tuzemských jablek 

tak nepřímo chráníme životní prostředí,“ 

doplňuje Ing. Martin Ludvík.

Kde všude můžeme jablka využít

Pokud je jablko kvalitní, je skoro 

škoda nesníst ho syrové. Na druhou 

stranu nám toto oblíbené ovoce nabízí 

mnohostranné využití v teplé i studené 

kuchyni a ve sladkých i  slaných 

pokrmech. Neomezujme se ale jenom 

na jejich konzumaci.

Jablkový závin v různých podobách pa-

tří mezi nejoblíbenější dezerty na svě-

tě. Nicméně kyselejší odrůdy lze použít 

i při přípravě například kuřete pečeného 

na jablkách či na domácí paštiku s jablky 

(odkaz na web Akademie kvality s daný-

mi recepty).

„Všichni zajisté znají sušená jablka-kříža-

ly. Zkvašením jablečného moštu vznikne ci-

der, oblíbený nízkoalkoholický nápoj. Tra-

diční jsou u nás také pálenky z jablek. Vyrábí 

se z nich také mošty, povidla, dětské přesní-

dávky, kompoty nebo třeba čaje,“ vysvětluje 

Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské unie.

Jablka lze využít nejen v kuchyni, ale 

i v kosmetice. Jablečná šťáva má regeneru-

jící účinky na pleť. Jablečný ocet vám zase 

pomůže na mastné vlasy. 

Odbor administrace podpory 

kvalitních potravin

pro náš organismus
Jablko je snad nejtypičtějším českým ovocem. Každým 
rokem se jich u nás sklidí přibližně 230 000 tun. Ročně 
sníme průměrně kolem 22 kilogramů, což je dobře, protože 
dodávají našemu tělu mnoho výživných látek. 

Představitelé firmy popřáli k jubileu slav-

nostním přípitkem se slovy, co pro ně bio 

znamená. „Ekologické zemědělství vnímám 

podobně jako celostní medicínu. Je potřeba 

ho pochopit se všemi komplexními dopady 

a souvislostmi,“ řekl Ing. Martin Hutař za-

kladatel a spolumajitel společnosti. „Eko-

logické zemědělství je pro mě něčím zcela 

přirozeným a normálním. Pro současný stav 

naší krajiny ho považuji dnes i do budoucna 

za nutnost,“ sdělil Ing. Karel Matěj zaklada-

tel a spolumajitel společnosti.

Popřát k výročí přijel i ministr země-

dělství Marian Jurečka. Podle jeho slov 

má ekologické zemědělství a biopotra-

viny velký potenciál. „Děkuji jak majite-

lům, tak celému kolektivu PROBIO, protože 

díky jejich nadšení se za 25 let podařil vel-

ký kus práce a osvěty. Přeji, ať jim jejich zá-

pal pro věc vydrží a přispějí k tomu, že spo-

třeba biopotravin bude v ČR stále více v ob-

libě,“ sdělil Marian Jurečka.

Během celého dne firma návštěvníkům 

nabízela širokou škálu prvotřídních pokr-

mů v kvalitě bio, zájem byl o vegetarián-

ská jídla i speciality z bio jehněčího. Mezi 

nápoji nechybělo bio víno či špaldové bio 

pivo. „Novinkou letošních Bioslavnosti je 

směs Pohankové palačinky cibulkové z řady 

Biolinie. Bezlepkové palačinky z pohanky 

patří obecně k našim nejoblíbenějším pro-

duktům a nyní je přinášíme i ve slané vari-

antě,“ prozradila Ing. Barbora Hernychová 

z marketingového oddělení PROBIO.

Program Bioslavností již tradičně dopl-

nila hudební scéna, kdy v podvečer zazně-

la rocková klasika Vladimír Mišík s kapelou 

ETC. Největším hudebním překvapením 

dne byla rock-reggae kapela TING.

Další ročník BIOSLAVNOSTÍ se koná v so-

botu 14. července 2018. 

Eugenie Línková

Bioslavnosti

Své 25. narozeniny oslavila na festivalu Bioslavnosti společnost PROBIO, první a největší 
výrobce biopotravin v České republice. Areál před budovou firmy ve Starém Městě zaplnilo 
v sobotu 15. července 3 500 zájemců o zdravé potraviny.

Bioslavnosti ve Starém MěstěBioslavnosti ve Starém Městě
patřily oslavám 25. výročí společnosti PROBIOpatřily oslavám 25. výročí společnosti PROBIO

Přípitek k 25. výročí firmy s Martinem 
Hutařem a Marianem Jurečkou vlevo

Prohlídka bio trhuVladimír Mišík a ETC
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bezpečnost potravin

Všechna vejce a vaječné produkty 
z ostatních zemí EU před uvedením 
na český trh se vyšetřují na fipronil

„Přísnějšími opatřeními reagujeme na infor-

maci, že do České republiky mohlo dorazit ně-

kolik tun vaječných výrobků kontaminova-

ných fipronilem. Situaci bereme vážně, a oka-

mžitě jsme proto zpřísnili veškerá opatření, tý-

kající se dovážených vajec a vaječných produk-

tů. Spotřebitelům i potravinářským firmám 

bych doporučil, aby nakupovali vejce pou-

ze z českých chovů. Fipronil se u nás již dlou-

ho nesmí používat, navíc chovy jsou pod přís-

nou kontrolou Státní ve-

terinární správy. 

U českých po-

travin jsme 

s c h o p n i 

dokumen-

tovat celou 

jejich cestu od zemědělce až na pulty obcho-

dů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka

„Vejce a vaječné výrobky ze všech členských 

zemí EU je nyní možné uvést na trh, tedy dále 

prodávat nebo použít pro výrobu, až po té, co 

příjemce prokáže, že fipronil neobsahují. Na-

řízení se nevztahuje na vejce z českých cho-

vů a výrobky z nich,“ uvedl ústřední ředitel 

SVS Zbyněk Semerád. Laboratorní proto-

kol o provedeném vyšetření musí příjem-

ce uchovávat nejméně po dobu 6 měsíců 

nebo po dobu minimální trvanlivosti vý-

robku je-li delší než 6 měsíců.

Státní veterinární správa zahájila 

4. 9. 2017 na základě informace obdržené 

z Německa prostřednictvím systému rych-

lého varování RASFF šetření ve dvou provo-

zech společnosti Zeelandia spol. s.r.o v Mal-

šicích v Jihočeském kraji a Kožlanech v Pl-

zeňském kraji.

Společnost Zeelandia při jala 

ve dnech 2. a 3. 8. 2017 od německé-

ho distributora EIPRO Vermarktung 

GmbH, Lohne celkem tři šarže pas-

terizované vaječné melanže a teku-

tých pasterizovaných žloutků v celkovém 

množství 7,2 tuny. Výrobky distribuované 

v jednokilogramových a desetikilogramo-

vých baleních byly následně distribuovány 

více než 130 dalším provozovatelům. Jed-

nalo se o hotely, restaurace, pekárny, cuk-

rárny a jídelny. V současné době pokraču-

je šetření kompetentními dozorovými or-

gány u odběratelů. Kontaminované pro-

dukty budou staženy z trhu a vráceny zpět 

do země původu, případně neškodně zlik-

vidovány.

Státní veterinární správa od začátku kau-

zy odebírá namátkové vzorky zahraničních 

i domácích vajec a kuřecího masa. Dopo-

sud provedla cca 270 vyšetření na fipronil. 

Vyšetřovala se vejce, vaječné výrobky a drů-

beží maso a to jak ze zahraničí, tak od čes-

kých producentů. V žádném z vyšetřova-

ných vzorků nebyla přítomnost fipronilu 

zjištěna. Látka fipronil se v ČR nesmí použí-

vat k ošetřování zvířat chovaných k produk-

ci potravin. Namátkové kontroly v chovech 

nezjistily, že by některý z chovatelů tento 

zákaz obcházel.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Od počínající prvního týdne měsíce září musí všichni příjemci zásilek vajec vyprodukovaných 
v ostatních zemích EU a produktů z nich nechat toto zboží vyšetřit na chemickou látku 
fipronil. Uvolnit na český trh je budou moci až v případě vyhovujícího výsledku vyšetření. 
Aktuální zpřísnění mimořádného veterinárního opatření SVS z 10. srpna, které ukládalo 
podobnou povinnost pro vejce a vaječné produkty z Belgie a Nizozemska, souvisí 
s aktuálním vývojem tzv. kauzy fipronil. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících 
z mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 2 mil. Kč.

Podle Jurečky má EU 
nejbezpečnější potraviny

Jednání se uskutečnilo na pozadí aktuál-

ních problémů, jakými jsou fipronil ve vej-

cích, africký mor prasat a salmonela v cho-

vech nosnic.

Marian Jurečka při jednání zdůraznil, že 

v evropském systému rychlého varování pro 

potraviny a krmiva (RASFF) by měly být lépe 

dohledatelné informace o logistickém řetěz-

ci, tedy o tom, jak si zboží obchodníci přepro-

dávají. O zefektivnění systému se hovoří poté, 

co se do Česka, stejně jako do dalších 23 člen-

ských států EU, dostaly vaječné produkty kon-

taminované insekticidem fipronil. 

Role státních dozorových orgánů

Problémem podle Jurečky může být i fungo-

vání jednotlivých státních dozorových orgá-

nů. Kauza kolem vajec vypukla v srpnu, poté 

se zjistilo, že belgické úřady o vejcích obsahu-

jících insekticid věděly už začátkem června, 

ale informovaly o něm až 20. července. „Nedo-

kážu si představit, že bychom na resortu vědě-

li, že nám tady bobtná problém, máme ho tady 

měsíc nebo dva, a váhali, jestli dáme tuto in-

formaci do RASFFu ostatním členským státům, 

protože tím můžeme ohrozit naše producenty 

a samozřejmě i byznys,“ uvedl Jurečka. „Ředite-

le Urla jsem informoval, že kontrolujeme všech-

na vejce a vaječné výrobky dovážené do Česka 

ze zahraničí. Na trh je možné je uvést až poté, 

kdy příjemce prokáže, že fipronil neobsahují.“ 

Dotažení systému 
včasného varování

Podle Jurečky i Urla ukazuje kauza fipro-

nilu na to, že je stále co zlepšovat. Zákla-

dem by mělo být dotažení systému včasné-

ho varování. Systém ale prý obecně fungu-

je. „Za posledních sedm let se podařilo snížit 

výskyt salmonely v EU na polovinu,“ řekl Url. 

I vejce s fipronilem se podle obou podařilo 

velice rychle zachytit. V Česku by navíc pod-

le Jurečky k podobné chybě dojít jen tak 

nemohlo. „V České republice by se nemoh-

lo stát, že někdo podobný problém zamlčí, 

tak jak se to stalo v Holandsku nebo Belgii,“ 

vyjádřil ministr důvěru v tuzemský kontrol-

ní systém.

Slabinou systému jsou a budou lidé

„Lidské chybě není nikdy možné zabránit. Sys-

tém by ale měl být nastaven tak, abychom 

v celém logistickém řetězci mohli ideálně oka-

mžitě identifikovat všechny výrobky, které ob-

sahují závadné potraviny, jako v současnos-

ti vejce s fipronilem, a co nejrychleji je mohli 

stáhnout z trhu,“ popsal Jurečka svou vizi fun-

gování systému včasného varování. Kauza 

vajec s fipronilem ukázala na největší slabi-

nu systému včasného varování. „Problém je, 

že měsíc po té kauze k nám ještě doputovalo 

zboží, které fipronil obsahovalo,“ upozornil Ju-

rečka a dodal, že „nejlepší garancí kvalitních 

potravin pro české zákazníky je nakupování 

českých výrobků.“

Je třeba využít moderní techniku

Přitom existují technologie, které by pomoh-

ly vadné zboží rychleji zachytit. Podle minist-

ra dnešní technika umožňuje daleko přesně-

ji sledovat zboží. „Například u masa už dnes 

zvládneme sledovat celý proces výroby. Víme, 

kde se zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno i kde 

bylo poraženo,“ dodal Jurečka.

To je prioritou i pro ředitele EFSA Bernhar-

da Urla. Fipronil podle něj ukázal, že i v EU 

může dojít k lidskému pochybení nebo po-

kusu o podvod. Je proto důležité, aby úřady 

měly lepší přehled o putování jednotlivých 

výrobků, aby je bylo možné rychle stáhnout 

z oběhu. 

Ministr Jurečka s ředitelem Urlem záro-

veň dohodl zlepšení naší spolupráce s Ev-

ropským úřadem pro bezpečnost potravin. 

Do jeho sídla by tak mělo přijít více Čechů, 

kteří pomohou s dozorem.

Bohumil Brejžek

EFSA vznikl v roce 2002 v reakci na řadu 

potravinových krizí v Evropě (dioxiny, 

BSE). Jeho cílem je přispívat k ochraně 

obyvatel před možnými riziky souvise-

jícími s potravinovým řetězcem. Úřad 

poskytuje orgánům EU nezávislá vě-

decká stanoviska, vědeckou a technic-

kou podporu pro legislativní činnost 

v oblastech, které mají přímý či nepří-

mý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. 

Základem vnitřní struktury EFSA jsou 

vědecké panely a vědecký výbor tvo-

řené nezávislými odborníky vybraný-

mi na základě jejich odborných znalostí 

a zkušeností. Úřad by nemohl pracovat 

bez spolupráce s členskými státy. Dů-

ležitou roli v tomto ohledu hrají Porad-

ní sbor tvořený zástupci jednotlivých 

členských států a v rolích pozorovate-

lů i zemí kandidátských, a Focal Points, 

tedy koordinační místa pro vědeckou 

a technickou spolupráci s EFSA. V ČR 

činnost tohoto místa zajišťuje Úřad pro 

potraviny – Odbor bezpečnosti potra-

vin Ministerstva zemědělství. Ten mimo 

jiné zajišťuje oboustrannou spolupráci 

a komunikaci mezi EFSA a organizace-

mi a jednotlivci v členských zemích EU.

Možnosti spolupráce mezi Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (EFSA) a Českou republikou byly tématem jednání 
ministra zemědělství Mariana Jurečky a výkonného ředitele 
EFSA Bernharda Urla v září v Praze.
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Potravinové banky v ČR

V naší republice vznikla Česká federa-

ce potravinových bank v roce 1994 a ná-

sledně pak docházelo k vytvoření jednot-

livých potravinových bank, jichž nyní fun-

guje celkem čtrnáct. Jejich cílem je před-

cházet plýtvání potravinami a současně 

pomoci odstranit chudobu i hlad a půso-

bit výchovně na populaci ve smyslu racio-

nální spotřeby. V loňském roce získaly re-

kordních 1 209 785 kilogramů potravin, 

při jejichž distribuci spolupracovaly cel-

kem s 349 organizacemi humanitárního 

zaměření. Distribuce probíhá na základě 

odběratelské smlouvy a měsíčně je po-

travinovou pomocí podpořeno průměr-

ně 63 000 osob. Podle předsedy České fe-

derace potravinových bank Aleše Slavíč-

ka by množství potravin mohlo být již le-

tos dvojnásobné.

Od roku 2015 podpořil stát potravinové 

banky tím, že řetězcům odpustil daň z při-

dané hodnoty. Dříve totiž museli obchod-

níci odvádět DPH z darovaných potravin, 

takže se jim vyplácelo je likvidovat než pře-

dávat dál. Generální finanční ředitelství 

na konci roku 2014 uvedlo, že pokud bude 

reálná hodnota darovaných potravin nu-

lová nebo blížící se nule, není nutné pla-

tit DPH. To zvedlo objem darovaného zboží 

zhruba o pětinu.

Hlavním finančním zdrojem činnosti po-

travinových bank je však dotační program 

18 vyhlašovaný ministerstvem zemědělství. 

Tento zdroj tvoří v současné době průměr-

ně třicet procent celkových provozních ná-

kladů. Na ty může potravinová banka po-

žádat o 500 000 Kč, o dvojnásobnou část-

ku pak na investice do vybavení skladu. Ak-

tuálně je to jediný stabilní zdroj financová-

ní potravinových bank z veřejných zdrojů.

Dotace z Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství nabízí bankám již 

druhým rokem třicetimilionovou podporu, 

do budoucna by se ale měla podpora pod-

le úřadu systematizovat. Podle ministerstva 

se loni nerozdalo v startovacím dotačním 

ročníku celých 30 milionů korun, které moh-

ly banky využít, hlavně kvůli obavám z velké 

administrativy. Tehdy se přerozdělilo 23 mi-

lionů dvaceti subjektům, jež podaly 35 žá-

dostí. Část dotace byla využita na financo-

vání pronájmu skladovacích prostor a mzdy 

zaměstnanců, část pak na rekonstrukci a bu-

dování nových skladovacích prostor a je-

jich vybavení chladicím a mrazicím zaříze-

ním. U většiny subjektů došlo ke zdvojnáso-

bení a u některých k vícenásobnému zvětše-

ní skladovacího prostoru ve srovnání s před-

chozím obdobím, a tím i k navýšení objemu 

skladovaných potravin. V případě potravi-

nové banky v Olomouckém kraji dotace vý-

znamně podpořila její vznik.

Letos si již banky prakticky o celý obnos 

zažádaly, když 21 subjektů podalo 42 žádos-

tí. Nově bude moci být část dotace použi-

ta také na nákup automobilu pro svoz da-

rovaných potravin. O příštím roce ještě není 

jasno. „Jako základ beru to, aby tam bylo příš-

tí rok 30 milionů korun,“ uvedl ministr země-

dělství Marian Jurečka při setkání s novináři 

v potravinové bance ve Zdibech.

Praha má svou banku ve Zdibech

Největší potravinová banka u nás určená pro 

Prahu a Středočeský kraj vznikla v roce 2009 

ve Zdibech. V jejím čele stojí nadšená propa-

gátorka této myšlenky Věra Doušová. Ta se 

svými pomocníky shromažďuje od výrobců 

i potravinářských řetězců potraviny, jež jsou 

sice vhodné ke konzumaci, avšak neprodej-

né z důvodu blížící se expirace, poškoze-

ného obalu, neúplného naplnění objemu, 

nadvýroby, nízké poptávky. Ovoce, zeleni-

nu a pečivo, které obchodníci již nestačí ve-

čer prodat. Výjimkou ale nejsou ani produk-

ty, u kterých výrobcům například odřekl ob-

chodník příjem zboží nebo se třeba zaměnila 

jahodová za malinovou příchuť. Tyto potravi-

ny dále přerozdělují potřebným.

„Naší bankou prochází zhruba sto tun po-

travin měsíčně,“ přibližuje ředitelka Věra Dou-

šová. „Tato pomoc má přitom stále vzrůstají-

cí tendenci - v roce 2012 bylo organizacím pře-

distribuováno 250 tun potravin, v loňském roce 

více než 550 tun a za první polovinu letošního 

roku je to již 589 tun. Banka má nyní 105 odbě-

ratelů, mezi nimiž jsou zařízení pro děti bez ro-

dičů, osoby v krizi, mládež s hendikepem, oso-

by bez domova a další skupiny obyvatel ohro-

žené sociálním vyloučením. Patří mezi ně na-

příklad organizace Naděje, Charita, Armáda 

spásy, Červený kříž, Diakonie, Klokánek, azylo-

vé domy, které jídlo potom vozí svým klientům. 

Většinou si ho vyzvedávají ve Zdibech, od ně-

kterých dárců, jako je třeba Globus nebo Tesco, 

si ho denně odebírají sami. Tesco nám dává 

minimálně dvě třetiny všech potravin. Čers-

tvé zboží jako zeleninu, vejce či ovoce od nich 

dostáváme denně a trvanlivé zhruba jednou 

za měsíc. Pečivo a dorty zase dostáváme kaž-

dý den od Globusu," říká Věra Doušová. „V Pra-

ze a Středočeském kraji máme asi 150 řetězců, 

to bychom s našimi dvěma chladicími auty ne-

zvládli, tak to děláme tak, že někteří větší od-

běratelé si jezdí rovnou do řetězců a přes nás 

to jde pouze papírově,“ dodává.

Máslo a maso chybí

Poptávka nad reálnou nabídkou však stále 

převyšuje. Co nejvíce organizace postrádají? 

„Máslo a maso“, říká Věra Doušová, „to nám 

nabídne málokdo. Mlékárny nám dávají ve vel-

kém množství jogurty, také mléko, ale más-

lo nám nikdo ještě nenabídnul. Masa dostává-

me velmi málo, jenom jednou za 14 dnů z Mak-

ra, jinak pouze masové konzervy, takže samo-

zřejmě nemůžeme všechny zájemce uspokojit.“

Věra Doušová velmi oceňuje pomoc všech, 

kteří usnadňují situaci těm, jež se dosta-

li do nelehké životní situace. „Setkáváme se 

s lidmi, kteří tu svoji činnost dělají srdcem a da-

rují nám to rádi. Jsou rádi, že to nemuseli zni-

čit nebo zahodit, že to nepřišlo nazmar,“ říká. 

„Jsou mezi nimi i farmáři, dnes jich je asi dvacet 

a díky nim máme denně čerstvé ovoce a zeleni-

nu, tedy to, co nám chybělo celá léta,“ dodává.

Od příštího roku dojde k nárůstu

Situace by se měla dále zlepšit od začátku 

příštího roku, kdy je očekáván až trojnásob-

ně větší příjem potravin, protože podle plat-

né novely zákona o potravinách budou mu-

set obchodní řetězce bankám nabídnout ne-

závadné jídlo, které hodlají vyřadit z prodeje.

„Věřím, že potravinové banky dokáží ten ná-

růst, který bude logicky největší v Praze a střed-

ních Čechách, zvládnout,“ říká ministr Jurečka 

s tím, že „je to činnost, která je v rámci veřejné-

ho zájmu velice důležitá.“

Tato povinnost se bude týkat všech ob-

chodů s rozlohou nad 400 metrů čtvereč-

ních, jež budou muset bezplatně poskyt-

nout potravinovým bankám všechno nepro-

dané jídlo, které je bezpečné, ale nesplňu-

je požadavky zákona o potravinách. Typicky 

jde o výrobky s poničenými obaly, končícím 

datem spotřeby či trvanlivosti nebo s chyb-

ným popisem.

Budou chybět peníze na provoz

Věra Doušová má však ze situace, která na-

stane, obavu. Pokud nedostanou banky pe-

níze na provoz, nebudou schopny distribuci 

jídla zvládnout. Například zelenina či ovoce 

se totiž musí ke koncovým klientům dostat 

ten samý den, který je potravinové banky zís-

kají od obchodů. „Konkrétně naše potravino-

vá banka dostává dotaci na provoz půl milio-

nu korun od ministerstva zemědělství, ale naše 

náklady na běžný provoz banky jsou zhru-

ba dva miliony. Na zbytek musíme najít spon-

zory, což je velmi obtížné. Když objem potra-

vin vzroste, budeme muset najmout nové lidi 

– na to nebudeme mít a hrozí, že se jídlo nespo-

třebuje a přijde vniveč, což bude hrozná škoda," 

vysvětluje.

Problém podle ní spočívá v tom, že potra-

vinové banky nejsou registrované u minis-

terstva práce jako poskytovatelé sociálních 

služeb a podle nových pravidel nemohou 

žádat o dotace na provoz, ačkoliv sociál-

ní služby doplňují a dříve o dotace žádat 

mohly. Ministerstva práce a sociálních věcí 

přitom ve světě tyto banky podporují. Stači-

lo by, kdyby tento resort umožnil neziskov-

kám, jako je potravinová banka, znovu žádat 

o dotace, myslí si.

Senátoři podali stížnost

Novou povinnost může ještě ohrozit ústav-

ní stížnost, kterou podala skupina sená-

torů vedená Ivo Valentou. Podle nich jde 

o „vyvlastnění“, které je možné jen ve ve-

řejném zájmu a za náhradu – jinak je pro-

tiústavní. „Charita je dobrovolná. Tím se od-

lišuje od státem vymáhaných daní. Zákon 

však zavádí nucenou účast na charitě. Pokud 

chce stát někomu něco dát bezplatně, může 

to učinit, ale nikoliv tím, že někomu něco při-

káže předat jinému, ale tím, že tyto věci na-

koupí, zaplatí a pak jiným osobám daruje. 

Nucené bezplatné předání části majetku ji-

ným osobám je způsob ústavně nemožný," 

říká právník Zdeněk Koudelka, který skupi-

nu senátorů zastupuje.

Tesco jde příkladem

Zvláštní iniciativu na podporu potravino-

vých bank ve spolupráci s více než 100 do-

davatelskými partnery z celé střední Evro-

py zahájil jako první řetězec Tesco. V po-

sledním červnovém a prvním červenco-

vém týdnu věnoval jedno procento peněz 

z prodeje vybraných značek ve všech pro-

dejnách Tesco ve střední Evropě na podpo-

ru potravinových bank v každé zemi.

Díky dlouhodobé spolupráce Tesca s po-

travinovými bankami v Česku se daří daro-

vat lidem v nouzi stále větší množství po-

travin. Dnes je celkem 106 obchodů spo-

lečnosti zapojeno do pravidelného darová-

ní potravin lidem v nouzi prostřednictvím 

potravinových bank. Dosud tak Tesco daro-

valo přes 460 tun potravin a toto množství 

neustále narůstá. Tesco ve střední Evropě si 

dalo zároveň závazek, že do roku 2020 za-

pojí do spolupráce s potravinovými banka-

mi všechny své obchody.

Text a foto Bohumil Brejžek

Každý občan Evropy vyhodí 
průměrně ročně 170 kilogramů 
potravin. Tímto množstvím 
by bylo možné nakrmit 
dvakrát více lidí, než je počet 
všech hladovějících na celém 
světě. Roční objem plýtvání 
potravinami na světě pak 
dosahuje neuvěřitelného 
množství 1,3 miliardy tun. OSN 
si v rámci Programu rozvoje 
světa v letech 2015 až 2030 dalo 
za jeden z hlavních cílů snížit 
tento objem na polovinu.

Potravinové banky 
brání plýtvání s potravinami
Na podporu stravovacího ročníku 2018 nabízí Mze 30 milionů korun

Psal se rok 1967, když John van Hengel založil v Phoenixu 
v Arizoně první potravinovou banku na světě a začal 
shromažďovat přebytky potravin z jídelen a rozdávat je 
potřebným. V roce 1984 si pak francouzská řádová sestra 
Cécile Bigo prostřednictvím deníku La Croix stěžovala, že 
na jedné straně výrobci a prodejci vyhazují přebytečné 
potraviny a chudé matky je pak vybírají z popelnic. Následně 
vznikla v jednom odsvěceném kostele v Paříži potravinová 
banka, kde potraviny shromažďovali i rozdávali. Obdobné 
banky postupně začaly vznikat i v dalších zemích a dnes jsou 
ve všech členských zemích EU.

Marian Jurečka a Věra Doušová na setkání s novináři Nakládání potravin
Věra Doušová ukazuje 
skladovací prostory Marian Jurečka si prohlíží potravinové sklady



Mošty 
společnosti TOKO 

AGRI a.s ve stojacích sáčcích

Kategorie NÁPOJE

Ferdinand – dárkový multipack / THIMM – 
THE HIGHPACK GROUP

Multivrstvová PET láhev s kyslíkovou barié-
rou / Plastipak Czech Republic

PIVOVAR KÁCOV - HUBERTUS – výčepní 
pivo – 0,5 l / OTK GROUP, a.s.

Becherovka Originál Limitovaná edice / Fia-
la & Šebek Visual Communications a.s.

Fromin kojenecká voda 1,0 l / Aquacompa-
ny Alemania a.s.

AMBROZIA - lahev na medový aperitiv / 
Ing. Peter Kudláč, APIMED

Cena předsedkyně poroty

Následně poté, co bylo prezidentovi World 

Packaging Organisation předáno privile-

gium udělit speciální cenu proBest-of-the-

best z vítězných obalů v soutěži WorldStar 

Packaging Award, zavedl Obalový institut 

Syba, organizátor soutěže OBAL 

ROKU, vrcholné ocenění: Cenu 

předsedkyně poroty. V letošním 

roce, z oblasti nápoje a potravi-

nářství ji získaly dva výrobky, kte-

ré detailněji představíme.

• Ferdinand – dárkový multi-

pack / THIMM – THE HIGHPACK 

GROUP

• Dárkové balení šesti lahví piva 

Ferdinand, půllitru a různoro-

dých reklamních předmětů vyni-

ká možností vyloupnutí pivních 
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zdravá výživa, SZIFObal roku

Ceny v soutěži Ceny v soutěži 
Obal roku 2017Obal roku 2017
Obal roku je jediná soutěž na českém a slovenském 
trhu, ve které nejlepší obal vybírá odborná porota. 
Potravinářský obzor je jedním z několika málo 
odborných časopisů mediálním partnerem a účastníme 
se tak i slávy při předání cen. 

Potravinářský
obzorMAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Letos se stejně jako již vloni konalo shro-

máždění všech finalistů soutěže v prosto-

rách Mezinárodního centra pro současné 

umění MeetFactory. Tam se také ve dnech 

26. a 27. 6. 2017 se pod heslem OBAL ROKU 

= VĚC VEŘEJNÁ pustila porota do práce. 

A hodnotila výrobky, přesněji řečeno oba-

ly z devíti disciplín. Nás zajímaly především 

Potraviny a Nápoje, i když samozřejmě sle-

dujeme obaly i ostatních oborů.

Ocenění OBAL ROKU 2017 získaly:

Kategorie POTRAVINY
Primo - Obaly na kávu s papierovým efek-
tom / Chemosvit Folie a.s.

4bars The Late Mr. Smith / H.R.G. spol. s r. o.

Darčeková kazeta na BIO čokolády LYRA / 
GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Univ.obal na sezonní čokolády (I.D.C. Hol-
ding) / TOP TISK obaly s.r.o.

obal hladký a postrádá efekt paper look). Pro dosažení efektu povr-

chové drsnosti bylo nutné dobu gravírování čtyřnásobně prodlou-

žit a i vrstva laku je na tuto technologii hlubotisku velmi vysoká.

Zvláštní ocenění Save Food společnostem VÁHALA 
a TOKO AGRI

Letos se také v soutěži Obal roku prezentoval Projekt Save Food, kte-

rý je podporovaný Agenturou pro zemědělství a výživu Spojených 

národů FAO, a řadou významných korporací, kromě jiných i veletr-

hem Interpack a World Packaging Organisation (WPO). Tento projekt 

zvýrazňuje významnou roli obalů pro omezení plýtvání potravinami 

a surovinami pro potraviny. Z podnětu WPO uděluje i Obalový insti-

tut SYBA zvláštní ocenění Save Food obalům s inovačními prvky pro 

ochranu potravin. Pro ocenění Save Food jsou posuzovány všechny 

obaly přihlášené do soutěže OBAL ROKU bez ohledu na to, zda tuto 

soutěž vyhrály či nikoli.

Pro rok 2017 cena SYBA Save Food byla udělena:
Cryovac®OptiDure™

Váhalova paštika - pro-

dukt společnosti VÁHA-

LA a spol. s r.o. výroba 

a prodej masných a la-

hůdkářských výrobků, 

která je předním výrob-

cem vysoce kvalitních 

masných výrobků v Čes-

ku, je zabalený v Cryo-

vac® OptiDure® fólii.

Produkt Cryovac® OptiDu-

re® je nová high-tech gene-

race koextrudovaných sáč-

ků / fólií kombinující vynikající mechanickou odolnost (pevnost, 

odolnost proti přetržení) při současném snížení tloušťky materiálu 

(až o 30 %) a tím i nižším environmentálním zatížení.

Svojí jedinečnou svařitelností i při kontaminaci a záhybech snižu-

je náklady na přebalování ve výrobě a eliminuje nedokonale zabale-

né výrobky v distribuci. Je ideálním řešením pro vysoce automatic-

ké balicí linky. Vyznačuje se velmi vysokou smrštitelností, transpa-

rentností a leskem.

Ovocňák 250 ml

TOKO AGRI a.s.

Moravská společ-

nost TOKO AGRI a.s. 

vyrábí v podhůří Bí-

lých Karpat mošty ba-

lené do stojacích sáč-

ků, které vytváří potřeb-

nou bariéru pro paste-

rací ošetřený mošt. Ten-

to proces zachová vitami-

ny a není potřeba používat 

konzervanty. Flexibilní obal 

byl inovován: opatřen uzávě-

rem s membránou proti rozli-

tí, která je umístěna v hrdle sáčku. Inovovaný uzávěr je opatřen bez-

pečnostním znovu uzavíratelným víčkem.

Dvoustranu připravila Eugenie Línková

Ceny redakce
Potravinářský obzor
Jako jeden z mediálních partnerů 
a porotců již i z minulosti jsme tentokrát 
rozhodli o zvláštní ceně udělené redakcí 
Potravinářského obzoru. Jsme totiž 
i v porotách specializovaných celkově 
na potraviny a tak jsme přihlíželi 
nejen k dezénu a funkčnosti obalu, ale 
i k ekologickému hledisku rychlého rozpadu 
obalu po jeho upotřebení s přihlédnutím 
i na samotný výrobek a jeho 
výjimečnost. Tím se staly 
Vegetariánské Burgry 
moravské firmy Frigonova 
určené pro celiatiky 
a stoprocentní ovocné 
šťávy s přírodním cukrem 
fruktózou nepřislazované, 
od taktéž moravské firmy 
Toko Agri z Rudic.
Vegetariánské burgry jsou nejen velmi za-

jímavé svým obalem, který se dokonce 

stal přitažlivým pro jednu českou potra-

vinářskou firmu se snahou o plagiátorství.

Ta se dokonce zúčastnila jedné z potravi-

nářských soutěží, kde neuspěla, za to Fri-

gonova se svým velmi zajímavým progra-

mem pro vegetariány a celiatiky a důvtip-

nými obaly dostává do středu zájmu ne-

jen českého trhu. Totéž platí o ovocných 

šťávách firmy Toko Agri.Ta šla do soutěže s malým balením cíleným 

na zdravé pití ve školách a v nemocnicích. Pro obchod ale distribuu-

je 100% šťávy ve 3 a 5 l balení Bag-in-Box, kde v krabici je schovaný 

pytel se speciálním ventilem. Ten zabraňuje oxidaci šťávy po otevření 

a umožní zákazníkovi konzumovat mošt až 3 týdny. Firma garantuje 

trvanlivost moštu v tomto balení 12 měsíců a to bez použití konzer-

vantů či jakékoliv chemie. Naše redakce jednu z nich po nákupu ne-

otevřela rok a pak jsme adjustovali obsah, i po roce byl naprosto ne-

změněný a lahodný. I to svědčí o unikátnosti obalů této firmy, které 

šťávám dávají vysoké záruky nezměněné kvality.

ý ý y

šťávám dávají vysoké záruky nezměněné kvality.

MEDIÁLNÍ PARTNER

podtácků a to v rámci velké plochy pro 

potisk. Jedná se o inovativní konstrukci, 

kdy odnosné ucho obalu je využito z půl-

litru. Tvar obalu zamezuje rozbití tohoto 

skleněného, integrovaného ucha a záro-

veň umožňuje stohovatelnost. Po naplně-

ní obalu není třeba jeho lepení, tak je jeho 

naplnění a uzavření velmi snadné.

• Autor konstrukce: Martin Zich.

• Primo - Obaly na kávu s papierovým efek-

tom / Chemosvit Folie a.s.

• Tento typ flexibilního obalu – OPP/PET-

met /LLDPE, patří mezi novinky v potravi-

nářském průmyslu. Jeho povrchová úpra-

va má „papírový efekt“ a to nejen vizuál-

ní, ale i haptický. Na dotyk je obal typicky 

drsný, od papíru k nerozlišení a tedy nety-

pický pro hlubotiskovou technologii. Obal 

díky „paper look“ efektu působí velmi lu-

xusním dojmem a při správném rozložení 

lakovaných a nelakovaných ploch navozu-

je efekt embosingu.

 K dosažení papírového efektu byl použit 

speciální, dvojkomponentní lak (při klasic-

kém gravírování hlubotiskových válců je 

vizuální efekt srovnatelný, ale na dotyk je 
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Váhalova paštika zabalená 
v Cryovac® OptiDure® fólii.
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Stoprocentní ovocné šťávy 
pro zdravé pití ve školách 
a nemocnicích s lehce 
otvíratelným uzávěrem
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Agrární komora informuje

Tři otázky pro 
prezidenta AKČR
Zdeňka Jandejska
Během veletrhu Země živitelka v Českých 
Budějovicích jste byl svědkem řady 
zajímavých akcí, konferencí a bohaté 
nabídky jak zemědělské techniky, tak pestré 
škály potravin od českých zpracovatelů. 
Právě proto k finalizaci agrární produkce 
směřují naše tři otázky.

Jak nahlížíte na současnou situaci 

v zemědělství a potravinářství?

Situaci bych charakterizoval jako nezdravou. 

Je zcela zřejmé, že výrobní potenciál země-

dělství v naší krajině a v panujících klimatic-

kých podmínkách by mohl být i trojnásobně 

větší než nyní. Inspirovat se můžeme v naší 

nedávné historii i v zahraničí. Oproti roku 

1989 máme 40 % skotu, 29 % dojnic či 29 % 

prasnic. Přitom dovážíme 50 % sýrů a mléč-

ných výrobků a přes 60 % vepřového masa. 

Stejně tak špatně jsou na tom sektory ovoce, 

zeleniny či brambor. Agrární soustava je nevy-

vážená a převažuje v ní extenzivní zahradni-

čení v krajině, půdě chybí právě statková hno-

jiva, která zlepšují strukturu i vlastnosti půdy. 

Země jako Nizozemí či Německo naopak 

v posledních dekádách zemědělství podpo-

rují a trvale rozvíjejí, což lze doložit jejich ně-

kolikrát vyšší produkcí na jeden hektar. Tuto 

produkci následně zpracují a potraviny vyve-

zou a získávají tak i silné ekonomické přínosy. 

V tomto směru je náš stát hluchý, slepý a bez 

ambicí. Sami sebe jsme tak zavřeli v kruhu, ze 

kterého se těžko dostává ven.

Co by se mělo řešit či změnit, jaké 

kroky mohou dle Vás vést k nápravě?

Musíme jít řešením naproti, mít v čele resor-

tu i vlády silné osobnosti, které si jsou plně 

vědomi strategického významu zeměděl-

ství a výroby potravin. Tomu přizpůsobit na-

stavení celé národní agrární politiky a jed-

notlivých podpor. Omezit nesmyslné ploš-

né platby na minimální výkony. Zaměřit se 

na investice do živočišných a speciálních 

rostlinných odvětví, které stojí na výkonech 

a produkci, jsou provázány na zaměstna-

nost a tím i na příjmy a výdaje státního roz-

počtu. Tuto produkci posléze v našich pod-

nicích zpracovat a zhodnotit, uplatnit na na-

šem trhu a přebytky vyvážet. Nejlepší ces-

ta jak využít každoroční přebytky obilí jsou 

právě chovy hospodářských zvířat a produk-

ce masa. Vyváženost zemědělské soustavy 

musí být řešena průřezově právě přes pod-

poru výroby a i v oblastech s horšími pod-

mínkami nastavit taková pravidla, která bu-

dou motivovat například k chovu masné-

ho skotu či ovcí. Slibů jsme slyšeli během 

uplynulých dvaceti pěti let dost, a rozhod-

ně upřednostníme konkrétní činy, ke kterým 

se již ostatně značnou měrou přihlásil minis-

tr Jurečka i premiér Sobotka, které posunou 

zemědělství a potravinářství tam, kam pat-

ří, tedy mezi evropskou špičku s bezpečnou 

a kvalitní produkcí.

Živočišná výroba souvisí i s potravi-

novou soběstačností státu, kterou jsme 

v mnoha komoditách už ztratili, a situa-

ce se nelepší. Máte recept na řešení?

Vyjít můžeme již z předcházející odpově-

di. To znamená, musíme jít řešením napro-

ti, mít v čele resortu i vlády silné osobnos-

ti, které si jsou plně vědomi strategické-

ho významu zemědělství a výroby potra-

vin. Tomu přizpůsobit nastavení celé národ-

ní agrární politiky a jednotlivých podpor. 

Omezit nesmyslné plošné platby na mini-

mální výkony. Zaměřit se na investice do ži-

vočišných a speciálních rostlinných odvět-

ví, která stojí na výkonech a produkci, jsou 

provázána na zaměstnanost a tím i na pří-

jmy a výdaje státního rozpočtu. Tuto pro-

dukci posléze v našich podnicích zpracovat 

a zhodnotit, uplatnit na našem trhu a pře-

bytky vyvážet. Nejlepší cesta, jak využít 

každoroční přebytky obilí jsou právě cho-

vy hospodářských zvířat a produkce masa.

Vyváženost zemědělské soustavy a zejmé-

na ochrana půdy tedy musejí být řešeny prů-

řezově a nikoliv jen přes jednu podnikatel-

skou skupinu.

Národohospodářské myšlení v zeměděl-

ství s důrazem na zabezpečení soběstačnos-

ti se musí vrátit, a to i při současných jedná-

ních o podobě Společné zemědělské poli-

tiky. Tedy jednoznačně odmítnout zastro-

pování i za cenu neodhlasování rozpočtu 

EU. V dalším rozpočtovém období EU mu-

síme prosadit rovné podmínky v národních 

a regionálních podporách. V rámci EU je také 

potřeba nastavit společná evropská pravi-

dla pro obchodní řetězce a poslední zásad-

ní prioritou je navýšení národních podpor 

na citlivé komodity i podpora rozvoje zpra-

covatelského průmyslu. Obrovským způso-

bem zaostáváme za zahraniční konkurencí, 

která nás v útlumu výroby podporuje. Sama 

jde ale opačným směrem. Přitom při přímém 

porovnání jednotlivých farem, které produ-

kují živočišnou produkci, nejsme horší, ale 

naopak. Přístup k řešením samozřejmě musí 

být systémový a dlouhodobý, se zajištěním 

trvalé podpory a to je i náš požadavek a oče-

kávání směrem k budoucí vládě. Té současné 

přitom bych rád poděkoval za historicky nej-

vyšší rozpočet kapitoly ministerstva země-

dělství na úrovni 52 mld. korun, ve kterém 

byly posíleny i cílené národní programy mí-

řící na ohrožená odvětví, řešeny byly i mimo-

řádné události jako kompenzace za sucho 

či mráz a národní kofinancování takzvaných 

záchranných balíčků EU, rozšířil se program 

zelené nafty. Zde tedy musím zcela otevřeně 

ministru zemědělství Marianu Jurečkovi po-

děkovat, protože bez jeho pomoci, vstřícné-

ho postoje a snaze situaci řešit bychom tak 

úspěšní asi nebyli. Předcházející vlády totiž 

hodily svým nezájmem zemědělce a potra-

vináře přes palubu, a zde je i prapůvod ně-

kterých problémů, které dneska musíme ře-

šit. Je to mimo jiné i bezmyšlenkové otevře-

ní tuzemského trhu dravým obchodním ře-

tězcům, které pomáhají likvidovat místní 

produkci.

Eugenie Línková

Zdeněk Jandejsek se na Zemi živitelce těšil zájmu medií

zajímavosti z nápojářství

Vítězové v soutěži 
Parkour Cup
Nejlepší tuzemští parkouristé se 
sešli na finále Blend 42 Vodka 
Parkour Cup na pražském 
Výstavišti. Celkem 17 špičkových 
závodníků, kteří se do finále 
probojovali z předchozích 
6 podniků série, předvedlo 
své umění několika tisícovkám 
diváků. Čtyři nejlepší 
získali možnost účastnit se 
neoficiálního mistrovství světa 
v parkouru na ostrově Santorini.

Zlatý Vladimir Koldaev, stříbrný Kevin Jágr, 

bronzový Lukáš Kulda a držitel divoké kar-

ty Pavol Sadvár. To je čtyřka nejúspěšnějších 

parkouristů, kteří si v seriálu Blend 42 Vodka 

PARKOUR CUP vybojovali účast na neoficiál-

ním mistrovství světa v parkouru na ostro-

vě Santorini. V sobotu se nejlépe vypořádali 

s nástrahami finálového závodu, který před 

skvělou kulisou několika tisíc nadšeně fandí-

cích diváků proběhl na pražském Výstavišti.

Klání bylo, stejně jako předchozí závo-

dy seriálu, dvoukolové. V 1. kole (tzv. speed 

run) měli parkouristé za úkol překonat vy-

mezenou trať v co nejrychlejším čase. Ve 2. 

kole (style contest) pak 

měl každý závodník volný 

prostor pro svou exhibici 

a porota hodnotila celko-

vý dojem. V pražském finále se dal očekávat 

velmi napínavý souboj, bodové rozdíly mezi 

vedoucími parkouristy seriálu byly totiž před 

posledním závodem jen minimální a o vítě-

zích mohly rozhodovat skutečně jen drobné 

detaily. A dramatický průběh to jen potvrdil.

Blend 42 Vodka PARKOUR CUP představu-

je doposud největší akci svého druhu v Čes-

ké republice. Pražskému vyvrcholení seriá-

lu předcházelo 6 závodů po celém Česku (Li-

berec, Plzeň, České Budějovice, Brno, Hradec 

Králové a Ostrava), jimiž prošlo několik desí-

tek závodníků. „Naší snahou bylo popularizo-

vat životní styl, který ze své podstaty podporu-

je fyzický i mentální rozvoj. Myslím, že se bylo 

na co dívat a že akce přilákala nejen aktivní 

parkouristy, ale všechny, které zajímá volnost 

pohybu a překonávání nejen překážek, ale 

i možností lidského těla,“ uvedl Tomáš John 

z pořadatelské agentury Noesis. Jedním 

z patronů a rozhodčích byl proto také Taras 

„Tary“ Povoroznyk, který patří k vůbec neju-

znávanějším parkouristům v Česku. 

První ročník neoficiálního mistrovství re-

publiky byl velmi úspěšný a již v pondělí od-

létají čtyři vyslanci České republiky změřit 

své umění s nejlepšími světovými parkouris-

ty. Hlavním partnerem parkourového seriálu 

byla Blend 42 Vodka (B42V) z produkce Palír-

ny U Zeleného stromu. V průběhu parkouro-

vých klání se ovšem alkoholické drinky po-

chopitelně nepodávaly, až na oslavu vítězů.

Eugenie Línková

Foto:  Jiří Janoušek
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ovoce úspěšně pěstovat, si zde mohou vybra-

né odrůdy i zakoupit. Klid v zahradě doslo-

va vybízí k posezení ve stínu 150 let starého 

dřínu. A aby byl relax opravdu dokonalý, mo-

hou si zde návštěvníci nejen vychutnat kávu 

či čaj z místní kavárny, ale ještě se k tomu za-

číst do pěkné knížky z knihovny Augustina 

Dubenského sídlící v patře budovy kláštera. 

Zázračné polyfenoly

Většina návštěvníků připutovala na festival, 

aby příjemně strávila den plný zábavy a dob-

rého jídla i pití. Borůvky však nejsou jen chut-

ným zpestřením našeho jídelníčku a vděč-

nou kuchařskou surovinou, ale jejich konzu-

mace má rovněž příznivý vliv na lidské zdraví 

a účastníci Borůvkobraní si mohli rozšířit zna-

losti i v této oblasti.

Borůvky, ostatně jako měkké plody obec-

ně, představují vydatný zdroj mikronutrientů, 

vlákniny a polyfenolů. Ty lze připodobnit k lé-

kům a jejich působení v organismu se ozna-

čuje jako vliv fytochemik. Jsou spolu s tzv. nu-

traceutiky (probiotiky, prebiotiky a symbioti-

ky) součástí širšího konceptu funkčních potra-

vin. Borůvky mají u člověka prokázaný přízni-

vý vliv na mozek a nervový systém, na funkce 

mnestické a kognitivní (paměťové). Pozitivně 

ovlivňují i smysly, zejména zrak. Mají příznivý 

vliv na udržování rovnováhy a na schopnost 

rytmické pravidelné chůze. Významné jsou 

i blahodárné účinky na systém kardiovasku-

lární. Snižují riziko výskytu aterosklerózy a is-

chemické choroby srdeční. Zajímavý je pak 

možný účinek protinádorový. Neopomenu-

telný je též jejich obecně protektivní účinek 

na lidský organismus, spočívající v zabránění 

projevů stárnutí (anti-ageing effect). 

Pro toto svoje působení a pro výborné 

vlastnosti kulinářské/organoleptické jsou bo-

růvky usilovně domestikovány. Nejvíce zku-

šeností v tomto ohledu bylo nashromážděno 

ve Spojených státech a v Kanadě. Obsah fy-

tochemik v jednotlivých kultivarech borůvek 

se dramaticky liší. Prokazuje se, že nejméně 

polyfenolů obsahují domestikované borůvky 

z Britské Kolumbie v Kanadě, zatímco evrop-

ské borůvky jsou na polyfenoly velmi bohaté.

Manželství jako taktika

Příznivé účinky konzumace čerstvých plo-

dů jsou zkrátka neoddiskutovatelné, ovšem 

ani tepelnou kuchyňskou úpravou, či mra-

žením nebo chlazením nedochází ke zniče-

ní fytochemického potenciálu borůvek, jeli-

kož bylo prokázáno, že uvedené zásahy ne-

vedou k podstatnému snížení obsahu po-

lyfenolů v borůvkách. S trochou nadsázky 

tak můžeme říci, že i ten, kdo si dal na fes-

tivalu pořádnou porci borůvkových knedlí-

ků, se zásadně neprohřešil proti zdravé-

mu jídelníčku. A ti, kdo si chtěli dopřát po-

lyfenolů opravdu dostatek, se mohli přihlá-

sit do oblíbené soutěže jedlíků o Borůvko-

vo – knedlíkového krále. Klání, bez něhož 

si Borůvkobraní snad ani nelze představit, 

bylo tentokrát trochu zkomplikováno deš-

tivým počasím. Organizátoři vše ale bravur-

ně zvládli a soutěž proběhla v suchu škol-

ní jídelny. Úkol zněl jasně: během 30 mi-

nut do sebe nasoukat co nejvíce kynutých 

knedlíků polévaných žahourem a sypaných 

cukrem. Kromě času a omezeného objemu 

žaludku byl nepřítelem soutěžících i fakt, 

že nesměli knedlíky ničím zapíjet. Všichni 

účastníci „bojovali“ statečně, ovšem na po-

myslné bedně nakonec stanuli jen ti nejhla-

dovější, či, chcete-li, nejnenažranější. Těmi 

se nakonec stali – v kategorii žen třetí De-

nisa Havlíková, druhá Dagmar Opočenská 

a největší apetit prokázala Jarmila Bobková, 

jenž zvládla spořádat 14 knedlíků. Třetí příč-

ku v kategorii mužů pak se „svými“ jedna-

dvaceti snědenými kousky obsadil Karel 

Bobek. Shoda příjmení s ženskou vítězkou 

není náhodná – jak se „bronzový medailis-

ta“ svěřil, působí jako osobní trenér Jarmily 

Bobkové, jelikož jde o jeho manželku. Zdra-

vá rivalita mezi partnery se zjevně ukázala 

jako skvělá tréninková taktika. Na druhém 

místě mezi muži se umístil domácí Petr Bí-

cha, který třetího „přejedl“ o jeden jediný 

knedlík. K příčce nejvyšší se pak výkonem 

25 knedlíků „prokousal“ Lukáš David. Na-

vzdory obdivuhodnému množství spořáda-

ných „kynutých koulí“ však nepřekonal re-

kord z roku 2010 a tím je neuvěřitelný vý-

kon 33 knedlíků – tato porce tedy stále čeká 

na svého přemožitele. Tak co říkáte – nezní 

vám to jako výzva a důvod k návštěvě origi-

nálního festivalu na příští rok? 

Text a foto Petra Zejdová
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Letošní léto bylo u nás z borůvkářského hle-

diska „tak trochu nešťastné“, jelikož úro-

da byla na mnoha místech slabá až tristní 

a i v lokalitách, které jsou obvykle na začát-

ku prázdnin doslova pokryté „modrými ko-

berci“, se jen sporadicky vyskytla „tu a tam“ 

modrá kulička. Ne však v jižních Čechách, 

které ani letos nezklamaly náruživé sběra-

če a zdejší lesy opět poskytly hojnost výteč-

ných a zdravých plodů. A pořadatelé tradič-

ního Borůvkobraní si moh-

li oddechnout, jelikož 

dostatek surovin pro 

tuto populární akci 

byl zajištěn. Aby 

se celá událost 

mohla s úspě-

chem uskuteč-

nit, je potřeba sesbírat opravdu hodně drob-

ných plodů – vždyť během dvoudenního 

festivalu „padnou za oběť“ v podobě výteč-

ných pokrmů i nápojů tři tuny tohoto ovoce. 

Obec Borovany, konkrétně působivý areál 

zdejšího kláštera, poskytnul zázemí pro bo-

hulibou akci již potřinácté. Festival probíhá 

vždy druhý červencový víkend a letos se tak 

uskutečnil vůbec v nejčasnějším možném 

termínu – tedy 8. a 9. července 2017. 

Borůvková zahrada nabízí 
poučení i relax

Areál nádvoří kláštera i přilehlé zahrady do-

slova „praskal ve švech“ a návštěvníci se mu-

seli u některých stánků s borůvkovými dob-

rotami smířit s frontami. Čekání ale stálo 

za to – na odbyt šly zejména vyhlášené „ba-

biččiny knedlíky“, ale i další pochutiny. Láka-

dlem bylo nejen jídlo, ale také řemeslný jar-

mark, ukázky výroby rukodělných výrobků 

a, samozřejmě, i pestrý kulturní program. Vel-

ký zájem byl také o tematické soutěže, jako 

třeba v chytání borůvek do úst. Vděčným fo-

tografickým objektem se pak staly borůvko-

vé „živé sochy“.

Jako každý rok, i letos byla pro zájemce 

připravena poradna zahradníka Ing. Pavla 

Chlouby, který ochotně rozdával rady ohled-

ně pěstování kanadských borůvek, i jiných 

rostlin. Pan inženýr se rovněž ujal role průvod-

ce po klášterní borůvkové zahradě. Ta byla 

slavnostně otevřena v květnu roku 2013. Au-

torem originálního nápadu je právě inženýr 

Chlouba, který platí za uznávaného „borůvko-

vého odborníka“. Zahrada je pro návštěvníky 

otevřena nejen v době konání Borůvkobraní, 

ale i v jiné dny od začátku května až do kon-

ce září. Zájemci se tu mohou blíže seznámit 

se všemi osmi odrůdami zahradních nebo-

li kanadských borůvek (Chandler, Duke, Em-

blue, Jersey, Bluecrop, Pink Lemonade, Ber-

keley, Bluejay). Kromě inspirace a rad, jak toto 

BorůvkobraníBorůvkobraní aneb aneb modrý, 
voňavý a chutný festivalvoňavý a chutný festival
Kypré knedlíky, voňavé koláče a třeba i lívance s lahodným 
žahourem. To jsou tradiční a vděčné borůvkové pokrmy, jenž musí nutně 
vykouzlit sliny na jazyku každého milovníka těchto drobných modrých plodů a které jsou asi 
většině z nás dobře známé. Co třeba ale takové borůvkové sušenky, zelňáky, cukrová vata 
nebo šťavnatý steak s borůvkovou omáčkou? A na zapití borůvkový džus, pivo nebo dokonce 
borůvkové mojito? Že vám to „zavání“ spíše pohádkou „Když kočička s pejskem vaří“, než 
jako výtečný kulinární počin? Pak jste zcela jistě chyběli na letošním ročníku Borůvkobraní, 
které proběhlo – jak jinak než – v Borovanech. Gastronomicko-kulturní festival na dva dny 
zcela ovládl jihočeské městečko, které se na celý víkend odělo do modrého hávu a borůvky 
voněly ze všeho, co bylo jen trochu k jídlu či k pití.

Lukáš David si kromě 25 knedlíků v žaludku 
odnášel i titul „Borůvkovo-knedlíkového krále“

Lívance se žahourem nemohly chybět Borůvkové pivo nestíhala obsluha točit O kulinární osvětu nejen borůvkovou se postaral 
infostánek značky Klasa

Borůvkovou zahradou provázel inženýr Chlouba

Borůvky najdou uplatnění i v řadě 
alkoholických nápojů

Stylové perníčky patřily k vděčným suvenýrům
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Při spatření písmena E následovaného 

3 nebo 4místným číslem na obale potraviny 

se většina lidí otřese strachem. Domníva-

jí se, že se za tímto označením určitě skrý-

vá škodlivá chemikálie. Pod tímto dojmem 

by potravinu nejraději dali zpět do regá-

lu a vzali si jiný výrobek, kde toto písmeno 

nebude. Většinou marně. „Ečka“ jsou téměř 

všude. Tyto látky se souhrnně nazývají látky 

přídatné nebo aditiva. Jsou neodmyslitel-

nou součástí moderních technologií výro-

by většiny potravin. Důvodů pro jejich po-

užití je mnoho. „Tyto chemické látky, ať pří-

rodního nebo syntetického původu, se přidá-

vají do potravin kvůli vylepšení nebo zacho-

vání jejich trvanlivosti, vzhledu, konzistence, 

chutě, vůně, atd. Mohou být důležité z hledis-

ka zvýšení mísitelnosti jednotlivých složek při 

přípravě těsta, urychlují kynutí apod.,“ kon-

statuje Luboš Babička 

Přídatné látky do potravin 
používaly už naše prababičky

Některé z těchto látek, například uhliči-

tan sodný nebo difosforečnan sodný, be-

reme jako samozřejmost, protože přípra-

vu bábovky bez kypřicího prášku do peči-

va, si neumíme představit. Uvedeme-li je 

však pod označením E 500 nebo E 450, pak 

toto označení vypadá hrůzostrašně pohle-

dem těch, kteří Éčka předem zavrhují, aniž 

by o nich něco věděli..

Zároveň je však nutné upozornit, že celá 

řada těchto „chemikálií“ však během další-

ho zpracování zmizí. Lépe řečeno rozloží se 

na v přírodě docela běžné a zcela neškod-

né složky.

Podle platné legislativy se přídatnými lát-

kami rozumí látky bez ohledu na jejich výži-

vovou hodnotu, které se zpravidla nepouží-

vají samostatně ani jako potravina, ani jako 

charakteristická potravinová přísada. Přidá-

vají se do potravin při výrobě, balení, pře-

pravě nebo skladování, čímž se samy nebo 

jejich vedlejší produkty stávají nebo se mo-

hou stát součástí potraviny.

„Z historického hlediska však tyto látky po-

užívané při výrobě potravin nejsou ničím no-

vým. Jsou známé a používané několik stole-

tí,“ vysvětluje dál docent Babička Jako pří-

klad lze uvést konzervaci potravin, která je 

prastarou záležitostí. Při nakládání masa 

byly užívány sůl a sanytr nebo při konzer-

vaci zeleniny kyselina octová apod. K zajiš-

tění dobrého kynutí těsta se běžně použí-

val prášek do pečiva. Používání přísad při 

zahušťování omáček nebo přibarvování po-

krmů je prastarým způsobem přípravy po-

travin. Můžeme proto konstatovat, že při 

porovnání tradičních způsobů vaření v do-

mácnostech s moderními průmyslovými 

postupy konzervace a výroby potravin zů-

stávají obecné cíle stejné. Tyto látky jsou 

používány pro zajištění chutných a kvalit-

ních potravinářských výrobků. 

Kampaň proti aditivům vedla 
k minimalizaci jejich dávek 
do potravin
„Významný, většinou negativní názor na adi-

tivní látky byl s největší pravděpodobností vy-

volán změnou v označování složení potravi-

nářských výrobků a se zavedením označení 

„E“ v osmdesátých letech minulého století,“ 

upozorňuje Luboš Babička

Do té doby, byly všechny přísady uvádě-

ny v obecných skupinách, které označovaly 

jejich funkci, jako např. konzervační činidla, 

antioxidanty nebo barviva.

Nová pravidla o označování zavedla ob-

sáhlé seznamy aditivních látek, s jejich che-

mickými názvy a nový číselný systém jejich 

označování čísly za písmenem E.

Cílem této změny mělo být ulehčení 

orientace spotřebitelů o jejich použití v jed-

notlivých výrobcích. Avšak za přispění celé 

řady emotivních článků v bulvárním tis-

ku o škodlivých účincích chemických pří-

sad, jakožto příčiny různých onemocnění, 

od hyperaktivity až po chronické nemoci, 

však vyvolala u spotřebitelů negativní ná-

zor na jejich používání.

Pozitivním výsledkem této „kampaně 

proti aditivům“ je skutečnost, že výrob-

ci potravin se zaměřili na minimalizaci dá-

vek aditivních látek do potravin, případně 

na jejich úplnou eliminaci, bez negativního 

vlivu na jakost.

Schválená aditiva jsou rozdělena do růz-

ných kategorií podle svých funkcí. Kaž-

dá kategorie má svůj specifický název a čís-

lo s předponou „E“. Např. série s označe-

ním E 100 (barviva), E 200 (konzervační lát-

ky), E 300 (antioxidanty) a E 400 (emulgáto-

ry, zahušťovací a želírovací látky). Vzhledem 

k tomu, že aditiva jsou součástí celého sys-

tému zdravotní nezávadnosti potravinářské 

výroby, je důležité mít o této velice disku-

tované oblasti neustálý přehled a jistotu, že 

všechny informace jsou správné a aktuální.

Aditivní látky v potravinách splňují tyto 

hlavní úkoly:

• Zajištění hygienické nezávadnosti potravin;

• Zlepšení kvality potravin;

• Zvýšení dostupnosti ve všech ročních ob-

dobích;

• Zlepšení, nebo udržení jejich nutriční 

hodnoty;

• Zvýšení jejich přijatelnosti pro spotřebitele;

• Zlepšení a usnadnění přípravy potravin

Aditivní látky hrají důležitou a nezbytnou 

úlohu při zajišťování hygienické nezávad-

nosti, dostupnosti a širokého sortimentu 

všech druhů potravin. 

V současné době je na seznamu přídat-

ných látek evidováno přes 2 500 látek. V sou-

časné době se v potravinářské výrobě pou-

žívá asi 350 látek. Seznam přídatných látek 

povolených v ČR a v EU je uveden v tabul-

ce publikace docenta Babičky a tak tam lze 

například nalézt konzervanty, které se pou-

žívají při výrobě potravin a nesou označení 

E 200 – E 290. Nebo emulgátory pod znač-

kou E 322 – E 495. Jak autor publikace uvá-

dí, jsou to povrchově aktivní látky umožňu-

jící vznik emulzí, respektive stejnorodé směsi 

dvou nebo více nemísitelných fází, které tuto 

směs udržují. O každé kategorii, jako jsou 

i sladidla, zahuštovadla, želírující látky a pár 

dalších, je v brožuře velmi detailní pojedná-

ní, která mohou svým odborným výkladem 

zpochybnit a nebo i vyvrátit mnohdy jedno-

značné zavrhování éček.

Kdo si dá práci a najde na stránkách Čes-

ké zemědělské univerzity Praha anonym-

ní recenze studentů docenta Luboše Babič-

ky zjistí, že jej berou převáženě jako mach-

ra ve svém oboru a chválí i za cenu, že zkouš-

ky u něj nebývají rozhodně jednoduché. 

Kdo je složí, je nesporně kandidátem další 

odbornosti na tuto tematiku, u níž se veřej-

nost mnohdy chytá spíš poplašných zpráv 

nevzdělanců, než seriozních výsledků studií 

ověřených praxí.

Eugenie Línková

Tentokrát si řekneme víc o tzv. Éčcích. Do jejich světa nás 
pozval doc. Ing. Luboš Babička, CSc. - Fakulta agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů, ČZU. Je to jeden z mála 
odborníků, který se na vysokoškolské půdě České zemědělské 
univerzity této tematice věnuje. Jeho odborný výklad, s nímž 
se podělil s naší redakcí, by vydal na seriál.Vybrali jsme ta 
nejzajímavější fakta.

Éčka – Fakta a mýty

A co éčka v párcích

Přídatné látky jsou i v pečivu

I uzená masa obsahují konzervanty

konzervace potravin
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Plocha brambor se ustálila

Český bramborářský svaz organizuje projekt 

„Brambory zdravá potravina“, který má pod-

pořit pěstování a spotřebu brambor v České 

republice. Svaz se podílí na akcích zacílených 

na spotřebitele, které by měly zvýšit poptáv-

ku po bramborách od domácích pěstitelů. 

Konzumenti by měli brambory vnímat jako 

zdravou potravinu. Nadto bývá kvalita čes-

kých brambor nesrovnatelně lepší než těch 

z dovozu. V současnosti dostávají pěstitelé 

konzumních brambor dotaci.

Výměra brambor se na našich polích 

včetně malopěstitelů s plochou pod jeden 

hektar v posledních letech pohybuje kolem 

třiceti tisíc hektarů. U velkopěstitelů se jed-

ná o méně než 25 tisíc hektarů, v roce 2016 

to bylo 23,4 tisíc hektarů. Loni se v ČR vy-

pěstovalo více než 831 tisíc tun brambor 

a téměř 204 tisíc tun se jich k nám dovezlo 

ze zahraničí. V letošním roce se u nás bram-

bory pěstují jako loni na zhruba 23,4 tisících 

hektarech.

Plocha brambor by se v České republi-

ce v následujících letech měla stabilizovat 

a do roku 2030 se počítá s nárůstem výměry 

brambor na přibližně 27 tisíc hektarů. Z toho 

by mělo být zhruba 21 tisíc hektarů brambor 

konzumních a šest tisíc na výrobu škrobu. 

Tři varné typy 

Spotřebitelé si vybírají brambory k rozmani-

tému použití podle varných typů. Varný typ 

A charakterizují pevné a masité hlízy, které 

i po uvaření zůstávají tuhé s lojovitou kon-

zistencí. Skvěle se hodí pro vaření ve slup-

ce. Ve větší míře se ale využívají k přípravě 

bramborových salátů.

Nejrozšířenější je varný typ B umožňují-

cí univerzální využití brambor. Hlízy obsahu-

jí větší množství škrobu než v případě var-

ného typu A a nejsou tak pevné. Nejčastě-

ji se využívají na přílohy, ale také do polévek 

nebo na smažení.

Brambory varného typu C obsahují znač-

né množství škrobu, proto se po uvaření roz-

padají. Tato jejich vlastnost se hospodyňkám 

hodí při výrobě kaší, bramboráků, bram-

borových placek nebo těsta. Vhodné jsou 

i na pečení ve slupce.

V obchodech se při výběru varného typu 

brambor můžeme řídit barevným označe-

ním obalů. Zelená představuje pevné salá-

tové brambory varného typu A, červenou se 

označují polopevné přílohové brambory B 

a modrou najdeme na sáčcích s moučnatý-

mi brambory typu C. 

Na začátku sklizně se na našem trhu ob-

jevují brambory označené jako nové. Ty se 

většinou nerozlišují varným typem, ale vět-

šinou se blíží k varnému typu A. Nové bram-

bory mají hladkou slupku a lojovitou dužni-

nu. Tyto brambory se skvěle hodí pro přípra-

vu ve slupce, kterou také lze konzumovat. 

V pokusech nejvýnosnější Velox

Všechny výše uvedené varné typy bram-

bor má ve své nabídce firma Medipo Agras 

H. B., spol. s r. o. S odrůdami brambor pro 

rozmanité využití měli možnost se sezná-

mit účastníci semináře s prohlídkou odrů-

dových polních pokusů v Olešné na Havlíč-

kobrodsku. Svůj bohatý sortiment společ-

nost stále doplňuje o novinky. 

Společnost Medipo Agras H. B., dodává 

konzumní brambory celoročně. Prodávají 

především brambory vypěstované v České 

republice a pro doplnění sortimentu i z do-

vozu. V ČR pěstují brambory v nejlepších 

půdních a klimatických podmínkách, které 

umožňují dosáhnout vysokou kvalitu a čer-

stvost našich produktů s ohledem na ter-

mín sklizně a dobu předpokládané spotře-

by. Velmi rané brambory dodávají z oblas-

ti Polabí a Jižní Moravy, pozdní většinou 

z Českomoravské vysočiny. 

Své odrůdy firma ověřuje v pokusech 

na pozemcích Školního statku v Humpol-

ci a také v Olešné na polích zemědělské-

ho podniku Solmilk a.s. Při prvním termí-

nu letní sklizně v roce 2017 v Olešné k nej-

výnosnějším patřily Velox (55,3 t/ha), Pri-

mabelle (53,1 t/ha) a Volumia (46,8 t/ha). 

Stejný výnos jako Volumia poskytly také 

Sunshine a Lilly.

Rozsáhlý sortiment na konzum

Sortiment firmy je velmi rozsáhlý. Pro novou 

sezónu nabízejí několik desítek komerčních 

odrůd brambor, množství novinek a řadu od-

růd ověřují. K zavedeným velmi raným kon-

zumním odrůdám určeným pro první termín 

sklizně patří Velox, Carrera a Colomba. Pro 

druhý termín sklizně jsou vhodné odrůdy Fla-

via, Volumia, a Berber. 

Na přípravu salátů (varný typ A) lze pou-

žít osvědčené odrůdy Rosara, Princess, Cam-

pina, Lucinda nebo Rafaela. Varný typ B, tak-

zvané přílohové brambory, představují nej-

rozšířenější kategorii. Firma Medipo Agras má 

v nabídce odrůdy Secura, Dali, Natascha, Gra-

nada, Granola, Toscana a Victoria. K varnému 

typu C na přípravu bramborové kaše se ze 

sortimentu podniku řadí odrůda Satina. 

Speciální kategorii představují luxusní od-

růdy. Jedná se o konzumní delikatesní odrů-

dy protáhlého tvaru s hladkou lesklou žlutou 

nebo červenou slupkou, které také při pěsto-

vání také vyžadují luxusní zacházení. K nim 

patří Annabelle, a Cecile. 

Novinky v odrůdách

Každoročně firma Medipo Agras přichá-

zí s mnoha novinkami. U konzumních bram-

bor se k nim řadí velmi rané odrůdy Primabel-

le, Sunita a Sunshine. U varného typu A sorti-

ment rozšířily Gioconda, Noblesse a Almon-

da. Gioconda s pěkně žlutou dužninou do-

sahuje vynikající konzumní jakosti. Nobles-

se se hodí na konzum i na loupání. Gioconda 

s jemnou slupkou se uplatní na mytí a balení.

K varnému typu B náleží nové odrůdy 

Queen Anne, Taisiya, Belmonda a Orlena. 

Queen Anne poskytuje vysoký podíl tržních 

hlíz. Belmonda má výborné parametry kon-

zumních brambor. Obě odrůdy jsou vhodné 

pro dlouhodobé skladování. Taisiya s velmi 

jemnou slupkou je odolná vůči suchu. Orle-

na má velmi kvalitní hlízy.

Varný typ C zastupuje novinka Lilly s vy-

sokým podílem typických kulatých hlíz. Sor-

timent speciálních a luxusních odrůd rozší-

řila delikatesní Talentine (AB) a Blue Star (B) 

s barevnou dužninou. Výnosná odrůda Blue 

Star zaujme modrokarmínovou mramorova-

nou dužninou a šedomodrou slupkou. Hlí-

zy s příjemnou bramborovou chutí a vůní 

po uvaření získají modrošedou barvu se 

světlejší kresbou.

V roce 2017 firma ověřovala z velmi ra-

ných odrůdy Prada, SCH 06-38, Jessica, La-

perla a SA 08-323-1. U varného typu A se 

ověřovaly VDW 07-197, YP 10-182 a HZD 08-

1059. U varného typu B se jednalo o novinky 

Peela, YP 09-381, SA -10-099-4, SA 11-047-2, 

SA 10-112-2, JV 08-15 a Labella. U varného 

typu C se ověřoval kříženec BIE 06-231. Z lu-

xusních odrůd firma ověřovala odrůdu Violet 

Queen a tři křížence. 

Sortiment na zpracování

Firma nabízí také řadu odrůd na zpracování. 

Na loupání se uplatní odrůdy Flavia, Saline, 

Princess, Campina, Rafaela, Granada, Toscana 

a Annabelle. Sortiment nově rozšířily Nobles-

se, Almonda a Challenger a ověřuje se Peela. 

Na hranolky se hodí ověřené odrůdy Aste-

rix a Innovator. Nově také sortiment na pom-

frity rozšířila odrůda Challenger. Pro výrobu 

smažených lupínků nacházejí uplatnění od-

růdy Opal a Verdi a Taurus, novinka Heraclea 

a kromě dalších se ověřuje odrůda Figaro. 

Na produkci škrobu jsou určeny odrůdy Pria-

mos, Burana a nově Quadriga.

Do mikrovlnky i na pečení

Na semináři pořadatelé připravili výstavku 

odrůd všech užitkových směrů. Přítomné za-

ujaly i balené brambory. Specialitu předsta-

vují brambory určené na pečení nebo „Polní 

perly“ k rychlé přípravě v mikrovlnné troubě. 

K výhodám tohoto balení patří, že se 

sáček přímo vloží do mikrovlnné trouby 

a po necelých deseti minutách jsou brambo-

ry připravené ke konzumaci, pouze se pro-

pláchnou vodou. 

Ing. Marie Rasochová, CSc. z pořadatel-

ské firmy vymýšlí různé recepty z brambor, 

se kterými se příchozí také mohli seznámit. 

Výborně chutnají například pečené bram-

bory se slaninou, jak jsem sama nedávno vy-

zkoušela. K přípravě jsou potřeba čtyři vět-

ší brambory na pečení, dvě cibule, 300 g sla-

niny, dvě až tři lžíce zakysané smetany, dva 

stroužky česneku, olej, sůl a pepř. 

Hlízy omyjeme, vložíme do trouby pře-

dehřáté na 200 oC na pekáči s pečicím papí-

rem. Pečeme celkem padesát až šedesát mi-

nut. Po čtyřiceti minutách pečení hlízy na-

hoře nařízneme do hloubky dvou centime-

trů do kříže a pečeme dalších deset až dva-

cet minut. Po upečení nakypříme dužninu 

vidličkou a přidáme náplň z cibule a slaniny.

Při přípravě náplně nakrájenou cibuli ne-

cháme zesklovatět na lžíci oleje, přidáme 

na kostičky pokrájenou slaninu a plátky čes-

neku. Vše osmažíme dozlatova. Do smě-

si zamícháme zakysanou smetanu, osolíme 

a opepříme. Náplň vložíme do upečených 

brambor a podáváme. Hotový pokrm chutná 

skvěle a mohu jen popřát dobrou chuť.

Hana Honsová

ČZU v Praze

Brambory mnoha podob Brambory mnoha podob 

Brambory představují velmi zdravou potravinu. Obsahují velké 
množství lidskému tělu prospěšných látek. Mimo jiné se jedná 
o vlákninu, minerální látky (vápník, železo, hořčík, fosfor, 
zinek, draslík), vitamíny skupiny B i C a kyselinu listovou. 
Spotřeba brambor se v České republice v roce 2016 
meziročně zvýšila o 1,7 kilogramu na osobu. Loni každý 
obyvatel ČR v průměru zkonzumoval 68 kilogramů 
brambor. Kdo denně sní třicet dekagramů brambor, zajistí si 
doporučenou dávku vitamínu C.

pro široké využití
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K ověřovaným velmi raným odrůdám patřily 
Laperla a Jessica

Příchozí si prohlédli 
pestrý sortiment odrůd 
pořadatelské firmy

Konzumní brambory se balí do sáčků o různé 
hmotnosti

Firma nabízí i balené vařené brambory

„Polní perly“ poslouží k rychlé přípravě 
v mikrovlnné troubě

V pokusech v Olešné k nejvýnosnějším patřily 
odrůdy Velox, Primabelle a Volumia.
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u výrobců sušené šunky

Rodina Alberti má dlouhou podnikatelskou 

tradici v zemědělství a obchodování. Lui-

gi Alberti vytvořil v roce 1875 v nedalekém 

městě Fagagna „koloniální obchod (obilo-

viny, koření, maso a víno). Osvaldo Alber-

ti v roce 1906 firmu přestěhoval do San Da-

niele del Friuli. V roce 1963 byla registrová-

na ochranná známka „La Casa del Prosciut-

to.“ Zemětřesení roku 1976 způsobilo znač-

nou škodu na firemním zařízení. V 90. le-

tech byla výrobna modernizována a rozšíře-

na, byl zřízen prostor pro degustaci. Od roku 

2013 řídí firmu Carlo Alberti, který areál spo-

lečnosti vybavil nejnovějšími technologie-

mi pro celkovou optimalizaci spotřeby ener-

gie. Do renovací se zapojují také synové Mar-

co a Luca, kteří nyní představují pátou ge-

neraci společnosti. Rodinná firma má pouze 

2 zaměstnance, jednoho do výroby a jedno-

ho na úklid, jinak veškeré práce dělají man-

želé Alberti se 2 syny.

Postup výroby:

Dodávka a ořez. Po kontrole dodávky 

jsou čerstvé kýty (o minimální váze 12 kg 

a tloušťce tuku pokrývající vnější část čers-

tvě oříznuté kýty min. 15 mm) skladovány 

1 den při teplotě 0 – 3 °C, pak jsou oříznuty 

do požadovaného tvaru. 

Solení. Po prvních 24 až 48 hodinách 

jsou šunky pokryty mořskou solí a skladová-

ny při teplotě mezi 0 °C až + 4 °C. Dle tradič-

ního pravidla se počet dnů solení musí rov-

nat počtu kilogramů hmotnosti kýty. Upro-

střed této první fáze se maso masíruje, aby 

sůl také pronikala do svalových vláken. Tato 

operace umožňuje přirozenou konzerva-

ci produktu, udržuje jeho integritu a zlepšu-

je jeho chuť. 

Lisování. Unikátní a typická fáze pro šun-

ky San Daniele. Po odstranění soli jsou kýty 

ručně stlačovány stejnoměrně podél svalové 

hmoty, aby sůl pronikla hluboko, maso získá 

optimální konzistenci pro následné zrání a su-

šení. Kýty jsou uloženy na horizontální police.

Úprava. Po lisování šunka zůstává 3 mě-

síce v místnosti s proměnlivou vlhkostí mezi 

70 % a 80 % a při teplotě mezi + 4 °C a + 6 °C. 

V této fázi klidu sůl proniká do masa dale-

ko hlouběji, čímž se šunka důkladně zba-

vuje nepotřebné vlhkosti a postupně se tak 

lépe a lépe konzervuje. Šunka získává výraz-

ně hustší konzistenci. Během klidové fáze se 

odřízne pilkou kruh masa kolem kosti a pak 

se s pomocí nože čistí přebytečné maso, 

čímž se docílí hladkého tvaru šunky (nezane-

chává brázdy, které by mohly způsobit stag-

naci vody s následným množením bakterií. 

Mytí. Po 4 měsících se šunky promyjí vlaž-

nou vodou pod mírným tlakem, čímž se eli-

minují povrchové nečistoty a zbytkové soli. 

Mytí tonizuje maso a změna teploty stimulu-

je začátek zrání. 

Vysušení, Namaštění. Po umytí jsou 

šunky asi dva týdny v místnosti při 14 °C. 

V průběhu vysoušení se odstraní 5 % vody. 

Sedmý měsíc se části, které jsou bez kůže, 

namažou ručně pastou ze směsí vepřového 

tuku a soli. Účelem tohoto kroku zpracová-

ní je změkčení povrchových svalových vrs-

tev, aby se zabránilo příliš rychlému suše-

ní ve srovnání s vnitřkem kýty. Tak dochází 

k postupné ztrátě vlhkosti. 

Předsušení. Provádí se v místnosti s tep-

lotou 16 °C 1 měsíc. 

Náplň. V desátém měsíci se natřou části 

bez kůže směsí vepřového sádla, soli, pepře 

a rýžové mouky. Pepř dle zkušeností předků 

odpuzuje mouchy. 

Zrání. Po provedení nátěru se šunky za-

věsí do zracích místností s okny, využívá se 

přirozené proudění vzdušných proudů. Zde 

jsou minimálně 13 až 24 měsíců. Optimální 

teplota, vlhkost a větrání musí být zachová-

ny po celou tuto dobu.

Kontrola kvality. K tomuto účelu se vy-

užívá kost z koňské holeně, která díky póro-

vitosti zadržuje vůni svalové hmoty, ve kte-

ré je vložena. Zkoušky se provádí v 5 bo-

dech šunky odpovídajících vypouštění vnitř-

ních žil, kde může jakákoliv zbytková krev 

vést k procesu kvašení a defektů. Kost nesmí 

proniknout do hloubky, ale měla by být mír-

ně zasunuta (asi 2 cm) a nutno okamžitě při-

čichnout. Rovněž se provádí kontrola pokle-

pem. Pouze kýty, které mají tu správnou vůni 

mohou projít dále směrem ke značkování.

Značkování, cejchování. Po dosažení 

třináctého měsíce zrání provádí Institut INEQ 

konečné ověření a poté povoluje připojení 

značky San Daniele. INEQ– INSTITUTO NORD 

EST DI QUALITÀ je organizace pro kontrolu 

a certifikaci kvality potravinářských výrob-

ků), zejména označení výrobků chráněného 

původu (CHOP) a chráněného zeměpisného 

označení (CHZO) Sídlo Ineq je přímo v San 

Daniele. Aby byla zajištěna dokonalá vysle-

dovatelnost každé kýty, je již dříve připoje-

no identifikační tetování farmy, měsíc naro-

zení prasete, značka jatek a zkratka DOT, kte-

rá ukazuje den, měsíc a rok, ve kterém zača-

lo zpracování ve výrobně. Šunky, po obdrže-

ní konečné značky, jsou uchovávány v histo-

rickém sklepení speciálně vytvořeném v srd-

ci kopce San Daniele. Na konci těchto fází 

zpracování jsou šunky zabaleny a expedová-

ny v souladu s potřebami zákazníka. Hotová 

šunka musí mít hmotnost minimálně 7,5 kg 

a vlhkost musí být mezi 57 % a 63 %. Celkově 

sušením šunka ztratí cca 30 % vody.

Oblast výroby‚ Prosciutto di San Danie-

le se geograficky nachází v obci San Danie-

le del Friuli v centru Friuli, v tzv. „Morénovém 

amfiteátru“, v nadmořské výšce 252 m v pod-

hůří Korutanských Alp. Řeka Tagliamento 

působí jako tepelný regulátor. Půda oblas-

ti je morénového původu a obvykle obsa-

huje vyšší podíl jemného štěrku. Ten je vy-

soce hygroskopický a průběžně odvodí vlh-

kost. Kromě tohoto odvodňovacího účinku 

půdy, teplé větry stoupající od Jaderského 

moře se pohybují podél toku řeky Taglia-

mento a setkávají se s chladnějšími větry 

klesajícími od Alp. Tím se vytvoří stálé mikro-

klima, které neustále vytváří cirkulaci vzdu-

chu, která v kombinaci s dobře propustnou 

půdou, zajišťuje nízkou vlhkost prostředí 

ideální ke zrání šunky.

Konsorcium Prosciutto di San Dani-

ele bylo založeno v roce 1961 s cílem bránit 

produkt, chránit název Prosciutto di San Da-

niele(PSD) a jeho značku původu. Na počát-

ku 60. let výrobek dosáhl značného věhlasu 

a byla potřeba bránit postupy a značky proti 

padělání. Konsorcium je ekonomicko-institu-

cionální jednotka, která provádí kontinuální 

propagaci obchodu jak v Itálii, tak v zahraničí. 

PSD je uznána italským zákonem jako vý-

robek s označením původu od roku 1970. 

Tradiční pravidla, podle kterých se šunky 

zpracovávají, byla začleněna do právního 

předpisu, který pokrývá všechny fáze zpra-

cování a všechny, kdo se podílejí na výrob-

Před cestou na dovolenou do Itálie jsme naplánovali zastávku 
v městečku San Daniele a domluvili návštěvu výrobny sušené 
šunky. Měli jsme obavy, zda se návštěva uskuteční, protože 
na poslední mail nepřišla potvrzující odpověď. Naše obavy 
se rozptýlily 10 km před San Daniele, Krista Marangoni 
z oddělení marketingu a vnějších vztahů Consorzia del 
Prosciutto di San Daniele nám zavolala a potvrdila, že nás 
čeká. V jejím doprovodu jsme navštívili výrobnu Alberti 1906 
„La Casa del Prosciutto“.

Manželé Alberti a syn Marco

První opracování šunky po příjmu

Úprava šunky v klidové fázi

Solení

Namazání šunky před zráním

Značkování šunky

Expedice šunky

Prosciutto di San DanieleProsciutto di San Daniele
 lahůdka ve tvaru kytary lahůdka ve tvaru kytary

Šunky 
po lisování, 
uloženy 
vodorovně
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ním řetězci. Použití těchto pravidel je povin-

né ze zákona a jsou zavedeny sankce za po-

rušení, aby se chránila ochranná známka, 

kvalita a typické vlastnosti produktu. V roce 

1996 bylo PSD uděleno chráněné označení 

původu (CHOP) Evropské unie, aby byl chrá-

něn, pokud jde o jeho omezené oblasti pů-

vodu a jedinečné techniky zpracování. U vý-

robků s chráněným označením původu má 

celý výrobní řetězec povinnost podrobit se 

přísnému systému kontroly prováděné or-

ganizací pověřenou Ministerstvem zeměděl-

ství, potravinářství a lesnictví (INEQ).

PSD produkuje 31 firem sdružených v kon-

sorciu, a to výhradně v San Daniele del Friuli, 

městě v provincii Udine, které má rozlohu asi 

35 km2 a má jen něco málo přes 8 000 oby-

vatel. Na naši zvídavou otázku, proč je iden-

tifikační číslo Alberti 32, když je 31 výrobců, 

odpovídá Krista Marangoni: „Výrobců v kon-

sorciu je opravdu 31, ale někteří mají dva vý-

robní závody, a tak jsou čísla vyšší (např. Alber-

ti 32, Arbe 53). Jak poznáme na první pohled 

šunku San Daniele? „Zachování kopýtka je ty-

pické pro šunky SD. Umožňuje biologickou in-

tegritu kýty, které má být zachována, usnad-

ňuje odvod vlhkosti. Šunka má typický kyta-

rový tvar a značku SD. Používáme pouze zad-

ní nohy, které jsou zvláště vhodné, pokud jde 

o jejich fyzikální vlastnosti (hmotnost, tvar sva-

lu masa a příslušného podílu tuku) pro zrá-

ní po dlouhou dobu. Používáme pouze italské 

vepře (kanci a prasnice jsou vyloučeni) a moř-

skou sůl. Třetím komponentem výroby je zdej-

ší mikroklima. Podle výrobních specifikací San 

Daniele šunka nesmí obsahovat žádné přísa-

dy ani konzervační látky. Kýta váží na začátku 

výrobního procesu 12-14 kg a na konci 9-12 kg. 

Ročně vyrobíme v naší firmě cca 13 000 kusů 

kýt, z toho 80 % se spotřebuje v Itálii, 20 % jde 

na export,“ vysvětluje Marco Alberti, syn ma-

jitele a student ekonomie na vídeňské uni-

verzitě. Je šunka lepší, čím déle zraje? Na šun-

ce si všímáme i malých bílých granulí. „Šun-

ka, která zraje po delší dobu, není „lepší“. Chuť 

je intenzivnější a tělo je trochu sušší. Volba zce-

la závisí na osobním vkusu. Bílé granule je tyro-

sin, přírodní aminokyselina typická pro správ-

ně vyzrálé šunky,“ dodává Marco Alberti. Kon-

sorcium nakupuje pouze zadní nohy, zbylou 

část prodávají chovatelé řezníkům a zpraco-

vatelskému průmyslu. Výrobní řetězec San 

Daniele sestává z chovatelů prasat, jatek, vý-

robců šunek a výrobců šunkových plátků. 

Počet chovatelů prasat uznaných pro účely 

CHOP šunky San Daniele je 4 100, a všichni 

jsou v deseti regionech střední a severní Itá-

lie (Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardie, 

Piemont, Emilia Romagna, Toskánsko, Lazio, 

Abruzzo, Marche a Umbria). Zajišťují celko-

vou roční produkci asi 8,5 milionu certifiko-

vaných prasat. Počet jatek zahrnutých do ob-

vodu CHOP je 90, opět ve stejné oblasti. Vý-

robní řetězec má celkem 550 zaměstnanců. 

Je 31výrobců šunek a 8 dílen, kde se šunka 

krájí, všechny se nacházejí uvnitř správních 

hranic obce San Daniele del Friuli (v provincii 

Udine), pro výrobu zhruba 2,6 milionu šun-

ky ročně a zhruba 17 milionů táců s plátky 

šunky San Daniele. V roce 2016 vzrostla pro-

dukce PSD o 1 % na 2 719 094 zpracovaných 

kýt a produkce nařezaných plátků stoupla 

na 20 089 109 balení, což je navýšení o 7,2 %. 

Export vzrostl o 6 %, při čemž 60 % jde do EU. 

PSD se vyváží do 52 zemí světa. V roce 2014 

byl obrat z produkce 31 výroben Konsorcia 

300 milionů eur. Tradice výroby sušené šunky 

spadá až do VI – III. st. př.n.l., kdy zde byli Kel-

tové, kteří užívali sůl na konzervaci vepřové-

ho masa. Tržní právo má San Daniele již od r. 

1063. PSD je vynikajícím zdrojem bílkovin vy-

soké kvality, vitamínů (především vitamín B1, 

vitamín B2, vitamín B6, vitamín PP) a mine-

rálních látek, zejména fosforu, zinku a draslí-

ku. Vzhledem ke své vysoké nutriční hodno-

ty a svou snadnou stravitelnost je ideální pro 

sportovce, děti, starší osoby, a dokonce i pro 

osoby s nízkokalorickými dietami. 

Průměrné nutriční hodnoty 
na porci 50 g

Energie: 136 kcal; 568 KJ 

Bílkoviny: 12,9 g 

Sacharidy: 0,1 g 

Nasycené tuky: 3,3 g 

Mononenasycené: 4,3 g 

Polynenasycené: 1,4 g 

Nakonec jsme PSD v místní Osterii(jídelně), 

která je přímo spojena s výrobním komple-

xem, ochutnali. Kromě PSD si můžete vy-

chutnat typické místní sýry, sladkokyselé pří-

lohy a nejlepší vína z Friuli. 

Čerstvě nakrájený plátek San Daniele měl 

v libové části růžově červenou barvu, zatím-

co tuk byl čistě bílý. Vůně byla jemná. Bylo 

možno rozpoznat podtóny opečené chlebo-

vé kůrky, tóny ze sušeného ovoce a sladové-

ho ječmene. Chuť je jemná, sladkost a typic-

ká vůně dozrávaného masa se spojují a vy-

tvářejí příjemné a uspokojující pocity v ús-

tech. Při žvýkání je konzistence plátku jemná 

a rozpouští se v ústech. Po nakrájení se má 

PSD sníst do 12 hodin, ale když ochutnáte, 

první plátek zmizí dříve. PSD je recept sám 

o sobě. Potřebuje jen velmi málo doplňků 

a mělo by být doprovázeno suchým, ne pří-

liš aromatickým bílým vínem. Velmi dobře se 

snoubí s vínem Friulano nebo Ribolla Giallo.

Jaromír Hampl

Foto str. 26,28, Věra Hamplová 

foto str. 27 archiv firmy Alberti

Za kolik kilogram šunky
Šunku San Daniele jsme koupili 
v supermerkatu v Caorle 
a stála 2,10 E za 10 dkg . To je 
asi 55 Kč, je to ale přírodní 
produkt, komponenty jsou 3, 
pouze maso, mořská sůl a místní 
mikroklima. Přímo u výrobce 
je o něco levnější, naopak v ČR 
ve speciálních prodejnách se 
zahraničními lahůdkami bude 
dražší. Na internetu se nabízejí 
i celá šunka 32 měsíců stará 12 kg 
za 332 E t. j. 8 600 Kč, takže 
719 Kč/kg.
1/4šunky-3,4kg je za 94 E t.j 
2 400 Kč, též 719 Kč/kg.
Ceny jsou různé dle stáří, 
v supermarketu to bylo za krájenou 
šunku 14 měsíců 21 E/kg t.j. 
550 Kč/kg.

Šunky připravené ke zrání

Značka konsorcia, Alberti má č. 32

Kremžská hořčice od firmy Bone-

co získala nově ocenění Klasa. Co vše 

v této potravině podle poroty zabo-

dovalo?

Největší důraz je při udělení Klasy kladen 

na kvalitu a původ surovin. Naše kremžská 

hořčice je vyráběna ze směsi semen bílé, 

černé a hnědé hořčice českého původu. 

Kombinace různých druhů semínek půso-

bí i jako konzervant. Ostatní složky složení 

jsou také převážně od dodavatelů z České 

republiky. Boneco se řadí mezi největší vý-

robce hořčice v České republice a kremžská 

hořčice patří mezi druhy, které jsou na trhu 

nejžádanější.

Hodně se věnujete zdravé výživě 

a ve svých výrobcích na to kladete dů-

raz. Co byste z tohoto pohledu zdůraz-

nil ve složení kremžské hořčice?

BONECO kremžská hořčice neobsahu-

je konzervační látky a barviva. Dále je hoř-

čice oceněna značkou kvality Český výro-

bek – garantováno Potravinářskou komo-

rou ČR a také splňuje podmínky výroby pro 

České cechovní normy. To vše je signálem, 

že výrobky BONECO jsou vyráběny bez růz-

ných aditiv, čímž dáváme najevo, že nám 

jde o vysokou kvalitu, poctivost, podporu 

českých potravinářů a současně s tím i spo-

kojenost zákazníka.

Jaké složky jsou v hořčici tuzemské 

provenience a co přece jen je z dovozu?

Obecně pro výrobu hořčic se používají tři zá-

kladní semínka. Každá hořčice je vyráběna 

z jiného a např. naše Dijonská hořčice je vyrá-

běna ze speciálního semínka, které se v Čes-

ké republice vůbec nepěstuje. Pro výrobu pl-

notučné hořčice BONECO používáme vlastní 

semínko hořčice z vlastních polí. Pro kremž-

skou hořčici je také semínko českého původu. 

U celého sortimentu platí, že suroviny, které 

potřebujeme pro výrobu a český zemědělec 

je schopný je zajistit v požadovaném množ-

ství a kvalitě, vždy preferujeme český původ 

surovin. Naším dlouhodobým plánem je být 

samostatní v pěstování semínka pro naše 

hořčice. Jen tak můžeme našim zákazníkům 

garantovat kvalitu a stálé chuťové vlastnosti.

Eugenie Línková

KLASA

Výrobků s vysokou kvalitou a s českým původem 
označených známkou kvality Klasa přibývá a v poslední 
době ji nově získala i kremžská hořčice firmy BONECO. 
Její generální ředitel, Ing. Zdeněk Štěpánek v rozhovoru 
o ní prozradil víc.

Z české produkce Z české produkce 
a bez různých aditiv
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Kremžská hořčice
Původem z rakouského města 
Krems, vyrábí se ze směsi semen 
bílé a černé (hnědé) hořčice, 
obsahuje viditelně hrubě mleté 
černé slupky a vyšší procento 
cukru. Vzhledem k obsahu 
černého semene, které poskytuje 
svým složením vlastní konzervační 
účinek, nebývá kremžská hořčice 
často dále konzervována, rovněž 
se nepoužívají přídatná barviva.

Čočkový salát
Co budeme potřebovat?

6 lžic olivového oleje 

1 lžíce kremžské hořčice 

1 lžíce salátového koření 

1 lžička sladké papriky 

2 hrnky vařené čočky 

2 cibulky 

bylinky 

Příprava

Z hořčice, oleje, salátové kořenící smě-

si a mleté papriky vymícháme dresink, 

do kterého přidáme čočku, najemno 

nakrájenou cibulku a natrhané listové 

saláty. Vše zlehka, ale důkladně promí-

cháme a ihned podáváme s pečivem.

t

í 

t?

í

Ing. Zdeněk Štěpánek



davků vyhlášky a také 

se hledaly vybrané záva-

dy. Obecně hůř si salá-

my vedly v chuti a kon-

zistenci. Časté byly po-

tíže s přílišnou kyselostí 

a mazlavostí.

Fermentace 
se startovací 
kulturou 
mikroorganismů
Způsobem zpracování se 

Herkules řadí k fermen-

tovaným trvanlivým masným výrobkům, 

tepelně neopracovaným. Výroba probíhá 

tak, že se rozmělněné syrové maso spolu 

s dalším přísadami smísí a přidá se k nim 

startovací kultura mikroorganismů, kte-

rá zajistí požadovanou fermentaci, tedy 

kvašení. Při něm vzniká kyselina mléč-

ná a celé dílo se zakyseluje, což zvyšuje 

jeho odolnost vůči kažení. Dalším krokem 

k dlouhé trvanlivosti je sušení. Můžeme 

doplnit, že Herkules byl prvním fermento-

vaným salámem, který se vyráběl s pomo-

cí startovacích kultur. Před ním probíhala 

fermentace samovolně díky přirozeně pří-

tomné mikrofloře.

Měření masa 
a čistých svalových bílkovin

Klíčovým blokem zkoušek bylo měření ob-

sahu masa a parametrů jeho kvality. Přísluš-

ná vyhláška výrobcům nakazuje připravo-

vat Herkules pouze z vepřového a hovězí-

ho masa. Zároveň zapovídá používání sepa-

rátu, rostlinných bílkovin a vlákniny. Pokud 

jde o množství masa, mají producenti vol-

nou ruku, musejí však dosáhnout minimál-

ně 14% obsahu čistých svalových bílkovin. 

Tento limit zajišťuje, aby se použilo maso 

správně libové a v dostatečném množství.

Porotci byli přísní i při měření obsahu čis-

tých svalových bílkovin. To vypovídá o kva-

litě – šlachovitosti – použitého masa a pod-

le vyhlášky č. 69/2016 Sb. nesmí být niž-

ší než 14 %.

Nejvyšší podíl svalových bílkovin, přes 

16 %, ukrýval salám značky Krahulík. U šes-

ti výrobků se zjištěné množství pohybovalo 

pod 14% limitem. Výsledek dvou z nich byl 

s přihlédnutím k nejistotě měření ještě vy-

hovující, ale značky Tesco, Schneider, Glo-

bus/korrekt a krájený Herkules od Kmotra, 

nezachránila ani ta. Nedodržení legislativ-

ních požadavků jim rovněž vyneslo celko-

vě nedostatečné hodnocení, a tak se stalo, 

že salámy Tesco a Globus/korrekt propadly 

hned dvakrát.

Rozdílnost 
krájených a nekrájených salámů
Při zkoumání množství použitého masa na-

razili porotci na zajímavé rozdíly mezi krá-

jenými a nekrájenými salámy stejných zna-

ček, konkrétně Kmotr a K-Classic.

Nejde o dvě různě porcované varianty té-

hož Herkulesu, ale o dva různé salámy, lišící 

se i masným podílem. V krájených bylo více 

masa – v obou případech 134 g/100 g výrob-

ku – než u nekrájených variant. Ty deklaro-

valy použití pouze 119 g (Kmotr), respektive 

118 g (K-Classic).

Nekrájený Herkules od Kmotra se navíc li-

šil i použitím barviv, krájená varianta neby-

la obarvená vůbec. Co za rozdíly stojí? Dost 

možná velká hmotnost šišek a s ní související 

snaha o co nejnižší cenu. Měrná cena kráje-

ných salámů Kmotr i K-Classic byla vyšší než 

u Herkulesů vcelku.

Zatímco při odhalování kvality surovin se 

neobejdeme bez laboratorní techniky, k po-

souzení, jak moc se salám povedl, stačí zku-

šené smysly. Předpisový Herkules se vyzna-

čuje jemnou masovo-tukovou mozaikou 

a růžovou barvou. Konzistence by měla být 

pružná nebo tuhá a na skousnutí vláčná až 

křehká. Typickým znakem je příjemně nakys-

lá, kořeněná slanější chuť. Herkules by měl 

být rovněž aromatický a ve vůni by se kromě 

použitých surovin měl prosadit i udicí kouř.

Z vad, se kterými lze počítat, jmenujme 

alespoň horší vypracování projevující se 

hrubší strukturou, nepravidelností mozai-

ky, zejména shluky tuku a libových kous-

ků, přítomností kolagenních částic a větší-

mi póry a dutinkami. Mozaika na řezu rov-

něž nesmí být rozmazaná ani neostrá. Ne-

žádoucí je i vyvstávání tuku, tedy vytvoře-

ní tukové vrstvy pod slupkou. Chybou je 

také nestejnorodá a příliš světlá či sytá bar-

va a přítomnost cizího zabarvení. Tím se ro-

zumí například našedlé a nazelenalé odstí-

ny, mramorování, skvrny nebo tmavší krou-

žek pod povrchem.

Na skusu nesmí být Herkules ani tuhý, ani 

mazlavý, ani suchý, ani příliš tučný. Chybou 

je rovněž nesoudržnost a rozpadavost jed-

notlivých plátků.

Horeca Select Herkules 1985 
absolutní vítěz

Vítězem testu se stal Horeca Select Herku-

les 1985 (dobře, 21,40 Kč/100 g prodávaný 

v řetězci Makro. Podobné celkové hodnoce-

ní získal i nekrájený Krahulík Herkules (dob-

ře, 20 Kč/100 g), který nabízí i výhodný po-

měr mezi cenou a kvalitou.

Poslední místa v tabulce patří pěti nedo-

statečně hodnoceným výrobkům nesplňují-

cím legislativní požadavky či klamavě ozna-

čeným. U salámů Tesco Herkules (nedosta-

tečně, 21,90 Kč/100 g) a Globus /korrekt Her-

kules (nedostatečně, 19,90 Kč/100 g) byly 

zjištěny oba prohřešky najednou.

Eugenie Línková 

ve spolupráci s DTestem
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DTest salámů

U zrodu salámu Herkules stála 
výzkumnice Zlámalová

 Salám Herkules patří do skupiny fermen-

tovaných trvanlivých masných výrobků. 

Lze o něm bezpochyby prohlásit, že pa-

tří i k léty prověřeným a zavedeným vý-

robkům. Jeho vývoj proběhl v tehdej-

ším Československu před více než třice-

ti lety. Ve své době na vývoji tohoto speci-

fického fermentovaného masného výrob-

ku pracovala doc. MVDr. Jarmila Zlámalo-

vá z Výzkumného ústavu masného prů-

myslu. Jak nám před více než 35 roky pro-

zradila, ve střešních prostorách výzkum-

ného ústavu měla svou vyhrazenou pro-

storu, kde salámy ve visu nechávala do-

zrát, ale jak s hrůzou zjišťovala, vždy někte-

rý z nich po krátké době zmizel. Jak dodá-

vala, i před tzv. vyzráním byly velmi chut-

né a neznámí „pachatelé“ si nechtěli odří-

ci této dobroty. Přesto se ale k potřebným 

výsledkům dopracovala a odměnou jí byla 

velká obliba tohoto specifického salámu. 

Kvalitu Herkulesů dodnes určuje vyhláš-

ka, na jejímž detailním vypracování má své 

neodmyslitelné zásluhy.

Jeden vzorek z 15 nebyl český, 
ale ze Slovenska

Do testu bylo zařazeno celkem 15 různých 

vzorků, krájených i nekrájených. Až na jed-

nu výjimku všechny pocházely od čes-

kých producentů, poslední výrobek po-

cházel ze Slovenska, odkud jde Schneider 

Herkules do plzeňského masokombiná-

tu. Do testu se podařilo zařadit i dva salá-

my, které se svým obalem hlásily k původ-

ním výrobkům. Laboratoř testovala obvyk-

lé parametry – obsah masa a jeho kvalitu, 

obsah tuku a nesměla chybět ani ochut-

návka. Vzhledem k tomu, že se tohoto tes-

tu zúčastnily i výrobky jedoucí na aktuál-

ní retro vlně, mohli jsme se podívat i na to, 

jak moc se retro Herkulesy liší od součas-

né produkce.

V rámci analýzy použitého masa se ově-

řovala správnost údajů deklarovaných 

na etiketě a kontrolovalo se, zda se vý-

robcům podařilo dodržet všechny zákon-

né požadavky – minimálně 14% obsah čis-

té svalové bílkoviny, zákaz používání se-

parátu, jiného druhu masa než vepřové-

ho a hovězího a zákaz použití jiných bílko-

vin. Dobrou zprávou je, že všechny testo-

vané Herkulesy obsahovaly hovězí maso 

a v žádném z nich se nenašel ani separát, 

ani drůbeží či sójové bílkoviny. Méně potě-

šilo odhalení několika klamavých výrobků, 

které slibovaly na etiketě více masa, než 

ve skutečnosti obsahovaly, či neobsaho-

valy tolik čistých svalových bílkovin, kolik 

předepisuje vyhláška.

Měřením obsahu tuku a soli prošly salá-

my bez úhony. Tučnost Herkulesů je limito-

vána vyhláškou, smí být maximálně 50 %.

Rozdílnost jednotlivých vzorků se proká-

zala při ochutnávce, kdy skupina šesti hod-

notitelů posuzovala vzhled, chuť, vůni, kon-

zistenci a pocit, jaký Herkules zanechá při 

skusu. Při posuzování se vycházelo z poža-

í 

Salámy vcelku a krájené 

S redakcí magazínu DTest, s níž úzce spolupracujeme, jsme se tentokrát zaměřili na velice 
specifický druh salámu s typickou chutí – Herkules. Při nákupech se zjistilo, že je jejich výběr 
poměrně omezený, přesto se nakonec podařilo sehnat 15 vzorků. Velkou radost ale neudělaly, 
celá třetina propadla kvůli problémům s použitým masem.

se podstatně lišily svým složením

Makro Aro Herkules Kmotr Herkules

Vítěz Horeca 
Makro Herkules 1985 Herkules Krahulík Retro
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Spojení tradice s moderní 
technikou
Ale to trochu předbíháme. Nejprve v roce 

2007 firma BEAS, která pekárnu postavila 

a provozuje, zakoupila 15 hektarů pozem-

ků v katastru obce Choustníkovo Hradiště se 

záměrem vybudovat nejmodernější pekař-

ský závod na „zelené louce” a posílit tak svo-

ji konkurenceschopnost s nejpokrokověj-

ší průmyslovou automatizační pekárenskou 

technologií s vlastním „know-how”.

Důvodů výběru této lokality bylo mno-

ho, jedním z nejvýznamnějších je bezpro-

střední návaznost na koridor budoucí dál-

nice Praha – Hradec Králové – Jaroměř 

– Trutnov – Polsko.

Majitel firmy BEAS Bedřich Syrovátko se 

rozhodl pokračovat v poctivé pekařské tradi-

ci a vybudovat v nové výrobně sofistikovaný 

úsek kvasné technologie, jaký nemá v čes-

kých podmínkách obdoby. Generacemi ově-

řené postupy místo mistra pekaře provádě-

jí nejnovější průmyslové technologie. Spoje-

ním tradice s moderní technikou se mu po-

dařilo zajistit výrobou širokého sortimentu 

pečiva na nejvyšší možné kvalitativní úrov-

ni s vyloučením či minimalizací použití pří-

davných látek, jako jsou zlepšující přípravky 

v podobě stabilizátorů a emulgátorů, umělá 

barviva či konzervanty. Jako jediná pekárna 

u nás Choustníkovo Hradiště průmyslově vy-

rábí vícekvasový chléb, který obsahuje neje-

nom žitný, ale i pšeničný kvas.

Proces zpracování řídí automat

Celý výrobní proces začíná ve skladišti, kde 

je osm celonerezových sil na mouku, z níž 

se tato pneumaticky nasává do dávkovacích 

center. Kromě mouky jsou zde i takzvané mi-

krosuroviny jako sůl, cukr a různé přídavky, 

s nimiž se pracuje podobně jako s moukou 

jen v podstatně menším množství. Každé ze 

sil má vlastní vážicí systém Siwarex, jež spo-

lehlivě hlídá hmotnost a tím i množství mou-

ky v zásobnících.

Chloubou pekárny je kvasná technolo-

gie, kdy v provozu zvaném „tekutá kuchyně“ 

probíhají fermentační procesy a zraje kvas. 

Ve velkých nerezových tancích kvasí žitný 

kvas, pšeničný kvas a omládek, což je jedno-

dušší forma pšeničného kvasu používaná pro 

těsto na housky, rohlíky a jiné pečivo. Kvasné 

kultury se spolu s vodou dávají do matečné-

ho fermentoru, vše se předmíchává a nechá-

vá fermentovat zhruba šest hodin. Výsled-

ný roztok se následně přečerpává do pro-

dukčních fermentorů, kde se doplní mou-

kou a zraje řádově desítky hodin. Výsledný 

kvas je použitelný dva dny, což je dáno použi-

tou kvasnou biokulturou, namísto pouhého 

droždí, jež by se za pár hodin zkazilo.

Speciální přísadou chlebové fermentace 

je upečený chléb přidávaný do směsi, aby 

kvas získal lepší chuť. Určité množství upe-

čeného chleba tak nikdy neopustí pekárnu, 

ale od pece směřuje zpátky do „tekuté ku-

chyně“, kde poslouží jako surovina pro vznik 

nových bochníků. Při fermentování kvasu 

hraje velmi důležitou roli také teplota, kte-

rou je nutné udržovat v předem nastave-

ných hodnotách. 

Pečení obstarávají 
termoolejové pece

Další proces, který musí těsto na cestě 

od kvásku po hotový pecen absolvovat, je 

hnětení. Když je vyzrálé a přehnětené, vyklo-

pí se do koše a odtud putuje na pásu do dě-

ličky, jež ho nakrájí na požadované kusy, kte-

ré padají na pohyblivý pás, kde se z nich vá-

lením nebo koulením vytvaruje požadova-

ný tvar pečiva. Vytvarované těsto pak putu-

je do kynárny, kde kyne a potom do pece, 

kde se upeče.

K pečení se používá nejmodernější způ-

sob pečení v termoolejových pecích se způ-

sobem pečení na starých pekařských pe-

cích, přičemž výrobu zajišťuje patnáct nej-

modernějších řídicích systémů Simatic 

S7-1500 od společnosti Siemens. Pece ne-

mají aktivní hořáky a vydávají sálavé tep-

lo, protože v nich cirkuluje horký olej ohřá-

tý plynem na 250 oC. Používají se dva dru-

hy pecí – tunelové s průběžným pásem pro 

větší množství pečiva jednoho druhu, a sá-

zecí s jednotlivými patry umožňující indivi-

duální regulování teploty a pečení různých 

druhů pečiva najednou.

Začátky hledejte v Ličně

Firma BEAS není v oboru žádným nováčkem. 

Hned krátce po svém vzniku v roce 1991 vy-

dražila v malé privatizaci provozovnu pekár-

ny Lično s tradiční výrobou chleba od roku 

1961. V době privatizace pekárna vyráběla 

dva druhy chleba a zásobovala pouze Rych-

nov nad Kněžnou a zaměstnávala cca 20 za-

městnanců. V průběhu následujících šesta-

dvaceti let došlo postupně k její moderniza-

ci a rozšiřování, kdy původní sortiment dvou 

druhů výrobků vzrostl na kompletní sorti-

ment více než 300 druhů pekařských a cuk-

rářských výrobků. „Jen chlebů vyrábíme více 

než čtyřicet druhů,“ říká Bedřich Syrovátko. 

Pekárna se zcela změnila

Největší rozvoj v historii ličněnské pekár-

ny byl zaznamenán v roce 2002, kdy došlo 

k instalaci další pásové pece o pečné ploše 

44 m2, závěsové kynárny, byly vybudovány 

nové sklady, expediční a balírenské prosto-

ry, kotelna, kanceláře, sociální zařízení pro 

zaměstnance a v neposlední řadě klimati-

zace výroby a parkoviště. Provoz se plynofi-

koval, což přispělo i ke zvýšení jeho hygie-

ny. Stranou nezůstaly ani ekologické aspekty 

výroby, kdy byly nainstalovány tzv. ekobloky 

umožňující využívat odpadní teplo k vytápě-

ní, výrobě technologické páry, chlazení a kli-

matizování prostor pekárny rekuperací od-

padního tepla. Nemalou investicí byl rovněž 

hlubinný vrt dodávající vysoce kvalitní vodu 

s parametry vody kojenecké. Provozovna 

není napojena na veřejnou kanalizaci a pů-

vodní čistička odpadních vod již nevyhovo-

vala z kapacitních důvodů. Proto byla v roce 

2008 zbudována nová velkokapacitní čistír-

na odpadních vod s dostatečnou rezervou. 

Spolupráce s bagetářskými firmami si vy-

žádala další strojní zařízení a instalaci tří ro-

tačních pecí a dvou sil. V následujícím roce 

proběhla přístavba haly na výrobu jemné-

ho pečiva, což přispělo k rozšíření sortimen-

tu výrobků. Linka na jemné pečivo zajišťu-

je nejen vysokou kvalitu výrobků, ale též hy-

gienu a produktivitu práce. Průmyslová lin-

ka na výrobu chleba neumožňovala produk-

ci menších sérií chlebových výrobků, pro-

to byla vybudována řemeslná linka na výro-

bu dalšího sortimentu chlebů dle požadavků 

trhu. Jedná se především o výrobky s vyso-

kým obsahem vlákniny a dalších stopových 

prvků důležitých pro lidskou výživu. 

Rozsáhlé investice

Pro financování svého rozvoje firma vyna-

ložila značné prostředky, a to po splnění 

všech privatizačních podmínek. Z vlastních 

zdrojů využila každoročně dosahované zis-

ky i při neustále se zostřujícím konkurenč-

ním boji, což je zejména v pekárenském od-

větví méně obvyklé. Do svého rozvoje inves-

tovala přes 200 milionů Kč a to z části i s vy-

užitím evropských dotačních fondů. V roce 

2007 byl implementován nový informač-

ní systém specializovaný především pro pe-

Nejlepší chléb pečou 
v Choustníkově Hradišti
Na okraji podkrkonošské obce Choustníkovo Hradiště 
poblíž Kuksu by jen málokdo hledal nejmodernější českou 
průmyslovou pekárnu. Ostatně, ani vzhled a okolí budovy 
příliš nenasvědčuje tomu, že se v areálu pekárny nacházíme. 
Řekněte sami: Znáte snad pekárnu, jež by měla před 
vchodem krásné jezírko, v němž se čile prohánějí vzrostlí 
jeseteři? A která by získala titul Stavba roku, jako se to stalo 
této v roce 2016.

Majitel a ředitel pekárny Bedřich Syrovátko

Moderní zařízení pekárny

Pekárna v Choustníkově Hradišti byla vyhlášena stavbou roku
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kárenský obor. V současné době má pekár-

na v provozu celkem 9 výrobních linek a zá-

sobuje téměř tisíc odběrných míst v Králo-

véhradeckém a Pardubickém kraji vlastními 

pekařskými vozy.

Cukrářské výrobky doplňují 
sortiment

V roce 1999 firma převzala cukrářskou výro-

bu v Letohradě a tím doplnila sortiment tra-

dičního českého pečiva o cukrářské výrob-

ky, jimiž jsou zejména jemné pečivo (kynuté, 

z listového těsta, linecké), ostatní trvanlivé 

pečivo (sušenky, ze šlehaných hmot, piško-

ty), těsta (linecké, listové, ostatní), cukrářské 

výrobky s náplní (lehkou tukovou, tukovou, 

šlehačkovou, bílkovou, ostatní) a cukrovin-

ky (čokoládové máčené, nečokoládové fon-

dánové, nečokoládové kokosové). V závodě 

nyní pracuje 25 zaměstnanců.

Stabilita výroby s nejvyšší kvalitou

Projekt výstavby nové pekárny v Choustní-

kově Hradišti od koupě pozemku až po za-

hájení provozu trval osm let, přičemž vlast-

ní výstavba a montáže technologií zabraly 

pouhý jeden rok. Celková investice se přibli-

žila pěti stům milionů, z čehož dotace činily 

pouze 16 až 18 procent. 

Cílem projektu bylo spojení a uplatně-

ní nejnovějších poznatků vědy ve výživě 

a v technologiích, spojení veškeré nejnověj-

ší či inovované technologie od vstupu a skla-

dování surovin přes výrobu až po expedici 

s vlastním know-how. Výstupem je dosaže-

ní vysoké stability výroby na nejvyšší možné 

kvalitativní úrovni – čerstvost, zdravotní ne-

závadnost, vyloučení či minimalizace přídav-

ných látek (zlepšujících přípravků, emulgáto-

rů, konzervantů, barviv apod.) na co nejnižší 

úroveň. Z technologického pohledu se jed-

ná především o jedinečnou možnost použití 

nepřeberného množství kombinací fermen-

tovaných produktů. To vše za bezkonkurenč-

ní ceny pro zákazníky.

Roční obrat 257 milionů Kč

Společnost BEAS zavedla systém kritických 

bodů při výrobě potravin HACCP a nejvyš-

ší standard potravin certifikovaný dle mezi-

národní normy IFS či FSSC 2200. Je držite-

lem patentu a devatenácti ochranných zná-

mek registrovaných Úřadem průmyslové-

ho vlastnictví. Za 26 let existence se postup-

ně rozšířila na dnešních 300 zaměstnanců, 

roční obrat 26 milionů v roce 1992 se zvýšil 

na současných 257 milionů Kč, proinvesto-

vala 1,4 miliardy Kč, každoročně dosahovala 

zisku a řádně platila závazky vůči státu, zdra-

votním pojišťovnám, bankám a všem ob-

chodním partnerům. Kromě toho, že dodá-

vá své výrobky po celém hradeckém a par-

dubickém kraji, a části kraje středočeské-

ho a libereckého, má i tři vlastní prodejny: 

V Hradci Královém, Rychnově na Kněžnou 

a Chrudimi.

Chléb roku a DoDo – Dopeč doma

Přesvědčili jsme se, že nejenom v Ličně, 

ale i v Choustníkově Hradišti péct chleba 

opravdu umějí. Ukázalo se to ostatně prak-

ticky hned po zahájení provozu nové pe-

kárny v roce 2015, kdy byla v soutěži Chléb 

roku 2015 udělena jejím chlebům Hradišťan 

a Kedr známka „Chléb vynikající kvality“. Po-

tvrdilo se to i letos, kdy chléb Hradišťan zví-

tězil v prestižní národní soutěži Chléb roku 

2017 v kategorii konzumní chléb. BEAS je 

kromě toho i držitelem šestnácti certifikátů 

kvality pro pekařské výrobky oceněné znač-

kou KlasA a dalších ocenění. 

Technologický rozvoj v pekárnách BEAS 

však nestagnuje ani po těchto úspěších. 

V Choustníkově Hradišti připravili nový ino-

vativní a ojedinělý projekt zaměřený na vý-

robu předpečeného pečiva. Jeho smyslem 

je inovativní návrat k tradici, jímž je pečení 

do každého domu, chalupy, chaty, prodejny, 

penzionu, hotelu atd. Využívá originální re-

cepturu bez použití konzervačních látek za-

ručující dlouhodobou trvanlivost a sklado-

vání bez chlazení či mražení. Spotřebitel má 

tak během několika minut k dispozici teplý, 

čerstvý výrobek, kdykoliv to situace vyžadu-

je, nemusí pro čerstvé pečivo či chléb běžet 

do obchodu.

Předpečené chleby a pečivo navazují 

na celkový inovační projekt výstavby pekár-

ny. Vstupují na trh pod značkou DoDo (do-

peč doma) a stejně jako ostatní balené vý-

robky BEAS jsou označeny čtyřlístkem, což je 

dlouholetá tradice pekárny Lično ještě před 

její privatizací. „Čtyřlístek znamená nejenom 

štěstí, ale jetel jako „čistá” plodina nevyžaduje 

téměř žádnou chemizaci (pesticidy ani dusíka-

tá průmyslová hnojiva) – a my se chceme cho-

vat šetrně nejen k přírodě, ale i k naší výsled-

né produkci,“ zdůrazňuje Bedřich Syrovátko.

Bohumil Brejžek

Foto Bohumil Brejžek a archiv BEAS

O tradiční české pečivo z Letohradu je velký zájem

DoDo – Dopeč doma
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Valašský frgál

Vydejte se na Valašsko 

Z letní školy pečení krajové speciality s chráněným zeměpisným označením EU

„U nás doma se peklo odjakživa, dokon-

ce dědeček se tomuto řemeslu věnoval pro-

fesionálně, byl cukrář. Frgály jsem se nauči-

la od mojí babičky a pravidelně péct jsem je 

začala v patnácti letech, když jsem nastou-

pila na brigádu do místního pekařství. V Re-

sortu Valachy pracuji od roku 2008, frgá-

ly tady pečeme od roku 2013 a od té doby je 

dělám prakticky denně – pokud je hodně ob-

jednávek, tak třeba i stovku za den,“ říká Pav-

la Stoklasová, pekařka frgálů v Resortu Va-

lachy Velké Karlovice, která v Gril srubu Ra-

zula v létě vede pravidelné tříhodinové kur-

zy pečení frgálů pro dospělé, ale i pro děti. 

„I když v práci stále peču frgály, rozhodně 

se mi neomrzely. Mám je pořád ráda, a když 

na ně dostanu chuť, napeču si je i sama doma 

pro sebe. Nejraději mám hruškový a tvaro-

hový. Tyto náplně jsou zároveň nejtypičtější 

a i mezi hosty našich hotelů patří k nejoblíbe-

nějším,“ dodává Pavla Stoklasová.

V Resortu Valachy pečou čtyři nejoblíbe-

nější náplně – kromě hruškové a tvaroho-

vé ještě makovou a povidlovou. Náplní pro 

frgály je ale opravdu hodně. Dá se do nich 

využít téměř každé ovoce ze zahrady či ze 

sadu, ale dělávaly se, a dodnes se ještě ně-

kde dělají, třeba i z borůvek, ořechů, mrkve 

nebo zelí. Dokonce se v minulosti dělával 

i frgál bramborový.

A co je tajemstvím úspěchu chutného fr-

gálu? „Především kvalitní suroviny. Vyplatí se 

na nich nešetřit. Naše prababičky používaly 

kachní sádlo, to už dnes jen tak neseženete, ale 

kvalitně ho nahradí Hera nebo klasické máslo. 

Pak také doporučuji hladkou mouku speciál-

ku, a když máte možnost, tak domácí vajíčka 

a domácí mléko,“ radí Pavla Stoklasová. 

Recept na pravý valašský frgál:

Kynuté těsto (na cca 4 ks frgálů): 

Potřebujeme: 500 g hladké mouky, 2 vejce 

(2 žloutky), 250 ml mléka, 40 g droždí, 80 g 

moučkového cukru, špetku soli, 50 ml oleje, 

125 g Hery, citronovou kůru 

Na potírání: 1 vejce, 100 ml mléka

Příprava těsta: Do menší misky dáme 

trošku mouky, cukru a droždí. Zalijeme ma-

lým množstvím ohřátého mléka a nechá-

me vzejít kvásek. Mezitím dáme do misky 

hladkou mouku, vejce, sůl, zbytek cukru, ci-

tronovou kůru, Heru (o pokojové teplotě) 

a ohřáté mléko. Vlijeme kvásek a vypracuje-

me vláčné těsto, které překryjeme utěrkou 

a dáme na teplé místo vykynout. Po vyky-

nutí těsto rozdělíme na bochánky po 240 g 

a položíme na kruhový pečicí papír o prů-

měru 32 cm. Bochánky rozválíme válečkem 

na kruhový tvar o průměru 30 cm.

Dohotovení: Na každý koláč s 240 g těs-

ta přidáme 400 g náplně. Stejnoměrně ro-

zetřeme po těstě, pouze po obvodu nechá-

me asi 1cm okraj těsta, který potíráme při-

praveným rozšlehaným vejcem. Koláč posy-

peme drobenkou. Takto připravený jej ne-

cháme ještě chvíli nakynout a pečeme v ro-

zehřáté troubě při cca 200 °C. Po upečení 

potřeme okraj ještě teplého frgálu mlékem. 

Na závěr rozehřejeme máslo, po odstavení 

přidáme vanilkový cukr a rum a touto směsí 

hojně pokapeme povrch frgálu.

Hrušková náplň: Potřebujeme 900 g su-

šených hrušek, 500 g moučkového cukru, 

1 dl rumu, 30 g skořice, 30 g badyánu, 50 g 

vanilkového cukru, 50 g strouhanky na za-

huštění. Postup: Hrušky pomeleme a všech-

ny suroviny smícháme dohromady a dobře 

promícháme.

Pro náplň se používají sušené, nikoli čer-

stvé hrušky kvůli příliš vysokému množství 

vody v čerstvém ovoci.

Tvarohová náplň: Potřebujeme 1 kg tva-

rohu, 4 vejce (žloutky), 240 g moučkového 

cukru, 140 g vanilkového cukru, 50 g vanil-

kového pudinku, 150 g rozinek, 1 dl rumu, 

citronovou kůru, muškátový květ. Postup: 

Všechny suroviny dáme do misky a dobře 

promícháme, na ředění použijeme smetanu.

Povidlová náplň: Potřebujeme 1 400 g 

povidel, 1dl rumu, 200 g vanilkového cuk-

ru, 50 g strouhanky. Postup: Povidla a dal-

ší suroviny dáme do misky a dobře pro-

mícháme, na závěr přidáme strouhanku 

na zahuštění.

Maková náplň: Potřebujeme 600 g 

mletého máku, 80 g povidel, 250 ml mlé-

ka, 40 g skořice, 50 g vanilkového cukru, 

80 g mléka, 180 g cukru krupice, 1 dl rumu, 

100 g mouky. Postup: Mléko dáme svařit 

s krupicovým cukrem. Když se směs vaří, 

přidáme umletý mák a za stálého míchá-

ní krátce provaříme tak, aby se směs nepři-

pálila. Necháme vychladnout a mezitím si 

připravíme z másla a trošky mouky jíšku. 

Po vychladnutí přidáme jíšku a ostatní su-

roviny a dobře promícháme.

Tajné tipy Pavly Stoklasové 
z Resortu Valachy:

 Důležité je nechat suroviny před pečením 

„zahřát“ na pokojovou teplotu, aby se 

s nimi dobře pracovalo, lépe se pak pojí.

 Chuť frgálu krásně podpoří závěrečné 

polití směsí másla s cukrem, vanilkovým 

cukrem a rumem. Ale pozor, polévejte až 

poté, co frgál zcela vychladne, jinak směs 

nevytvoří požadovaný povlak na povrchu 

frgálu, ale vpije se do náplně.

Zajímavosti o frgálech

 Na Valašsku se připravují pravděpodob-

ně několik století. První písemné zmínky 

o nich pocházejí z roku 1826. Původně se 

tak označoval „nepodarek“ – nepovedený 

koláč, který hospodyně při pečení pokazi-

la. Později se toto již tradiční pečivo pek-

lo na velké svátky (Vánoce, Velikonoce), 

ke křtinám či svatbám, v bohatých chalu-

pách i v neděli.

 Od roku 2013 je „valašský frgál“ produk-

tem s chráněným zeměpisným ozna-

čením EU a jedná se o koláče vyrobe-

né na vymezeném území Valašska, které 

mají v průměru cca 30 cm, váží 600 gra-

mů a mají tzv. jednodruhovou náplň.

 Frgály jsou na Valašsku natolik populár-

ní, že se tady v rámci slavného Karlovské-

ho gastrofestivalu každoročně soutěží 

i o nejlepší frgál. 

Eugenie Línková

a naučte se péct tradiční frgály
Frgál patří společně se slivovicí či polévkou kyselicí k nejtypičtějším krajovým specialitám 
na Valašsku. Tento unikání pekařský výrobek nemá v okolních zemích obdoby, zato má mnoho 
podob! Co byste řekli na frgál s hruškami, tvarohem, mákem, povidly, nebo dokonce se zelím? 
Jak ho upéct, radí profesionální pekařka frgálů Pavla Stoklasová z Resortu Valachy Velké 
Karlovice, a pokud máte čas a chuť, vydejte se na Valašsko – naučí vás je péct taky.

Děti se ve školičce výroby frgálů vyřádily Sázení frgálů na plech

Záleží i na dobrém rozetření dávadla

Není frgál jako frgál
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Omluva za pochybení v článku ZD Všestary
I mistr tesař se občas utne a tak toto české úsloví 
se bohužel nevyhnulo ani Potravinářskému obzoru 
a v minulém čísle 2/2017 se do článku „Všestary 
patří mezi pět nejvýznamnějších producentů cibule 
v Evropě“ vloudily dvě nepřesnosti.

Jednak je třeba uvést na pravou míru sdělení o mlékárenském výrobku, kdy žádná z dce-

řiných společností Zemědělského družstva Všestary neprodukuje sýr NIVA, ale je hlavním 

dodavatelem kvalitního mléka pro jeho výrobu. Výrobcem zmíněného vynikajícího sýru 

je firma Niva s.r.o. v Dolním Přímu.

A druhá chyba se vyskytla u předsedkyně představenstva ZD Všestary Ing. Moniky 

Nebeské, která byla za rok 2015 mezi deseti nejlepšími manažery České republiky v sou-

těži Manažer roku. Nikoliv v TOP 100, jak je v článku uváděno, tuto cenu má již totiž 

na svém kontě řadu let a teď k ní nově přibyla další, kdy se probojovala mezi 10 nejlep-

ších manažerů v ČR, což je velmi úctyhodné prvenství.

Za obě chyby se redakce Potravinářského obzoru omlouvá jak přímo předsedkyni 

Nebeské, tak i vedení firmy Niva s.r.o. Eugenie Línková
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Loď pivovar

Pivovar na lodi byl přímým účastníkem fes-

tivalu a také jeho originální atrakcí. Jedna-

lo se o unikátní projekt v České republice. 

Na horní palubě byla varna s dvěma nádo-

bami o objemu 500 l a také spilka. Spod-

ní paluba obsahovala třináct ležáckých a tři 

přetlačné tanky. Na čepu byla piva Legie, 

Republika a Monarchie.

Pozornost si zasloužila také účast pivo-

varu Chříč ze severního Plzeňska. Díky par-

tě nadšenců obnovil svoji činnost po sedm-

desáti letech, aby navázal na tradici zazna-

menanou od roku 1567. Kromě vaření piva 

funguje jako chráněná dílna – na pozicích 

pivovarské chasy dává práci několika lidem 

s mentálním postižením.

Není nejmenších pochyb o tom, že pivní 

degustační festival „Pivo na Náplavce“ po-

skytnul zúčastněným minipivovarům prav-

divou zpětnou vazbu o jejich produkci a zá-

roveň byl ideálním místem nejen pro zába-

vu tuzemských hostů i zahraničních turis-

tů, ale také místem pro popovídání si při 

džbánku se starými, ale i novými přáteli.

Michal Vokřál

393/2017  Potravinářský obzor 

trhy na Náplavce

V prostoru mezi Palackého a Železničním 

mostem má na výrazné proměně největší 

zásluhu farmářský trh. Zvlášť v posledních 

letech se toto místo stalo oblíbeným mís-

tem Pražanů i turistů. K neméně oblíbeným 

zde konaným patří i tématické akce. Jednou 

z nich je degustační festival malých a mini 

českých pivovarů „Pivo na Náplavce“. Letos 

Rabínovo nábřeží „zezlátlo“ festivalem zlata-

vého moku již popáté.

Podle ministra zemědělství Mariana Jureč-

ky, který festivalu společně s místostarostou 

MČ Praha 2 Janem Koreskou udělil záštitu, 

byla zde jedinečná příležitost podpořit dnes 

velmi oblíbené malé pivovary, které vaří ori-

ginální a speciální piva.

Smyslem této akce byla podpora 
i českých potravin a jejich výrobců

Festival „Pivo na Náplavce“ je od svého po-

čátku koncipován jako degustační. Tím chtě-

jí jeho organizátoři vyjádřit hlavně to, že ne-

jen víno, ale i pivo se dá degustovat, může 

mu být věnována patřičná pozornost a vyš-

ší kulturní úroveň, což si zcela jistě zaslouží.

Na 200 speciálů od padesáti malých čes-

kých pivovarů a minipivovarů, k tomu fes-

tivalové pivo, komentované prohlídky jedi-

ného lodního pivovaru u nás, pestrá nabíd-

ka tuzemské i zahraniční kuchyně a v ne-

poslední řadě i hudba v podání progresiv-

ních a zajímavých živých hudebních forma-

cí, to vše bylo k dispozici pro několik tisíc tu-

zemských i zahraničních návštěvníků.

Na své si přišli jak milovníci českého ležá-

ku, tak i nadšenci do svrchně kvašených piv 

typu ale, stout, pšeničné a mnohých dalších. 

Zatímco některá piva zaujala už pouhým ná-

zvem (Alík, Letní bikiny, Mušák, Nachmele-

ná opice, Plešoun, Prewit, případně Trumpo-

va vlna), jiná spíše složením – způsobem výro-

by (pivo se sépiovým inkoustem, pivo uleželé 

na sušeném ovoci macerovaném v karibském 

rumu Abuelo či pšeničný speciál s ibiškovým 

květem a citronovou trávou) nebo zajímavým 

příběhem (např. Liberbeer, pivo teprve před-

loni založené Svobodné republiky Liberland). 

Pánové nepohrdli pivem s příchutí chilli nebo 

uzeného masa, dámy pro změnu třeba pivy 

s příchutí borůvek, grepu, švestek a vanilky. 

Pamatováno bylo i na bezlepkáře, pro které 

bylo připraveno lahvové pivo Celia ve světlé 

a tmavé variantě, nechyběl ani nealkoholic-

ký Střízlík. V teplém počasí přišel vhod i pes-

trý sortiment limonád, vyrobených přímo zú-

častněnými pivovary – od klasické citronády 

s malinovkou přes bezovou, černorybízovou, 

jahodovou, levandulovou, višňovou a zázvo-

rovou až po nevšední sladovou.

Vltavské ouško

Jako každý rok byla na festivalu k ochutnání 

i limitovaná edice festivalového piva, tento-

krát označeného poetickým názvem Vltav-

ské ouško. V objemu 500 litrů bylo vyrobe-

no v Rodinném pivovaru Krušnohor v Kras-

licích na Sokolovsku. Jednalo se o výrazně 

hořkou desítku, s nižším stupněm prokvaše-

ní a chmelenou tzv. za studena.

Skleněný džbánek

Vstup na festival i doprovodný kulturní pro-

gram byl zdarma. Podmínkou degustace 

však byla koupě skleněného džbánku. Jeho 

použití si kladlo za cíl nejen zvýšení kultury 

vlastní degustace, ale také snížení objemu 

vyprodukovaného odpadu.

Co se po desítkách let velice změnilo, je využití pražské 
náplavky. V minulosti na náplavce kotvily vory a lodě zde 
vykládaly písek. Na haldách písku si hrály děti, některé 
z nich dokonce skákaly do písku, skákaly z chodníku 
na nábřeží. Na zamrzlou Vltavu (když ještě neexistovala 
přehradní kaskáda) se chodilo bruslit a z ledu se vysekávaly 
kvádry ledu, které ledaři rozváželi do okolních hostinců 
za účelem chlazení piva.

Pivo na Náplavce Pivo na Náplavce popátépopáté
V Praze se ledacos mění průbežně. 
Něco ku prospěchu, něco méně.

Katalogy a džbánky

Festivalové pivní tácky

Pivo chutnalo i Indům

I ženy fandily pivu

Ženské a pánské zájmy
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Medaile získává opakovaně

Světlý ležák Budweiser Budvar je vlajkovým 

produktem pivovaru Budějovický Budvar. 

Vyváží se do téměř 80 států a na celkovém 

exportu piva z České republiky se podí-

lí více než jednou pětinou. V soutěži Mon-

de Selection získává medaile opakovaně: 

od roku 1987 to je celkem devět zlatých 

a tři stříbrné medaile. Pardál Echt se vyrábí 

od roku 2009 a je určený především pro zá-

kazníky v České republice. V Monde Selecti-

on získal již tři zlaté medaile.

„Zlaté medaile z Monde Selection jsou dob-

rou zprávou především pro naše zákazníky. 

Analýzy prováděl Institut Meurice, který pa-

tří mezi světově uznávané autority v oblas-

ti pivovarnictví. Naše pivo získává medaile 

Monde Selection opakovaně již od roku 1987, 

což je pro spotřebitele jasným důkazem dlou-

hodobé vynikající kvality našeho piva,“ říká 

Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, sládek Budě-

jovického Budvaru. V soutěži Monde Sele-

ction byly v minulosti úspěšné i další dru-

hy piva z Budějovického Budvaru. Tmavý le-

žák Budweiser Budvar má na kontě celkem 

dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili a stejné-

ho skóre dosáhl také pivní speciál Bud. Zla-

tou medaili získalo v roce 2011 i nealkoho-

lické pivo Budweiser Budvar.

Testy při hodnocení zahrnují 
dokonce i obal
Monde Selection patří mezi nejpres-

tižnější a největší mezinárodní soutěže 

pro hodnocení kvality a letos proběhl 

již její 56. ročník. Přihlášeno bylo celkem 

2965 produktů od 966 výrobců z 89 stá-

tů. Hodnocení kvality organizuje bel-

gický International Quality Institute. In-

stitut je nezávislou organizací a cílem 

jeho činnosti je objektivní a profesio-

nální posuzování kvality výrobků. Udě-

lené medaile slouží spotřebitelům jako 

garance celkové kvality. U piva se hod-

nocení skládá z odborného posouzení 

senzorických vlastností, laboratorních 

rozborů, mikrobiologických testů a také 

kvality obalů. Hodnoceno bylo dvacet 

parametrů. Degustace piva prováděla 

porota složená z expertů z pivovarnic-

kého průmyslu, vysokoškolských profe-

sorů a profesionálních degustátorů. Od-

borným garantem hodnocení piva byl 

belgický Institut Meurice, který je světo-

vě uznávanou autoritou v oboru pivo-

varnictví a kvasné technologie.

Dvoustranu ve spolupráci s tisko-

vým oddělením Budvaru vytvořila 

Eugenie Línková

pivovarnictví

V 56. ročníku celosvětové soutěže pro hod-

nocení kvality výrobků Monde Selection 

byly úspěšné světlé ležáky z Budějovické-

ho Budvaru. Světlý ležák Budweiser Budvar 

a světlý ležák Pardál Echt dostaly od od-

borné poroty zlaté medaile. V katego-

rii piva bylo 

h o d n o ce n o 

326 vzorků z 98 pivovarů v 67 zemích.

Nové vztahy se Svatým stolcem
Dne 6. září v 10 hodin proběhl na varně pi-

vovaru Budějovický Budvar mimořádně vý-

znamný akt. Mons. Vlastimil Kročil, biskup čes-

kobudějovický, požehnal zvláštní várku piva, 

které je určeno jako dar pro Svatého otce pa-

peže Františka. Liturgie žehnání se zúčastni-

li představitelé pivovaru i zástupci médií. Pan 

biskup si v doprovodu sládka Adama Brože 

prohlédl i výrobní prostory.

„Jsem rád, že vzniká tato iniciativa, která ote-

vírá nové vztahy se Svatým stolcem. Společ-

nou plánovanou návštěvu ve Vatikánu vnímám 

jako výraz poděkování a vděčnosti za pastorač-

ní službu papeže Františka. Věřím, že tato výji-

mečná událost v rámci našeho regionu se sta-

ne dobrou tradicí a posílí spolupráci mezi těmi, 

kdo se na této iniciativě podílejí – církve, měs-

ta, pivovar a Velvyslanectví ČR při Svatém stol-

ci,“ říká Mons. Vlastimil Kročil, biskup česko-

budějovický.

Budějovický Budvar posílá podobný dar 

do Vatikánu vůbec poprvé v historii. „Uva-

řit pivo pro papeže Františka je pro pivovar 

a náš tým obrovská čest. Se Svatým otcem se 

rozdělíme o náš světlý ležák, který od dob za-

ložení pivovaru vaříme tradičním řemeslným 

a dlouhodobě prověřeným postupem,“ říká 

Ing. & Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, sládek Bu-

dějovického Budvaru. Budvarský ležák patří 

mezi nejznámější produkty z Českých Budě-

jovic na světě - znají jej spotřebitelé v téměř 

80 zemích a na českém vývozu piva se podílí 

asi jednou pětinou.

Adventní generální audience

Požehnané pivo bude po uzrání – tedy za tři 

měsíce – stočeno do limitované edice 122  ty-

pických láhví o objemu 1 litr. Počet lahví od-

kazuje na 122 let od založení pivovaru, kte-

rý pokračuje v mnohem starší tradici výroby 

budějovického piva od roku 1265. Tyto láh-

ve osobně předají zástupci pivovaru Svatému 

otci 13. prosince 2017 během adventní gene-

rální audience v aule Pavla VI. ve Vatikánu. Au-

dience se zúčastní českobudějovická delega-

ce, v čele s diecézním biskupem Mons. Vlasti-

milem Kročilem. Přítomni budou také zástup-

ci českobudějovické radnice, italský importér 

budvarského piva i řada českých poutníků. 

Záštitu nad iniciativou má Velvyslanectví ČR 

při Svatém stolci.

Pivo z posvěcené várky se bude v České 

republice čepovat pouze na dvou místech: 

v českobudějovické restauraci Vatikán a v pi-

vovarské pivnici Budvarka. Láhve z limitova-

né „vatikánské“ edice pak nebudou v prode-

ji vůbec.

Světlé ležáky z Budvaru
získaly dvě zlaté medaile
V 56. ročníku celosvětové soutěže pro hodnocení kvality výrobků 
Monde Selection byly úspěšné dva ležáky z Budějovického Budvaru. 
Zlaté medaile od odborné poroty dostaly světlý ležák Budweiser 
Budvar a světlý ležák Pardál Echt. Soutěž, kterou organizuje belgický 
International Quality Institute patří mezi největší na světě: letos bylo 
do soutěže přihlášeno 2 965 produktů od 966 výrobců z 89 zemí. 
V kategorii piva bylo hodnoceno 326 vzorků z 98 pivovarů v 67 zemích.

Začátkem září požehnal monsignor 
Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, 
zvláštní várce piva, které zástupci 
Budějovického Budvaru 13. prosince 
2017 osobně předají ve Vatikánu Svatému 
otci papeži Františkovi. Pivo z požehnané 
várky bude stočeno do limitované edice 122 atypických 
láhví o objemu jednoho litru. V České republice budou 
požehnané pivo čepovat pouze českobudějovické restaurace 
Vatikán a pivovarská Budvarka.

Požehnání
zvláštní várce piva
pro Svatého otce

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ 

Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10

Tel.: +420 274 016 140

OenoFossTM

Navštivte naše webové stránky

www.milcomservis.cz

Rychlá a přesná analýza vína 

a moštů během fermentace

Informujte se o  možnosti zapůjčení přístroje OenoFoss. Nyní AKCE: Při zapůjčení 

na čtvrt roku 3. měsíc ZDARMA tel: +420 734 396 356 e-mail: obchod@milcom.cz.



tažek. V pivovaru se dá vařit jakékoliv pivo, 

poctivý český spodně kvašený ležák nefiltro-

vaný, nepasterizovaný světlý i tmavý, výčep-

ní piva (8°–10°), ale i svrchně kvašená pivo 

Ale, Stout či Pšeničné a samozřejmě i různá 

ochucená piva.

Postup výroby

Technologie přípravy piva má 4 základní 

etapy: vaření, kvašení, ležení a stáčení ho-

tového piva. 

1. Vaření: Pivovarská sladina se ve varně 

svaří s chmelem a získá se mladina. Po oddě-

lení chmele se zchladí na zákvasnou teplotu 

a přečerpá do kvasné kádě. 

2. Kvašení: Studená pivovarská mladina 

se ve kvasné kádi zakvasí kvasnicemi a pra-

videlně se pečlivě sleduje průběh hlavního 

kvašení. 

3. Ležení: Po ukončení kvašení se přečer-

pá pivo do ležáckých tanků. V chladu a tla-

ku zraje pivo příslušnou dobu. Tato fáze je 

důležitá pro chuťovou harmonizaci piva. 

4. Stáčení: Po dokončení výroby (zrání) 

piva v ležáckých tancích se hotové pivo stá-

čí do příslušných obalů – KEG sudů či přímo 

čerpá pivním vedením rovnou do výčepu.

Pořizovací cena základního modulu se 

pohybuje okolo 2 690 000 Kč podle roz-

sahu následných služeb. V nabídce je také 

kontejner s prosklenou stěnou s průhledem 

na nerezové varny za 2 890 000 Kč. V ceně 

dodávky jednotlivých kontejnerových pi-

vovarů jsou obsaženy zdarma veškeré služ-

by potřebné pro provozování pivovaru a va-

ření vlastního piva. Od dopravy a instala-

ce na místě, zaškolení obsluhy až po služby 

sládka a předání, popř. i přípravy nové vlast-

ní receptury na výrobu piva. Sládek bude 

pět týdnů obsluhu zaučovat, jak má správ-

ně pivo vařit a čepovat. Po zaškolení je pro-

vozovatel schopný bezproblémově využívat 

pivovar a vařit si vlastní pivo sám, ale může 

i nadále využívat služeb sládka. V ceně jsou 

zdarma také suroviny pro uvaření prvních 

3 000 litrů piva. Jedná se o sladinový výta-

žek, chmel a kvasnice. Dodávky veškerých 

surovin potřebných pro výrobu piva jsou za-

jištěny formou následného servisu. Vzhle-

dem k vyšším nákladům je pro zahraničí 

cena 120 000 E tj. 3,2 mil. Kč. Při potřebě roz-

šíření kapacity se k základnímu modulu při-

dá kontejner, kde jsou jen tanky a zrací kádě 

a kapacita se ztrojnásobí. „Pivovar je konci-

pován jako mobilní, kontejnerový, jednodu-

chý na výrobu, určený pro kohokoliv kdeko-

liv na světě. Pivovar se dá snadno přepravo-

vat na kamionu, lodi nebo po železnici Pivo-

var přivezeme a stačí jej připojit na zdroj elek-

třiny (30 kW, 3 x 400 V), vody a odpad, posta-

čí prostor 20 m2, váha kontejneru je 3 000 kg. 

Provedeme kontrolu a druhý den můžete va-

řit. Výrobní cena běžného 10° piva plzeň-

ského typu činí cca 5 Kč za půllitr, v obcho-

dě je běžná cena 15 Kč, takže máme zisk 10 Kč 

na 1 pivu, výdělek je pak 80 000 Kč za měsíc. 

Návratnost investice vychází 3 roky. Máme 

připravený i leasing, s rezervou je do 5 let pi-

vovar provozovatele,“ sdělil Pavel Poživil, ře-

ditel společnosti Smart Brewery. Svrchně 

kvašená piva zrají dříve, a tak i návratnost 

při výrobě těchto piv je kratší. Jelikož se jed-

ná o výrobu alkoholu musí proběhnout cel-

ní schvalovací řízení, to trvá cca 1-2 měsíce. 

Musí být daňový sklad, což v tomto přípa-

dě je jednoduché, kontejner má jen jeden 

vstup, a tak je sklad vymezený kontejnerem. 

Před několika lety se kontejnerové pivovary 

snažila vyrábět společnost Mobbeer, z na-

bídky je však stáhla, důvodem neúspěchu 

nejspíš byly příliš velké rozměry – kontejner 

čtyřicetipalcový a cena dvojnásobná proti 

Smart Brewery.

Výhody mobilních pivovarů
Mobilita. Díky unifikované konstrukci 

kontejnerového pivovaru a instalaci v lod-

ním kontejneru normalizovaných rozměrů 

je možná doprava i umístění prakticky kam-

koli po celém světě.

Jednoduchá obsluha. Není potřeba kva-

lifikovaný personál (sládek). Systém pro-

vozu mobilního kontejnerového pivovaru 

umožňuje, aby si pivovar i výrobu piva ob-

sluhoval zákazník sám. Po zaškolení a něko-

lika zkušebních varech vše zvládne proško-

lená osoba. 

Minimální náročnost. Kontejnerový pi-

vovar lze provozovat na minimálním pro-

storu již od 20 m2 zastavěné plochy. Umís-

tit lze prakticky kamkoliv, kde jsou zajištěny 

potřebné přípojky elektrické energie, vody 

a odpadu.

Flexibilita umístění. V případě potřeby 

lze tento kontejnerový mobilní pivovar jed-

noduše přestěhovat na jiné vhodné místo. 

Ideální pro využití sezónnosti místa v létě 

a v zimě nebo na místa, kde není zajištěné 

dlouhodobé využívání pivovaru.

Rozšiřitelnost kapacity. Základní ka-

pacita kontejnerového pivovaru je 525 hl 

piva za rok. Flexibilní a úsporná technolo-

gie a stavebnicový systém je navržen pro ná-

sledné navýšení kapacity přidáním dalších 

modulů (kontejnerů).

Jedinou nevýhodou je poněkud stísně-

ný prostor.

Zákazníci, export pivovarů

Firma má již první zákazníky, u svého domu 

ve Velké Chuchli má první mobilní pivovar 

majitel restaurace Gourmeta v pražském Po-

dolí Vít Spáčil, vařit pivo by měl od letošního 

září. Chystá se vyrábět piva, která na trhu chy-

bějí. Druhý pivovar poveze firma příští měsíc 

do Velkého Novgorodu. S ruským partnerem, 

provozovatelem několika restaurací a likér-

ky, z Velkého Novgorodu zároveň připravují 

smlouvu na zastupování pro celou Ruskou fe-

deraci. Minulý týden proběhla jednání o mož-

nosti vývozu s čínskou delegací. Rovněž chys-

tají export do Thajska a Tanzanie, kde jsou 

Češi. S bývalým italským velvyslancem jed-

nali o vývozu na Sardinii a také probíhají jed-

nání s bulharskou stranou. „Podařilo se nám 

zrealizovat řešení, které je velmi praktické 

a dává smysl i z ekonomického hlediska a pro 

majitele nepředstavuje riziko, na rozdíl od pev-

ně instalovaných pivovarů. Jednáme o umístění 

i v dalších zemích světa, kde je obecně velký zá-

jem o české pivo,“ dodává Pavel Poživil.

Na začátku říjnu budou vystavovat na ve-

letrhu For Gastro v areálu PVA EXPO Praha, 

Letňany.

Jaromír Hampl
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Technologický vývoj umožnil v poslední 

době překotný rozvoj drobného pivovarnic-

tví, máme již 400 minipivovarů. Ekonomic-

ká nenáročnost a možnost výroby piva dle 

vlastní receptury láká nejen pivní nadšence, 

ale také majitele restauračních zařízení, hote-

lů apod., kteří vedle úspory vlastních nákladů 

nabízí milovníkům zlatavého moku unikát-

ní kvalitu a chuť opravdového českého piva.

Kontejnerové pivovary

Mobilita a modulární systém umožňující 

snadné navýšení výrobní kapacity, a nená-

ročnost obsluhy – takové jsou základní vý-

hody světové novinky, kontejnerových pivo-

varů Smart Brewery. 

„Nápad na kontejnerový pivovar se zrodil před 

dvěma lety na služební cestě v Kambodži. Le-

želi jsme na pláži a stýskalo se nám po českém 

pivu. Vzpomněl jsem si, že za socialismu v osm-

desátých letech naše firmy dělaly kontejnero-

vé pivovárky pro naše geology a těžaře v So-

větském svazu na Sibiři. Od vzpomínky neby-

lo daleko k realizaci,“ vysvětluje sládek Libor 

Pavelec. Firma Smart Brewery začala vyrá-

bět kontejnerové pivovary, všechny díly pi-

vovaru jsou vyrobeny sedmi českými firmami 

na zakázku, pouze chlazení pivovaru se vyrábí 

v Itálii. Kontejnerový pivovar si mohou zájem-

ci pořídit buď v základní verzi (modul SB 1) 

s výrobní kapacitou 525 hl/rok nebo rozšířené 

verzi s kapacitou 1 050 hl/rok. Základní verze 

pivovaru se vejde do dvacetipalcového kon-

tejneru o rozměrech 6 x 2,5 x 2,9 m. 

Kontejner je rozdělený na dvě sekce, hor-

kou a studenou. Horká sekce obsahuje 500 l 

varnu produkující mladinu výrobní cestou 

ze sladinového výtažku a chmele. Varna je 

tepelně odizolována a osazena příslušnými 

komponenty, které umožňují výše zmíněný 

výrobní proces. Slouží také i jako usazova-

cí káď pro separaci chmele. Dále je zde myč-

ka KEG sudů a CIP (Clean-In-Place, tj. čištění 

na místě) stanice pro mytí a sterilizaci tech-

nologických částí pivovaru, chladicí zařízení 

a ovládací panel technologických částí. Myč-

ka je integrována do kompletu se sanitační 

stanicí CIP s automatickým ovládáním sani-

tace tanků Pro mytí sudů není potřeba de-

montovat armaturu ze sudu. Výkon myčky 

je až 12 sudů KEG/hod s volitelným cyklem 

mytí. Studená sekce obsahuje 1 000 l kvas-

nou káď, tři ležácké tanky s pracovním ob-

sahem 1 000 l a nádobu na úschovu kvasnic. 

Příslušenství je doplněno ruční plničkou KEG 

sudů v nerezovém provedení a vzduchovým 

kompresorem. V základním modulu se uva-

ří 8 750 10° piv za měsíc. Pro vaření piva se 

používá místo klasického sladu sladový vý-

kontejnerové pivovary
Smart Brewery
V loňském roce vzrostl výstav piva na rekordních 
20,5 milionů hektolitrů, z toho se spotřebovalo 
na domácím trhu 16,4 milionů hektolitrů. Češi 
tak v loňském roce vypili na hlavu v průměru 
143 litrů. Tradice velkých pivovarů, sahající 
hluboko do historie, je však v současné době 
poznamenána postupnou unifikací chuti, kterou 
se pivovary přizpůsobují většinové poptávce. 
U milovníků piva, klasických českých pivařů, 
se však zejména v posledních letech projevuje 
tendence objevovat menší lokální značky a chutě. 

Vnitřek pivovaru, studená sekce: 3 ležácké tanky 
1000 l, kvasná káď 1000 l, vpravo úschovná 
nádoba na kvasnice

Vnitřek pivovaru, ležácké tanky, vzadu v horké 
sekci varna 500 l

Sládek Libor Pavelec, vzadu kvasná káď 
a úschovná nádoba na kvasnice

Kontejnerový pivovar SB 1– prosklená verze

Kontejnerový pivovar SB 1

České
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Vestecký mrazírenský závod byl posta-

ven na zelené louce v letech 1989 až 1990 

v rámci tehdejšího rozvoje biotechnologií, 

kdy měl zajišťovat meristémovou frigosad-

bu jahodníku, a to ročně 13 milionů sazenic 

pro celé tehdejší Československo. Původ-

ní záměr se však v době transformace ne-

uskutečnil a závod byl postupně přebudo-

ván na zpracování ovoce a zeleniny techno-

logií hlubokého zamrazování. 

Sezóna začíná hráškem

Nástupem obchodních řetězců a vstupem 

do EU vzrostla konkurence, nastal neúměr-

ný tlak na ceny, a tak stávající mrazírny ze-

leniny, jako byly Litoměřice, Mochov, Ku-

novice a Olomouc, začaly mít ekonomic-

ké problémy a postupně ukončily svoji čin-

nost. Dnes je Mrazírna Vestec, jedna z divizí 

AGRA Jesenice, jediný větší závod, který se 

zabývá zpracováním zeleniny po celý rok. 

Jejich největším konkurentem jsou levné 

dovozy z Polska, Číny i jiných zemí, ty jsou 

však někdy pochybné kvality.

Kapacita výrobních linek a skladů umož-

ňuje zpracování až 15 000 tun mražené ze-

leniny. Jedním z hlavních výrobních pro-

gramů je zpracování špenátu, kterého spo-

lečnost vyrobí 4 až 5 tisíc tun v jarní a pod-

zimní kampani. Vyrábí se špená-

tový protlak, špenátový protlak 

ochucený se smetanou, řezaný listový špe-

nát, dále se zpracovává mrkev, celer, petr-

žel, pastiňák, hrášek, zelí, kapusta, květák, 

brokolice, pórek, kedlubny, rajčata, papri-

ky, kukuřice, česnek a chřest. Z ovoce hlav-

ně rybíz a borůvky. „Letos chceme vyrobit 

pro každého obyvatele Česka jeden kilogram 

mražené zeleniny,“ říká ředitel mrazírny Vra-

tislav Hruška.

První surovinou, kterou začali v mrazír-

ně v letošní sezóně zpracovávat, byl hrá-

šek, který si Agro Jesenice i samo pěstu-

je na okolních polích. „Musíme ho sbírat 

v době mléčné zralosti. Od okamžiku, kdy 

ho sklidíme, do doby zmražení mohou uply-

nout maximálně tři, čtyři hodiny. Jinak za-

čne být hrášek moučnatý. Letos se nám ho 

podařilo zamrazit 1 000 tun,“ vysvětluje Vra-

tislav Hruška.

Zelenina a ovoce 
od českých pěstitelů

Společnost si zakládá na kvalitě zpracová-

vaných surovin a pomineme-li její vlastní 

zemědělskou výrobu (vlastní hrášek, špe-

nát, kořenová zelenina a další), dává před-

nost zelenině pěstované v České Republi-

ce a naprostá část surovin proto pochází 

od českých pěstitelů z Polabí, Litoměřicka, 

jižních Čech a Moravy. Již mnoho let tato 

ryze česká společnost spolupracuje s čes-

kými pěstiteli a velmi intenzivně dál hle-

dá a snaží se rozšiřovat portfolio dodava-

telů z řad českých pěstitelů i portfolio vy-

kupovaných surovin vhodných k výrobě 

zmrazených zeleninových nebo ovocných 

potravin. Není přitom jenom odběrate-

lem, ale její odborní a zkušení pracovníci 

jsou připraveni pěstitele podporovat, po-

radit například při rozhodování o odrůdo-

vé skladbě a udělat maximum pro obou-

stranně výhodnou spolupráci, jejímž jed-

noznačným cílem je produkce kvalitních 

surovin a z nich kvalitních českých výrob-

ků. I proto se může pochlubit širokým sor-

timentem označeným logem Česká po-

travina garantujícím ryze českou potravi-

nu, stejně jako označením KLASA u dva-

ceti výrobků a celou řadou ocenění, jako 

byla v loňském roce například Zlatá Sali-

ma, Zlatý Klas za listový špenát.

 

Na čtyřicet druhů výrobků

Mrazírny disponují čtyřmi linkami na zpra-

cování – linkou na špenát, na hrášek, 

na košťáloviny a plodovou zeleninu 

a na kořenovou zeleninu, jejichž kapacita 

je dle druhu 1,5 až 3 tuny za hodinu. Ze-

lenina se co nejdříve po sklizni zpracová-

vá, řádně očistí, popřípadě nařeže, zblan-

žíruje a pak se šetrně hluboce zmrazí šo-

kem při –40 °C, díky čemuž se nepotrhají 

stěny buněk. Veškeré technologie odpoví-

dají normám, splňují HACCP a IFS. 

AGRO Jesenice vyrábí zhruba 240 vý-

robků, jednodruhové, ale i celý sortiment 

směsí. Mražená zelenina je připravována 

ve spolupráci s odborníky na gastrono-

mii. Příprava respektuje nároky na kvalit-

ní zeleninu a práci s ní. Zelenina je očiště-

na, umyta a nakrájena pro usnadnění prá-

ce v kuchyni. U směsí je vyvážené propo-

jení jednotlivých druhů pro dosažení vý-

tečné konečné chuti. Suroviny pro dal-

ší zpracování jako hrášek, kukuřici, mr-

kev dává do průmyslového balení o hmot-

nosti 20 kg, pro gastro vyrábí 2,5 kg bale-

ní a pro malospotřebitele 300 - 1 000g re-

tailové balení. Menší část výroby se balí 

do privátních značek, větší pak do vlast-

ních obalů pod značkou AGRO Jesenice. 

Pro náročné zákazníky je určena prémio-

vá řada zeleniny. Do této řady patří zákaz-

níky oblíbená směs V.I.P., Lázeňská, WOK 

THAI, Ratatouille a Minestrone. Nechybí 

v ní ani vlajková loď mrazírny - Špenát lis-

tový–sekaný. 

Obchodní sklad má mrazírna ve firmě 

MD Logistika, která dělá logistiku pro ně-

kolik dalších firem. Po uplynutí 24 hodin 

od objednávky má klient zboží doručené. 

„Řídíme se vnitrofiremním mottem: „Dnes 

objednáš, zítra zboží máš,“ usmívá se Vrati-

slav Hruška. 

Smoothie získává na oblibě

Novinkou v sortimentu jsou tři smoo-

thie – žluté, červené a zelené. Ve žlutém 

smoothie převažují žluté suroviny (ana-

nas, mango, dýně, jablko, broskev), v čer-

veném červené (jahody, maliny, červená 

řepa) a v zeleném kapusta, špenát a ovo-

ce. Uvedením smoothie na trh vyšly Mra-

zírny AGRO Jesenice vstříc všem milovní-

kům zeleninovo-ovocných nápojů, kte-

ří nemají dostatek času na jejich přípravu 

- od nákupu jednotlivých surovin a výbě-

ru vhodného receptu. Balení s předem při-

praveným mixem ovoce, zeleniny a byli-

nek (v maloobchodním balení je 5 jednot-

livých sáčků na 5 dávek) řeší vše výše uve-

dené, včetně faktu, že led není díky zmra-

ženému mixu potřeba. Jen se přidá voda 

či džus a vše se ušlehá do lahodného a ži-

vin plného nápoje. Smoothie z AGRA jsou 

od letošního léta k dostání ve třech po-

travinových řetězcích – Globusu, Normě 

a Icelandu.

AGRO Jesenice podporuje 
konzumaci ovoce a zeleniny

Společně s platformou Vyvážené zdra-

ví připravila Mrazírna Agro Jesenice pro-

jekt na podporu konzumace ovoce a ze-

leniny, která u nás nedosahuje úrovně do-

poručené Světovou zdravotnickou organi-

zací (WHO). Tento projekt je snahou uve-

dený stav zlepšit. Zveřejňováním informa-

cí o prospěšnosti vyšší konzumace ovoce 

a zeleniny, zajímavých faktů, nejnovějších 

studií, receptů a informací o tom, že právě 

mražené ovoce a zelenina si zachová ma-

ximum živin a je zároveň tím nejsnazším 

způsobem, jak konzumaci zvýšit, usilu-

je o pokrok v tomto stavu. „Hlavně naši 

zmraženou zeleninu dlouho nevařte, stačí ji 

jen na pár minut ohřát na pánvi nebo v po-

lévce. Na každém sáčku je podrobný návod, 

jak jeho obsah dobře připravit, aby si ucho-

val svoje senzorické i nutriční hodnoty,“ na-

bádá Vratislav Hruška. 

Novinkou, která podporuje toto úsilí, 

je letos uvedená směs na polévku s poe-

tickým názvem Tukožrout, která by nám 

měla pomoci zbavit se přebytečného 

tuku. Do obchodu je dodávána v 350 gra-

movém balení, které obsahuje zelí, rajča-

ra, řapíkatý celer, mrkev, cibuli a papriku. 

Text a foto Bohumil Brejžek

Mražená zelenina Mražená zelenina z Vestcez Vestce
Společnost AGRO Jesenice, která vznikla jako právní 
nástupce Zemědělského družstva Jesenice, má svůj 
podnikatelský program rozdělený do několika oblastí. 
Jednou z nich je potravinářská výroba, která je 
soustředěna v Mrazírně Vestec, kde pracuje 
na 50 zaměstnanců, kteří vyrábějí zmrazenou zeleninu 
do gastra i retailu. 
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trolní vážení a z nich se vytvářet protokoly, 

těch aplikací je skutečně hodně. 

Vaše společnost je v oblasti vážení 

spojována především se specializova-

nými váhami značky DIGI.

Tuto japonskou značku zastupujeme na čes-

kém i slovenském trhu již od roku 1991. Ob-

chodní a kontrolní váhy DIGI jsou vhod-

né do obchodního i průmyslového prostře-

dí – jako obchodní váhy bez tisku i s tiskem, 

váhy pro restaurace, potravinářské řetězce, 

ale také například pro sklady, výrobny. Svo-

jí funkčností jsou předurčeny k používání 

i v nejnáročnějším prostředí. 

Čím se odlišujete od konkurence?

Hlavní odlišení spočívá v tom, že u nás není 

mnoho firem, jež by byly zároveň výhradní-

mi dovozci nějaké značky a k ní by zároveň 

nabízely kompletní softwarové řešení včet-

ně vývoje. Existují softwarové firmy, které 

nějakým způsobem řeší oběh zboží a připo-

jí potom nějakou pokladnu a váhu, zatímco 

my nabízíme komplexní služby. Zákazník tak 

má jen jednoho dodavatele, jednoho part-

nera a to včetně zajištění servisních služeb.

Jak hodnotíte z vašeho pohledu prv-

ní dvě vlny EET?

Po pětadvaceti letech už víme, jaká řešení 

naši zákazníci potřebují, a tedy, jakým smě-

rem se máme ubírat. Podíváme-li se na hod-

nocení první a druhé vlny, vesměs jsme na-

bídli to, co od nás zákazníci očekávali. Nešli 

jsme tolik směrem dotykových tabletů a po-

dobných řešení, protože v obchodě jsou vět-

ší nároky na hardware, aby vydržel, levné 

tablety nejsou na tento provoz uzpůsobe-

ny. Druhá věc, spousta zákazníků nepotře-

buje znát, kolik položek prodali a polovička 

prodejů se děje čistě finančně. K tomu jsme 

připravili odpovídající řešení. Díky našim dis-

tribučním kanálům a dealerské síti, jsme ně-

kde na špičce dodavatelů v počtech zaříze-

ní. Zároveň, se nám podařilo odhadnout po-

čet zařízení, které jsme byli schopni dodat 

a na nich zaškolit zákazníky. Na konci dru-

hé vlny jsme tak zůstali s nulovými zásoba-

mi, což někteří konkurenti nemohli říct. Vy-

rojila se spousta firem, z nichž některé už 

také skončily. 

Jste připraveni i na třetí vlnu?

Třetí vlna je specifičtější. Je o doktorech, 

právnících, autoservisech, takže pro nás ne-

bude stěžejní, jako byla druhá vlna. Pro nás 

bude zajímavější čtvrtá vlna a k ní už máme 

připravená řešení. Teď pro třetí vlnu máme 

nachystané mobilní zařízení, co se týká 

funkčnosti EET, je to prakticky kalkulačka 

s tiskárnou.

Je instalace vašich zařízení pro zákaz-

níka složitá?

Je složitější, ale existuje návod, jak si vše při-

pravit, pokud je zákazník trochu zdatnější, 

co se týče práce s hardwarem. Připravili jsme 

k tomu i patřičnou podporu jak z hlediska 

nástrojů, tak i video návodů.

Přístroje si od vás zákazníci kupují 

nebo pronajímají? 

Vzhledem k tomu, že je to zařízení od 8 000 

výše, tak kupují. Pronájem je velice mizivý. Na-

bízeli jsme i řešení bez paušálu, takže zákaz-

níci si koupili registrační pokladnu a po je-

jím zprovoznění je pro ně jediným poplat-

kem připojení na internet. To, co nyní připra-

vujeme je moderní bezkaretní věrnostní sys-

tém Moje body pro podporu jejich podnikání.

Zajišťujete kromě prodeje i servis pří-

strojů?

Samozřejmě. Děláme ho v místě u zákaz-

níka, pouze u softwaru ho můžeme dě-

lat vzdáleně. Softwarové věci se dají dě-

lat na dálku, po telefonu se dá poradit, ale 

na něco musí fyzicky vyjet technici. Zále-

ží na tom, jakou s námi má zákazník uzavře-

nou servisní smlouvu. Jsme připraveni mu 

poskytnout kompletní servis od instalace, 

školení na jednotlivých zařízeních, až po ser-

vis záruční a pozáruční, a to po celých 24 ho-

din včetně sobot a nedělí. Smluvní kontrakty 

máme s více než třemi desítkami servisních 

stanic po celé republice, jež jsou zákazníkům 

v případě potřeby k dispozici.

Co připravujete za sortimentní no-

vinky v oblasti produktů a služeb?

Máme rentgenové zařízení kontrolující vý-

robky na přítomnost nežádoucích látek, 

a to jak z hlediska kovů, tak drobných čás-

tic, nebo elektronické cenovky, jež jsou ur-

čeny hlavně pro vážené zboží. Další věcí je 

tisk na nekonečnou etiketu, která velmi še-

tří spotřební materiál, protože délka etike-

ty se přizpůsobuje celkovému textu. Výsled-

kem je úspora spotřebního materiálu a to až 

o třicet procent. 

V květnu se v pražských Žlutých láz-

ních konal již dvacátý ročník závodu 

Dračích lodí. Na jeho startu nechyběla 

ani posádka vaší společnosti.

Ve firmě je to už tradice, většinou se do-

stáváme až do finále, jednou jsme byli 

i druzí a to se na závody prakticky vů-

bec nepřipravujeme. Na vodě jsme 

naprostí amatéři, ale dokážeme se 

sehrát. A to jak ve firmě, všichni táhnou 

za jeden provaz a jedním směrem.

Bohumil Brejžek

různéetiketovací zařízení
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Pane inženýre, v loňském roce oslavi-

la vaše společnost čtvrtstoletí existen-

ce. Můžete stručně připomenout začát-

ky a další vývoj firmy? 

Naše firma byla založena v roce 1991. Získa-

li jsme exkluzivitu na obchodní váhy značky 

DIGI tradičního japonského výrobce Terao-

ka Seiko Co. Ltd., jež vynikají spolehlivostí, 

jednoduchou obsluhou a dlouhou životnos-

tí. Někdy v roce 1992 jsme již dodávali prv-

ní pokladní systém. Od roku 1992 spolupra-

cujeme s firmou Global Systems, která vyví-

jí software, a letos v dubnu jsme se s ní spo-

jili fúzí. Pod staronovým názvem společnos-

ti Novum Global tak zajišťujeme kompletní 

dodávky jak hardware, tak software pod jed-

nou střechou. Věříme, že naši zákazníci nás 

vnímají jako stabilní firmu, která přináší nové 

myšlenky a trendy. Pravda je, že občas před-

bíháme dobu.

Z jaké sféry se rekrutují vaši klienti?

Jednou částí je retail, tedy obchody, řetězce 

a je prakticky jedno, zda to jsou potravinář-

ské, drogistické firmy, fastfoody, restaurace. 

Další částí je industry, což je průmyslové vá-

žení, etiketování, označování zboží, to jsou 

masokombináty, mlékárenský průmysl, pro-

stě ti, kteří potřebují vážit nebo automatic-

ky označit zboží.

Co vše můžete zákazníkům nabíd-

nout?

Široké portfolio produktů a služeb pro vy-

bavení prodejen, přes váhy, vážicí a po-

kladní systémy, mobilní zařízení až po ba-

licí stroje. Kdybych to vzal od supermarke-

tů, tak kromě kompletní prodejní techno-

logie umíme kompletně zařídit i pokladní 

box, ať už s pásem nebo bez pásu, jedno-

duchý nebo dvojitý, to už je na výběru zá-

kazníka. Také pulty s váhami, kde můžeme 

dodat nejen tiskové váhy, ale rozšířit do-

dávku o elektronické cenovky, což začíná 

být trend i u nás. Dodávky výpočetní tech-

niky, serverů jsou samozřejmostí a s apli-

kačním software dokážeme řídit jak samo-

statnou prodejnu, tak i centrálně řízený ře-

tězec prodejen. Může to být homogenní 

síť nebo franšíza. Jako další doplňky může-

me dodat přenosné scannery s přidanou 

funkcionalitou jako je tvorba dodacích lis-

tů, příjemek a jiných pohybových dokla-

dů, scanner lze využít zároveň pro objed-

návky, inventury. Vše může být doplněno 

o multimediální systém, to znamená pre-

zentaci výrobků na obrazovkách v prodej-

nách, případně o kamerový systém spoje-

ný s pokladním systémem.

A v oblasti industry, v čem spočívá 

vaše hlavní část nabídky?

Ta nabídka je velmi široká a pestrá, od jedno-

duchého vážení a označování zboží, kde je 

legislativní tlak na informace, které nesmějí 

chybět. Konkrétně se jedná o označení zbo-

ží s informacemi o alergenech, ale i nutrič-

ních hodnotách. Tento typ vah je určen do li-

nek. Pokud se týká tisku, jsou linky, kde zbo-

ží je už předbalené a váží se na lince a ozna-

čení může být na obou stranách výrob-

ku, na vrchní části barevnou etiketou, která 

prodává a upoutá, na spodní části etiketou 

s dalšími informacemi. Nesmíme zapome-

nout na mobilní vážení, což je vážení na pa-

letových vozících, případně na vidlích. Tím-

to dostává obsluha informaci při nakládce 

o celkové hmotnosti nákladu. A pak jsou sa-

mostatné váhy do průmyslu, kde může být 

plošina nebo násypka, mohou probíhat kon-

Společnost Novum, jeden z leaderů na trhu v oblasti 
pokladen, pokladních systémů, vah, vážicích systémů, 
informačních systémů pro obchod, etiketovacích zařízení 
a zařízení pro potravinářský průmysl, oslavila v loňském 
roce již 25 let své existence na našem trhu. Požádali jsme 
proto jednatele společnosti Libora Hašpla o odpovědi 
na několik otázek.

SSppoolleeččnnoosstt NNoovvuumm, jjjeedddeenn zz llleeaadddeerrůůů nnaa tttrrhhhuu vv oobbblllaassttiii 

Novum Global
Do dalších let s novým názvem

yběla 

do-

li

u 

Ředitel Novum Global Libor Hašpl
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meruňkobraní

Obavy z malé úrody 
potrápily pořadatele
„V letošním roce na jaře ovlivnily úrodu me-

runěk nečekané mrazy, které zničily květy 

a již vytvořené plody meruněk na části vý-

honu. „Zdálo se, že budeme muset pláno-

vané Meruňkobraní vzdát. Nakonec se však 

ukázalo, že příroda byla natolik milosrdná, 

že v den konání akce byl meruněk dostatek. 

Postačily jak pro kulinářské show, tak pro 

návštěvníky na stáncích po celý den“, svěři-

la se hlavní organizátorka židlochovické-

ho Meruňkobraní, Lenka Betášová.

Nutno poznamenat, že extrémy poča-

sí trápí pěstitele na celém území České 

republiky, zejména však na jižní Moravě. 

Počasí je zaskočí v nejcitlivější době (le-

tos 21. 4. a 10. 5., kdy se celou noc tr-

vající mrazy pohybovaly od mínus 3 °C 

do mínus 6 °C), což se v malých obmě-

nách děje již šestým rokem. Chlad, déšť 

a neopylené stromy si vybírají svou daň. 

Všude tam, kde se meruňky tradičně pěs-

tují, přichází výhledově vážné obavy, 

aby ještě naši vnuci znali vůbec toto vše-

stranně využitelné ovoce. V Kobylí, Vel-

kých Bílovicích, Velkých Pavlovicích, Něm-

čičkách a Břeclavi jsou sadaři ve shodě 

s tím, že mimo extrémů počasí je nutné 

zároveň čelit i stárnutí sadů, které je po-

třeba omlazovat. Rovněž tropická sucha 

jsou strašákem posledních tří let a je jas-

né, že bez vody nic nevyroste. Celosvěto-

vě se v sadech budují závlahové systémy, 

na kterých je úroda závislá. V Židlocho-

vicích hledají ještě další způsoby, jak za-

chránit a udržet pěstování meruněk v je-

jich regionu. Na pozemcích města se vy-

sazují nové stromky a v letošním roce 

mají připraveno k výsadbě hned něko-

lik naroubovaných stromků odrůdy Fen-

zova úrodná/Židlochovická, které v roce 

2016 narouboval na suchomilné podno-

že zahrádkář Jan Urbánek. Spolupráce je 

navázána také s odborníky z lednické fa-

kulty MZLU. 

Co nejzajímavéjšího lidé 
na meruňkobraní viděli 
a ochutnali?
Na podiu, ve velkém detailu obří obrazov-

ky návštěvníci sledovali úžasné kombinace 

jídel a dezertů, které si rovnou z rukou šéf-

kuchařských mistrů mohli zdarma ochut-

nat. Podařilo se spojit zábavu s poučením 

a několika odvážným jedincům se podaři-

lo asistovat, či samostatně připravovat jídla 

pod vedením populárních mistrů gastrono-

mie. Do sladkého okouzlení přivedl diváky 

šéfcukrář Dolce passione, Martin Beránek. 

On sám se netají svojí láskou k pečení a své 

umění několik let uplatňoval úspěšně v me-

zinárodních hotelích v Praze. 

Říká, že nejdůležitějším cílem je spoko-

jenost zákazníka a realizace výrobků dle 

vlastních představ. Od roku 2014 si plní své 

sny v nově postavené výrobně v Nosislavi. 

S Janem Rimplerem a Editou Friedlovou se 

představil gastronomický institut KULINER, 

se kterým na podiu připravilo pár odvážliv-

ců grilovaná kachní prsíčka s meruňkovým 

dipem. Vůně čerstvého pokrmu dráždila 

čichové i chuťové buňky stovkám diváků 

na zaplněném náměstí. Mnozí postávali ra-

ději poblíž podia, aby jim neunikla degusta-

ce těchto moderních, meruňkově pojatých 

specialit. Velkou kuchařskou nadějí je talen-

tovaný Martin Škoda, který má díky svému 

mládí nejblíže k dětem, které pozval na po-

dium, aby s ním vařily.

Martin propadl kuchařské vášni už v osmi 

letech a ve svých sedmnácti sklidil vavří-

ny díky vlastní kuchařce, kde spojuje jíd-

lo s hudbou. Jeho vaření rozumí lidé s fan-

tazií, kteří se nebojí experimentovat. Děti 

jsou tomu nejvíce nakloněny a své kuchař-

ské začátky naplno prožívají.

 Hmyzí šéfkuchař předvedl 
strhující show - entomofágii

Průkopník hmyzího vaření Petr Ocknecht lá-

kal na menu z cvrčků, švábů a červů.

Je prvním kuchařem jedlého hmyzu 

v České republice. Studoval v Retzu, Ra-

kousku, je spoluautorem kuchařky „Ku-

chyně hmyzem zpestřená“. Předvádí a učí 

ve spolupráci s MZLU Brno tzv. entomofágii 

– využívání hmyzu jako potraviny. O svých 

„surovinách“ k vaření říká „jsou plní nezbyt-

ných aminokyselin, jsou nenároční na chov 

a přesto se jich Evropané na rozdíl od zbytku 

světa štítí. Hmyz nejíme jen proto, že máme 

přebytek jiného jídla“. Živě a ve velkém de-

tailu připravil několik jídel a pozval k je-

jich ochutnání diváky. S menšími či většími 

rozpaky okusili odvážlivci čerstvě smaže-

né, opravdu velké cvrčky. Zapíjeli je meruň-

kovým koktejlem s mátou a docela si tuto 

kombinaci pochvalovali.

Chceme mít více ovoce u nás 
vypěstovaného a žádaného

Místní pěstitelé vidí nedostatek našeho tra-

dičního ovoce na pultech prodejen v kon-

kurenci nízkých cen ovoce ze zahraničí. 

Dobrá vůle je předpokladem pro budou-

cí vývoj a narovnání tohoto stavu, ale sama 

o sobě nestačí. Naši předkové položili zá-

klad pěstitelství, které v současnosti boles-

tivě strádá. Svým dílem ovlivňuje stav sadů 

počasí i choroby, které na některých mís-

tech způsobují ústup sadařství.

V Židlochovicích dělají lidé ve spolupráci 

s radnicí všechno proto, aby sady opět na-

byly vitální vzhled, aby každý, kdo má chuť 

zasadit ovocný strom (zejména meruňku) 

a pečovat o něj, byl podpořen. Této chvály-

hodné činnosti se ujali i mladí lidé, kteří vlo-

ni založili spolek s názvem Otakárek. Spolek 

má prozatím šest členů, žen i mužů a jeho 

předsedkyní je Jana Tesařová. Základní 

myšlenkou je zatraktivnit zdejší ovocnář-

ství, které je zde tradiční a přitáhnout zájem 

veřejnosti. Spolek je vlastně takovou men-

ší manufakturou, která za uplynulý rok již 

ukázala svou životaschopnost.

Společně uvařili a prodali tolik žádané 

„domácí“ produkty, jako jsou švestková po-

vidla, džemy z meruněk i drobného ovo-

ce, šípkové čatní, přírodní sirupy. V obdo-

bí vinobraní je to i burčák z hroznů, kte-

rý má své stálé místo v programovém ka-

lendáři KIC Židlochovice. Spolek Otaká-

rek má dnes již stálou dílnu, varný mědě-

ný kotel (díky dotaci), zahradnické nářadí 

i know-how. Vedle společného zpracová-

vání ovoce a zeleniny věnuje své síly osvě-

tě, která se zaměřuje na význam stromů 

pro zadržení vody v krajině. Členové spol-

ku jsou otevřeni všem nadšencům, kteří by 

se k nim chtěli připojit. Světlá naděje nejen 

pro příští Meruňkobraní, ale i pro budouc-

nost zdejší přírody a nové, dorůstající ge-

nerace Židlochovicka.

Eva Kloudová

Meruňka 
v moderní 
gastronomii
Letošním, již třetím ročníkem 
„Meruňkobraní“ daly 
Židlochovice najevo, že tato 
tradice se stala součástí aktivního 
života zdejších obyvatel. 
Polovina července rozvoněla 
jižní Moravu začínajícími žněmi a ze sadů zazářily první 
oranžové plody meruněk. Signál pro zemědělce a sadaře 
k započetí sklizně letošní úrody. Meruňky jsou výborným, 
chutným a zdravým ovocem s množstvím vitamínů. Pro 
svou jedinečnou vůni a lahodnou chuť jsou oblíbené 
v přímé konzumaci, ale své pevné místo mají odjakživa také 
v gastronomii. Spojitost nikoliv náhodná pro letošní motto 
Meruňkobraní: „Meruňka v moderní gastronomii“. Není 
snad jediná stará kniha o vaření, která by neobsahovala 
meruňkové recepty, zejména knedlíky, koláče, zavařeniny 
a džemy. Současná gastronomie preferuje lehčí úpravy jídel, 
umí kombinovat na první pohled neslučitelné chutě, jako je 
maso-meruňka-salát, ale velmi dobře si radí i v odlehčených 
moučnících a koktejlech.

Martin Beránek (Dolce passione), sladké 
meruňkové vábení v podobě dezertů

Martin Škoda vaří s dětmi (vzadu vlevo 
L.Betášová, hlavní organizátorka Meruňkobraní)

Co jsme si uvařily, to si sníme...židlochovické děti

Jan Rimpler, institut vaření KULINER při práci s diváky Z podia rovnou k lidem na ochutnávku

Petr Ocknecht, hmyzí šéfkuchař s moderátorem

Ochutnávka hmyzího pokrmu (smažení cvrčci)

Jana Tesařová, předsedkyně židlochovického Otakárku
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V čem se svou skladbou liší maso ku-

řecí, vepřové a hovězí a je pravdou, že 

vlastně nejbohatší na minerály, vita-

míny a enzymy je maso hovězí?

Pro stravovací návyky zdravých osob, kte-

ré chápeme jako možnost nefarmakolo-

gického ovlivnění našeho zdravotního sta-

vu platí stále Doporučená množství příjmu 

živin publikované jako výsledky společ-

ných konzultací expertů WHO/FAO (WHO, 

z roku 2003), která jsou založena na rozší-

řené shodě, že „vyvážená strava“ má sku-

tečně preventivní vliv na manifestaci chro-

nických chorob např. obezity, diabetes 

mellitus typu 2, nemocí srdečně cévních 

a také onkologických. V těchto Doporuče-

ních platí pro příjem tuku: celkový tuk po-

travy do 15-30 % energie; nasycené mast-

né kyseliny <10 % energie; omega – 6 poly-

nenasycené mastné kyseliny 5-8 %; omega 

– 3 polynenasycené mastné kyseliny 1-2 %; 

trans-mastné kyseliny pod 1 %.

Podle Odhadu Ústavu zemědělské eko-

nomiky a informací za rok 2016 došlo 

v České republice v roce 2015 k poklesu 

spotřeby hovězího masa o 2,5 procenta, 

ke zvýšení spotřeby drůbeže o 9,1 procen-

ta a vepřového masa o 2,9 procenta. Bohu-

žel, i přes podporu konzumace ryb a rybích 

výrobků, došlo v roce 2015 ke snížení o dvě 

procenta na 5,3 kilogramu /osobu a rok.

Libové maso různých druhů zvířat se slo-

žením liší pouze málo. Energetická hodnota 

svaloviny je průměrně 450 kJ/100g (tukové 

tkáně až 3 500 kJ/100g). Nejméně tuku má 

maso telecí, některých ryb a divokých zví-

řat. Obsah minerálních látek je u všech dru-

hů téměř stejný (1 g/100 g).

Libové hovězí a vepřové maso obsahu-

je 70 mg cholesterolu na 100 g masa, prsní 

svalovina kuřecího masa 40 –70 mg/100 g, 

zatímco kuřecí kůže 100 –130 mg/100 g.

Drůbeží maso má v porovnání s vepřovým 

masem více vitamínů skupiny B. Obsah vita-

minu A a E je několikanásobně vyšší v tuku 

kuřat (slepic) než v jiných živočišných tucích.

Z nutričního hlediska je hovězí maso 

zdrojem hodnotné bílkoviny (20 – 25 g 

proteinů/100 g), vitaminu B12, niacinu, vi-

taminu B6, cholinu, železa, zinku a fosfo-

ru. Je zdrojem omega-3 polynenasyce-

ných mastných kyselin s dlouhým řetěz-

cem, je bohaté na arginin, histidin a lysin, 

dále obsahuje jód, mangan, zinek, selen, 

chróm, fluór a křemík, ve srovnání s drůbe-

žím a vepřovým méně nenasycených mast-

ných kyselin

Vepřové maso má méně cysteinu, fenyl-

alaninu, leucinu a tryptofanu ve srovnání 

s masem hovězím. Je bohaté na vitamín B1.

Dále je sledována konjugovaná kyselina 

linolová, což je obecný termín používaný 

pro více izomerů kyseliny linoleové s kon-

jugovanými dvojnými vazbami. Předpoklá-

dá se, že konjugovaná kyselina linolová má 

příznivý vliv na onemocnění onkologická, 

diabetes mellitus typu 2, aterosklerotický 

proces, slouží i jako stimulátor imunit, ob-

sah v jednotlivých typech masa je: hovězí 

cca 0,3-0,6 % tuku, kuřecí 09 –0,15 a vepřo-

vé 0,06-0,13.

Proč by v naší stravě nemělo chy-

bět maso ryb a dá se u těch, co je ne-

konzumují nahradit kapslemi rybího 

tuku?

Je obecně známo, že větší obsah nenasyce-

ných mastných kyselin ( zejména omega 3) 

mají mořské ryby než sladkovodní, ale ani 

ty bychom neměli opomíjet pro příznivý 

vliv na onemocnění srdečně cévní, diabe-

tes mellitus typu 2 a tak dále.

různéporadna

Prof. MUDr. Věra Adámková, IKEM

Není nad 
vyváženou 
stravu
Je maso v lidské stravě nahraditelné 
sojou, mořskými řasami nebo dalšími 
potravinami? Jsou jednotlivé druhy 
masa odlišné a které z nich je nejzdravější? 
Je veganství a strava RAW tím nejlepším, co si 
může člověk dopřát? Tyto otázky si dnes kladou zejména mladí lidé, kteří často podlehnou 
módním směrům ve zdravé výživě , které ne vždy jsou podložené odbornými znalostmi. 
Šiřitelé těchto směrů navíc bohužel často na svých ovečkách vydělávají předraženými výrobky 
svého byznysu a doslova je nutí ke stravě nevyvážené až nezdravé. Vnést světlo do této 
tematiky nám tentokrát pomohla odbornice na slovo vzatá, prof. MUDr.Věra Adámková 
z IKEM, která je členkou Společnosti pro zdravou výživu a svá doporučení má navíc 
podložená výsledky léčby svých pacientů.

Rybí maso se vyznačuje vysokým podí-

lem vody, příkladně u nejkonzumovaněj-

ší české ryby kapra obecného se pohybu-

je okolo 70 %, bílkoviny tvoří zhruba 10 až 

20 % a na tuky připadá 2 – 9 %.

V kapřím mase nalezneme i všechny esen-

ciální aminokyseliny.Obsah jednotlivých slo-

žek se liší podle typu ryby a také podle části 

svaloviny, kterou konzumujeme. 

Průměrná skladba

Bílkoviny 17 – 20 %

Tuky až 25 % - (úhoř)

Cukry

Minerální látky – sodík, vápník, fosfor, jód

Vitamíny – A, B1, B2

V rybím mase není jenom rybí tuk, ale 

také velmi důležité proteiny rybího masa, 

které kapsle nenahradí.

Jak pohlížíte na vegetariánství a ve-

ganství? Je to skutečně plnohodnotná 

strava a dá se tak vhodnou kombina-

cí jednotlivých složek stravy nahradit 

maso a jeho výživné látky?

Veganství (někdy také nazývané striktní 

vegetariánství) odmítá konzumaci živočiš-

ných produktů, včetně vajec, mléčných vý-

robků a medu.

Vegetariánství vylučuje z jídelníčku 

maso a masné výrobky, ale také třeba moř-

ské plody.

Polovegetariánská strava dovoluje ob-

časnou konzumaci drůbeže, ryb. Pesceta-

riánská strava dovoluje konzumovat pou-

ze ryby.

Znovu je třeba zopakovat, že nejlepší je 

strava pestrá, která obsahuje všechny živiny 

ve správném poměru, ale z tohoto pohledu 

je hodnotnější vegetariánská strava.

Je pravdou, že dárcovství krve u ve-

getariánů není možné a v případě, že 

tomu tak je, vysvětlete prosím proč.

Dle platné legislativy může darovat krev 

v ČR každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let. 

Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde 

mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém 

případě s ním musí být možná dobrá ko-

munikace v češtině. 

Darovat krev nemohou osoby, které v mi-

nulosti prodělaly infekční žloutenku, zejmé-

na typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břiš-

ní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných 

infekčních chorobách jsou z dárcovství vy-

řazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdra-

vě) - např. infekční žloutenky typu A, infekč-

ní mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, ka-

pavka a pod. Při neinfekčních chorobách 

různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, 

ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vy-

řazování dočasně nebo trvale, podle závaž-

nosti onemocnění. V každém případě ne-

mohou darovat krev osoby s nádorovým 

postižením. Po chirurgických výkonech 

je  možné 

darovat krev 

podle závažnos-

ti zpravidla do 6 měsí-

ců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé 

s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé 

trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli 

v minulosti léčeni hormony hypofýzy (pod-

věsku mozkového) – např. růstovým hor-

monem.

Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze 

skupin se zvýšeným rizikovým chováním, 

zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou 

osoby provozující prostituci, závislé na dro-

gách a alkoholu, ale též muži, kteří provozu-

jí vzájemný pohlavní styk. 

Podle současných pravidel ženy mo-

hou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka 

a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi 

odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve 

činí 450 ml.

Individuální posouzení aktuálního zdra-

votního stavu dárce provádí lékař trans-

fuzního oddělení, který hodnotí laborator-

ní hodnoty (krevní obraz hodnotu železa 

a podobně). U veganů se poněkud častěji 

může objevit určitý nedostatek ve sledova-

ných hodnotách, žádné hypotetické úvahy 

u dárců neplatí. 

A co strava RAW, kdy její propagá-

toři zakazují teplá jídla nad zhruba 

40 stupňů Celsia, nic se nesmí vařit 

a tak se jedí většinou semínka, klíčky 

pospojované medem a dalšími rostlin-

nými pojivy. Nevadí to zejména v těho-

tenství, kdy tělo je třeba dva, tři roky 

před početím už nedostatečně pestře 

živené a plod tak může při svém vývo-

ji postrádat důležité mikroprvky atd.?

P o j e m 

RAW food 

byl převzat z an-

glických výrazu raw 

(syrový) a food (jídlo). Češti-

na bohatá na množství výrazů hovoří také 

o živé stravě. Lidé, kteří konzumují tuto stra-

vu jsou vitariáni.

Největší část jídelníčku tvoří zejména ovo-

ce, zelenina, saláty a semínka, dále ořechy 

nebo sušené plody. Pokročilí vitariáni prefe-

rují tzv. mono stravu - jedí pouze jeden typ 

potraviny. Například kombinace ovoce - ze-

lenina se vůbec nedoporučuje.

Většina vitariánů jsou také vegani. Nej-

větší názorový střet v tomto případě před-

stavuje med, který vegani nejedí, protože 

je to živočišný produkt, ale vitariáni jej mo-

hou. U dospělého zdravého člověka není vy-

loučeno, že dokáže uspokojivě kombinovat 

„povolenou stravu“ , která není tepelně zpra-

covaná a žádnou závažnou újmu na zdra-

ví nemá. U dětí je potom situace složitější 

a je třeba se poradit s pediatrem, ale obecně 

platí, že děti mají mít doporučenou pestrou 

stravu a nikoli omezované jednotlivé živiny.

A co naopak ti, co si dopřávají nad-

měrné množství masa, aniž k tomu 

jedí přílohy? Nemohou si přivodit dnu 

a další civilizační choroby?

Trávení masa je složitý proces, ale známe 

skupiny lidí, které konzumují maso denně 

a ve větším množství. Dna (artritis uratica) 

je onemocnění, které je dáno určitou chy-

bou v enzymatické výbavě metabolizmu 

purinů, a tito lidé si mohou skutečně kon-

zumací masa (s vysokým obsahem purinů) 

vyvolat dávivý záchvat.

Eugenie Línková
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P o j e m 

RAW food 

byl převzat z an-

glických výrazu raw 

(syrový) a food (jídlo). Češti-

na bohatá na množství výrazů hovoří také
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Charakteristiku saké nejlépe vystihují slo-

va japonského mistra Kenichi Ohashi „saké 

je japonské a nemá nic společného s evrop-

skou kulturou, ani s Amerikou“. Pokud chtě-

jí Japonci expandovat s tradičním rýžovým 

vínem do západního světa, musí podrobně 

vysvětlovat filozofii poznamenanou staletý-

mi tradicemi. Pro našince, navyklého evrop-

ským chutím, není vůbec jednoduché vy-

znat se v jednotlivých druzích saké. Předsta-

va, že v něm budeme hledat vlastnosti po-

dobné odrůdovým vínům je zcela lichá. 

Existuje mnoho druhů saké a podobně 

jako u našich révových vín, ovlivňuje výsled-

nou chuť několik faktorů. Mimo významná 

rýžová terroir, hraje velkou roli i voda nejlep-

ší kvality, která je součástí výrobního proce-

su. Historicky má ve výrobě saké tradici také 

Čína, Korea, Vietnam a Indie, tedy země, kde 

se pěstuje ve velkém základní surovina pro 

jeho výrobu – rýže.

Nahlédnutí do historie 

Rýže se pěstuje v Asii od 3. tisíciletí př.n.l. 

Zmínky o výrobě saké jsou zaznamenány 

o šest století později. Původně byl tento al-

koholický rýžový nápoj určený pouze pro 

císařský dvůr a pro rituální náboženské ob-

řady. Během dalšího století překonala vý-

roba saké zdi klášterů a z císařského úze-

mí se podél pobřeží šířila z ostrova na ost-

rov, až do dalekých končin. Prvenství ve vý-

robě saké je připisováno Číňanům (neuvě-

řitelně sahá až k pátému tisíciletí př.n.l.). Po-

díváme-li se do Japonska, pak první varna 

saké zde byla postavena v roce 689 na císař-

ském dvoře. Tím byly také položeny zákla-

dy do dnes používaných výrobních procesů. 

Rýže jako hojně pěstovaná základní surovi-

na umožňovala výrobu saké v rozsáhlých re-

gionech Japonska. V polovině 19. století se 

původně velmi přísné zákony natolik rozvol-

nily, že saké mohl vyrábět téměř každý pro 

svoji vlastní potřebu. Tato situace byla však 

příčinou neevidovaného nárůstu varen s ko-

lísavě povážlivou kvalitou. Počet míst, kde se 

saké vyrábělo, dosahoval počtu až padesá-

ti tisíců. Vznikalo množství sladkých hutných 

saké, přizpůsobených lidem i potřebám ty-

pické asijské kuchyně. Vláda byla nucena 

na přelomu 20.století vydat zákaz domácí 

výroby a to zásadně změnilo podobu saké. 

Druhá světová válka zasadila vývoji další 

ránu, kdy rýže byla preferována jako potra-

vina pro obyvatelstvo. Začaly se používat ná-

hražky a kvalita znovu klesala. V dnešní době 

je situace již naprosto jiná a na japonském 

trhu je široká škála výborných saké, od stol-

ních až po excelentní druhy.

Náročná technologie výroby 
(nejkvalitnější várky saké prý 
žvýkaly krásné panny)
Není rýže jako rýže. Pro výrobu saké se na její 

výběr velmi dbá. Na počátku to vlastně ne-

byl nápoj v pravém slova smyslu, ale spíše ja-

kási kaše či pasta, která vznikla rozžvýkáním 

a zpětným vyplivováním rýže do nádoby. 

Smícháním slin se v zrnech měnily škroby 

na cukry a docházelo k následné fermentaci. 

Výjimečně se tento primitivní způsob někde 

udržel až do minulého století. Údajně nej-

kvalitnější várky saké „Kuchikami-zake“ žvý-

kaly krásné panny. V současnosti se uplat-

ňuje technicky moderní způsob výroby, kte-

rý však respektuje a ctí zásady tradičních po-

stupů. Ustáleným obdobím pro výrobu saké 

je listopad až duben. Použitou surovinou je 

speciální rýže „sakarmai“, která má obrovský 

vliv na finální produkt. 

Hlavním bodem výrobního procesu je fer-

mentace. Základem jsou kvalitní ingredien-

ce, kterými je botanicky sofistikovaná ja-

ponská rýže s ideální texturou, dále pak vel-

mi kvalitní voda, kvasinky a specifická plíseň. 

U rýže záleží na proteinech, které jsou no-

sitelem chuti. Nejlepším druhem japonské 

rýže pro výrobu saké je kulatozrnná KOJA 

s ideálním poměrem enzymů a glukózy, kte-

rá dává svěží, ovocnou chuť. Za špičkovou 

surovinu je považována YAMADA NISHIKI, 

velmi aromatická a vyvážená, rovněž výbor-

ná je ÓMACHI s menší aromatickou inten-

zitou a ještě několik vybraných druhů, jako 

MIYAMA NISHIKI či OSETO.

Výrobní proces

Výrobní proces je náročný a není snadné vy-

robit dobré saké. Významný tón udává místo 

původu spolu s místem zpracování (podob-

ně jako terroir u révových vín).

Saké se na rozdíl od odrůdových révových 

vín ředí vodou. V první fázi výroby se rýžo-

vá zrna brousí na 50-70% svého objemu, při-

čemž se odstraní tvrdý obal, ale zachováva-

jí se vnitřní škroboviny. Čím důkladnější je 

broušení, tím jemnější a elegantnější bude 

saké. Následuje namáčení a napařování rýže 

horkou parou. Část rýže je infikována plís-

ní „KOJI“, která díky enzymatickému proce-

su mění škroby na cukry, které následně kva-

sí. Nejpoužívanější metodou je tzv.“ soku-

jó“, za využití kyseliny mléčné. Rýžová hmota 

kvasí 4 týdny, vzniká rmut, který se dá během 

procesu teplotně ovládat. Okamžik lisová-

ní určuje saké-mistr. Lisování, vlastně preso-

vání se děje v horizontální poloze. Vylisova-

ná tekutina několik dní stojí, zbavuje se nečis-

tot a filtruje se přes aktivní uhlí. Poté je saké 

krátce pasterizováno. Zraje půl roku v kera-

mických, ale i v nerezových nádobách. V po-

slední fázi se ředí vodou na výsledný alkohol 

o 15-17% a je znovu krátce pasterizováno. 

Charakteristické znaky saké – jak 
chutná a jak se pije

Zda bude tento tradiční japonský nápoj 

chutnat Evropanovi, závisí i od toho, jak da-

lece si oblíbil asijské chutě. Obojí, nápoj i jíd-

lo, mají mnoho společných rysů. Tou zá-

kladní je zvláštní proteinová chuť, v západ-

ní gastronomii nezvyklá a obtížně popsatel-

ná. Říká se jí „umami“- je jakousi pátou chu-

tí, mimo obvyklou slanost, kyselost, hořkost 

a sladkost. V odborném znění jde o chuť ri-

bonukleoidu. V roce 2000 bylo potvrze-

no, že receptory chuti umami jsou přítom-

ny ve všech chuťových pohárcích jazyka. Jde 

o chuť naprosto netradiční, osobitou, extrak-

tivní a velmi výraznou. Asiaté jí milují, ostat-

ní obyvatelstvo planety si ji buď oblíbilo, ak-

ceptovalo nebo je pro ně natolik cizí, že jí ni-

kdy nepřivyknou. 

Saké se servíruje v malých keramických 

mističkách, kalíšcích. Přírodní saké se podá-

vá studené, ale některé další druhy se pijí 

teplé i horké. Důležitou roli zastává nádoba 

z níž je saké servírováno, jinými slovy karafa 

„danginjo“, která dle japonských odborníků 

zachová svěžest i originální chuť. Navštívíte-

li japonskou (…i čínskou) restauraci v ČR, se-

tkáte se zcela jistě s tímto tradičním alkoho-

lickým nápojem, který je běžně k menu na-

bízen, ba mnohdy je jako prémie servírová-

na malá porce saké spolu s účtem, jako pro-

jev poděkování za návštěvu restaurace.

Nejznámější druhy saké

Saké se liší nejen výběrem základní suroviny, 

zpracováním, ale podle japonských odborní-

ků i prefekturou, ze které pochází.

Futsú-shu je stolní saké a představuje tři 

čtvrtiny celkové produkce. Patří mezi sladší 

saké a je nejdostupnější v ČR. 

Tokutei meishó-shu je saké s přívlastkem, 

jde o prémiový produkt na vyšší úrovni kva-

lity. Má 4-6 kategorií, podle přidaného de-

stilátu.

Honjózó-shu představuje nejlehčí voňa-

vé, snadno pitelné saké s minimem přidané-

ho destilátu.

Jumnai-shu má strukturovanější styl bez 

přidaného alkoholu, sušší. Základní surovi-

na-rýže je obroušená nejméně na 70% pů-

vodního objemu.

Ginjó-shu má výrazné ovocné a květino-

vé aroma, je lehké, delikátní a patří mezi nej-

oblíbenější. Fermentuje se delší dobu za niž-

ších teplot. 

Daiginjó-shu  je nevyšší kategorií 

saké. Je plné, nasládlé, komplexní, jem-

ně aromatické. Má čistou, krátkou dochuť. 

Obroušení rýže bývá často až na 35% pů-

vodního objemu.

Mistrovská degustace v podání 
japonského mistra saké

Příležitost k poodhalení tajemství saké ne-

přichází každý den. O to vzácnější byla pří-

ležitost zažít kouzlo degustace v originálním 

podání pana Kenichi Ohashi MW and Sake 

co-chairman in International Wine Chal-

lenge, který byl exkluzívním hostem meziná-

rodního veletrhu vína pro profesionály IWSP 

v říjnu loňského roku (na veletrhu byla za-

stoupena vybraná skupina zástupců něko-

lika prefektur, která nabízela svá saké). Ko-

morní ladění degustace pro odbornou vinař-

skou veřejnost nabídlo tu nejlepší profesio-

nální cestu k pochopení saké, osvětlení prin-

cipu a rozdílu v jednotlivých druzích. Kenichi 

Ohashi patří mezi nejvýznamnější japonské 

odborníky na víno a je propagátorem saké. 

Získal titul Sake Expert Assesor, což je nejvyš-

ší možná kvalifikace udělená Japonským ná-

rodním výzkumným ústavem. Současně za-

stává funkci předsedy sekce saké na Interna-

tional Wine Challenge a je držitelem ocenění 

Master of sake Service Institut.

Dojem z mistrovské degustace byl ohro-

mující. O Japonsku a jeho kultuře má vět-

šina lidí představu hlubokých tradic, zako-

řeněné osobní úcty a s tím spojené klidné 

až zdrženlivé chování. Před začátkem mi-

strovské degustace-masterclass, očekáva-

li přítomní degustátoři v tomto domnělém 

duchu i umírněný projev mistra saké. Omyl! 

Přišel vědomostmi nabitý uragán. Sympa-

tický mistr saké Kenichi Ohashi zaujal od sa-

mého začátku strhujícím temperament-

ním projevem v angličtině. Jeho gestikula-

ce si nezadala s obratností japonských ta-

nečníků. Degustace několika druhů saké 

byla logicky uspořádána s ohledem na kon-

trasty a gradaci kvality. Porovnávalo se šest 

druhů saké a pro zkušenějšího degustátora 

byly markanty jednotlivých saké rozezna-

telné. Pro některé japonské pojmy se obtíž-

ně hledá adekvátní výraz. Široký rádius vě-

domostí i zkušeností mistra saké zasluho-

val obdiv. Vždy obratně našel odpovídají-

cí metaforu. Degustující vinařští odborní-

ci dostali návod, čeho si všímat, co u saké 

prioritně vnímat. Vzhledem k tomu, že saké 

je používáno hojně v asijské gastronomii, 

která i v naší zemi získává oblibu, udělil mi-

str saké na závěr vtipnou radu. Když bude 

podávána drůbež a k ní saké, pak hraje zá-

sadní roli omáčka, jinými slovy sós. Příkla-

dem podle pana Kenichi Ohashi je „pece-

na kachyna“(jak pravil roztomile česky…). 

A musíme přiznat, že o pečené kachně lec-

cos víme, jen v trochu jiném podání. Napří-

klad se dvěma druhy zelí a bramborovým 

knedlíkem. K tomu je neodmyslitelné pěk-

né červené…ale to už 

je jiná historie. 

Eva Kloudová 

ve spolupráci 

s agenturou 

Red Bridge Japonsko

Saké – tisíciletá japonská tradice
Je saké víno nebo alkoholický nápoj z rýže?
Vzdálená východní nápojová kultura je pro nás stále opředena tajemstvím. Stejně jako otázka, 
zda je saké víno, či rýžový alkoholický nápoj. Vinařští odborníci se spíše shodují na tom, že 
saké může být sice považováno za víno vyrobené z rýže, ovšem pivovarnickou technologií. 
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Kto vtedy tušil aká veľavravná táto odpo-

veď je? Málokto si dokázal predstaviť, že 

otvorením hraníc a nášho trhu sa k nám na-

sťahujú „obchodníci-výpalníci“, navezú sem 

všetky prebytky a potravinové smetie a náš 

potravinársky priemysel nebude spracú-

vať domáce suroviny, ale tie z dovozu, lebo 

budú lacnejšie, hoci aj s dopravou. A ak aj 

dnes niekto vyrába kvalitnú slovenskú po-

travinu, má len obmedzené možnosti do-

stať ich k zákazníkovi. Bez napojenia na ob-

chod to nepôjde. „Ak to nedokážeme predať, 

môžeme robiť akékoľvek kvalitné výrobky, 

hoci aj so zlatými oceneniami,“ hovorí Dušan 

Janíček, predseda Únie potravinárov Slo-

venska a pokračuje: „pokiaľ tu nebude vyrov-

naný vzťah s obchodom, ktorý bude nakupo-

vať potravinárske výrobky za normálne ceny, 

nebude to fungovať.“

Nejaké možnosti poskytujú 
projektové podpory PRV

Ako to teda vyzerá s obchodom u nás? Väč-

šinu trhu s potravinami pokrývajú obchod-

né reťazce (OR), väčšinou so sídlom v zahra-

ničí. Ich obchodné podmienky vnímajú do-

dávatelia ako neprimerané. Ako hovorí Du-

šan Janíček: „OR doslova vydierajú svojich 

dodávateľov a tlačia nákupné ceny čo naj-

nižšie, na hranu rentability. A to spôsobuje, 

že potravinárskemu priemyslu nezostávajú 

žiadne voľné prostriedky na to, aby sa moder-

nizoval, rozvíjal a investoval. Nejaké možnos-

ti poskytujú projektové podpory, no v tomto 

programovacom období sa už vyčerpalo 90% 

z prostriedkov PRV určených pre potravinár-

sky sektor do roku 2020. Som presvedčený, 

že máloktorý potravinársky podnik je schop-

ný zo svojich tržieb a odpisov naakumulo-

vať toľko prostriedkov, aby mohol investovať 

do svojho rozvoja alebo modernizácie.“

Často sklame aj značka

Druhou otázkou je v predajni nájsť a rozpo-

znať slovenskú potravinu. Nie vždy je to to-

tiž také jednoznačné. Spoliehate sa na troj-

číslie „858“ na začiatku čiarového kódu? Po-

zor – na Slovensku stúpa počet firiem, ktoré 

iba „prebaľujú“ produkty vyrobené za hra-

nicami. Prípadne potravinári na Slovensku 

v rámci spracovania primiešavajú surovi-

ny pochádzajúce z cudziny, a tak nájdete 

napr. nemecké kravské mlieko v masle, ta-

lianske jablká v detskej výžive, či francúz-

ske ovčie mlieko v bryndzi. Často sklame aj 

značka. Myslíte si, že ak si kupujete stolo-

vý olej historicky známej slovenskej znač-

ky, je to slovenská potravina? Omyl! Znač-

ku kúpila rakúska spoločnosť a olej sa vyrá-

ba v Rakúsku, alebo v Čechách, hoci mož-

no aj zo slovenskej repky (pridaná hodno-

Slovensko

54 Potravinářský obzor  3/2017

Slovenská potravina Slovenská potravina 
  ohrozený druhohrozený druh
Bolo to ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie, keď 
sme sa ako štátni úradníci z pristupujúcich štátov dostali 
do Bruselu na prehliadku priestorov Európskej Komisie. 
Už vtedy bolo jasné, za akých podmienok nás únia prijme 
a že v prvých rokoch budeme dostávať iba časť z priamych 
podpôr pre poľnohospodárstvo, začínajúc na 25% v roku 
2004. Na moju otázku: „ako môžu byť naši agropodnikatelia 
v európskom priestore vôbec konkurencieschopní voči tým 
zo starých členských krajín“ mi zástupca Komisie po chvíľke 
uvažovania odpovedal veľmi stručne: „Kvalitou. Musia 
vyrábať kvalitné potraviny.“ 

ta zostáva stále mimo Slovenska). Jediné, 

na čo sa môžte spoľahnúť je označenie „slo-

venský pôvod“, pretože podľa platného zá-

kona sa týmto spôsobom môže označiť iba 

taká potravina, v ktorej sú zastúpené suro-

viny pochádzajúce aspoň z troch štvrtín zo 

Slovenska. Prípadne pri vybraných potra-

vín značka kvality „SK“, či už obyčajná, alebo 

zlatá. Držiteľov tejto značky si ľahko nájdete 

aj na rovnomennej webovej stránke.

Za minulý rok bol podiel 
slovenských potravín v OR sotva 
40-percentný
Akonáhle obchodníci pochopili, že Slová-

ci si viac všímajú slovenský pôvod potravín, 

zamerali svoje marketingové aktivity týmto 

smerom. A tak slovné spojenie „slovenská 

potravina“ pretŕčajú kde sa len dá, aby tak 

mohli hlásať svoju „lásku k Slovensku“, ale-

bo ústretovosť k slovenskému spotrebiteľo-

vi. Smutným faktom však zostáva, že za mi-

nulý rok bol podiel slovenských potravín 

v OR sotva 40-percentný. Akékoľvek sna-

hy o podporu spotreby domácich potravín, 

alebo nabádanie každého ministra pôdo-

hospodárstva aby sme kupovali slovenské 

potraviny, sú len málo účinné a pripomína-

jú skôr lapanie zajaca za chvost.

Potravinársky priemysel na Slovensku 

budovali v minulom storočí predovšetkým 

na spracovanie domácej poľnohospodár-

skej produkcie. Dnes sme svedkami toho, 

že tieto dva sektory sú od seba odtrhnu-

té, ako keby roľníci a potravinári nedokáza-

li spolu ani komunikovať. Česť výnimkám! 

Poľnohospodári u nás vo väčšine prípadov 

nedokážu spojiť sily a vytvoriť efektívne od-

bytové organizácie, ktoré by boli schop-

né zabezpečiť pre spracovateľov suroviny 

v dostatočnom množstve, kvalite a so sta-

bilnou celoročnou dodávkou. To je totiž zá-

kladná požiadavka aj u obchodníkov. Chce-

lo by to kapacity na zhromažďovanie pro-

duktov, ich triedenie, adjustáciu, skladova-

nie, chladenie a tiež dopravu. A to ešte ne-

hovoríme o marketingu a zodpovednom 

riadení. Prečo si nevezmeme príklad hoci 

z Maďarska, alebo z Poľska?

Vláda by mala prioritne zaistiť 
národu potravinovú bezpečnosť

„Veľa potravinárskych podnikov na Slovensku 

je v zahraničných rukách, či už so stopercent-

ným podielom, alebo menším. Väčšinou veľkí 

producenti, ako sú spracovatelia cukru, piva, 

či pekárne, sú nejakým spôsobom prepoje-

ní na zahraničných majiteľov,“ približuje slo-

venskú realitu Dušan Janíček. Je pochopi-

teľné, že väčšinový majiteľ si zvykne presa-

diť svoju vôľu, podnikateľské zámery a cie-

le. V niektorých prípadoch to viedlo k za-

tvoreniu prevádzok, prípadne k ich obme-

dzeniu. „Napríklad pred rokom 1989 na Slo-

vensku fungovalo 10 cukrovarov, dnes zostali 

dva. Aj keď je pravdou, že dnes celkovo vypro-

dukujeme toľko cukru , ako kedysi tých desať 

(t.j. 220 000 t), no obidva cukrovary sú v za-

hraničných rukách. Nemecký Nordzucker A.G. 

je väčšinovým akcionárom v Považskom cuk-

rovare a.s. Trenčianska Teplá a v Slovenských 

cukrovaroch s.r.o. v Seredi je stopercentným 

akcionárom AGRANA A.G., Rakúsko,“ komen-

tuje Dušan Janíček, ktorý pracuje ako pro-

kurista a riaditeľ vonkajších vzťahov v se-

reďskom cukrovare. A jedným dychom do-

dáva: „Zahraničná účasť v slovenskom pod-

niku nám pomáha – nie je až taký zraniteľný, 

ako iné, menšie subjekty. Ak niektorý OR tla-

čí ceny nadol, pod hranicu rentability, kon-

cern nás podrží a jednoducho mu tovar ne-

predá. Výhodou tiež je, že máme prostredníc-

tvom koncernu prístup na svetový trh. V tom-

to smere je to určitý stabilizačný prvok.“ Stá-

le sú však u nás potravinárski spracovate-

lia, hoci aj so zahraničnými investormi, ktorí 

dodávajú len na náš domáci trh, a tak často 

vyrábajú so stratou.

Prvoradým predpokladom zmeny k lep-

šiemu by bol záujem a podpora štátu. Vlá-

da by mala prioritne zaistiť národu potra-

vinovú bezpečnosť a aspoň určitú hranicu 

sebestačnosti v produkcii potravín. Sloven-

sku však chýba premyslená stratégia roz-

voja agropotravinárskeho sektoru a najmä 

politické rozhodnutie. Nedávno také úspeš-

ne urobil maďarský premiér smerom k ob-

chodným spoločnostiam a odvtedy sa zvý-

šil podiel domácich potravín na ich pul-

toch. Lenže, načo ťahať horúce zemiaky 

z pahreby, keď národ je v zásade spokoj-

ný? „Potraviny sú relatívne lacné. Nikto nie 

je hladný, nikto nešomre. Vládne tu v tom-

to smere akýsi sociálny zmier,“ hodnotí Du-

šan Janíček. Našej vláde zrejme postačuje 

a vyhovuje takáto situácia, lebo razantnej-

šie kroky agropotravinársky sektor z jej stra-

ny doposiaľ nepocítil.

Lepší marketing 
pre výrobcov potravin 

„Zrejme nemôžeme očakávať, že by sa situ-

ácia mohla pozitívne zmeniť na strane Eu-

rópskeho Spoločenstva. Európskej Komisii 

akosi neprekáža „dvojaká“ politika – keď je 

schopná na jednej strane hlasno rečniť o zni-

žovaní emisií a ďalších krokoch potrebných 

na zastavenie globálneho otepľovania, ale 

na strane druhej podporuje na hlavu posta-

venú obchodnú politiku OR, ktoré preváža-

jú potraviny aj tisíce kilometrov do oblastí, 

kde by sa pokojne dali vyrobiť,“ uzatvára Du-

šan Janíček.

Je vôbec možné dostať sa ku kvalitnej, 

pôvodnom skutočne slovenskej potravine? 

Vyrobená by mala byť z rastlín dopestova-

ných na slovenskej pôde, alebo zo zvierat 

vychovaných a porazených na Slovensku. 

Mala by byť vyrobená aj spracovaná sloven-

skými rukami. Najlepšie ak by bola doveze-

ná zo vzdialenosti tak do 80-100 km a úpl-

ne najlepšie v kontrolovanej bio kvalite. Je 

to možné! Chce to len trochu vôle a náma-

hy. A zároveň trochu lepší marketing pre 

ich výrobcov. Zatiaľ sme nehovorili o cene 

slovenskej potraviny. A „cena“ je to kľúčové 

slovo. Cena by mala odrážať skutočnú hod-

notu všetkých súčastí výrobku, teda aj cenu 

práce. Keď si začneme vážiť prácu poľno-

hospodárov a potravinárov, nebudú v tom-

to reťazci u nás vyhrávať iba obchodníci...

Lada Debnárová
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Máslo za 50 korun 
je prý normální 
Na cenu másla padesát korun za čtvrt kilogramu by si měli 
lidé zvykat. Alespoň podle předsedy Zemědělského svazu 
Martina Pýchy, podle něhož je to návrat k normálu poté, 
co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali. 

Současná cena je podle Pýchy daná hlav-

ně růstem marže, kterou si určují mlékárny 

a prodejci. Cena mléka, za kterou zeměděl-

ští prvovýrobci prodávají, byla přitom v le-

tošním prvním pololetí s 8,06 Kč za litr nižší 

než před 12 lety. Na tiskové konferenci v Pra-

ze Pýcha uváděl, že zemědělci stejně jako 

na začátku letošního roku na mléku prodě-

lávali, do zisku se dostali až v červenci nebo 

v srpnu. Na vysoké ceně pro spotřebitele se 

tak podepisují marže obchodníků, které se 

pohybují mezi 25 až 30 procenty. 

Spolu se spotřebou másla šla 
nahoru i cena

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ stou-

pá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, 

meziročně šlo o skoro osmiprocentní na-

výšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 

4,2 kilogramu másla. V loňském roce zdra-

žilo máslo nejprve v červenci 2016 na 35,17 

koruny z 33,56, poté v říjnu na 40,46 koruny 

a následně v listopadu dále na 42,82 koru-

ny. Od té doby ceny másla spíše stagnovaly, 

až v červnu poskočily téměř o pěti-

korunu na 46,87 koruny ze 42 Kč. 

Podle posledního šetření Čes-

kého statistického úřadu stálo máslo 

v červnu 187,50 Kč za kilogram, proti loňské-

mu roku jde o 43procentní zdražení. Veřejná 

databáze ČSÚ uvádí cenu 250 gramů másla 

v polovině července 50,263 koruny a mezi-

měsíčně tak zdražení o dalších 7,3 procenta. 

Máslo žene nahoru vysoká celosvěto-

vá poptávka. Podle předsedy Českomorav-

ského mlékárenského svazu Jiřího Kopáčka, 

evropské produkty se prodávají lépe než ty 

v dolarové měně mimo jiné v důsledku re-

lativně slabého eura. Evropské, ale americké 

máslo dováží ve velkém Japonsko nebo Již-

ní Korea. Značný vliv má i nedostatečná do-

stupnost másla na Novém Zélandu, hlavním 

světovém dodavateli másla, jehož vývoz kle-

sl o 9 procent a v EU o 28 procent.

 

Máslo se dostalo do módy

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš 

Kovanda připomíná, že roste cena másla 

ve stejné 

době, kdy země 

EU procházejí ekonomic-

kým oživením. „Lidé tedy mají více 

peněz, a mohou si tak dovolit kvalitnější po-

traviny. V jídelníčku tak například margarín 

nahrazují máslem,” domnívá se Kovan-

da s tím, že hraje svoji roli i to, že se más-

lo opět vrací do módy. „Stoupá i poptáv-

ka po dalších produktech, v jejichž rámci se 

uplatňuje smetana, ať už jde o zmrzliny, jo-

gurty a podobně. Tento vývoj souvisí se šir-

ším, vlastně globálním trendem, jejž cha-

rakterizuje návrat smetanových či plnotuč-

ných výrobků do módy,” připomíná. „Lidé 

nejenže na ně už zase mají peníze, ale nevidí 

v nich už takové zlo jako v uplynulých letech, 

případně dokonce desetiletích,” připomí-

ná a říká, že „s růstem poptávky po smeta-

ně do zmrzlin či jogurtů jí zbývá méně právě 

na produkci másla. Tento vývoj posiluje po-

kles mléčné produkce v EU.” Přes léto se pak 

přidával další důvod – mléko dojnic obsa-

huje v letních měsících méně tuku.

V Německu podstatně levnější

V Německu byly ceny na spotovém trhu 

s mlékem v polovině srpna kolem 42 cen-

tů, ve srovnání s červencem se zvýšily 

o 3 centy.

Hladina spotového trhu tak byla takřka 

o 9 centů vyšší než poslední oficiálně uvá-

děná cena mléka BLE od května 2017 - jed-

nalo se o mléko s přírodním obsahem tuku 

na 33,4 centů a mléko o 4,0 a 3,4 procent 

bílkoviny ve výši 33,3 centů. Od listopadu 

2016 (41 centů) do dubna 2017 (30 cen-

tů) ceny na spotovém trhu zpočátku klesly 

o více než 10 centů a poté prudce vzrostly 

od konce května.

Historického maxima dosáhly na evrop-

ských komoditních burzách ceny másla. 

Tuna másla na lipské burze poprvé v histo-

rii překonala hranici 5 000 eur (132,85 tisí-

ce korun). To odpovídá velkoobchodní ceně 

1,25 eura (33,21 koruny) za 250 gramů. 

Po přičtení marže se ceny v supermarketech 

dostanou zhruba na 1,35 eura (35,87 ko-

runy). Nejvyšší průměrná cena másla v ně-

meckých supermarketech byla dosud 

1,30 eura (34,54 koruny) a historicky nejniž-

ší byla v roce 2009, kdy spadla na 65 cen-

tů (17,27 koruny) za 250gramové balení. Ze 

srovnání tak vychází máslo v Německu pod-

statně levněji než v Česku, navzdory výrazně 

vyšším reálným mzdám u našich západních 

sousedů, což klade nejednu otázku směrem 

k našim vysokým cenám.

Zákazníci přecházejí 
na rostlinné tuky

Řada českých zákazníků si při cenách más-

la nad 50 korun jeho koupi raději rozmyslí, 

omezuje jeho nákup a nahrazuje ho rostlin-

nými tuky – margaríny, což rozhodně není 

správné mimo jiné z výživového hlediska. 

To potvrzuje i mlékárenský svaz. „Je tam roz-

díl v chuti, takže tato změna nákupního cho-

vání je obvykle jen dočasná, než ceny zase kles-

nou,“ tvrdí Jiří Kopáček. Přitom maloobchod-

ní prodej margarínu a pomazánek a jejich 

spotřeba v restauratérství klesly v Unii v po-

sledních čtyřech letech o šest procent, za-

tímco prodej másla vzrostl o tři procenta. 

Nyní dochází k opačnému jevu. Zatímco ros-

te cena másla, klesá cena rostlinných tuků, 

které průměrně o 14 procent zlevnily.

Dotace z EU se neosvědčily

Podle europoslance a předsedy Svobodných 

Petra Macha závratnou cenu másla v Česku 

zavinila Evropská unie dotacemi vyplácený-

mi na podporu snižování produkce mléka 

a mléčných výrobků. 

Mach poukazuje na to, že Evropská unie 

pomocí dotací za nevyrábění mléka ome-

zuje produkci mléka a mléčných výrobků. 

„Soudruzi v Bruselu neodhadli poptávku a na-

bídku. Je to jako ve slavném románu Hlava 

XXII.“ Mach uvádí, že když úředníci v Bruse-

lu chtěli omezit výrobu mléka, aby cena pří-

liš neklesla, „nějak se spletli ve svých odhadech 

a cena másla je nyní v celé Evropě na rekord-

ní úrovni“. „Až budete v obchodech kroutit hla-

vou nad šílenou cenou másla, vzpomeňte si 

na Brusel,“ doporučuje Mach.

V září loňského roku vydala totiž EU naří-

zení o poskytování podpory na snížení pro-

dukce mléka. Vyčleněno bylo 150 milio-

nů eur s cílem snížit produkci v EU o miliar-

du litrů mléka ročně. Zemědělci tak dostáva-

jí 14 eur za každých nevyrobených a nedo-

daných 100 litrů mléka. EU tak fakticky platí 

za nevyrábění mléka. Kdo dodá na trh méně 

mléka než v předchozím roce, dostane dota-

ci za každý litr, který na trh nedodá. EU chtě-

la zvrátit dlouhodobě zvyšující se produk-

ci mléka na evropském i světovém trhu, ře-

šit nerovnováhu mezi nabídkou a poptáv-

kou a maximálně omezit propad cen mléka. 

Výsledkem snahy bruselských úředníků je 

však enormní růst cen a rekordní cena más-

la na evropském trhu. 

Cena másla musí klesnout
Ceny se podle odborníků zvyšovat už ne-

budou, spíše naopak. „Situace potrvá asi 

do října, pak se cena ustálí mezi 45 a 50 ko-

runami za čtvrtku másla. Cenový vývoj se 

uklidní, protože výrobci začnou produkovat 

více mléka. To ale může trvat i několik let,“ 

odhaduje agrární analytik Petr Havel. Také 

mluvčí Potravinářské komory Dana Veče-

řová si myslí, že „dlouhodobě nelze udržet 

takovouto cenu másla“ a že jeho cena by se 

měla snižovat.

Také podle Agrární komory ČR jde hlav-

ně o obchodní záležitost. „Cena másla roz-

hodně nesouvisí s výkupní cenou mléka u pr-

vovýrobců, protože cena spotřebitelská se 

tak jako u jiných komodit a potravin z nich 

vyrobených pohybuje po poněkud jiné křiv-

ce. Jde tedy spíše o záležitost obchodu, jeho 

aktuální poptávky a nabídky a ochoty spo-

třebitelů cenu akceptovat," říká mluvčí ko-

mory Jiří Felčárek. 

Text a foto Bohumil Brejžek

Martin Pýcha a Zdeněk Houška na tiskové konferenci Zemědělského svazu

Plnohodnotná krmná dávka má vliv i na tučnost mléka

Cena másla již přesáhla 50 Kč

Gurmánské speciality 
oceněné Klasou 

k dodání kurýrem

Telefon: +420 376 588 151

E-mail: prodej@sumavska-zverina.cz

www.sumavska-zverina.cz
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Na vašich webových strán-

kách www//sumavskazverina.cz 

je i řada velmi zajímavých recep-

tů na zpracování zvěřiny. Kdo je 

pro vaši firmu vyrobil a lze někde 

tato jídla i okusit?

Na tuto otázku je jednoduchá odpo-

věď. Všechna tato jídla uvařila a nafo-

tila manželka v naší kuchyni. Vaříme 

hlavně ze zvěřiny, rádi zkoušíme nové 

recepty, kombinujeme suroviny i chu-

tě. Když pak rodinní příslušníci řeknou, 

že jim chutná a že to stojí za to, objeví 

se recept s fotkou na našich webových 

stránkách. Je třeba kriticky přiznat, že 

ne všechna jídla jsou pochválena.

Prozraďte trochu víc o zásil-

kové službě, kdy od zpracová-

ní masa je doručené spotřebite-

li v chlazeném stavu do druhého 

dne. Kolik je to druhů, jak zajis-

títe potřebnou nižší teplotu a ja-

kou máte kontrolu přes tuto zá-

silkovou službu?

Na našich internetových stránkách se 

může každý podívat, jaké druhy zvě-

řiny nabízíme. Myšlenka prodeje přes 

e-shop vznikla před třemi lety. Chtě-

li jsme touto formou učinit zvěřinu 

dostupnou pro každou domácnost 

a nyní si ji tak může každý z pohod-

lí domova objednat. Nejvíce nás po-

trápila jistota, aby byla zásilka doru-

čena při správné teplotě a maso se 

neznehodnotilo. Potřebnou teplotu 

proto udržujeme pomocí šupinkové-

ho ledu v polystyrénovém termobo-

xu a při rychlosti dodání do 24 hodin 

máme jistotu, že zvěřina bude do-

dána v pořádku. Navíc je na vychla-

zených balíčcích vakuově zabalené-

ho masa položen vpichový teploměr, 

který je viditelný z boku zásilky a při 

jejím doručení lze jednoduše a rych-

le zkontrolovat její teplotu.

Kdo jsou vašimi dodavateli 

zvěřiny a hodláte její zpracování 

ještě rozšiřovat?

Zvěřinu vykupujeme od okolních 

mysliveckých spolků, kdy vykoupe-

nou zvěřinu zvážíme a zaplatíme pří-

mo lovci, který ji přivezl. Je to nejkrat-

ší a nejrychlejší cesta, kdy je o zvěři-

nu postaráno. Vzdálenější myslivec-

ké spolky shromažďují ulovené kusy 

na schválených sběrných místech 

Mufloní plec s kyselou zeleninou
 

Co budeme potřebovat?

1 kg mufloní plece, 1 Moravanka, 
marináda česnek s pepřem, 1 cibule, olej, 
2 stroužky česneku, sůl, 
sójová a worchestrová omáčka, tmavá jíška

Příprava

Cibuli nakrájíme a osmahneme do zlatova na oleji. 
Plec trochu osolíme, posypeme marinádou, vložíme 
na cibuli a orestujeme ze všech stran. Zalijeme 
Moravankou a posypeme česnekem nakrájeným 
na plátky. Měkké maso vyjmeme a omáčku 
dochutíme sójovou a worchestrovou omáčkou. 
Zahustíme tmavou jíškou. 

Příloha: rýže, brambory

zvěřina
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Jste čerstvými držiteli značky KLASA 

za tři druhy masa ze zvěřiny. O jaké jde 

výrobky a můžete trochu víc předsta-

vit tento program?

Úmyslem je posunout naši firmu zase tro-

chu „ dále“, proto jsme začátkem letošní-

ho roku začali připravovat žádost o získá-

ní značky KLASA. Na první pohled se po-

dání žádosti zdálo být skoro až nemož-

né, ale postupně jsme skládali mozai-

ku potřebných náležitostí. Koncem dub-

na jsme měli veškeré podklady pohroma-

dě, a proto jsme žádost podali. Myšlen-

kou bylo připravit pro spotřebitele něčím 

výjimečný produkt, který by byl průřezem 

naší výroby a to splňuje pouze maso ze 

spárkaté zvěře do stáří 24 měsíců. Zažá-

dali jsme proto o ocenění značkou KLASA 

pro chlazenou jelení kýtu bez kosti, chla-

zenou kýtu z divokého prasete bez kos-

ti a chlazenou srnčí kýtu bez kosti z mla-

dé zvěře.

Od kdy firma existuje a jste jediní 

svého druhu v ČR?

Naše menší rodinná firma je na českém 

trhu již 21 let. Zákazníky jsme si zača-

li získávat kvalitou a pečlivým opraco-

váním zvěřiny. Jedním z našich prvních 

strojů byla malá stolní odblaňovačka, po-

mocí které jsme mohli provádět pečlivé 

opracování masa a tím jsme upřednost-

nili kvalitu před kvantitou zpracování. Sa-

mozřejmě existují na českém trhu velké 

i srovnatelné firmy, které se zabývají zpra-

cováním zvěřiny, každá z nich má svoji fi-

lozofii prodeje a podnikání.

V poslední době, během prázdnin, získalo značku KLASA pět firem a mezi takto oceněnými 
potravinami jsou hned tři výrobky rodinné firmy Ing. Josefa Kopačky - Šumavská zvěřina. 
Tímto logem kvality se mohou chlubit jelení kýta bez kosti chlazená, kýta z divokého prasete 
bez kosti chlazená a do třetice i srnčí kýta bez kosti chlazená. Rodinná firma Josefa Kopačky, 
nacházející se na Šumavě, působí na tuzemském trhu již přes dvacet let. Svojí výrobou si 
získala odběratele nejen v Česku. V rozhovoru představil Josef Kopačka firmu s její zajímavou 
obchodní činností.

Zásilka zvěřiny s teploměrem
dává jistotu čerstvosti a kvality

Jelení guláš
 

Co budeme potřebovat?

1 kg masa na guláš, 200 g cibule, 
olej nebo sádlo, sladká paprika, pálivá paprika, 
pepř, kmín, 4 stroužky česneku, majoránka, 
1 čerstvá paprika, 2 rajčata, jíška

Příprava

Nakrájenou cibuli usmažíme na tuku do zlatova, 
přidáme maso a orestujeme ze všech stran. 
Přisypeme koření, krátce promícháme, aby paprika 
nezhořkla a zalijeme vodou, případně vývarem. 
Po změknutí masa přidáme pokrájenou papriku 
a rajčata, která jsme spařili horkou vodou a oloupali 
z nich slupku. Zahustíme jíškou.

Příloha: chléb, houskový nebo kynutý knedlík

Ing. Josef Kopačka



Zelné placky
Ke zvěřinovým hodům jsme jako mňamku k zakous-
nutí vybrali z receptáře paní Kopačkové zelné plac-
ky, posuďte sami jejich křupavost a lahodnost.

Co budeme potřebovat?

1 kg kysaného zelí, 250 g sádla,150 g škvarků,
cca 500 g hladké mouky, sůl, kmín, pepř

Příprava

Zelí na vále pokrájíme, přidáme sádlo, škvarky, 
mouku a koření. Vyválíme placku (těsto je lepivé) 
a nožem krájíme čtverce, které pokládáme na suchý 
plech nebo vyložený pečicím papírem. Pečeme 
v teplé troubě dozlatova. 

v chladicích boxech ve visu. Stejně 

tak větší organizace nebo státní pod-

niky ukládají zvěřinu do vybudova-

ných chladicích boxů a odtud ji naši-

mi chladicími vozy opět ve visu sváží-

me do naší provozovny. Tento způsob 

obchodu je ošetřen písemnou smlou-

vou. V současné době zpracováváme 

cca 200 tun zvěřiny ročně a nyní žád-

né navyšování výroby neplánujeme.

Dodáváte maso i do obchod-

ní sítě? Rozvážíte ho celoročně 

nebo jen v určitý čas?

Přímo do obchodních řetězců zvěři-

nu nedodáváme. Zásobujeme někte-

ré farmářské prodejny v západních, 

středních a jižních Čechách, zvěřinu 

dodáváme do řady restaurací a ho-

telů. Největšími odběrateli jsou vel-

kosklady, které naše zboží prodáva-

jí dále. Protože cca 95% zvěřiny pro-

dáváme šokově zamražené, držíme 

pro své odběratele většinu sortimen-

tu celoročně. 

Náš vybudovaný e-shop je pro 

nás „jednou velkou prodejnou“, kte-

rá zásobuje chlazenou zvěřinou ce-

lou ČR. Označení KLASA by mělo 

být dalším obohacením naší nabíd-

ky, kdy chceme spotřebiteli nabíd-

nout něco výjimečného, co na čes-

kém trhu ještě není. 

Eugenie Línková 

Rolka ze srnčích žeber
Co budeme potřebovat?

1 kg srnčích žeber / 2 kusy /
podzimní suchá marináda: SLOŽENÍ: Sůl, cibule, pa-
prika, česnek, jalapeno, koření, jablečný prášek, pepř 
zelený, capsicum, pepř černý, cukr) Lze ji objednat 
spolu s masem, 20 - 25 dkg anglické slaniny

Příprava

1 kus srnčích žebírek rozložíme, posypeme suchou 
marinádou a přiložíme druhý plát a opět posypeme 
marinádou. Na žebra rozložíme plátky slaniny a z užší 
strany pevně zavineme a stočíme potravinářským 
provázkem. Povrch opět posypeme kořením. Slaninu 
škvaříme na pánvi, rolku na ní opečeme, jen tak, aby 
se zatáhla a položíme na ni plátky slaniny. Dáme péct 
do trouby na cca 2 hodiny při 180 – 190 stupních.

Tip: podávat se smetanovou omáčkou a žampiony
1 nakrájenou cibuli a 7 žampionů pokrájených 
na plátky orestujeme na másle. Zalijeme sladkou 
smetanou, přidáme 2 obdélníčky sýra a prohřejeme. 
Ochutíme solí a pepřem.

Příloha: pečený brambor, šťouchaný brambor, bram-
borová kaše

 

Salám je vyroben z kvalitního 
jeleního masa, jelení kýty 
a plece. Vůni salámu dodává 
divoké koření.
 Složení: jelení maso 50%, 
vepřová plec, vepřový bok, 
antioxidant E315, stabilizátory 
E450-452 dusitanová solicí 
směs, spec. zvěřinové koření, 
zesilovač chutě E621, led
Masný výrobek trvanlivý, 
tepelně opracovaný. 

Jelení klobása je vyrobena 
převážně z kvalitní jelení kýty, 
plece a zvěřinového výřezu 
z jelena volně chovaného 
v šumavských honitbách.
Maso z vepřového boku 
a vepřový výřez dodávají 
klobáse šťavnatost. Do masa 
se přidávají čerstvé bylinky, 
česnek a divoké koření. Vše 
je bez glutamátů a jakýkoliv 
příměsí, použity jsou jen ty 
nejkvalitnější suroviny.
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Retail in Detail

Konference Retail in Detail
Češi chtějí stále více novinek
„Tradiční velcí retaileři ztratili schopnost inovovat. Zamotali se do smyčky bezvýchodných 
interních korporátních diskusí a mentálně uvízli v minulosti. Musí přijít radikální změna, 
měnící retail ve všech jeho aspektech". V tomto duchu se nesla diskuze první letošní 
specializovaná konference z řady Retail in Detail, jež se konala ve velmi inovativním prostředí 
– ve zbrusu nově revitalizované průmyslové Hale C v Praze na Balabence. Poměrně drsný 
popis situace v obchodních řetězcích byl zajímavou výzvou pro jednotlivé řečníky.

Sto padesát účastníků – reprezentantů ma-

loobchodu a dodavatelských firem se se-

známilo s trendy, vizemi a strategií pro 

efektivní inovace. Zaměřili se nejen na to, 

co pro retail znamená společnost 4.0 a nové 

technologie, ale hledali společně i další vý-

znamné cesty k tomu, jak dělat věci jinak 

a hlavně lépe. S nadšením se setkala ze-

jména závěrečná panelová diskuse, kte-

rá se skládala ze tří základních okruhů: jak 

to udělat, aby vznikaly nápady, jak je vytří-

dit a jaká má být exekuce.

Tlaky na inovaci sílí

Účastníci se shodli, že tempo inovací 

a změn je neuvěřitelné. Inovace postihu-

jí všechna odvětví a šíří se jako lavina. Tren-

dem v retailu je zvyšující se tlak ze strany 

zákazníků, kteří získali novou „sílu" zejména 

díky chytrým mobilům. To nutí obchodní-

ky inovovat a zabezpečit lepší nákupní záži-

tek. Mění se efektivita vnitřních základních 

procesů v celém FMCG. Mezi hlavní oblas-

ti inovace patří zavádění digitálu v kamen-

ných prodejnách, pokročilá datová ana-

lytika, personalizovaný marketing, robo-

ti a změny ve spolupráci obchodníků a do-

davatelů.

České obchody jsou každoročně zapla-

vovány novým, inovovaným zbožím. Pod-

le průzkumu agentury Nielsen se vloni ob-

jevilo u balených potravin a drogistické-

ho zboží 24 tisíc nových výrobků. A trh no-

vinek stále roste - loni o dvě procenta více 

než v roce 2015 a o šest procent více oproti 

roku 2014.  „Češi chtějí stále více novinek, tře-

tina lidí při posledním nákupu koupila inovo-

vaný výrobek," popisuje Břetislav Chovítek 

z agentury Nielsen, která výzkum provedla. 

Nejvíce nových, inovovaných produktů na-

kupují mladí lidé.

Nejčastěji na trhu rychloobrátkového 

zboží přibývají postupné inovace, jako je 

změna velikosti, nová příchuť nebo nová 

vůně, a to v různých kategoriích od po-

travin po drogerii. „Revolučních novinek 

je opravdu jen několik ročně. Byla to napří-

klad plastová lahev pro pivo," uvádí Choví-

tek. Ačkoliv Češi novinky milují, na tom-

to trhu vydrží relativně krátce. Nielsen vy-

zkoumala, že se inovované zboží na pul-

tech českých obchodů protočí za tři roky, 

tedy že za tři roky už dnešní výrobky v pro-

dejnách nebudou.  

 

 vysvětluje Chovítek a do-

dává, že na těch, které vydrží, může prodej-

ce dobře vydělat, neboť pětina inovací při-

náší až 80 procent tržeb. Úspěšné novinky 

splňují podle analýzy firmy Nielsen tři krité-

ria, která souvisí nejen s vlastním produkto-

vým vývojem, ale též se schopností výrobce 

aktivně inovaci prosadit na trhu, ve vztahu 

ke spotřebitelům i obchodníkům.

Vytvořte si vlastní pizzu

Pavel Říha, Commercial Director CEE 

účastníky zavedl do světa hybridní digi-

tální komunikace v maloobchodě. Před-

vedl několik vysoce inovativních řeše-

ní propojujících digitální technologie 

s reálným světem opravdových zákaznic-

kých zážitků na prodejní ploše. Persona-

lizovaná hudba ve zkušebních kabinkách 

či možnost vytvořit si vlastní pizzu po-

mocí interaktivního stolu v restauraci za-

ujaly většinu účastníků svojí kreativitou 

a hravostí.

Věrnostní projekt pro výrobce a vlast-

níky značek MyReward jako novou ces-

tu k loajalitě popsal Shak Vassiliou z Re-

tailZoom, když hovořil o fungování roční-

ho projektu na Kypru pro výrobce uzenin 

Snack. Zákazníci se tam do programu za-

pojují prostřednictvím jedinečného pack 

kódu. Tento věrnostní program bez karty 

fungující přes mobilní aplikaci zvýšil zá-

kaznickou věrnost, přitáhl nové zákazní-

ky a mapoval zákaznické a nákupní cho-

vání. MyReward je v současnosti uváděn 

i na český trh.

Konference Retail in Detail/Effective In-

novation ukázala, jak silnou roli v proce-

su změn hrají zákazníci a cesta, kterou ab-

solvují před nákupem výrobku či služby. 

Bohumil Brejžek
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Reálný pohled na úspěch a 
možné cesty vpřed poskytl 
Břetislav Chovítek Nová revitalizovaná hala na Balabence
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Nyní je již nahrazován skládacím paletovým 

kontejnerem Magnum Optimum. Kontej-

ner je vyroben unikátní metodou svařování 

stěn, proto je z vnějšku i uvnitř hladký a stě-

ny jsou tenké, přesto velmi silné. Navíc zce-

la bez viditelného žebrování. 

Díky tomu mohou zákazníci opět zvýšit 

hygienický standard ve svých provozech.

V řadě potravinářských firem si našel své 

místo také paletový kontejner Combo, kte-

rý splňuje nejvyšší hygienické požadavky 

pro tekuté suroviny a polotovary. Combo 

kontejner v sobě spojuje výhody dvou ře-

šení: robustní skládací plastový kontejner, 

který slouží jako vnější vratný obal, a pak 

vnitřní jednorázový vak (systém bag-in-

box). Skládací vnější obal je jednoduše 

omyvatelný, díky hladkým stěnám. 

Výhodou tohoto kontejneru je též mož-

nost celoročního skladování mimo skladovou 

halu. Vnitřní vak můžeme plnit a vypouštět 

neaseptickým i aseptickým způsobem. Plnění 

a vypouštění probíhá bez nasávání vzduchu, 

čímž předcházíme kontaminaci i znehodno-

cení produktu oxidací. Combo kontejner je 

k dispozici v provedení 250 litrů a 1 000 litrů.

Dnešní trh vratných plastových obalů na-

bízí potencionálním zákazníkům velké mož-

nosti. Někdy může na neznalého uživatele 

působit komplikovaně a svádí k prostému 

konstatování, že obaly jsou „všechny stejné“. 

Našim zákazníkům vždy doporučujeme peč-

livě vybrat a provést důkladné otestování 

v provozu. Jelikož i malé rozdíly hrají velkou 

roli a moderní obaly mají v dnešní době ne-

jen lepší parametry, ale často i cenu.

Lukáš Jírovec

Key Account Manager CZ+SK

Schoeller Allibert s.r.o.

vratné obaly

Vratné plastové obaly 
v hygienických provozech

Log má stejné parametry jako BigBox Clas-

sic, přitom má nižší hmotnost a tím i nižší 

pořizovací náklady. Kontejner je uvnitř zce-

la hladký, díky tomu je vyprázdnění kon-

tejneru mnohem jednodušší, bez ulpívání 

produktu na stěnách. Vnější konstrukce je 

vytvořena s důrazem na minimalizaci od-

haleného žebrování a záhybů v konstrukci.

Dřevěné palety jsou ve stále větší míře 

nahrazovány plastovými. Najdeme je jak 

v čistých zónách, v oddělení přípravy su-

rovin a obalů, tak při skladování a expedi-

ci hotových výrobků. Sortiment plastových 

palet je dnes velmi rozmanitý a zákazník si 

může velmi často nakonfigurovat paletu 

dle vlastních požadavků. Zaměřme se nyní 

na hygienické palety. Typicky se vyznačují 

uzavřenou ložnou plochou a hladkým po-

vrchem. Nejčastěji se setkáváme s paleta-

mi, které jsou složeny z těla palety a nasa-

zených (či přilepených nebo přivařených) li-

žin. V místech spojů mezi paletou a ližinami 

může docházet k usazování nečistot. Nejví-

ce nečistot ale zůstává na spodní straně li-

žin, kde často bývá hrubé žebrování. Proto 

říkáme: Není paleta, jako paleta! V dneš-

ní době dokážeme zákazníkům nabídnout 

hygienickou paletu H1. Ta je vyrobena 

jako monoblok, který má nejen celouzavře-

nou ložnou plochu, žádné spoje, ale i uza-

vřené ližiny, díky nimž na spodní straně sni-

žujeme možnost ulpívání nečistot.

Inovace se týkají také skládacích paleto-

vých kontejnerů, které zákazníci znají pod 

názvem Magnum Classic. Skládací paleto-

vý kontejner je používán hlavně při pře-

pravě na větší vzdálenosti (např. sklad pri-

márních surovin –> zpracovatelský závod). 

Z důvodů stále se zpřísňujícím hygienickým požadavkům, 
které jsou vyžadovány v potravinářských provozech, se 
zvyšují i nároky výrobců potravin na dodavatele plastových 
produktů, kteří by měli disponovat produkty, jež maximálně 
vyhovují hygienickým standardům.

Dnes je na trhu již mnoho vratných plasto-

vých obalů, které jsou určeny pro hygienic-

ké provozy. 

Ale jaký je mezi nimi rozdíl? Co by měl 

zákazník po dodavateli vratných plasto-

vých obalů požadovat? Čeho si na nabíze-

ných produktech všímat? A kde jsou mož-

nosti, jak získat co nejhygieničtější obal? 

Pojďme si tyto otázky zodpovědět na dal-

ších řádcích.

V potravinářství je vždy na prvním místě 

hygiena a udržování obalů v čistém stavu. 

Toho lze velmi efektivně dosáhnout pomo-

cí důmyslného designu obalu. Ideální obal 

se vyznačuje povrchem, který je co nejhlad-

ší, odhalené žebrování je omezeno na mini-

mum a záhyby jsou projektovány s co nej-

většími rádiusy. Ty umožňují snadnější od-

tok tekutin ze záhybů a minimalizuje ulpí-

vání nečistot na obalu.

Tyto konstrukční prvky by měly být sou-

částí každého vratného obalu, který je po-

užíván v hygienickém provozu. Díky po-

kročilé technologii je možné mít na vrat-

né obaly nejen vysoké požadavky v oblasti 

hygieny, ale samozřejmě i co nejefektivněj-

šího využití.

Mezi našimi zákazníky je velmi známý 

plastový paletový kontejner BigBox Classic. 

Jedná se o velmi robustní kontejner, který 

je využíván při interní manipulaci, nakládá-

ní a lákování, skladování a také jako sklizňo-

vý obal. Díky inovaci a pokročilé technolo-

gii mohl vzniknout nový paletový kontejner 

MaxiLog. Tato novinka splňuje výše zmíně-

né hygienické i funkční požadavky. Maxi-

MaxiLog - ideální pro 
velkoobjemovou logistiku Paleta H1 má nově certifikaci GS1 Combo Life - odpověď na logistiku tekutých produktů

Magnum Optimum 
- Nejlepší skládací kontejner na trhu
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dukují vysoce jakostní potraviny a upozor-

ňuje tak i spotřebitele na produkci místních 

zemědělců a potravinářů. 

Mezi oceněnými výrobci byla například 

Milovická uzená krkovice z domácí udírny 

Fiala Milovice, plísňový kozí sýr z Mlékárny 

Kopecký v Chotusicích, Rožďalovský roho-

vý koláč Mileny Tarabové z Rožďalovic, Ho-

recký jablečný zákusek ze Střední odbor-

né školy učiliště z Horek nad Jizerou, stejně 

jako bezlepkové pivo Ležák světlý premium 

z benešovského pivovaru Ferdinand. 

Dožínky letos nově

Součástí akce Dožínky na Letné 2017 byl 

nejen Regionfest s předáváním ocenění Re-

gionální potravina, ale především napros-

to unikátní, největší farmářský trh v Praze. 

Na Letnou se sjely folklórní soubory z celé 

České republiky, k vidění byla kuchařská 

show a ukázky historické zemědělské tech-

niky i mlácení obilí. 

Ještě předtím se vydal od Ministerstva 

zemědělství až na Letnou dožínkový prů-

vod. Podle tiskové mluvčí Markéty Ježko-

vé nešlo o předvolební akci lidovců, jejichž 

první místopředseda Marian Jurečka je mi-

nistrem zemědělství. „Cílem akce je prezen-

tace zemědělství, folkloru, tradic, historie 

a poukázání na každodenní činnost a výsled-

ky práce zemědělců," uvedla. Rozpočet akce 

činil 3,5 milionu Kč.

V minulosti se dožínky v této době kona-

ly před Národním zemědělským muzeem. 

„Vzhledem k tomu, že o ně byl vždy velký zá-

jem a kapacita Národního zemědělského mu-

zea už nestačila, rozhodli jsme se od letoška 

závěr zemědělského roku pojmout jako tra-

diční dožínky, které uspokojí větší počet ná-

vštěvníků. Nové pojetí oslav si vyžádalo i od-

povídající marketingovou kampaň," dodala 

Markéta Ježková. Muzeum je nyní nově zre-

konstruované, lidé se mohou pokochat i vý-

hledem na Prahu z jeho střechy.

Letos ministerstvo nepořádalo během 

léta Farmářské slavnosti pro větší farmy. 

Místo nich nabízelo veřejnosti návštěvu ze-

mědělců prostřednictvím akcí Poznej své-

ho farmáře, kterých letos mělo být 19 pro-

ti loňským 13. Série akcí měla pětimiliono-

vý rozpočet.

Text a foto Bohumil Brejžek 

různéRegionfest
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REGIONFEST letos poosmé

Gastro festival REGIONFEST se letos konal druhý zářijový 
víkend ve spojení s Národními dožínkami v Praze na Letné, 
jež zde byly poprvé. 

Festival vyvrcholil předáním prestižního oce-

nění Regionální potravina vítězům, kteří byli 

za Středočeský kraj vybráni již v červnu. Sed-

mičlenná komise tvořená zástupci Minister-

stva zemědělství ČR, krajského úřadu, Stát-

ního zemědělského intervenčního fondu, 

Státní zemědělské a potravinářské inspek-

ce, Státní veterinární správy ČR, Agrární ko-

mory ČR a Potravinářské komory ČR oceni-

la celkem osm výrobků s výjimečnou kva-

litou a chuťovými vlastnostmi ze středních 

Čech. O tuto značku se zde letos ucházelo 

81 produktů od 23 výrobců a o logo se sou-

těžilo v devíti kategoriích, nejsilnější zastou-

pení měly cukrářské výrobky včetně cukrovi-

nek, kam bylo přihlášeno 15 výrobků. 

Propagace regionálních potravin

Ministerstvo zemědělství stálo před osmi 

lety u zrodu podpůrné propagační kam-

paně, která má seznámit spotřebitele 

s regionálními potravinami z jednotlivých 

krajů České republiky. Součástí této kampa-

ně je i značka „Regionální potravina“, kterou 

mohou lokální výrobci a prodejci umísťovat 

na své výrobky. 

Tato propagační kampaň vznikla 
hned z několika důvodů.

Prvním z nich je snaha prosadit na našem 

trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či 

speciální potraviny v době, kdy je trh za-

plaven množstvím levných potravin z celé-

ho světa, přičemž jejich kvalita bývá mnoh-

dy až na posledním místě. Naopak potra-

viny vyráběné v našich domácích podmín-

kách mohou mít spotřebitelé i kontrolní in-

spekce mnohem lépe na očích a často vidět 

i do zákulisí jejich zrodu. Tím následně do-

chází k nepřímému tlaku na výrobce, aby 

udržovali kvalitu svých potravinových pro-

duktů na vysoké úrovni.

Dalším důvodem pro preferenci regionál-

ních potravin je neoddiskutovatelný fakt, že 

tyto potraviny jsou díky krátkým distribuč-

ním cestám mnohem čerstvější než potravi-

ny, které k nám putují z velké dálky. Čerstvěj-

ší regionální potraviny mívají proto zpravidla 

lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. Dů-

ležitá je rovněž skutečnost, že čím blíže jsou 

potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíže-

no životní prostředí při jejich dopravě.

Velmi významným aspektem, proč dát 

přednost regionálním potravinám, je pod-

pora zaměstnanosti v daném regionu. Pro-

sperující zemědělci, zpracovatelé i pro-

dejci pak představují záruku udržení nebo 

dokonce rozšíření počtu pracovních míst. 

Všechny uvedené důvody jasně dokumen-

tují důležitost propagace regionálních po-

travin a naše země se tímto krokem připo-

juje k řadě vyspělých států, které podobné 

podpůrné programy již delší dobu úspěš-

ně využívají.

Přívlastek regionální se v případě oceně-

ných potravin zúročí hned několikrát. Pře-

devším se jedná o produkt vyrobený v kon-

krétním regionu, což je základní podmínka 

soutěže. Zároveň i podíl místních surovin 

je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní 

surovina přitom musí být stoprocentně tu-

zemského původu. Výrobky tím mají pev-

nou vazbu k regionu, například se může 

jednat o krajové speciality.

Regionální potravina roku 2017

Vítězní výrobci obdrželi ocenění z rukou 

ministra zemědělství Mariana Jurečky a zá-

stupce ředitele Státního zemědělského in-

tervenčního fondu Miloše Jirovského. Ma-

rian Jurečka při předávání cen zdůraznil, že 

soutěží Regionální potravina podporuje mi-

nisterstvo malé lokální výrobce, kteří pro-

Ministr zemědělství Marian Jurečka

Zástupce ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu Miloš Jirovský

Stará zemědělská technika se líbila hlavně dětem

Dožínky v Praze se letos konaly na Letné
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Křížaly ze starých sušáren
V poslední době zažívají staré sušárny ovoce svou renesanci. Lidská všímavost je přivádí 
opět k životu. Na Valašsku, Olomoucku a Kopanicích z nich dnes zbyly takřka trosky, i když 
svou funkci plnily ještě před necelým stoletím. Uchovávání ovoce sušením je stará technika 
a mnohé se na ní nezměnilo dodnes. 

Není nad to, když si můžeme sami udělat 

vlastní sušené ovoce, uvařit povidla, kterým 

se říkávalo odjakživa trnky, nasušit vlastno-

ručně nasbírané bylinky a to všechno doce-

la jednoduše, navíc bez konzervantů. Mo-

derní doba může sice usnadnit sušení ovo-

ce v malých elektrických sušárnách, které 

instalujete doma v kuchyni, ale staré ven-

kovní sušárny ovoce mají své kouzlo. Ne-

jen, že jsou praktické a pojmou naráz velké 

množství ovoce, ale křížaly sušené teplým 

vzduchem ze dřeva chutnají docela jinak.

Zpracovat ovoce na místě bylo 
(a je) chytré

Malá roubená stavení opatřená doškovou 

stříškou jsou ještě dodnes k vidění na mo-

ravském i českém venkově. Jsou nenásilně 

zasazena do krajiny poblíž obydlí, v zahra-

dách či pod strání za vesnicí. Podle dobrého 

hospodáře nesmělo nic přijít nazmar. Sušár-

ny ovoce byly jednou z nejužitečnějších za-

řízení, které plnily svou důmyslnou funk-

ci ještě v předminulé generaci. Dnes jsou 

náhodnými turisty okukovány jako zvlášt-

ní atrakce. Zub času zapracoval na těch-

to malých, etnograficky cenných stavbách 

a brzy bychom je našli už jen v archivních či 

muzejních materiálech. Naši předkové vy-

užívali z praktických důvodů všechno, co 

bylo v dosahu, zejména přírodních materiá-

lů jako bylo dřevo, proutí a hlína. Řemeslné 

zpracování a zručnost obyčejných lidí za-

sluhuje i dnes obdiv. Krajina našich domo-

vů oplývala nejen ovocem ve volně rostou-

cích sadech a na stráních členitého terénu, 

ale též chmelem, lnem a révou vinnou. Úro-

da se zpracovávala takřka na místě, kde vy-

rostla. Kromě sušáren ovoce tak vznikaly i li-

sovny hroznů tzv. „búdy“ i sušárny chmele 

a lnu „pazderny“.

Křížaly znalo každé dítě

Domovinou jabloní, hrušní, meruněk 

i drobného ovoce bývala historicky jižní 

Morava, v Čechách zase Litoměřicko. Na Va-

lašsku a Olomoucku se dařilo modrým duž-

natým plodům zvaným švestky, kadlátky, 

durancie a špendlíky. Co se nepojedlo jako 

čerstvé ovoce, sušilo se na křížaly, uvařilo 

na povidla (podle našich stařenek na trnky), 

nebo se udělal kompot. Každičká spadaná 

švestka se posbírala do beček na pozdější 

„chlapské tekuté“. Každý doktor by souhla-

sil s tím, že máme jíst ponejvíce to, co vy-

roste v naší blízkosti a schválil by veškeré 

uchování ovoce pro zimní časy, jako zdroj 

vitamínů a vlákniny, které naše tělo nutně 

potřebuje. 

Dříve sušené ovoce dokonce nahrazo-

valo v jídelníčku maso, které se jedlo jen 

o svátcích. Křížaly se namáčely do vody, 

nechaly nabobtnat a poté krátce povařily. 

Přidávaly se do kaše, jedly se jako polév-

ka a ani zbylá tekutina se nevylila, ale pila 

se teplá jako čaj, či vychladlá místo limo-

nády. Děti však nejvíce milovaly samot-

né křížaly z jablek i hrušek. Ostatně, kří-

žaly jsou velkou pochoutkou i v dnešních 

časech. Pokud si je neuděláte sami, za-

pátrejte ve farmářských prodejnách, kde 

mají své místo.

Obnova starých sušáren ovoce
Fakt, že v dnešní technicky vyspělé době 

se najde skupina mladých nadšenců, kte-

ré oslovily polozbořené, archaické sušár-

ny ovoce, se jeví jako zázrak. Snaha obno-

vit a funkčně zprovoznit takovou chátra-

jící sušárnu musí být podložena buď nad-

šením, nebo krásným bláznovstvím. Víc, 

než kdy jindy se v tomto případě dá říci, že 

krev není voda a vazba k tradicím se ukáza-

la být silným poutem. Stává se stále častěji, 

že mladé páry zakládající rodinu nacházejí 

v odkazu předků ryzí způsob života ve zdra-

vé krajině, kde chtějí vychovávat své děti. 

(…možná i z pocitu přesycenosti moderní, 

ale mnohdy deformované doby).

Obnovená sušárna ovoce ve Vlachovi-

cích a Vrběticích na Valašsku se vrací do ži-

vota. Existuje zde skupina lidí, která zce-

la vážně usiluje o navrácení života alespoň 

některých ze sedmi sušáren, které přeži-

ly kolektivizaci. Tito nadšenci si dali jméno 

„Dokopy“, což lahodně zní ve zdejším ná-

řečí a v naší mateřštině je výstižně srozumi-

telné. Staré sušárny považují za jeden z nej-

větších pokladů lidové architektury. Zůsta-

ly tu zapomenuté ve stráních a kopcích, 

jako tichý svědek předešlé doby. Je důle-

žité a úžasné, že tito mladí lidé chtějí žít 

a udržovat své kořeny v krajině, z níž vzešli. 

Zvláště, uvážíme-li, že se náš venkov plíži-

vě vylidňuje. Skupina, která si říká „Dokopy“ 

vznikla v počtu asi osmi lidí, avšak její počet 

se rozrůstá. Rádi by vybudovali jihovalašské 

muzeum jako navazující projekt cenného 

etnografického díla Pátera Františka Matýs-

ka, který zde působil v padesátých letech 

minulého století. Obnova a rekonstrukce 

původních sušáren ovoce je výrazem úcty 

k hodnotám, ale zároveň je investicí sou-

kromého času, námahy a také finančních 

prostředků. Nesobecky by tato skupina pře-

svědčených nadšenců chtěla, aby sušárny 

sloužily jak jejich rodinám, tak obci a v bu-

doucnu mohla být pronajímána každému, 

kdo bude mít potřebu ovoce zpracovat. Po-

dobně jak to fungovalo i v minulosti.

Čím jsou staré sušárny 
pozoruhodné

Pozoruhodné jsou svou funkční podstatou, 

svou jednoduchostí. Ten, kdo je kdysi vymys-

lel, měl schopnosti inženýra i fortel řemeslní-

ka, stejně jako selský rozum hospodáře. Bez 

počítače, veden logikou a zkušenostmi vy-

stavěl tolik užitečné a estetické dílo z čistě 

přírodních materiálů, prakticky holýma ruka-

ma. Dost důvodů pro jejich obnovu a zacho-

vání. V podstatě se jedná o roubenou stavbu 

malých rozměrů, většinou o jedné místnos-

ti (někdy s malou předsíňkou), která pojme 

ne víc, než osm lidí. Místnost je vybavená to-

peništěm na dřevo, policemi k umístění lísek 

z proutí, na které se klade ovoce. Proces su-

šení je natolik ekologický, že ovoce suší pou-

ze ohřátý vzduch. Kouř je odváděn ven stře-

chou. Některé části sušáren jdou obnovit, 

jiné se musí znovu přestavět. Trocha přemýš-

lení a hodně práce vlastních rukou bez náro-

ku na mzdu. 

Každé ovoce, které se v blízkosti urodí, 

může být co nejrychleji sušením zakonzer-

vováno a spolehlivě pak vydrží dlouhé měsí-

ce. V některých sušárnách může být zakom-

ponován i kotel na vaření povidel a marme-

lád. Při práci kolem přípravy a sušení ovo-

ce se scházívá i více generací rodiny, sou-

sedé, přátelé a děti, které získávají příklad 

v dobrém soužití i účasti na společném díle. 

Od prostého sušení ovoce vede cesta k udr-

žování tradic, společensky kultivovaných 

vztahů a radosti ze života. Aby bylo dost 

dobrého a v naší zemi tradičního ovoce (tře-

ba i na sušení), zvyšuje se úsilí nejrůznějších 

spolků, organizací i jednotlivců při vysazová-

ní nových ovocných stromů. To vše ve pro-

spěch, užitek i úchvatný vzhled naší krajiny. 

Nelze, než doufat, že nadšencům z Vlachovic 

a Vrbětic nedojde dech a dostane se jim vše-

stranné podpory. Když vypadne elektřina, 

počítače zhasnou, stromy budou dál růst...

Eva Kloudová
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Českou baštu nezkazilo ani počasí
Pod záštitou kolínského starosty Víta Rakušana se 
třetí zářijovou sobotu uskutečnil na Karlově náměstí 
v Kolíně v pořadí již pátý ročník festivalu Česká 
bašta. Tentokrát se na něj sjelo přes čtyřicet řezníků, 
uzenářů, cukrářů, pekařů či malých a středních 
pivovarů, a i přes nepřízeň počasí byl zájem o jejich 
výrobky veliký, přišlo na pět tisíc návštěvníků.

Česká bašta historicky nahradila zruše-

ný krajský Gastrofest, později Gurmánfest, 

tedy monstrózní akci zaměřenou na mezi-

národní kuchyni, která se rozpočtově pohy-

bovala mezi dvěma až třema milióny korun. 

V porovnání s tím vypadá Česká bašta jako 

lidový podnik hrdě se hlásící k tradici české-

ho pohostinství. Magazín Potravinářský ob-

zor je každoročně mediálním partnerem to-

hoto festivalu potravin.

Organizátorům jde o osvětu

Česká bašta je setkání klobás, jitrnic, tla-

čenky, uzeného a dobrého českého piva 

s obyvateli České republiky. Jak název 

a podtitul napovídají, jde tak trochu o re-

cesi a přitom zároveň o velmi vážnou věc. 

„Tímto projektem chceme připomenout od-

věkou českou řemeslnou tradici, její historii 

i současnost. Snažíme se vyzdvihnout a uká-

zat kvalitu a originalitu, vzdát poctu těm, 

kteří jsou hrdi na své výrobky, historii řemes-

la, firmy. Vyrábějí skvělé, kvalitní a originální 

produkty. Dlouhodobá strategie je zaměře-

ná na vyhledávání zajímavých regionálních 

výrobců a osvětu v kvalitě potravin mezi zá-

kazníky,“ říká hlavní organizátor festivalu 

Jiří Linka a dodává: „Chceme, aby se lidé po-

bavili, strávili jako rodina pospolu celý den 

a přitom se dobře najedli a napili výrobků 

od malých českých výrobců. Nejde o trh, ani 

gastrofest, ale o osvětu, která by měla vrá-

tit lidi do malých obchodů řezníků, pekařů, 

cukrářů za chutí, vůní a kvalitou. Během dne 

se mohou nejen najíst, otestovat a ochut-

nat výrobky, ale i pobavit, popovídat s přá-

teli, s rodinou.“ 

V Kolíně byli zastoupeni především výrob-

ci, kteří nemají na inzeráty či reklamu v tele-

vizi, ale jejich výrobky jsou mnohdy oprav-

du exkluzivní. Ale o Baštu začínají mít zájem 

i větší producenti a i ti této akci fandí. Snaží 

se pomoci, třeba s propagací a osvětou. Jsou 

to ti, kteří pochopili, že bez těch malých ne-

přežijí a i je časem převálcuje globalizovaná 

a unifikovaná eurovýroba potravin.

Křest piva z Kutné Hory

Co bylo možné během dvanácti progra-

mových hodin na náměstí ochutnat, slyšet 

a zažít? Na pódiu se uskutečnil křest něko-

lika výrobků v čele s novinkami Měšťanské-

ho pivovaru Kutná Hora. Na České baště se 

v premiéře představili i další producenti al-

koholických nápojů, mimo jiné Zámecký pi-

vovar Zbraslavice, pivovary Primátor z Ná-

choda, Ostravar a Mustang či rodinný pod-

nik Pálenice Zvánovice z malé obce poblíž 

Mnichovic. Masné výrobky do Kolína při-

vezlo například jaroměřské Řeznictví Uhlíř, 

husí játra nabízela firma Františka Töpfera, 

bratra známého herce, a rybí delikatesy fir-

ma Heleb. Kolínské výrobce uzenin tradičně 

zastupovali bratři Kasardovi.

Pestrost nabídky

Co se ukázalo z hlediska návštěvníků jako 

hlavní programový magnet? Jednoznačně 

pestrost nabídky. Návštěvníci šli najisto. Vě-

děli, že bude z čeho vybírat, a to jak u mas-

ných výrobků, sýrů, pečiva, tak i u piva. A hlav-

ně přišli za kvalitou a českými výrobky. Vedle 

masných výrobků a piva byl letos více zastou-

pen doplňkový sortiment v podobě sladkého 

i slaného pečiva od pekařů a cukrářů.

K ochutnání a prodeji byly nachystány 

ovčí klobásy a sýry, koření, sirupy, limoná-

dy, cider, víno či káva. Pozornost poutal ulti-

mátní výrobce bramborových lupínků, kte-

rý si pro své potřeby pěstuje vlastní odrůdu 

brambor. Na své si přišli milovníci sladkého:

Přestavil se Kolínský Štrůdelník, rodinná 

firma z Kolínska, která dokázala návštěvní-

kům nabídnout hezkou paletu štrůdlů od-

lišených mnoha náplněmi, Pardubický per-

ník JaJa, sirupy Babičky Kačenky a také Kru-

cemburské palačinky.

Návštěvníci čile soutěžili

Festival i letos provázely nejrůznější sou-

těže a ankety. Soutěžilo se o nejlepší pivo 

i o nejsympatičtější řeznictví. Dámským pi-

vem bylo zvoleno stejně jako loni Višňo-

vé pivo Rohozec, a pánským pivem Hu-

bertus z kácovského pivovaru. Mezi řezní-

ky zvítězili již tradičně domácí bratři Kasar-

dové. Ocenění Zlatá klobása České bašty si 

za svůj výrobek odnesla ovčí farma Záho-

ránský ze Slovenska.

Velkému zájmu se opět těšila soutěž 

ve vzpírání sudů, v níž loni padly dva re-

kordy: v dámské kategorii jedna z účast-

nic zvedla sud nad hlavu čtyřiatřicetkrát 

a u chlapů to vítěz dokázal dokonce sto-

jednokrát. Letos dostali šanci nejen muži 

a ženy, ale dokonce i děti. Vítěz pan Jansen 

zvedl sud piva dokonce stodvakrát a ve fi-

nále, kdy se počítal počet zvednutí za jed-

nu minutu, třiasedmdeátkrát.

O hudební doprovod se postarali Domi-

no, Natural, Aneta Smolíková a Beatlema-

nia, děti shlédly hudební pohádku v pro-

vedení kutnohorského divadla Kůzle.

Chybět nemohl ani náš časopis, který byl 

mediálním partnerem akce. Prostřednic-

tvím snímků přibližujeme i vám pohodo-

vou atmosféru, která v Kolíně vládla.

Bohumil Brejžek

MEDIÁLNÍ PARTNER

Oblíbené kolínské řeznictví bratrů Kasandrových

Valašské frgále

Husí játra bylo možné ochutnat i teplá Pochutnat si bylo možno i na grilovaném lososu
Na pódiu se křtilo pivo z Kutné Hory

Ekostatek z Vlkanče nabízel vlastní 
bioprodukty O štrůdl byl mezi návštěvníky zájem

Potravinářský
obzor

MAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVINFestival pořádala společnost Flash Promotion 

s minimálním rozpočtem 270 000 Kč. Jak uve-

dl při zahájení akce místostarosta Kolína To-

máš Růžička, kolínským zastupitelům se líbí, 

že prezentuje malé české výrobce, zejména 

řezníky, pekaře a pivovarníky, a rozhodli se 

jej proto podpořit částkou 150 000 Kč. Pod-

pora města byla ovšem cíleně směrována jen 

na organizační a technické zajištění události.
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školní obědy

Nejlepší školní oběd 
v České republice vaří v Petrohradě
Zdraví na talíři, které chutná, takové bylo téma letošního již osmého ročníku soutěže 
o Nejlepší školní oběd 2017. Ve finále soutěže, které se dnes uskutečnilo v MAKRO Akademii 
v pražských Stodůlkách, bojovalo 10 týmů z celé České republiky. Vítězné menu připravil 
kuchařský tým Mateřské a základní školy Petrohrad, Černčice. Stříbro si odnesla jídelna 
Základní školy Český Brod, Žitomírská, na třetím místě se umístily kuchařky ze Základní školy 
Mánesova Otrokovice. Generálním partnerem soutěže je společnost MAKRO.

Porotu i žáky základních škol okouzlila ví-

tězná škola z Petrohradu s menu slože-

ným z jarní zeleninové polévky s brambo-

rem, hovězích závitků s řapíkatým celerem 

a mrkví a tvarohovým dezertem s borův-

kami bez mouky. Druhé místo obsadila Zá-

kladní škola Český Brod, Žitomírská s kré-

movou polévkou z pečeného celeru, krůtím 

závitkem se špenátem a lučinou, staročes-

kým bramborovým pyré a salátem s mrk-

ví a bio sezamovou emulzí. Jako dezert po-

dávala škola špaldové řezy z červené řepy 

a ořechy. Bronzový pohár převzala Základ-

ní škola Mánesova Otrokovice, která soutě-

žila s krémovou polévkou z pečeného kvě-

táku se sójovou smetanou, pečeným loso-

sem ,,Gorbuša" s opraženými mandlovými 

lupínky a bulgurem, quinoou a grilovanou 

zeleninou, lehkým salátem z polníčku a jo-

gurtovým dezertem z červené řepy s baná-

nem a chia semínky.

„Předložená soutěžní menu byla pestrá, 

moderní a velmi chutná. V pokrmech byly za-

řazeny netradiční potraviny vhodně zkom-

binované s klasickými surovinami. Kuchař-

ské týmy předvedly velmi profesionální práci 

a nyní nás čeká náročný úkol naučit jíst tyto 

pokrmy děti v jídelnách,“ hodnotí finálové 

kolo Alena Strosserová, hlavní organizátor-

ka soutěže.

Na vše byly dvě hodiny 
a cena suroviny nesměla 
překročit 34 korun
Každý soutěžní tým tvořili vedoucí dané 

školní jídelny a jeden až dva pracovníci pro-

vozu. Na přípravu 20 porcí měly týmy dvě 

hodiny. Všechna přihlášená menu muse-

la splňovat normou stanovený limit 34 ko-

run za polévku, hlavní jídlo a dezert. Důle-

žitým kritériem byly také přísné nutriční ná-

roky. Aby se menu mohlo přihlásit do sou-

těže, muselo se nacházet na pravidelném jí-

delním lístku školní jídelny a patřit mezi ob-

líbené pokrmy malých strávníků. V prvním 

korespondenčním kole hodnotila zaslané 

obědy odborná porota. Posuzovala vhod-

nost použitých surovin a jejich vyváženost, 

nutriční hodnoty, technologický postup 

přípravy a samozřejmě i chuť a barevnou 

lákavost pokrmů.

„Soutěžící předvedli obdivuhodný výkon, 

protože připravit celé menu za 34 korun a spl-

nit veškeré požadavky na školní oběd není vů-

bec jednoduché. Některé z dnešních pokrmů 

by se mohly podávat i v restauracích. Na obě-

dech bylo znát, že se jídelny snaží pracovat 

s kvalitními a čerstvými surovinami,“ sdělil 

Petr Stádník, člen poroty a šéfkuchař MAK-

RO ČR, který má zkušenosti z několika mi-

chelinských restaurací. „Jídelny by obecně 

měly začít používat méně soli, cukru a mouky 

a vařit více s obilovinami nebo luštěninami. 

Soutěžní týmy jsou důkazem, že se jim to daří 

čím dál více.“

Čerstvé suroviny jsou vždy lepší

Tříchodové menu finálových týmů hod-

notili odborníci na výživu a stravování, 

zástupce Asociace kuchařů a cukrářů, zá-

Nejlepší školní jídelny a jejich menu
1. místo
ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice
Polévka – Polévka jarní zeleninová s bramborem
Hlavní jídlo – Hovězí závitky s řapíkatým celerem a mrkví
Dezert – Tvarohový dezert s borůvkami (lesní ovocná směs) bez mouky

2. místo
Základní škola Český Brod, Žitomírská
Polévka – Krémová polévka z pečeného celeru
Hlavní jídlo – Krůtí závitek se špenátem a lučinou, staročeské bramborové 
pyré, salát s mrkví a bio sezamovou emulzí
Dezert – Špaldové řezy z červené řepy a ořechy

3. místo
Základní škola Mánesova Otrokovice
Polévka – Polévka krémová z pečeného květáku se sojovou smetanou
Hlavní jídlo – Pečený losos ,,Gorbuša" s opraženými mandlovými 
lupínky, bulgur s quinoou a grilovanou zeleninou
Salát – Lehký salát z polníčku
Dezert – Jogurtový dezert z červené řepy s banánem a chia semínky

Nejlepší polévka
Základní škola Mánesova Otrokovice
Polévka krémová z pečeného květáku se sójovou smetanou

Nejlepší hlavní jídlo
Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice
Rybí sekaná s bylinkami v pórkovém kabátku
smetanová polentová kaše zdobená klíčky
Salát z míchaných salátů a rajčátek

Nejlepší dezert
ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice
Tvarohový dezert s borůvkami (lesní ovocná směs) bez mouky

stupce generálního partnera velko-

obchodu MAKRO ČR a medií. Hod-

notili nejen odborníci, důležitý-

mi porotci byli také malí strávníci, 

pro které jsou obědy určeny v prv-

ní řadě.

Rostoucí trend zájmu o čerstvé 

a sezónní suroviny potvrzuje i velko-

obchodní síť MAKRO ČR, kde naku-

puje velká část českých školních jí-

delen. „Mezi našimi zákazníky z řad 

školních kantýn jsou stále oblíbeněj-

ší méně tradiční a trendy suroviny. Sa-

mozřejmostí se stává příprava zeleni-

nových pyré a nebojí se například ani 

řepy. Mezi nejpopulárnější ryby pat-

ří treska nebo sumeček africký,“ uvádí 

Petr Stádník. „Kvalita každé kuchyně 

se odvíjí od toho, jaké ingredience po-

užívá. Bohužel je stále oblíbená i kon-

zervovaná zelenina, která kuchařům 

usnadňuje přípravu. Na příkladu sou-

těžních obědů je vidět, že čerstvé suro-

viny jsou vždy lepší a ani školní jídelny 

se jim už nevyhýbají,“ uzavírá.

Eugenie Línková

Vítězné menu
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pivovarnictví

Pivovar, který měl být zrušen,Pivovar, který měl být zrušen,
dnes na českém trhu bodujednes na českém trhu boduje
S Romanem Havlíkem, ředitelem Pivovaru Svijany jsme si povídali o subjektu, který měl 
být po roce 1998 vymazán z mapy ČR a jako pivovar měl skončit v propadlišti dějin. Díky 
skvělým několika nadšencům v čele se sládkem a následně i bývalým ředitelem Františkem 
Horákem se tomu tak naštěstí nestalo.

Pivovar Svijany má mezi milovníky 

dobrého moku hodně příznivců. Může-

te ve stručnosti přiblížit jeho historii?

Ani řada našich příznivců možná neví, že 

jsme jeden z vůbec nejstarších pivova-

rů na českém území. Pivovar byl založen 

již v roce 1564 jako součást Svijanské tvr-

ze a od té doby prošel mnoha nejrůznější-

mi peripetiemi. Ale vás určitě zajímá nejdra-

matičtější změna v jeho novodobé historii, 

kdy se v roce 1998 tehdejšímu dlouholeté-

mu sládkovi a řediteli Františkovi Horáko-

vi podařilo zabránit zrušení pivovaru, které 

plánoval jeho tehdejší zahraniční vlastník. 

Díky jeho spontánní akci a solidaritě a pa-

triotismu místních lidí se s pomocí českého 

investora původně malý regionální pivovar 

stal známý po celé republice. Pivovaru přá-

lo štěstí také v osobě našeho sládka Petra 

Menšíka, který se celou dobu zasazuje o to, 

že se při výrobě našeho piva držíme tradič-

ních postupů, stejných jako v polovině mi-

nulého století, kdy se české pivo proslavilo 

po celém světě. Dnes už vyrábíme celkem 

dvanáct nepasterovaných piv, výstav pivo-

varu je ve srovnání s rokem 1998 dvacetiná-

sobný a značka Svijany začíná být oblíbená 

i za hranicemi naší republiky. Při tom všem 

ovšem nezapomínáme na místní české hos-

pody a naše fanoušky v nich, protože bez 

nich bychom dnes nebyli a protože hlavně 

pro ně naše pivo celou dobu děláme. 

Stejně jako Budvar, i svijanský pivo-

var klade důraz na chmel – Žatecký po-

loraný červeňák. Co vás k tomu vedlo?

Žatecký chmel je následníkem starého stře-

doevropského chmele, který podle naše-

ho názoru k tradičnímu českému pivu pros-

tě patří, i když se už na českých chmelnicích 

pěstuje celkem na dvanáct různých odrůd 

chmele. Ve snaze o maximální autenticitu 

jsme se na našich chmelnicích dokonce vrá-

tili k pěstování klasicky množeného, genetic-

ky neupraveného Osvaldova klonu Žatecké-

ho poloraného červeňáku, který téměř vy-

mizel, protože má menší výnos a nižší obsah 

alfa hořkých kyselin. Tento klon ve třicátých 

letech minulého století izoloval slavný šlech-

titel Karel Osvald a vyznačuje nezaměnitel-

nou vůní a jemnějším aroma. A právě to je 

pro tradiční české pivo plzeňského typu, kte-

ré se u nás odjakživa vařilo, typické, proto jej 

posledním chmelení přidáváme do všech 

našich piv. Nejvyšší podíl tohoto výjimečné-

ho chmele obsahuje náš prémiový ležák 450.

Před více než deseti lety jste koupi-

li podíl v chmelařském družstvu v ob-

lasti Polepských blat na Litoměřicku. 

Kolik máte dnes vlastních chmelnic 

a stačí ke krytí spotřeby chmele pro 

váš pivovar?

K pořízení vlastních chmelnic nás přimělo 

to, že chmelnice v České republice stárnou 

a produkují stále menší množství a stále méně kvalitního tradiční-

ho chmele. Abychom do budoucna nemuseli tuto nepostradatel-

nou surovinu nahrazovat chmelem ze zahraničí a abychom měli 

úplnou kontrolu nad její kvalitou, spojili jsme se v roce 2007 s tra-

dičním producentem chmele v lokalitě Polepských blat. V součas-

né době v ní na 63 hektarech chmelnic pěstujeme chmel tradič-

ních českých odrůd v nejvyšší kvalitě, a to nejen pro vlastní spotře-

bu, ale i pro jiné pivovary. Letošní úrodu sice na Litoměřicku rov-

něž poznamenalo velmi chladné jaro a následující dlouhé obdo-

bí sucha, ale i letos můžeme být – na rozdíl od řady především mo-

ravských chmelnic - s úrodou a kvalitou chmele velice spokojeni. 

Chmelnice nám vracejí nadstandardní péči, kterou jim - včetně tře-

ba hnojení kravským hnojem - věnujeme, a jsou v nejlepší kondi-

ci. Znovu se nám tak potvrdilo, že i v tomto případě šlo o šťastné 

rozhodnutí. 

Určitou vaší raritou je užívání isoextraktu. O co jde?

Popravdě řečeno jsem odpovídáním na tuto otázku trošku una-

ven, protože v ne tak vzdálené minulosti se některé pivovary sna-

žily právě přídavek isoextraktu zneužívat jako hůl na úspěšněj-

ší konkurenci. Dokonce se jim k tomu na krátkou dobu podařilo 

ohnout i legislativu, takže jsme byli velmi pravděpodobně jediný 

stát na světě, v němž se musel isoextrakt zvlášť uvádět na etiketě. 

Tento nesmyslný předpis už byl naštěstí zase zrušen, takže jen krát-

ce zopakuji naše stanovisko, na němž se celou dobu nic nemění. 

Isoextrakt je běžný výrobek z chmele, který je po všech strán-

kách vyhovující, a to jak legislativně, tak eticky. Při chmelení ně-

kterých našich déle vyráběných piv jsme jej spolu s prémiovými 

chmely z vlastní produkce ponechali v zájmu kontinuity výroby; 

přídavek isoextraktu na vysoké kvalitě a charakteru našeho piva 

nemění. Naším cílem totiž bylo vždy to nejlepší české pivo, proto 

jsme také z receptury naopak vyřadili enzymy, čiřidla a další po-

mocné látky, která se v jiných pivovarech běžně používají, aniž by 

to kohokoli vzrušovalo. S naší filozofií tradičního českého piva však 

slučitelné nejsou, stejně jako některé moderní výrobní postupy.

Další důležitou složkou dobrého piva je slad. Odkud jej 

nakupujete a přidáváte i cukr?

Slad je pro výrobu piva dokonce nejdůležitější surovina, proto-

že určuje jeho konečný charakter a chuť. A protože vyrábíme kla-
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sické české pivo plzeňského typu tradičním 

způsobem, potřebujeme i stejně tradičně 

vyráběný slad. To znamená slad humnový. 

Nakupujeme jej od několika malých, ne-

závislých sladoven v Čechách a na Mora-

vě, nikoli od velkosladoven, které vyrábějí 

jinou technologií. Výroba humnového sla-

du je výrazně dražší než průmyslově zpra-

covávaného, a proto své dodavatele velmi 

pečlivě vybíráme. V současné době to jsou 

sladovny v Kounicích, Záhlinicích, Náměš-

ti na Hané, Prostějově, Kolíně a Benešově. 

Menší část sladu vyráběného modernější-

mi postupy odebíráme ze sladovny v Jab-

lonci a některé speciální slady od společ-

nosti Soufflet. Každý týden spotřebujeme 

až 290 tun sladu a některá piva vaříme jen 

ze sladu z konkrétní sladovny.

Surogaci malým množství cukru jsme 

u některých déle vyráběných piv zůstali 

věrní, protože k charakteru tradičního čes-

kého piva, tak jak se vařilo v druhé polo-

vině minulého století, rovněž patří. Roz-

hodně nikoli z úsporných důvodů, proto-

že extrakt z cukru je dnes již daleko draž-

ší než extrakt ze sladu. Chceme vařit stej-

né české pivo jako v dobách jeho největší 

slávy a malý přídavek cukru, který optimál-

ně podporuje kvasné procesy a mění se při 

nich v alkohol, k němu patří. Na tom trvá-

me a nehodláme na tom nic měnit, přesto-

že v některých novějších recepturách cukr 

nepoužíváme. Pro úplnost: v konečném 

pivu samozřejmě cukr není obsažen, i když 

jej uvádíme na etiketě, v průběhu výro-

by mu však dodává plnou chuť, pro kterou 

jsou naše piva tak oblíbená. 

Kolik druhů piv dnes vyrábíte a co je 

v nabídce z hlediska obalů?

V současné době je v našem výrobním sor-

timentu trvale dvanáct piv; všechna jsou 

nepasterovaná. Vedle nejprodávanější je-

denáctky Svijanský Máz je to i celá řada 

speciálních piv, jichž jsme v České republice 

největším výrobcem vůbec. Zahrnuje tře-

ba patnáctku Svijanský Baron nebo tmavou 

Svijanskou Kněžnu. V posledních letech 

jsme sortiment doplnili například o nefiltro-

vané polotmavé pivo Svijanský fanda, pré-

miový ležák „450“, který jsme uvařili u příle-

žitosti 450. výročí založení pivovaru, nebo 

kroužkový ležák Zámecký Máz, připrave-

ný zase při příležitosti rekonstrukce Zám-

ku Svijany v těsné blízkosti pivovaru. Pro le-

tošní Dny českého piva jsme jako naše tři-

nácté pivo uvařili jedinou várku speciální-

ho světlého piva DUX, které bylo koncem 

září na čepu zhruba 170 vybraných svijan-

ských restaurací. 

Pokud jde o obaly, naší zásadou je, že 

pivo nestáčíme do PET láhví. Považuje-

me je nejen za nedůstojný, ale i za nevyho-

vující obal, protože propouští k pivu svět-

lo a kyslík, takže v nich pivo stárne a ztrá-

cí říz a pitelnost. Jinak vedle standardních 

obalů – sudů a lahví – usilujeme o co nej-

širší a nejzajímavější nabídku alternativních 

obalů. Zahrnuje například malé série dvou-

litrových plechovek (nejen) pro chlapy, kte-

ré jsou pro náš pivovar typické a na českém 

trhu ojedinělé, pětilitrové párty soudky 

nebo dekorativní skleněné džbány, v nichž 

nabízíme naše nefiltrovaná piva.

Statistiky ukazují, že na českém trhu vý-

razně roste poptávka po plechovkovém 

pivu, proto také tomuto perspektivní-

mu obalu věnujeme mimořádnou pozor-

nost. Letos budujeme novou stáčírnu piva 

do plechovek, které představuje zatím nej-

větší technologickou investici v celé his-

torii pivovaru a naplno začne sloužit již 

na začátku příštího roku. Do zkušebního 

provozu jsme stáčírnu uvedli již na začát-

ku října.

Jaké jsou plány do budoucna?

Jeden úkol jsem již zmínil – úspěšně uvést 

do provozu stáčírnu piva do plechovek, 

která bude nejen uspokojovat očekáva-

nou poptávku českých zákazníků po pivu 

v plechu, ale pootevře nám současně 

i okno pro další zvyšování exportu. Vedle 

neustálého úsilí o udržování špičkové kva-

lity našeho piva musíme také trvale praco-

vat i na úkolu, který je pro všechny české 

pivovary společný, a tím je zastavit nebo 

alespoň zpomalit současný přesun kon-

zumace piva z hospod a restaurací do do-

mácností. V současné, pro všechny provo-

zovatele restauračních zařízení velice ob-

tížné době jim musíme co nejvíce pomá-

hat a poskytovat jim takový servis, aby tra-

diční česká hospoda přežila a lidé se do ní 

začali rádi vracet.

Eugenie Línková

„Absolutní vítěz soutěže mne okouzlil nejen 

chutí, ale také tím, že byly do květinek a ob-

razců jemně a s obrovskou láskou vykráje-

ny dokonce i ty nejmenší mrkvičky plavají-

cí ve sladkokyselém nálevu kolem patizonů. 

Takže - vyvážená chuť, skvělá surovina a na-

víc kreativita a smysl pro detail, který prá-

vě z dobrých věcí dělá ty vynikající a nejlep-

ší," hodnotí Pavel Maurer, předseda poroty.

„Přihlášené bioprodukty do letošního roč-

níku soutěže překvapily nejen svou kvalitou, 

ale pro mě osobně především úrovní obalů. 

Oceňujeme, že také bioproducenti pochopili, 

že prezentace je součást výrobku a často díky 

obalu si zákazník výrobku na pultě prodejen 

všimne,“ říká Kateřina Urbánková, manažer-

ka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, 

který soutěž organizuje.

Patizony slaví úspěch

Neprávem opomíjená zelenina - patizo-

ny, velmi mile překvapily členy hodnotí-

cí komise. Sterilované Bio patizony odrůdy 

Green Disc v kořeněném sladkokyselém ná-

levu od Jana Vericha z Turnova získaly nejví-

ce bodů jak v kategorii Biopotraviny rostlin-

ného původu, tak celkově.

„Za největší klad našich patizonů považuje-

me spojení tradičního s netradičním. Chuť na-

šich patizonů je velmi podobná chuti sterilo-

vaných okurek, patizony jsou pouze jemněj-

ší a křehčí. Největší vliv na konečnou chuť má 

pochopitelně nálev, který se v naší rodině pou-

žívá již čtvrtou generaci. Nelze opominout ani 

fakt, že naše patizony jsou také na talíři mno-

hem estetičtější než okurky. Naše patizony by 

ale nikdy neměly takový úspěch, kdyby u nás 

na prvním místě nebyla kvalita. Počínaje pou-

žívanými surovinami, které jsou všechny v bio 

kvalitě a konče 100% ručním zpracováním,“ 

uvádí pěstitel a zpracovatel Jan Verich.

Je pravdou, že patizony zatím nepat-

ří mezi tak oblíbenou zeleninu jako dýně 

nebo cukety, ale u Verichů jsou přesvědče-

ni, že jejich čas teprve přijde.

Obliba napříč gastronomií

Výroba sterilovaných patizonů je nepřed-

stavitelně časově náročná. „Patizony sbí-

ráme od července do poloviny září každý 

třetí až pátý den a okamžitě je zpracová-

váme. Každý patizon musíme zbavit zbytku 

květu a stopky, omýt a nakonec narovnat 

do sklenic, to znamená, že každý patizon 

máme v ruce minimálně čtyřikrát,“ upřes-

ňuje výrobce. Sterilované patizony do-

dává na trh jak ve sklenicích po 650 gra-

mech, tak v gastro baleních určených pro 

restaurace. Své konzumenty si patizony 

nacházejí i na rodinných oslavách. „Naše 

patizony si našly místo jak v běžné kuchy-

ni, tak na slavnostních tabulích, oblíbili si 

je kuchaři v okolních restauracích a lidé si 

je dávají i jako dárky. Jsou žádané nejen bě-

hem oslav, ale i následující ráno,“ usmívá 

se výrobce. 

(red)

Foto Svaz PRO-BIO

Patizony: biopotravina roku 2017
Sterilované patizony z Turnovska získaly titul Česká biopotravina 2017. Od poroty obdržely 
nejvyšší počet bodů z 80 vzorků, které byly do 16. ročníku soutěže přihlášeny. Nejlepší 
biopotravinou živočišného původu je Sýr Sv. Barbory - přírodní zrající sýr od Bio Vavřinec 
a Kosař, s.r.o. V kategorii Biopotraviny pro gastronomii, pochutiny a ostatní získal ocenění 
bylinný čaj v nálevových sáčcích Tady roste radost od společnosti Sonnentor s.r.o., nejlepším 
biovínem je Ryzlink rýnský, slámové víno 2015 od společnosti Víno Marcinčák.

biopotraviny
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se trochu mění nabízený sortiment. V lednu 

pak máme pauzu a začínáme zase zpravidla 

v únoru, v závislosti na počasí.

V září jste otevřeli nové tržiště na Ře-

záčově náměstí v Praze 7. Přiblížíte 

nám ho trochu?

Tržiště jsme nazvali Heřmaňák a je 

to malé lokální sousedské tržiště. Na pre-

miéře jsme měli šestnáct, sedmnáct 

stánků. Je to první trh bez igelitek, když 

jsme se snažili eliminovat druhotný od-

o přebytky ze zahrady, tak je povinen být 

do tohoto systému zapojený a drtivá vět-

šina tak činí. A na ty ostatní to čeká na jaře 

příštího roku.

Bude to znamenat konec tržišť, jak 

se někteří obávají?

Nemyslím si to. Ale rozhodně to některé 

potenciální prodejce otráví. Kdyby nebylo 

EET, tak by se asi snáze do prodávání zapo-

jili. Snažíme se jim to ulehčit alespoň pora-

denskou činností. A předpokládám, že vět-

šina seniorů, kteří prodávají své výpěstky 

ze zahrad, se nakonec této povinnosti bude 

moci vyhnout. Doufám totiž, že dříve nebo 

později dojde ke změkčení zákona a far-

mářské trhy budou mít vyjímku.

Vaše společnost provozuje v Praze tr-

žiště na Náplavce. Jak jste na ni přišli?

Na tento prostor mne upozornil kamarád. 

Náplavka je jedním z mála prostor, který je 

dostatečně široký i dlouhý, a není v měst-

ské zástavbě, aby případný hluk spoje-

ný se stavbou i bouráním tržiště obtěžoval 

obyvatele. Z jedné strany je nábřežní zeď 

a z druhé řeka. Navíc řada prodejců potře-

buje své výrobky chladit a to je na Náplavce 

možné, chladicí auta tam mohou stát.

Odkud je většina vašich prodejců?

Snažíme se, aby to k nám měli blízko. Aby 

nejezdili až z Moravy, pro ně by měla být tr-

žiště na Moravě. Nejvíce prodejců je z Lito-

měřicka, Mělnicka, Roudnicka, Nymburska, 

ale i ze Strakonicka a Prachaticka.

O co je na trzích největší zájem?

Největším magnetem je zelenina, bez té by 

to nešlo dělat, tu tady spotřebitelé hleda-

jí nejvíc. Vedle zeleniny pak sezonní ovoce, 

kvalitní uzenina, mléko, sýry, domácí vajíč-

ka a máslo. Tedy takové ty základní potra-

viny, které do kuchyně běžně používáme. 

Samozřejmě také dobré pečivo a chleba. 

Na tržišti si prostě nakoupíte základní po-

traviny bez vymýšlení blbostí, které nutně 

nepotřebujete a které na vás číhají v regá-

lech supermarketů.

Trhy na Náplavce se konají i v zimě?

Jsme jedním z mála tržišť, které jede až 

do Vánoc, i když v tom adventním období 

farmářské trhy

O přiblížení této problematiky jsme požá-

dali předsedu Asociace farmářských tržišť 

a provozovatele tržiště na Náplavce Jiřího 

Sedláčka.

Pane Sedláčku, kdy vaše asociace 

vznikla a co k tomu dalo impuls?

Asociaci jsme založili asi před třemi lety 

zejména proto, že začalo vznikat větší 

množství tržišť, které nebyly v ničem jed-

notné a vzájemně nekomunikovaly. Vel-

mi často se projevoval šlendrián, že se 

na tržištích vyskytovali přeprodejci, kte-

ří se vydávali za prvotní pěstitele, farmá-

ře, tak jsme si řekli, že takhle to rozhod-

ně nechceme a založili jsme profesní spo-

lek, který má přísnější kodex a tím kode-

xem se jeho členové řídí. Takže to byl ten 

prvotní podnět.

Z jakých částí republiky se rekrutují 

vaši členové?

Převážně z Prahy, ale také z Karlových Varů, 

Roudnice nad Labem a Plzně, a s dalšími je 

jejich členství v jednání.

Jak vypadá spolupráce v rámci aso-

ciace?

Zejména si vypomáháme. Když se vyskyt-

ne jakýkoliv problém, třeba falešný prodej-

ce nebo produkt, který se neosvědčil, tak se 

informujeme. Pak jsou to různé rady v legis-

lativních otázkách, třeba když jsou nějaká 

nová nařízení a předpisy, jako je EET, kont-

rolní hlášení, hygienické předpisy.

Jak se tržiště vypořádávají s povin-

ností EET?

Mohu mluvit jen za naše tržiště. Pokud pro-

dejce není prvovýrobce nebo se nejedná 

Farmářské trhy

Lokální farmářské trhy umožňují nakoupit výrobky 
a výpěstky, které při cestě na váš stůl nebyly 
přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly či byly 
vyprodukovány co nejblíže místu, kde žijete. Kvalita 
farmářských trhů však není všude stejná. Aby se 
neustále zvyšovala a poté se udržela, nad tím bdí Asociace 
farmářských tržišť ČR, která sdružuje pořadatele poctivých 
farmářských trhů (tržišť a tržnic). Základními principy, 
na nichž při provozování farmářských trhů trvá, jsou zejména 
důsledný výběr prodejců, kvalita a tuzemský původ potravin, 
vysoká kultura prodeje stejně jako férový přístup k prodejcům 
a rozumně nastavené poplatky za prodejní místa.

pad. Veškeré obaly, s vyjímkou baleného 

masa, nezatěžují naše prostředí. Od kávy 

do skla přes zeleninu do košíků, vlastních 

obalů nebo maximálně recyklovatelného 

papíru. Někteří prodejci měli komposto-

vatelné tašky. Trhy zde zatím budou jed-

nou za čtrnáct dnů, pokud se uchytí, tak 

potom jednou týdně.

Bohumil Brejžek

Foto Bohumil Brejžek a archiv Jiřího 

Sedláčka

Největším magnetem 
je čerstvá zelenina

Jiří Sedláček

Nabídka čerstvého pečiva Některé druhy dýní vyhledávají milovníci RAW stravy

Tr
h 

H
eř

m
aň

ák



78 Potravinářský obzor  3/2017

vinařství

793/2017  Potravinářský obzor 

5 cest, pomocí kterých vám FOSS 
pomůže zefektivnit vaši produkci vína
Přes 1 000 vinařských závodů po celém světě změnilo svůj přístup k výrobě vína díky 
přesným a jednoduchým analýzám na přístroji OenoFossTM. Zeptali jsme se kde – od sklizně 
po plnění lahví - přináší OenoFoss největší přínosy.

1. Volba optimální doby sklizně 

Zvolte optimální čas sklizně pomocí měře-

ní vývoje zralosti hroznů. Dostupnost ana-

lytických dat pro více parametrů zajistí vý-

razně lepší přehled o kvalitě a zralosti hroz-

nů v různých oblastech Vašich vinic.

Uživatelé přístroje OenoFoss obvyk-

le zvyšují počet analýz při dozrávání hroz-

nů. Vinice jsou rozděleny do menších celků/

parcel, kde je každá, v období těsně před 

sklizní, měřena zvlášť na poměr cukerna-

tosti a kyselosti - aby došlo k zajištění dosa-

žení optimální zralosti hroznů.

„Díky přístroji OenoFoss máme velmi 

precizní informace o zralosti našich hroz-

nů a můžeme stanovit nejlepší dobu pro 

jejich sklizeň.“

Chateau Lagrazette, Cahors

Parametry měřené u hroznového moštu 

během sklizně na přístroji OenoFoss: 

 Cukr(Brix)

 pH

 Celkové kyseliny

 Těkavé kyseliny

 Kyselina vinná

 Kyselina jablečná

 Kyselina glukonová

 Hustota

 Amoniak

 Alfa-amino dusík

2. Pomocí třídění hroznů 
zvyšte výrobu top vín

Během hektického období sklizní vám 

rychlá měření důležitých kvalitativních 

parametrů pomohou k lepšímu třídě-

ní hroznů a tím k získání požadovaných 

v ý n o s ů  p r v o t ř í d n í c h 

a ostatních vín. Brzy si 

vytvoříte model závis-

losti mezi vinařskými 

činnostmi a požado-

vanou kvalitou vína 

- což vám umožní 

maximalizovat ob-

jem výroby nejlep-

ších vín.

Navíc vám výsledky 

měření množství ky-

seliny glukonové a tě-

kavých kyselin umožní zahrnout při třídě-

ní hroznů jejich zdravotní stav, to zname-

ná, že infikované hrozny mohou být z vý-

roby odebrány. Kvašení lze také lépe na-

plánovat a mít pod kontrolou, pokud bu-

dete mít snadný přístup k důležitým hod-

notám hladiny cukru, kyselosti a kvasinek 

schopných asimilovat dusík.

„Během procesu lisování bílých hroz-

nů nám kontrola parametrů v reálném 

čase a během sklizně přináší kvalitativní 

i kvantitativní přínosy (třídění vylisova-

ného moštu neprobíhá již pouze na zákla-

dě pH, ale i na celkovém poměru a hodno-

tách dalších měřených parametrů).“ 

 Chateau Olivier, Grave 

3. Přesnější kontrola 
během fermentace

Zapomeňte na pouhé odhady průběhu 

fermentace. Díky přesnému sledování pře-

měny cukrů na etanol je dosaženo poža-

dované suchosti vína a zajištěny správné 

podmínky pro růst kvasinek. Měření také 

zahrnují hodnotné doplňkové informace, 

kterými jsou například včasné odhalení 

vzniku těkavých kyselin.

„Můžeme mnohem lépe řídit proces fer-

mentace (alkoholové, malolaktické kva-

šení) a to každý den a v reálném čase.“ 

Château Pichon Longueville, 

Pauillac 

Parametry měřené u hroznového moštu bě-

hem fermentace na přístrojiOenoFoss: 

 Etanol

 Celkové kyseliny

 Kyselina jablečná

 Těkavé kyseliny

 Glukóza/Fruktóza

 pH

4. Doladění kvality vína během 
skladování a archivování 

Po ukončení fermentace, kdy jsou vaše zá-

sobníky a sudy plné mladého vína, umož-

ní OenoFoss pravidelné kontroly zrajícího 

vína rychle a bez dalších finančních nákladů. 

To znamená, že máte k dispozici všechny po-

třebné informace k učinění rozhodnutí a po-

kud by bylo potřeba i k rychlým reakcím.

„V současnosti testujeme každý sud na-

šeho vína … je velmi jednoduché ujistit se, 

že se neděje nic neočekávaného. Dříve jsme 

si nemohli tak časté kontroly dovolit. Nyní 

máme díky pravidelným analýzám vše pod 

kontrolou.“ 

 Chateau Fuissé, Burgundy

Parametry měřené u hotového vína na pří-

stroji OenoFoss: 

 Celkové kyseliny

 Kyselina jablečná

 Kyselina mléčná

 Těkavé kyseliny

 Glukóza/Fruktóza

 Glukóza, Fruktóza

 pH

 OD 280

 Hustota 

Volitelný modul k OenoFoss pro měře-

ní barvy umožňuje měřit OD420, OD520, 

a OD620.

5. Zlepšete kontrolu kvality před 
lahvováním 

Díky kontrole vína před lahvováním bude-

te mít jistotu, že víno již nejeví známky ak-

tivity. Rychlé analýzy vám pomohou k za-

jištění kvality během míchání a přípra-

vy vína k lahvování díky parametrům jako 

jsou etanol, pH nebo těkavé kyseliny.

„OenoFoss si zajistil centrální místo 

v naší organizaci. V našem vinařství za-

jišťuje všechny analýzy od příjmu hroznů 

až po expedici hotového vína. Je to vyni-

kající nástroj, bez kterého bychom se již 

neobešli.“ 

 Raphael Michel, Côtes du Rhône

Autor článku: Ing. Ondřej Borský

MILCOM servis a.s.

www.milcomservis.cz

e-mail: promo@milcom.cz

ní hroznů a tím 
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 Snadná analýza vína na přístroji OenoFoss
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potravinové obaly

Tradiční Flaškobraní firmy Bricol
představilo novou prodejnu dobrot ve skle
Firma Bricol - M, spol. s r.o. z Valtic pořádala v červnu své již tradiční Flaškobraní. Mezi 
výrobci potravin i vinaři renomovaný prodejce obalového skla všeho druhu tentokrát 
vsadil na dobroty svých zákazníků, které začal nabízet ve své nové prodejně v areálu firmy 
ve Valticích. Jedná se o vína a pochutiny ve skleněných obalech, které zde zákazníci nakupují. 

obalům z minulosti, kde plně recyklovatel-

né a vícenásobně použitelné sklo mělo své 

nezastupitelné místo. Firma Bricol - M, spol. 

s r.o. je působí na trhu s obalovým sklem již 

přes dvacet let a skladem má trvale přes více 

než 20 tisíc položek. 

Dobroty ve skle

Právě při příležitosti červnového Flaškobra-

ní otevřela firma Bricol – M zcela nové pro-

story prodejny nazvané příznačně „Dobro-

ty ve skle“. 

Sortiment potravinářských výrobků 

ve skle se stále rozšiřuje, a tak vedle domá-

cích paštik a sýrů v něm najdeme třeba ta-

kové speciality jako mladé výhonky z chme-

le a řadu dalších. Samozřejmostí jsou zdra-

vé rostlinné oleje, mošty a své místo v nové 

prodejně firmy Bricol – M našla i vína od stá-

lých zákazníků. „Každý nový výrobek, kte-

rý zařadíme do našeho prodejního sortimen-

tu, samozřejmě nejdříve sami ochutnáme 

v rámci našeho prodejního týmu. Nabízíme 

tak opravdu jen to, co nám samotným chut-

ná a jsme přesvědčeni, že svou kvalitou a chu-

tí potěší i naše zákazníky,“ uvedla při letošním 

Flaškobraní Zuzana Dobešová, spolumaji-

telka firmy Bricol - M, spol. s r.o. „V této pro-

dejně chceme mít speciální zboží, které v běž-

ných obchodech neseženete. Chceme zde ná-

vštěvníkům nabízet produkty z malých farem 

a menších producentů, kde dbají na kvalitu 

a zdraví,“ dodává spolumajitel Petr Dobeš. 

Skleněné království

Tisíce lahví všeho druhu, nejen pro vina-

ře, výrobce piva, moštů a medu, ale i potra-

vináře, dárkové skleněné obaly, netradiční 

sklářské výrobky, to vše tvoří obrovské skle-

něné království, které najdete hned za Val-

ticemi ve směru na Mikulov. Bricol - M, spol. 

s r.o.. spolupracuje prakticky se všemi sklár-

nami v Evropě. Díky nové, loni otevřené hale, 

je nakupování přehlednější a rychlejší. V této 

obrovské galerii sklářských výrobků lze na-

kupovat již od jednoho kusu až po celé pa-

lety lahví nebo třeba zavařovacích sklenic. 

K dispozici jsou samozřejmě i odpovídají-

cí uzávěry lahví nebo jiný adjustační materi-

ál a například také dřevěné dárkové kazety.

Hodit si slevu

Pravidelně jednou za rok pořádá Bricol – M 

pro své zákazníky speciální akci, kde mo-

hou nakoupit se slevou až 12 %. Stačí si ho-

dit dvěma velkými dřevěnými kostkami, se-

číst dvě padnoucí čísla a slevu si tak každý 

určí sám. Ale nejen to, zákazníci mají v rám-

ci dvoudenní akce možnost ochutnat i na-

koupit dobroty ze skleněných obalů a kro-

mě lahví a sklenic si tak odvézt ještě něco 

navíc. Samozřejmostí je chutné občerstvení 

z grilu, o které se starají nejen zaměstnanci, 

ale i sami majitelé firmy, manželé Dobešovi. 

Smyslem akce je především setkání s velkou 

částí zákazníků. Neformální akce ještě posi-

luje přátelské vztahy a vytváří takřka rodin-

nou atmosféru.

Láhev z 3D tiskárny

Bricol - M, spol. s r.o. disponuje také vlastním 

designérským oddělením pro vývoj nových 

typů lahví a skleniček, takřka „šitých na míru“ 

podle představ a přání zákazníka. Po od-

souhlasení designu je toto oddělení schop-

né odprezentovat jeden vzorek z 3D tiskár-

ny, což pro zákazníka znamená, že si může 

láhev prohlédnout a ohmatat ještě předtím, 

než bude vyrobena v požadovaném množ-

ství ve sklárně. Firma již získala několik oce-

nění za své láhve v designérských soutěžích. 

Petr Hynek

Manželé Zuzana a Petr Dobešovi, spolumajitelé 
firmy Bricol – M, otevírají novou prodejnu 
s názvem „Dobroty ve skle“ 

Nakupování skleněných výrobků v nové hale je radost

Dobroty ve skle od zákazníků zpestřily 
Flaškobraní společnosti Bricol-M Valtice

Sklo na vzestupu
V době, která nás zahlcuje miliony tun plas-

tů všeho druhu, hledají výrobci, ale i zákaz-

níci alternativu, šetrnější k životnímu pro-

středí. Paradoxně se tak vracíme k tradičním 

Bricol - M, spol. s r.o.
Mikulovská 225, 691 42 Valtice
zelená linka 800 274 265
e-mail: bricol@bricol.cz
http://www.bricol.cz
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Rodinným vinařem je Milan Sůkal

Stříbrnou příčku obsadilo Nové vinařství 

z Drnholce a na třetím místě skončil Milan 

Sůkal z Nového Poddvorova, který si celko-

vě odnesl nejvíce ocenění – ještě za nejlep-

ší rodinné vinařství s produkcí do 200 000 li-

trů vína ročně a získal také Cenu Šampio-

na červených vín za Pinot Noir 2015 Výběr 

z hroznů.

Milan Sůkal se svojí rodinnou obdělává 

šest hektarů vinic na viničních tratích Krás-

ná hora, Kukvička, Remíz a Stará hora. V dub-

nu 2015 vysadil dalších 2,3 ha ve viniční tra-

ti Podkovné. Ročně vyprodukuje 30 000 lah-

ví a jeho hlavními odrůdami jsou Sauvignon, 

Rulandské šedé, Tramín, Chardonnay, Ryz-

link rýnský, Ryzlink vlašský, Pinot Noir, Mer-

lot, Zweigeltrebe a Cabernet Moravia. Vi-

nařství Milana Sůkala je známé tím, že až 

50 procent produkce může zrát v keramic-

kých nádobách s vynikajícími mikrooxidač-

ními vlastnostmi. Odrůdy Chardonnay, Pinot 

Noir a Merlot zrají každoročně 12 až 24 měsí-

ců ve francouzských dubových sudech. 

Výsledkově nejvyrovnanější ročník

Kromě prvních tří míst byly vyhlášeny ceny 

v dalších několika kategoriích. Zemědělské 

družstvo Němčičky si i odneslo cenu veřej-

nosti a titul Deník Můj vinař roku 2017. Šam-

pionem bílých vín se stal Muškát žlutý výběr 

z cibéb 2015 z Vinných sklepů Valtice. Cenu 

Vinařské asociace ČR za celoživotní přínos 

českému a moravskému vinařství dostal Lu-

boš Bárta. Jiří Šebela z vinařství Dva duby 

převzal ocenění Aquatestu za tradiční a eko-

logické postupy ve vinařství. 

„Letošní ročník soutěže je jednoznačně nej-

vyrovnanějším co do výsledků, bodový sou-

čet kolekcí vín vinařů se lišil i o pár setin bodu, 

a to nepamatuji,“ zhodnotil soutěž Petr Ma-

rek. „Výborně byla porotou hodnocena suchá 

bílá vína, zejména odrůdy Ryzlink Rýnský a Pi-

not Blanc, ale i naše červená,“ dodal Marek.

A že oceněná vína budeme moci brzy 

ochutnat, o tom ujišťuje za hlavního sponzo-

ra Martina Riel-Salvatore. Navíc vinotéky 

v Makru jsou vedeny zkušenými sommelie-

ry, kteří dovedou doporučit nejen samotná 

vína, ale i vhodné kombinace s pokrmy, a ma-

jitelům gastronomických provozů pomohou 

také se sestavením a realizací vinného lístku.

Bohumil Brejžek

vinařství

Vinař roku 2017 
je z Archlebova

Kdo se chtěl ucházet o titul Vinař roku 

2017, musel přihlásit minimálně pět 

různých vín, přičemž každá kolekce 

obsahovala vína nejméně tří soutěž-

ních kategorií. O titul soutěžilo pa-

desát tuzemských vinařství, které za-

slaly 538 vzorků, tedy o 66 méně než 

loni. Mezi nimi figurovala jak zave-

dená vinařství, tak i malé rodinné fir-

my obhospodařující několik hektarů 

vlastních vinic.

Do finále postoupilo osm vinařství, 

mezi nimiž byli i loňský vítěz Zámec-

ké vinařství Bzenec a předloňský Mi-

krosvín Mikulov, dále Spielberg CZ, 

Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice, 

Vinařství Volařík, Milan Sůkal a Nové 

Vinařství. Největším překvapením byl 

úspěch Bojanovského sklepa Uherek, 

který svou první účast v soutěži pro-

měnil v postup do finále.

O tom, ke komu prestižní titul za-

míří, rozhodovalo devět porotců 

z různých zemí světa – kromě Čes-

ké republiky také z Francie, Jihoaf-

rické republiky, Malajsie nebo Velké 

Británie, z nichž pět mělo titul Mas-

ter of Wine a patří tedy k mezinárod-

ní degustátorské špičce. V čele poro-

ty pak stál slavný a vážený Francouz 

John Salvi. Hodnocení probíhalo for-

mou slepé degustace, tedy bez zna-

losti odrůdy, vinařství či šarže, která 

zaručuje nejobjektivnější posouze-

ní kvality soutěžních vzorků a odpo-

vídá standardům Mezinárodní unie 

enologů. 

Titul zamířil na Kyjovsko

Slavnostní vyhlášení vátězů se usku-

tečnilo v Praze na Žofíně a předchá-

zelo mu vystoupení americké zpě-

vačky žijící v Čechách Tonyi Graves, 

která svými bluesovými písněmi na-

vodila příjemnou atmosféru. A pak už 

následovalo vyhlašování vítězů jed-

notlivých kategorií.

Vinařem roku 2017 se stalo Archle-

bovské vinařství Spielberg, když po-

rota ohodnotila jeho pětici vín nejlé-

pe ze všech přihlášených vzorků. Toto 

vinařství přitom není v soutěži žád-

ným nováčkem, v jejím finále bylo již 

počtvrté a loni získalo titul Šampio-

na bílých vín se svým Ryzlinkem rýn-

ským Austerlitz 2011 Výběr z hroz-

nů. Spielberg je středně velké vinař-

ství, které hospodaří na 65 hektarech 

na Kyjovsku. Svá přívlastková, ekolo-

gicky pěstovaná a produkovaná vína 

dodává hlavně do gastronomických 

provozů a vinoték. Mezi jeho nejlep-

ší vína patří ryzlinky, ale i rulandské 

šedé a bílé. Ostatně ryzlinky z tam-

nějších vinic si oblíbil již císař císař 

Napoleon, který si je po vítězném ta-

žení na Moravě nechal několik let po-

sílat do Paříže.

Za potlesku přítomných si pro cenu při-

šel na pódium přímo majitel firmy Jaroslav 

Javornický, podle něhož stojí za úspěchem 

hlavně netradiční chuť jejich vín. „Naše vína 

jsou zvláštní, jsou specifická, velmi mine-

rální. Odpovídá to i naší oblasti, kde jsme 

– na Kyjovsku,“ uvedl Jaroslav Javornický, 

který připomněl, že i díky ocenění v soutě-

ži se zájem zákazníků o vína výrazně zvedá. 

Spielberg tak prodá ročně 220 000 lahví vína 

a dosahuje obratu přibližně 25 milionů Kč. 

Risk se vinařství vyplatil

Pro Spielberg, který má svůj název podle jed-

noho z místních kopců, a jeho třicetiletého 

sklepmistra Ondřeje Konečného, absolven-

ta Mendelovy univerzity v Brně, je titul Vina-

ře roku druhou velkou radostí v krátké době, 

neboť vinařství na jaře bodovalo se svým 

Muškátem moravským 2016 i na prestižní 

londýnské soutěži Decanter, odkud archle-

bovský muškát přivezl stříbrnou medaili. 

Úspěchů dosáhlo rovněž v německé soutěži 

Mundus vini, v rakouské AWC Vienna či ital-

ské Vinitaly.

Podle Petra Marka, šéfa organizačního 

výboru soutěže, výherci při výběru vín za-

riskovali, a to se jim vyplatilo. „Opravdu šli 

do vzorků, které jsou staršího sběru. Většinou 

tam byly odrůdy, které jsou typické pro naši 

zem, to znamená pro jižní Moravu, ryzlinky, 

pinot blanc – ta vína byla opravdu plná, mi-

nerální s dlouhou pozitivní dochutí.“ 

Nová kategorie – rodinné vinařství

Stále rostoucí zájem rodinných vinařství 

o účast v hlavní soutěži, stejně jako vysoká 

úroveň jejich produkce přiměla pořadatele 

k vytvoření nové soutěžní kategorie – Nejlep-

ší rodinné vinařství s produkcí do 200 000  li-

trů vína. Jejím smyslem je zviditelnit úspěš-

ná rodinná vinařství, jež mají nezastupitel-

nou roli nejen v oblasti produkce, ale i v utvá-

ření lokální vinařské kultury. Soutěžní katego-

rie zároveň dává jasný signál spotřebitelům, 

že lokální dodavatelé a malá až střední vinař-

ství mají v sortimentu své důležité postavení. 

„Touto novou kategorií chceme zviditelnit 

úspěšná rodinná vinařství, která mají svou ne-

zastupitelnou roli nejen v oblasti produkce, ale 

i v utváření lokální vinařské kultury. Dlouho-

době sledujeme zvýšený zájem o domácí víno 

a sortiment českých a moravských vín neustá-

le doplňujeme. Už nyní máme v portfoliu vel-

ký výběr od našich vinařů, zejména ze střed-

ně velkých a menších vinařství. Vína oceněná 

v soutěži najdou zákazníci v našich vinotékách 

přibližně od poloviny září,“ řekla produktová 

manažerka pro kategorii vín velkoobchodu 

MAKRO Martina Riel-Salvatore.

Držitelem titulu Vinař roku 2017 je vinařství 
Spielberg. Rozhodla o tom mezinárodní porota, 
složená většinou z uznávaných světových 
degustátorů a znalců vína, kterou víno z kyjovských 
vinic dokázalo přesvědčit. V pořadí již patnáctý 
ročník soutěže pořádal Český archiv vín 
ve spolupráci s Vinařskou asociací ČR a Asociací 
sommelierů ČR. Záštitu nad ním převzal Ministr 
zemědělství ČR Marian Jurečka.

Sklepmistr Ondřej Konečný, sommelier Martin Žůrek, John Salvi 
a majitel Vinařství Spielberg Jaroslav Javornický

Nové vinařství Drnholec skončilo druhé

Bronzové Vinařství Milan Sůkal

Členem poroty byl i Josef Valihrach

Vinař roku – Ondřej Konečný 

JUDr. Jaroslav Javornický, jednatel 
vinařství SPIELBERG CZ

Ocenění ZW

Vinice v archlebovském vinařství SPIELBERG CZ 
dávají kvalitní vína

Vinařství SPIELBERG CZ v Archlebově
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biopotraviny

První prodejna 
Sonnentoru 
v Praze
Výrobce biočajů a biokoření Sonnetor 
otevřel v reprezentativních prostorách 
Harrachovského paláce rodiny Baťů 
v Jindřišské ulici svoji první prodejnu 
v Praze.

Hlavními produkty Sonnentoru jsou by-

linné čaje, které pocházejí zejména z čes-

kých a rakouských políček, a rozmanité 

směsi koření z nejodlehlejších koutů svě-

ta. Firma zpracovává byliny, čaje a koření 

z ekologického zemědělství, kdy suroviny 

pro výrobu pocházejí z přímé spolupráce 

s místními pěstiteli a sedláky.

„Stejně jako meduňka nebo máta od ro-

diny Šulců nebo Podstavků či dalších 25 čes-

kých biopěstitelů, tak i kurkumu nebo zele-

nou kávu dovážíme přímo od našich biopěs-

titelů z Nikaraguy, Tanzánie nebo Indie,“ říká 

vedoucí obchodu Václav Dvořák. 

O tom, že si váží jejich práce svědčí 

i fakt, že na propagačních materiálech fir-

my najdete pouze tváře konkrétních pěs-

titelů a farmářů. Uvědomuje si totiž, že 

především díky jejich kvalitní práci může 

nabízet kvalitní výrobky také ona. I tímto 

způsobem zprostředkovává hodnoty jako 

je původ, rodina, klid, tradice a rozvoj re-

gionálního zemědělství. Všechny pro-

dukty jsou pak baleny do recyklovatel-

ných obalových materiálů anebo do kom-

postovatelných. Jsou to tedy papír, fil-

trační papír, filtrační materiál z kukuřičné-

ho škrobu pro pyramidální nálevové sáč-

ky či celulozová fólie. Nálevové sáčky ne-

jsou přicvaknuté ani hliníkovou sponou, 

ani nejsou slepené lepidlem. 

Pražská prodejna je po Čejkovicích 

a Brně teprve třetí prodejnou Sonnento-

ru. „Před několika lety jsme se rozhodli, že 

naše kvalitní produkty nebudeme za nevý-

hodných podmínek a pod tlakem na cenu 

dodávat do sítí nadnárodních supermarke-

tů. Díky tomu můžeme vytvářet úžasné pro-

dukty z kvalitních místních čerstvých suro-

vin a vytvářet pro místní, české lidi nová pra-

covní místa. Naše produkty symbolizují hod-

noty, za kterými si pevně stojíme,“ připomí-

ná jednatel společnosti Josef Dvořáček. 

I proto mohla firma vytvořit na 130 pra-

covních míst. 

Nová prodejna navazuje na koncept fi-

remních prodejen vycházející z filozo-

fie trvalé udržitelnosti a úzké spoluprá-

ce s biopěstiteli. Produkty jsou umístěny 

do dřevěných selských skříní symbolizují-

cích důraz na tradici a ruční práci. Na roz-

loze 60 m2 si zákazník může vybrat z kom-

pletního sortimentu představujícího té-

měř 800 bioproduktů. A k celkové atmo-

sféře je třeba přičíst i prostředí plné vůně 

bylin a koření. „Budeme s naší pražskou 

prodejnou o trochu více na očích a věřím, 

že se na nás brzy štěstí opět usměje, a že 

s jednou prodejnou v Praze nekončíme,“ 

řekl při jejím otevření vedoucí obcho-

du Václav Dvořák. „V následujících letech 

budeme usilovat o otevření další prodejny 

v rámci Prahy, nejlépe na podobně zajíma-

vé adrese, jakou je Jindřišská 20,“ dodává. 

Text a foto Bohumil Brejžek

Pražskou prodejnu otevřel osobně zakladatel Sonnentoru Johann Gutmann

Nová čajová směs

Interiér nové prodejny

Regionální potraviny ukáže i Síťovka

Po kvalitě je cena stále druhým nejdůleži-

tějším kritériem při nákupech potravin. Lidé 

se však při nich začínají více zajímat o slože-

ní potravin, stejně tak si stále více kupují lo-

kální výrobky.

V průzkumu poradenské společnosti 

KPMG například 250 lidí uvedlo 136 lokál-

ních výrobců. „Myslím, že pořád bude skupina 

zákazníků, pro kterou bude cena hlavním kri-

tériem. Ale na druhou stranu, i díky růstu mezd 

a nízké nezaměstnanosti, roste počet spo-

třebitelů, kteří si všímají kvality. Pozorujeme 

to i u značky Klasa, což jsou většinou výrob-

ky s trochu vyšší cenou. Vidím to třeba u svých 

vrstevníků, u mladých maminek, které sledují 

i příběh ekologie a logistiky, to, zda je potravi-

na z regionu a čerstvá,“ říká ministr zeměděl-

ství Marian Jurečka.

Jeho slova potvrzuje další průzkum, 

a to společnosti GfK. Klasa se totiž dosta-

la mezi TOP 10 značek, které zákazníky nej-

více zaujaly. Výzkum v obchodním řetěz-

ci Tesco zjistil, že 86 procent spotřebitelů 

značku Klasa zná, je pro ně zárukou kvality 

a důvěřují jí. Klasa výrobek byl ve 36 pro-

centech nákupních košů dotazovaných. 

Tato značka, udělovaná Ministerstvem ze-

mědělství. Je určena pro nejkvalitnější po-

travinářské a zemědělské výrobky. Pokud 

by však inspektoři Státní zemědělské a po-

travinářské inspekce a Státní veterinární 

správy zjistili, že výrobek se značkou Klasa 

neodpovídá kvalitě, kterou má mít, výrob-

ce o ni přijde.

Další značkou, jejímž prostřednictvím 

ministerstvo podporuje tradiční české pro-

dukty, je Regionální potravina. Výrobce 

tvrdí, že když toto označení získají, vzroste 

jim prodej těchto produktů o pět až dva-

cet procent.

Aplikace poradí, kde nakoupit

Pro ty, kteří se chtějí o lokální výrobky více 

zajímat, existuje dost zdrojů informací. Ať 

už to jsou média, veletrhy, akce přímo v ob-

chodech, na farmách nebo různé webové 

stránky. Mezi nimi je například www.regio-

nalnipotravina.cz nebo www.akademiekva-

lity.cz, aplikace Regionální potravina anebo 

nová aplikace Síťovka.

Ta zájemcům o kvalitní výrobky pomů-

že vytvořit nákupní seznam a upozorní 

je na produkty oceněné logy kvality Kla-

sa a Regionální potravina. Najdou tam i re-

cepty včetně seznamu potřebných suro-

vin a mohou si v ní vytvářet vlastní sezna-

my a často kupované zboží si uložit do Ob-

líbených. Díky aplikaci Regionální potra-

vina lidé najdou potraviny a výrobce oce-

něné značkou Regionální potravina a také 

navigaci k místu jejího nejbližšího prode-

je. Takže například i Pražan si může v hlav-

ním městě dopřát lokální potravinu napří-

klad z východních Čech. Aplikace obsahuje 

mapu oceněných výrobků a kalendář akcí 

s pozvánkami.  

 (ad)

Češi se při nákupu jídla stále častěji kromě ceny zajímají také 
o kvalitu a původ zboží. V orientaci jim pomáhají známky 
kvality jako Klasa či Regionální potravina a nově také aplikace 
Síťovka. Ta prozradí, kde zboží oceněné logem kvality najdete.

aplikace Síťovka

Vinařství POPELA založil v roce 1994 Sta-
nislav Popela.

Od začátku našeho založení se snažíme, aby 
pěstování révy a též zpracování hroznů z na-
šich vinic bylo na nejvyšší úrovni a dalo vznik-
nout kvalitním vínům, které jsou charakteristic-
ké svou typickou vůní, barvou a chutí odrážející 
v sobě slunné rozpálené Pálavské vrchy.

Zaměřujeme se především na výrobu roční-
kových jakostních vín, přívlastkových a ar-

chivních vín, typických pro tuto vinařskou ob-
last. Naším cílem je, aby se víno pro vás stalo 
příjemným zážitkem, který může přinášet radost 
a potěšení do vašeho každodenního života.

VINAŘSTVÍ POPELA PERNÁ

691 86 Perná 262
Tel./fax: +420 519 517 117
Mobil: +420 724 265 365

e-mail: vinarstvi.popela@seznam.cz
vinarstvi@popela.cz

WWW.POPELA.CZ
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Nejvýraznější růst obratu se odehrával 

u internetových obchodů, kde bylo mož-

no zaznamenat více než dvaadvacetní pro-

centní růst tržeb. Dále pokračovala tržní 

koncentrace a v řadě prodejen velkých ře-

tězců, ale i specializovaných maloobchodů 

a obchodních středisek (Shopping Mall) 

probíhal remodeling obchodních prostor. 

Po velké vlně výstavby nových prodejen 

jde o další významný zásah do zlepšení 

nákupních podmínek pro zákazníky. 

Obavy z omezování 
prodejní doby

SOCR se nechce smířit hlavně se záko-

nem, jímž byl velkým obchodům s pro-

dejní plochou nad 200 metrů čtvereč-

ních zakázán prodej o sedmi svátečních 

dnech. „Tento zákon o prodejní době v ma-

loobchodě a velkoobchodě, který nabyl 

účinnosti loni 1. října, považujeme za dis-

kriminační. Spolu se skupinou senátorů 

jsme na něj podali ústavní stížnost a čeká-

me, jak Ústavní soud rozhodne. Stát by pře-

ce neměl zákazníkům přikazovat, kdy a kde 

mají nakupovat,“ řekla Marta Nováková 

a dodala, že SOCR se obává, že zákaz pro-

deje by mohl být rozšířen i na zbývající 

svátky v roce. „O to usiluje KDU-ČSL. A ob-

jevují se dokonce i hlasy, že prodávat by se 

nemělo ani o nedělích, jak je tomu napří-

klad v Německu. Tvrzení některých politiků, 

že to prospěje rodinám, zní sice hezky, ale je 

velmi naivní.“ 

Nepřesnosti v EET

Na skutečnost, že Ministerstvo pro místní 

rozvoj postupně v několika letech zabez-

pečilo pasportizaci stravovací a hotelové 

sítě, upozornil vicebrezident SOCRu Mi-

chal Šembera. Decizní sféra má tedy k dis-

pozici velmi přesné informace. Opravdu 

je však využívá? Informace o vývoji tržeb 

i DPH v síti stravování, které se po zave-

dení EET v této oblasti objevovaly ve sdě-

lovacích prostředcích, tomu nenasvědčo-

valy. Naproti tomu kromě odhadů někte-

rých výzkumných agentur, které potře-

bují přesnější čísla zejména pro panelo-

vé výzkumy, přesnější informace o malo-

obchodu, chybějí. Sčítání prodejen, které 

pokrylo celou republiku, je staré již skoro 

dvacet let. „Svaz obchodu na to již něko-

lik let upozorňuje, a možná, kdybychom 

pasportizaci maloobchodní sítě proved-

li, nemusely by se odhady počtu regis-

trovaných v EET u maloobchodu pohybo-

vat v rozmezí od 100 do 250 tisíc. Hlav-

ně by to ale pomohlo přesnější kvantifi-

kaci pozitivních dopadů EET, v což Svaz 

obchodu stále ještě věří,“ zdůrazňuje Mi-

chal Ševera. 

Význam promočního letáku klesá

V loňském roce poprvé klesl podíl zboží pro-

daného se slevou, i když jen o 0,2 procen-

ta. Meziročně se snížila i průměrná sleva, 

a to o 0,9 procentního bodu na 27,3 procen-

ta. „Pro obchodníky se tak vytváří šance dávat 

do svých slevových letáků menší slevy a méně 

zboží. Tahounem, který naláká zákazníka 

do prodejny, by do budoucna měla být kvalita 

zboží,“ uvedl Zdeněk Skála ze společnosti GfK 

s tím, že „nákupní chování Čechů je dlouho-

době ovlivňované intenzivním tlakem obcho-

du a výrobců na akční slevy. Dobrou zprávou 

ze studií GfK Shopping Monitor a GfK Retail Vi-

sion 2020 je, že zákazníci v posledních letech 

své chování pozvolna mění. Klesá využití pro-

močního letáku – v listopadu 2013 využívalo 

leták při nákupu 40 procent zákazníků, do lis-

topadu 2016 kleslo toto číslo na 33 procent. 

Současně se opět začal profilovat zákazník sly-

šící na akce: více se jím řídí starší a méně vzdě-

lané skupiny nakupujících, zatímco na mladší 

a vzdělanější akční leták působí o dost méně.“ 

Ceny se budou zvyšovat

Obchodníci ovšem ochoty lidí utrácet vy-

užívají ke zvyšování cen. „Ceny půjdou tak 

jako tak nahoru. Výrobci budou obchodní-

ky tlačit, aby slevových akcí dál ubývalo, sle-

vy už nebudou tak masivní. Je to přirozený 

trend, vždyť slevy snižují obchodníkům mar-

že,“ očekává prezidentka SOCR Marta Nová-

ková, podle níž ke zdražování přispívá i sna-

ha státu o větší regulaci trhu. „Příkladem je 

novela zákona o významné tržní síle, která je 

v platnosti několik měsíců a měla zlepšit po-

stavení dodavatelů vůči údajnému diktátu ře-

tězců. Jediným, komu tato novela mohla pro-

spět, jsou velké potravinářské firmy.“ 

České domácnosti přitom utrácejí nej-

větší část svých výdajů právě v hypermar-

ketech – téměř 33 procent. Podíl diskon-

tů se od roku 2012 zvýšil z 15,8 na 19 pro-

cent. Ztrácejí naopak malé obchody. Za mi-

nulé čtyři roky jejich podíl na výdajích tu-

zemských rodin klesl z 20,8 na 17,7 procen-

ta, vyplývá z průzkumu provedeného GfK. 

Bohumil Brejžek

Pokračující 
pozitivní vývoj 
maloobchodu
Vývojem maloobchodního trhu v České 
republice a jejích jednotlivých regionech 
se zabýval Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) 
na společné tiskové konferenci s výzkumnou společností 
GfK Czech. Jak se shodli všichni vystupující, v loňském roce 
pokračoval pozitivní vývoj v maloobchodě, jenž navazoval 
na celkový pozitivní vývoj v národním hospodářství. 
Maloobchodní obrat (bez prodeje motorových vozidel) 
vzrostl meziročně o 5,6 procent, přičemž tržby očištěné 
o vliv počtu pracovních dnů v vzrostly o tři procenta. 
Nejrychleji rostly prodeje pohonných hmot (o 6,8 procent), 
prodej nepotravinářského zboží o 4,1 procent a potravin 
o 0,1 procent. Tržby ve specializovaných prodejnách potravin 
vzrostly o 2,2 procent a v nespecializovaných s převahou 
prodeje potravin stagnovaly.
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Potravinářský
obzorMAGAZÍN O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH POTRAVINÁCH

Farmářské trhy Farmářské trhy 
Největším Největším 

magnetem magnetem 
je čerstvá zeleninaje čerstvá zelenina

Salámy vcelku Salámy vcelku 
a krájené a krájené 
se podstatně lišily se podstatně lišily 
svým složenímsvým složením

Máslo Máslo 
za 50 korun za 50 korun 
je prý normálníje prý normální

Zemědělství Zemědělství 
a potravinářstvía potravinářství
je velkým potenciálem je velkým potenciálem 
tuzemského trhutuzemského trhu
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Pivo na Náplavce 
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