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Editorial

Pořádek ve značkách kvality potravin 

Ani tentokrát se, milí čtenáři, nebudete nudit při 

čtení Potravinářského obzoru. Je tam mnoho 

zajímavého z domova i ze světa. Navštívili jsme 

několik veletrhů a všímali si novinek. 

V tomto čísle se podíváme i do amerického státu 

Iowa na udílení velmi prestižní světové ceny Food 

Prize. Je na roveň Nobelovy ceny a získá ji každo-

ročně některý z vědců, který svým výzkumem přispěl ke snížení hladu ve světě. Pak 

se dozvíte , které národní značky bude napříště podporovat ministerstvo zeměděl-

ství. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, se totiž rozhodl omezit inflaci značek, 

co se nově objevují na potravinách a organizátoři soutěží tím především sledují 

svůj osobní profit z přijímání „zápisného“ do soutěže a nebo vymáháním určitých 

dalších poplatků. Za to ho chválíme, protože vypořádat se s boomem všemožných 

značek kvality není tak jednoduché a mnohdy, aby se v nich vyznal čert, natož firmy, 

které nemají na větší mediální kampaň a rády by se přitom oceněním za kvalitu zvi-

ditelnily. Napříště to budou jen tři značky s garancí státu a tedy i prověrkou skuteč-

nými odborníky a nezíská ji automaticky každý, kdo zaplatí „vstupenku do soutěže,“ 

ať třeba za menší poplatek nebo i s částkou se čtyřmi nulami.

Opět se podíváme s DTestem na určitý potravinářský segment, který byl pod 

lupou inspektorů. A i tentokrát si necháme odborníkem poradit, jak dodat tělu 

zdravých živin, aniž budeme dál podléhat mýtům o jedněch zdravých mastných 

kyselinách a druhých, co nás ničí. Po létech se totiž přišlo na to, že ne vše, co razil 

výzkum , lékařská praxe potvrdila.

Jelikož asi každého z nás zajímají možnosti různých podpůrných programů, 

i tentokrát dostanete prostřednictvím Potravinářského obzoru porci rad, jak díky 

Programu rozvoje venkova přijít svým úsilím k hezké hromádce potřebných peněz 

pro další rozvoj a modernizaci provozů.

Nahlédli jsme také pod pokličku drobného a středního podnikatelského stavu 

potravinářů a zjistili, jak se dají dělat dobroty se značkou Regionální potraviny a jaké 

nové přírůstky má další česká značka kvality, Klasa. Zjednodušeně řečeno, co strán-

ka, to zajímavý postřeh nebo námět k úvaze. 

Přejeme proto zajímavé počtení a motivaci pro uskutečňování svých nápadů 

v potravinářském, agrárním sektoru, co přinášejí nejen dobrý pocit z vykonaného 

díla, ale i peníze z užitečné činnosti.

Eugenie Línková

šéfredaktorka 
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různéinfo MZe

Bilance hospodaření
v agrárním a potravinářském 
sektoru za loňský rok

Jak konkrétně dopadl loňský rok pro 

agrární sektor?

Odhadovaný ekonomický výsledek českého 

zemědělství za rok 2014 je 19,8 miliardy ko-

run. Tím bude překonán dosud nejvyšší zisk 

z roku 2011, který byl 17,4 miliardy korun. 

Díky dotacím a zároveň dobrým výsledkům 

především v rostlinné výrobě bylo české 

zemědělství ziskové. Výsledek je lepší, než 

jsme očekávali, což potěší. Česká republika 

je dokonce třetí ze všech států EU z hlediska 

nárůstu reálného zemědělského příjmu 

na pracovníka. 

V loňském roce byla také přijata novela zá-

kona o potravinách a tabákových výrobcích, 

která přináší největší změnu v legislativě 

potravin za posledních patnáct let.

Úspěchem je návrat tzv. zelené nafty, 

rozhýbání podpory darování přebytečných 

potravin potravinovým bankám, zřízení 

pozic agrárních diplomatů v zahraničí nebo 

finanční úspory na MZe. Řadu IT nebo 

právních služeb nyní dělají interní zaměst-

nanci, čímž se snižují náklady a zvyšuje 

kontrola této práce. Zavedli jsme systém 

centralizovaného zadávání veřejných zaká-

zek, díky kterému se během dvou let výraz-

ně sníží energetické vstupy proti roku 2013, 

a my tak ušetříme téměř 50 milionů korun.

Jaké jdou peníze do zemědělství 

v tomto roce ?

Celkový český zemědělský rozpočet včetně 

prostředků z Evropské unie je pro letošní rok 

53,7 miliardy korun. Je to pozitivní zpráva, 

podařilo se mi totiž pro letošek vyjednat, že 

na zemědělství půjde ze státního rozpočtu 

18,4 miliardy korun, což je o téměř dvě 

miliardy více než loni. V roce 2014 šlo do ze-

mědělství 16,5 miliardy korun. Podařilo se 

také výrazně navýšit dotace z Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického fondu 

(PGRLF), a to z půl miliardy korun na 2 miliar-

dy. Peníze jsou z vlastních úspor, ze státního 

rozpočtu a jedna miliarda ze zisku Lesů ČR.

Jedním z hlavních cílů v letošním roce je 

příprava Strategie rozvoje agrárního sektoru 

v ČR na období 2015 – 2020, s přesahem 

do roku 2030. 

Zatím jsme mluvili o podpůrných 

prostředcích, které letos poplynou 

do zemědělství. Co potravinářství, 

i tam jdou prostřednictvím PRV peníze 

díky projektům. Dá se přibližně odhad-

nout kolik to bylo za loňský rok?

V opatření Programu rozvoje venkova týka-

jícího se potravinářství Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům 

bylo v roce 2014 vyplaceno 353 635 788 Kč. 

Toto opatření tvoří dvě podopatření: Při-

dávání hodnoty zemědělským a potravi-

nářským produktům, u kterého je podpora 

zaměřena na hmotné a nehmotné investice 

do zpracovatelských provozů týkající se vý-

roby potravin nebo krmiv určených pro hos-

podářská zvířata. V tomto podopatření bylo 

vyplaceno mimo území hlavního města 

Prahy 216 154 899 Kč a v Praze 992 785 Kč.

Ve druhém podopatření Spolupráce při 

vývoji nových produktů, postupů a tech-

nologií (resp. inovací) v potravinářství bylo 

vyplaceno 136 488 104 Kč. Dotace v tomto 

podopatření jsou zaměřeny na rozvoj inova-

cí, jako je vývoj nových produktů, postupů, 

technologií, a jejich zavedení do praxe, a to 

včetně zlepšení stávajících v rámci zeměděl-

sko-potravinářské výroby spoluprací se sub-

jekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

Došlo k určitým změnám v pojišťov-

nictví, kdy zemědělci z hlediska pojist-

ných událostí nepřijdou při živelních 

pohromách o tolik peněz, jak se tomu 

běžně dělo v minulých letech. Co byste 

především zmínil a jak ministerstvo 

podporuje zemědělce při pohromách, 

které nemohli ovlivnit? Týká se to i po-

travinářů?

Na finanční podpory v programu Finanční 

podpora pojištění, které poskytuje Podpůr-

ný a garanční rolnický a lesnický fond, je pro 

rok 2015 zajištěno zhruba 300 milionů korun 

z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

V rámci programu Finanční podpora po-

jištění poskytuje PGRLF peníze na úhradu 

části nákladů na pojištění plodin a hospo-

dářských zvířat. Novinkou je, že žádosti o po-

skytnutí podpory budou muset být podány 

před úhradou pojistného. Od roku 2015 jsou 

v pravidlech programu Finanční podpory 

pojištění změny. Minimální hranice podpory 

byla zvýšena z nuly na 25 % prokázaných 

uhrazených nákladů na pojištění tzv. spe-

ciálních plodin a pojištění hospodářských 

zvířat pro příslušný rok a z nuly na 10 % pro-

kázaných uhrazených nákladů na pojištění 

ostatních plodin pro příslušný rok. U obou 

Uplynulý rok byl významný z mnoha pohledů. Ministerstvo zemědělství v rámci Evropské 
unie dovedlo do konce jednání o podmínkách nové Společné zemědělské politiky. Díky 
tomu půjde do českého zemědělství v příštích letech zhruba 250 miliard korun, což přispěje 
k rozvoji a zlepšení pozice našich zemědělců, potravinářů a lesníků doma i na zahraničním 
trhu. Jaká je bilance hospodaření v agrárním a potravinářském sektoru za loňský rok, k tomu 
a dalším otázkám se v rozhovoru podrobněji vyjádřil ministr zemědělství Marian Jurečka.

zmiňovaných kategorií zůstala horní hranice 

podpory 50 % prokázaných uhrazených ná-

kladů na pojištění. Byly rozšířeny kategorie 

takzvaných speciálních plodin o ovoce, 

zeleninu a chmel a také byla rozšířena pod-

porovaná rizika. 

Závěrečná zpráva o hospodaření 

v loňském roce potvrzuje skutečnost, 

že oba státní podniky rezortu MZe, 

tedy Lesy ČR a Budějovický Budvar si 

vedou velmi dobře. Kolika miliardami 

obohatí letos státní rozpočet? Tlaky 

Vašich předchůdců na privatizace ze-

jména Budějovického Budvaru jsou 

tedy minulostí?

Lesy ČR a Budějovický Budvar převedly loni 

do státního rozpočtu 7,3 miliardy korun. Lesy 

ČR poskytly 6,5 miliardy, Budějovický Budvar 

0,8 miliardy korun. Částka 7,3 miliardy korun 

pochází z historicky rekordních zisků státních 

společností Lesy ČR a Budějovický Budvar. 

V předloňském roce převedly Lesy ČR do čes-

kého rozpočtu 6 miliard korun. Letos přispěje 

budějovický pivovar částkou 0,5 miliardy, 

Lesy ČR pak 8,8 miliardy korun.

Dalšími a plněnými povinnostmi těchto 

společností vůči státnímu rozpočtu jsou 

daňové odvody, které jsou rovněž nezane-

dbatelné. Například předloni odevzdaly Lesy 

ČR státu na daních včetně DPH, poplatcích 

a sociálním a zdravotním pojištění více než 

2,8 miliardy korun a Budějovický Budvar pak 

více než 300 milionů korun.

Privatizace podniků, které výrazně přispíva-

jí do státního rozpočtu, a tedy poskytují pení-

ze, které slouží nám všem, není mým cílem. 

Chcete pane ministře snížit byrokra-

cii a máte v tom významného spojence, 

zemědělského eurokomisaře Phila Ho-

gana. Čím chcete začít?

Omezování byrokracie tak, aby to ulehčilo 

život zemědělcům i potravinářům, patří 

k mým prioritám, protože jako zemědělec 

jsem osobně měl s takzvaným papírováním 

své zkušenosti. Na Ministerstvu zemědělství 

pracuje Antibyrokratická komise, která se 

schází jednou měsíčně a zaměřuje se právě 

na to, jak zjednodušit administrativu, se 

kterou se zemědělci a potravináři potýkají. 

V komisi zasedají zástupci Ministerstva i ne-

vládních zemědělských organizací. Vítáme 

každý námět zvenčí, který poukáže na by-

rokratickou povinnost, která je nadbytečná, 

a dá se tedy zrušit. 

Co se týče pravidel Společné zemědělské 

politiky EU, jsem velmi rád, že pro současné-

ho komisaře pro zemědělství a rozvoj venko-

va, pana Phila Hogana, je zjednodušení v této 

oblasti jednou z klíčových priorit. V tomto 

ohledu pan komisař požádal všechny mi-

nistry zemědělství v členských státech EU 

o vytipování konkrétních oblastí a prvků, kde 

by mohlo ke zjednodušení legislativy dojít, 

a českým zemědělcům tak ulehčit život. Naši 

odborníci na Ministerstvu měli čas do konce 

února tyto elementy identifikovat a přesně 

specifikovat, ale už nyní zhruba víme, ja-

kým směrem se budeme ubírat. Abych byl 

konkrétní, tak určité zjednodušení by bylo 

namístě v řadě bodů souvisejících s přímými 

platbami, zejména co se týče tzv. ozelenění, 

aktivního zemědělce či mladého zemědělce. 

Jednoduchý a snáze uchopitelný by měl 

být i nový Program rozvoje venkova, který, 

doufám, schválí Evropská komise co nejdříve. 

Samozřejmě ani pro jednotlivé komodity 

v rámci Společné organizace trhů není dobré 

zavádět příliš komplikovaná pravidla.

Byl jste v lednu na prestižním me-

zinárodním agrárním veletrhu Grüne 

Woche v Berlíně, kde jste měl řadu jed-

nání a slyšel vystoupení politiků a ze-

mědělských odborníků, včetně kolegů 

z různých zemí. Co Vás oslovilo a jaké 

z toho vyvozujete závěry?

Veletrh Grüne Woche je skvělou příležitostí 

k navázání i méně formálnějších vztahů 

s představiteli evropského zemědělství. Se-

šel jsem se například s německým ministrem 

potravinářství a zemědělství Christianem 

Schmidtem, saským ministrem zeměděl-

ství Thomasem Schmidtem, s bavorským 

ministrem výživy, zemědělství a lesnictví 

Helmutem Brunnerem, s generálním ředi-

telem Organizace pro výživu a zemědělství 

Jose Grazianem da Silvou, s lotyšským mi-

nistrem zemědělství Jānisem Dūklavsem, 

s rakouským ministrem zemědělství, lesního 

hospodářství, životního prostředí a vodních 

zdrojů Andrä Rupperechterem. Jednání byla 

přátelská a určitě pomohla k posílení vztahů 

v rámci resortů zemědělství. 

Ministerstvo bude dál podporovat 

soutěže s názvem Regionální potravina, 

Klasa a Česká potravina. Jak je tomu 

s třetí jmenovanou značkou, předpo-

kládám, že jde o jinou soutěž než jakou 

vyhlašuje Potravinářská komora a jak ji 

budete prezentovat? Vyhlašujete i nová 

výběrová řízení, můžete upřesnit?

Cílem Ministerstva zemědělství je stanovit 

pro výrobce i pro spotřebitele jednoduchá, 

jednotná a srozumitelná pravidla při dob-

rovolném označení potraviny slovy „česká 

potravina“. Pravidla pro užití termínu „česká 

potravina“ jsou součástí návrhu novely vy-

hlášky o označování potravin, která je v sou-

časné době v legislativním procesu. Pokud 

bude potravina označena slovy „česká potra-

vina“, bude tímto pro spotřebitele zaručen 

jasný vztah potraviny k deklarovanému 

původu. Důležité je uvést, že jakákoliv jiná 

označení jako např. „Český výrobek garan-

továno Potravinářskou komorou ČR“, „Česká 

chuťovka“ a podobné, nebudou novelou 

vyhlášky dotčena. Podobný návrh dokázalo 

u Evropské komise obhájit Slovensko. Chci 

ale zdůraznit, že jde o dobrovolné označení. 

Pokud toto označení bude výrobce chtít 

na potravině uvést, musí splnit podmínky. 

Nejde tedy o značku ani soutěž, ale pou-

ze o termín, který bude moci být uveden 

na jakékoliv potravině splňující požadavky 

vyhlášky. 

Kdy se do nových kol soutěží k pro-

gramům PRV mohou hlásit zemědělci 

a potravináři, odkdy se spustí?

Dotační opatření pro zemědělce a potra-

vináře budou součástí Programu rozvoje 

venkova na období 2014 - 2020, který byl 

vloni schválen vládou, předložen Evropské 

komisi ke schválení a nyní se projednávají 

její připomínky k programu. Předpoklá-

dáme, že Evropská komise tento program 

schválí někdy v první půlce letošního roku. 

Připravili jsme opatření zaměřená na inves-

tice do hmotného majetku, na zpracování 

a uvádění na trh zemědělských produktů 

nebo na podporu vývoje nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělské prvo-

Ministr zemědělství Marian Jurečka i na zahraničních veletrzích svou přítomností propaguje českou 
produkci. Na snímku je u českých výrobců potravin během veletrhu Grüne Woche.
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Hned dva zahraniční veletrhy podpořilo 

ministerstvo zemědělství ČR svou účastí. 

Obchodníkům a odborníkům je určen 

Gulfood, nejvýznamnější mezinárodní 

potravinářský veletrh v arabském světě, 

který se od 8. do 12.února konal v Duba-

ji. Na výstavě, jež letos slavila 20. výročí, 

se s národní expozicí představila i Česká 

republika. Gulfood patří se skupinou 

veletrhů SIAL a výstavou Anuga k nejdů-

ležitějším odborným potravinářským ve-

letrhům na světě. Ve světě bio-produkce 

je ale stejně tak významný BioFach,ani 

na něm ministerstvo zemědělství ČR ne-

chybělo a letos to byla jeho devátá účast 

v Norimberku. Tam se i letos BioFach 

2015 konal.

„Čeští potravináři a zemědělci by měli mít 

zájem vyvážet a Ministerstvo je připraveno je 

v tom aktivně podporovat. Plánujeme zvýšit 

podíl našeho spolufinancování účasti firem 

na zahraničních veletrzích. Protože pokud 

na nich nebudou, mohou jen těžko získávat 

nové kontrakty a nové příležitosti. Chceme 

také firmám pomoct s překlady a poskytovat 

jim informace o stavu legislativního prostředí 

v zemích, do kterých by chtěly vyvážet. I proto 

ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí vytváříme síť agrárních diplomatů. Jed-

ním z míst, kde budou působit, je i Saúdská 

Arábie,“ řekl před cestou do Dubaje ministr 

zemědělství Marian Jurečka.

Do Spojených arabských emirátů 
vyvážíme hlavně mléčné 
produkty
Pod patronací MZe se na veletrhu v Dubaji 

představily například firmy Emco, spol. 

s r.o., Mlékárna Hlinsko, a.s., Laktos, a.s. 

a Hamé s.r.o.

„Pokud jde o vzájemný agrární obchod 

mezi Českou republikou a Spojenými arab-

skými emiráty, převažuje mírně rostoucí 

vývoz nad dovozem. Myslím si, že právě účast 

českých potravinářských výrobců na du-

bajském veletrhu ještě více prohloubí naši 

obchodní spolupráci,“ uvedl ministr Jurečka.

ČR do SAE vyváží zejména mléčné pro-

dukty (např. sýr akawi, sušené mléko), cukr, 

čokoládu a minerální vodu. I přes velkou 

konkurenci jsou z hlediska možností uplat-

nění české produkce nejzajímavější pro 

tamní trh právě tyto produkty a také cukro-

vinky, cereálie a širší sortiment nealkoholic-

kých nápojů.

Na BioFach do Norimberka

„Mezinárodní výstava BioFach je dobrou příle-

žitostí k tomu, abychom i my předvedli výsledky 

kvalitní práce českých farmářů a potravinářů, 

kteří se věnují ekologickému zemědělství a vý-

robě biopotravin. Stále opakuji, že kdo se chce 

se svou produkcí prosadit za hranicemi České 

republiky, musí podobné akce absolvovat,“ řekl 

ministr zemědělství Marian Jurečka.

Pro návštěvníky výstavy byla na ploše 

114 metrů čtverečních připravena společná 

expozice Ministerstva zemědělství a dva-

nácti českých firem. V ČR podniká v eko-

logickém zemědělství v současnosti přes 

3 800 farmářů a 500 výrobců biopotravin.

Velkou pozornost věnovali organizátoři 

tradičně biovínu, letos se zaměřili také 

na produkty pro vegany.

(egi)

info MZe info MZe

výrobě. Všechny tyto i další operace jsou 

naplánovány na první výzvu k podávání 

žádostí o dotaci, která bude pravděpodobně 

nejpozději v září 2015.

Tento termín se však ještě může změnit 

a může být i dříve, v závislosti na procesu 

schvalování Programu rozvoje venkova Ev-

ropskou komisí. 

Co v tomto roce považujete za stěžej-

ní úkol v oblasti propagace českých po-

travin, mimo již zmiňovaných soutěží?

Ministerstvo zemědělství vnímá otázku 

kvality jako jednu z priorit a prostřednic-

tvím projektů Klasa, Regionální potravina, 

podpora farmářských trhů, projekt Poznej 

svého farmáře a dalších aktivit dlouhodobě 

deklaruje jasnou pozici. A i do budouc-

na v tom chceme aktivně pokračovat. 

Například projekt Poznej svého farmáře 

jsme z loňských 5 akcí letos rozšířili na 13 

ve všech krajích České republiky, kde se 

budou lidé moci seznámit s prací rodinných 

farem a nakoupit si kvalitní české potraviny 

přímo od farmáře. 

Důvěra spotřebitelů v jakost nabízeného 

potravinářského zboží je nesmírně důležitá 

a právě ona napomáhá k propagaci kvalitních 

potravin. Budeme ji i dál posilovat. Například 

od 1. dubna 2015 budou výrobci v celé EU 

povinně uvádět zemi původu u vepřového, 

drůbežího, skopového a kozího masa. To 

zatím platilo jen u hovězího masa, ovoce, ze-

leniny a některých dalších komodit.

Od letošního roku se dále chceme více 

zaměřit na propagaci českých potravin v za-

hraničí, zejména v zemích mimo EU. Jedním 

z nástrojů bude působení zemědělských di-

plomatů ve vybraných 5 destinacích, Jejich 

prvořadým úkolem bude pomáhat českým 

firmám prostřednictvím tzv. ekonomické 

diplomacie proniknout či upevňovat pozi-

ce na zahraničním trhu v místě působiště. 

Posilovat budeme i aktivity na stěžejních 

veletrzích a výstavách. V této souvislosti 

plánujeme alokovat i vyšší objem peněz než 

v současnosti, abychom pomohli českým 

producentům k důstojné a efektivní prezen-

taci na veletrzích za hranicemi ČR.

Měla podle Vás smysl loňská se-

tkání na MZe s hlavními představiteli 

obchodních řetězců a budete v tom 

pokračovat?

Jednání s představiteli obchodních řetězců 

považuji za důležitá a nezbytná kvůli zpětné 

vazbě pro mě i pro řetězce. Na setkáních 

probíráme konkrétní věci a řešíme aktuální 

problémy. Koncem loňského roku se nám 

například velice osvědčila spolupráce při 

propagaci ministerské soutěže České Váno-

ce na podporu prodeje kvalitních potravin. 

Budu tedy v těchto jednáních pokračovat 

i v budoucnosti, protože jsem přesvědčen, 

že přinesou konkrétní výsledky, které se 

pozitivně odrazí na obchodu ale i na spoko-

jenosti spotřebitelů. 

Eugenie Línková

České stánky
na zahraničních veletrzích

Na veletrhu BioFach v Norimberku je u českého 
stánku náměstek ministra zemědělství ČR 
Jindřich Šnejdrla, vlevo uprostřed.
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Vánoční soutěž s českými 
potravinami zaznamenala velký úspěch
Přes 110 tisíc kompletně vyplněných hracích karet (111 093) přišlo do soutěže České 
Vánoce s regionálními potravinami. Zájem soutěžících tak potvrdil, že kampaň na podporu 
prodeje kvalitních potravin uspořádaná Ministerstvem zemědělství byla velmi úspěšná. 
Celkově se v rámci soutěže prodalo přes 3,2 milionu kusů různých produktů s příslušným 
označením kvality (3 213 720).

Soutěžící měli koupit 30 libovolných výrob-

ků označených logy Regionální potravina, 

Klasa, Chráněné zeměpisné označení, Chrá-

něné označení původu, Zaručená tradiční 

specialita, Český výrobek – garantováno 

Potravinářskou komorou, Bio „zebra“ a EU 

„Bio list“. Vystřihnutá loga nalepit na hrací 

kartu a zaslat na soutěžní adresu. 

„Když jsem v říjnu zahajoval soutěž České 

Vánoce, měl jsem představu, že nám dorazí 

zhruba 100 tisíc hracích karet. Moji spolupra-

covníci byli skeptičtější. Jejich odhady se po-

hybovaly na úrovni 75 tisíc. Výsledek je tedy 

pro mě osobně velmi milým překvapením,“ 

řekl ministr zemědělství Marian Jurečka 

na tiskové konferenci v lednu, po uzávěrce 

a vyhodnocení soutěže.

„Vedlejším efektem soutěže byla rovněž 

propagace méně známých označení kvality, 

aby se s nimi seznámilo více lidí,“ uvedl minis-

tr zemědělství.

Spotřebitelská soutěž trvala od 27. října 

2014 do 4. ledna letošního roku. Náklady 

na kampaň byly MZe vyčísleny na 32 mi-

lionů korun. Na základě dat, která má úřad 

k dispozici, by pak mohla celková hodnota 

zboží prodaného v rámci soutěže vysoce 

přesahovat částku 100 milionů korun. (Kal-

kulace 30 Kč/produkt, plus hodnota zboží 

v rámci neodeslaných hracích karet).

Na závěr tiskové konference ministr Ju-

rečka vylosoval soutěžící, kteří se umístili 

na pátém až desátém místě (ceny: lednička 

a vybrané kvalitní české potraviny, mrazák 

a vybrané kvalitní české potraviny, autoled-

nička, uzené sele, sada spotřebičů na zdra-

vé vaření, kuchyňský robot). Na čtvrtém 

místě a rodinnou dovolenou pro 4 osoby 

s plnou penzí na farmě rodiny Němcovy 

v Netíně získal pan Václav P. z Šumperka. 

Na místě třetím se umístil a poukaz na od-

běr výrobků Budweiser Budvar v hodnotě 

20 tis. Kč získal pan Bohumil D. z Jindřicho-

va Hradce, druhé místo a odběr výrobků 

Budweiser Budvar v hodnotě 25 tis. Kč zís-

kal pan Josef V. z Opořan. Hlavní cenu sou-

těže „České Vánoce“, osobní automobil 

Škoda Rapid Spaceback, pak předal ministr 

zemědělství Jurečka formou symbolického 

klíče od vozu paní Alžbětě W. z Prahy.

Ta naší redakci odtajnila i své celé jmé-

no a profesi. Je studentkou zemědělské 

univerzity, jmenuje se Alžběta Wienerová 

a do soutěže vtáhla celou rodinu i pří-

buzné. Sama vyplňovala soutěžní karty 

a hlavně na ně lepila loga potravin, které 

nakoupili.

„Těch karet bylo 593 krát 30 log na kartě, 

takže zhruba nějakých 18 tisíc výrobků,“ 

upřesnila.

První její cesta autem vedla na Vysočinu, 

odkud pochází.

Text a fota  Eugenie Línková

Na snímku je s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou výherkyně Alžběta Wienerová

František Němec z rodinné farmy v Netíně 
na Vysočině je u obří hromady soutěžních 
lístků s cenou pro výherce, který se umístil 
na 4. místě soutěže
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rozvoj venkova

Pěstování ovoce a zeleniny a jejich následné zpracování patří k oblastem, které jsou velmi 
náročné na materiální vstupy i lidskou práci a výsledný efekt je často značně závislý na přízni 
(či lépe řečeno nepřízni) počasí. Tyto faktory v minulosti přispěly k tomu, že řada podnikatelů 
z tohoto odvětví odešla. K tomu, aby se podmínky pro podnikání opět staly pro pěstitele či 
výrobce zajímavými, přispívá i Program rozvoje venkova 2007–2013 v rámci dotační podpory 
projektů podaných v ose I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. 

Program rozvoje venkova 2007–2013 
podporuje podnikatele v oblasti výroby 
a zpracování ovoce a zeleniny

V předchozích letech byla vyhlášena pro 

potenciální žadatele o dotaci řada kol, 

v rámci kterých bylo možno podat žádost 

o finanční podporu projektů, zaměřených 

na zlepšení výrobních podmínek pro pěs-

tování ovoce a zeleniny, na pořízení strojů 

a technologických zařízení určených k za-

bezpečení výroby a zpracování produkce 

ovoce a zeleniny. Další projekty bylo mož-

no zacílit na aktivity směřující k zavádění 

výsledků výzkumu a vývoje do prvovýroby 

i do zpracovatelských podniků. 

Žadatelé zaměření na produkci ovoce a ze-

leniny mohli podat žádost o dotaci na své 

projekty v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produk-

tům. To se skládá ze dvou podopatření: 

 1.1.3.1 Př idávání hodnoty země -

dělsk ým a  potravinářsk ým pro -

duktům,  u  kterého je  podpora 

zaměřena na hmotné a nehmotné in-

vestice do zpracovatelských provozů 

týkajících se výroby potravin nebo kr-

miv určených pro hospodářská zvířata. 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových 

produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství. Dotace v tom-

to podopatření jsou zaměřeny na roz-

voj inovací (vývoj nových produktů, 

postupů, technologií, a jejich zavedení 

do praxe, a to včetně zlepšení stáva-

jících) v rámci zemědělsko-potravi-

nářské výroby spoluprací se subjekty 

podílejícími se na výzkumu a vývoji.

V průběhu jednotlivých kol došlo k různým 

modifikacím v oblasti sledovaných ukaza-

telů projektu a tak není možno vždy zcela 

přesně specifikovat, zda byl daný projekt 

přímo zaměřen na oblast výroby či zpra-

cování ovoce a zeleniny. Přiložená tabulka 

nicméně ukazuje, že mezi žadateli zaměře-

nými na oblast zpracování zemědělských 

a potravinářských produktů byl zájem 

o získání finanční podpory značný a míra 

závazkování ve většině opatření přesáhla 

95 %. Celkově bylo dosud za toto opatření 

proplaceno k 31. 12. 2014 114.042.982,- 

EUR (tj. přibližně 3,128 mld. Kč).

Oblast pěstování ovoce a zeleniny bude 

do budoucna patřit mezi odvětví, která 

budou významně podporována. V no-

vém programovém období bude kladen 

zvýšený důraz na oblast inovací a tak se 

pro inovátory z řad zemědělských a po-

travinářských výrobců jistě otevře řada 

nových možností pro získání podpory 

na jejich zajímavé projekty.

Opatření
rozpočet 

na období (v EUR)
schválené závazky 

(v EUR)
míra 

závazkování

I.1.3 Přidávání hodnoty zeměděl-
ským a potravinářským produktům

149 273 140 145 231 178 97 %

• I.1.3.1 Přidávání hodnoty zeměděl-
ským a potravinářským produktům 
(123) – ČR bez Prahy

105 428 096 104 666 292 99 %

• I.1.3.1 Přidávání hodnoty zeměděl-
ským a potravinářským produktům 
(123) – hl. město Praha

799 033 776 590 97 %

• I.1.3.2 Spolupráce při vývoji 
nových produktů, postupů a techno-
logií (resp. inovací) v potravinářství 
(124) - ČR bez Prahy 

36 616 032 35 970 422 98 %

• I.1.3.2 Spolupráce při vývoji 
nových produktů, postupů a techno-
logií (resp. inovací) v potravinářství 
(124) 
- hl. město Praha

6 429 979 3 817 874 59 %

Moštárna vznikla vloni na jaře a již 

nyní máte v nabídce mošty s řadou pří-

chutí. Co vás vedlo k založení moštár-

ny a co tomu předcházelo?

Moštárna Litoboř zahájila po půlročních 

přípravách provoz v říjnu 2013. Prostor, 

kde se nyní moštárna nachází, nabízel 

řadu variant využití, moštárna ale nakonec 

vyhrála. Vzniku provozovny však předchá-

zela náročná rekonstrukce části stavby, 

která se dříve užívala jako " kozí chlívek".

Kolik druhů moštů vyrábíte?

V současné době máme v nabídce pět 

druhů moštu: jablko, jablko a hruška, jablko 

a jahoda, jablko a mrkev, bílý hrozen, při-

pravujeme jablko a červená řepa.

Máte i mošty s podílem výlisků z vin-

ných hroznů. Znamená to, že máte 

i vlastní vinohrad?

Mám vlastní vinohrad (1 250 hlav), ve kte-

rém hospodařím v ekologickém režimu 

(bio). Hrozny révy vinné zpracovávám 

na víno a mošt.

Odkud berete surovinu pro výrobu 

moštů, pochází ovoce převážně z va-

šich sadů?

Ovoce je převážně z okolních sadů, na kte-

rých hospodaří zemědělské družstvo Dola-

ny. Od něho ovoce nakupuji.

Jaký je podíl dovezeného ovoce?

Zpracovávám hlavně ovoce ze zdejšího re-

gionu, tj. z východních Čech.

Určitě je náročná nejenom organiza-

ce nákupu ovoce, ale i prodej vlastních 

moštů. Jak jste vše dokázali v tak krát-

ké době organizačně nastavit?

Výroba moštů zatím probíhá ve velmi ma-

lých množstvích, takže s organizací zatím 

není problém.

Podal jste žádost o dotaci z Pro-

gramu rozvoje venkova 2007–2013 

do opatření I.1.3 Přidávání hodno-

ty zemědělským a potravinářským 

produktům. Projekt byl zaměřen 

na podporu nákupu technologie 

na zpracování ovoce a zeleniny. Jaké 

jsou vaše dosavadní zkušenosti s pří-

pravou a administrací projektu?

Projekt jsem připravoval asi tři roky. Po pr-

votním nezdaru s přímým podáním žádosti 

na SZIF jsem žádost ve spolupráci s Místní 

akční skupinou Mezi Úpou a Metují upravil 

a poté byl projekt v rámci jejich fiše úspěš-

ně podán a podpořen. Se členy MAS pro-

bíhá i v současné době dobrá spolupráce.

Jaký je předběžný cíl vašeho pod-

nikání? Kolik dosud vyrábíte moštů 

a jaké množství byste chtěli produko-

vat v budoucnosti?

Mým cílem je zpracovávat místní ovoce 

a zeleninu v dobré kvalitě a v místě vyro-

bené výrobky zákazníkům prodat a zkon-

zumovat. Produkce je tedy poměrně malá 

oproti jiným producentům, ale mým cílem 

není být velkým výrobcem, chci pružně 

reagovat především na poptávku kupují-

cích z mého regionu.

Moštárna Litoboř se představuje
Při cestách po východních Čechách doporučujeme zamířit do oblasti České Skalice a v obci 
Litoboř zastavit v malé rodinné moštárně. Sídlí přímo v Hostinci Litoboř, kde se dá příjemně 
posedět a mimo jiné ochutnat vynikající mošty od majitele obou provozoven ing. Jiřího Pelikána. 
My jsme jej požádali o rozhovor, v jehož průběhu jsme se dozvěděli řadu informací o firmě 
jako takové a dostali jsme možnost „nahlédnout pod pokličku“ vlastní výroby tradičních 
ovocných a zeleninových šťáv. 

rozvoj venkova

91/2015  Potravinářský obzor 
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uzavírá krátký vhled do výrobního postupu 

společnosti pan Karel Gregora.

Program rozvoje venkova 
pomáhá modernizovat 
zpracovatelské provozy
V minulých letech byly společností připra-

veny a úspěšně podány žádosti o dotaci 

na modernizaci provozů v Programu roz-

voje venkova 2007–2013. Moderní vyba-

vení přispělo k zlepšení efektivity práce 

a ke zvýšení kvality finálních produktů. To, 

že výrobky této společnosti jsou na vysoké 

úrovni, dokazuje i získané ocenění Regio-

nální potravina Jihočeského kraje. 

Plány do budoucna této úspěšné spo-

lečnosti jsou následující – v provozech 

uvažují o další modernizaci s cílem rozšířit 

možnosti výroby a navýšit stávající kapacity. 

„Pokud bude příležitost, pokusíme se v novém 

programovém období PRV 2014–2020 získat 

pro naše plány další finanční podporu,“ říká 

na závěr pan Gregora. 

Eugenie Línková ve spolupráci s odbo-

rem ŘO PRV Ministerstva zemědělství

Fota archiv MZe a žadatelů

rozvoj venkova

Výroba pěstitelské pálenice 
a moštárny ze Lhenic roste 

„Naše firma Pěstitelská pálenice a moštár-

na navazuje na tuto tradici a již od roku 

1995 se zabýváme zpracováním ovoce 

a následnou obchodní činností v této ob-

lasti. Od roku 2005 provozujeme pěsti-

telskou pálenici a v roce 2008 jsme naše 

služby rozšířili o moderní moštárnu,“ říká 

majitel firmy Karel Gregora. Společnost se 

zabývá v podstatě trojí činností. Jednak 

organizuje výkup ovoce, jehož část smě-

řuje na vývoz, dále plody moštují, nebo 

zpracovávají v pálenici. „Nedá se přesně 

naplánovat, kolik bude v jednom roce pá-

lenky a kolik moštů. Záleží nejenom na dru-

hu ale i odrůdě ovoce. Ne každá odrůda je 

totiž vhodná pro všechny uvažované druhy 

zpracování,“ přibližuje dál činnost firmy 

Karel Gregora.

Přebytky 
ovoce ze zahrádek se mění 
na kvalitní lihoviny

V moderním provozu firmy se zpracovává 

jak ovoce z 30 hektarového sadu bratra 

Karla Gregory, tak i ovoce nakoupené 

především v regionu. Část zpracovávané 

produkce je dovážena i z dalších koutů naší 

republiky. Zahrádkáři sem v hojné míře vozí 

plody ze svých sadů a zahrádek a nechávají 

již na odbornících, zda pro ně zpracují pří-

mo jejich plody nebo naopak jiné, s větším 

obsahem cukru (a tím i s lepším zhodnoce-

ním) v chutný drink.

„Pěstitelská pálenice byla zprovozněna 

v srpnu roku 2005. Pálenice disponuje kotlem 

na 300 l kvasu a moderní rektifikační kolonou. 

Destiluje se zde buď kvas dovezený pěstitelem, 

nebo přiveze pěstitel ovoce čerstvé a my jej na-

ložíme a necháme vykvasit u nás. Záleží na do-

mluvě s pěstitelem. Ovoce kvasí v nádržích 

o objemu 600–1 000 l. Zpravidla se po vypálení 

ředí destilát na 50% obj. alkoholu. Po dohodě 

je možno ředit i jinak. Rovněž si může pěstitel 

nechat destilát připravit do lahví (0,5 a 1 l), 

nebo si ho odveze ve svých nádobách. Cena 

za vypálení je 130 Kč/litr 50% destilátu,“ zpřes-

ňuje Karel Gregora činnost pálenice.

Stoprocentní ovocné šťávy bez 
konzervačních látek

O tři roky později spustila provoz i moder-

ní moštárna, která patří svým výkonem 

v ČR mezi ty větší. Jejím produktem je 

ovocná šťáva, lidově „mošt“. Jde o čistě 

přírodní produkt z vylisovaného čerstvého 

ovoce se zachovaným obsahem vlákniny, 

vitamínů a minerálů. Šťáva neobsahuje 

žádné konzervační látky, barviva či sladi-

dla. Podíl ovocné šťávy tvoří 100 %. Jeden 

litr šťávy je získán ze zhruba 1,4 kg ovoce. 

Průměrná energetická hodnota je cca 

160 kJ/100 ml, záleží na druhu ovoce. 

Chuť a aroma jednotlivých šarží nápoje 

se liší podle odrůdové skladby a zralosti 

ovoce. Proto pokaždé pijeme originál, který 

může chutnat nepatrně jinak. Je to dáno 

složením moštu, kdy základním nosičem je 

jablko a k němu se střídá broskev, hruška, 

višeň, jahoda, mrkev, červený a černý rybíz, 

řepa, švestka, zázvor, rakytník, brusinka. 

Vyrábí se ale i čistý jablečný mošt a nebo 

je tento mošt ještě ochucován skořicí. Zá-

kazník v nabídce nalezne i směs pěti druhů 

ovoce jako multivitamínový mošt. „Jableč-

ná šťáva a její kombinace s jinými druhy ovo-

ce nebo zeleniny obsahuje hojně vitamínu C, 

dále vitamíny A a B, železo, ovocné kyseliny, 

fenolické látky, pektin a vlákninu,“ doplňuje 

Gregora. Mošty se plní do „BAG-in-BOX“ 

(aseptická potravinářská fólie s výpustným 

ventilem v papírovém kartonu) o obsahu 

5 a 10 litrů. Při stáčení se k moštu nedostá-

vá vzduch a obsah tak nepodléhá rychlé 

zkáze. Kvalitu a trvanlivost zajišťuje pouze 

šetrná pasterizace (zahřátí šťávy na cca 79 

°C). Tento citlivý způsob zpracování zajistí 

mikrobiologickou nezávadnost a současně 

zachovává většinu vitamínů a dalších hod-

notných látek, chuť i výrazné aroma. „Trvan-

livost je 1 rok od data výroby při skladování 

do 10 °C. Po otevření doporučujeme uchová-

vat v krabici ve výčepní (vodorovné) poloze 

v chladu (nejlépe v lednici) a spotřebovat ná-

poj do 4 týdnů. Obal je plně recyklovatelný,“ 

Přímo v srdci Zahrady jižních Čech, 
ve Lhenicích, leží pěstitelská pálenice 
a moštárna. Pěstování ovoce má v této 
lokalitě již stoletou tradici, ostatně to 
názorně dokazuje i znak obce.

Karel Gregora na snímku s diplomem Regionální 
potravina Jihočeského kraje – Chutná hezky 
Jihočesky 

Destilační zařízení v provozu pálenice

Provoz moštárny

V českých městech chybí řemesla, 

ČSOB to chce změnit

Z aktuálního průzkumu ČSOB vyplývá, že za-

tímco se supermarkety a jejich zastoupením 

v městech je spokojeno 70 % lidí, u řemesel 

je to pouhých 18 %.

„Hledá se obchod“ dává  lidem příležitost 

dostat do ulic jejich měst obchody, které 

jim tam v současnosti chybí. Do interaktivní 

mapy  ČR mohou zapichovat virtuální špen-

dlíky. Ty představují jednotlivé typy obchodů 

a služeb, které by si lidé v konkrétní lokalitě 

přáli mít. Podněty budou sloužit firmám 

a živnostníkům jako indicie, zda by měli 

v daném místě  naději na úspěch,“ vysvětlil  

fungování projektu John Hollows, gene-

rální ředitel ČSOB. Banka si od této akce 

slibuje získání velmi plastického obrazu 

o službách, které Čechům chybí  a chce 

v tom být nápomocna.

Malé a střední firmy  zaměstnávají  1,7 mi-

lionu lidí a v období let 2003 až 2010 gene-

rovaly více než třetinu nominálního HDP. 

Aktivní roli v tom hraje  ČSOB, každý pátý 

úvěr pro tuto skupinu podnikatelů je právě 

z této banky.

„Projekt „Hledá se obchod“ vnímáme jako 

další krok k bankovním službám nové genera-

ce,“ říká John Hollows.

(egi)
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V posledním únorovém týdnu spustila ČSOB zajímavý projekt  
s názvem „Hledá se obchod“. Na adrese www.hledaseobchod.cz 
mohou lidé zadávat své tipy na obchody v konkrétních ulicích 
českých měst. Vyjádří tím, jaké obchody a  služby jim v jejich okolí 
chybí. Podnikatelé získají podněty pro nové prodejní příležitosti 
a ČSOB je připravena jim pomoci s rozšířením jejich podnikání. 



12 Potravinářský obzor  1/2015 131/2015  Potravinářský obzor 

„Každoročně přichází na tento veletrh 

na 400 tisíc návštěvníků, aby si prohlédli 

produkci z více než 70 zemí světa a zjistili, 

jaké jsou trendy ve výrobě potravin. Letos je 

představilo na 1 700 vystavovatelů“, uvedl. 

Každoročně se na výstavišti koná i řada 

zajímavých akcí a bývá již zaběhnutým 

trendem, že v sobotu, druhý den po za-

hájení veletrhu, se minimálně 60 ministrů 

zemědělství a potravinářství z různých 

zemí světa sejde s odborníky agrárního 

sektoru k velmi zajímavé diskusi. Půl dne si 

tak vyměňují názory na otázky související 

s dalším vývojem v zemědělství a v obo-

rech, které na něj úzce navazují.

veletrhy

Grüne Woche: Nutnost nových 
odbytišť pro agrární produkci
Mezinárodní zemědělský veletrh Grüne Woche se letos konal od 16. do 25. ledna v Berlíně 
poosmdesáté, poprvé se veřejnosti ohlásil před 88 roky. Joachim Rukwied - prezident 
Německého zemědělského svazu ve své zahajovací řeči uvedl, že je to mimo jiné místo 
k velmi závažné výměně názorů producentů zemědělské produkce a jejích zpracovatelů.

Ministr Jurečka chce finančně 
podpořit možnost účasti českých 
firem na veletrzích

Česko na veletrhu zastupovala necelá de-

sítka podniků, což kritizoval český ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Podle něj by 

o účast na berlínském veletrhu mělo usi-

lovat více firem, protože se jinak ochuzují 

o možnosti podpořit svůj export. Veletrh 

Grüne Woche je podle něj klíčový, pokud 

chtějí firmy svou produkci prosadit ve světě. 

„Já bych si představoval, abychom na tom-

to veletrhu měli těch firem minimálně deset 

až dvacet a expozice byla podstatně rozsáh-

lejší. Ale chápu, že teď po období krize není 

tak jednoduché motivovat firmy, nepodaří 

se to ze dne na den," řekl Jurečka, který chce 

výrazně více pomoci financovat náklady 

na účast našich firem na těchto veletrzích. 

„Pokud firmy na takto významných meziná-

rodních veletrzích nebudou, tak se velice těž-

ko buduje pozice pro rozšíření proexportních 

možností," řekl Jurečka. 

„Tady máte velký německý trh, projde 

tu za deset dnů 350.000 účastníků, je tady 

spousta zástupců zahraničních firem," uvedl 

ministr. „Myslím, že být tady, být viděn a mít 

možnost prezentovat své výrobky je naprosto 

klíčové pro to, jestli chci jít někam dál do svě-

ta," dodal. 

Podle ministerstva zemědělství české 

firmy vystavovaly na 160 metrech čtve-

rečních, celková výstavní plocha veletrhu 

činila 115 000 metrů čtverečních. Formu 

expozice Jurečka pochválil, český stánek 

ve stylu jihočeského vesnického baroka je 

podle něj dobrý a dává firmám prostor pro 

prezentaci jejich výrobků. 

Jurečka se na úvod veletrhu setkal s ně-

meckým ministrem zemědělství Christia-

nem Schmidtem a s eurokomisařem pro 

zemědělství Philem Hoganem, s nimiž 

mluvil mimo jiné o problémech evropské 

společné zemědělské politiky. Podle Ju-

rečky se zemědělci potýkají s nadměrnou 

byrokracií. „Evropská komise vytvořila velmi 

složitý mechanismus a my bychom chtěli ty 

věci podstatně změkčit," řekl ministr.

Komisař Hogan bude snižovat 
byrokratickou zátěž

Problém si podle něj uvědomuje i Hogan 

a chce byrokratickou zátěž snižovat. „Řekl 

jsem mu, že budu velice rád, když se budeme 

moci tohoto procesu aktivně účastnit," řekl 

Jurečka. Podotkl také, že eurokomisaře po-

zval na návštěvu Česka, aby se Hogan mohl 

setkat s agrární veřejností a získat informa-

ce o problémech z první ruky. 

Grüne Woche se koná od roku 1926. Pro 

firmy v agropotravinářství je tradičním 

a důležitým testovacím trhem před nad-

cházející sezonou. Pro běžné návštěvníky 

je to ale především přehlídka kulinářských 

lákadel z celého světa. Už v první den ve-

letrhu proto zaplavily berlínské výstaviště 

tisíce lidí zvědavých na regionální speciality 

z celého světa, jako například australské 

klokaní klobásy, dánské slané lékořicové 

bonbóny nebo české ovocné pálenky.

EU od embarga vůči Rusku se 
hned tak zřejmě neustoupí

Během prvního dne na zahájení veletr-

hu vystoupila i řada politiků, mezi nimi 

i Angela Merkelová, kancléřka Spolkové 

republiky Německo. Mimo jiné zopakovala 

svůj postoj, že Evropa by neměla zvažovat 

zrušení sankcí proti Rusku, dokud budou 

platit důvody jejich zavedení. I proto se 

agrární špičky z řad ministrů a představi-

telů zemědělských uskupení různých zemí 

ve svých vystoupeních věnovali novým 

odbytištím pro evropské potraviny. Jsou 

to asijské trhy, latinskoamerické, ale i Indie 

a další země. Otevírá se prostor i pro 

diskuse o vzájemném agrárním obchodě 

s USA. Jak ale komisař Hogan zdůraznil, dál 

bude komise trvat na přísných evropských 

parametrech kvality, kdy právě Spojené 

státy americké měly měkčí podmínky 

na užívání příkladně antibiotik, anabolik 

a nebo na dávky anorganických hnojiv. 

Naopak komisař slíbil větší pozornost eko-

logickým aspektům v zemědělství, jejichž 

masivnějšímu uplatnění podle prezidenta 

Německého zemědělského svazu Joachi-

ma Rukwieda bránila nadměrná byrokra-

cie. „Nemohli jsme tak zcela naplnit zadání 

bývalé spolkové ministryně zemědělství Ilse 

Aigner na potřebné tak zvané zazelenění 

venkova,“ řekl. Přitom podle jeho slov o bio 

produkci zájem nadále z roku na rok roste. 

I on uvítal slib komisaře na snížení byro-

kracie, na níž si stěžují evropští zemědělci 

bez výjimky.

 Eugenie Línková

Na zahájení Grüne Woche nechyběla ani německá premiérka 
Angela Merkelová, která je uprostřed mezi ministry Lotyšska 
(letošní pořádající země) a vpravo je německý ministr 
zemědělství.

Na českém stánku se během prvního dne Grüne Woche setkal český 
ministr zemědělství Marian Jurečka s s německým ministrem zemědělství 
Christianem Schmidtem

Rádi představujeme snímkem i nového zemědělského komisaře Phila 
Hogana, s nímž si český ministr zemědělství Marian Jurečka tolik 
notoval.

100 německých princezen a královen různých produktů Vodka a kaviár dominovaly ruskému stánku

Rundgang I.K.H. Maha Chakri Sirindhorn, 
princezna thajského království, na snímku vpravo.



různé

Mezi sto nejlepšími českými 
firmami jedenáct potravinářů
Devatenáctý ročník soutěže "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH", pořádané nezávislou společností 
Comenius, vrcholil 28. listopadu 2014 galavečerem ve Španělském sále Pražského hradu, 
kde byly za účasti předních politických představitelů slavnostně vyhlášeny výsledky. Stálým 
mottem soutěže je po celou dobu jejího trvání: “Je nejlepší být nejlepší“.

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” 

je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, 

zviditelnit a veřejně ocenit české firmy, 

podniky, či společnosti z co nejširšího spek-

tra ekonomických aktivit, které dosahují 

vynikajících, mimořádných anebo pozitivně 

pozoruhodných výsledků. „Za 25 let trvání 

nové éry naší republiky byli vyznamenaní ti 

nejlepší z nejlepších a soutěžilo se v 8 oboro-

vých kategorií,“ říká Karel Muzikář, prezident 

společnosti Comenius. Nejlepší muži z pod-

nikatelského sektoru během slavnostního 

večera získávají ocenění Džentlmen roku, 

vloni na ně dosáhlo 6 manažerů. U žen se 

cena nejlepším manažerkám uděluje s titu-

lem Lady Pro. Za rok 2014 toto ocenění spo-

lu s dalšími favoritkami získala i prezidentka 

Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta 

Nováková, s níž přinášíme rozhovor.

Z potravinářských firem se na druhém 

místě mezi stovkou nejlepších umístil Ag-

rofert, dále to byly Karlovarské minerální 

vody a.s., Agrotrade a.s., Bohemia Sekt s.r.o., 

Boneco a.s., Rudolf Jelínek a.s., Xavergen 

a.s., MP Krásno a.s., Maso uzeniny Písek a.s., 

Eurest spol.s.r.o a Olma a.s.

(zb)

Do nového roku vstupoval český obchod s povinností 
uplatnit požadavky novely zákona o potravinách 
k přesnějšímu a čitelnějšímu značení potravin. Několik 
otázek k této tematice jsme položili prezidentce SOCR 
(Svazu obchodu a cestovního ruchu) Martě Novákové. 

Ke zvážení jsou také výše předepisovaných 

pokut především větším obchodním fir-

mám. Porovnáme-li výši pokuty udělené 

za prodej metylalkoholu (3 mil. CZK) a sou-

časné pokuty např. za oprýskanou omítku 

na rampě (1 mil. CZK), musíme se ptát, jaké 

jsou skutečné zájmy kontrolních orgánů 

státní správy či jaké bylo či je politické za-

dání. Pokud se týká výrobců, tady vycházím 

z informací od výrobců, někteří mají potíže 

s označováním z důvodu množství infor-

mací a požadované velikosti písma, protože 

je mnohdy obtížné všechny informace 

na výrobek, resp. jeho obal umístit. Dodrže-

ní zákona pro ně znamená většinou nemalé 

zvýšení logistických nákladů. Takže jeden 

důsledek můžeme identifikovat již dnes 

– proces je administrativně náročný a jak 

výrobcům, tak obchodníkům způsobil zvý-

šené náklady. Jestli je znám dopad na zvý-

šení informovanosti spotřebitelů a zvýšení 

jejich spokojenosti s těmito informacemi, 

obchodníci zatím nejsou schopni sdělit.

Nově je i povinnost u vstupu do pro-

dejen dávat na vědomí kupujícím z ja-

kých zemí jsou nabízené potraviny. Je 

v tom nějaký problém? 

Nejedná se ani tak o problém, jako v pod-

statě o naprosto nevypovídající a nepo-

třebnou informaci, kterou je navíc velmi 

obtížné jakkoliv zkontrolovat. Rozhodně 

se nedá říci, že by se zákazníci dozvěděli, 

z jakých zemí jsou nabízené potraviny. Zá-

kazník se dozví pouze to, kolik zboží do ob-

chodního řetězce dodali čeští dodavatelé 

a kolik dodavatelé ze čtyř jiných zemí. Jsem 

přesvědčena, že podobná opatření jsou 

pouhopouhou administrativní zátěží pro 

obchodníky.

Nedávno vyšlo z průzkumu, že čes-

kých potravin je v řetězcích v průměru 

nad 80 %.Odpovídá to skutečnosti?

Pokud přijmeme současně platnou zjed-

nodušující definici české potraviny a ob-

chodníci musí podle ní sledovat zboží 

podle svých dodavatelů (pakliže dodavatel 

je česká firma, je výrobek v evidenci čes-

kých produktů) a o tomto informovat své 

zákazníky, pak je tato informace určitě 

blízko skutečnosti. Je otázkou, k čemu tako-

váto informace zákazníkům slouží a jestli se 

zákazníci vůbec o tyto informace zajímají. 

Zákazníka jistě zajímá země původu pře-

devším u zemědělských produktů, ale u vý-

robků zpracovatelského průmyslu je velmi 

ošidné se zabývat jakoukoliv definicí toho, 

jestli je či není skutečně český. Je škodovka 

české auto, když je vyrobena německou fir-

mou a většina součástek je na ni dovezena 

z různých částí světa? Stejný dotaz můžeme 

položit u potravinářských produktů – na-

nuk Míša, Pribináček, paštika Májka nebo 

Hermelín – jsou české, u nich ani jeden 

výrobce není česká firma, resp. firma v čes-

kém vlastnictví. Můžeme postupovat buď 

pocitově nebo podle definovaných faktů 

– ale upřímně: stojí vysoká administrativní 

zátěž pro podnikatele za zjišťování těchto 

informací? 

Vloni při slavnostním aktu koncem 

roku jste byla na Pražském Hradě 

ve Španělském sále oceněna jako Lady 

pro v rámci akce Českých sto nejlep-

ších. Co tento slavnostní okamžik pro 

Vás znamenal a čím jste si podle Vás 

tento titul zasloužila? 

Ocenění Lady Pro, přijímané ve Španělském 

sále z rukou ministra, je určitě význam-

ná událost, kterou jsem si užívala a jsem 

moc ráda, že jsem to byla i já, která jsem 

ocenění obdržela. Jsem přesvědčena, že 

souvisí především s dlouholetou prací při 

řízení firem, ve kterých mám majetkový 

podíl, především ve společnosti U&Slu-

no a.s., která dodává konzultační služby 

a informační systémy pro firmy z oblasti 

obchodu a logistiky. Moje současná funkce 

prezidentky Svazu obchodu a cestovního 

ruchu pochopitelně způsobila, že jsem více 

mediálně viditelná, než předsedkyně před-

stavenstva jedné z mnoha českých firem, 

které jsou úspěšné nejen na českém trhu, 

ale i v zahraničí a proto si mně organizátoři 

z Comenia asi všimli. 

Co Vás letos ve funkci čeká především?

Máme před sebou náročný rok, v květnu 

budeme mít volební valnou hromadu. 

Současné představenstvo bylo zvoleno 

pouze na rok a to především proto, aby 

realizovalo některé poměrně zásadní 

změny ve fungování SOCRu a tyto změny 

musíme do valné hromady nejen připravit, 

ale především pro ně získat naše členy. 

Jsme dobrovolná organizace, která hájí 

společné zájmy svých členů, nicméně 

nalézt ty opravdu společné zájmy u firem, 

které si mnohdy silně konkurují, není vždy 

jednoduché. Valná hromada pak rozhodne 

o směru, kterým SOCR půjde dál a koho 

pověří svým vedením. Kromě toho je zde 

trvale přicházející proud legislativních 

změn, které se dotýkají obchodu a cestov-

ního ruchu a my musíme pracovat na tom, 

abychom dokázali úspěšně obhajovat zá-

jmy našich členů. Je před námi především 

zákon o elektronické evidenci tržeb, který 

bude znamenat mnohdy velké změny 

ve způsobu práce jak v obchodě, tak v ho-

telích a restauracích a my bychom chtěli 

i nadále spolupracovat s MF tak, aby zákon 

nebyl diskriminační pouze na určité skupi-

ny podnikatelů, ale aby byl platný plošně 

pro všechny. Kromě podnikatelské legisla-

tivy nás čeká i projednávání novely zákona 

o významné tržní síle, zákona o omezení 

prodejní doby i vyhlášky k novele zákona 

o potravinách. Všechny tyto zákony větši-

nou přinášejí do podnikání nepřiměřenou 

regulaci či administrativní zátěž, kterou 

zásadně odmítáme a potřebujeme pro náš 

názor získat také zákonodárce, což jistě 

není jednoduchá práce. 

 Eugenie Línková

Foto: archiv společnosti Comenius

Množství informací 
a požadované velikosti písma 
na obalech působí problémy

Do nového roku vstupovali potra-

vináři s povinností nově, daleko de-

tailněji, značit na obalech potraviny. 

Jaké jsou s tím zkušenosti v obchod-

ních řetězcích?

Na jakékoliv hlubší hodnocení na zá-

kladě dat je ještě brzy, nicméně podle 

našich informací SZPI již vyrazila na kon-

troly do prodejen a také začala udělovat 

pokuty. Je zcela zřejmé, že v obchodě 

problémy nastávají, tak jak jsme avizo-

vali již v průběhu přípravy novely zákona 

o potravinách, především u povinných 

informací u nebaleného zboží. Zde je 

okruh problémů dán především nutností 

získat potřebný detail informací od vý-

robce/dodavatele a potom být schopen 

je operativně umísťovat k příslušným 

potravinám do chladicích vitrín, což je 

velmi pracné a administrativně náročné. 

Celkový záběr na zástupce stovky vyznamenaných firem na Pražském hradě, kde nechybí ani potravináři.

Předseda PSP Jan Hamáček, na snímku vpravo, 
předával ceny potravinářům, v tomto případě je 
na snímku s uděleným diplomem Karlovarským 
minerálním vodám a.s.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková je na snímku druhá zprava 
v červených šatech.
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trhy

Spolek Archetyp zahájil v Praze už 6. sezónu 

provozu farmářských tržišť. Parta nadšenců 

měla na úvod cennou devizu: zkušenosti 

ze zahraničí (New York, Londýn, Belinzona). 

To, co poznali, je utvrdilo v přesvědčení, že 

farmářský trh může být součásti moderního 

města. „Zkušenosti nám také říkaly, že 

práce zemědělců a prvovýrobců v Česku 

je neviditelná, podhodnocená a zaslouží 

si větší společenský respekt. V roce 2007 

Archetyp vypracoval pro Magistrát hlav-

ního města Prahy studii, jejímž cílem bylo 

vytipovat v Praze vhodná místa, kde by 

se takové trhy mohly konat,“ popisuje 

začátky předseda sdružení Archetyp Jiří 

Sedláček. Lokalit dokázali najít 17 a některé 

jsou dnes skutečně jako farmářská tržiště 

využity. Na základě této studie potom jako 

organizátoři pomohli v součinnosti s ně-

kterými pražskými radnicemi v roce 2010 

trhům „na svět“ (Jiřák pro Prahu 3, Náplavka 

na Praze 2, Kubáň pro Prahu 10. Posledně 

jmenované však od začátku roku 2012 pro-

vozuje Praha 10 – Majetková a. s.). 

Všechno musí souviset 
s potravinami

„Na našich trzích prodáváme především 

české produkty. Rozhodli jsme se však, 

již na počátku, že výrobkům (výpěstkům 

apod.), které nelze u nás pořídit, udělíme 

výjimku. Tato výjimka, však co do počtu 

ostatních stánků, by neměla přesáhnout 

10% z celkového počtu účastníků,“ vysvět-

luje Sedláček a dodává, že jde například 

o chorvatské ryby, olivový olej z Andalusie, 

malé rodinné farmy, ovčí sýry ze slovenské 

farmy Zázrivá, ale také oblíbené uzeniny ze 

slovensko-maďarského pomezí. „Jde o po-

traviny, které nemají na českém trhu obdo-

by a mimo jiné také přitáhnou pozornost 

k našim českým potravinám a farmářům, 

mnohdy má tento prodej i charitativní 

pozadí.“ Jeho slova se potvrzují hned na sv. 

Valentýna, kdy Náplavku pod Palackého 

mostem zaplňují pekaři, uzenáři, zelináři, 

květináři, baristé, výrobci čerstvých těsto-

vin, košíkáři, keramici hlavně z Česka, ale 

i prodejci specialit z Balkánu. Tady se však 

do stánků s regionálními potravinami, kde 

se většina prodejců pyšní i farmářským 

certifikátem – jakousi známkou prověřené 

kvality, stánky asijských prodejců nemísí. 

Přirozený způsob nakupování

Farmářské trhy jsou podle organizátorů 

malým ostrůvkem lidské svobody v mega 

světě, kde pravidla určují a budou zřejmě 

stále víc určovat nadnárodní společnosti 

a velké prodejní řetězce. Lidem ve městě 

přinášejí farmářské trhy možnost nakoupit 

od prvovýrobců čerstvé a kvalitní lokální 

potraviny, setkat se s pěstitelem nebo vý-

robcem, říci mu svůj názor a ovlivnit to, co 

vyrábí nebo pěstuje. Trhy jsou proto důleži-

tým a spolehlivým odbytištěm pro rodinné 

farmy, pro drobné pěstitele nebo chovatele, 

malé výrobce, pro přebytky ze zahrad. Bez 

velkých nákladů, bez potíží s tzv. zalistová-

ním umožňují přímý prodej za přiměřené 

ceny, bez zprostředkování obchodníkem, 

jednoduše a hned. Trhy mají také svou je-

dinečnou atmosféru. Nakupování pak není 

sterilní konzumní záležitost, je to také místo 

sousedských a společenských setkání. Živý 

trh pomáhá udržovat dnes absolutně menši-

nové vědomosti o pěstování a hospodářství, 

nebo výrobní postupy, které vznikaly po celé 

generace. „A nesmíme zapomenout, že 

zmíněný živý trh v regionu podporuje 

přirozenou lidskou tvořivost. Umíte třeba 

skvělé džemy, domácí sirupy, anebo pěs-

tovat a vázat květiny, prostě cokoli, co lidé 

ocení? Pak na sobě zapracujte a přijďte 

se pochlubit, právě pro vás může být trh 

ideálním startem,“ láká Šárka Sedláčková 

z občanského sdružení Archetyp.

Za Náplavku bojovali peticí

Jedno z nejoblíbenějších pražských tr-

žišť na Praze 2 budí v posledních dnech 

a týdnech emoce. Zatímco městská část 

Praha 2 o tržiště velmi stojí a pomáhala 

při jeho zrodu, tedy od samého počátku, 

podle magistrátní koncepce vltavských 

břehů by se sobotní trhy měly posunout 

až někam k železničnímu mostu pod Vy-

šehrad. Prý aby nebránily pořádání dalších 

akcí. Jedinečná lokalita by však přesunem 

na užší místo nejen ztratila desítky stánků, 

ale hlavně by vzala za své atraktivita místa 

a zázemí pro trhovce. Tisíce Pražanů, pořa-

datelé i radnice „dvojky“ však formou peti-

ce o své farmářské tržiště bojovali. V době 

naší uzávěrky petici podepsalo na pět tisíc 

lidí a další podpisy stále přibývají. „Podle 

aktuálních informací z magistrátu se s tržiš-

těm hýbat nebude, petice mu pomohla. Do-

konce jsem od pražského radního Michala 

Haška slyšel, že by město mělo prostor pro 

trh ještě rozšířit a nechat zavést elektřinu 

pro zázemí stánkařů až k původně nabízené 

ploše k Vyšehradu,“ uvedl pro Potravinářský 

obzor šéf petičního výboru Erik Čipera. 

V dané lokalitě by se tak mohlo nakupují-

cím představit mnohem více farmářů, než 

současných devadesát.

Text a fota Vladislava Tomanová

Trocha historie
Tradice trhů 
jde až do středověku
Panovníci městům udělovali 
privilegia (výsady), jež 
zahrnovala např. právo 
pořádat trhy, vařit pivo, 
právo mílové (v okruhu 
jedné míle od města 
se nesměl usídlit cizí 
řemeslník), právo hrdelní, 
právo obehnat město 
hradbami. Nejširší výsady 
měla města královská – 
byla svobodná a podléhala 
výhradně králi. Tam se 
trhům dařilo nejlépe.

Zdroj: Wikipedie

Stačilo pár let a v řadě měst už patří mezi 
nejvyhledávanější nákupní místa. Řeč je 
o farmářských trzích, jejichž organizátoři našli 
ideální uspokojení tužeb zákazníků, hledajících 
čerstvé, zdravé, kvalitní a nepředražené potraviny. 
Výrobci i farmáři zase nemusí pátrat po jiném 
způsobu, jak své produkty spolehlivě prodat.

Farmářské trhy – znovu objevený 
fenomén českých měst

Na Náplavce někteří nejdřív ochutnávali a pak nakupovali

Na snímku je parta zakladatelů a pracovníků spolku Archetyp, uprostřed s jejími zakladateli manželi 
Sedláčkovými

Hodně na odbyt šly koláče a pečivo

Nechyběla ani farma Poulíčkových z Pěnčína 
s proslavenými sýry a klobásami

Žitné výrobky, slané i sladké, jsou zdravé a proto 
stále žádanější.

A že ani v zimě nechybí velký výběr hub 
dokazují právě trhovci.

Domácí džemy byly valentýnským lákadlem

I nabídka kytiček byla velká

Na trhu nemůže přece chybět med
Vladimír Poštulka (textař 
a gastronomický publicista)
„Záviděl jsem Bratislavanům jejich Centrál-

ne trhovisko, Vídeňákům jejich Nashmarkt, 

Pařížanům desítky tržních uliček (nejra-

ději mám rue Poncelet) a Stuttgarťanům 

Markthalle. Proto jsem zajásal, když se 

objevila v Praze první farmářská tržiště. 

Nakupuju tam často, především přímo 

u pěstitelů, chovatelů či výrobců. Do super-

marketů chodím jen pro pivo a minerálky.“

Jana Florentýna Zatloukalová 
(autorka kuchařek)
„Ukazuji ženám a dívkám, jak se naučit 

vařit, a pak jak vařit lépe, rychleji a s větší 

jistotou. Jak využít vybavení kuchyně, 

které mají, a jak pochopit, co se při vaření 

děje. Člověk totiž nemůže mít rád něco, 

čemu nerozumí. A proto se musíme učit 

nakupovat na tržištích, kde se o potravi-

nách dozvíme vše, co potřebujeme.“

•  • • • • • • • •

Co na to známí gurmáni?
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zdravá výživa, SZIF

Značka KLASA 
nabídne další 
kvalitní potraviny
Ke konci minulého a začátkem letošního 
roku bylo značkou kvality KLASA oceněno 
35 nových produktů. Do portfolia oceněných 
produktů se přidala řada ovocných tyčinek 
JUST FRUIT v šesti nových příchutích. 
Dále pak KLASU získaly například vybrané 
mléčné výrobky z Radonic, zmrzlina Vanilka 
s dlouholetou tradicí a čerstvé rybí maso 
z Vysočiny. V současné době je značkou KLASA 
označeno 1 170 výrobků od 228 výrobců.

Klasa

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně 

kvalitním potravinářským a zemědělským výrob-

kům ministr zemědělství od roku 2003. Národní 

značku kvality získává výrobce na tři roky a její udě-

lování je součástí národního programu na podporu 

kvalitních potravin na tuzemském trhu. Další infor-

mace a kompletní seznam všech oceněných produk-

tů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

Oceněnými výrobky jsou:

Dědova klobása, Dědova papriková klobása

Výrobce: Steinhauser s.r.o.
Dědova klobása se vyrábí podle tradiční receptury a je velmi vhod-

ná k podávání za studena. Dědova papriková klobása je vyrobená 

z 96 % vepřového masa s přídavkem přírodního koření a doplněná 

o papriku. Výrobek je lehce zauzen bukovým kouřem.

Společnost Steinhauser je rodinná firma s dlouholetou tradicí 

v řeznickém oboru. Po celou dobu její existence splňuje veškeré 

veterinární a hygienické parametry výroby a klade velký důraz 

na standardně vysokou kvalitu vyráběných produktů.

JUST FRUIT – brusinka, JUST FRUIT – malina, 
JUST FRUIT – meruňka, JUST FRUIT – exotic,
JUST FRUIT – jablko + banán, 
JUST FRUIT – švestka + lískový ořech
Výrobce: NUTREND D.S., a.s.
JUST FRUIT, ve variaci 6 příchutí, je novinkou mezi tyčinkami firmy 

NUTREND. Ovocné tyčinky neobsahují žádnou polevu ani konzer-

vační látky, namísto toho je použit jedlý oplatkový papír. Tyčinky 

jsou vhodné pro bezlepkovou dietu a jejich vysoký obsah vlákniny 

spolu s více než 50% obsahem ovoce je řadí mezi velmi zdravou 

svačinu, kterou lze mlsat během dne. 

Firma NUTREND je předním českým výrobcem sportovních 

doplňků a potravin pro aktivní životní styl. Společnost v tomto 

oboru podniká již více než 20 let. Kvalitu výrobků potvrzují nejen 

profesionální sportovci, ale i Český a Slovenský olympijský výbor 

a Antidopingový výbor ČR.

ŠUNKOVÝ SALÁM

Výrobce: PEJSKAR & spol., spol. s r.o.
Oceněný Šunkový salám je vyrobený podle tradiční receptury 

za použití pečlivě vybrané vstupní suroviny a minimálního počtu 

přídatných látek.

Společnost PEJSKAR & spol., jejíž provozovna sídlí v Polici nad 

Metují, je výrobcem fermento-

vaných salámů, tepelně opra-

covaných masných výrobků 

a uzených mas. Firma dodá-

vá produkty jak do obchod-

ních řetězců, 

tak i do malo-

obchodní sítě 

po celé České 

republice.

MROŽ TVAROH se smetanou, 
MROŽ Lesní plody s tvarohem
Výrobce: Bidvest Opava s.r.o.
Výrobek MROŽ TVAROH se smetanou obsahuje 

minimálně 50 % tvarohu, který mu dodává jemnou 

tvarohovou chuť. Další nově oceněný produkt 

MROŽ Lesní plody s tvarohem je skvělou kombi-

nací vysokého podílu ovocné směsi lesních plodů 

a lahodného tvarohu. Obsahuje více než 50 % 

lesního ovoce (borůvek, ostružin, malin a jahod). 

Tato kombinace tvoří osvěžující pochoutku 

nejen pro děti.

Bidvest Opava je výrobní závod společnosti 

Bidvest Czech Republic. Díky vlastní produkci 

výrobků této společnosti, konkrétně bram-

borových kroket, sladkých i slaných hotových 

jídel, zeleninových směsí, listového těsta či zmrzlin značky 

Prima, je zaručena stoprocentní kontrola kvality produktů.

Balkánský sýr ve slaném nálevu, Selské mléko
Výrobce: NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE 
spol. s r.o.
Balkánský sýr je vyráběn podle tradiční receptury z plnotučného 

mléka. Díky vlastní receptuře se výrobek vyznačuje pevnější 

strukturou a výraznější sýrovou chutí. Selské mléko z mlékárny 

z Radonic je ošetřeno šetrnou pasterací a je nehomogenizované. 

Zachovává si tedy ty vlastnosti a chuť, jaké by mléko mělo mít. 

Němcova selská mlékárna Radonice je rodinnou firmou s více 

jak 20letou tradicí. Od roku 2010 prodává většinu svého sorti-

mentu přímo zákazníkům v rámci služby Mléko z farmy. 

Zmrzlina Vanilka
Výrobce: Petr Němeček
Oceněná Zmrzlina Vanilka je novinkou této společnosti a je vy-

robena převážně z českých surovin. Naprosto jedinečná a plná 

chuť točené vanilkové zmrzliny je dosažená vysoce kvalitními 

vstupními surovinami a vývojem na základě dlouholetých zkuše-

ností této firmy ve výrobě zmrzliny.

Společnost Petr Němeček je vlastníkem ochranných známek 

Adria God a Adria Točená Česká. Firma byla založena v roce 1992 

a od samého počátku se věnuje výrobě a prodeji vysoce kvalitní 

zmrzliny řady Eccellente, Plus a Grande. Distribuce probíhá nejen 

po celé České republice, ale i na Slovensku a v Maďarsku.

Řecký jogurt bílý, Řecký jogurt jahoda, Řecký 
jogurt borůvka, Řecký jogurt čokoláda, 
Matylda banánová, Matylda malinová, Matylda 
čokoládová, Matylda vanilková

Výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Řecký jogurt MILKO je vyráběn podle tradičního řeckého způso-

bu odstraněním části syrovátky. Ovocné varianty jsou vyráběny 

dvousložkově s ovocem na dně kelímku, což podtrhuje přírodní 

složení výrobku. Bio tvaroh s jogurtem Matylda je prvním mléč-

ným bio výrobkem, který je určen speciálně dětem. Oceněna 

byla varianta banánová, malinová, čokoládová a vanilková. 

Zajímavostí je, že se bourbonská vanilka získává z ekologických 

plantáží ostrova Madagaskar.

POLABSKÉ MLÉKÁRNY se síd-

lem v Poděbradech se zaměřují 

na výrobu tvarohů a tvarohových 

specialit pod značkou MILKO. 

Společnost se věnuje také pro-

dukci biopotravin, především 

pod značkou Matylda. 

Před koncem uplynulého roku předal ministr zemědělství Marian Jurečka 
(na snímku vpravo) spolu s ředitelem SZIF Martinem Šebestyánem (vlevo) 
řadě firem certifikáty a diplomy k cenám kvality Klasa. Foto archiv SZIF

Jablko čiré, Hruška, Jablko – hruška, Jablko – 
višeň, Jablko – červená řepa, Jablko - mrkev
Výrobce: P R O M E G A spol. s r.o.
Všechny oceněné 100% ovocné a ovocno - zeleninové šťávy 
této společnosti jsou získány vylisováním za studena a šetrnou 
pasterací. Produkty jsou vyrobeny v moštárně Louny za použití 
ovoce a zeleniny výhradně českého původu.

Společnost P R O M E G A se zabývá obchodem a částečným 
zpracováním ovoce a zeleniny již od roku 1993. K výrobě firma 
používá převážnou část surovin 
lokálního charak-
teru ze 
sadařských 
oblastí 
Ústeckého 
a Středočes-
kého kraje. 

Pstruh kuchaný, Pstruh fileta bez kůže, 
Pstruh filety s kůží

Výrobce: Rybářství Kolář, a.s.
Při výrobě oceněných produktů se používají pouze čerství pstruzi 

z vlastního chovu společnosti. Pstruh kuchaný je klasicky s hla-

vou, ploutvemi a kostmi. Na rozdíl od toho filet bez kůže a s kůží 

představuje čistou rybí svalovinu bez kostí. Filety s kůží obsahují 

větší množství kolagenu a minerálních látek právě díky ponecha-

né kůži.

Rybářství Kolář je jedna ze společností farmářské rodiny Kolář, 

která převzala produkční základnu ryb na Vysočině se záměrem 

nabídnout spotřebiteli kvalitní českou rybu nejen živou, ale 

i zpracovanou. Společnost distribuuje své výrobky po celé České 

republice a část produkce živých ryb vyváží do sousedních zemí.

Sekaná s panenkou, Rolovaný bok

Výrobce: Řeznictví H+H, s.r.o.
Pečená sekaná s panenkou je vyráběna podle tradiční recep-
tury a udí se na bukovém dřevě. Oceněný výrobek Rolovaný 
bok je originální kombinací speciálního koření a jemného za-
uzení, které výrobku dodávají jedinečnou chuť. Oba oceněné 
výrobky jsou ručně vyráběné speciality společnosti.

Historie Řeznictví H+H se začala psát v roce 1990, kdy ote-

vřel pan Vladimír Hájek první prodejnu. Se stále se zvyšujícím 

zájmem o výrobky této firmy se podnik postupně rozrůstal. 

V roce 2011 převzal společnost od pana Hájka nejmladší člen 

řeznického rodu Pilčíků z Bratřejova. I přes dnešní moderní 

dobu se firma snaží zachovat podíl ruční výroby.

Třízrnná kaše Natural, Pohanková kaše čokoládová

Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Oceněné výrobky jsou vyrobeny z přirozeně bezlepkových suro-

vin. Jsou vhodné nejen pro osoby trpící celiakií, ale i pro obohacení 

jídelníčku každého konzumenta. 

Kaše bez lepku jsou zdrojem 

vlákniny a obsahují velmi málo 

tuku. Jsou přizpůsobeny potře-

bám moderního konzumenta 

především svojí jednoduchou 

a rychlou přípravou. 

Společnost SEMIX PLUSO 

úspěšně podniká na trhu již 

od roku 1995. Portfolio výrobků 

tvoří směsi pro pekaře a cukráře 

a produkty z celozrnných cereálií. 

Firma své aktivity neustále roz-

víjí na domácím, ale především 

i na zahraničním trhu.

(nov)
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Nejrychlejší cesta regionálních 
potravin na talíř strávníka
Ve společném obchodním prostoru FirstBuySale® je již více než 400 partnerů na straně 
odběratelů i dodavatelů a celkový obrat v potravinách přesahuje 0,5 miliardy Kč ročně. 
Počet partnerů i obrat neustále dynamicky rostou.

V ročních intervalech pořádá společnost 

ANETE spol. s r.o. odborné konference 

FirstBuySale® s cílem uvést do praxe nové 

náměty, ale i vyslechnout zkušenosti 

a připomínky klientů s cílem vytvoření 

lepšího společného a hlavně bezpečného 

obchodního prostředí.

Základní myšlenkou letošní konference 

byla „Podpora přímého prodeje regio-

nálních prvovýrobců odběratelům bez 

prostředníků“. Nešlo však jenom o přímý 

obchod s prvovýrobci, ale i o nepřímou 

podporu prostřednictvím zpracovatelů, 

kteří jako suroviny používají to, co pěs-

tují a chovají zemědělci v jednotlivých 

regionech. Nejednalo se tedy jenom 

o potraviny oceněné v soutěži „Regio-

nální potravina“, ale o aktivní podporu 

kvality a původu potravin v regionech 

vytvořených, potravin s příběhem, stejně 

jako posílení hrdosti na svoji „domovinu“, 

kde žijí prvovýrobci i odběratelé.

Tyto myšlenky přímo podpořil ministr 

zemědělství Marian Jurečka záštitou, kte-

rou konferenci udělil.

Program konference byl z hlediska 

obsahu vzácně vyvážený a co víc, poskytl 

dostatečný prostor pro diskusi. Ostatně 

ta byla jeho pořadateli velice žádoucí 

a očekávaná.

Vezměme si to ale popořadě. 

Projekt f-regiony 

který je neziskovým projektem a na kterém 

firma ANETE spol. s r.o. spolupracuje s Mi-

nisterstvem zemědělství, Agrární komorou 

ČR a dalšími subjekty, byl odstartován 

na konferenci. Projekt poskytující organi-

zační, marketingovou a technickou podpo-

ru pro bezproblémové dodání regionální 

potraviny od prvovýrobce k zákazníkovi je 

založen na třech principech:

 klient / strávník má zájem o jídlo připra-

vené z regionálních surovin anebo o re-

gionální potravinu

 odběratel / stravovací provoz chce zá-

kazníkovi nabídnout jídlo z regionálních 

potravin

 prvovýrobce chce zákazníkovi dodat svo-

jí kvalitní regionální potravinu

Regionální potravinou je myšlena obecně 

potravina vyrobená v daném regionu nebo 

potravina oceněná značkou „Regionální 

potravina“.

Projekt f-regiony je přínosný pro zákazní-

ka, stravovací provoz i prvovýrobce. 

Zákazník má možnost:

 vybrat si a jíst jídla zhotovená z regionál-

ních potravin

 koupit si regionální výrobky v rámci stra-

vovacího provozu

 cíleně podpořit svůj region

Stravovací provoz získává:

 žádané produkty pro své zákazníky

 společenskou prestiž

 přehled o preferencích svých zákazníků

Prvovýrobce 

 získává přístup na trh veřejného stravo-

vání ve svém regionu

 může dodávat za ceny bez zprostředko-

vatelů

 může nabízet a prezentovat své výrobky 

novým odběratelům.

O tom, jak se klient veřejného stravování 

doví o nabídce regionálních potravin, 

jaké jsou nástroje projektu, jak se do pro-

jektu mohou zapojit prvovýrobci nebo 

regiony, se zájemci mohou dovědět 

na www.firstbuysale.cz

Není sporu o tom, že obě strany obcho-

du s potravinami významným způsobem 

ovlivňuje stávající i připravovaná legisla-

tiva. Novela zákona č. 110/1997 Sb. o po-

travinách a tabákových výrobcích, s cílem 

posílení ochrany zdraví spotřebitelů a jejich 

informovanosti nabyla účinnosti 1. ledna 

2015 a její praktický dopad nyní prožívá 

celý potravinářský průmysl.

I z tohoto důvodu bylo z vystoupení Jany 

Třískové z Ministerstva zemědělství pod-

statnější získat informaci o tom, jaké jsou 

připravované prováděcí předpisy k novele 

zákona o potravinách. S ohledem na účast 

zvláště malých a středně velkých výrobců 

vyvolala pozornost informace o způsobu 

uvádění informací. Například se jedná 

o omezené podmínky pro používání termí-

nů „čerstvý“, „pravý“, „domácí“ apod.

Podle Petry Podařilové Havlíčkové z SZIF 

je potěšitelnou skutečností, že každoroč-

ně se zvyšuje nejen počet přihlášených 

výrobců, ale také přihlášených výrobků 

do soutěže o ocenění Regionální potravi-

na. Značkou již bylo oceněno 475 výrobků 

od 383 výrobců. Odrazem této skutečnosti 

je i rostoucí zájem řetězců o jejich zalis-

tování, většinou na úrovni regionálních 

supermarketů.

Právě proto také Martin Plášil z oddělení 

Trhu potravinářských komodit ÚZEI apeloval 

na všechny regionální výrobce, aby byli féro-

ví a spokojení, pokud si je najde nějaký větší 

odběratel. Současně však vyzval regionální 

odběratele k intenzivnějšímu vyhledávání 

regionálních výrobků a také k tomu, aby si 

těchto výrobků více vážili. Jenom takovým 

přístupem lze dosáhnou spokojenosti spo-

třebitelů. Pozici malých a středně velkých 

potravinářských podniků v ČR nelze pře-

hlížet. Jedná se o 7 959 společností, které 

vytvářejí 63,6 tis. zaměstnaneckých míst 

a jejich obrat dosahuje 213 miliard.

Nad tím, co ovlivňuje dnešní kvalitu 

a cenu masa, se zamýšlel Josef Kameník 

z Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. V tomto případě záleží na časovém 

okamžiku hodnocení kvality masa. Může se 

tak stát při nákupu, při přípravě v kuchyni či 

při jeho konzumaci.

Cenu masa ovlivňuje také, jak je zřejmé 

v současné době, situace v zahraničním ob-

chodě a nabídka a poptávka na domácím 

trhu. Důkazem je fakt, že v polovině října 

2014 se průměrná cena vepřového masa 

snížila v EU-28 meziročně o 21 %! 

Rok výživy v Uherskohradištské 
nemocnici a.s.

O tom, že se zapojení do systému First-

BuySale® vyplatilo i v Uherskohradištské 

nemocnici a.s., seznámil přítomné Petr 

Sládek, předseda představenstva. Jenom 

pro představu. Nemocnice zaměstnává 

1 250 zaměstnanců, 150 lékařů, celkový 

počet hospitalizačních dní je 180 000. 

Celkový obrat činí 1 083 697 tis. Kč. Jako 

jedna z mála nemocnic v ČR hospodaří 

v černých číslech. Například celkový počet 

obědů vydaných pacientům za rok činí 

204 000, pro zaměstnance 120 000. Jak 

uvedl pan Sládek, jídlo a zdravotnickou 

péči v nemocnici umí hodnotit každý. 

I proto rozhodnutí o převzetí celé oblasti 

stravování do vlastní režie a zapojení 

do systému FirstBuySale® mělo a má řadu 

pozitivních dopadů. K těm hlavním patří 

zvýšení kvality stravy, nárůst počtu stráv-

níků z 400 na 640 za den, kontrola nákladů 

a postupné zvyšování obratu.

Letošní projekt Uherskohradišťské ne-

mocnice „Rok výživy 2015" kromě rozšíření 

služeb pro pacienty v oblasti výživy bude 

znamenat i zapojení do projektu f-regiony. 

V jeho rámci vedení nemocnice prosazuje 

i lokální patriotismus ve výběru dodava-

telů a místních potravinářských výrobků 

nebo surovin. 

V průběhu konference mělo všech 

80 přítomných možnost vzájemných indi-

viduálních konzultací a výměny zkušeností. 

Na většinu dotazů týkajících se portálu 

FirstBuySale® reagoval Tomáš Hájek, jedna-

tel ANETE spol. s r.o. Své výrobky oceněné 

značkou Regionální potravina prezentovaly 

firmy Jenix s.r.o., Jeřábkova pekárna s.r.o. 

Velká Bíteš, ZD Senice na Hané a Řeznictví 

Milan Žabčík Trojanovice.

Než dostane zákazník na talíři svůj 

oblíbený řízek, musí provozní jídelny 

dobře znát chutě svých strávníků a dobře 

naplánovat jídelníček. Následně nákupčí 

zajistí suroviny, skladník naskladní, kuchaři 

nafasují a uvaří a obsluha výdeje výsledné 

jídlo prodá. 

Nezbývá než si přát, aby se i díky pro-

jektu f-regiony do tohoto několikaúrov-

ňového procesu přihlásilo co nejvíce 

regionálních prvovýrobců i stravovacích 

provozů, a aby se tak stalo k radosti koneč-

ného spotřebitele.

Michal Vokřál

Ukázka části sortimentu pekařství „Jeřábkova pekárna s.r.o.“, Velká Bíteš I ZD Senice na Hané má co nabídnout spotřebitelům z mléčného sortimentu.
MUDr Petr Sládek, předseda představenstva 
Uherskohradišťské nemocnice a.s.Ing. Tomáš Hájek, jednatel ANETE spol. s r.o.
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Regionální potraviny na pulty 
českých obchodů a samoobsluh
Za loňský rok připravila OAK Most na 55 ochutnávek regionálních potravin Ústeckého kraje.
Poslední, předvánoční se konala u příležitosti otevření informačního centra ve městě 
Grünhain-Beierfeld v Sasku. Tam prezentovala Okresní agrární komora Most regionální 
potraviny Ústeckého kraje ve Věži krále Alberta v Grünhainu.

To nejlepší z Ústeckého kraje

“Naše výrobky mohou směle konkurovat 

těm německým, byl o ně velký zájem a to 

o všechny výrobky. Potvrdilo se tak hod-

nocení letošních soutěží potravinářských 

výrobků hodnotitelskými komisemi, že 

úroveň českých výrobků v Ústeckém kraji 

podstatně stoupla. Naše výrobky jsou velmi 

chutné, kvalitní a vyrobeny z těch nejlep-

ších českých surovin původem z Ústeckého 

kraje,“ uvedla Ludmila Holadová, ředitelka 

OAK Most. Ta se svými spolupracovníky 

většinu těchto akcí absolvovala a před-

stavili tak společně nejlepší potravinářské 

firmy v regionu, které se již pravidelně 

soutěží účastní. V Sasku se prezentovaly 

tyto regionální potraviny:

 tlačenka, uzená krkovice, klobásy, uzený 

bůček z Uzenářství Jaroslav Ježek, Sabě-

nice

 tlačenka, obložené mísy, francouzská 

paštika, škvarkové sádlo, jitrnice a jelita 

z Uzenářství Vojtěch Strauss, Most

 pršut – Karé, korálky z Uzenářství Vlasti-

mil Chovaneček, Litoměřice

 chléb z Pekařství Oertelt, Most

 ovocné mošty z firmy Promega, Louny

• Jablka a jablečné mošty z firmy LoPe 

Fruit, Šepetely

 čokoládové a vlašskoořechové dorty 

od Roberta Beránka z Libochovic

 dortletky od Jaroslavy Michalcové 

z Roudnice nad Labem

 vánoční cukroví z Radniční cukrárny Lit-

vínov

 perníčky od Jitky Horčičkové – Dubský 

perník, Dubí

 punč z Likérky Okar, Mšené-lázně

 biotřešňovice od Olgy Syrovátkové, Zá-

mecké sady Chrámce

 sýry z farmy Držovice od Jakuba Lauš-

mana

 sýry z mlékárny Varnsdorf

 piva z firmy Mostecký Kahan z Mostu

 žatecká piva z firmy Žatecký pivovar, 

Žatec

„Prezentace byla provedena na základě pro-

jektu „Po stopách Cisterciáků z Krušnohoří 

k obnoveným vinicím Českého středohoří“ 

a proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého 

kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města 

Grünhain-Beierfeld Joachima Rudlera. Podle 

našeho hodnocení i hodnocení starosty 

města Grünhain-Beierfeld Rudlera byl tento 

projekt přínosem pro prezentaci českých re-

gionálních potravin na saském trhu,“ dodala 

Ludmila Holadová. Naši redakci pozvala 

na Mostecko, abychom se přímo u někte-

rých rodinných firem přesvědčili o tom, jak 

se tyto dobroty vyrábějí.

Den u mosteckých vítězných 
potravinářských firem

Už v devět hodin jsme v Mostě zaťukali 

na dveře firmy Mostecký kahan. Je to pivo-

var s restaurací pod jednou střechou s oteví-

rací dobou od 11 hodin dopoledne až do 23 

hodin večer. Dalo by se říci, že po slavné tra-

dici vaření piva v Mostě po stovkách hektoli-

trů ročně je to dnes jen jakási kapka v moři, 

co ten malý pivovar v prostorách restaurace 

vyrobí. Je to ale zase určitá „fajnšmekrovina“, 

co se lidem a stálým hostům nabízí. To se 

dnes taky cení nejvíc. A pak se dá říci, že 

právo vařit pivo má královské město Most 

už od středověku. Udělil mu ho v roce 1273 

panovník Přemysl Otakar II. a jeho výroba 

tehdy patřila mezi přední městské výsady. 

Od té doby se v Mostě mnohé investice to-

čily právě kolem rozrůstajícího se pivovaru, 

až se stal jedním z největších u nás. Nakonec 

ale v roce 1998 velký a moderní mostecký pi-

vovar ukončil činnost a v městě nebyl nikdo, 

kdo by chtěl dál v této tradici pokračovat. 

Pivaři při pití moku 
sledují jeho výrobu

Až dne 27. 11. 2009 Mostečané mohli 

po letech opět pěstovat svůj pivní patrio-

tismus. V severočeském městě byl otevřen 

minipivovar a veřejnost poprvé ochutnala 

nové pivo s názvem Mostecký kahan. Pivo-

var nabízel čtyři druhy piv včetně speciálů, 

o distribuci se zatím neuvažovalo. Sládkem 

byl a je dodnes Lukáš Chrastina. „Tím, že 

pivovar je umístěn v restauraci, mohou hosté 

sledovat sládka při práci,“ řekl majitel pivo-

varu a restaurace Luboš Luňáček. Hosté si 

mohou objednat čtyři druhy ležáku: dva-

náctistupňový světlý, polotmavý, tmavý 

a speciály, které mohou být i vícestupňové. 

„Piva nejsou pasterizovaná ani filtrovaná, 

není tak negativně ovlivněna jejich chuť," 

uvedl při naší návštěvě provozní restaurace 

Jakub Mach. Chmel je ze Žatce, slad z Plzně, 

kvasnice z Krušovic a voda z Flájí, kterou 

používal i starý mostecký pivovar. Příprava 

pivovaru trvala přes rok. Luňáček investoval 

do technologie dva miliony korun. Vzal si 

úvěr. Pivo prodává jen ve svém podniku. 

Koupil i PET lahve s etiketou. Pivařům se 

stáčí i do sudu. Prodej piva jiným restaura-

cím se v budoucnosti nevylučuje. A jelikož 

jak majitel, tak sládek rádi experimentují, 

minipivovar nabízel v letních měsících i po-

merančový speciál a pivo Kahan Kanábis 

nebo ovocná piva s příchutí borůvky, višně 

a hořkého pomeranče. „Nejoblíbenější je ale 

světlá klasika,“ řekl sládek Lukáš Chrastina, 

kterému v lednu 2010 ve sklepě zrál naku-

řovaný Porter, tedy druh anglického kva-

šeného tmavého piva. „Velký úspěch mělo 

i medové pivo, jehož celá várka, tedy 200 litrů, 

se vypila za 6 dnů,“ konstatoval sládek.

Ode dne 17.6. 2011 se rovněž nárazově 

dá ochutnat novinkové pivo Kouřící drak – 

nakuřovaný speciál s příchutí chilli. 

Moderní tradici piva Mostecký kahan ob-

novil tak už před šesti roky Luboš Luňáček. 

Jeho minipivovar funguje v budově kina 

Kosmos a majitel si díky němu splnil svůj 

sen. Jeho piva mají v Mostě a širším okolí 

řadu příznivců a jejich vynikající chuť doká-

zala ocenit i porota diplomem potvrzujícím 

výjimečnost Regionální potraviny.

Se znakem Regionální potraviny 
má co do činění i řezník Strauss

Tuto značku kvality obhájil i Vojtěch Strauss 

s výrobnou a prodejnou masa a uzenin 

v Mostě. Ani jeho výrobky nemohly před 

Vánocemi v Sasku u příležitosti otevření 

informačního centra ve městě Grünhain-

Beierfeld chybět. V Mostě je firma známá 

nejen vynikajícími klobásami, uzeným 

masem,ale i výpečky se škvarky. „Sádlo se 

škvarky a výpečky na chlebu s cibulí nabízíme 

k ochutnávkám na různých akcích a ještě 

jsme se nesetkali s tím, že by někdo odmítl 

a nepochválil jako pochoutku,“ se smíchem 

dodává naše průvodkyně z OAK Most 

Radka Plachá.A odtud už vedla naše cesta 

ke sladké tečce dne, do provozu pekárny 

s cukrářskou výrobou rodinné firmy MIPO.

Mrštíkovi se nebojí expandovat 
v prodeji i pečení dobrot

„Podnikáme v oblasti prodeje potravin. Naše 

firma vznikla již v roce 1991 jako samostatný 

subjekt. Za tuto dlouhou dobu co působíme 

na trhu, jsme nasbírali velkou řadu zku-

šeností. Významným průlomem v našem 

podnikaní byl rok 2002, kdy jsme vstoupili 

do obchodního družstva Eso market operu-

jící v oblasti středních i severních Čech. Rok 

poté došlo k velkému rozšíření obchodní 

sítě a zkvalitnění našich služeb. V současné 

době má naše společnost 2 prodejny, v nichž 

pracuje 8 zaměstnanců. Do budoucna plá-

nujeme rozšiřování sortimentu, modernizaci 

prodejen a další zkvalitnění služeb pro zákaz-

níky. V březnu loňského roku jsme pultový 

prodej změnili na samoobslužný. Tímto kro-

kem jsme sledovali hlavně větší spokojenost 

zákazníků při nakupování,“ ve stručnosti 

představila rodinnou firmu MIPO Michaela 

Mrštíková. U zrodu firmy stáli s manželem 

Pavlem a dnes je vydatným pomocníkem 

i syn David Pojer. Ten nám představil pu-

dinkové poháry s ovocem nebo čokoládou 

a šlehačkou, o něž je velký zájem a odvezl 

nás do rodinné pekárny provoněné právě 

vytaženým chlebem z pece a nadýchanými 

muffíny. Pečou se tam i housky a rohlíky 

v několika druzích. Ani to však nebylo vše, 

co rodina provozuje. Nedaleko od pekárny 

je i hezky vybavená cukrárna s klasic-

kým sortimentem, ale i dorty v kulatém 

nebo srdcovém provedení, vyráběných 

na přání. „Naše prodejny dodržují systém 

kritických bodů HACCP, to znamená, že dbá-

me na správné skladování zboží, hygienu 

prodeje i čistotu prodejny. To, že prodejny jsou 

klimatizované ocení naši zákazníci hlavně 

v teplých letních dnech, kdy se při nákupu 

i zchladí,“ říká David Pojer. Na závěr prozra-

dil, že i letos mají několik želízek do soutěž-

ního klání o diplom Regionální potravina 

Ústeckého kraje, kraje Přemysla Oráče. 

Družstvo ESO MARKET 
od loňska velmi posílilo

Všimli jsme si, že v samoobsluze rodiny 

Mrštíkových jsou uzeniny moravské firmy 

Váhala, párky od brněnské rodinné firmy 

Steinex a tak nás zajímalo, proč zrovna toto 

zboží od rodinných firem je v jejich pultech, 

když v řadě supermarketů o ně nezavadíme. 

Přitom je tak žádané. „Tak jako my, i tyto ro-

dinné firmy jsou členy Družstva ESO MARKET. 

Družstvo vzniklo jako právnická osoba a bylo 

založeno zakládajícími členy – maloobchodní-

ky - na principu rovného spoluvlastnictví (kaž-

dý člen je spolumajitel družstva) v únoru 1998 

v Berouně. V současné době (k 1.2. 2015) pů-

sobí v obchodních systémech družstva celkem 

303 provozoven,“ vysvětlila Michaela Mrští-

ková. A jelikož je toto družstvo členem Aso-

ciace českého tradičního obchodu (AČTO), 

která byla ustavena v červenci 2014 v reakci 

na stále rostoucí potřeby domácích maloob-

chodníků a jejich aliancí prosadit se ve stále 

tvrdším konkurenčním prostředí českého 

trhu, je jeho záběr o to větší. Asociace usiluje 

Vojtěch Strauss uprostřed s pracovnicemi OAK Most

Sládek Lukáš Chrastina (vlevo) se stálým „štamgastem“

Jakub Mach s vlastními pivy minipivovaru

Jakub Mach s paštikami Vojtěcha Strausse Vítězné špekáčky Vojtěcha Strausse David Pojer s žádanými poháry

Michaela Mrštíková s houskami z vlastní pekárny
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zejména o upevnění postavení na českém 

trhu nejen pro český maloobchod, ale i pro 

české výrobce. Svými aktivitami chce pomoci 

českým podnikatelům z oblasti maloobcho-

du lépe se orientovat a uplatnit v napjatém 

tržním prostředí ČR. AČTO se bude snažit 

prostřednictvím svého vystupování vůči 

státní administrativě, ale i parlamentu o vy-

tvoření sice konkurenceschopného, ale 

zároveň rovného podnikatelského prostředí 

pro všechny. Zvolený předseda představen-

stva Ing. Zdeněk Juračka k tomu dodává: 

„O podpoře malého a středního podnikání jak 

v maloobchodě, tak v českých potravinářských 

podnicích se hodně mluví, ještě více píše, ale 

realita je někde jinde. Hledejme společně ces-

tu k pomoci této oblasti podnikání. My jsme 

připraveni reagovat na každý podnět, který po-

vede ke zdárnému naplnění cílů, jež založením 

Asociace sledujeme.“

Cena města Most 
Ludmile Holadové

Plni dojmů se v podvečer vracíme z Mostu 

do Prahy. Mile nás překvapila proměna 

samotného města, které už netrpí šedí a ne-

ztrácí se v dýmu a nepořádku. Tak jako se 

místní pustili do přestavby a modernizace, 

je tam mnoho takových zručných podnika-

telů i v potravinářství. Několik z nich jsme 

mohli celý den následovat a naslouchat 

jejich plánům a předsevzetím. Váží si navíc 

velkého úsilí místní okresní agrární komory 

v čele s ředitelkou Ludmilou Holadovou. 

Ta sice s manželem žije v Litvínově, není 

ale náhodou, že si koncem minulého roku 

během slavnostního dne odnášela Cenu 

města Most za přínos pro jeho zemědělství 

a potravinářství. Formou ochutnávek před-

stavuje to nejlepší z regionu a slávu těchto 

rodinných firem dokáže šířit i v zahraničí. 

Sasko je toho příkladem.

Eugenie Línková

foto Martin Bouška

XIII.Vinařské 
Litoměřice 

Okresní Agrární komora 
Most se aktivně účastní i XIII. 
VINAŘSKÝCH LITOMĚŘIC, 
což je výstava českých a mo-
ravských vín s mezinárodní 
účastí. Koná se v pátek a v so-
botu 17.-18. dubna od 10 
do 19 hodin v Domě kultury 
a gotickém hradu Litoměřice. 
Jde o nejprestižnější výstavu 
českých vín. Sobotní dopro-
vodný program výstavy je 
„Víno a zdraví“ a „Víno a po-
krmy". Oba dny proběhnou 
řízené degustace. Zároveň se 
na těchto dnech prostřednic-
tvím OAK Most na jejím stán-
ku v Domě kultury představí 
nejlepší Regionální potraviny 
severních Čech.

Ludmila Holadová , ředitelka OAK Most

Více než dvacet let dynamické 
existence firmy Mach Drůbež a.s.
Když se řekne líhně jednodenních kuřat a to nejen v ČR, 
tak se na internetu ať v němčině, angličtině, či i ruštině dá 
dohledat jméno a příjmení Ing. Jiří Mach. Jeho firma stejného 
názvu Mach Drůbež a.s. se sídlem v Litomyšli má svá tykadla 
na mapě Evropy s obrovským dosahem a bohatou sítí. Mělo 
na jeho impérium vliv embargo EU vůči Rusku, nebo nedávná 
ekonomická krize? Na to a další otázky nám odpověděl 
Ing. Jiří Mach v rozhovoru, který přinášíme.

Vaše firma patří mezi největší pro-

ducenty jednodenních kuřat v Evropě. 

O jaké jde plemeno nebo křížence 

a kam všude vyvážíte.

Jedná se o hybrida Ross 308 a Cobb 500. 

V roce 2015 očekáváme celkovou roční pro-

dukce o něco vyšší než v předcházejících 

letech, předpokládáme prodej více než 100 

milionů jednodenních kuřat a přibližně 125 

milionů násadových vajec. Kromě odbytu 

v tuzemsku vyvážíme i do zahraničí. Kromě 

Slovenska se jedná o Rusko, Rumunsko, 

Ukrajinu, Irák a další.

Jak ovlivnilo vývozy embargo EU 

vůči Rusku? Některé producenty to 

velmi poškodilo, jiní profitují naopak 

na tom, že kupříkladu Brazílie přesmě-

rovala vývozy zejména masa a drůbe-

že do Ruska a EU má tak určitý deficit?

Komodity, které do Ruska vyvážíme, 

nepodléhají současnému embargu EU. 

Přímý dopad tedy není tak evidentní. 

Nicméně je zde stále riziko rozšíření 

embarga na další komodity a riziko spo-

jené s poklesem kurzu měny na Ukrajině 

i v Rusku.

Změnil se pod tímto vlivem i váš 

marketing, případně jak?

Z hlediska marketingu stále klademe důraz 

na kvalitu naší produkce a komunikaci se 

zákazníkem. 

Jak dlouho jste na trhu a jak se vám 

podařilo tak expandovat? Hraje v tom 

jistě roli dobrá znalost evropského 

trhu. Co především ovlivňuje konku-

renceschopnost?

Na trhu firma působí od roku 1992. Bě-

hem více než dvacetileté dynamické exis-

tence zvýšila kapacitu líhní z původních 

10 milionů více než šestnáctinásobně. Je 

vybudována soběstačná kapacita vlast-

ních odchovů a chovů, do kterých ročně 

nakupujeme 2 miliony rodičů.

Pro udržení konkurenceschopnosti je 

nutná nejen dobrá znalost trhu, ale i zajiš-

tění optimální kvality produkce a udržení 

nízkých výrobních nákladů. 

Co krmivo, které má vliv na dobrou 

snášku a kondici nosnic? Odkud kr-

mivo kupujete a během let jste třeba 

měnil složení krmiva nebo je to jednou 

dané a neměnné?

Krmivo je velmi důležitým faktorem, kte-

rý ovlivňuje kondici a produkci nosnic. 

V současné době nakupujeme krmivo 

od společností De Heus, Afeed, Lukrom, 

ZZN Svitavy a dalších. Vyrábějí pro nás kr-

mivo podle přesně specifikované recep-

tury, jejíž složení průběžně kontrolujeme 

a souběžně hlídáme i kvalitu a zdravotní 

nezávadnost krmné směsi.

Vaše líhně se vyznačují velmi moder-

ním provozem, budete přesto na nich 

ještě něco měnit a modernizovat nebo 

rozšiřovat provoz?

Modernizace našich provozů probíhá ne-

ustále. Kromě nových zařízení v líhních 

plánujeme i rozsáhlé investice do moder-

nizace našich chovů a odchovů v rozsahu 

desítek milionů korun.

V EU se nyní stále hovoří o nutnosti 

hledat nová odbytiště. Je to i vaše 

snaha?

Samozřejmě že jsme neustále v jednání 

s novými obchodními partnery a hledáme 

další možná odbytiště naší produkce. Nic-

méně naše kapacity jsou na rok 2015 zcela 

vyprodány.

Eugenie Línková

MACH DRŮBEŽ A.S. LITOMYŠL

www.mach.lit.cz

Zleva je na snímku Ing. Jiří Mach a Jerry 
Moye (prezident Cobb Vantress Inc.)

Letos by jen násadových vajec měla společnost 
Mach Drůbež prodat na 125 milionů kusů

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY a. s. 
výrobce Korunního cukru 
Korunní cukr je na trh je dodáván ve velko- i malospotřebitelském balení 

v druzích krystal, krupice, moučka a cukerní speciality, 

jako je želír, kandys, třtinový cukr a další.

 

Moravskoslezské 
cukrovary, a. s. 
Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel. 515 209 333, Fax 515 229 196, e-mail: hrusovany@agrana.com www.korunnicukr.cz

v dr

jajakko
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kvalitní krmivo, které spolu s krůtím masem 

finalizujeme v zahraničí,“ říká Hečlo a počí-

tá. „Na jeden kg vyprodukovaného masa je 

potřeba přibližně 2,7 kg krmných směsí. My 

nakupujeme krmení v ZZN Pelhřimov, které 

dle mého mínění a zkušeností je v republice 

nejkvalitnější. U některých zástavů dosahuje-

me i 2,51 kg konverze na jeden kilogram.

V porovnání s vepřovým a kuřecím výkr-

mem jsou krůty nejstabilnější a ekonomicky 

nejvýhodnější,“ libuje si chovatel a dodává, 

že právě u prasat a kuřat se nejvíce negativ-

ně projevilo ruské embargo.

V České republice v současné době ne-

existuje po ukončení činnosti jatek ve firmě 

Adex Tachov velký zpracovatel krůt, což je 

chyba. Podle Stanislava Hečla selhal lidský 

faktor, kdy špatný marketing sehrál svou 

roli i v tomto případě. „Na pracovních schůz-

kách jsem navštívil řadu zemí na evropském 

kontinentě a jednal s manažery větších a vel-

kých firem. Pokud jde o agrární trh, všude 

se klade velký důraz na prodej zboží, ne jen 

na jeho výrobu a každá z navštívených firem 

měla i velké obchodní oddělení s dokonalým 

průzkumem trhu okolních zemí a s vazbou 

na různá odbytiště ve světě .Důraz se stejně 

tak klade i na průzkum dovozů. U nás v tomto 

směru stále velmi pokulháváme,“ posteskl 

si Hečlo. „Všude je prosazovaná zásada, že 

výroba je pomocným nástrojem obchodu. 

Bohužel v Čechách je to mnohdy obráceně 

a výroba tlačí na to, co má obchod prodávat. 

To je právě cesta do pekel. V zásadě bychom  

měli více prostoru věnovat marketingu a ob-

chodu, dobrým nápadům a inovaci. Taky 

učinit vše pro co největší expanzi, nejsme 

určitě horší než kupříkladu Poláci a Němci, je 

to lenost a nepružnost,“ říká na závěr Stani-

slav Hečlo. On sám je ale důkazem toho, že 

dobré podnikání s potřebnými informace-

mi se v oboru vyplácí a i dost podceňovaný 

výkrm krůt se nemusí bát expanze.

Eugenie Línková

drůbežnictví

Embargo vůči Rusku 
a kurz koruny posílily 
trh s krůtím masem
Embargo EU vůči Rusku mělo vliv na ceny zemědělských 
komodit i potravin a ne vždy jen záporný. Podle majitele 
firmy U.T.F.,s.r.o. (United Turkey farms) Ing. Stanislava Hečla 
mají producenti krůt nyní dobré časy. 

„V porovnání s vepřovým a kuřecím výkrmem 

jsou krůty nejstabilnější a ekonomicky nejvý-

hodnější,“ říká Hečlo. Jeho firma obhospo-

dařuje několik areálů chovů krůt převážně 

v Pardubickém a Středočeském kraji. „Záro-

veň se staráme o dodávky krůt od německé 

firmy Morgut – Kartzfehn, což jsou největší 

líhně v Evropě s roční produkcí 24 000 000 

krůťat. Taky děláme servis pro jiné chovate-

le s dodávkami na německá a polská jatka,“ 

vysvětluje Stanislav Hečlo.

„Pokud budeme mluvit o dopadech embar-

ga na Rusko, tak v oblasti krůt to vyznělo pro 

nás velmi pozitivně a to z důvodu, že na ev-

ropský trh dříve směřovalo velké množství 

krůtího masa z Brazílie. Po vyhlášení sankcí se 

toto maso z valné části přesunulo do Ruska. 

Důvod je jediný, cena. V Rusku brazilští vývoz-

ci inkasují o 1,2 € na kilogramu více než v ze-

mích EU. Tento výpadek na evropském trhu se 

projevil vyšší cenou za živá zvířata. Obzvláště 

v Polsku se chytli příležitosti a meziročně 

zvýšili zástavy zvířat a to tak , že v roce 2013 

jich v Polsku bylo 31 200 000 a v roce 2014 už 

dokonce 35 480 000 kusů“, dodává.

Vliv koruny na hospodaření producentů 

krůt měl obrovsky kladný dopad. Dnes je 

výkupní cena za kilogram živé váhy krůty 

zhruba 1,48,-€ a při změně kurzu to dělá 

v současné době více jak 3 Kč na 1 kilogra-

mu živé váhy krůty. Firma U.T.F. produkuje 

v současné době zhruba 1 500 000 kg krůtí-

ho masa v živé váze ročně, takže matemati-

ka je jednoznačná. Celkem 95 % krůt, které 

jsou v ČR vyprodukovány, směřuje na jatka 

do Německa nebo do Polska. Zpětně se 

z obou těchto zemí zásobuje i český trh, 

takže české krůty - nebo jejich část končí 

v mase na tuzemském trhu po porážce 

v zahraničí.

O krůtí maso navíc spotřebitelský zájem 

roste a proto má Stanislav Hečlo zájem 

rozšířit chovy. „V současné době je to velmi 

ekonomicky výhodné a s jakýmkoliv pro-

padem zájmu nelze ani v dohledné době 

počítat. Proto hledáme takové prostory, jako 

jsou nevyužívané zemědělské objekty, které 

bychom chtěli revitalizovat a dále rozvíjet for-

mou hal s chovem krůt. Sousední Poláci nespí 

a jsou pořád minimálně o krok dopředu, ti 

na tuto poptávku evropského trhu zareago-

vali okamžitě,“ pochvaluje mrštné sousedy 

Hečlo. Spočítali si nejen výhodnost chovů 

s prodejem krůtího masa, ale i vliv na růst 

spotřeby vlastních krmiv. I to přináší domá-

cí ekonomice zemědělských firem profit. 

Firma Stanislava Hečla nakupuje pro výkrm 

krůt v ZZN Pelhřimov. „Je to české, velmi 

Přijímáme 
zodpovědnost…

Premiové krůty z Kartzfehnu

Kartzfehnský výzkum: stále o krok napřed!

…nelze 

jenom chtít. 

Musí se 

to umět.

Jako největší nezávislý rozmnožovací podnik krůt v Evropě a pionýr v chovu krůt v Německu se díváme zpět na 50 let 

zkušeností. Solidní tradice růstu a inovací díky vlastnímu výzkumu tvoří základ pro prvotřídní prémiovou kvalitu a servis. 

Stoprocentně vlastní rodičovská zvířata v Německu a nejlépe vzdělaní spolupracovníci garantují nevyšší bezpečnost celé-

ho výrobního procesu, od rodičovských zvířat přes krůtí vejce až po krůťata.

Přijímáme tuto zodpovědnost. Protože to chceme.

Moorgut Kartzfehn von Kameke GmbH & Co. KG

Kartz-v.-Kameke-Allee 7 • 26219 Bösel • Tel. 04494 88188

Trh s krůtím masem 
Dříve se vozilo z Brazílie maso do EU a následně do Ruska 

Současné vývozy z Brazílie znázorňuje šipka vpravo

Zdroj: MEG – tržní bilance vajec a drůbeže 2014 

Ing. Stanislav Hečlo
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výroba potravin

Poctivé těstoviny z Vysočiny

Horizont vyrábí těstoviny jako jeden ze seg-

mentů své činnosti. Jeho sídlo v Jihlavě má 

právě tam i vlastní výrobnu. Kdo by čekal 

obrovské výrobní haly a nejrůznější stroje, 

zabírající velké prostory, tak by se zatraceně 

zmýlil. Horizont vsadil na spolehlivou tech-

niku a celá výroba se odehrává na jednom 

jediném robotickém stroji, který obsluhuje 

a denně pečlivě ošetřuje tým zkušených 

a hbitých pracovnic.

Surovinou pro výrobce Horizont jsou 

pouze základní dvě věci: voda a mouka. 

Těstoviny jsou bezvaječné a žlutá barva je 

zajištěna přírodní cestou – jako barvivo se 

přidává do těstovin kurkuma, kterou jistě 

řada hospodyněk zná i z domácího použití 

– jako snad jediné koření původem z Orien-

tu je až neuvěřitelným přírodním barvivem, 

má zajímavou jemnou vůni, ale minimální 

chuť, která při použití v malém množství 

prakticky vymizí. Kurkuma prostě víc barví 

než chutná. A právě této vlastnosti využil 

Horizont při svém osvědčeném receptu. Tři 

základní suroviny naměřené ve správném 

poměru zajistí dokonalou barvu i chuť. 

Těstoviny jsou zdravé, neobsahují tolik za-

vrhovaná „éčka“ a navíc se ani nerozvařují. 

„Vyrábíme celkem 16 druhů těstovin, urče-

ných pro běžný jídelníček, tedy jako přílohu 

či saláty, zapečené pokrmy a podobně, a dále 

zavářkové těstoviny, které se mohou použít 

do polévek. Těstoviny jsou navíc cenově do-

stupné a pokud je neseženete přímo ve vašem 

obchodě, pak doporučujeme navštívit strán-

ky družstva http://www.horizont-vd.w1.cz 

a těstoviny si nechat poslat poštou. Sice 

zaplatíte pár korun navíc na poštovném, ale 

zase ušetříte na ceně balení a především se 

budete stravovat zdravě, bez příměsí chemi-

kálií obsažených ve výrobcích od mnohdy 

neidentifikovatelných výrobců,“ říká Věra 

Zemanová, místopředsedkyně družstva 

Horizont Brno, pobočka Jihlava.

Těstoviny Horizontu zůstávají několik 

měsíců naprosto bez závad, což je dáno 

technologií výroby, surovinami a přede-

vším důkladným sušením výrobků, na kte-

rých pak není prakticky nic, co by se mohlo 

zkazit.

„Ráda se pochlubím i novinkou určenou 

milovníkům sladkých těstovin. Vyrábíme 

jeden druh s příměsí skořice. Těstoviny mají 

tmavší odstín a nádherně voní, takže pří-

mo lákají ke sladkému zpracování, nebo 

alespoň k posypání cukrem, mákem, tvaro-

hem, kakaem, jogurtem či další pochutinou 

a na světě je tak oběd či večeře za pár minut. 

Závěrečné polití máslem a pocukrování dodá 

jistě těstovinám správný chuťový šmrnc,“ 

prozrazuje Věra Zemanová. Odběrateli 

těchto těstovin jsou především jídelny 

a nemocnice, ale i soukromé subjekty. 

Zboží je možné si objednat prostřednictvím 

internetu nebo ho zakoupit ve firemní 

prodejně. „Do supermarketů ani do českého 

družstevního řetězce COOP nedodáváme, 

neboť se nedostaneme na jimi požadované 

podmínky. Nedostali bychom se pak na cenu, 

za kterou chceme výrobky prodávat,“ dodává 

Věra Zemanová. Provozovna existuje již 

od roku 2002. Na obaly má českého doda-

vatele, který zajišťuje jejich výrobu v Itálii. 

V současné době jsou obaly inovované, aby 

splňovaly aktuální předpisy – obal musí 

nově obsahovat přesné složení potraviny 

včetně obsahu alergenů. Tím, že se ale oba-

ly vyrábějí v Itálii, vyjdou paradoxně levněji, 

než od tuzemských výrobců. Trvanlivost 

těchto těstovin je jeden rok od data výroby. 

Je to dáno i minimem použitých surovin. 

Roční doba použití je samozřejmě závislá 

i na podmínkách – tedy uskladnění v krabi-

ci v přiměřené teplotě, ve stínu atd. Nejvíce 

na odbyt jdou vřetena, kolena a vlasové 

nudle na zavářku.

Od výroby barevných druhů těstovin 

v družstvu Horizont upustili. „Nechceme 

při výrobě používat žádné chemické přísady, 

barvili jsme je barvivem z červené řepy či špe-

nátu. Bohužel ale těmito přírodními metoda-

mi bez použití stabilizátorů nelze dosáhnout 

takových vzhledových výsledků, aby výrobek 

zákazníka zlákal ke koupi. Volíme tedy cestu 

klasických těstovin a jediné barvivo, které po-

užíváme, je již zmiňovaná kurkuma,“ uvedla 

Věra Zemanová.

Eugenie Línková

 foto Jana Henychová

Těstoviny, ať již české či zahraniční výroby, se dlouhá léta neomezují pouze na tradiční 
kolínka, špagety či zavářkové nudle do polévek, ale výrobci je chrlí v neuvěřitelných 
tvarech, velikostech i barvách. Jak si vybrat v širokém spektru nabídky v supermarketech 
a potravinářských obchodech a přitom preferovat zdravý výrobek? Máme pro vás tip – zkuste 
těstoviny z Vysočiny od českého výrobce Horizont Brno, jeho jihlavské pobočky.

Na snímku vlevo je Alena Miksová, vedoucí 
provozu s výrobou těstovin a vpravo je Věra 
Zemanová, místopředsedkyně družstva

KONTAKT:
HORIZONT výrobní družstvo Brno
R. Havelky 21, 586 01 Jihlava 
http://www.horizont-vd.w1.cz

Horizont - výrobní družstvo je držitelem certifikátu 
ISO 9001:2008. Zaměstnává 80 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením a poskytuje náhradní plnění 
za odebrané těstoviny.
Rozvoz těstovin je 
možný v kraji Vysočina 
a cestou z Jihlavy 
do Brna, kam jezdí 
firemní auto každý den. 
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Budova s výrobou těstovin v Jihlavě Detail stroje s matricí na kolínka

Výstavka těstovin z Jihlavy
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Jen namátkou jsme vybrali profese z oblasti finali-
zace zemědělské produkce a nebo z rodinných po-
travinářských firem. Je to kupříkladu drůbežář, který 
na podestýlce, což není u velkochovů běžné, chová 
kuřata. K finalizaci této produkce potřebuje ale po-
rážku na bio drůbež s velmi přísnými parametry. Má 
dobrý podnikatelský projekt, potřebuje ale záruky. 
Nyní se mu naskýtá možnost využít nového progra-
mu Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Totéž lze říci a nabídnout majiteli rodinné pekárny, 
který by rád přikoupil další linky a techniku pro roz-
šíření výroby . Má určitou vizi do budoucna, potře-
buje si ale na to půjčit peníze, což není vždy až tak 
jednoduché.

A co teprve třeba producenti ryb s jejich zpracová-
ním. Nebo výrobci různých polotovarů zdravé výži-
vy a nebo řezníci, kteří expandují a rozšiřují výrobu 
a s ní i odbyt. Příkladů je řada a možností hned ně-
kolik. Jak ministerstvo zemědělství, tak ministerstvo 
průmyslu a obchodu v poslední době přináší doslova 
plejádu nabídek pomocné ruky a jsou to nejen pro-
jekty s možností dotace, ale i zajímavé formy půjček, 
o nichž detailně přinášíme informace.

 Text a foto (zb)

rozhovor

Nový program Českomoravské 
záruční a rozvojové banky počítá 
i s podnikateli v potravinářství

Od kdy přijímá banka (ČMZRB) žá-

dosti a jaká je možná výše úvěru pro 

malou nebo střední potravinářskou 

firmu?

Žádosti o záruky za úvěry pro financování 

projektů především malých podnikatelů 

k první výzvě programu ZÁRUKA 2015 až 

2023 banka přijímá od 24. února 2015. 

Ve zjednodušeném režimu vyřizování lze 

poskytnout záruku k úvěru až do výše 

10 mil. Kč. Standardní postup vyřizování 

žádosti umožňuje poskytnout záruku až 

30 mil. Kč, což v závislosti na procentu 

ručení dává možnost použít záruku k úvě-

rům 40 - 50 mil. Kč. 

Podle zprávy ministerstva průmyslu 

a obchodu v prvních letech programu 

bude moci tento fond zaručit úvěry 

až do výše 5,3 miliardy korun. Kam žá-

dosti posílat a co je třeba k ní doložit?

Žádosti o podporu přijímají všechny po-

bočky ČMZRB. Jejich přehled je uveden 

internetové adrese banky, stejně tak jako 

formuláře žádosti o podporu a pokyny pro 

její předložení. Každá žádost má uveden 

okruh požadovaných příloh. Ve zjednodu-

šeném režimu vyřizování je důležitá stručná 

charakteristika projektu, příloha s požadav-

ky na výši záruky a prohlášení k posouzení 

podmínek po poskytnutí podpor malé-

ho rozsahu (tzv. de minimis). Pro záruky 

ve standardním režimu posuzování se 

vyžadují ještě další přílohy týkající se pro-

jektu i žadatele. Jejich okruh a obsah jsou 

obvykle velmi podobné těm, které po ža-

dateli žádá úvěrující banka. Podrobnosti lze 

nalézt na www. cmzrb.cz.

Žádosti o záruky 

přijímají pobočky 

ČMZRB od poslední-

ho únorového týdne. 

Za jak dlouho se běž-

ně dá proces vyřízení 

žádosti uskutečnit?

Doba vyřízení žádosti 

o záruku závisí na typu produktu a kvalitě 

zpracování žádosti. V případě S-záru-

ky (individuální) a S-záruky s finančním 

příspěvkem vyřizované ve standardním 

režimu jde obvykle o 4 týdny, u M-záruky 

(portfoliové) je doba obvykle 5 pracovních 

dnů. Tato záruka se poskytuje zjednodu-

šeným postupem, což zaručuje její rychlé 

vyřízení. Tuto žádost o záruku je možné 

podat i e-mailem.

Rychlost vyřízení může podnikatel pozi-

tivně ovlivnit úplností a kvalitou předlože-

ných podkladů.

Pokud podnikatel má již u jiné ban-

ky úvěr nebo čerpá z fondů EU, je tím 

automaticky zamezena možnost žá-

dosti záruk u ČMZRB?

V případě, že žadatel na konkrétní projekt 

čerpá či chce čerpat dotaci z prostředků 

EU, jsou rozhodující pravidla pro poskyt-

nutí dotace, která v některých případech 

mohou bránit poskytnutí jakékoliv veřejné 

podpory na stejný projekt, či jeho způ-

sobilé výdaje. Záruční program takový 

zákaz neobsahuje. Důležité je též v těchto 

případech, aby byla dodržena pravidla pro 

poskytování veřejné podpory.

Zadluženost podnikatele u jiné banky 

může ovlivnit rozhodování o poskytnutí 

záruky v případě záruk poskytovaných 

ve standardním režimu posuzování. Není 

však zásadní překážkou, která by žadatele 

automaticky diskvalifikovala. 

Na co lze úvěr získat a na co ne? Kdy 

automaticky nemůže podnikatel počí-

tat s podporou?

Podnikatelé do 50 zaměstnanců mohou 

získat individuální záruku ve výši až 30 mil. 

Kč k úvěrům na pořízení a rekonstrukci 

dlouhodobého hmotného majetku nebo 

koupi provozovny. U portfoliové záruky 

k úvěru do 10 mil. Kč je okruh finan-

covatelných výdajů rozšířen o možnost 

pořízení drobného nehmotného majet-

ku a pořízení zásob. Podporovány jsou 

projekty především ve zpracovatelském 

průmyslu vč. potravinářského průmyslu, 

stavebnictví, obchodu, ubytování, stra-

vování, dopravě, skladování, informační 

a komunikační činnosti, profesní, vědecké 

a technické činnosti, vzdělávání, zdravotní 

a sociální péče a další vybrané obory. Pod-

poru nelze poskytnout k úvěrům určeným 

na splacení dříve poskytnutých úvěrů či 

k činnostem zaměřeným na pronájem po-

řízeného majetku. 

Do jaké procentní výše jistiny zaru-

čovaného úvěru budou vaší bankou 

poskytovány záruky? Jsou nějaké 

varianty v půjčce a rychlosti vyřízení 

žádosti případně procentní výše?

Záruku vyřizovanou standardním postu-

pem (označována jako S – záruka), kde je 

nutno vyhodnotit riziko poskytnutí záruk 

jak na straně úvěrující banky, tak i na straně 

naší banky jako ručitele, lze poskytnout až 

do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 

30 mil. Kč. Ve zjednodušeném režimu (tzv. 

M- záruka) je ručení možné až do 70 % jis-

tiny zaručovaného úvěru. Jeho výše nesmí 

přesáhnout 10 mil. Kč.

Ve zprávě MPO k tomuto tématu se 

uvádí nově záruka sociálním podni-

katelům (kterým budou poskytovány 

i finanční příspěvky až do výše 10 % 

zaručovaného úvěru, ale maximálně 

do 500 000 korun). Týká se to i podni-

katelů, kteří vyrábějí kupříkladu potra-

viny v tak zvaných sociálních dílnách, 

kde zaměstnávají handicapované lidi?

Podnikatelé, kteří zaměstnávají alespoň 

30 % osob se zdravotním postižením, osob 

bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané 

a další sociálním vyloučením ohrožené 

skupiny osob a splňují některé další pod-

mínky (podrobnější vymezení ve Výzvě 

programu) mohou být považováni za soci-

ální podnikatele.

Co byste na závěrem doporučil 

k podání této žádosti pod dojmem 

zkušeností z předchozího období 

a poskytování těchto úvěrů?

Podnikatel byl měl být schopen o budoucí 

úspěšnosti svého projektu i reálnosti řešení 

pro případ neúspěchu projektu přesvědčit 

úvěrující banku. Jasné formulování názvu 

a cílů projektu je základním krokem. 

Dále by měl posoudit, zda jsou splněna 

kritéria malého, popř. středního podnikate-

le. Mít platné oprávnění k provádění pod-

porované činnosti, ve které je realizován 

projekt.

Záruky za bankovní úvěry poskytujeme 

pro všechny podnikatele, včetně těch za-

čínajících. Podnikatelé by se tedy neměli 

vzdávat svých zajímavých myšlenek.

Vše potřebné k podání žádosti o záruku 

je uvedeno na www. cmzrb.cz.

Eugenie Línková

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
ve spolupráci s Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo nový 
program „Záruka 2015 – 2023“ pro poskytování 
záruk za úvěry pro malé a střední podniky. 
Týká se to samozřejmě i potravinářských 
firem. O bližší informace jsme v rozhovoru 
požádali Ing. Lubomíra Rajdla CSc., náměstka 
generálního ředitele ČMZRB.

Náměstek Ing. Lubomír Rajdl, CSc.

Koho se podpora týká
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„Na loňských výsledcích se podílel přede-

vším export, který se zvýšil o 6 % na úroveň 

813 000 hektolitrů a byl nejvyšší v naší 

historii,“ říká Ing. Robert Chrt, obchodní 

ředitel Budějovického Budvaru. „Dokázali 

jsme významně zvýšit prodej na našich 

nejdůležitějších trzích v Německu a na Slo-

vensku a k navýšení došlo také v mno-

ha dalších zemích. Navíc jsme vstoupili 

i na zcela nová obchodní teritoria,“ dodává 

Robert Chrt. Loni se tak počet exportních 

zemí zvýšil o pět na celkových 70. Pivovar 

začal nově vyvážet například do Repub-

liky Kongo, Keni nebo Thajska. Pro srov-

nání, v roce 1991 vyvážel pivovar pouze 

do 18 států.

Zvýšení objemu prodeje spolu se slab-

ším kurzem české koruny se příznivě 

projevilo v nárůstu tržeb za pivo. Ty se 

meziročně zvýšily o 7% na celkových 

2,3 miliardy Kč.

Pivovaru se dařilo i v jiných oblastech:

 na trh bylo uvedeno několik novinek 

a sezónních piv, z nichž nejzajímavější je 

bezesporu superspeciální pivo B:CRYO

 byl úspěšně dokončen redesign všech 

obalů pro značku Budweiser Budvar

 vítězstvím skončily významné soudní 

spory o značku Budweiser v Portugalsku 

a Norsku

 Česká a moravská pivovarnická akade-

mie přidělila Budějovickému Budvaru 

svou Výroční cenu za rok 2013 

 světlý ležák Budweiser Budvar B:ORIGI-

NAL obdržel Výroční cenu 2014 časopisu 

Pivo, Bier & Ale za dlouhodobě vysokou 

kvalitu piva

 světlý jedenáctistupňový ležák Pardál 

Echt získal bronzovou medaili v prestižní 

soutěži World Beer Cup® 2014

Budějovický Budvar, n. p., patří mezi nej-

populárnější turistické cíle na jihu Čech. 

Potvrzují to i údaje zveřejněné Národním 

památkovým ústavem. Budějovický Budvar, 

n. p., se podle nich loni umístil na šestém 

místě mezi nejvíce navštěvovanými turistic-

kými objekty v Jihočeském kraji.

„Pivovar loni navštívilo 47 097 lidí, to je 

o 12 % více než v roce 2013. Turisté pochá-

zeli ze 77 zemí. Nejvíce jich přijelo z Němec-

ka, na druhém místě byla Česká republika 

a na třetím místě Rakousko,“ říká Tomáš Olej-

ník, vedoucí divize Gastro z Budějovického 

Budvaru. Podíl hostů z německé jazykové 

oblasti činil loni 41%. Čeští turisté měli po-

díl 22 procent.

„Návštěvníci u nás oceňují především to, 

že se pohybují přímo ve výrobních prosto-

rách pivovaru a nikoliv v umělém zábavním 

parku pro turisty. Mohou vidět výrobu piva 

z bezprostřední blízkosti a pozorovat za-

městnance při práci,“ dodává Tomáš Olej-

ník, vedoucí divize Gastro z Budějovického 

Budvaru. Exkurze pivovarem vedou odbor-

ně vyškolení průvodci s výkladem v češti-

ně nebo dalších šesti světových jazycích. 

„Nejoblíbenější částí prohlídky pro návštěv-

níky starší 18 let je ochutnávka nepastero-

vaného a nefiltrovaného ležáku Budweiser 

Budvar z tanku v ležáckém sklepě, dětem se 

nejvíce líbí stáčírna lahví se dvěma roboty,“ 

uzavírá Tomáš Olejník. 

Návštěvnické centrum Budějovického 

Budvaru nabízí již od roku 2005 zábavu 

i poučení při prohlídkách výrobních prostor 

pivovaru a poskytuje řadu dalších služeb. 

Přímo v areálu funguje „Pivnice Budvar“, 

ve které mohou návštěvníci kromě doko-

nale ošetřeného piva ochutnat především 

gastronomické speciality české kuchyně. 

Nabídku služeb doplňují prodejna piva 

a suvenýrů a také komplexně vybavené 

prostory pro firemní školení či společenské 

akce. Letos na jaře bude po celkové rekon-

strukci znovu otevřena multimediální expo-

zice „Příběh budějovického piva“. 

Pivovar je návštěvníkům přístupný každý 

den od 9 do 17 hodin na základě předchozí 

telefonické či e-mailové objednávky. 

(zb)

pivovarnictví

Budějovický Budvar 
má za sebou úspěšný obchodní rok
Pivovar Budějovický Budvar zvýšil v roce 2014 prodej piva meziročně o 2,5% na objem 
1 457 000 hektolitrů. To byl zároveň nejvyšší roční výstav v historii pivovaru, tedy během 
119 let existence pivovaru. Na dobrých obchodních výsledcích se podílel především 
export. Do 70 zemí bylo vyvezeno 813 000 hektolitrů piva, tedy o 6% více než v roce 
2013. Tržby pivovaru vzrostly meziročně o 7% na hodnotu 2,3 miliardy Kč.

Návštěvníci mohou vidět výrobu piva z bezprostřední blízkosti Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru nabízí již od roku 2005 
zábavu i poučení při prohlídkách výrobních prostor pivovaru

mlékařství

Hlinecká mlékárna je známá nejen 
řadou Tatra mléčných výrobků, boduje i zmrzka
V minulém Potravinářském obzoru a následně i v Agrárním 
obzoru jsme přinesli reportáže z největší mléčné farmy. 
V září slavnostně střihal pásku v obci Uhelná Příbram 
na Havlíčkobrodsku i Andrej Babiš, tentokrát v roli majoritního 
akcionáře Agrofertu, který je vlastníkem tohoto provozu v ČR. 

V pětici mužů, kteří stáli na startu nové éry 

farmy s chovem více než 1 200 krav, byl 

i ředitel Mlékárny Hlinsko, která produkuje 

výrobky pod značkou Tatra, Jiří Tvrdík. I ta je 

součástí Agrofertu a k ní právě budou smě-

řovat mlékárenské cisterny s tímto mlékem. 

V rozhovoru ředitel Tvrdík prozradil víc.

Jak jste spokojeni s kvalitou mléka 

z tohoto moderního kravína a za kolik 

korun nakupujete nyní jeden litr?

Ano, s kvalitou jsme spokojeni. Z nového 

kravína k nám svážíme mléko standardní 

kvality. Věřím, že se časem bude objem 

i kvalita jenom zlepšovat.

Mléko vykupujeme za stejnou cenu jako 

od ostatních farem. Konstrukci ceny máme 

pro všechny dodavatele stejnou. Myslím, že 

loňský, rekordní rok byl pro zemědělce veli-

ce příznivý. Bohužel letošní rok již tak dobrý 

nebude a cena rozhodně klesne.

Jste k zemědělcům ze sesterské 

divize stejně přísní jako k dalším doda-

vatelům a co během porad probíráte? 

My jsme přísní úplně stejně ke všem. Nena-

zval bych ale náš postoj přísností, ale sna-

hou o maximální kvalitu. Rozbory děláme 

samozřejmě denně a pokud zaznamenáme 

jakoukoli odchylku od normálu, okamžitě 

na danou farmu voláme a odchylku spo-

lečně řešíme. V tomto směru musím ocenit 

spolupráci s našimi dodavateli, u kterých 

se nám nikdy nestalo, že bychom narazili 

na odmítavý postoj k řešení problémů. 

Jsme rádi, že snaha o maximální kvalitu do-

dávaného mléka je oboustranná.

Nejen na Chrudimsku, kam spádově 

patří i Tatra mlékárna, jsou vaše pro-

dejny se zmrzlinou. Jak je oblíbená 

a konkurenceschopná? Kolik už těchto 

prodejen máte, je vidět i pojízdná pro-

dejna a jaké množství zmrzliny děláte? 

Je to italská receptura?

Je výborné, že je pojízdná prodejna vidět 

a spotřebitelé to vnímají. V sezóně je v per-

manenci od rána až do pozdního večera. 

Prodejnu máme ale jen jednu a více jich 

prozatím neplánujeme. Chceme rozšiřovat 

počet pevných prodejen a stánků, kterých 

je aktuálně několik stovek. Naše zmrzka 

konkurenceschopná rozhodně je. Meziroč-

ní růst prodejů jsme, i přes špatné počasí 

v srpnu, měli 30% a pro letošek plánujeme 

50%. Receptura není italská, ale čistě naše 

česká. Všechny příchutě jsou pouze mléčné, 

žádné přídavky rostlinných tuků. Myslím, že 

to zákazníci oceňují, vidíme to na rostou-

cích prodejích. Letos uvedeme na trh další 

tři nové příchutě.

Jste známí ale především Tatra mlé-

kem a různými obdobnými výrobky 

ať už v plechovkách nebo tubách. 

Kolik tohoto segmentu ročně vypro-

dukujete a jak je tomu s konkurencí 

s polskou obdobou, kterou nabízí 

hlavně řetězec Lidl?

Kolik čeho vyrábíme, vám samozřejmě 

neřeknu, konkurence nespí. My musíme 

být konkurenceschopní nejen vůči polské 

konkurenci, ale konkurenci obecně. Proto 

neustále investujeme jak do modernizace 

výroby, tak do rozšíření výrobkového port-

folia, abychom byli konkurenceschopní 

nejen teď, ale i za několik let.

Mělo na vaše hospodaření vliv em-

bargo EU vůči Rusku?

Přímý vliv na nás sankce neměly, do Ruska 

jsme nevyváželi. Druhotný dopad na nás 

ale samozřejmě je, jako na ostatní. Tím, že 

Rusko neodebírá mléčné výrobky z Evropy 

způsobuje přebytek mléka na trhu a tím 

pádem dochází k tlaku na cenu. To my jako 

komoditní mlékárna cítíme velice silně.

Čím letos chcete překvapit náš trh?

Na letošní rok samozřejmě chystáme něko-

lik novinek, ale konkrétní nebudu. Jak jsem 

již říkal, konkurence nespí a my ji nechceme 

napovídat, s čím přijdeme. 

Eugenie Línková

Denně se nadojí 30 tisíc litrů 
mléka v největším českém 
kravíně v Uhelné Příbrami, která 
patří společnosti ZS Vilémov, a.s. 

A co s takovými 30 000 litry 
mléka můžete udělat? Například 
pokrýt roční spotřebu téměř 500 
obyvatel České republiky nebo 
vyrobit přes 4 000 kg sýra. 

331/2015  Potravinářský obzor 

Ředitel mlékárny Hlinsko, která produkuje 
výrobky pod značkou Tatra, Jiří Tvrdík.
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obchod

Národní cena kvality 
za rok 2014 patří Aholdu
O společnosti Ahold Česká republika jsme v uplynulém 
období slyšeli ze zpráv a článků v médiích opakovaně 
řadu pozitivních sdělení. Ahold stručně řečeno boduje. 

V čem spočívá tajemství úspěchu, to již vy-

světluje v rozhovoru ředitel kvality společ-

nosti Ahold Ing.et.Ing.Pavel Mikoška, CSc.

Můžete, prosím, pane řediteli před-

stavit nově vytvořený svazek řetězců 

Ahold a Interpar? Jestli se nemýlím, 

tímto spojenectvím docílíte nejširší zá-

běr na trhu s potravinářským zbožím.

Společnost Ahold Česká Republika dlou-

hodobě usiluje o co nejlepší pokryvnost 

území České Republiky prodejnami Albert, 

protože jenom tak jsme schopni nabídnout 

naše služby zákazníkům ve všech místech 

naší republiky. V současné době totiž již 

neplatí, že zákazník je za nákupem čerstvých 

a kvalitních potravin ochoten také cestovat 

do vzdálenější oblasti nebo přes půl měs-

ta. Současný životní styl to neumožňuje. 

Lidé tráví velké množství času v práci, kde 

většinou také pracují s velkým pracovním 

nasazením a zbývající čas pak chtějí trávit se 

svými blízkými a se svými rodinami, případ-

ně jej chtějí věnovat činnostem, které je baví 

nebo jim přinášejí nějaké další vyžití. Čas 

strávený nakupováním je pro většinovou 

část společnosti časem, který respektují jako 

nutnost k zajištění svého normálního fun-

gování. Z tohoto pohledu je tedy dokonalá 

pokryvnost území prodejnami naší značky 

Albert to nejlepší, co můžeme pro zákazníky 

udělat. Platí to tak ale bez výjimky pouze 

tehdy, když mají nebo budou mít zákazníci 

naše prodejny Albert rádi a rádi se do nich 

budou také vracet. Z ohledem na nasyce-

nost trhu nabídkou maloobchodních prode-

jen s potravinami jsme ale nechtěli jít cestou 

„dalšího zahušťování trhu“ a proto, když se 

objevila možnost odprodeje společnosti 

SPAR, tak jsme tuto možnost využili.

Získali jste na podzim roku 2014 

jedinečné a prestižní ocenění. V je-

diné soutěži firem pořádané v ČR 

podle mezinárodně platných pravidel 

- Národní ceně kvality ČR v jubilejním 

20. ročníku získal Ahold Czech Repub-

lic ocenění "Excelentní firma". Jaký to 

má pro vás význam?

Ano, v roce 2014 jsme získali prestižní 

ocenění „Národní cenu kvality“ v modelu 

excelence a jsme na toto ocenění velmi 

hrdí. Ocenění pro nás má velkou hodnotu, 

protože někdo skutečně nezávislý o spo-

lečnosti Ahold Česká Republika tímto říká: 

„Aholde, děláš to dobře“! Je to ale samo-

zřejmě také obrovský závazek a zodpo-

vědnost. Zodpovědnost pro našich 17 000 

zaměstnanců, aby každý den na našich 

335 prodejnách byli schopni našim zákaz-

níkům dokazovat, že si toto ocenění zaslou-

žíme. V konečném důsledku, jsou to totiž 

především naši zákazníci, kteří musí být 

s naší prací spokojeni. Tam musí směřovat 

naše největší úsilí.

Jedničkou na tuzemském trhu byl 

v roce 2011 řetězec Ahold s podílem 

9,7 procenta. Vyplývá to z odhadů 

společnosti Incoma GfK. Jak je tomu 

nyní a nakolik posílíte spojením 

s Intersparem?

Integrací společnosti SPAR získáváme pro 

Ahold 50 nových prodejen – 15 supermar-

ketů a 35 hypermarketů. Společně s našimi 

stávajícími prodejnami tak bude na konci 

dubna letošního roku v České Republice 

335 prodejen Albert. Přesná čísla obratů 

jednotlivých společností před realizací 

akvizice prodejen SPAR pro Ahold již byla 

mnohokrát publikována, nicméně koneč-

ný výsledek zcela určitě nebude prostým 

součtem těchto iniciálních čísel. Každopád-

ně platí, že je velké množství zákazníků, kte-

ří nástup prodejen Albert na bývalých nebo 

stávajících lokacích Sparu vítají, nicméně 

existují také zákazníci, kteří probíhající 

proměně z různých mnohočetných důvodů 

také netleskají. Je na nás, abychom dokáza-

li, že převáží počet těch prvních zákazníků. 

Určitě je ale pravda, že akvizice směřovala 

k posílení pozice lídra na trhu v oblasti pro-

deje kvalitních a vždy čerstvých potravin 

pro všechny skupiny zákazníků. 

Nejvíce českých potravin má u nás 

ve svých regálech COOP. Je to přes 

75%. Ahold spolu s Globusem soupeří 

zhruba 70% podílu českých potravin 

o druhé místo. Jaká je v tomto směru 

vaše obchodní strategie?

Naše obchodní strategie je jasná. Prodej 

kvalitních a čerstvých potravin pro všech-

ny skupiny zákazníků prodejen Albert. 

Významné místo v této strategii skutečně 

zaujímá naše soustředění na domácí české 

dodavatele a jejich výrobky a oboustranně 

výhodné obchodování s nimi. V uvedené 

oblasti je možné z hlediska Aholdu uvést 

řadu příkladů pro oblast čerstvého ovoce 

a zeleniny, pro oblast pečiva, lahůdek, mlé-

kárenských výrobků atd. 

Nicméně k výše uvedeným číslům lze 

také mimo jiné říct, že se jedná o přesné 

součty realizované podle nepřesné a ne-

jednotné metodiky a je potřeba je tedy brát 

s určitou rezervou. Za Ahold jsme velmi 

rádi, že číslo je tak vysoké a jsme odhodláni 

dále pracovat na dalším posilování podílu 

skutečně „českých potravin“ podle jasné 

a transparentní metodiky.

Podporu prodeje českých výrobků 

a obecně podporu českému zemědělství 

může např. také dokumentovat naše 

současná marketingová kampaň „Život 

na farmě“, která je programově zaměřená 

na to aby se především děti dozvěděli 

co nejvíce informací o tom, jak to chodí 

na farmě. Pro nás dříve narozené se o tom 

hodně hovořilo např. již ve „Slabikáři“ pro 

žáky prvních tříd základních škol. Naše 

současné děti již tyto znalosti postrádají 

a proto se probíhající marketingová kam-

paň Aholdu tuto „vzdělanostní mezeru“ 

snaží zaplnit a přiblížit tak dětem život 

na farmě, na vesnici a poučit je, jak vzni-

kají některé naše základní potraviny.

Jak jste se připravili na to, že od pr-

vého ledna vstoupila v platnost novela 

zákona o potravinách, kde se klade 

důraz na nové značení.

Snažili jsme se připravovat velmi zod-

povědně, nicméně samotný proces pří-

pravy komplikovala také skutečnost, že 

mnohé pojmy, definice a nově definované 

požadavky nebyly do poslední chvíle zcela 

jasné. A také platí, že také nyní, 2 měsíce 

poté, co tyto nové požadavky vstoupily 

v platnost, ještě není v některých přípa-

dech zcela jasno. Zodpovědně mohu říct, 

že ve společnosti Ahold nám vždy šlo o to, 

abychom pro zákazníka poskytovali o vý-

robcích nabízených k prodeji transparentní 

a úplné informace. Nová legislativa nám 

pouze dává lepší, i když ne ještě dokonalý, 

návod k tomu jak to máme správně udělat. 

Jak hodnotíte schůzky zástupců ře-

tězců s ministrem zemědělství Maria-

nem Jurečkou? Na co ministr na těchto 

jednáních klade důraz a jsou jeho po-

žadavky splnitelné a opodstatněné? 

Jaké jsou?

Schůzky s panem ministrem Jurečkou hod-

notíme jednoznačně pozitivně. Není totiž 

nic horšího, než když si partneři posílají 

svoje požadavky, poznatky náměty nebo 

připomínky přes sdělovací prostředky. 

A když je více než jeden – tedy dva nebo 

v našem případě tři (zemědělci, zpracovate-

lé, obchodníci), tak to tak chodí, že mohou 

mít na různé záležitosti rozdílné názory.

Na těchto schůzkách o těchto rozdílnos-

tech hovoříme a snažíme se dopracovat 

k přijatelným řešením. Určitě příkladem 

dobré spolupráce mezi obchodníky a pro-

ducenty byla marketingová kampaň Mze 

České vánoce“. 

Ing.&Ing. Pavel Mikoška, CSc.

Narozen 28. 4. 1960. Studium 
na Vysoké škole zemědělské 
v Brně ukončil v roce 1983, 
v roce 1991 obhájil kandidát-
skou disertační práci na téma 
„Genetika a šlechtění rostlin“ 
a v roce 2007 ukončil magister-
ské studium v oboru podniková 
ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po ukončení studia na Vysoké škole zemědělské v Brně praco-
val od roku 1983 jako samostatný vědecký pracovník ve Výzkum-
ném ústavu obilnářském v Kroměříži, od roku 1991 se specializoval 
na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality 
v potravinářství. V období 1991 – 2001 pracoval jako manažer vstu-
pu na nové trhy, manažer kvality a brand manažer pro nadnárodní 
řetězec rychlého občerstvení – firmu Burger King Corp. V uvedeném 
období zajišťoval uvedené činnosti v zemích regionu Evropa, Střední 
východ a Afrika. Od roku 2001 zajišťoval jako country manažer vstup 
firmy DS Smith na český trh. V roce 2002 založil vlastní obchodní 
firmu DS Obaly s.r.o. Od roku 2005 pracuje pro firmu Ahold Central 
Europe jako ředitel oddělení kvality, a od roku 2007 až po současnost 
pro Ahold Czech Republic jako ředitel pro kvalitu, korporátní zodpo-
vědnost a business kontinuitu. 

Ředitel kvality společnosti Ahold 
Ing.et.Ing.Pavel Mikoška, CSc.

Vloni, kdy udílení Národní ceny kvality ČR slavilo 20. ročník, získal Ahold Czech Republic ocenění 
"Excelentní firma" 

Integrací společnosti SPAR získává Ahold 50 nových prodejen. Společně se stávajícími prodejnami tak 
bude na konci dubna letošního roku v České republice 335 prodejen Albert.
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obchod

Za Ahold jsme velmi vděčni za skuteč-

nost, že pan ministr poskytl svou osobní 

záštitu našemu marketingovému projektu 

„Život na formě“. A to je vlastně to klíčové, 

na co jste se ptala ve své otázce – pan 

ministr klade důraz na podporu českého 

zemědělství. A ano, je to ze strany pana mi-

nistra Jurečky velmi opodstatněné - vždyť 

je ministrem zemědělství. 

V lednu jste na titulní straně svých 

letáků lákali spotřebitele na nákup 

o 33% levnějšího vepřového plecka, 

což je druhově velmi kvalitní maso. 

Je známou věcí, že čeští zemědělci 

mohou už dnes zásobit vlastní trh 

jen z poloviny, odkud je toto levnější 

maso a z jakého důvodu je levnější?

Maso do promocí, stejně tak jako všich-

ni naši konkurenti na trhu, zajišťujeme 

na dostupných evropských trzích - jinak 

to v současné době nejde. Je to tak proto, 

že když promujete např. tu vaši zmíněnou 

vepřovou plec, tak ji prodáte několikaná-

sobně více než při běžném prodeji – no 

a na praseti narostou a po jatečním zpra-

cování zůstanou vždy pouze dvě vepřové 

plece a konstantní podíl dalšího masa. 

Velmi nízká současná promoční cena je 

mimo jiné realizovatelná také proto, že 

na evropských trzích se vepřové maso dá 

skutečně nakoupit v některých případech 

levněji – třeba také v souvislosti s ruským 

embargem.

Máte pro letošní rok připravené 

něco spotřebitelsky zajímavého? 

Mám na mysli nějakou novinku ať 

v nabídce, tak jejím způsobu. 

Určitě. Ale nechte se překvapit. Pokud to 

má být novinka, nebo překvapení, pak se 

o tom určitě nedá hovořit předem.

Eugenie Línková

V prodejnách Aholdu převažují české uzeniny, maso a mléčné výrobky. Foto archiv Aholdu

Letošní SAMOŠKA 
proběhla v hanácké metropoli

obchod

Na 454 obchodníků a jejich dodavatelů se zúčastnilo ve dnech 21. a 22. ledna v pořadí 
již 14. kongresu SAMOŠKA. Cílem akce, kterou pořádala společnost ATOZ RETAIL 
v kongresovém centru Olomouckého hotelu CLARION, bylo inspirovat a informovat zejména 
menší obchodníky a pomoci jim tak obstát v konkurenci mezinárodních řetězců. Oficiální 
zahájení provedla Ing. Marta Nováková prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
a Ing. Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Odborný program zahájil ředitel výzkumu 

Retail&Shopper ze společnosti Incoma 

GfK Zdeněk Skála tématem budoucnosti 

prodeje rychloobrátkového zboží na in-

ternetu. Znamená hrozbu, nebo příležitost 

pro tradiční trh? Porovnal výhody nákupců 

přes internet ve srovnání s kamenným 

obchodem. Velkým tématem kongresu 

byl připravovaný zákon o elektronické 

evidenci tržeb. Co bude znamenat pro 

české obchodníky? Zákon je připravován 

na základě chorvatského modelu. Se zku-

šenostmi s jeho zavedením se s účastníky 

kongresu podělili zástupci chorvatského 

maloobchodu Jozo Džakula ze sítě Kon-

zum a Igor Vukelič, zastupující síť Diona. 

Návštěvníci kongresu mohli nahlédnout 

také pod pokličku úspěšného podnikání 

čtyř prodejen, a to prostřednictví, video 

reportáží i diskuse s jejich majiteli. Že 

i malá prodejna má šanci, dokázala na-

příklad majitelka obchodu Dobrej Špajz 

v Brně. V odpoledních sekcích moderniza-

ce obchodu se účastníci seznámili se studií 

rekonstrukce prodejny Potraviny Na Návsi. 

Kompletní přestavba prodejny přinesla 

nové zákazníky. Pokladní systém jako 

zdroj dat a rozšíření služeb pro zákazníky, 

to bylo téma technického ředitele firmy 

P.V.A. systems Radka Najmana. Jak vnímají 

obchodníci na tradičním trhu a jejich do-

davatelé vzájemnou spolupráci? O tom 

hovořil Radomír Kos konzultant firmy 

Korda&Partners.

K příjemné pohodě setkání maloob-

chodníků, centrál maloobchodních alian-

cí, družstev velkoobchodů a dodavatelů 

přispěla i prezentace partnerů akce, po-

travinářských firem, novinek, soutěže o za-

jímavé ceny.

Arnošt Dubský

371/2015  Potravinářský obzor 
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veletrhy

Termín konání veletrhů GO a REGIONTOUR letos připadl na 15. – 18. leden. Jde o největší 
prezentaci průmyslu cestovního ruchu s důrazem na regiony nejen u nás, ale i v celé střední 
Evropě. Partnerskou zemí veletrhu se v tomto roce poprvé stalo Maďarsko. Oproti loňskému 
ročníku výrazně vzrostl počet zúčastněných firem. Na výstavní ploše přesahující 9 300 m2 se 
jich celkem prezentovalo 985 a to z 22 zemí. Měly možnost oslovit zhruba 30 000 návštěvníků, 
ať již z řad profesionálů či koncových klientů. V rámci veletrhů probíhala i řada doprovodných 
akcí, jako 18. festival filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2015 či gastronomický 
festival RegFoodFest zaměřený na krajové speciality, který byl spojený i s ochutnávkami 
a prodejem oceněných regionálních potravin. Zároveň byl propojený s projekty Pivo, Svět kávy 
a Vína z Čech a Moravy. Součástí veletrhů bylo také vyhlášení soutěže mladých odborníků 
v cestovním ruchu PROFI GO 2015 (turistický produkt) a REGION REGINA 2015. V pavilonu P 
pak po tři dny probíhalo Mezinárodního mistrovství ČR mladých kuchařů, cukrářů a číšníků, šlo 
o 21. ročník soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup. 

Koncentrace regionálních 
pochoutek v jednom pavilonu 

V sekci RegFoodFest představily své oce-

něné výrobky držitelé značky „Regionální 

potravina“. Návštěvníci tak měli jedinečnou 

příležitost ochutnat a také zakoupit tradiční 

regionální potraviny především z Jiho-

moravského, Olomouckého, Zlínského, 

Moravskoslezského, Pardubického kraje 

a z Vysočiny. Přímo na stánku Regionální 

potravina se představilo více než 25 výrob-

ků od 21 producentů. Ovšem v pavilonu P 

bylo možné nalézt i další oceněné výrobce. 

O víkendu navíc probíhala kulinářská show 

Petra Šímy, díky které bylo možné uvařené 

pokrmy z regionálních potravin i ochutnat.

Kromě „Regionální potraviny“, což je 

značka udělovaná výrobkům napříč celou 

Českou republikou, se na stejném stánku 

představily i ryze lokální produkty, oceně-

né jako „Zlatá Chuť jižní Moravy“ a „Chuť 

jižní Moravy“. Zatímco ochrannou známku 

„Regionální potravina“ vyhlašuje již pět 

let Ministerstvo zemědělství ČR, tak vy-

hlašovatelem soutěže o titul „Zlatá chuť 

jižní Moravy“ je Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje. Ačkoliv jde o ocenění 

udělovaná různými institucemi, rozhodně si 

tyto dvě soutěže nekonkurují. Naopak. Jak 

upřesňuje Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel 

Agrární komory Jihomoravského kraje, cílem 

je, aby obě soutěže „táhly ze jeden provaz“. 

Mají společnou myšlenku, kterou je podpora 

výroby kvalitních surovin a finálních výrob-

ků a také snaha o lepší informovanost a ná-

sledně i spotřebu lokálních potravin. Přesto 

však v podmínkách pro udělení zmíněných 

ochranných známek panují jisté rozdíly. 

Zlatá chuť jižní Moravy 
– letos jubilejně

Soutěž „Potravinářský výrobek Jihomorav-

ského kraje“ a „Potravinářský výrobce Jiho-

moravského kraje“ bude v letošním roce 

zahajovat již 10. ročník. Vyhlašovatelem je 

Regionální agrární komora Jihomoravské-

ho kraje ve spolupráci s Jihomoravským 

krajem, statutárním městem Brno, Men-

delovou univerzitou v Brně, Veterinární 

a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní 

zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Po-

travinářskou komorou ČR a Krajskou veteri-

nární správou. Výrobky jsou hodnoceny 

celkem ve dvanácti kategoriích. Vítěz každé 

z nich získá titul „Zlatá Chuť jižní Moravy“, 

ani ostatní zúčastnění však nepřijdou 

„zkrátka“, už tím, že splnili hodnotící krité-

ria, mají právo používat ochrannou známku 

„Chuť jižní Moravy“. O těch nejlepších roz-

hoduje odborná porota, která sleduje pře-

devším inovativnost, senzorické vlastnosti, 

použité suroviny a způsob výroby, design 

výrobku a další specifická posouzení. Loni 

se do soutěže přihlásilo 51 výrobců se 147 

produkty, z nichž mnohé byly k vidění 

a ochutnání i na veletrhu REGIONTOUR. 

A škála oceněných výrobků je opravdu 

pestrá – počínaje pečivem, přes mléčné 

a masné výrobky, ryby, ovoce a zeleninu až 

po nápoje alkoholické i nealkoholické. Prá-

vo na užívání ochranné známky si vydobyly 

i takové produkty, jako jsou křepelčí vejce, 

dýňový olej, rybí klobása či višňové víno.

Kupovat lokální produkty 
se vyplatí

Značka „Regionální potravina“ je udělována 

nejkvalitnějším zemědělským či potravinář-

ským výrobkům z každého kraje. Pro účely 

této soutěže se produkty rozdělují pouze 

do devíti kategorií, což je jedna z odlišností 

od „Chuti jižní Moravy“. Další rozdíl je v plat-

nosti ocenění – zatímco „Regionální potra-

vinou“ se mohou výrobky „pyšnit“ po čtyři 

roky, o známku „Chuť jižní Moravy“ už nikdy 

nepřijdou – samozřejmě, za předpokladu 

stálého udržení kvality. Spotřebitelé mohou 

zatím vybírat z celkem 475 produktů ozna-

čených zelenomodrým logem „Regionální 

potravina“. Na letošním RegFoodFestu mohli 

zájemci ochutnat například Štramberské uši, 

Frgály z Cyrilova pekařství, Aroniovo-Bezový 

nektar či nefiltrovaný světlý ležák Hubertus. 

Ať již návštěvníci festivalu „šáhli“ po pro-

duktech tekutých, pečených, chlazených, 

Nabízíme 
denní rozvoz 

nebo rozvoz dle dohody

Máme to, na co máte chuť!

Rostěnice, a.s.
Rostěnice č. 49, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 362, 517 326 925
fax: 517 330 632, 517 326 919

Regionální potravina 
i Zlatá chuť jižní Moravy 
se představily na veletrhu 

zavařených či jiných, vždy se mohli pře-

svědčit, že označení „Chuť jižní Moravy“ 

i „Regionální potravina“, jsou zárukou kvality 

a lahodné chuti. A mnoho lidí si nyní jistě 

bude i bedlivěji vybírat z nákupních regálu. 

A to je také cílem obou projektů – přesvěd-

čit zákazníky, že preferovat lokální výrobky 

má smysl. Nejen že jsou kvalitní, ale díky 

místním surovinám a kratší distribuci jsou 

i šetrnější vůči přírodě a zanechávají menší 

ekologickou stopu, než potraviny dovážené 

ze vzdálených destinací. Upřednostňováním 

regionálních výrobců se také podporuje 

zaměstnanost v dané lokalitě. Zkrátka, každý 

z nás může pomoci dobré věci a stačí k tomu 

maličkost – správně se rozhodnout, jaké 

potraviny dáme do svých nákupních košíků.

Petra Zejdová

Ředitel Agrární komory Jihomoravského kraje, Ing. Jaromír 
Musil, Ph.D. (vlevo), vinař Pavel Karlík (uprostřed) a ředitel 
Krajské agrární komory Kraje Vysočina, Ing. Karel Coufal. 

Produkty z dýní „přicestovaly“ do Brna 
z Lanžhotu. Velký úspěch sklidilo především 
dýňové pesto a olej lisovaný za studena.

Produkty z prasat plemene Mangalica 
nenechaly nikoho na pochybách, že 
partnerskou zemí veletrhu je Maďarsko.

Štramberské „uši od Hezounů“ jsou stále vyráběny klasickým váleným způsobem

MASNÁ VÝROBA ROSTĚNICE, a. s.
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Jaké jsou vaše zkušenosti a jaké 

máte výsledky při použiti přípravku 

v reálných podmínkách?

Aplikace již probíhají v lahůdkářské výrobně, 

v mlékárenském průmyslu, ve výrobně polo-

tovarů. Máme i zkušenosti i s dezinfikováním 

velkoskladu ovoce a zeleniny. V některých 

provozech probíhá fogování každý týden 

k již zavedenému dezinfekčnímu plánu.

Nejvíce si ceníme zkoušek, které proběh-

ly ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

Cílem bylo prověřit účinnost polymerové 

molekulové dezinfekce aplikované elek-

trickým generátorem aerosolu na obtížně 

vyčistitelná místa. Stěry byly odebrány čtyři 

dny po aplikaci ze zadní stěny obrazovky, 

ze spár stolu pod matraci, zadní PC mřížky 

počítače, z ovládání antény radia a ventilá-

toru klimatizace. Všechny stěry byly nega-

tivní, a dokumentuji tak vyhovující kvalitu 

sanitace prostoru, a tím i účelnost použiti 

dezinfektoru prostoru, jako je MERIDASAN 

Profi ve zdravotnickém zařízení.

V jakém regionu jste schopni po-

skytnout vaši službu dezinfekce 

prostor?

S ohledem na naši síť vlastních poboček, 

které se nacházejí v Praze, Brně, Hradci 

Králové, Ostravě, Plzni a v Českých Budě-

jovicích, můžeme poskytnout tuto službu 

po celé České republice. Máme zde proško-

lené zaměstnance na aplikaci dezinfekce 

MERIDASAN Profi. Dále jsme schopni pro 

klienta zprostředkovat odběr stěrů akre-

ditovanou společnosti před i po aplikaci 

dezinfekce. 

Více informaci se dozvíte na našich in-

ternetových stránkách www.merida.cz 

v sekci služby. V případě dotazů nebo zá-

jmu o službu dezinfekce prostor, povrchů 

a vzduchu přípravkem MERIDASAN Profi 

s aplikací elektrickým generátorem aero-

solu nás kontaktujte. Rádi vám odpovíme 

na vaše otázky nebo zdarma provedeme 

kalkulaci ceny za službu.

Merida Hradec Králové, s. r. o.

rozhovor

Stop bakteriím, virům a plísním
MERIDASAN Profi – POLYMEROVÁ MOLEKULOVÁ DEZINFEKCE

Společnost Merida Hradec Králové, s. r. o., zabývající se výrobou a prodejem sanitárního 
zařízení, hygienických potřeb, úklidové techniky a chemie, přichází na trh s novým 
širokospektrálním dezinfekčním prostředkem, který se odlišuje od běžně dostupných 
dezinfekčních přípravků. Společně s distribucí firma nově poskytuje svým klientům i službu 
dezinfekce ploch, povrchů a vzduchu. Na několik otázek nám odpověděl Petr Hrobař, 
jednatel společnosti Merida Hradec Králové. s. r. o.

Kde se může dezinfekce MERIDASAN 

Profi použít a jak se aplikuje?

Její použití je vhodné v prostorách s nej-

vyššími nároky na hygienu v potravinářství, 

gastronomických provozech, ve zdravot-

nictví, farmaceutickém průmyslu, ale i např. 

v živočišné výrobě a ve veterinárních klini-

kách. Ve školství, na úřadech, v hromadné 

dopravě, call centrech a společnostech, 

kde pracuje nebo se pohybuje větší počet 

zaměstnanců nebo klientů, se pravidelnou 

aplikaci, zejména prostřednictvím elektric-

kého generátoru aerosolu, v ošetřených 

prostorách výrazně snižuje výskyt virů, bak-

terii, spor plísní, roztočů a dalších alergenů. 

Tím se zvyšuje biologická kvalita prostředí 

a snižuje se možnost šíření nakažlivých 

onemocnění a eliminují se alergické i ekze-

matické reakce a zápach.

MERIDASAN Profi je koncentrát, který se 

v pěti až šestiprocentním ředění může po-

užívat stejně jako ostatní dezinfekční pro-

středky k dezinfekci omyvatelných ploch. 

Nejlepší účinek ale zajistí jeho aplikace pro-

střednictvím elektrického generátoru aero-

solu. S jeho pomoci se v místnosti vytvoří 

mlha, která vydezinfikuje vzduch a veškeré 

povrchy, které se zde nacházejí. Prostředek 

se tak dostane i na neomyvatelná místa 

(stěny, strop) nebo místa špatně dostupná 

(např. radiátory). Na površích se tak vytvoří 

tenká polymerová vrstva, která má dezin-

fekční působnost až tři týdny. Pro zajištění 

co nejlepšího a zároveň nejdelšího účinku 

doporučujeme zároveň provést i dezinfekci 

klimatizace.

Čím se prostředek odlišuje od jiných 

používaných dezinfekci?

MERIDASAN neobsahuje žádné toxické 

a zdraví škodlivé látky, jako je chlor, alde-

hydy nebo fenoly. Je šetrný k veškerým 

povrchům. Má prodlouženou účinnost až 

tři týdny. To zajišťuje složení prostředku 

a jeho princip účinku. Kationtový polymer 

s kladným nábojem intenzivně přitahuje 

mikroorganismus se záporně nabitou bu-

něčnou membránou. Při jejich kontaktu se 

buněčná stěna naruší a mikroorganismus 

má paralyzovanou biologickou aktivitu 

fermentů. Je znemožněna tvorba nukleo-

vých kyselin, následuje zničení dýchacího 

systému. Mikroorganismus je zahuben 

a na delší dobu přikryt mikroskopickou 

polymerovou vrstvou.

Proč použít
MERIDASAN Profi?

 vysoká účinnost při nízké 
koncentraci pracovního roztoku

 je bezbarvý a bez zápachu

 nepoškozuje materiály a lze jej 
aplikovat na všechny materiály

 je šetrný k životnímu prostředí 
(neobsahuje fenoly, toxické 
komponenty, steroly)

 účinnost až 21 dní

 likviduje biologické pachy 
v prostředí

 nehořlavý

pH neutrální

V místnosti se vytvoří mlha, která
vydezinfikuje vzduch a veškeré
povrchy, které se zde nacházejí.

MERIDASAN neobsahuje žádné
toxické a zdraví škodlivé látky jako
je chlor, aldehydy nebo fenoly. Je
šetrný k veškerým povrchům.
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různé

Retail summit hýřil tématy k diskusi 
i nabídkou ochutnávek českých potravin
Velkým tématem letošního 21. Retail summitu, který proběhl ve dnech 3.–4. února 2015 
v pražském hotelu Clarion byla kvalita potravin. Diskutovala se ale i řada dalších témat, 
jakým je třeba ochrana spotřebitele v oblasti obchodu, nebo pohled na privátní značky 
a hledala se také správná a vyčerpávající definice pro označení Česká potravina. 
Ta má v současné době značnou hodnotu. 

Zájem o české potraviny roste

Řada spotřebitelů chce totiž zjevně ku-

povat české potraviny a je připravena je 

více či méně preferovat oproti potravinám 

zahraničním. „V tuto chvíli ale neexistuje 

jasná dohoda napříč trhem o tom, jaká je 

správná definice české potraviny. Zda jde 

o potraviny vyrobené ze suroviny českého 

původu nebo o potraviny zpracované v ČR, 

potraviny, které vyrábějí ryze české subjekty, 

potraviny zpracované na území ČR, potravi-

ny odpovídající tradičním českým receptu-

rám a chutím a v tomto výčtu otazníků lze 

pokračoval dál,“ uvedl moderátor Martin 

Dokoupil z Blue Strategy v úvodním slově 

panelové diskuse s názvem Potravinové 

národní obrození. Aby hodnota označení 

„Česká potravina“ přetrvala i nadále, je 

nezbytné najít jasnou definici tohoto poj-

mu, která bude odpovídat preferencím co 

nejvýznamnější části spotřebitelů, bude 

vyhovovat současným a budoucím regu-

lacím ze strany EU a bude respektována 

klíčovými hráči na trhu jak na straně doda-

vatelů, tak na straně obchodu.

Zatímco některé řetězce jsou již pře-

plněné českými vlaječkami, které mají 

přilákat zákazníky, šéf firmy Hamé Martin 

Štrupl ale nechce sázet jen na tenhle as-

pekt. „Chtěl bych, aby se naše produkty pro-

dávaly proto, že mají své značky," řekl Štrupl. 

Hlavní impuls pro nákup podle něj nemá 

být jen v samotném místě výroby nebo 

vlaječce na balení. 

Nová éra privátních značek

Zajímavý byl i další diskusní panel s ná-

zvem Nová éra privátních značek. Jak se 

ukazuje, jejich podíl je v Česku stabilní 

na úrovni 18 %. I když se vnímání kvality 

privátních značek spotřebiteli zlepšuje 

a ekonomické podmínky nahrávají jejich 

posilování, svůj tržní podíl nezvyšují 

a oproti západní Evropě zůstávají na pod-

průměrné úrovni.

Hned v prvním dni po zahájení Retail 

summitu vystoupil ministr zemědělství ČR 

Marian Jurečka a vyjadřoval se k realitě ob-

chodu z pohledu dovozů a vývozů potra-

vin. „Výrobci mléčných produktů si stěžují, že 

některé zahraniční obchodní řetězce v Česku 

nahradily jejich výrobky produkty ze svých 

mateřských zemí. Mělo se tak stát v souvis-

losti s uvalením sankcí na dovoz potravin 

z EU do Ruska,“ uvedl konkrétní příklad 

určité diskriminace českých potravinářů 

na vlastním trhu.

„Na mne se obrátili někteří výrobci mléč-

ných výrobků s následující zkušeností, že 

jim na konto ruského embarga z jednoho 

obchodního řetězce vylistovali 30 produktů 

a nemají v něm prakticky co nabízet k pro-

deji," uvedl Jurečka. Neoficiálně se poté prý 

dozvěděl, že řetězec dostal příkaz od své 

nizozemské mateřské společnosti, aby prefe-

roval výrobky od nizozemských potravinářů 

a zemědělců. Takový stav považuje ministr 

za "velice problematický". 

Kvalita potravin a ziskovost 
velkých řetězců 

Velkým tématem Retail Summitu byla 

již zmiňovaná kvalita potravin v ČR. „Bo-

hužel máme případy, že různé zahraniční 

firmy dodají do ČR pod stejnou značkou 

jinou kvalitu, než by si dovolily prodávat 

ve své zemi," uvedl člen představenstva 

Agrofertu a viceprezident Potravinářské 

komory Jaroslav Kurčík. Každý český vý-

robce podle něj dokáže vyrobit „správnou 

nebo očekávanou kvalitu". Problém je ale 

v tom, že trh je pod tlakem cen, kdy pro 

spotřebitele jediným rozhodovacím ná-

strojem je právě cena. 

„Já jsem ujišťován vlastními chuťovými 

buňkami, že Coca-Cola koupená na české 

straně hranice je jiná než Coca-Cola koupe-

ná na německé straně, aviváž je jiná, prací 

prášky," uvedl svou zkušenost na konto 

kvality potraviny šéf Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý. 

Na Retail summitu se doslova skloňo-

vala i ziskovost. Ta podle Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR dlouhodobě do-

sahuje pouhých 1-2%, což je méně než 

u výrobců. Průměrná marže na dosaže-

ných tržbách za zboží do roku 2008 podle 

ČSÚ kolísá mezi 23 a 24 %. Dle statistik 

ČSÚ se přitom marže velkých obchod-

ních řetězců zásadně neliší od průměru 

v celém maloobchodě. Marže však není 

zisk, jak připomínají obchodníci a statis-

tici. A tak si nejeden z diskutujících mohl 

položit k tomuto tématu řadu otázek. 

Jednu z nich vyslovil Tomáš Krásný z Regi-

onal Lead CEE-META,GfK, který moderoval 

diskusi k tématu s názvem Cesty k zisku. 

„Nepřicházejí obchodníci i jejich dodavatelé 

o spoustu peněz tím, že jejich vzájemný 

vztah je kampaňovitý až křečovitý a postrá-

dá jakoukoliv dlouhodobost a strategičnost. 

Dá se vůbec v podmínkách saturovaného 

trhu zvyšovat ziskovost?“

A právě diskusní sekce, především ty 

se strategickým zaměřením s akcentem 

na strategie, inovace, zisk byly také nejlépe 

hodnocené. V hitparádě specializovaných 

workshopů se na prvním místě s průměr-

nou známkou 1,45 umístila Strategie – ne 

nová, ale občas zarostlá cesta moderovaná 

Martinem Tesařem, Deloitte. Druhé místo 

a průměrnou známku 1,59 získal Karel Týra 

ze společnosti Nielsen a jím připravená sek-

ce Inovace jako cesta k profitabilnímu růstu.

Hledání nových prodejních míst

Mezi inovace výrobců potravin patří i hledá-

ní nových prodejních míst. Takovým příkla-

dem jsou stánky s hot dogy Parky´s, které 

formou franšíz rozjela v Česku společnost 

Kostelecké uzeniny. Nyní má šest takových 

prodejních míst, jejich počet má ale brzy 

výrazně stoupnout. „Cílem je mít po Česku 

celkem 150 až 200 stánků," řekl Jan Hanuš, 

generální ředitel Kosteleckých uzenin. 

V současné době má společnost už sedm 

desítek čekatelů na franšízovou licenci. 

Ochrana spotřebitelů i při 
nákupech na internetu

A nechybělo ani téma týkající se ochrany 

spotřebitelů. „V jednom průzkumu vedeném 

Eurobarometrem vyšlo najevo, že více než 

polovina českých respondentů cítí, že jako 

spotřebitelé nejsou chráněni,“ uvedla zajíma-

vé číslo z průzkumu Dita Charanzová, po-

slankyně Evropského parlamentu za hnutí 

ANO 2011. Je koordinátorkou Aliance 

liberálů a demokratů pro Evropu pro oblast 

vnitřního trhu a ochranu spotřebitelů. Ne-

dostatečnou ochranu cítí v EU všeobecně 

i nakupující na internetu. „Více ne 370 mi-

lionů občanů EU používá internet a více než 

polovina unijních spotřebitelů za posledních 

12 měsíců realizovala jeho prostřednictvím 

alespoň jednu nákupní transakci,“ uvedla. 

I na tomto trhu, který bude sílit, je podle 

jejích slov daleko více spotřebitele chránit.

Ochutnávky českých potravin 
od malých i velkých výrobců

Na Retail summitu v prostorách kolem jed-

nacích sálů vystavovali především čeští pro-

ducenti novinky z oblasti potravin. Nabídka 

byla velmi různorodá a vedle nové nápo-

jové řady Ugo od firmy Kofola bylo možné 

například vidět a ochutnat krásnou kolekci 

ručně dělaných čokoládových figurek Ellory 

factory, kterou nedávno založil šéfkuchař 

Libor Kručínský se svým kolegou. I oni měli 

co nabídnout a jejich kreativita v podobě 

nápaditých výrobků lákala naše i zahraniční 

odborníky a obchodníky. A obsáhlý stánek 

holdingu Agrofert zase nabídl průřez svými 

potravinářskými divizemi v podobě ochut-

návek uzenin, mléčných výrobků, pečiva 

a olejů. Dodal tak k pestrosti témat Retail 

summitu i na rozmanitosti v nabídce čes-

kých klasických potravin.

Eugenie Línková

V prostorách pražského hotelu Clarion během letošního 21. Retail 
summitu bylo množství stánků, jeden z nich patřil Agrofertu, jehož tisková 
mluvčí Kateřina Kuchařová nám představila, co holding brání a zároveň 
i propaguje.

Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu si 
o přestávce libovala u stánku Penamu, při ochutnávce žitného chleba.

Libor Krušínský z pražské manufaktury s výrobou 
čokoládových dobrot představil nápaditě 
vyvedené a lahodné kousky ručně dělaných 
čokoládových bonbonů a figurek.

Prvenství Kauflandu
V rámci programu 21. ročníku 
Retail Summitu byla slavnost-
ně předána prestižní ocenění 
MasterCard Obchodník roku.
Společnost Kaufland Česká 
republika obhájila své loňské 
prvenství a i letos zvítězila 
v oborové kategorii Master-
Card Obchodník s potravina-
mi roku 2014.
Ocenění Obchodník roku udě-
lují organizátoři již dvanáct let 
na základě reprezentativního 
expertního průzkumu veřej-
ného mínění provedeného 
nezávislou agenturou Incoma 
GfK mezi spotřebiteli z celé 
České republiky a dále názo-
rů odborné poroty a hlasování 
veřejnosti.
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biopotraviny

V loňském roce oslavila obchodní společnost PRO-BIO s r.o. 22 let působení na českém trhu. 
Ze skromného začátku se postupně rozrostla v největší českou firmu ve svém oboru a výsledky 
její dlouholeté činnosti přinesly kromě spokojených zákazníků i významná prestižní ocenění. 

Za společenskou odpovědnost ve svém 

podnikání získala titul Odpovědná firma 

Olomouckého kraje 2014 a na Pražském 

hradě si koncem roku převzal její spoluma-

jitel a zakladatel Ing. Martin Hutař diplom 

za umístění v celonárodní soutěži Českých 

100 nejlepších. Sám říká, že k ekologickému 

zemědělství jej přivedly profesní zkušenosti 

agronoma horských státních statků. Spous-

ta zásahů se dělala proti přírodě. Hlavní 

otázkou pro něj logicky bylo, zda to nejde 

jinak? O tomto zajímavém a žádaném pod-

nikání prozradil víc v rozhovoru.

Jak jste se dostal k biopotravinám?

Nejdříve mě zajímalo, co by rostlo na ho-

rách, když jsem si ověřil, že třeba pohanka 

i špalda zde porostou, tak vyvstal problém, 

jak a kde tyto produkty zpracovat a prodat. 

Ví se o vás, že jste ještě před rokem 

1989 pašoval semínka špaldy v batohu 

ze zahraničí a tady namnožil. Jedno-

duché to asi nebylo začínat s ekologic-

kým zemědělstvím? 

Na začátky svého podnikání dnes už vzpo-

mínám s úsměvem. Výrobu jsme spustili až 

v roce 1992, takže v počátcích nebyla naše 

nabídka moc široká. Naštěstí nás nějakou 

dobu živily manželky. Další rok se nám 

podařilo prodat několik fůr špaldy za velmi 

dobré ceny – celý rok jsme z toho žili, další 

rok jsme vypěstovali několikanásobně více 

špaldy a nikdo ji nechtěl, tak jsme začali 

s vývojem vlastních výrobků (špaldoto, 

špaldové kafe, špaldové tyčinky), které 

se prodávají dobře dodnes. Od počátků 

podnikání se tak zaměřujeme na zpra-

cování „zapomenutých plodin“. Našimi 

nejdůležitějšími plodinami jsou dodnes 

pohanka a špalda a výrobky z nich patří 

k těm nejprodávanějším. Ve vlastním mlýně 

produkujeme široký sortiment čerstvých 

mouk. V posledních letech vycházíme vstříc 

poptávce našich zákazníků a vyvíjíme pro 

ně vlastní polotovary v kvalitě bio. Jedná 

se o směsi například na polévku, palačinky 

či lívance, které nabízejí rychlou a snadnou 

přípravu a vynikající chuť. 

Jak velký máte dnes sortiment a ko-

lik zaměstnáváte lidí?

Máme přes 100 zaměstnanců, ty musí-

me uživit a k tomu vydělat na rozvoj a to 

bez provozních dotací. Nabízíme velmi 

široký sortiment, protože náš trh je malý 

a zákazníci si chtějí vybrat. Proto máme 

v sortimentu více jak 1 400 certifikovaných 

výrobků v kvalitě BIO. Dalším specifikem 

a současně i naší konkurenční výhodou je, 

že naše produkty vyrábíme a také balíme 

do dalších zahraničních a privátních obalů 

obchodních řetězců. Za velmi důležité po-

važuji i skutečnost, že u každého našeho 

výrobku známe jeho původ a jsme schopni 

dohledat konkrétní zdroj surovin, ze kte-

rých byl vyroben. Věnujeme se i projektu 

bezlepkových biopotravin a podporujeme 

malé české a moravské ekologické farmáře 

v projektu NAŠE BIOFARMA.

Co je další činností společnosti PRO-

BIO, s.r.o. kromě výroby biopotravin? 

Patří sem činnosti na farmě AGRISEN s.r.o. 

ve Starém Městě, kde chováme ovce. Dů-

vodem založení farmy před 10 lety bylo 

zužitkování krmných neprodejných odpa-

dů z mlýnské výroby. Činnost, která mě těší 

momentálně nejvíce, je dceřiná firma VH 

AGROTON Velké Hostěrádky na jižní Mora-

vě. Na 370 ha pěstujeme už čtvrtým rokem 

vlastní české bioprodukty pro náš mlýn. 

Současně se věnujeme i produkci bio osiv 

pro další ekologické farmáře a dlouhodobě 

spolupracujeme na projektech s výzkum-

nými ústavy (VÚRV Praha Ruzyně , VÚ po-

travinářský Praha, VÚ obilnářský Kroměříž). 

Jaký je váš nejoblíbenější biopro-

dukt z nabídky, na čem si nejvíce 

doma pochutnáte? 

Rád nahrazuji přílohy, jako jsou brambory, 

knedlíky, rýže apod. alternativními obilni-

nami jako jsou oves - ovesná kaše, špalda 

- špaldové kernotto, pohanka - pohankové 

kroupy, proso - jáhly. Tyto přílohové pro-

dukty lehce doplním kořenovou zeleninou, 

hráškem nebo něčím podobným a příloha 

je podle chuti buď grilovaná zelenina, 

pstruh nebo čerstvé maso, které produkuje-

me na naší farmě. 

Ve Výzkumném ústavu rostlinné 

výroby, v. v. i. v Praze - Ruzyni byl před 

dvěma roky odstartován pod pojmem 

HealthyMinorCereals nový projekt za-

měřený na tzv. minoritní plodiny, na je-

hož realizaci se podílíte a jste dokonce 

jako koordinátor s mezinárodní skupi-

ně realizátorů. O co konkrétně jde?

Mezi minoritní plodiny se v České republice 

řadí pšenice špalda, pšenice dvouzrnka 

a jednozrnka, žito a oves. Narůstající po-

ptávka spotřebitelů po zdravých a nutričně 

bohatých potravinách vede producenty 

potravin ke zvýšenému zájmu o pěstování 

a zpracování těchto opomíjených neboli 

minoritních plodin. Jedná se o plodiny, 

které byly na našem území dříve běžně pěs-

továny a využívány, ale v současné době se 

s nimi setkáváme stále jen zřídka. Přitom 

mají ale tyto staré nepřešlechtěné plodiny 

v našem jídelníčku své místo, protože jsou 

velkým přínosem pro náš organizmus. 

Které státy se projektu účastní a co 

to pro ně znamená?

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

v Praze-Ruzyni je od 1. září 2013 koordiná-

torem evropského konsorcia sdružujícího 

výzkumné organizace, university a malé 

a střední podniky ke společnému řešení 

projektu 7. rámcového programu Evrop-

ské unie s názvem „Integrovaný přístup 

k rozšíření genetického základu, zvýšení 

resistence, zlepšení agrotechniky a způso-

bu zpracování minoritních obilovin s cílem 

jejich širšího využití pro lidskou výživu 

v Evropě“. Řešení projektu, HealthyMinor-

Cereals, se účastní po dobu pěti let celkem 

16 partnerů z deseti států (Česká republika, 

Velká Británie, Turecko, Švýcarsko, Řecko, 

Estonsko, Rakousko, Polsko, Německo 

a Maďarsko). 

Narůstající poptávka spotřebitelů 

po zdravých a nutričně bohatých potra-

vinách vede producenty potravin ke zvý-

šenému zájmu o pěstování a zpracování 

v dnešní době víceméně opomíjených ne-

boli minoritních avšak nutričně-hodnot-

ných plodin. Na všechny tyto obilniny 

bude zaměřen výzkum v rámci evropského 

projektu, koordinovaného Výzkumným 

ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze.

Jaké jsou hlavní cíle projektu Heal-

thyMinorCereals ?

Je to zvýšení produktivity, odolnosti, 

kvality a adaptibility minoritních obilnin 

pro evropské podmínky. Pomocí nových 

molekulárně genetických metod budou 

hodnoceny jednotlivé genotypy vybra-

ných druhů s cílem nalezení genů resis-

tence/tolerance k vybraných patogenům. 

Dále bude hodnocena nutriční kvalita 

vybraných materiálů pro výběr kvalitních 

surovin pro potravinářské využití. Pro 

šlechtitelská využití budou hodnoceny 

plané příbuzné druhy těchto plodin (z tri-

bu Triticeae – Aegilops sp., plané druhy 

rodů Triticum a Secale) a to z důvodu zvý-

šení využitelnosti některých vlastností jako 

např. tolerance/resistence k biotickým/

abiotickým stresům stejně jako některých 

nutričních charakteristik. Hodnocené ma-

teriály se pěstují v polních podmínkách 

v různých půdně-klimatických zónách pro 

efektivnější hodnocení a pro pozdější do-

poručení pro dané podmínky. U nejlepších 

genotypů bude navržena nejefektivnější 

agrotechnika pro dosažení vysoké kvality 

produkce stejně jako vysokého výnosu. 

Návrhy budou využitelné v konvenčním 

i ekologickém systému pěstování. U nej-

lepších materiálů budou navrženy nové 

postupy zpracování pro výrobu pečiva, sní-

daňových cereálií nebo cukrářského zboží, 

připraveného ze směsí mouk obohacených 

o nutričně zajímavé mouky minoritních 

plodin s cílem vytvoření co nejlepšího 

výrobku. Součástí řešení projektu budou 

i čtyři případové studie s cílem navrhnout 

co nejefektivnější zvýšení tržního poten-

ciálu minoritních obilnin ve vybraných 

zemích (ČR, Turecko, Švýcarsko, Maďarsko). 

Unikátnost tohoto projektu je zejména 

v komplexním řešení problematiky mino-

ritních obilnin od šlechtění, přes pěstování 

až po zpracování do finální potraviny. 

Výsledky povedou k diversifikaci plodin 

na evropských polích stejně, jako nabíd-

nou nové potraviny s vysokou nutriční 

Žít v souladu s přírodou 
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Zahájení provozu nového mlýna společnosti PRO-BIO zpestřilo slavnostní střihání pásky 
3 generacemi chlapů z rodiny Hutařů
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hodnotou. My se věnujeme především 

produkční a zpracovatelské činnosti, ko-

ordinátorem projektu je za VÚRV Praha 

Ruzyně Ing. Dagmar Janovská.

A co vaše cíle? Podařilo se vám splnit 

co jste si před 20 lety v začátcích svého 

podnikání stanovil? 

Cíle, které jsem si stanovil, se myslím, poda-

řilo naplnit. Možná je to tím, že jsme je po-

stupně formovali a doplňovali za pochodu. 

Hned od začátku jsme se zabývali špaldou 

a pohankou, které dodnes zůstaly našimi 

hlavními plodinami. Dlouho se mi "stýska-

lo" po zemědělství. To se mi po 15 letech 

podařilo napravit. Nyní můžu být u toho, 

jak plodiny rostou a jak příroda reaguje 

na naše dobrá nebo špatná rozhodnutí. Je 

to úžasné a poučné. 

Proč sídlí vaše firma právě ve Starém 

Městě pod Sněžníkem? Jak se zde žije? 

Protože je to pro nás domov. Je to sice 

odlehlé místo, ale je tu krásně. Je pravda, 

že to jsou hory, tvrdé podmínky, topí se 

8 měsíců v roce. Ale je tu klid, nádherná 

příroda a mohu ráno v poklidu vstávat. 

Bydlím na okraji městečka a pode mnou je 

jiný svět. Každé ráno tam chodí srny, teď 

na podzim 2 laně s kolouchy, dva jelínci 

a občas proběhne mladý šesteráček. Dívám 

se na něj jako z posedu. To je důvod, proč 

produkujeme ve Starém Městě. Jsou to bý-

valé Sudety, většina obyvatel se zde vystří-

dala a to má svá specifika. Trošku bojujeme 

o zlepšení místní infrastruktury a věříme, že 

se bude zlepšovat. 

Vaše firma se umístila v soutěži 

Českých 100 nejlepších za rok 2014 

v oborové kategorii Zemědělství 

a potravinářství. Převzal jste diplom 

ve Španělském sále Pražského hradu 

za přítomnosti 700 významných osob-

ností veřejného i podnikatelského 

života. Co byste k tomu dodal?

Z umístění v této prestižní soutěži máme 

velkou radost. Vnímám ho jako ocenění 

práce všech mých kolegů a zaměstnanců 

firmy, bez nichž bychom to nedokázali. To, 

že jsme se ocitli na Hradě mezi elitou čes-

kých podnikatelů, je zpráva, že biopotra-

viny se podařilo vykopat z undergroundu 

a stává se z nich pop. A to je velký závazek.

Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování 

všem lidem, kteří pracují v oboru ekologic-

kého zemědělství téměř 25 let - svazům, 

spolkům, úředníkům a především zákaz-

níkům. Jsme rádi, že se lidé přesvědčili 

o kvalitě biopotravin od sedláků, kteří 

dělají opravdové zemědělství se zdravým 

selským rozumem. Ocenění mi dodalo 

energii a povzbuzení do další práce pro 

ekologické zemědělství a rozšiřování pro-

deje biopotravin.

Stali jste se i Vítězem soutěže TOP 

Odpovědná firma 2014 v Olomouc-

kém kraji . Tu jste přejímal se spolu-

majitelem firmy ing. Karlem Matějem. 

Mezi 101 českými firmami jste získali 

třetí místo, není i to paráda?

Tato cena je součástí prestižní soutěže TOP 

Odpovědná firma, kterou pořádá a uděluje 

platforma Byznys pro společnost. Umístili 

jsme se na 3. místě v kategorii TOP od-

povědná malá firma 2014 a samozřejmě 

i z toho je ve firmě velká radost a pro nás 

určitá satisfakce. Jsme oblast na hranici 

s Polskem. Pro místní obyvatele je těžké 

zde sehnat práci či dojíždět do vzdálených 

měst. Vytváříme proto vhodné pracovní 

příležitosti a jsme dnes jedním z nejvý-

znamnějších zaměstnavatelů v regionu. 

Těší nás, že díky našemu umístění se 

biopotraviny a ekologické zemědělství 

dostanou více do povědomí veřejnosti. 

Svými ekologickými aktivitami a produkcí 

biopotravin se podílíme i na ochraně a ob-

nově krajiny v oblasti Králického Sněžníku. 

Během našeho podnikání jsme nezabrali 

ani m2 nové půdy. Veškeré naše provozy 

vznikly rekonstrukcí a dostavbou starých 

nevyužitých budov tzv. brownfields, což 

šetří naši krajinu.

Jak jsme zjistili, tuna kvalitních 

biopotravin od PRO-BIO odcestova-

la na ledový kontinent. O jaký jde 

projekt a čím jste jídelníček výpravy 

obohatili?

Již podeváté se vydá česká výprava vstříc 

vědeckým výzvám ledového kontinen-

tu na stanici J. G. Mendela na ostrově 

Jamese Rosse. S týmem polárníků pojí 

tříletá vzájemně prospěšná spolupráce 

a společná filozofie zdravého životního 

stylu a ochrany životního prostředí také 

obchodní společnost PRO-BIO. Na dvou-

měsíční výpravu vyjelo vloni 15 věd-

ců a techniků. Antarktida je kontinent, 

na němž se nejvíce projevuje klimatická 

změna. Tedy co se projeví zde, lze v jis-

tých modifikacích a s časovým odstupem 

očekávat i ve zbytku světa. Na polární sta-

nici se vědci zabývají především sběrem 

vzorků, které se po příjezdu do ČR stávají 

předmětem i několikaletého zkoumání 

a jejich zpracování je součástí zadání di-

plomových a doktorských prací. Provoz 

stanice je financován z prostředků pro-

jektu CzechPolar a Masarykovy univer-

zity. Společnost PRO-BIO spolupracuje 

s polárním týmem již tři sezony. Kromě 

tradiční zásoby různých druhů mouky, 

těstovin, müsli, ovesných kaší a poloto-

varů jsme letošní dodávku rozšířili o luš-

těniny, oleje, sladidla a koření. Těší nás, 

že si polárníci oblíbili naše produkty 

natolik, že jejich zásoba se rok od roku 

zvyšuje. Hitem jídelníčku polárníků je čer-

stvý chléb upečený ze špaldové mouky 

a špaldové knedlíky. Při pracích v terénu 

se osvědčily naše polotovary, tzv. Rychlé 

pánve, které v sobě snoubí výbornou 

chuť, rychlou a snadnou přípravu. Je naší 

velmi dobrou vizitkou, že objem biopo-

travin, který letos putuje do Antarktidy, 

čítá přes jednu tunu.

Slogan vaší firmy zní „Žijeme v har-

monii s přírodou“. Žije tak i její zakla-

datel a majitel? 

Snaha tak žít je přirozená, na druhou stra-

nu si z toho, pokud se to vždy nepodaří, 

neděláme stres. Minimalizovat spotřebu 

všech krámů, jíst biopotraviny nebo lokál-

ní potraviny se daří. Horší je to s najetými 

kilometry v autě. Bohužel, je to kompro-

mis. Pokud chceme propagovat ekologic-

ké zemědělství, musí se cestovat, což není 

zrovna ekologicky úsporné. Na druhou 

stranu tak máme možnost získat nové 

zkušenosti a poučit se z nich. Nabyl jsem 

přesvědčení, že co je ekologické, může být 

i ekonomické.

A na závěr ještě otázka, kdy a kde 

budou letošní BIOSLAVNOSTI a co 

tato slavnost pro Vás znamená? 

Vás i čtenáře si dovolím pozvat na již 

10. ročník BIOSLAVNOSTÍ, které se ko-

nají 11.7. 2015 ve Starém Městě pod 

Sněžníkem (okr. Šumperk). Myslím, že 

nápad přiblížit firmu spoluobčanům, 

zákazníkům, partnerům se ujal a akce 

patří dnes mezi nejprestižnější a nejna-

vštěvovanější v regionu. Jsem rád, že se 

nám se všemi spolupracovníky potvrdilo, 

že v oboru, ve kterém podnikáme to 

chce vytrvalost, trpělivost a tvrdohlavost. 

Návštěvníci mohou ochutnat známá i ne-

známá jídla a ani masaři nepřijdou zkrátka. 

Zájemci se dozvědí se o ekologickém 

zemědělství v rámci exkurzí, pro děti je při-

praven ekologický dětský koutek s dílnič-

kami a zábavou na celý den… Mojí malou 

radostí je specifikum naší akce a pro ně-

koho nezasvěceného jakási nesourodost 

hudebního bigbítového programu a BIO. 

Neustále mne překvapuje pozitivní a čas-

to aktivní přístup muzikantů k životnímu 

prostředí apod. A letošní program? SU-

PERGROUP, VLADIMÍR MERTA, PORTLESS, 

Mr.COCOMAN a další.

Eugenie Línková

Foto archiv společnosti ProBio a Comenius

Přejímání ceny Odpovědná firma Olomouckého kraje, kde PRO-BIO nemohlo chybět

Ani Českých 100 nejlepších firem roku 2014 nepominulo společnost PRO-BIO

biopotraviny
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nější technologické a inovativní postupy. 

Použitá technologie vnitřního reliéfování 

lahví dokáže vytvářet atraktivní a nevšed-

ní dekorace, které díky svému umístění 

uvnitř láhve nenarušují její vnější povrch. 

Samotná etiketovací plocha tedy zůstává 

zcela hladká a lze s ní nejrůznějším způ-

sobem pracovat a dále dotvářet výsledný 

vzhled baleného produktu.

Cena spotřebitele 
a obalový design roku 

Ze spotřebitelských laureátů ocenění 

OBAL ROKU 2014 zvolilo 583 spotřebitelů 

na základě osmi kritérii ve 4 oblastech: 

atraktivita, design, informace a manipu-

lace vítězným obalem a tím udělilo titul 

Cena spotřebitele obalu slovenské spo-

lečnosti Grafobal: Čajová kazeta Mistral 

Grand Selection. Paralelně se soutěží OBAL 

ROKU probíhá soutěž o nejlepší obalový 

design roku – DESIGN TOUCH. Porota 

ve čtvrtém ročníku této soutěže vybírala 

ze 31 obalů a zlato, BRONZ DESIGN TOUCH 

2014, patří brněnské společnosti TOP TISK 

obaly za obal Pohledy, stříbro patří lahvi 

z produkce O-I Sales & Distribution Czech 

Republic. S vnitřním reliéfem je unikátní 

inovací ve sklářském průmyslu. Reliéf 

uvnitř láhve nijak nenarušuje její povrch, 

tudíž plně ponechává prostor pro krea-

tivitu značky. Když ubývá nápoj v láhvi, 

reliéf vystupuje na povrch a dokresluje 

dokonalost produktu. A opět do třetice 

BRONZ DESIGN TOUCH 2014 patří obalům 

pro top čokoládové produkty – ručně vy-

ráběné čokolády firmou Ilui. Elegance je 

skrytá v dokonalém souladu jedinečnosti 

produktu a designu obalu. 

Stejně jako soutěž OBAL ROKU, je od loň-

ského roku, také soutěž DESIGN TOUCH 

certifikovaná jako plnohodnotná soutěž 

pro vstup do globální obalové soutěže 

WorldStar Packaging Awards. 

Nejlepší obaly a jejich výrobci společně 

s jejich klienty si dají v tomto roce dostave-

níčko 4. listopadu v Břevnovském klášteře 

v Praze, kde v rámci největší středoevrop-

ské logistické konference proběhne i cere-

moniál předávání ocenění novým vítězům 

těchto prestižních obalových soutěží za-

měřených zejména na český a slovenský 

trh. Potravinářský obzor je mediálním 

partnerem.

Eugenie Línková

soutěže

Obalový galavečer ocenil vítěze
Jubilejní, 20. ročník soutěže o nejlepší obaly přilákal na slavnostní ceremoniál v Aquapalace 
Hotel Prague ve středu 26. listopadu 2014 na 250 účastníků tohoto velkolepého klání. 
Příjemné chvíle v uvolněné atmosféře večera sdíleli zástupci vítězných firem se svými 
zákazníky i novináři z odborných tištěných či elektronických medií.

Úspěšný letošní Obalový galavečer s pře-

hledem moderoval opět Jan Pokorný, 

redaktor Českého rozhlasu. Příjemnou 

atmosféru Obalového galavečera formo-

vala skupina Bon Swing a zpěvačka Elin 

Špidlová. 

Zlato, stříbro a bronz 
za nápad a kreativitu

Jedním z vrcholů Obalového galavečera 

bylo také udělení best-of-the-best titulů 

obalům oceněným v soutěži OBAL ROKU, 

které jsou výhradně v rukou předsed-

kyně poroty, Jany Lukešové. Ta Zlatou 

cenu předsedkyně komise 2014 udělila 

exponátu Flexibilní obal – Crema Delica-

do. Společnost OTK Group vyrobila pro 

Mokate Czech (součást v Polsku založené 

skupiny Mokate) flexibilní bariérovou 

obalovou potištěnou fólii pro balení 1 kg 

zrnkové kávy, jedinečnou ve svém tech-

nologickém zpracování. 

Motiv je tištěn hlubotiskem na BOPP 

fólii, která je laminována metalizovanou 

PET folií a PE folií. Použití speciální matné 

fólie při laminaci a tisku výrazně mění 

estetický vzhled obalu a odlišuje tak ko-

nečný produkt od ostatních. Obal má řadu 

dalších vychytávek: je znovu uzavíratelný 

pomocí kolejničky, násypka umožňuje 

bezpečné uchopení při dávkování a za-

budovaný ventilek dovoluje zkrátit tech-

nologické časy při balení. Stříbrem se 

oprávněně chlubí společnost Boxmaker, 

která vyvinula opakovaně použitelný obal 

na balení náhradních dílů - 8 kusů auto-

mobilových prahů. 

Základem přepravního obalu přihlá-

šeného do soutěže pod názvem Balení 

automobilových prahů je klopová krabice, 

doplněná o zámky na klopách. Důmyslný 

systém skládání je doplněn o otvory pro 

spojovací plastový zámek, který zároveň 

slouží i jako odnosné ucho. Díky těmto 

prvkům není potřeba používat žádné le-

picí pásky k uzavření obalu a tím je také 

obal znovu lehce použitelný. Vnitřní fixace 

jsou vyrobeny z PE pěny. Díky spojovacím 

prvkům lze více obalů při stohování spojit 

k sobě a tím je celé balení velmi stabilní při 

přepravě. A do třetice bronzem se může 

pyšnit skleněná lahev, exponát nazvaný 

Vnitřní reliéf. A tak výrobce, společnost 

O-I Sales&Distribution Czech Republic, si 

připisuje vedle ocenění SILVER DESIGN 

TOUCH 2014 další úspěch. Unikátní typ 

láhve s vnitřním reliéfem, označovaným 

též interní embossing, je převratnou no-

vinkou v obalovém designu skla. Při její 

výrobě společnost uplatňuje nejmoder-

Hlavními aktéry večera byli pracovníci Obalového institutu Syba. Vpravo je Vlado Volek, uprostřed 
Kateřina Kolářová a vlevo Jindřiška Vorlová.

Vyvrcholení slavnosti OBAL ROKU 2014 bylo udělení best-of-the-best titulů obalům oceněným 
v soutěži OBAL ROKU

Ceny a diplomy
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šéf marketingu Kosteleckých uzenin Jan 

Škrabánek, nenechaly se vůbec přemlou-

vat. Na třicetivteřinovém spotu je to taky 

vidět, spontánnost a dobrá nálada přímo 

vtahuje do děje.

„Za práci našich „Dobraček od kos-

ti“ ručíme a Poctivé párky jsou jejich nej-

lepší vizitkou. Aktuálně jsme do portfolia 

zařadili Poctivý vídeňský párek, Poctivý 

debrecínský párek, Poctivý párek s goudou 

a Poctivý vídeňský párek pro děti. Na televizní 

a on-line kampaň navázala reklama a ochut-

návky v prodejnách a podpora proběhla 

i na sociálních sítích,“ přibližuje koncept pro-

duktu i kampaně Jan Škrabánek. Jak taky 

novinářům na tiskové konferenci přímo 

v závodě Most prozradil Jan Hanuš, gene-

rální ředitel společnosti Kostelecké uzeniny 

a.s., v regálech obchodů jsou dnes již čtyři 

druhy párků špičkové kvality. „Párky s obsa-

hem masa nad 90 % byly v ČR prakticky rari-

tou. Vzali jsme to jako výzvu a rozhodli jsme 

se dostat s našimi párky na maximální obsah 

masa. Připravili jsme deset deset různých 

variant s vysokým obsahem masa pomocí 

tak zvaně slepých testů jsme vyčlenili nejlepší 

výrobky,“ konstatoval Hanuš.

Novinářům taky neopomněl představit, 

kdo se o finalizaci projektu výrazně zaslou-

A touhle písní, spojenou s velkou legrací, 

se zapsaly do duší našich spotřebitelů 

nedávno svým televizním spotem řezni-

ce z Kosteleckých uzenin. Navázaly tak 

na předloňskou kampaň Kosteleckých 

uzenin se zpívajícími řezníky. Od „Dobráků 

od kosti“ tak přebraly štafetu jejich ko-

legyně. V nové podzimní kampani, která 

odstartovala 11.11. 2014, kostelecké řez-

nice zpívají a představují horkou novinku 

- Poctivé kostelecké párky. 

V kampani si stejně jako předloni zahráli 

skuteční zaměstnanci, v tomto případě vý-

hradně zaměstnankyně společnosti Kos-

telecké uzeniny a.s. A jak na ně prozradil 

aneb Bude dobře napořád
Slibují to řeznice z Kosteleckých uzenin hezkou písní, tak jim uvěříme. Jistě mnohý z nás totiž 
zná tu prastarou píseň, co měla a má určitě i dnes své místo u táboráků. 
Vždy jedna parta začala a jakmile odeznělo ono klasické Bejvávalo, bejvávalo dobře, přidala se 
od začátku druhá a už se jelo 
a nikdo nesměl škobrtnout. 
A pokračovalo se slovy”bejval 
svět jako květ a bejvávalo, 
bejvávalo dobře.”

Kostelecké uzeniny a.s. jsou 
největším zpracovatelem 
masa a masných produktů 
v ČR. Portfolio 
zahrnuje produkty 
z vepřového, 
hovězího masa 
a kompletní sortiment 
masných výrobků a konzerv. 
Mezi vlajkové lodi patří 
řada Poctivých uzenin-uzeniny 
s obsahem masa 90% a více, a také řada 
Premium-trvanlivé, tepelně neopracované 
fermentované salámy s ušlechtilou plísní 
na povrchu, jejichž výroba je v ČR 
bezkonkurenční.

Kostelecké uzeniny 
se představují

žil. Za jedinečnou kvalitou a chutí Poctivých 

Kosteleckých párků stojí jedna drobná žena, 

Libuše Holovská, vedoucí výroby závodu 

Most, který je součástí společnosti Koste-

lecké uzeniny a.s. Na dotaz, jak se dokázala 

prosadit v typicky mužském odvětví říká: 

„Bez flexibility, komunikativnosti a hlavně 

odolnosti vůči stresu by to nešlo.“

„Naše vepřové párky párky obsahují 90 % 

kvalitního vepřového, sůl, koření a pouze 

nejnutnější ingredience, co slouží pro dobrou 

konsistenci a trvanlivost. A s čím se počítá 

najisto a bez výjimky, jsou i přírodní střívka,“ 

dodává.

Eugenie Línková

Libuše Holovská, vedoucí výroby v Mostě

Jan Škrabánek – ředitel marketingu a ing. Michal Jedlička – výkonný ředitel Příprava díla v kutru

Bejvávalo, bejvávalo dobře

masný průmysl
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masný průmysl

Z Říma až na konec světa

Historie párků se traduje až do doby sta-

rých Římanů, kteří je znali pod názvy „in-

cisia“ a „tomacina“. Jejich výrobu s sebou 

přivezli římští legionáři do Německa, které 

se později stalo kolébkou moderní podoby 

párku. Kronikář města Frankfurt nad Moha-

nem Achilles August Lersner (1662-1732)

datuje první prodej párků ve městě do roku 

1487. Centrem obchodu byly řeznické ulič-

ky mezi katedrálou a radnicí. V roce 1562 

se tyto frankfurtské párky dokonce staly 

součástí oficiálního menu na hostině u pří-

ležitosti korunovace císaře Maxmiliána II.

Podle prvního dochovaného receptu 

z roku 1749 používali frankfurtští řezníci 

k výrobě párků libové maso z boků, tzv. 

brato-odtud pochází také německý výraz 

pro párek“Bratwürst“. Maso se ručně co 

nejjemněji nasekalo a spolu  s kořením 

a solí se naplnilo do vepřových nebo hově-

zích tenkých střev.

U zrodu věhlasného vídeňské párku 
stál rakouský řezník Johan Lahner

Z Německa expandovala výroba párků 

dále do světa: například u zrodu věhlas-

ného „Wiener Würstl“neboli vídeňského 

párku stál rakouský řezník Johan Lahner, 

který se po vyučení ve Frankfurtu vrátil 

i s receptem na párky do Vídně a v roce 

1804 si zde založil vlastní výrobu.

Ke konci 19.století odešlo několik řez-

níků z Frankfurtu do Neu-Isenbergu, kde 

v roce 1860 založili první velkou továrnu 

na frankfurtské párky-zdejší komplex tří 

závodů vyráběl až 120 000 párků denně. 

Průmyslová produkce umožnila využití 

sekacích a mělnících strojů, které dodaly 

párkům jemnou strukturu. Solená ovčí 

střívka na párky se dokonce dovážela až 

z daleké Persie a Afgánistánu.

Nakládání párků do slaných láků 
umožnilo exporty

Výroba byla ovšem limitována na chladné 

období roku, proto se párky prodávaly 

jen od října do března. Průlom nastal až 

díky objevu nakládání párků do slaných 

láků. Párky se rázem staly exportním hi-

tem a v roce 1893 získaly nejvyšší oce-

nění na světové výstavě v Chicagu a pak 

další ceny v Paříži, San Franciscu, Drážďa-

nech a Berlíně. Do českých zemí se párky 

rozšířily na začátku 20. století z Vídně, proto 

u nás zdomácněl především název párků 

vídeňských. Produkcí párků se proslavily 

především uzenářské firmy Františka Sat-

rapy ve Studené a v Kostelci. Obě výrobny 

kvalitních párků se zachovaly dodnes. 

Párky z Kosteleckých uzenin, pečivo z Pe-

namu, technologie dovezená z USA. Tak 

lze ve stručnosti charakterizovat řetězec 

prodejen rychlého občerstvení Parky´s, 

který nabízí prémiové značkové hotdogy. 

„Technologii dovezenou z USA máme doko-

nale vyzkoušenou. Je spolehlivá a v provozu 

má vysokou výkonnost,“ říká Petra Dlouhá, 

vedoucí manažerka frančízového projektu 

Parky´s Kosteleckých uzenin a.s.. Techno-

logie se používá při grilování párků, které 

se vkládají do hotdogů a stejně tak při 

toustování pečiva. „Více než roční hledání 

a zkoumání dostupné technologie se vyplati-

lo“, dodává Petra Dlouhá.

Tento projekt se již uvedl v život na šesti 

místech. V režii samotných Kosteleckých 

uzenin jsou zatím dvě takovéto prodejny, 

zbývající čtyři jsou zatím pilotními projekty 

s budoucími partnery. „S partnery jednáme 

o podmínkách franšízy,“ potvrzuje způsob 

provozu prodejen Petra Dlouhá. Zatím je 

možné hotdogy s párky z Kosteleckých 

uzenin ochutnat v Praze na autobusovém 

nádraží Florenc a vlakovém Masarykově ná-

draží v Hradci Králové, Kolíně, Vrchlabí nebo 

v obchodním centru na pražském Cho-

dově. Jak manažerka rychlého 

občerstvení s označením 

Parky´s dále prozradila, 

Kostelecké uzeniny 

ještě připravují zcela 

unikátní koncept 

hotdogů nové ge-

nerace, které se 

brzy začnou tes-

tovat na Chodově 

v Praze.

Důraz na českou surovinu
a její kvalitu
Co stojí za úspěchy Kosteleckých uzenin prozradil 
jejich generální ředitel Jan Hanuš v rozhovoru.

Loňský rok uzavřely Kostelecké uzeniny a.s. úspěšně, s mírným 

ziskem. Prozradíte víc? 

Ano, s loňským rokem můžeme být, myslím, velmi spokojeni. Konečné 

číslo 34 milionů zisku, které reportujeme, je výsledkem po oprávkování 

našich pohledávek vůči naší ukrajinské dceřinné společnosti ve výši 68 

milionů, které jsme se z titulu současné nestabilní situace v konflikty 

zmítané zemi rozhodli preventivně udělat. Zohledním-li tedy tento 

efekt, vygenerovali jsme za loňský rok reálný hospodářský výsledek 

přes 100 milionů zisku, což je výrazně nad plány i veškeré optimistické 

výhledy. Jen dodám, že když jsme firmu s mým týmem přebírali, měla 

poslední výsledek hospodaření více než minus 300 milionů. Za úspě-

chem stojí práce a úsilí všech ve firmě, není to ani dílo jednotlivců, ani 

jeden zázračný recept, ani náhoda. Zásadně jsme zvýšili produktivitu, 

o desítky milionů snížili režijní náklady, redukovali portfolio o nezdravé 

položky, začali pracovat lépe s cenotvorbou, v neposlední řadě se pro-

jevily naplno efekty restrukturalizace z roku 2013, kdy jsme i výrazněji 

redukovali organizaci, a mnoho dalších vlivů a efektů, včetně inovací 

a prodejů nových výrobků.

Máte zajímavé řady výrobků v jejichž záhlaví na obalech se 

vyskytuje slůvko POCTIVÉ? Co vyjadřuje, není to jen reklamní 

lákadlo?

Naopak, symbolizuje náš přístup k výrobě a k našim zákazníkům. 

Prostě děláme věci poctivě. Nejen v Poctivé řadě, ale obecně. Poctivá 

řada svůj název nese navíc proto, že u všech výrobků je podíl masa 

vyšší než 90%, tedy není nejmenší otazník, že takhle má vypadat pra-

vá a poctivá uzenina. Je to naše vlajková loď a dělá nám ohromnou 

radost. Zákazníci tyto výrobky milují, jsme naprosto vyprodáni a letos 

budeme investovat do rozšíření kapacity pro tuto řadu. Jsme rádi, že 

se čím dál víc spotřebitelů zajímá o kvalitu uzenin, obsah masa, éčka 

a podobně. Je to cesta, na kterou jsme naplno vsadili a zdá se, že to 

byla správná volba. Spojili jsme dokonce i v reklamě své tváře právě 

s výrobky Poctivé řady, takže je jasné, že za kvalitu a osobní přístup 

ručíme hlavou.

Jak jste se vypořádali s novým značením potravin? 

Celá adaptace na novou vyhlášku nás stála několik set tisíc korun. Tím, 

že byl poměrně dostatek času na přípravu, tak jsme udrželi náklady 

v rozumné výši. Přínos nového značení nám snad vynaložené investice 

bohatě vrátí. Kromě povinných informací se snažíme maximální měrou 

zvýrazňovat i označení našich závodů, dokonce formou logotypu CZ15 

pro vepřové z Plané a CZ333 pro hovězí z Kostelce.

Čím nás letos v oblasti produkce masných výrobků překvapíte?

Je riskantní něco prozrazovat příliš dopředu, neradi bychom inspiro-

vali naši konkurenci, která nás poslední dobou kopíruje čím dál častěji. 

Každopádně ještě více vsadíme na to, co nás odlišuje od konkurence – 

česká surovina a její stoprocentní kontrola. Vydali jsme se touto cestou 

v masu, na stejnou kartu vsadíme i v uzeninách. Jsme jediní, kdo to umí 

a může nabídnout v takovém rozsahu, lidé si české maso oprávněně žá-

dají, tedy je to logický krok. Zbytek ale už nechám v naší kuchyni, ačkoli 

výrobky by se měly v obchodech objevit poměrně brzy.

Eugenie Línková

maaassný průmyyyssl

Výlet do historie párků
Na pultech obchodů najdete desítky různých druhů párků: tradiční frankfurtské nebo 
vídeňské, jemné, debrecínské, loupací, ochucené sýrem a lze jmenovat dál. Jednotlivé typy se 
od sebe liší použitým masem, kořením a samozřejmě i chutí a kvalitou. Mezi labužníky mají 
nejlepší pověst párečky ve skopových střívkách. Kde se ale vlastně párky vzaly?

Nový řetězec prodejen
rychlého občerstvení Parký s

ním 

,

531/2015  Potravinářský obzor 



54 Potravinářský obzor  1/2015 551/2015  Potravinářský obzor 

různétesty

Mleté maso pokaždé jinak
Tentokrát se podíváme s DTestem na mletá masa. Na ně klade legislativa jasné požadavky. 
Pokud do něj totiž výrobce přidá mimo malého množství soli ještě další ingredience 
či přídatné látky, jde už o polotovar. Pohled na etikety napoví, kde se s nejrůznějšími 
přídavky nešetří, laboratorní testy pak ukázaly, zda se jim dá věřit, a jaká je skutečná 
kvalita 12 výrobků obsahujících mix hovězího a vepřového masa.

Kategorie masných polotovarů, které tvoři-

ly většinu testovaných výrobků, je poměrně 

velkorysá, co se vymezení týká. Může se v ní 

najít jak čisté maso se solí nad 1 %, tak jaká-

si hmota s libovolným podílem mechanicky 

zpracovaného masa, soli a dalších látek. 

A to byl důvod, proč tyto výrobky putovaly 

do laboratoře. Jen tak se dá zjistit, jaké roz-

díly mezi nimi panují a co všechno výrobci 

zákazníkům pod tímto názvem nabízejí. 

Mezi 12 výrobky byl i jeden s označením 

mleté maso. Že se v chladicích boxech ne-

nalezlo víc takových, nejspíš svědčí o tom, 

že pro výrobce je výhodnější do masa při-

dat nějakou další látku a vytvořit z něho ofi-

ciálně masný polotovar, než vyrábět čerstvé 

mleté maso s kratší trvanlivostí, vysokými 

náklady a přísnými požadavky na mikrobio-

logickou kvalitu.

Jak dopadly testy

V senzorické části testu nebyli hodnoti-

telé příliš spokojení s více než polovinou 

výrobků, třetina z nich by se dala dokonce 

označit za vyslovené propadáky. Některé 

z nich nedostaly nejhorší známku jen 

proto, že oficiální definice pro masný po-

lotovar je tak obecná, že se pod ní schová 

téměř cokoli. Analyzovala se zároveň 

zdravotní nezávadnost všech výrobků. 

Po stránce mikrobiologické se laboratoř 

zaměřila na nebezpečné bakterie Esche-

richie coli a Salmonelly, stejně jako na cel-

kový počet mikroorganismů.

Všechny výrobky byly podrobené také 

testu na přítomnost náhražek v podobě 

sóji nebo drůbežího separátu. Nejvíce 

zvědavosti vzbuzovala otázka, kolik masa 

jednotlivé vaničky obsahují. Vzhledem 

k relativně volným pravidlům vyhlášky pro 

masné polotovary i uváděnému složení se 

dal čekat velký rozptyl, který se nakonec 

potvrdil. Laboratorní měření navíc odhalilo 

dva výrobky, které obsahovaly výrazně jiné 

množství masa, než deklarovaly, u jednoho 

se pak zjistil o 50 procent vyšší obsah tuku, 

než jaký by dle informací výrobce měl mít. 

Co testované výrobky prozradily

V testovaném mletém mase se zkoumal po-

díl vepřového a hovězího masa, přídatné lát-

ky a podíl vody. Každý si tak může z tohoto 

přehledu vybrat, co rád následně a v jakém 

supermarketu koupí a čemu se třeba vyhne.

Albert/Řeznický pult Výrobek z mletého 

masa mix 

Složení: vepřové maso 59 %, hovězí maso 

39 %, voda, glukóza, antioxidant E300, re-

gulátor kyselosti E 330. 

Obsahuje přídatné látky: E300 Kyselina as-

korbová, E330 Kyselina citrónová 

Albert/Výrobky mleté Výrobek z mleté-

ho masa mix 

Složení: vepřové maso 33 %, pitná voda, 

hovězí maso 20 %, hovězí tuk, vepřový tuk, 

pšeničná E262 vláknina (bezlepková), vep-

řová bílkovina, glukózový sirup, jedlá sůl, 

aroma, hydrolyzovaná řepková bílkovina, 

kvasnicový extrakt, stabilizátory: E331, anti-

oxidanty E301, E300. 

Obsahuje přídatné látky: E262 Octany sod-

né, E300 Kyselina askorbová, E301 Askor-

ban sodný, E331 Citronany sodné 

Billa/Vocílka Mělněné maso hovězí+ 

vepřové 

Složení: hovězí maso 44 %, vepřové maso 

44 %, sádlo 8 %, jedlá sůl nad 1 %, antioxidan-

ty E300, E301, E331. 

Obsahuje přídatné látky: E300 Kyselina askor-

bová, E301 Askorban sodný, Citronany sodné 

Kaufland/Purland Mělněné maso 

Složení: vepřové maso 50 %, hovězí maso 

47 %, stabilizátor E326. Obsahuje přídatné 

látky: E326 Mléčnan draselný 

Kaufland/Purland Mělněné maso extra 

Složení: vepřové maso 58 %, hovězí maso 

39 %, stabilizátor E326.

Obsahuje přídatné látky: E326 Mléčnan 

draselný 

Lidl/Čerstvá porce Mleté maso mix 100 % 

Složení: 50 % vepřové maso, 50 % hovězí maso

Makro Sekané maso mix/Art. No. 229846 

Složení: vepřové maso 46 %, hovězí maso 

45 %, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný) min. 1,1 %, stabilizátor: E331, anti-

oxidant: E330, E330, barvivo: E120, hroznový 

cukr, Obsahuje přídatné látky: E120 Košenila, 

E 300 Kyselina askorbová, E 330 Kyselina citró-

nová, E 331 Citronany sodné

Penny/Dobré maso Směs z mletých mas 

Složení: vepřové maso 65 %, hovězí maso 

30 %, pitná voda, antioxidant E326 2 % 

Obsahuje přídatné látky: E326 Mléčnan 

draselný 

Tesco Mletý masný polotovar míchaný

Složení: vepřové maso 59 %, hovězí maso 

38 %, voda, hovězí lůj 1 %, glukóza, antioxi-

dant (kyselina askorbová), regulátor kyselosti 

(kyselina citronová) 

Obsahuje přídatné látky: E300 Kyselina as-

korbová, E315 Kyselina erythorbová,E330 

Kyselina citrónová

Tesco/Country menu Mletý masný poloto-

var míchaný 

Složení: vepřové maso 33 %, voda, hovězí 

maso 20 %, hovězí lůj, vepřové sádlo, pšenič-

ná vláknina, vepř. protein, glukózový sirup, 

jedlá sůl, aromata, hydrolyzovaný řepkový 

protein, extrakt z droždí, stabilizátory: octany 

sodné, citronany sodné, antioxidanty: askor-

ban sodný, kyselina-askorbová 

Obsahuje přídatné látky: E262 Octany sodné, 

E300 Kyselina askorbová, E301 Askorban sod-

ný, E331 Citronany sodné 

Sekaná ve stylu co dům dá

Jak jsou rozdílné nabídky mletých mas 

v různých supermarktetech, totéž platí 

u hotového výrobku sekané, která patří 

k tradičním jídlům české kuchyně. Dá se 

celkem jednoduše připravit doma, ale nabí-

zí se i možnost nákupu již hotového výrob-

ku na pultech českých obchodů. Na rozdíl 

od domácích sekaných obsahují ty kupova-

né velké množství ingrediencí včetně celé 

řady přídatných látek, tzv. éček. Ve složení 

uvedeném na etiketách zástupci DTestu ale 

našli i hrách, drůbeží separát, kuřecí maso 

nebo masové kůže.

V minulosti byla sekaná považována 

za luxusní jídlo, které mělo výsostné místo 

na stolech šlechticů a v bohatších rodi-

nách. Dříve se totiž maso při přípravě 

sekané nemlelo, ale ručně sekalo z těch 

nejvybranějších druhů masa, svíčkové nebo 

kýty. Změna přišla až s vynálezem mlýnku 

na maso, díky němuž se ustoupilo od ruč-

ního sekání, a koncem minulého století 

i s průmyslovou výrobou sekané. Dnes už 

s původní sekanou nemá hotový výrobek 

zdaleka tolik společného.

Konkrétní legislativa ke složení sekané 

v Česku totiž neexistuje a její výroba se řídí 

pouze obecně platnými právními předpisy. 

Hotová sekaná je označována jako tepelně 

opracovaný masný výrobek. Do stejné kate-

gorie se zařazují kromě sekaných výrobků 

například párky, slanina, salámy nebo špe-

káčky. Po zrušení potravinářských norem, 

ke kterému došlo začátkem 90. let dvacáté-

ho století, mají navíc výrobci masných vý-

robků volnější ruce a nabízených možností 

hojně využívají, jak dokazuje pohled na slo-

žení uváděné na etiketách vakuovaných 

výrobků dostupných ve velkých obchodních 

řetězcích. Sekaná z českých obchodů skrývá 

celou řadu často nicneříkajících ingrediencí 

a nabízí celou plejádu položek, které byste 

doma nikdy nepoužili. Včetně kuřecího se-

perátu, množství éček nebo hrachu.

Ve spolupráci s DTestem (zb)

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

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

 stanovení cizorodých látek v potravinách

 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem 
exportu a importu

 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy

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

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

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

Státní veterinární ústav Olomouc

MlMlMlMlMlékékékékékáárárárárnananana NNNN Náámámámáměšěšěšěšěšěšťťťťťťť nananana HHHH Hananananééééé
ee-e mamamaililil::: mlmlmlekekekarararnanana@z@z@zdsdsdsenenenicicicee.e.czczcz

tttetetetellll.l.l.:::: : 6606060606088888 8 6868686868683333 33 0909090909911111

ZD Senice na HanéZD Senice na Hané



56 Potravinářský obzor  1/2015 571/2015  Potravinářský obzor 

rozhovor

Specifikem společnosti Boneco 
je pravá Majolka a plnotučná hořčice

Zanedlouho se začneme radovat 

z Velikonočních svátků, které jsou 

v duchu vaječných pomazánek, ma-

jonéz a chlebíčků: To je především 

váš sortiment a jeho zvýšený odbyt 

v tomto období. O jaké jde hlavně 

výrobky? 

BONECO je jedním z největších výrobců 

majonéz a majonézových výrobků v České 

republice a podobně je tomu i v produkci 

hořčic a speciálních lahůdkových salátů 

a pomazánek. Hořčic uvádíme na trh 

mnoho druhů a příchutí. Kromě klasických 

českých chutí, které představuje hořčice 

plnotučná a kremžská se zaměřujeme také 

na speciální hořčice – steaková, francouz-

ská bavorská či hořčice dijon. Mezi spe-

ciality patří hořčice s medem a koprem, 

hořčice s pomerančem apod. ve výrobě 

salátů a pomazánek mimo českou klasiku 

jako je například vlašský, pochoutkový, 

pařížský či bramborový salát děláme celou 

řadu pomazánek. Vaječná pomazánka je 

oceněna opakovaně – regionální potravi-

nou a patří k nejlepším na trhu. Sortiment 

našich výrobků je velmi široký a uspokojí 

i ty nejnáročnější zákazníky.

Mimo toho, že garantujete pravost 

majonéz ve smyslu, že v nich nechybí 

vejce a MAJOLKA tak boduje v soutě-

žích kvality, máte i specifickou hořči-

ci. Můžete přiblížit o co jde?

MAJOLKA patří mezi hlavní výrobní artik-

ly společnosti BONECO a.s. a pod touto 

značkou uvádíme na trh mnoho produktů. 

Mimo MAJOLKY klasické majonázy labuž-

níci ocení i MAJOLKU olivovou nebo ma-

jolku s příchutí wasabi, tsatziky nebo salsa. 

Novinkou je MAJOLKA exklusive, která 

se vyznačuje vyšším obsahem vaječných 

žloutků. MAJOLKA má řadu ocenění jako 

například Klasa, regionální potravina nebo 

Český výrobek – garantováno potravinář-

skou komorou.

Specifikum naší hořčice je v tom, že si 

surovinu sami pěstujeme a poté zpracová-

váme a nejznámější klasickou plnotučnou 

hořčici vyrábíme podle receptury z roku 

1885 prvního výrobce hořčic v tehdejším 

Československu Matěje Krupičky, přírodní 

bez barviv.

Možná, že nejednoho spotřebitele 

překvapila i ta skutečnost, že děláte 

velmi chutné „utopence“ a pak i pra-

vé nakládačky, okurky znojemského 

typu. Co vás vedlo k zařazení této 

produkce do vašeho výrobního pro-

gramu?

Tyto speciality jsou spíše rozšířením na-

šeho sortimentu a utopenci jsou „česká 

klasika“ tak je také nabízíme našim zákaz-

níkům. Okurky jsme zařadili do sortimentu 

v loňském roce. V tomto případě jde spíše 

o rozšíření sortimentu v naší podnikové 

prodejně v Kostelci nad Černými lesy. 

Kvalitní okurky jsou ve speciální skleněné 

lahvi, která má následné využití i v domác-

nostech našich zákazníků.

Vloni jste na Pražském hradě 

přejímali koncem roku s dalšími 

vyznamenanými firmami diplomy 

v soutěži Českých sto nejlepší. Ma-

teřský holding Agrotrade tam byl 

s Bonecem (dceřiná společnost) za-

stoupen dokonce třikrát. Co pro vás 

znamená toto vítězství a čím jste si je 

zasloužili?

BONECO patří mezi pravidelné účastníky 

v soutěži Czech Top 100 a mimo celkové 

umístění mezi nejlepšími českými firma-

mi máme i řadu ocenění v oborových 

kategoriích, které se vyhlašují.

Pro každou společnost je jistě příjemné, 

když se objeví v tak prestižním ocenění 

a BONECO a.s. není vyjimkou. Tato soutěž 

je specifická tím, že o umístění rozhodují 

mimo jiné firmy a společnosti podnikající 

v České republice. To, že se umísťujeme 

v této soutěži podtrhuje tu skutečnost, že 

jsme na trhu vidět a zákazníci znají naše 

výrobky.

V tento čas sice zvyšujete prodej 

velikonočního zboží, ale jistě „zbro-

jíte“ i na léto. Máte řadu zajímavých 

omáček vhodných ke grilování mas 

a zeleniny nebo ryb. Budete tento 

sortiment rozšiřovat ? Na co se mů-

žeme těšit?

BONECO a.s. nabízí mnoho výrobků, které 

jsou vhodné ke grilování. Mimo sortimen-

tu hořčic, který jsem již zmiňoval, nabí-

zíme řadu omáček „Evropská inspirace“ 

např. lahodná chut´ Anglie, bylinkovo-

tomatová omáčka Delikatesa z Andalusie, 

hořčicová omáčka – Bretaňský apetit 

nebo speciální kari omáčka – Specialita 

z Duryňska.

Pro svoje praktické použití a výborné 

chutě jsou oblíbené i výrobky v tubách, 

samuraj a francouzská omáčka. Pro děti 

nabízíme speciální kečup, který se vy-

značuje mimo jiné menším obsahem soli 

a zvýšeným obsahem rajčat.

Myslíte ve výrobním programu 

i na BIO ?

BONECO a.s. je certifikovanou společnosti 

pro BIO výrobu v segmentu hořčic. Na trh 

nabízíme BIO hořčici. Bohužel poptávka 

není taková, jakou bychom očekávali 

a z tohoto důvodů zatím výrobu dále ne-

rozšiřujeme.

Eugenie Línková

Blíží se Velikonoce a o těchto svátcích prudce roste nejen 
spotřeba alkoholu určeného koledníkům, ale i vajec a z nich 
vyrobených pomazánek a nebo i majonéz. 
Jejich přednostním výrobcem je u nás firma Boneco, 
generálnímu řediteli Ing. Zdeňkovi Štěpánkovi jsme položili 
několik otázek na toto téma.

Generální ředitel Ing. Zdeněk Štěpánek
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různézdravá výživa

Vitariáni – nový stravovací 
fenomén – raw food 
Po vegetariánství, veganství a frutariánství, přichází vitariánství. Zaválo ho k nám z USA nadšení 
lidí, kteří jsou přesvědčeni, že tepelnou úpravou ztrácí jídlo veškerý svůj výživový potenciál 
a energii. Jídelníček vitariánů uznává jen živou, syrovou stravu. Prospěch tohoto způsobu 
stravování vidí praktikující vitariáni v čistém přílivu energie a zlepšení fyzické i psychické 
kondice. Nadšení pro tento stravovací styl projevují mladší věkové skupiny, vysokoškoláci, lidé 
z uměleckých sfér, ale i lidé toužící po změně s nádechem nového a nepoznaného.

Za otce vitariánství je považován americký 

lékař Norman W.Walker. Jeho teze o dlouho-

věkosti, dobrém zdraví a vynikající kondici 

ve štíhlém těle vzbudily pozornost již před 

mnoha desítkami let. Na vitariánství zarea-

goval ihned knižní trh, který v překladu na-

bízí hned několik knih vitariánské tématiky, 

rozrůstají se raw food restaurace, kavárny, 

bistra a zkušení lektoři pořádají semináře. 

Oslovit nadšence vizí dlouhověkosti, zdraví 

a plnohodnotného prožívání života je při-

nejmenším lákavé. Posuďte sami, kdo z nás 

by nechtěl prožít život ve formaci radosti, 

dobrého zdraví, bystré mysli, soběstačnosti, 

možná i přes sto let?

Odpoutat se od moravské kuchyně

Stát se vitariánem vyžaduje pevnou svo-

bodnou vůli. Zapomeňte na vaření, pečení, 

smažení a vybavení kuchyně omezte na vý-

konný mixer, krouhač, lisovač. Sušička ovo-

ce, zeleniny a různých směsí je též vítaným 

pomocníkem. Jídlo se smí po vitariánském 

způsobu tepelně upravovat jen do 42 °C, 

jinak ztrácí enzymy, které vyšší teplotu ne-

přežijí. Enzymy zároveň s vitamíny a mine-

rálními látkami jsou pro lidský organismus 

nezbytné. Zapomeňte na to, že jste (nebo 

byli) všežravci. Ostatně vitariánská verze 

říká, že historicky naši praprapředci maso 

nejedli, byli pouze sběrači a tepelná úprava 

jídla byla pro ně tabu.

Co je živá strava

Živým jídlem nejsou míněni brouci, hmyz 

ani červi. Jedná se výhradně o rostlinnou 

potravu, zahrnující hlavně zeleninu, ovoce, 

klíčky, mák, kokosové a jádrové ořechy, 

semínka, mořské řasy, olivy, bylinky, koření, 

oleje lisované za studena, dokonce i sušený 

zelený ječmen a naklíčenou vojtěšku. Sladit 

se smí např. datlemi, sušeným ovocem, 

fíky. Solit jen velmi omezeně mořskou solí. 

Připouští se maličko medu, agávového či 

javorového sirupu. Ovocné a zeleninové 

šťávy jsou samozřejmou součástí vitarián-

ského jídelníčku. Projít úskalím začátečníků 

může trvat i několik měsíců. U některých 

osob se projevují detoxikační příznaky a jen 

vytrvalost a sebekázeň dovedou začáteč-

níka k cíli. Důležitá je motivace, propojení 

mozku a těla, přijetí nového stravovacího 

režimu, naučit se vybírat a upravovat vhod-

né potraviny.

Z čeho vaří, když nevaří

Přesná definice vitariánského vaření dosud 

neexistuje. Záleží na filozofii každého jed-

notlivce, na jeho příklonu k vegetariánství, 

na ortodoxním či volnějším způsobu života 

vůbec, na fantazii a schopnosti kombinovat 

potraviny. Jeden proud připouští dokonce 

požívání syrového masa (něco na způsob 

tatarského bifteku), syrové ryby, vína a nepas-

terizovaných sýrů. Ovšem tyto lahůdky slouží 

většinou pro přechodné období. Základem 

vitariánské kuchyně je to, co většina lidí kon-

zumuje souběžně s normální stravou. Ideální 

je čerstvá zelenina a ovoce z vlastní zahrádky 

nebo od ověřeného farmáře, což je v našem 

klimatickém pásmu poněkud obtížné. V ob-

dobí hojnosti si lze vypomoci pro časy příští 

sušením tzv. za studena, tedy na slunci. Rajča-

ta, fíky, křížaly, datle, hrozny…(nádherná vůně 

i chuť…to vše na plachtách a nízkých střechách 

obrací kus po kuse černě oděné ženy – vzpomín-

ka na Řecko i Chorvatsko).

Jen syrová zelenina, ovoce, saláty – 
není to vlastně dieta?

Vitariánský jídelníček se skutečně podobá 

redukčním dietám. Ty většinou pozbývají 

chuťovou pestrost, opakující se potraviny 

se po několika dnech zprotiví natolik, že 

hubneme už jen z pomyšlení. Vitariánství 

navíc vylučuje z jídelníčku veškerou živočiš-

nou stravu, jako jsou vejce, mléko, jogurty, 

sýry a jakákoliv masa i ta nejlibovější. Je zde 

úplná absence pečiva, těstovin, moučných 

výrobků a luštěnin v původním stavu. Může 

vůbec být dlouhodobá konzumace syrové, 

chceme-li živé stravy dostatečná? Dokáže 

nasytit a uspokojit lidskou potřebu? Je 

pravdou, že není z čeho vytvářet tukové 

polštářky…zde právě ta podobnost s die-

tou. Motivace vitariánů je naprosto jiná. Ne-

chtějí být jen navěky štíhlí, chtějí být i zdraví 

a mít uvnitř těla uklizeno od škodlivin. 

Jsou přesvědčeni, že toho lze dosáhnout. 

Otázkou je, zda stačí jen zdravě jíst v pro-

středí znečistěném inverzemi, spadem, 

výfukovými plyny a skládkami prosakující-

mi do spodních vod? Naši praprapředci žili 

ještě v přírodě takřka panenské.

Kdo se stává vitariánem

Mezi vitariány jsem zachytila impuls vedoucí 

k pozitivním změnám ve společnosti. Každý 

takový impuls je vítán, ale přeměna světa 

stylem vitariánství je vskutku odvážná. Star-

tovacím momentem je v současnosti touha 

po změně, potřeba lišit se, být tzv.“ lepším“ 

a smysluplněji naplnit svůj život. V mnoha 

případech vyplynulo vitariánství z partner-

ské vzájemnosti, možných psychosomatic-

kých potíží vyplývajících z hektické doby, 

touhy po změně či nepřiměřené zátěže 

beroucí energii. K životnímu stylu vitariánů 

patří i vnímavost radosti, procítění tělesné 

energie pomocí jógy, výuka smíchu. V praxi 

se jednodušeji aplikuje na jednotlivce než 

na vícečetnou rodinu. Ztěží si lze představit 

přípravu několika jídel denně, kdy každý 

z členů rodiny preferuje jinou stravu. Vi-

tariánská kuchyně je i finančně nákladná 

vzhledem k ingrediencím a potravinám, 

které nejsou běžně k dostání. Nakupují 

se v úzce specializovaných prodejnách či 

na internetu. Samo o sobě to přináší jinou 

novou aktivitu, která může způsobit změny 

a blahodárně osvěžit mysl. Důvodů, proč se 

stát vitariánem, může být mnoho. Mimořád-

ný styl stravování je odchýlení od průměru, 

menší separace v novém společenství, které 

si vynutila doba jako možný způsob úniku.

Co na to věda a lékaři

Vědecký názor na vitariánství je spíše varují-

cí. Není dosud známá vědecká studie, která 

by ve vitariánství spatřovala veškerá kritéria 

výživových hodnot. Lékaři se k výlučnému 

příjmu pouze rostlinné syrové potravy staví 

rezervovaně. Nenamítají nic proti občasné-

mu vychutnání vitariánského jídla, je skvělé, 

ale ne navždy. Dlouhodobé a jednostranné 

stravování tohoto druhu může vést k ne-

dostatku vápníku a vitamínu B12, který lze 

získat pouze z potravin živočišného původu. 

Lidský organismus je stavěný na příjem 

obou druhů potravy, jak rostlinné, tak živo-

čišné. Odborníci nacházejí shodu i v tom, 

že naši předci byli všežravci a živili se tím, co 

zrovna bylo v dosahu. Lovili i zvěř, pojídali 

larvy a malé tvory a sbírali plodiny, výhonky 

a kořínky. Prioritou bylo zachování rodu.

Skutečnost, fixe nebo iluze na talíři

V nabídce vitariánských restaurací najdeme 

názvy jídel, která většinou důvěrně známe.

Ve skutečnosti jde o iluzi a podobnost čis-

tě náhodnou. Vizuálně je jídlo uzpůsobeno 

zavedeným zvyklostem a skutečné jídlo má 

jen připomínat. Škoda, že se zde neuplatní 

více fantazie a originality podtrhující původ 

jídla. Použití syrových a živých potravin to 

přímo nabízí. Lidské smysly chtějí být však 

uspokojeny a dají na vzhled, vůni i chuť. Ze-

lenina i ovoce v syrovém stavu vylučují velmi 

výrazné aroma a jsou určujícím faktorem, 

zejména pro chuť. 

Nechte si chutnat…příklad 
vitariánského jídelníčku

Vitariánská svíčková na smetaně (kořenová 

zelenina rozmixovaná za studena s přidá-

ním ořechového mléka, knedlíky vytva-

rované z lisované zeleniny a dochucené 

kořením). Maso nehledejte, stejně všem 

chutná hlavně omáčka.

Kuře s omáčkou (základ omáčky oranžo-

vá syrová kořenová zelenina, máslová dýně, 

vše jemně rozmixované. Kuřecí maso vytvo-

řené z naklíčené pohanky).

Špagety (do tvaru tkaniček nakrouhaný 

celer nebo cuketa, příloha sušená rajčátka, 

omáčka z mixu rajčat a olivového oleje).

Palačinka s marmeládou (rozmixovaný 

hodně zralý banán, usušený v tenké vrstvě 

na placku, potřený marmeládou z rozetře-

ných datlí, fíků, nebo sušených švestek).

Štědrovečerní rybí polévka (marinovaná 

kořenová zelenina, trocha omáčky tamari, 

která navodí chuť vývaru, přidá se mořská 

řasa, kešu mléko, případně houby).

Bramborový salát (syrová topinambura 

nebo bílá ředkev, hrášek, mrkev, přidat ma-

jonézu z kešu oříšků. Rybu nahradí kousky 

upravené ze směsi zeleniny, oříšků, semí-

nek a koření).

Cukroví nemůže chybět na sváteční tabu-

li. Výkonné roboty rozmixují ořechy a ovoce 

na hladkou kaši. Další přísady jsou věcí 

fantazie. Tvarovat cukroví a barevně dotvá-

řet pomocí ingrediencí, vykrajovat, zdobit, 

slepovat, jak je libo. Sušenky ze semínek 

a medu jsou výborné.

Vita je život aneb všechno je 
součástí přírody

Srozumitelné, výstižné. Vita, vitalita, životní 

energie a chuť do života. Příroda, jejíž sou-

částí jsme i my, lidé. Jedinečný zázrak zrovna 

na naší planetě plující vesmírem. Vitariánská 

filozofie vychází z těchto principů a jde ještě 

dál. Jídlo se musí připravovat s láskou a ra-

dostí. Některý z vitariánů si nemůže dát byť 

i čerstvý salát v restauraci, protože neví, zda 

kuchař neměl špatnou náladu a nepřenesl ji 

do salátu. Hospodaří také úsporně s energií, 

která se nachází ve výhoncích a mladých 

lístcích. Pro přípravu jídla se však rostlinka 

utrhne, ustřihne, usekne? Nepřeruší se pak 

tok energie? Koncentraci energie ve vita-

riánské stravě ponecháme raději odborní-

kům…a k pochopení vede dlouhá cesta.

Na všem může být kus pravdy, jak doka-

zují stará přísloví „ve zdravém těle zdravý 

duch“ či „veselá mysl je půl zdraví“. Lidé se 

čím dál méně usmívají a vyzařují málo ra-

dosti ze života.

Jestliže vitariánství přináší úsměv a radost, 

můžeme vzít kousek pro sebe jako malou 

denní dávku. Zůstat nohama na zemi a po-

nechat si střídmý jídelníček. Kdo ví, možná 

budoucnost naší planety přinese lidstvu 

podobný stravovací styl jako nutnost.

Eva Kloudová
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různé

Při úvaze o sýrové tabuli je zásadní otázkou, 

jak sýry správně vybrat, jakým způsobem 

s nimi pracovat, a v neposlední řadě jakým 

způsobem je podávat. Výprava do nejbliž-

šího sumerkarketu nebo specializované 

„sýrárny“ většinou dopadá stejně: nakoupí 

se větší množství různých lákavých sýrů 

v menším objemu. Když se sýry doma vyba-

lí, už tak lákavě nevypadají a hlavně nikdo 

neví, co s nimi – sníst hned od každého 

kousek, nebo otevřít kuchařku, popřípadě 

„lovit“ něco na internetu? Řešením by ur-

čitě byl nákup několika pečlivě vybraných 

sýrů na základě důkladné předchozí rozva-

hy. Jak tedy na to?

Především bychom měli přemýšlet 

o množství (tj. pro kolik lidí sýry vybíráme), 

což je už dáno tím, v rámci jaké příležitosti se 

budou sýry podávat. Obvyklé kalkulované 

množství sýra na osobu při standardním 

tříchodovém menu je cca 15 dkg, pokud 

ovšem budou sýry použity při vaření, zvláště 

tam, kde sýr je hlavní složkou pokrmu (fon-

due), je potřeba samozřejmě větší množství 

(to bývá uvedeno v receptu, stejně tak typ 

sýra aj. specifikace). Doporučuje se také při 

výběru a nákupu přemýšlet o trvanlivosti 

sýrů a jejich event. využitelnosti v delším 

časovém horizontu: tvrdé a polotvrdé sýry 

vydrží při dobrém uložení déle – navíc se 

dá počítat s jejich vyzráváním a postupnou 

změnou (zvýrazněním) charakteru, nao-

pak čerstvé sýry je třeba zkonzumovat co 

nejdříve. Jestliže se sýry budou podávat 

v duchu francouzské tradice na závěr stolo-

vání, je nutné uvažovat o skladbě menu, 

tj. o předcházejících chodech. Obecně platí, 

že tučné a obtížněji stravitelné (těžké) sýry 

je nejlépe podávat po lehčích chodech 

– zeleninových pokrmech, rybách, bílém 

a červeném mase v jednodušších úpravách. 

Zato po pikantních a kořeněných jídlech 

nejlépe vyzní čerstvé sýry, např. kozí, feta, 

brynza apod., chuťově poměrně neutrální 

sýry holandského typu (eidam, gouda...) bu-

dou vhodnou tečkou za tzv. kotlíkovými jídly 

(guláš, halaszlé, brodetto ...). Po bezmasých 

chodech a po jídlech s převahou ovoce a ze-

leniny se odborná literatura vzácně shoduje 

v doporučení sýrů plísňových (gorgonzola, 

Niva...), vyniknou i sýry zrající (Munster, Bel 

paese ...), stejně jako po uzeninách sýry s bí-

lou plísní (camembert, Hermelín ...). A jaké 

víno k sýrům vybrat? Většinou experti radí 

držet se zásady: k aromaticky jednoduchým 

a nízkotučným sýrům spíše vína bílá a rů-

žová, k sýrům s bílou plísní „en bloc“ vína 

červená, podobně jako k sýrům uzeným. 

K těm výrazným, v chuti ostrým a často sla-

ným se zase báječně hodí vína sladká a for-

tifikovaná (porto, tokaj...). Ale dobrá svatba 

(bon mariage) sýra a vína je obecně nejtěžší 

enogastronomickou disciplínou – tady se 

totiž dá hodně pokazit – o to těžší, že nelze 

kategoricky stanovit, co s čím bude stopro-

centně harmonizovat. Záleží totiž na mnoha 

proměnlivých faktorech (např. ročníku vína, 

stáří resp. vyzrálosti sýra atd.), takže jedinou 

radou je opřít se o odbornou literaturu 

a možná také trochu experimentovat. Ale 

pozor, hlavně neobjevovat Ameriku! V naší 

evropské kultuře se ustálily určité osvědčené 

až archetypální kombinace, které s největší 

pravděpodobností budou fungovat i dnes 

a které je zbytečné nějak vylepšovat; prostě 

k pětadvacetidennímu brie bude ideálním 

společníkem jedině svěží a ovocité červené 

víno burgundského typu a zase třeba k ně-

kolikaměsíčnímu Parmigiano-Reggiano je 

nutný suchý sekt, nejlépe z Alto Adige. 

Zcela jistě se dá tvrdit, že čím víc sýrů bude 

na stole, tím těžší bude předvídat jejich 

vzájemné působení, natož nějak předvídat 

jejich senzorický efekt po zkombinování 

(párování) s vínem. Cílem je samozřejmě 

harmonický vjem, k němuž může výrazně 

dopomoci vhodně vybrané víno. Máme-li 

sestavu vícero kontrastních sýrů, asi se neu-

bráníme nabídce dvou i více lahví – v tomto 

případě bude záležet na pořadí při ochutná-

vání, doporučuji postupovat v duchu zásady 

„od jednoduššího ke složitějšímu“. 

Kdo dokáže při výběru sýra, který bude 

podáván jen tak sám o sobě, ve stylovém 

doprovodu jiných sýrů, event. drobných 

vhodných doplňků (listová zelenina, čer-

stvé ovoce, konfit apod.) zohlednit roční 

období, sezonu a kulturní specifika, 

ten uvažuje správně: naše hosty jistě potěší 

malý labužnický exkurs do světa místní 

sýrařské kultury. No, a že něco jiného se 

bude předkládat stolovníkům z Asie a něco 

jiného třeba ze Skandinávie je zřejmé, pro 

Francouze zase nebude exotikou camem-

bert, Angličana těžko překvapíme čedarem, 

servírovat Číňanům sýry jako desert na zá-

věr stolování se jistě nesetká s velkým ohla-

sem, naopak pro příslušníky románských 

národů je to zcela přirozené. Určitě dobrým 

nápadem bude zařadit do ochutnávky 

něco místního: třeba na jaře čerstvou „má-

jovou“ ovčí brynzu, na podzim zase uzené 

sýry přímo ze sousedovic udírny, nebo 

v létě kvalitní farmářský tvaroh se sezónním 

ovocem z vlastní zahrady. 

Nejtěžším úkolem je ale vlastní skladba 

(kompozice) sýrů na sýrovém talíři, tácu, 

prkénku, podnosu atd. Obecně jde o více 

sýrů servírovaných na pozici desertu, kdy je-

jich počet a druhy jsou v podstatě libovolné, 

ale i tady je dobré držet se zásady, že méně 

je více. Zvažuje se hned několik aspektů, 

především chuť, aroma, konzistence a také 

barva a vůně/odér. Samozřejmě největším 

rizikem je podlehnout nutkání zkombino-

vat sýry podle osobní preference (sestava 

redukovaná třeba pouze na oblíbené sýry 

s bílou plísní nemusí být pro každého ideál-

ní) a naopak, snaha prezentovat rozmanité 

a ve všech aspektech kontrastní sýry v duchu 

„pro každého něco“ nesvědčí příliš o vkusu 

a stylu hostitele. Nejlepší je samozřejmě 

kompromis: počet 3-5 druhů sýrů dovoluje 

rozehrát optimální množství chuťových va-

riací, které uspokojí s velkou pravděpodob-

ností všechny stolující. Na škodu rozhodně 

není, když hostitel přidá jako bonus nějaký 

příběh, nebo výklad o původu a technologii 

prezentovaných sýrů. To jistě prohloubí záži-

tek a přispěje k dobré náladě u stolu. 

Jak správně sestavit sýrový tác
Svět sýrů je mimořádně rozmanitý a nabízí nepřeberné množství nejrůznějších druhů, typů 
a chutí. Sýrová tabule, speciálně sýrový tác umožňuje servírovat společně několik vybraných 
sýrů tak, aby si navzájem nekonkurovaly a naopak jeden vedle druhého esteticky a chuťově 
plně vyzněly. Jak správně kombinovat sýry je velice atraktivní disciplína, o které se v poslední 
době hodně diskutuje jak mezi laickou veřejností, tak i mezi odborníky-profesionály.

SÝROVÁ TABULE

Mlýn Kojetín spol. s r.o. 
Mlýnská 280 

752 01 Kojetín
telefon: 581 705 353

e-mail: mlynkojetin@mlynkojetin.cz
www.mlynkojetin.cz

A na závěr ještě několik praktických 

doporučení: sýry je vždy lepší, pokud to 

je technicky možné, podávat ve větších 

objemech, nikdy se dopředu nekrájejí, ani 

nijak neupravují kořením (strašný český 

zvyk podávat kostičky eidamu posypa-

né mletou červenou paprikou!), ty malé 

a menší sýry (10-25 dkg) necháváme vcelku, 

z velkých, několikakilových sýrů je vhodné 

naaranžovat na tác celou půlku, čtvrtku, 

výseč apod., to vypadá velice dekorativně. 

Z nabídky na sýrovém tácu si každý vybírá 

podle svého a odkrojí si speciálním sýrař-

ským nožem, nebo si odebere lžící/lžičkou. 

Ideálním společníkem sýru jsou chléb a víno 

(Francouzi ví, o čem mluví, když používají 

pro tuto triádu výraz Svatá trojice). Z velké 

škály tuzemského pečiva je v tomto případě 

nejlepší volbou obyčejná neutrální bageta 

(veka), výběr vína, pokud nejste zrovna po-

učení znalci, je dobré nechat na profesioná-

lech, sommeliérech a šéfkuchařích, vyplatí 

se věřit také vinařům, sklepmistrům a někdy 

i personálu vinoték. Snoubení sýrů a vína 

je vždy malým dobrodružstvím, stejně i sa-

motný výběr a následující aranžování sýrů. 

Proto jako podnět k radostnému hledání 

nejzajímavějších kombinací a na základě 

dlouholeté zkušenosti zde uvádím několik 

osvědčených sýrových sestav vč. drobných 

lahůdkových doplňků, které splňují všechna 

výše uvedená kritéria.

SÝROVÝ TÁC, varianty

 čedar, camembert, chevre (čerstvý kozí 

sýr), černé a zelené olivy 

 roquefort, Blaťácké zlato, mascarpone, 

gouda, meruňkový a kdoulový konfit

 ementál, Hermelín, tvaroh (aromatizova-

ný bylinkami a oliv. olejem), mozzarella, 

gorgonzola, hrušky máslovky, jarní med 

 Asiago, Blaťácké zlato, uzený oštěpek, Lu-

čina, syrový paprikový lusk, pažitka

 Gran Moravia, eidam, brie, gervais se se-

kaným ovocem, aceto balsamico, listová 

zelenina

 Zlatá Praha, brynza, akawi, cambazola 

(Vltavín), vlašské ořechy, vyzrálé hrozny

Milan Magni
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vinařství

Znovín Znojmo 
na tradiční vlně 
i s novinkami

Výroba vín stále narůstá

V roce 2014 vyrobil Znovín přes tři miliony 

litrů vína, ve výhledu se chce tato největší 

vinařská firma Znojemska přiblížit čtyř 

milionům. Přes tuto hranici již nechce 

pokračovat. Levná vína v litrových lahvích 

a vratných sedmičkách se omezovala, což 

znamenalo určitý množstevní výpadek. Ten 

byl částečně eliminován víny vysoké kvali-

ty, kterých rok od roku přibývá. „Před pat-

nácti roky dosahovala produkce v litrových 

lahvích a vratných sedmičkách asi 70-80 % 

produkce. Tato vína postupně nahrazujeme 

zajímavými specialitami, část produkce 

se prodá jako sudová vína, pro která si 

zákazníci přicházejí do louckého kláštera 

se svými nádobami. Víno si prodáme sami, 

abychom měli vše pod kontrolou. Mini-

mální množství vína – pod 5% - stále ještě 

lahvujeme do nevratných litrových lahví. 

Posílili jsme řadu vín Gastro se šroubovým 

uzávěrem a etiketou louckého kláštera, 

což také zvedá objem produkce a v gast-

ronomii je o tento produkt zájem,“ přiblížil 

změny v sortimentu a balení Pavel Vajčner.

 

Vinné novinky

 V současné době se Znovín zaměřuje 

na segment vín vyšší kvality, na sortiment, 

který je pro firmu zajímavější. Novinek uve-

dl Znovín celou řadu: Jedná se například 

o řadu vín „ledňáček“ vyráběných tech-

nologií kryomacerace. Při ní se namleté 

a odstopkované hrozny zchladí za pomocí 

tuhého oxidu uhličitého (tzv. suchého ledu) 

a nechají se po určitou dobu za nízké tep-

loty macerovat. Výsledkem je intenzivnější 

chuť a vůně dané odrůdy. Další řadou vín 

je Robinia – vína nazrálé v akátových su-

dech, které jim daly neopakovatelnou chuť. 

O správnosti tohoto směru svědčí celá řada 

ocenění z prestižních výstav, které Robinia 

za krátkou dobu získala. „Pro další rok uva-

žujeme o novince, kterou jsme doposud 

nepropagovali, je ve stádiu vzniku. Máme 

mnoho dalších nápadů, které budeme 

realizovat v příštích letech,“ konstatoval 

s tajemným úsměvem Pavel Vajčner. 

Dva poklady v lahvi

Jedním z nich je skvělé víno, druhým pak 

reprodukce obrazu na zadní vinětě lahve 

od malíře Josefa Velčovského, který nazval 

Golf s výhledem na vinici U tří dubů. Tímto 

me 

val 

Znovín Znojmo je nejen největším výrobce 
vín ve Znojemské vinařské podoblasti, 
ale přináší vedle klasické produkce i mnoho 
novinek i další aktivity. Vždy se snaží být před 
svými konkurenty o krok napřed, v mnohém 
jej další firmy napodobují. A nemusí se jednat 
jen o výrobu vín.

Na Sauvignonu green se naskýtá pohled 
přes průhlednou vinětu lahve na reprodukci 
malby Golf s výhledem na vinici U tří dubů 
autora Josefa Velčovského. Výtvarné dílo 
zobrazuje symbol ženského těla s ňadrem 
coby pahorkem, pod kterým se nachází 
prohlubeň s golfovým důlkem, z něhož se tyčí 
charakteristická tyčka s praporkem. V pozadí 
je dvojice vinohradů stylizovaných jako 
koberec, na jednom z nich jsou tři stromy. 
Prostě krásné sepětí krásy umění a vína. 

Dvojice Sauvignonů green a tropical mají 
nezaměnitelný vzhled lahve i svůj obsah

Ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner ve sklepech louckého kláštera, 
kde jsou uloženy statisíce lahví znovínských vín určených k nazrání. 

různépivovarnictví

„PIVEX je na české pivní scéně zavedenou soutěží. Náš pivovar se jí účastní tradičně 

a dosahuje při tom velmi dobrých výsledků,“ podotýká ředitel Pivovaru Litovel Lumír 

Hyneček. Tento rok je pro litovelské pivovarníky opět znamenitý: světlý ležák Lito-

vel Premium, triumfující ve Zlatém soudku PIVEX 2015, potvrdil listopadový primát 

z mezinárodní soutěže Evropská pivní hvězda i tzv. zlatý hattrick, neboli zlato ze třech 

ročníků degustační soutěže České pivo. „Naše Litovel Premium se vyznačuje skvělou 

pitelností, tedy vlastností, která je výsledkem klasické, neurychlené a přirozené výroby. 

A oceňují ji nejen odborníci, ale především konzumenti,“ dodává Hyneček.

Významných úspěchem jsou pro Litovel dále bronzy pivního mixu Černý Citron 

Nealko a tmavého výčepního piva Litovel Dark v sekci Zlatý pohár PIVEX 2015. Ty na-

vázaly na loňskou výhru v kategorii nealkoholických míchaných piv a nejlepší kolekci 

v kategorii světlých ležáků a světlých výčepních piv. Pivovar Litovel patří do holdingu 

PMS, jehož zástupci, tedy hanušovická Holba a přerovský Zubr, se zaskvěli také. Jme-

novitě: pivní mix Holba Horské byliny obdržel zlato, stříbrné medaile si odnesly Zubr 

tmavý, bronz Zubr Gold.

– red –

Druhá středa nového roku přinesla do brněnského hotelu Voroněž vyhlášení prestižní 
degustační pivní soutěže PIVEX, kde v ní zápolí lahvová a sudová piva. 
Mezi 22 zúčastněnými pivovary nechyběl ani tradiční účastník, Pivovar Litovel. Jeho 
sudový světlý ležák Litovel Premium si připsal zlatý triumf, čímž potvrdil nedávné 
vítězství na mezinárodní soutěži Evropská pivní hvězda. Kromě něj získaly bronz také 
tmavé pivo Litovel Dark a pivní mix Černý Citron Nealko.

Světlý ležák Litovel Premium 
potvrdil světovou kvalitu

Sládek Petr Kostelecký (vlevo) a ředitel pivovaru 

Lumír Hyneček
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krokem uvedl Znovín Znojmo na trh dvojici 

Sauvignonů, odrůdy charakteristické pro 

Znojemskou vinařskou podoblast (je jed-

nou ze tří odrůd zařazených mezi vína VOC 

Znojmo) – Sauvignon green a Sauvignon 

tropical. Technologie výroby obou šarží 

byla podřízena požadovanému výsledku. 

U greenu bylo cílem co nejvíce dosáhnout 

„zelenou“ chuť, tedy angrešt, chřest, pose-

čenou trávu, černý rybíz, kopřivu, rajčatový 

list či další zelené tóny. U Sauvignonu typu 

tropical se vinaři zaměřili na vůni a chuť 

tropického ovoce. V tomto víně lze nalézt 

nejen ananas, grapefruit, banán, limetku, 

papáju, mango a mnoho dalších „tropic-

kých“ vůní. Reprodukce malby Josefa Vel-

čovského má název Víno je v tom nevinně 

a stylizuje do tvaru lahve ženskou siluetu. 

Obě originální malby tohoto současného 

významného českého malíře, podle nichž 

byly připraveny viněty, jsou umístěny v ga-

lerii Znovínu v louckém klášteře. Na obou 

lahvích je jako další bonus umístěn tester 

vůně, který po tahu prstem a přičichnutí 

naznačuje, jakou má víno vůni. Výsledek 

snahy malíře, vinařů i designérů vinět 

je skvělý. Zájemce má k dispozici nejen 

výborné víno, ale také něco navíc – malé 

umělecké dílko. Dvojice lahví může být víc 

než zajímavým dárkem. 

V Jaroslavicích budou vína kvasit 
pod tlakem

I když bude větší část červených vín stále 

připravována klasickou metodou kvašení 

v otevřených nádržích, některé speciality 

bude Znovín vyrábět v nových nádobách, 

kde kvašení probíhá pod tlakem. Jsou her-

meticky uzavíratelné, tlak se v nich zvyšuje 

oxidem uhličitým, který při fermentaci 

vzniká. V atmosféře CO2 se lépe luhují bar-

viva a aromatické chuťové látky. Navíc 

kontakt slupek s vínem může být kratší 

než při výrobě v otevřených nádobách. 

„V uzavřených nádobách se červené víno vy-

víjí reduktivnějším způsobem, v otevřených 

oxidativněji. Metoda kvašení v uzavřených 

nádobách může být pro moravská vína 

cestou, jak je zovocnit. Nedá se přesně spe-

cifikovat, které odrůdy jsou pro tento způsob 

výroby vhodnější, záleží na mnoha okol-

nostech, kterými může být obsah kyselin, 

vyzrálost hroznů, jaký je cíl sklepmistra atd. 

Jednou z doporučených odrůd pro kvašení 

pod tlakem je například Dornfelder, u nějž 

se nádherně rozvíjí i barva. Několik tako-

vých nádob již máme, a nyní se chystáme 

tuto technologii ještě rozšířit,“ pokračoval 

Vajčner. 

Do nerezového kabátu

Nové technologie výroby vína přinášejí 

lepší kvalitu a o tu vinařům vždy jde. 

K razantní obměně technologie přistou-

pili také vinaři Znovínu v jaroslavickém 

středisku. Dosud se zde víno uchovávalo 

převážně v kovových tancích o objemu 

od 120 do 200 hl natřených zevnitř po-

travinářskou barvou. Od letošního roku 

nastává doba razantní změny. Z celé haly 

jsou staré nádoby odstraňovány a nahradí 

je stojaté nerezové tanky různých velikostí, 

aby vyhovovaly velikosti šarží. Budou mít 

samozřejmě možnost temperování - jak 

oteplování, tak i ochlazování, navíc je do-

plní ochoz pro lepší manipulaci ve výšce. 

V sousední hale budou tanky určené pro 

technologické procesy, například odbou-

rávání kyselin. Další novinkou budou nové 

velké dubové a akátové sudy. Technologii 

výroby vína doplní velký cross flow filtr pro 

rychlé čištění vína. Prostory pro výrobu 

malých šarží budou dovybaveny hlavně 

technologií pro řízené kvašení. Celková 

kapacita jaroslavického střediska bude 

přes milion litrů vína, tedy obdobná jako 

v Křížovém sklepě v Příměticích. 

Jelikož se víno již neplní do vratných 

lahví, šatovské středisko Znovínu již nebu-

de potřebovat vymývačku na lahve. Zůsta-

ne vystřikovačka na vypláchnutí nových 

lahví ze skláren. Uvažuje se o nové plničce, 

která by nahradila dnes již starší technolo-

gii. I tento krok přinese vyšší kvalitu. 

Vznikne v odpadovém 
hospodaření se sklem 
konkurence?
Jedním z problémů, který tíží nejen Zno-

vín, ale i další vinařské podniky, je platba 

za nevratné lahve. Nyní má monopolní 

postavení firma EKO-KOM, která vznikla 

pod Ministerstvem životního prostředí 

a řeší odpadové hospodářství potravi-

nářských obalů. Vzhledem k monopolu 

si může diktovat ceny – Znovín to stojí 

zhruba tři miliony korun ročně, za likvida-

ci jedné lahve od vína nyní platí zhruba 

korunu, přestože se jedná o významnou 

surovinu pro sklářský průmysl. „V Česku 

má EKO-KOM monopol a rádi bychom při-

vítali konkurenci. Zájem působit v Česku 

má německá firma Intersoh, která operuje i ve Slovinsku. Již nás 

kontaktovala a my bychom její působení na tuzemském trhu při-

vítali. Konkurence obvykle přináší i nižší ceny. V našem celkovém 

obratu okolo 260 milionů ročně jsou tři miliony poměrně hodně," 

postěžoval si Vajčner. 

Znovín je průkopníkem staronových odrůd 

Odrůdovými raritami, kterými se Znovín zabývá, jsou Modrý 

Janek (bílá odrůda, jejíž hrozny během dozrávání zmodrají a pak 

zase zezelenají) a Červenošpičák. Zatímco sazenice druhé odrů-

dy lze zakoupit v Rakousku, s Modrým Jankem je to těžší. „Stále 

jej množíme, ale je to složité. Zatím máme asi 800 hlav, chtěli 

bychom mít několik hektarů. Nová očka jsme již nastříhali. Mod-

rý Janek je velmi vzácný a Znovín se jej snaží pro Evropu i svět 

uchovat. Jinak by se vytratil,“ přiblížil množení Vajčner. 

Vinařská turistika

Znovín má rozsáhlý vinařský turistický program. Nejvýznam-

nějšími akcemi, kterých se účastní přes pět tisíc zájemců, je 

podzimní putování po archivních sklepech a jarní po vinicích. 

„V letošním roce pojedeme na sever do našich nových vinohradů – 

Kokusových hor – které se nacházejí na Moravskokrumlovsku, pak 

tradičně U Tří dubů, nově navštívíme u Tasovic viniční trať Staré vi-

nohrady a poslední navštívenou vinicí budou Weinperky u Miroslavi. 

Na všech zastaveních ve vinicích se vždy ochutnávají hlavně vzorky 

vín, které dala navštívená vinice. Tyto akce jsou zdarma pro zákazní-

ky Znovínu, kteří odeberou za určité období stanovený objem vína,“ 

uvedla za Znovín manažerka marketingu Eva Gargelová. 

Od poloviny března v pondělí, úterý a ve středu vždy v 17.00 

a 20.00 hodin je připravena degustace znovínských vín v Praze 

(celkem se uskuteční 18x po 90 účastnících). Z tradiční Vikárky 

byla akce přemístěna do Café Louvre. 

Významnou akcí pro nejširší veřejnost je Znovín walking 

po tradičních pěších tratích. Kdo nevlastní trekingové hole, 

může si je zapůjčit a tak si vyzkoušet tento druh turistiky. Vychá-

zí se z Hnanic (sraz na fotbalovém hřišti) a je připraveno několik 

tras různé náročnosti. Letos se tato akce uskuteční 4. dubna, 

registrace je od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hnanicích, kde 

turista obdrží mapku, skleničku a bločky na víno pro jednotlivá 

stanoviště. Trasu může projít organizovaně nebo individuálně. 

V červnu bude Znovín provádět v blízkosti ochutnávkového 

stánku na vinici Šobes archeologický průzkum. Tato lokalita byla 

obývána již v dávné době a dá se předpokládat, že výzkum bude 

úspěšný. Pokud se podaří najít nějaké zajímavosti, necháme vy-

kopávky turistům zpřístupnit. 

Novinkou je zpřístupnění vyhlídky Devět mlýnů, z níž se otevírá 

neopakovatelný výhled na vinici Šobes, kterou obtéká meandru-

jící řeka Dyje. Zelená turistická značka vychází od hotelu Vinice 

Hnanice západně od stejnojmenné obce a po loukách a průcho-

dem přes les přichází k vyhlídce Devět mlýnů. Zajímavá vycházka 

je v dubnu, kdy zde kvetou koniklece. Dále pokračuje přes vino-

hrady a cestami až na Staré vinice.

Závěrem

Jak ukázaly předchozí řádky, záběr Znovínu je skutečně široký. Jeho 

fanoušci očekávají každý půlrok Katalog vín, služeb a informací, 

s čím novým přijde. Nikdy toho není málo. To je malé tajemství vel-

kého úspěchu Znovínu na tuzemském trhu.

Připravil: Jiří Eisenbruk

Z vyhlídky Devět mlýnů se otevírá neopakovatelný pohled na vinici Šobes

Manažerka marketingu Eva Gargelová 
představuje nový Katalog vín, služeb 
a informací Znovínu Znojmo.
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Prodávat víno v naší republice může dnes 

prakticky kde kdo. A také kdekoliv. Asi by 

to nebyl takový problém, kdyby šlo o víno 

dobré kvality a poctivého dodavatele i pro-

dejce. Nejde však jen o víno sudové, ale 

také o víno lahvové, které je nedostatečně, 

mylně a nebojím se použít výrazu i pod-

vodně, označováno. Místa, kde se víno 

prodává, jsou spíše etickým problémem 

a neobyčejnou tolerancí orgánů, které 

prodej vína povolují. Další otázkou je, zda 

se může prodejem vína uživit dvacet pro-

dejců v jedné ulici? Někdejší úprava zákona 

stanovila, že za nekvalitní víno může ten, 

kdo je uvádí do oběhu jako poslední článek 

řetězu, tedy prodavač. Takový malý hon 

na čarodějnice, kdy původce všeho zla byl 

nakonec schován v zákulisí, daleko od mís-

ta prodeje. Doklady mohly být sice v pořád-

ku, ale kvalita vína nikoliv. Zkontrolovat si 

tedy mohl víno prodejce pouze senzoricky. 

V případě nejistoty a podezření, mohl po-

žádat prodejce o placený laboratorní roz-

bor na SZPI se zákonnou lhůtou do 30 dnů. 

Realitou ovšem je, že čas hraje pro živnost-

níka velkou roli a musí se živit. Tato metoda 

byla v praxi těžko proveditelná.

Přesto je svádění dnešního neutěšeného 

stavu na špatné zákony trefou vedle. Špat-

né bylo to, že se jejich znění upravovalo 

místními vyhláškami, jejichž výklad byl 

nejednoznačný. Zdá se až nepochopitelné, 

že tento stav je dnes tak tristní, neboť in-

spektoři pro kontrolu vína byli vždy bdělí. 

Chyběla snad provázanost orgánů, kteří 

na prodej vína měly vliv? Ocitáme se tudíž 

v džungli stáčíren sudových vín s obrov-

skou kapacitou prodejních míst. Nekontro-

lovatelně se rozrostly regály supermarketů, 

kde se nabízí tisíce vín s označením mírně 

řečeno záhadným. A v džungli jak známo 

žijí predátoři a ti se vyznají.

Prodej sudového vína není sám 
o sobě ničím špatným

Sudové víno se prodávalo, prodává a pro-

dávat bude. Není tomu tak dávno, co 

samotní vinaři, výrobci vína prodávali 

ve sklepech víno přímo ze sudů či demi-

žonů. Za dobrým vínem jsme tam jezdili 

všichni a nebylo naší starostí, do jaké míry 

byl prodej legalizován. Vinaři tak zúročili 

svou práci a přilepšili si na živobytí. A pů-

jdeme-li v historii ještě dál, zjistíme, že si 

svá pravidla hlídaly cechy, regulace prode-

je byla velmi přísná a nikdo se neodvážil 

podvádět. Ten, který by se přece jen ně-

jaké nekalosti a pančování vína dopustil, 

zkrátka skončil s hanbou a trestem. Také 

zpečetění důvěry mezi vinařem a prodej-

cem hrálo velkou roli. Několik základních 

hodnot, které dnes zoufale postrádáme. 

Na svých přednáškách historické aspekty 

obchodu s vínem krásně popisoval pan 

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.

Některé zásady a zkušenosti prověřené 

časem se mohly stát modelem pro časy 

příští. V devadesátých letech po změně re-

žimu v naší republice jsme srovnávali krok 

a zákony podle sousedních vinařských zemí, 

ponejvíce v Rakousku. I naši zákonodárci 

a kontroloři se učili spolu s živnostníky, kteří 

si odvážili prodávat víno. Snadno dosažitel-

né malé obchody s vínem měly nad sebou 

pět kontrolních orgánů, které se u nich 

pravidelně střídaly. Majitelé kamenných 

obchodů dbali na dobré jméno své živnosti 

a položili základ etického prodeje vína u nás. 

Byly sotva čtyři v moravské metropoli, v ji-

ných městech nejspíše po jednom. 
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Prodej sudových vín Prodej sudových vín 
ve slepé uličceve slepé uličce
palčivé téma, palčivé téma, 
které alekteré ale
nevzniklo včeranevzniklo včera
Téma, které hýbe vinařským světem. Otázka nekvalitního a pančovaného vína zvedá ze židle 
vinaře i zákonodárce. V současné době probíhají zasedání a diskuze, jaká opatření učinit, aby 
se tomuto nešvaru zabránilo. Spolupracuje SVČR s VF i Mz ČR. Samotní vinaři jsou vpuštěni 
do diskuzí a jejich připomínky a návrhy jsou brány vážně.
Co se to vlastně v tak velké míře prodává, když tuto tekutinu by bylo stydno vínem nazývat? 
Je to epidemie této doby, ale bohužel je to nabídka i poptávka. Nízká cena motivuje 
zákazníky, kteří nerozeznají kvalitní víno od patoku a podvodníci si mnou ruce.
Toto palčivé téma však nevzniklo včera a bylo na ně upozorňováno. Je nutné si připomenout 
nedávnou dobu, po kterou plíživě, ale úspěšně šplhala tato černá konkurence.

Do roku 1995 bylo možné vytknout a po-

kutovat prodejci cokoliv, stará legislativa 

ještě platila a nová se v bolestech rodila. 

Vysvobozením ze spleti zákonů, předpisů 

a vyhlášek se stal do jisté míry nově vzniklý 

Vinařský zákon ČR. 

Nový vinařský zákon v r.1995 
začal platit, ale děly se věci 
nevídané
Vytrvalcům, kteří věnovali prodeji vína 

už nějaký ten rok, svitla nová naděje 

v eliminaci nepoctivého prodeje u nekalé 

konkurence. Je jen těžko k pochopení při 

striktních hygienických předpisech, že se 

začalo zejména sudové víno prodávat zcela 

nekontrolovaně. V garážích, páchnoucích 

sklepech po uhlí a bramborách, trafikách, 

second handech, zelinářstvích, masnách, 

kočárkárnách a maringotkách. Nebylo 

možné to nevidět, chyběla však vůle s tím 

něco dělat. Bylo veřejným tajemstvím, že 

na jedno brněnské náměstí přijel dvakrát 

týdne náklaďák a prodával víno rovnou 

z korby. Ceny směšně nízké přilákaly frontu 

lidí, kteří s bandaskami připomínaly staré 

časy. Žádná kultura prodeje, absence hy-

gieny, nekontrolovaný příjem. V této době 

kvetl i prodej burčáku u silnice, zatímco 

pozornost kontrolorů všeho druhu se sou-

středila na kamenné obchody, kterým se 

začínalo říkat vinotéky. Nic se nedělo ani 

přes upozornění směřované k dotčeným 

orgánům, i když se poctivým živnostníkům 

vařila krev v žilách.

 

Největší dar od zákonodárců 
dostali šmelináři a pančéři vína 
v roce 1997
Začala davová nezaměstnanost, která se 

řešila změnou v Živnostenském zákoně. 

Namísto jasné specifikace „prodej vína“, 

pro kterou byla stanovena přísná pravidla, 

mohl začít prodávat víno držitel živnos-

tenského oprávnění jako „nákup zboží 

za účelem dalšího prodeje“. Víno se stalo 

jen zbožím a bylo vymalováno! Pokud se 

dříve podvodníci neobávali ani přísnějších 

pravidel, nastal pro ně ten pravý ráj. Možná 

někdo namítne, že přeháním, ale pravda 

je alarmující. Na jedné ulici v Brně bylo 

až osmnáct prodejních míst se sudovým 

vínem. Tady všude se nejen víno prodávalo 

sebou domů, ale také vesele konzumovalo. 

Tento neúměrně zvýšený počet míst, kde se 

víno stáčelo mnohdy nechutně hadičkami 

z nádob musel být alarmující pro veškeré 

kontrolní orgány. Těžko říci, který důvod 

za tolerancí stál, zda liknavost, pohodlnost 

či nechuť…v horším případě úmyslné krytí. 

Vinaři začali být ve střehu 
a hlasitě kritizovali

Vinaři, kteří dodržovali pravidla poctivého 

prodeje spolu s několika majiteli vinoték, 

začali hlasitě kritizovat pokoutní prodej 

vína. Nemohli se vejít do podhodnocených 

cen nekalé konkurence a pokoušeli se spo-

lečně nemlčet. Někteří se dokonce v kruhu 

přátel svěřili, že tam a tam…se vozí cisterny 

s tisícovkami litrů vína bůhví odkud. Nebylo 

ani tak velkou záhadou, co se asi s takovým 

vínem dál děje? Naše krásná země se začala 

zalévat pančovaným laciným vínem. Lhos-

tejnost, lacinost a tupost pro ty, kdož ku-

povali a slepota či vychytralost pro ty, kdož 

tuto tekutinu dodávali a prodávali. 

Džungle nás přerostla a začíná 
dusit vinaře, kteří ztrácejí odbyt 
svého vína
Mapovala jsem tuto letitou situaci, která 

mě zajímala i z profesního hlediska. Ne-

bylo mi lhostejné, jak se k ušlechtilému 

nápoji chovají „zlatokopové“, ve své pod-

statě nevinaři, kteří chytili privatizační vítr 

a napnuli plachty. Po vzoru mocné ruky 

trhu a rafinované obejití zákonů dokázali 

položit na lopatky mnoho živnostníků. Ná-

rod jde za levným zbožím a tato sázka jim 

vyšla. Původ tohoto nešvaru nesměřuje 

od středu dolů, ale přesně opačně.

Jako boj s větrnými mlýny se jevila 

snaha tyto věci publikovat a upozorňovat 

na ně i v odborném vinařském tisku. Dnes 

se mi s úpornou hlasitostí připomínají 

články z let 1998 a 2000 pod názvy Vino-

téka od slova VÍNO, Degradace prodeje 

sudových vín je hanbou národa, a další. 

Celých patnáct let trvalo, než si černého 

prodeje vína všimly orgány, které s tím 

snad konečně mají vůli něco udělat.

Dobrá rada možná dřímá v naší 
minulosti

Je pravdou, že špatná situace na trhu 

s vínem, otevřená brána nepoctivcům 

a podnikavcům nebyla lhostejná mnoha 

významným osobnostem a vyjadřovali se 

k ní. Jako zoufalá prosba o pomoc, která 

by mohla zastavit tohle valící se bahno 

v podobě pančovaných a nekvalitních 

vín, vyznívala pravidla horenského prá-

va a mnohých podobných. Ti, kteří je 

měli slyšet, však zůstávali po léta hluší. 

Kdo by měl co vymýšlet, když se dávno 

vědělo, jakým způsobem a kdo má víno 

prodávat, jaký charakter má mít a jak se 

k ušlechtilému nápoji chovat. Doloženo 

také, jaký trest čeká toho, kdo by víno fal-

šoval či jinak podváděl. Dočista studnice 

moudrosti, ze které je možno čerpat. Naši 

předkové si uměli víno pohlídat. Konec 

tolerance, pro kterou není nutné nabírat 

armádu úřednictva. Zákony stačí, jen vůle 

je potřeba a ta má už dlouho absenci.

Eva Kloudová

Psalo se před patnácti lety
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vinařství

Nad víny ročníku 2014 
rozhodně nelámu hůl,
říká ředitel Templářských sklepů Pavel Pastorek

Ing. Pavel Pastorek je generálním ředitelem a místopředsedou představenstva vinařského 
družstva Templářské sklepy Čejkovice. Je několikrát oceněným manažerem firmy, 
například v r. 2009 byl zařazen mezi desítku TOP manažerů České republiky v soutěži, 
kterou pravidelně vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Manažerským svazovým 
fondem. S Ing. Pavlem Pastorkem jsme hovořili nejen o víně, o jeho černých dovozech ze 
zahraničí, ale i o tom, co se vám může stát, když ležíte konkurenci v žaludku... 

Jak hodnotíte loňský ročník z pohle-

du kvality vín? 

Je pravda, že závěr sezony nebyl vůbec 

příznivý a řada vinic vypadala velmi špat-

ně. Hrozny byly často nahnilé, úroda nižší, 

kvalita pokulhávala za předchozími ročníky. 

Ale díky nové moderní technologii, kterou 

disponujeme v naší firmě, jež šetrně zpra-

covává hrozny už od počátečního příjmu, 

přes šetrné lisování až po řízené kvašení, 

se nám podařilo vykoupené hrozny zpra-

covat na kvalitní produkt. Výhodou je, že 

naše společnost má sto hektarů vlastních 

vinic, které jsme si dokázali dobře pohlídat, 

ošetřit a sklidit v ideálním termínu a op-

timálním stavu. Takže třeba pozdní sběry 

jsme měli s cukernatostí 21,5 °NM, což je 

na loňský rok velmi slušné. V naší dceřiné 

společnosti Reisten v Pavlově máme vinice 

v příznivějších lokalitách, kde byl podstatně 

lepší zdravotní stav a mohli jsme si dovolit 

sbírat o sedm až čtrnáct dnů později než 

v Čejkovicích. Navíc v Pavlově máme ještě 

kvalitnější technologii, která začíná už tří-

dičkou bobulí, kdy po odstopkování toto 

zařízení vyselektuje většinu poškozených 

bobulí. Za cenu menšího množství zpra-

cované úrody se tak dostáváme na úplně 

jinou kvalitu vín. Takže já osobně bych nad 

ročníkem 2014 rozhodně nelámal hůl. Než 

však tato vína dodáme na trh, ještě si ně-

jaký čas poleží, do té doby máme dostatek 

kvalitních vín z předchozího ročníku, která 

plynule dodáváme do obchodní sítě.

Máte však nejen vlastní vinice, ale 

také celou řadu menších i větších do-

davatelů hroznů a určitě ne vždy se dá 

stoprocentně spolehnout na kvalitu? 

To je pravda. Z vykoupených hroznů vyrábí-

me především jakostní odrůdová vína, ale 

v některých případech jsme nabízené hroz-

ny museli zkrátka odmítnout. Já osobně 

jsem v době sklizně navštívil mnoho našich 

členů přímo ve vinici a kontroloval jsem 

kvalitu hroznů. Podnikl jsem mnohonásob-

ně vyšší počet těchto „inspekčních kontrol“, 

často i v gumácích a pláštěnce procházel 

vinohrady a musím říci, že byly případy, kdy 

jsem pěstitele vyloženě zklamal, že jeho 

hrozny nevykoupíme. Proto jsme zpracovali 

menší objem hroznů, ale rovněž jakostních 

vín máme z předchozích ročníků zásobu 

pro plynulé zásobování trhu, takže se nám 

podaří tyto ztráty překlenout. 

Co dobrého přinesl Templářským 

sklepům rok 2014, co považujete 

za úspěch? 

Těší mne ohlasy na naši novou řadu vín 

Diamond Collection, kdy jsme spojili náš 

vinařský um s českým a současně předním 

světovým producentem českého křišťálu 

a slavné bižuterie, jabloneckou Preciosou. 

Těší mne, že naše společnost je jedním 

z největších tuzemských výrobců vín inter-

specifických odrůd révy vinné, které jsou 

méně náchylné na poškození houbovými 

chorobami, a proto si vystačíme obvykle 

s dvěma postřiky ročně. Co mne mrzí, je 

fakt, že i když tato vína splňují všechna kri-

téria biovín, stále u nás není na trhu o bio-

vína zájem, jako kdyby tento pojem byl 

nějak zakletý, na rozdíl od jiných vinařských 

zemí v Evropě. Dále mne potěšilo, že již loni 

mnohokrát oceněné Chardonnay 2013, 

z nejvyšší řady Sanctus Victoria z Temp-

lářských sklepů Čejkovice, opět prokázalo 

své kvality a jedinečnost a bylo zařazeno 

do kolekce stovky nejlepších českých a mo-

ravských vín umístěných v Salonu vín České 

republiky pro rok 2015. 

Již jste zmínil vaši dceřinou společ-

nost Reisten v Pavlově. Přinesl nákup 

této firmy Templářským sklepům oče-

kávané výsledky? 

Je pravda, že zpočátku se stálí zákazníci 

společnosti Reisten stavěli k tomuto kroku 

nedůvěřivě, ale mám velkou radost z toho, 

že kvalita vín tyto fajnšmekry přesvědčila, 

že není důvod k obavám a že se k nám opa-

kovaně vracejí. Falešní proroci se zkrátka 

mýlili, ale možná i záměrně... Pro nás jsou 

důležité výsledky a především spokojení 

zákazníci, to hovoří za vše. 

Těch „falešných proroků“ bylo v po-

slední době více, byly tu i určité snahy 

poškodit dobré jméno Templářských 

sklepů. Třeba v podobě loňského in-

solvenčního řízení, které bylo nakonec 

Krajským soudem v Brně odmítnuto 

jako neopodstatněné...

Ano, těch ataků na naši společnost už bylo 

více. I když se nikdy nic neprokázalo, kazí 

nám to dobré jméno, o které se už desítky let 

poctivou prací snažíme. S nadsázkou tomu 

říkám televizní seriál s názvem „Konkurenční 

boj proti Templářským sklepům“. Tentokrát 

nás shodou okolností opět v době vinobraní 

postihlo šikanózní insolvenční řízení zahá-

jené na základě smyšlené pohledávky. Je 

paradoxem, že zákon o insolvenci v České re-

publice na jedné straně umožňuje věřitelům 

dlužníka velmi rychle postihovat vyhlášením 

insolvenčního řízení, na druhé straně se dá 

tento zákon velmi snadno zneužít a kdo-

koliv může pošpinit jméno jakékoli firmy či 

podnikatele. V tomto případě na nás byla 

insolvence vyhlášena smyšlenou firmou, 

která mělo sídlo v jistém „vykřičeném“ domě 

v Bratislavě přes jednoho českého právníka, 

který sám byl vyloučen z České advokátní 

komory. Je to určitá perlička a můžeme se 

jen domnívat, co nebo kdo za tím vším vězí. 

Mrzí mne, že na tom mají velký podíl média, 

pro která je každý takový problém ve spojení 

se známou vinařskou firmou vděčné téma 

na titulní stránku. Když se pak ale ukáže, že 

jsme byli napadeni neprávem, odbude se 

to nějakou malou zprávičkou uvnitř novin, 

které si čtenář ani nevšimne. 

Proč se nepíše třeba o tom, že v případě 

Templářských sklepů Čejkovice se za těch 

dvacet let, co jsme na trh dodali již stovky 

milionů lahví vín, ani v jednom kontrolo-

vaném vzorku neprokázal přídavek vody, 

glykolu, barviv ani jiných látek, zatímco 

na druhé straně kontroly prokázaly tyto 

přídavky i u renomovaných a velmi vyhlá-

šených a vážených vinařských firem? 

Pojďme ještě k jednomu aktuálnímu 

problému. Jak vnímáte současnou 

situaci ohledně dovozů levných vín 

ze zahraničí, která se k nám dovážejí 

víceméně načerno? 

Ať chceme nebo ne, je to situace, která se 

týká nás všech. Podle odhadů se jedná o roč-

ní daňové úniky ve výši od jedné do dvou 

a půl miliardy korun, což není zrovna málo. 

Takže nějakých sto a více milionů litrů vína 

se k nám každý rok doveze načerno a nikdo 

s tím nic neudělá – to je opravdu na pová-

ženou. Nechápu nečinnost státních orgánů, 

především celní správy. Ale i Evropská unie 

má v tomto problému „máslo na hlavě“, 

když umožnila dovážet sem víno s jakýmisi 

„náhradními průvodními doklady“. To je jako 

kdybyste jezdili autem s „náhradním řidičá-

kem“ nebo chodili s „náhradní občankou“. 

Přitom víno je komoditou, kterou si Evropská 

unie přísně hlídá, podobně jako tvrdý alko-

hol a tabákové výrobky. 

Již léta je to veřejné tajemství, o kte-

rém se raději mlčelo, až teď se prolomi-

ly hradby mlčení a konečně se o tomto 

problému veřejně mluví a jsou jakési 

snahy to řešit, dokážete říci proč? 

Je zde určité podezření, že někteří „podni-

katelé“ se po metanolové aféře vrhli do ko-

modity vína, která jim přináší stejně tučné 

zisky. Přenesli sem své praktiky a své kon-

takty všemi směry, snad mi čtenáři rozumí... 

Výsledkem je, že dovozy vín se dostávají 

do jiných čísel, že to zkrátka graduje a už se 

to nedá jen tak ututlat. Je to samozřejmě 

spojené i s rostoucí spotřebou vína u nás, 

což nás vinaře na jedné straně těší, ale 

na druhé straně víme, že většina zákazníků 

preferuje stejně jako u potravin také v pří-

padě vína především cenu a kupuje právě 

levná, dovozová vína. Ta jsou však mnohdy 

prezentována ve vinotékách jako tuzem-

ská. Na tyto ceny se naši vinaři nemají šanci 

dostat. Ale každý se musí rozhodnout, zda 

mu jde jen o cenu a množství, nebo o kva-

litu. Když jsem šel nedávno kolem jedné 

pražské vinotéky, zaujal mne nápis „Vína 

z Moravy“. Šel jsem se podívat, co zde vlast-

ně nabízejí. Nechal jsem si nalít dvoudecku 

„Pálavy“, kterou to ani náhodou nepřipo-

mínalo. Na můj dotaz, odkud to víno je, se 

prodavačka polekala, zda nejsem z nějaké-

ho inspekčního orgánu. Když jsem řekl, že 

mne to jen zajímá, že nemusí mít obavu, 

odpověděla diplomaticky: „Přesně nevím, 

to by vám řekl majitel, ale určitě to bude 

z jižní Moravy...“ Jestliže máme dle statistik 

v České republice asi třicet tisíc takovýchto 

vinoték, dostali jsme se do dalšího extrému. 

Co s tím vším? Hovoří se o změnách vi-

nařského zákona, ale ten to asi nevyřeší? 

Ano, v současné době je na stole návrh 

změny zákona o vinohradnictví a vinař-

ství. Proběhla kolem toho již řada diskusí 

v médiích a někdy mi to spíš připadá, že 

si na tom politici přihřívají svoji polívčičku 

pro následující volby. Ale nevím, jestli to-

hle vyřeší černé dovozy vín, tady by měla 

nekompromisně zasáhnout tvrdá ruka 

státu. Proč se tak neděje, se můžeme jen 

domýšlet... Do České republiky se oficiálně 

dováží asi sedmdesát procent objemu 

spotřeby vína. Jsou ale státy, které dovážejí 

sto procent, jako třeba Švédsko, a takové 

problémy nemají. Monopol na dovoz vína 

tam má pouze stát a s nikým nediskutuje 

o nějakých alternativách. Nikdo si tam pak 

nedovolí dovézt do země jedinou láhev 

vína bez příslušných dokladů. Podobné je 

to v Dánsku. Jak je možné, že u nás ve státě 

nikomu miliardové úniky nevadí? 

Co byste závěrem vzkázal výrobcům 

a konzumentům domácích potravin 

a vín? 

Výrobcům bych popřál, aby je nepotkalo 

to, co v posledních letech řešíme my, aby 

je nepotkal odpor určité části konkurentů, 

tedy nekalé obchodní praktiky. I když je 

Česká republika malým trhem, měli by-

chom si vážit toho poctivého, co do našich 

úst vchází. Jak se říká – láska prochází 

žaludkem. A já bych si přál, aby se naše 

soběstačnost a kvalita potravin neustále 

zvyšovala, abychom dokázali dát více práce 

našim lidem a abychom mohli našim kon-

zumentům nabídnout co nejvíce prvotříd-

ních potravin a nápojů domácího původu. 

Nikoli „českého původu“ v tom smyslu, že 

se u nás jen zabalí do mikrotenového sáčku 

s českou vlaječkou, ale takových potravin, 

které se skutečně vypěstují a vyrobí u nás. 

Děkuji za rozhovor. 

Text a foto: Ing. Petr Hynek

Ing. Pavel Pastorek, generální ředitel 
Templářských sklepů Čejkovice

Templářské sklepy Čejkovice vycházejí z historie řádu templářských rytířů 

Templářské sklepy Čejkovice jsou jedním 
z největších producentů vín z interspecifických 
odrůd, které jsou méně náročné na chemickou 
ochranu
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masný průmysl

Pokračují v rodinné tradici
Je to už hezkých pár let, co jsme navštívili ve Skupici na Chrudimsku řeznickou 
firmu Ladislava Francouze. Po jeho prvním ocenění v soutěži Regionální potravina 
Pardubického kraje nás pozval do svého království. Výrobní areál vybudoval z místního 
hostince, patří do něj jak porážka, tak moderní zařízení na výrobu masa a masných 
výrobků. Součástí je kuchyně a jídelna. 

Prvním řeznickým „mistrem 
výuky“ byl pro Ladislava 
Francouze jeho otec

Výrobky se značkou Francouz mají regio-

nální charakter, prodávají se především 

v regionu a i jatečná zvířata se nevozí zda-

leka. Kdo jede po Chrudimsku a jeho okolí 

nemůže přehlédnout billboardy s touto 

značkou a nabídkou lákavě vyhlížejících 

uzenin a masa. K řemeslu Františka Fran-

couze přivedl otec vyučený řezník, který 

zkušenosti bral u soukromého řezníka 

Vavilova v Chrudimi. Syn Ladislav nejdřív 

pomáhal otci při domácích zabíjačkách, vy-

učil se řezníkem – uzenářem v Jablonném 

nad Orlicí v roce 1976 a pak chvíli pracoval 

v masokombinátě v Poličce, kam se vrátil 

i po vojenské službě. Odtud odešel do JZD 

Bylany kde působil jako řezník-kuchař. 

Všude si všímal mistrů výroby a bral zkuše-

nosti. K uzeninám , klobásám a salámům jej 

nejdřív přivedl otec v jeho malé dílně a pak 

už to byly větší provozy, takže po roce 1990 

nebyl problém se ohlédnout po vlastní živ-

nosti. Netrvalo dlouho a 16.6. 1992 byl jeho 

firmě vydán živnostenský list s předmětem 

podnikání řeznictví a uzenářství a od té 

doby je na Chrudimsku o něm povědomí. 

Modernizace a velká dostavba 
byla nutná a vyplatila se

Nejdřív zpracovával s jedním zaměstnan-

cem 6 prasat týdně a každých 14 dní jedno-

ho býčka. Do dvou let to bylo již 50 vepřů 

a dva kusy skotu týdně a už s ním zpracová-

vali maso 4 zaměstnanci. Jak rostla výroba, 

prostory byly čím dál tím těsnější a tak 

rekonstrukce, rozšíření prostor s moderním 

vybavením nedaly na sebe dlouho čekat.

Když přeskočíme tuto budovatelskou 

etapu, dostáváme se do současnosti, kdy 

se na jatkách, bourárně masa, ve výrobně 

uzenin, expedici masa a uzenin, v úseku 

vařené výroby v kuchyni s jídelnou a pro-

dejně týdně zhodnotí maso z 200 poraže-

ných prasat týdně a z 12 kusů skotu taktéž 

v tomto čase. Slovo zhodnotí je tak struč-

ným výrazem pro práci 50 zaměstnanců, 

kteří týdně tvoří objem výroby 10 tun. 

Firma také provozuje kuchyň s jídelnou 

s kapacitou přibližně 240 obědů a rozváží 

obědy do okolních vesnic a měst.

Od roku 2005 je také změněný statut 

firmy. Pro prodejní část vznikla společnost 

Maso-Francouz, s.r.o. A výrobní část tvoří 

společnost Řeznictví a uzenářství Francouz, 

s.r.o. Firma produkuje sekané výrobky, 

měkké salámy, pečené výrobky, uzená 

masa,masné polotovary, vařené výrobky 

a speciality. Nejvíc v poslední době zabo-

dovala Radní rolka a Paštika s medvědím 

česnekem. Ty získaly ocenění Regionální 

potravina, Mls Pardubického kraje. Loupež-

nická, Farmářská a Čertovská klobása zase 

zaznamenaly úspěch na Klobásové show 

a Farmářská klobása dokonce zvítězila 

v testu klobás Mladé Fronty Dnes. „Nejen 

tyto naše výrobky získaly ocenění v různých 

soutěžích, naposledy i v České chuťovce, 

ale i dalších 14 výrobků bylo oceněno jako 

Mls Pardubického kraje,“ říká Ladislav Fran-

couz. Těchto soutěží se většinou účastní 

osobně a není divu, když jej pravidelně 

můžete potkat i na Zemi živitelce v Českých 

Budějovicích v pavilonu, kde se představují 

jednotlivé regiony s nejlepšími místními 

specialitami. Všechny výrobky se značkou 

Ladislav Francouz jsou vyráběny ze surovin, 

které splňují hygienické a zdravotní normy 

EU a jsou vhodné pro bezlepkovou dietu. 

„Jsme držitelé ISO 22000:2005, KS certifikátu 

– systém managementu bezpečnosti práce,“ 

dodává Ladislav Francouz. Prozradil i to, 

že jeho společnost spolupracuje s chru-

dimskou firmou Betty CZ. Ta nejen převáží 

ve velkém jatečná zvířata od českých pro-

ducentů po regionu, je i prvovýrobcem 

na 3 000 kusů jatečných prasat, které do-

dává zejména pro Řeznictví a uzenářství 

Ladislav Francouz, Skupice. Chová i jatečné 

býky, které dodává zase výhradně pro Toro 

Hlavečník. „My skot nakupujeme od druž-

stev a soukromých zemědělců z hlineckého, 

chrudimského a pardubického regionu,“ říká 

majitel firmy Francouz. I když působnost 

firmy je výhradně regionální, od nového 

roku firemní znak můžeme vidět i v krásně 

zrekonstruovaných prostorách v Dlouhé 

třídě na Praze 1, kam je jen pár desítek kro-

ků ze Staroměstského. Tam jsou k dostání 

uzeniny a speciálně upravená masa od La-

dislava Francouze, pak o kus dál v jiném 

zákoutí je špičkové pečivo, nechybí koutek 

s vitamíny, tedy se zeleninou a ovocem, 

ale i vitríny s cukrovím a čokoládovými 

bonbóny s ruční výrobou, vše výhradně 

od českých rodinných firem v luxusních 

prostorách a nabídkou, která už může sou-

těžit s obdobnými obchody rodinných 

firem třeba v Belgii, Rakousku, Německu 

a nebo Nizozemí. Všude tam jsme dříve 

mohli jen tiše závidět, tyhle první vlaštovky 

v nabídce skutečně českých, nefalšovaných 

potravin z rodinných firem přilétly do Prahy 

jako dárek místním, ale i turistům, kteří si 

tak zpestří pobyt v našem hlavním městě. 

A nebo nakoupí dárek svým blízkým v po-

době regionálních specialit.

Text a fota Eugenie Línková

Ladislav Francouz s manželkou na tiskové konferenci k soutěži Česká chuťovka, kde nabízel 
k ochutnání vítězné výrobky.
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Litovelské pivo získalo osm 
ocenění na České pivní pečeti 2015

V pivním klání se letos ve 28 kategoriích 

utkalo více než 165 pivovarů z 15 zemí. 

Kromě tuzemských značek se přihlásily 

i pivovary z Německa, Rakouska, Velké 

Británie či dalekého Japonska. Odbornou 

porotu degustátorů této uznávané sou-

těže tvořilo 50 tuzemských i zahraničních 

profesionálů. Odborníci vícekolovým ano-

nymním způsobem hodnocení posuzovali 

vůni, chuť, plnost a říz všech přihlášených 

vzorků.

Pivovar Litovel 
si odváží osm ocenění

Litovelský pivovar v letošním ročníku sou-

těže opět zazářil. Porotu zaujala jak piva 

z běžné distribuce, tak pivní speciály mini-

pivovaru. Zlatou pečeť získal Litovel Dark, 

který ovládl kategorii Tmavé výčepní pivo. 

„Litovel Dark navazuje tímto úspěchem 

na bronzové umístění na lednové soutěži PI-

VEX 2015 a potvrzuje tak, že chutná na Mo-

ravě i v Čechách,“ podotýká s úsměvem 

ředitel Pivovaru Litovel Lumír Hyneček. 

V kategorii Světlé výčepní pivo pak bo-

dovaly hned dva litovelské produkty – Li-

tovel Classic se umístil na stříbrné příčce 

a Litovel Moravan získal bronz. I kategorie 

Nealkoholických piv nese v letošním roč-

níku litovelskou stopu, konkrétně se jedná 

o třetí místo pro Litovel Free.

Tři zlaté pro speciály

Velký úspěch letos zaznamenaly litovelské 

pivní speciály. Hned ve třech kategoriích 

získaly první místa, konkrétně se jedná 

o produkty Litovel 15%, Litovel Gustav 

tmavý a Litovel Weizen. Na druhé příčce 

se pak v kategorii Nefiltrované pivo umístil 

Litovel Kvasničák. „Jsem velmi rád, že naše 

speciály chutnají. Díky minipivovaru se jim 

můžeme intenzivně věnovat a například 

u naší vlajkové lodi – Gustava – se tato péče 

opravdu vyplácí. Gustav sbírá ocenění ve své 

světlé, polotmavé a nyní i tmavé variantě,“ 

vysvětluje sládek Pivovaru Litovel Petr 

Kostelecký. 

Soutěž, která se koná od roku 1991, je 

každoročně pořádána v rámci Reprezen-

tačních slavností piva v Táboře na přelomu 

ledna a února. Mnohé pivovary lákají 

v průběhu týdne návštěvníky festivalu kro-

mě soutěže i k ochutnávce svých pivních 

specialit. „Degustační soutěž Česká pivní 

pečeť, které se účastníme již několik let, patří 

k největším událostem svého druhu v České 

republice. Počet přihlášených pivovarů rok 

od roku stoupá a tím roste i konkurence. 

O to více si získaných ocenění vážíme. Potvr-

zují totiž, že se při výrobě našich produktů 

vydáváme správným směrem,“ uzavírá 

Lumír Hyneček. 

Miloslav Outrata, vedoucí obchodního týmu 
Pivovaru Litovel, přebírá jednu ze čtyř Zlatých 
pivních pečetí, které Pivovar Litovel v Táboře získal.

V Táboře proběhl jubilejní pětadvacátý ročník tradiční 
degustační soutěže Česká pivní pečeť 2015. Soutěž, 
která se konala v rámci Reprezentačních slavností piva 
v týdnu od 16. do 21. února, přivítala desítky tuzemských 
i zahraničních pivovarů. Pivovar Litovel opět potvrdil 
vysokou kvalitu svých pěnivých moků a odvezl si domů 
na Hanou celkem osm ocenění.

pivovarnictví
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Veletrhy cestovního 
ruchu a hotelnictví 
nepřekonaly předchozí slávu

Kde ty loňské sněhy jsou, dalo by se metaforou označit zašlou 
slávu veletrhu Top Gastro&Hotel, který proběhl souběžně 
ve dnech od 19. do 22. února 2015 s veletrhem cestovního 
ruchu Holiday World v holešovickém výstavišti v Praze.

Po stáncích s různými regionálními potravi-

nami a jejich producenty jakoby se na tom-

to veletrhu zem slehla. Nebýt moštů z Loun 

a ovocem vyšperkovaných čokolád z Bel-

gie, tak jen technika pro usnadnění práce 

v kuchyních restaurací připomínala slova 

gastro a hotel v záhlaví veletrhu. Pak už to 

byl ve vestibulu jen rozlehlý stánek s uzeni-

nami jedné firmy z Karlovarska a něco ryb 

a rybích dobrot u druhého stánku, taktéž 

před halami veletrhů. Opět od jediné firmy, 

která tam přišla nabídnout své produkty 

k prodeji. V dolních halách výstaviště se už 

letos nikdo neprezentoval, ty byly zavřené. 

Na dřívější slávě částečně ubylo i veletrhu 

cestovního ruchu, vzpomínali pravidelní 

návštěvníci z řad novinářů, přesto ale oba 

veletrhy nezatracujeme. Podívali jsme se 

do jejich útrob dost detailně a prozradíme, 

co naopak lze jen pochválit.

České regiony byly v hojném 
zastoupení a dobře připravené 
na turisty
Letošního 24.ročníku Holiday World 

a 9. ročníku gastronomického veletrhu 

Top Gastro&Hotel se na výstavní ploše 

18 800 m2 zúčastnilo 800 vystavovatelů 

ze 46 zemí. Chválit lze vystavovatele 

z různých regionů ČR prostřednictvím 

centrál cestovního ruchu. Tam byla nabíd-

ka naopak velmi pestrá a to jak v množ-

ství katalogů, ochutnávek regionálních 

dobrot i vystoupení folklorních skupin.

Pokud jde o národní speciality, nebyla 

nouze o názorná představení. U Mexiča-

nů se nabízely placky s typickými nápl-

němi z mletého masa, zeleniny a ostrých 

omáček, u Tunisanů zase jejich národní 

jídla a tak lze jmenovat jeden stát za dru-

hým s velmi různorodými nabídkami 

k přilákání turistů.

Ministr Jurečka připomenul 
význam kulinárních zážitků

“Jistě mnozí z nás máme zkušenost, že 

když se sejdou lidé z různých zemí, stočí 

se konverzace většinou na jídlo, jeho chuť 

a kvalitu. Otázka kvality potravin je pro Mi-

nisterstvo zemědělství dlouhodobě jednou 

z priorit. Proto například prostřednictvím 

národní značky kvality Klasa podporujeme 

výrobky, které vykazují výjimečné kvali-

tativní vlastnosti zvyšující jejich přidanou 

hodnotu a zaručující jejich jedinečnost 

ve vztahu k běžným výrobkům na trhu,“ 

připomenul význam našich kulinárních 

lahůdek hned během zahajovacího vy-

stoupení ministr zemědělství ČR Marian 

Jurečka. Vzpomenul i další zajímavou 

značku, jíž je Regionální potravina, i ta 

má co říci nejen domácím turistům, ale 

láká i zahraniční hosty na krajové dob-

roty. A tak zřejmě každý, kdo se veletrhu 

zúčastnil, měl i své zážitky jako inspiraci 

pro návštěvu té které země nebo kraje 

u nás doma.

(egi)

Fota Martin BouškaMošty z Loun lákaly k ochutnávkám
Zejména dětem na belgických čokoládách 
imponovaly zajímavé ovocné dekory 

Co mexická placka, to jiná chuť, díky 
různorodosti náplní

Na dobrou kávu lákaly hostesky společnosti 
DeĹonghi. Vysvětlovaly, že ze 100 druhů 
kávovníků se používají pouze 4 druhy ze 
dvou rodů Arabica a Robusta a díky moderním 
kávovarům se z nich dá vyrobit ten nejlepší 
nápoj.

A tohle menu je už od Mexičanů
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World Food Prize
v boji proti hladu
Laureátem World Food Prize 2014, což je obdoba Nobelovy ceny za úspěchy na poli 
zemědělství a potravinářství, se stal indický vědec Sanjaya Rajaram. Stejně jako on, 
tak i jeho předchůdci slouží lidstvu v boji proti hladu a chudobě a výsledky jejich dlouholeté 
vědecké práce pomáhají nasytit zubožené obyvatelstvo zejména v třetích zemích. 

Udílení této prestižní ceny před 30 roky 

založil americký vědec Norman Borlaug 

a každoročně koncem října se v americkém 

státě Iowa v univerzitním městečku v Des 

Moines v krásném kapitolu koná tento ce-

remoniál s účastí nejen stovek vědců z celé-

ho světa, ale i významných státníků. 

Genetické manipulace 
ve službách lidstva

Zatímco před třemi roky ocenila boj s hla-

dem a nedostatkem vody, tehdy v roli 

ministryně zahraničí, Hillary Clintonová 

a generální tajemník OSN Jihokorejec Pan 

Ki-mun , předloni to byl britský expremiér 

Tony Blaire, který vyjádřil přesvědčení, 

že svět se svými politiky bude chytřejší 

a pružnější v pomoci hladovějícím. Gratu-

loval třem vědcům, jimiž jsou Dr. Marc Van 

Montagu, Dr. Mary-Dell Chilton, a Dr. Ro-

bert T. Fraley. Tito 3 vědci byli odměněni 

za celoživotní práci s geneticky modifiko-

vanými plodinami a Blair svým vyjádřením 

reagoval částečně i na nechuť některých 

politiků brát přínos GMO v boji proti hladu 

z té pozitivní stránky. Je to totiž hlavně 

Evropa a kupodivu i Afrika, jejíž politici ne-

jsou genetickým manipulacím v případě 

rostlin příliš naklonění. Proto se také před-

loni proti této ceně ohradilo peticí proti 

GMO na 350 tisíc lidí. Ti se obávají genetic-

kých manipulací z hlediska lidského zdra-

ví, ale i porušování rovnováhy v přírodě.

Všichni 3 vědci ale seriozně svými vý-

zkumy dokazují, jak lze naopak za pomoci 

genetiky snižovat dávky chemických látek 

a vytvářet rostliny, které samy svými vý-

měšky odpuzují přirozené škůdce. „Dou-

fám, že získáním této prestižní ceny uklidním 

odpůrce a ty, co protestují proti GMO, aniž 

k tomu mají vědecky opodstatněné důvody,“ 

řekla během slavnostního večera Mary-

Dell Chilton, která pracuje pro společnost 

Syngenta.

Řekla to ke geneticky modifikovaným 

plodinám. Její vědecké bádání je spojeno 

s Agrobacterium tumefaciens a přenosem 

genů do rostlinných buněk, čímž se vytvá-

řejí transgenní rostliny. „Je to super nástroj 

v boji proti hladovění,“ řekl na slavnostní 

večeru úzký spolupracovník a další z oce-

něných Robert T. Fraley. Modifikovaná 

osiva nabudou na ještě větší důležitostí 

v nadcházejících letech, kdy se bude zvy-

šovat počet lidí na světě. V roce 2050 se 

má nasytit o třetinu víc lidí a GMO v tom 

mohou sehrát velmi významnou roli. 

Křížením zimní a jarní pšenice 
získal 480 výjimečných odrůd 

Loňský laureát World Food Prize Sanjaya 

Rajaram byl oceněn cenou za odrůdu pše-

nice. Pracoval na polních pokusech s mno-

žitelem Normanem Bourlaugem, který 

získal Nobelovu cenu za mír v roce 1978 

a díky němu se od roku 1986 každoročně 

uděluje Světová cena za přínos v oblasti 

potravin World Food Prize. Rajaram vypěs-

toval neskutečných 480 odrůd pšenice, 

odolných vůči rzím a dalším chorobám 

s vysokými nutričními hodnotami. Tyto 

pšenice se také dokáží dobře přizpůsobit 

různým klimatickým podmínkám. Bor-

laug ho nazýval nejlepším současným 

světovým vědcem za jeho práci a inova-

ce. Rajaram pracoval s Borlaugem jako 

vedoucí programu pro pěstování pšenic 

v CIMMYT v Mexiku. Jeho inovační pěsteb-

ní technologie jsou známé pro jejich velký 

účinek v poskytování potravin na světě 

a pomoc hladovějícím. Rajaram je známý 

křížením zimních a jarních odrůd dohro-

mady. Z toho vyústilo zmiňovaných 480 

odrůd. „Mám velkou radost, že jsem mohl 

přispět k synergii mezi zemědělskou a po-

travinářskou produkcí. Budoucnost plodin 

záleží na klimatu, půdní úrodnosti a vodních 

podmínkách. Budoucí produkce plodin je 

odsouzena k určitému poklesu, jestli ne-

budeme pracovat s těmito faktory. Pokud 

nevyvineme pokročilou genetiku v dalších 

20-30 letech, bude lidstvo ohroženo a počet 

hladovějících naopak poroste. Je nutné, aby 

vědecká pracoviště z různých míst světa spo-

jila své síly a odborného potenciálu využila 

pro zajištění dobré budoucnosti zeměděl-

ství a potravinářství. Když jsem se dověděl 

o svém vítězství, měl jsem nesmírnou radost 

a jsem velmi potěšen, že jsem byl mezi tisíci 

uchazeči vybrán právě já. Věřím, že překáž-

ky 21. století v zemědělské a potravinové 

produkci jsou překonatelné," uvedl na slav-

nostním vyhlášení vítěze World Food Prize 

Sanjaya Rajaram.

Tohoto slavnostního aktu v Des Moines 

se každoročně účastní více než 1 000 lidí 

z 65 zemí a diskutují zajímavosti z oblasti 

potravinové bezpečnosti. Je s tím spojeno 

i několik vzdělávacích programů pro mlá-

dež, které inspirují další generaci k novým 

vynálezům v zemědělství v boji s hladem. 

 Eugenie Línková

Loňský laureát World Food Prize Sanjaya 
Rajaram během vystoupení na slavnostním aktu 
v Des Moines ve státu Iowa
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Americký vědec a nositele Nobelovy ceny za mír Norman Borlaug, zakladatel World Food Prize, je 
na snímku uprostřed.
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poradna jíme zdravě

Čínská medicína, která se věnuje velmi de-

tailně nejen diagnostice, ale i vlivu stravy 

a pohybu na lidské zdraví má ne náhodou 

ve svém portfoliu slůvko celostní. Neléčí jen 

dílčí orgán,ale hledá souvislosti se vzniklým 

zdravotním problém. Mgr. Martin Bouška, 

který tento obor vystudoval na pekingské 

univerzitě, o tom ví své a v poslední době si 

tyto vědomosti doplňuje studiem osteopa-

tie na kanadské univerzitě, kde se dozvídá 

další důležité informace. „Jako střípky v mo-

zaice si plním obrázek toho, co lidské tělo 

potřebuje k plnohodnotnému vývoji na pod-

poru zdraví,“ říká šestatřicetiletý odborník 

s několikaletou praxí ve své pražské ordi-

naci a z čínských stáží ve fakultní pekingské 

nemocnici. Jeho učitel prof. MUDr. Tang 

po vyšetření pacienta běžným moderním 

způsobem medicíny nejen doporučí speci-

ální manipulace a masáže, ale chce slyšet 

jak se daný pacient stravuje a doporučuje 

i speciální cvičení.

„V Číně se razí zásada, že se nemají pít 

studené nápoje a to ani v létě. Zprvu jsem byl 

šokován, když mi v restauraci před nalitím 

nápoje položili otázku, zda nechci třeba džus 

nebo ovocnou šťávu mírně ohřát,“ svěřuje 

se Martin Bouška s prvními stravovacími 

odlišnostmi. Po půl roce, aniž nějak ubral 

z porcí zhubl v Pekingu 15 kilo. Neznal tam 

naše klasické pečivo a to jak ve sladké nebo 

slané podobě. O chlebu se mu zprvu jen 

mohlo zdát, než objevil kouzlo obilních 

arabských placek, jimiž si Evropané částeč-

ně hradili absenci pečiva. V Číně je v jídel-

níčku hojně zastoupené ovoce a zelenina 

a hodně se jedí ryby. 

Nakonec při zacílení na fyzioterapii se 

dobře ví, že při snaze zmírnit problémy s ar-

tritidou a osteoporozou je dobré jíst lněné 

semínko, sladkovodní ryby, lososa, makrely. 

Na to kladou důraz jak čínští lékaři, tak ti 

kanadští, s nimiž je nyní Martin Bouška 

ve stálém kontaktu. Jsou to také i potraviny 

bohaté na síru jako je zelí, chřest, česnek, 

cibule. „A co v tomto případě naopak nejíst 

nebo omezit? V tomto ohledu jsou kanadští 

lékaři dost nekompromisní a doporučují 

lidem s pokročilou artritidou a osteoporozou 

vyjmout z jídelníčku nasycené tuky, kyselá 

jídla, cukry, jídla bohatá na lepek, alkohol, 

kofein,“ říká magistr Bouška a dodává, že 

se nedoporučují ani jídla bohatá na podíl 

mastných kyselin bohatých na omegu 6, 

kterou vykazuje zejména slunečnice, sója, 

kukuřice a semínka sezamu. Dnes se dopo-

ručuje nahradit je olivovým olejem nebo 

máslem. Živočišné tuky obsahují méně než 

20% omega-6 a jsou mnohem méně záně-

totvorné, než údajně zdravé rostlinné oleje. 

„A pozor, kanadští osteopaté varují (opět při 

těchto poruchách) před jídly bohatými na so-

lanin. Latiníci to odbudou názvem rostlinné-

ho druhu Solanacea, tedy lilkovité a to jsou 

brambory, rajčata, lilek, ale nedoporučuje se 

ani moc pepř, kromě černého,“ dodává ma-

gistr Bouška.

Ve své praxi a při čínských masážích se 

tento odborník na pohybový aparát se-

tkává s různými problémy vztahujícími se 

na chrupavky, které v lidském těle hrají vel-

mi důležitou roli. „Při vývoji chrupavky hrají 

významnou roli glukosaminy. Jejich doplnění 

stravou je možné i přírodní cestou. Vyrábí se 

většinou synteticky z krunýře krevet, humrů 

a krabů a lze je mimo klasických prášků při-

dávat i do jídla,“ říká Martin Bouška a dál vy-

světluje, že funkce glukosaminu při artróze 

je nezastupitelná. Má vliv na snížení zánětů, 

ulevuje od bolesti, pomáhá zastavit ztrátu 

kloubní chrupavky, zmírňuje bolesti nata-

žení svalů a bolesti při podvrtnutí. „Je tu 

ale i jedno varování kanadských osteopatů. 

Na glukosaminy by si měli dát pozor diabeti-

ci, větší dávky totiž mohou zvýšit hladinu cuk-

ru v krvi. Pokud pacient tedy trpí cukrovkou, 

je dobré se poradit s ošetřujícím lékařem, jaké 

množství glukosaminů smí brát,“ konstatuje 

Martin Bouška.

Dnes se mnohem víc lidí zajímá o složení 

potravin, dbají více na zdravý jídelníček 

a tak se i nutně víc informují na nové téma, 

jímž je stupeň kyselosti potravin. „Je to 

dáno výzkumy, které prozradily, že kyselé pro-

středí nedělá tělu až tak dobře. Je víc náchyl-

né k zánětům a může mít až vliv na tvorbu 

rakovinných buněk. Čtenářům Potravinářské-

ho obzoru rád dám jednoduchý návod, co jak 

jíst a kde si dávat přece jen pozor. Potraviny 

seřadím podle skript pro osteopaty do 6 tříd, 

přičemž u číslice jedna se vyskytují potravi-

ny s nejmenší kyselostí,“ zpřesňuje Martin 

Bouška.

Potraviny podle kyselosti (1 nejméně 

kyselosti)

1. Sladké brambory

2. Luštěniny

3. Těstoviny, nudle

4. Oves,cereálie, hnědá rýže, 

5. Kukuřice, chleba, sušenky

6. Bílá rýže, krupice, ječmen. 

I když se může zdát následující rada Martina 

Boušky jako všeobecně známou skutečnos-

tí, v běžném životě to tak nevnímáme. Při 

sportu si neklademe striktně otázku, co, kdy 

a v jakém čase před sportovním výkonem 

jíst. Jen se nenacpeme před maratonem, 

zjednodušeně řečeno. „Je jistě známým 

faktem, že 60 minut je čas, který potřebujeme 

na trávení. Co to ale znamená?

Při trávení tělo potřebuje 20 procent krve. 

A jelikož tělo preferuje trávení před prokrvo-

váním svalů, nemusíme být zrovna špičko-

vým sportovcem, abychom si uvědomili, že 

s plným žaludkem nemůžeme dosáhnout 

špičkových výkonů.“ 

Na závěr jsme se optali na to, čím tato 

poradna tentokrát začíná. Jak zvýšit pří-

jem vápníku právě vhodnou skladbou 

jídelníčku? „Přirozeným zdrojem vápníku 

jsou vedle mléka a mléčných výrobků sar-

dinky, kapusta, brokolice, pórek, špenát, 

mák, oříšky, luštěniny, tofu a z ovoce sušené 

fíky či rozinky. Hojným zdrojem vitamínu 

D je sluneční záření, rybí tuk, játra, žloutek 

a obohacené složky potravy. To jsou sice 

známá fakta, ale když dojde na věc, kolik 

běžný strávník sní těchto pochutin? A kolik 

je to ve skladbě naší stravy naopak uzenin, 

které sice nezavrhuji, ale právě Češi je kon-

zumují v nadbytku,“ uzavírá Martin Bouška 

(www/ccviceni.cz) 

Text a foto Eugenie Línková

Ve stravě Češek a Čechů, vyjma nejmenších dětí, je citelný nedostatek vápníku a vitamínu D 
nezbytných pro tvorbu kostí a prevenci osteoporózy. Před časem to uvedl předseda Společnosti 
pro výživu a dětský lékař z Fakultní nemocnice Motol primář Petr Tláskal. Spotřeba mléčných 
výrobků, které jsou zdrojem vápníku i vitamínu D, je v ČR podle statistik pod evropským 
průměrem. Jiná česká kapacita prof. MUDr Pavel Pafko dokonce stresu a stravě přikládá vážný 
vliv na vznik civilizačních chorob jako je rakovina, mrtvice a nebo infarkt.

Před čím čínští odborníci
a kanadští osteopati 
v jídelníčku varují

Lehká jídla bez přepálených tuků
Říká se, že co je zdravé, nebývá až 

tak dobré. S tím nesouhlasí magistr 

Martin Bouška a naopak tvrdí, že lze 

jíst zdravě a chutně a přitom se nikdo 

s přípravou krmě nemusí dlouze párat. 

Na snímku je obrázek lehkého a chut-

ného oběda, který se dá připravit bez 

problémů během pár minut. Uvaří se 

hrášek s mrkví a rozmixuje na kaši. Bě-

hem varu lze luštěninu ochutit špet-

kou tymiánu, nebo bobkovým listem 

s novým kořením. K příloze je na sním-

ku masová bábovička. Je to ochu-

cené drůbeží maso s nízkotučným 

sýrem, majoránkou, stroužkem česne-

ku a bazalkou s paprikovým luskem 

nakrájeným nadrobno a stejně tak 

upravenou jarní cibulkou. Tato směs 

se dá buď do malých bábovek nebo 

forem na mufíny a lehce se zapeče. 

Takto upravené maso je chutné a ne-

připravuje se smažením, což každý 

výživový poradce jen doporučí. Zmi-

ňovaný oběd lze jen hodnotit palcem 

nahoru a každý si může i trochu zaex-

perimentovat. Místo hrachu lze dát va-

řit čočku s dýní a rozmixovat a mufíny 

je možné připravit i z hovězího masa 

se zeleninovou náplní a navrch jen 

dozdobit třeba kečupem. Nebo vege-

tariáni zase nahradí maso ovesnými 

vločkami se zeleni-

nou a sýrem. Fantazii 

se meze nekladou, 

v tom je kouzlo zdra-

vého vaření.

Na snímku je magistr Martin Bouška ve své pražské ordinaci. Po masáži a manipulacích dá pacientovi 
námět, jak upravit jídelníček a doporučí většinou i speciální cviky.
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velikonoce

Hody hody doprovody, aneb 
jaké dobroty na velikonoční stůl 

Velikonoce, jimž předchází dlouhý a přísný 

půst, začínají vlastně již na Květnou neděli, 

kdy se světí kočičky místo palmových rato-

lestí. Avšak ani Květná neděle, ani po ní násle-

dující Modré pondělí, Šedivé úterý a Škaredá 

středa neměly určité předepsané pokrmy. 

Na Hané se však na Květnou neděli pekli 

z dobrého kynutého těsta tak zvané ptáčky, 

aby jimi uvítali jaro. Teprve Zelený čtvrtek se 

projevoval zvláštním pečivem zvaným jidáš-

ky. Pekly se z lepšího kynutého těsta a měly 

podobu stočené spirálky, spleteného provaz-

ce nebo podobu plochého vdolku propícha-

ného vidličkou. Upečené se jedly s medem.

V kuchařce Miloslava Hošková ale dává 

nahlédnout především do prastarých re-

ceptů a nemylte se, když tam naleznete 

recepty na Jidášky, Jidáše, Judiš, ale i na Ju-

dáše. Jsou to názvy hanáckých velmi dob-

rých jídel, které bude zajímavé si vyzkoušet. 

Domnívám se, že budou chválit nejen dě-

ti,ale i mužská část rodiny, protože pánové 

ve většině případů milují sladké moučníky 

i když to navenek občas rádi „zatloukají“. Tak 

pojďme na to. Jen předešleme, že na první 

dva recepty se v kuchařce radí nastejno, jen 

jsou rozdílné podíly ingrediencí.

Jidášky

40 dkg polohrubé mouky, 3 dkg droždí, 

5 dkg tuku, 4 dkg cukru krupice, 1 vejce,

1/4 l mléka, skořice, sůl med

Jidáše
18 dkg másla, 7 dkg cukru, 4 žloutky, cit-

ronová kůra, vanilkový cukr, 56 dkg mou-

ky,1/3 l mléka,sůl, 2 dkg kvasnic, vejce, mák.

Umícháme máslo, cukr,žloutky, citrono-

vou kůru a vanilkový cukr. Přidáme mouku, 

mléko, sůl, kvásek z kvasnic, vypracujeme 

tuhé těsto a dáme vykynout. Z vykynutého 

těsta splétáme a stáčíme jidášky a necháme 

je chvilku na plechu kynout, pomažeme 

vejcem a posypeme mákem.

K Judiši, o němž bude řeč také, autorka 

kuchařky podotýká, že je to hodně starý 

recept a moc dobré jídlo. Bývalo hlavním 

poledním pokrmem a podávalo se s bílou 

kávou.

Judiš

5-6 uvařených brambor, špetka soli, 5-6 

i více lžic marmelády, 3-4 lžíce polohrubé 

mouky, posypka z mouky, cukru a másla, 

tuk na polití.

Brambory oloupeme a nastrouháme 

na jemno na struhadle. Posolíme a podle 

potřeby přidáme mouku. Lehce promíchá-

me, spíše potřeme na prstech-nemačká-

me. Pro pečení ci připravíme rovnoměrně 

na plech v síle asi 1 cm. Celou plochu po-

kapeme rozředěnou marmeládou a ještě 

posypeme dobrou posypkou. Pečeme 

v troubě dorůžova.

Upečený Judiš pokrájíme na čtverečky 

a jíme teplé. Na chuti a dobrotě nic neube-

re ale i studený pokrm.

A je tu čtvrtý až skoro biblický pokrm 

podle názvu. Hanáčtí prapředkové mu dali 

název Judáš. I ten se jedl jako hlavní pokrm 

a už při čtení receptu se člověku sbíhají sli-

ny na tuhle chuťovku.

Judáš

Těsto jako na bramboráky. Do něj se přidají 

škvarky nebo uzená slanina a je potřeba tuk 

na vymaštění.

Hotové těsto se nalije na vymaštěný 

pekáč a do něj se zamačkají škvarky nebo 

na kostky nakrájená slanina. Hmota se peče 

až zrůžoví. Jako příloha se k tomu velmi 

dobře hodí kyselé zelí.

Kůzlečí a jehněcí maso

K Velikonocům patří pečená masa z mláďat, 

z kůzlat a jehňat, i recepty na tyto dobroty 

nalezneme v kuchařce. Přiznám se, že tuto 

dobrotu si naše rodina nechává tak zvaně 

ujít. Jsme milovníci zvířat a mláďata jsme 

proto z našeho jídelníčku zcela cíleně 

vyjmuli. Nikomu ale nebráníme ochutnat 

maso z kůzlat, selat nebo jehňat, jen si v du-

chu vždy přejeme, aby mláďata byla rychle 

a humánně poražena, na což se zejména 

v bio chovech dost dbá.

Nadívané jehněčí a kůzlečí

jehněčí nebo kůzlečí žebra, máslo

nádivka: lžíce másla, vejce, strouhanka, 

mléko, žemle, petrželka, špetka muškátové 

květu, sůl.

V jehněčích nebo kůzlečích žebírkách na-

řízneme kapsu a naplníme nádivkou.

Nádivka: máslo, vejce se utře se strou-

hankou, přidá se nakrájená a v mléce navlh-

čená žemle, nasekaná petrželka nebo jiná 

zelenina, okořeníme špetkou muškátového 

květu, osolíme a promícháme. Kapsu zašije-

me a maso pečeme na másle.

Pečené kůzle

kůzlečí hřbet a zadek upečeme na más-

le a slanině za občasného podlévání 

do měkka. Maso vybereme, rozporcujeme, 

do omáčky přidáme trochu vývaru, bílé 

víno (nebo vodu s octem), žloutky, jíšku, 

ochutíme citronem, případně dosolíme. 

Do omáčky vložíme maso a podáváme 

s knedlíkem a nebo s rýží.

Přiznám se, že na Velikonoce kvůli naší 

lásce k mláďatům jíme raději dospělce, 

tedy skopové maso. Jak známo, k němu je 

vynikající jako příloha špenát. Jelikož ve ve-

likonoční čas už bývají mladé kopřivy, tak 

jsou nejen vynikající náhradou za listový 

špenát, ale dáváme je i do nádivky. Hanác-

ká kuchařka myslí i na ně.

Špenát z kopřiv

Lístky mladé kopřivy, mouka ,máslo, mléko, 

česnek, vejce, sůl, pepř.

Mladé kopřivové lístky dobře omyjeme 

a necháme spařit ve vroucí vodě. Vodu sli-

jeme a lístky nadrobno nasekané vložíme 

do rendlíku, osolíme a opepříme. Mouku 

necháme na másle osmahnout do světle 

žluta, zalijeme trochou mléka a dobře 

rozvaříme, aby se neutvořily žmolky. Po-

tom smícháme s nasekanými kopřivami 

a dochutíme třeným česnekem. Na závěr 

vmícháme vejce.

A ještě jsme málem zapomněli na veli-

konoční polévky. I na ty Miloslava Hošková 

Masopustní veselí máme za sebou a dobroty s tím spojené jsou už dávno snědené. My se 
ale v těchto dnech těšíme na Velikonoce a nejedna z nás hospodyněk listuje kuchařkami 
a chce svým blízkým zase trochu jinak kulinárně zpestřit jídelníček. Hodně nám v tom 
může pomoci Hanácká kuchařka Miloslavy Hoškové, kterou vloni vydalo nakladatelství 
Agriprint. V této zdařile ilustrované knížce je na 248 vybraných jídel z Hané 
a i Velikonocům tam patří hezkých pár stránek.
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velikonoce

ve sběru receptů myslela a nabídla hned 

dvě se základem jarních bylinek. Tím určitě 

oslovíme řadu mladých kuchařek, které 

myslí na své zdraví a chtějí v jídelníčku 

uplatnit co nejvíc bylinek, tady jsou.

Zelená polévka z jarních bylinek

Hrst špenátu, šťovíku, polníčku nebo 

listového salátu, lžíci popence, petrželky, 

pažitky, případně bazalky, 5 dkg másla, 

2 žloutky, lžíce hladké mouky, sůl.

Bylinky přebereme, omyjeme a jemně 

posekáme. Z másla a mouky uděláme 

světlou jížku, přidáme bylinky a trošku 

osmažíme. Zalijeme podle potřeby vodou, 

osolíme a jen krátce povaříme, nakonec 

polévku rozkvedlanými žloutky a podává-

me necezenou.

Při čtení receptu si člověk říká, že právě 

tohle je vynikající polévka pro vegetariá-

ny. Pro ty, co mají dobrou chuť spojenou 

nejen s bylinkami,ale i rádi vnímají vůni 

masa, nic nebrání tomu,aby namísto vody 

byly zalité kuřecím vývarem, i to se dobře 

nese k Velikonočním svátkům, i když to 

už není pravý recept Hanácké kuchařky, 

jen trochu přizpůsobený naší rozmařilostí 

a posedlostí masem.

Polévka z čerstvých zelin

hrst kerblíku, špenátu, popence, lístky sed-

mikrásky, pažitky a další bylinky dle chuti, 

mouka, máslo, 6 žloutků, sůl, pepř.

Vezme se po hrstce kerblíku, špenátu, 

popence, lístky sedmikrásky, pažitky 

a dalších bylin podle chuti, všechno se 

čistě omyje a drobně poseká. Zatím se 

připraví zásmažka z mouky a másla, do ní 

se vmíchají žloutky a vše se dobře roz-

vaří ve vodě, osolí a opepří. Těsně před 

podáváním se posekají bylinky a vloží 

do hrnce, nechají přejít varem a polévka 

se hned podává.

Mimo tyto jarní polévky se na Hané 

připravovaly i jiné, méně známé pokrmy, 

jejich důležitou součástí byly právě jarní 

bylinky, včetně mladých kopřiv a zejména 

vonného popence, jemuž lidé přičítali 

čarovnou moc. Věřilo se totiž, že chrání 

před mnoha nemocemi, dokonce prý 

i před morem.

Jedním z těchto pokrmů byla i tak zvaná 

Hlavička, která se připravovala s jehněčího 

a uzeného masa a podávala se na Bílou 

sobotu po Vzkříšení a někde se jídala až 

na Boží hod, případně se studená pojídala 

po celé svátky, protože se jí napeklo něko-

lik pekáčů. 

I tu si připomeneme zajímavým recep-

tem, dnes už spíš neznámým.

Hlavička

Krupice, 1/5 l mléka, 3-5 vajec, tučnější uze-

né maso, vařené jehněčí nebo kůzlečí maso 

s droby, sůl, bylinky, tuk na vymazání.

Uvaříme krupicovou kaši s mlékem. 

Do vychladlé zamícháme vajíčko, posekané 

tučnější uzené maso a vařené jehněčí nebo 

kůzlečí maso s droby. Osolíme, přidáme 

posekané bylinky-petrželku, pažitku, mladé 

kopřivy, popenec, lístky jahodníku a může-

me i další známé (jedlé) bylinky. Dobře pro-

mícháme a směs upečeme na vymaštěném 

pekáči dozlatova.

A zlatý hřeb velikonočních dobrot si 

necháme na závěr. Kdo by neměl na veli-

konočním svátečním stole pravý, dozlatova 

upečený mazanec, jakoby byl pohanem. 

Na Boží hod o Velikonocích se v minulosti 

dokonce v první polovině 19. století ještě 

světívaly v kostele mazance. Kromě mazan-

ců a vajec se tehdy dávaly světit i masité 

pokrmy jako pečený beránek, někde také 

šunka nebo holoubata. Dokud se však 

u nás chovalo více ovcí (jejich stavy v sou-

časné době narůstají) nejčastěji se na Boží 

hod jedl přece jen beránek. Protože však 

beránka z masa krve si mohli dopřát jen zá-

možnější, chudí si vypomáhali jinak. Upekli 

si z kynutého těsta nejen mazanec, ale 

i v hliněné formě beránka s rozinkami místo 

očí. A musím podotknout , mimo rámec ku-

chařky, že v současné době se hodně dělají 

beránci i z piškotového těsta a třeba Penam 

jich chystá na Velikonoce veliké množství 

a kdo ochutnal, dá mi za prav-

du, že jsou jako domácí.

Velikonoční mazanec 
sváteční

75 dkg mouky (polovina 

hladké a polovina hrubé), sůl,

14 dkg cukru, 18 dkg másla, 

vanilka, 025 dl mléka, 4 kostky 

cukru, 4 dkg droždí, 4 žloutky, 

mandle, vejce na potření.

Mouku prosejeme, při-

dáme sůl, cukr, na drobno 

nastrouhané máslo, vanilku 

a citronovou kůru. Do vla-

hého mléka dáme kostkový 

cukr a lžíci mouky s droždím. 

Přidáme žloutky a mandle. 

Ze všeho vypracujeme těsto 

tužší konsistence a nechá-

me vykynout. Poté utvoříme 

bochánek, který na plechu 

necháme trochu nakynout, 

potřeme vejcem, na povrchu 

nařízneme do kříže a pečeme 

v předehřáté troubě.

S Velikonocemi se takhle krásně - a nejen 

těmito recepty - dokázala Miloslava Hoš-

ková vypořádat na jedničku s hvězdičkou. 

Jak ale léta sháněla a dávala dohromady 

tyto prastaré hanácké recepty, přibývalo 

jich a po vydání loňské Hanácké kuchařky 

se jen zaprášilo a další recepty se vršily 

a je z toho k vydání zase už kuchařka. I my 

doma na Vysočině máme rukou psané re-

cepty v takovém černém naditém notesu, 

kde je rukou naší maminky zaznamenáno 

na hezkých pár desítek dobrot. Jsou tam 

i lístky psané babičkou, tetami a kama-

rádkami jejich i maminky. A tak si dovedu 

představit, kolik ještě pokladů má Miloslava 

Hošková neobjevených a čekajících na své 

vyzvednut z hlubin dávnověku. 

U chystané další kuchařky nabízí vyda-

vatelství Agriprint možnost zviditelnění 

na stránkách v závěru knížky. Jak se 

z předchozích vydání ukazuje, je to vel-

mi účinná reklama pro firmy, protože 

mnoho receptů pracuje s různými klo-

básami, uzenými masy, ale i sýry a dal-

šími mléčnými výrobky nebo typy mouk 

a luštěnin, tak proč nedat přímo kontakt 

na jejich výrobce, aby se do receptů už 

vybíraly ingredience cíleně a bez dlou-

hého rozpakování. Ještě zbývá několik 

týdnů do vydání další této tak oblíbené 

kuchařky a zajímat se o reklamu lze na e-

mailu: nahlikova@agriprint.cz

Eugenie Línková

Popenec: léčivá 
a chutná aromatická 
bylinka z luk i zahrad
Popenec je dnes bohužel spíše pozapomenutou léčivkou – 
ovšem dříve se těšil oprávněnému zájmu. Má blahodárné 
účinky na organismus, lze jej využít v kuchyni jako výtečné 
zdravé koření. Roste v přírodě, ale můžete jej i pěstovat 
na zahradě jako pěknou, jemnou půdopokryvnou rostlinu.

Byť popenec břečťanovitý (syn. břečťano-

listý, obecný) (Glechoma hederacea) roste 

v přírodě celkem hojně, stal se poměrně za-

pomenutou bylinou. Přitom byl dříve nejen 

uznávanou léčivkou, ale i téměř nepostra-

datelnou naťovou zeleninou v kuchyních 

našich babiček. Jeho pikantní chuť a vůni 

ocení i dnešní kuchařky a kuchaři. 

Můžete jej nejen sbírat na loukách a strá-

ních, ale i pěstovat na zahradě, jako bujně 

rostoucí a zcela nenáročnou půdopokryv-

nou rostlinu, která se hodí i na oživení dlaž-

by, suché zídky…

 

Kde roste popenec 
a kdy jej sbírat? 

Popenec najdeme ji na loukách, na strá-

ních, v křovinách i podél cest. Tato vytrvalá 

bylina s částečně plazivými lodyhami se 

začíná rozrůstat už zkraje března, má malé 

ledvinovité až srdčité listy a drobné, kvě-

tům hluchavky podobné fialově modré 

květy. 

Nať pro léčebné účely sbíráme v době 

květu – tedy od dubna do července. Mladé 

lístky do kuchyně lze sbírat ještě dříve. 

Léčivé účinky

 Popenec má hojivé, dezinfekční i mo-

čopudné účinky, takže se doporučuje 

užívat lidem se sníženou žaludeční kyse-

lostí a nedostatečnou tvorbou žluči. 

 Díky blahodárným vonným silicím po-

máhá při poruchách trávení a nadýmání. 

 Účinně působí proti zánětům horních cest 

dýchacích a při chronické bronchitidě.

Léčivý čaj s popencem

Připravíme si směs z 25 g sušených lodyh 

popence, 25 g sušených listů šalvěje a 50 g 

sušené natě yzopu. Jednu lžičku směsi 

přelijeme šálkem vroucí vody, pijeme čtyři 

šálky denně. 

Popenec v kuchyni

V kuchyni používáme pikantní jak čerstvý, 

tak sušený popenec. 

 Čerstvě nasekanou bylinu přidáváme 

hlavně do bylinkového másla, tvaro-

hu, bramborového salátu, do polévek 

nebo třeba i do omelet. 

 Sušeným popencem kořeníme přede-

vším mletá masa, dušenou zeleninu či 

zeleninové polévky. 

www.ireceptar.cz

Foto Zdeněk Pazdera, Shutterstock.com 
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zdraví

Pokrmům kromě mnoha 
prospěšných látek 
a lahodné kořeněné chuti 
popenec dodává i velmi 
příjemné aroma.
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destiláty

Hodnocení
Porota, která prováděla v polovině ledna 

hodnocení, to neměla vůbec jednoduché. 

Na každém z deseti stolů bylo 26 pálenek 

a ty museli pečlivě obodovat. Používala se 

stupnice jako ve škole, jedna až pět, ovšem 

nejlepší známkou byla při tomto hodno-

cení pětka. Porotci se zaměřili na vzhled, 

čistotu vůně, její intenzitu, harmonii vůně, 

čistotu, intenzitu, harmonii, a jemnost 

chuti, kvalitu dochuti a celkový dojem. 

Za každé z těchto deseti hodnocení mohli 

udělit známku jedna až pět – pět bodů 

bylo nejvyšší. Ideální pálenka tedy mohla 

získat maximální hodnocení 50 bodů. 

Komise u každého stolu se musela dohod-

nout na bodovém hodnocení a navíc ještě 

určovala svého šampiona, který se utkal 

s ostatními o titul nejvyšší.

Nejlepší pálenka mohla získat maximál-

ně 50 bodů. Takového úspěchu dosáhl Jiří 

Vorel z Horních Kounic, který získal titul 

šampiona koštu za svoji slivovici z roku 

2006. Padesátibodové hodnocení obdrže-

la za slivovici také Michaela Kuchaříková, 

pěti desítkami bodů byla ohodnocena Eva 

Kohoutková z Miroslavských Knínic za me-

ruňkovici ročníku 2014 a Tomáš Svoboda 

z Náměště za meruňkovici roku 2012. 

Padesátibodovou třešňovici z roku 2013 

dodal František Peterka. Celá řada pálenek 

získala jen o jeden bod nižší. 

K ochutnání 
byly i nezvyklé nápoje

Co se týče množství různých druhů pá-

lenek, bylo nejvíce ze švestek následo-

vaných meruňkami.  Nechyběly ani 

zvláštnosti, mezi které patřily specia-

lity vyrobené z jeřabin, trnek, ananasu, 

mandarinek, pomela, bezinek, nechyběla 

ořechovka, višňovka, žitná, ale třeba také 

lipový likér. 

„Letos máme ve srovnání s loňským ro-

kem o 22 vzorků méně. Vše zavinil špatný 

průběh roku, ovoce bylo málo a často i hor-

ší kvality. Ovšem i s takovým množstvím 

jsme spokojeni. Rádi bychom udržovali po-

Znojemský region je známý 
spíše výstavami vín než 
ovocných pálenek. Vedle koštu 
meruňkovic, který se koná v rámci 
Miroslavského meruňkobraní, je největší přehlídkou těchto nápojů Košt pálenek, který se letos 
konal v samém závěru ledna v Horních Kounicích na Znojemsku, v oblasti, kde již réva vinná 
neroste, ale o to lépe se daří ovocným stromům, které jsou zdrojem pro výrobu pálenek. Celkem 
262 vzorků slivovice, meruňkovice, hruškovice, rynglovice, špendlíkovice, jablkovice, třešňovice 
a dalších pálených specialit měli možnost ochutnat účastníci 7. ročníku koštu pálenek, který se 
konal o víkendu v Horních Kounicích. 

čet mezi 250 a 300 vzorky. Před sedmi roky 

na prvním ročníku jsme měli jen 80 vzorků,“ 

vzpomíná na začátky této vydařené tradice 

Arnošt Lapeš.

Nejvíce pálenek samozřejmě pochází 

z Horních Kounic a okolí. Organizátoři 

spolupracují s meruňkářskými Bohuticemi, 

kontakt navázali s Prostějováky, kterým 

recipročně budou také zasílat své vzorečky 

pálenek. Letos byl kounický košt pálenek 

přehlídkou s mezinárodní účastí - zájemci 

mohou ochutnat vzorky ze Slovenska 

a Chorvatska. O tom si mohli nechat před 

sedmi roky jen zdát. Horní Kounice mají 

drsnější klima než je tomu na jihu okresu. 

Meruňkám se zde nedaří, a tak je zde nej-

častější pálenkou právě slivovice. 

Nejraději mají slivovici

„Tu mám také nejraději. Ovšem švestek stále 

ubývá, máme je okolo cest, ale stromy jsou již 

staré. Vysadil jsem nějaké na své zahradě, ale 

nějakou dobu bude trvat, než začnou plodit. 

Každému z vnoučat jsem připravil několik lahví 

slivovice ročníku jejich narození a jsou určeny 

na svatbu. U svých dětí jsem tak nepostupoval, 

ale dnes by byly beztak vypité,“ směje se Lapeš.

Jak se připravuje ta nejlepší slivovice - 

šampion letošního ročníku kounického 

koštu pálenek? Má jí jejich majitel doma 

v archivu ještě dostatek? Na to mohl dát 

fundovanou odpověď pouze Jiří Vorel.

„Šampion je z roku 2006. Byla to po-

slední láhev, kterou jsem měl. To jsem 

zjistil až v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl 

o úspěchu této slivovice. Organizátoři 

měli zájem získat ještě další, protože bylo 

jasné, že vítězná pálenka půjde rychle 

na odbyt. Našel jsem ještě jednu láhev, ale 

tu jsme měli již rozpitou... A jak vzniká šam-

pion? Tak trochu náhodně. K přípravě máče 

se musí použít kvalitní ovoce, ideální je 

tradiční švestka. Přidá se trochu cukrů a vše 

se nechá kvasit, pak se dá vypálit. Nejraději 

mám slivovici, pálím i další ovoce.“ 

Košt pálenek, který připravují Muži 

TJ Horní Kounice, se stal tradiční akcí, 

na kterou směřují nejen místní, ale i zá-

jemci ze vzdálených míst Česka. 

Jiří Eisenbruk
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Michaela Kuchaříková si na nedostetk práce nemohla stěžovat
O nalévání a spokojenost zákazníků se staraly Lenka Lapešová, Dana 
Hájková a Michaela Kuchaříková

Slivovice Jiřího Vorla, s kterou získal titul šampiona, byla záhy vypita S rostoucím počtem vypitých vzorků se zlepšovala již tak skvělá nálada

Slivovice 
provoněla
Horní Kounice
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Velikonoce si pochvalují i ve Stocku
Koncem uplynulého roku se s novináři 

v příjemném prostředí likérky v Prádle roz-

loučil bývalý generální ředitel Stocku Plzeň-

Božkov Petr Pavlík. Zároveň se představil 

nový generální ředitel Marek Malinowski, 

který předtím pracoval pro nadnárodní 

skupinu Stock Spirits Group (SSG) v Pol-

sku. Novinářům prozradil, že v tomto roce 

hodlá představit až šest novinek. Dost si 

i on slibuje od křesťanských svátků jako 

jsou i blížící se Velikonoce . Tyto svátky jsou 

mimo jiné i příležitostí pro návštěvu příbuz-

ných a známých, k níž neodmyslitelně patří 

i sklenička tvrdého alkoholu. Ten se nezřídka 

podává také starším koledníkům, a proto se 

jeho spotřeba v tomto období zvyšuje. Zá-

jem je především o tradiční značky, přičemž 

oblibě se těší zejména vodky, likéry a ovocné 

pálenky. Nárůst objemu prodaných výrobků 

v době Velikonoc potvrzuje také marke-

tingová ředitelka společnosti Stock Plzeň-

Božkov Kateřina Harris, která jev vysvětluje 

takto: „Spotřebitelé nakupují pohoštění pro ve-

likonoční návštěvy, koledníky, ale i pro přípra-

vu svátečních specialit. Prodej všech našich 

produktů v období před velikonočními svátky 

tradičně stoupá. Prodeje v předvelikonočním 

období zpravidla přesahují běžné měsíční prů-

měry zhruba o patnáct procent.“

V současné době je i ve Stocku aktuální 

trend snižování podílu lihu v alkoholických 

nápojích . Plzeňská likérka Stock nyní zře-

dila Fernet, svůj stěžejní produkt. Množství 

alkoholu v něm kleslo ze 40 na 38 procent. 

Podle výrobce tak bude víc chutnat hlavní 

cílové skupině, kterou jsou muži po tři-

cítce.V obchodě jsou vedle sebe na první 

pohled k nerozeznání. "Starý" a "nový" 

Fernet se liší jen číslem v pravém dolním 

rohu přední etikety. Nově vyrobená lahev 

obsahuje o dvě procenta alkoholu méně. 

Cena ale v případě Fernetu zůstala u obou 

druhů cena na stejné úrovni. Znamená to, 

že zatímco z litru nápoje s podílem lihu 40 

procent zaplatil výrobce na spotřební dani 

114 korun, u nápoje s nižším obsahem alko-

holu je to o šest korun méně.

Kolik se likéru ročně prodá, plzeňská 

firma kvůli obavám z konkurenčního boje 

zveřejnit nechce. Podle osmnáct let starých 

údajů to bylo 12,5 milionu litrů. Za před-

pokladu, že se od té doby objem prodejů 

nezměnil, by slabší drink vynesl podniku 

ročně 75 milionů korun.

Text a foto (zub)

 Vlevo je bývalý generální ředitel Stocku Petr 
Pavlík a vpravo nový, Marek Malinowski.
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Farmageddon: 
Skutečná cena levného masa
Déle než dva roky cestoval Philip Lymbery, ředitel mezinárodní nevládní organizace 
Compassion in World Farming, po světě a shromažďoval svědectví o skrytých nákladech 
na produkci levného masa a o devastujících dopadech průmyslové živočišné výroby - na lidi, 
zvířata a celou planetu. Výsledná kniha s názvem Farmageddon: Skutečná cena levného 
masa je alarmem, který důrazně upozorňuje na to, že průmyslová živočišná výroba je 
nejnaléhavějším problémem naší doby, zodpovědná za bezpříkladné plýtvání potravinami, 
poškozování lidského zdraví a krajiny a za nejrozsáhlejší případ týrání zvířat na světě.

Po vydání knihy britským nakladatelstvím 

Bloomsbury 30.ledna 2014 se vydal Philip 

Lymbery na přednáškové turné, během 

něhož sdílí s posluchači své mnohdy 

šokující zkušenosti z průzkumných cest. 

V rámci svého turné přijal pozvání do Pra-

hy a dne 20. ledna v 17 hodin vystoupil 

na přednášce, kterou zorganizovala mís-

topředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Hor-

ská pod záštitou pana RNDr. Ivana Ryndy, 

vedoucího katedry kulturní a sociální 

ekologie na Fakultě humanitních studií 

UK, v Senátu Parlamentu ČR. 

„Ve snaze uživit svět jsme se ocitli v ne-

bezpečí, že nastane Farmageddon. V Bri-

tánii a v celé Evropě se zvedá další vlna 

industrializace, která by s sebou mohla při-

nést rozsáhlý úbytek volné krajiny, nárůst 

nemocnosti, nezdravé potraviny a vzrůs-

tající hlad ve světě. Prostřednictvím knihy 

Farmageddon odhaluji skutečnou cenu 

levného masa a vyzývám k nezbytným 

opatřením na záchranu krajiny a k zajištění 

vydatné a výživné potravy pro všechny,” 

říká Philip Lymbery.

Ti, kdo podporují další intenzifikaci ze-

mědělské výroby, to často ospravedlňují 

tím, že potřebujeme vyrábět potraviny 

pro chudé a nasytit svět. Farmageddon 

tyto mýty bourá:

● Pokládá otázku: je správné očekávat, 

že lidé s nižším příjmem budou kmit 

své děti nezdravými a nekvalitními 

potravinami?

 Maso, mléko a vejce z intenzivních vel-

kochovů často obsahují více nasycených 

tuků a nižší množství důležitých živin 

než maso z alternativních chovů s lep-

šími životními podmínkami pro zvířata. 

Ve srovnání s intenzivním výkrmem má 

hovězí maso pocházející z pastevního 

chovu o 25-50 % méně tuku a kuře 

z chovu s výběhem či ekologického cho-

vu má až o 50 % méně tuku.

● Ptá se: chceme mít zdevastovanou 

krajinu bez ptáků, včel, motýlů a dal-

ších volně žijících živočichů?

 Intenzivní živočišná výroba se značnou 

měrou podílí na pokračujícím snižování 

biodiverzity. V Evropě Česká republika 

například vede co do počtu vyhynulých 

druhů motýlů. 

● Zpochybňuje, zda průmyslové velko-

chovy jsou správnou cestou k nasyce-

ní světa.

 Nejpřehlíženější formou plýtvání potra-

vinami není vyhazování jídla do koše, 

ale krmení zvířat tím, co by mohli jíst 

lidé. Obilniny, které by mohly nasytit 3 

miliony lidí, se zkrmují hospodářským 

zvířatům v intenzivních velkochovech, 

čímž se promrhá 70 % jejich kalorické 

hodnoty.

„Farmageddon nemusí nastat, každý se 

může podílet na řešení. Vlády mohou 

pomáhat zlepšovat zdraví svých národů 

a zajišťovat budoucí potravinové zdroje 

podporou takové výroby potravin, kte-

rá vrátí zvířata z továren zpět na farmy. 

Umožnit kravám a dalším přežvýkavcům, 

aby se pásli, znamená vytvářet potraviny 

z něčeho, co je nestravitelné pro lidi. Na-

opak krmit je obilím a sójou je plýtváním 

potravou. Spotřebitelé mohou přispět 

ke změně třikrát denně tím, že budou jíst 

potraviny ze zvířat, která se chovají na pas-

tvinách, ve výbězích nebo ekologicky,” říká 

Philip Lymbery 

Místopředsedkyně Senátu Miluše Hor-

ská k vystoupení Philipa Lymberyho 

dodal, že jejím dlouhodobým cílem je 

otevírat v Senátu nová témata, která by 

se měla stát předmětem veřejné diskuse. 

„Jsem proto ráda, že jsem mohla Philipa 

Lymberyho přivítat na přednášce a veřejné 

debatě,” uzavřela.

(zb)

Philip Lymbery, autor Farmageddonu



Obchodní zástupce 
- specialista pro savoury aplikace 
Mikuláš Strnadel 
mobil: +420 731 431 044 
e-mail: mikulas.strnadel@brenntag.cz



1/
20

10
P

o
tr

a
v
in

á
řs

k
ý

o
b

zo
r

Potravinářský
obzorMAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Před čím čínští 
odborníci 
a kanadští 
osteopati 
v jídelníčku varují

Značka KLASA 
nabídne 
další kvalitní 
potraviny

Mezi sto 
nejlepšími 
českými fi rmami 
jedenáct 
potravinářů

1/2015

80 Kč/3€

Bilance 
hospodaření 
v agrárním 
a potravinářském 
sektoru za loňský rok

Žít v souladu 
s přírodou 
je mottem 
fi rmy PRO-BIO
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