
1/
20

10
P

o
tr

a
v
in

á
řs

k
ý

o
b

zo
r

Potravinářský
obzorMAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Dýně v široké 
škále tvarů, 
velikostí a chutí

Jak vybírat 
kvalitní 
potravinu?

Zdravá výživa dětí 
s podporou státu 
a Evropské unie

2/2014

80 Kč/3€

Soutěž 
s názvem 
České Vánoce

Müsli tyčinky 
z Rupy 
do různých 
světadílů

2
/2

0
1
4





ČASOPIS PRO ZPRACOVATELE, 
POTRAVINÁŘE, OBCHODNÍ 
A SPOTŘEBITELSKOU SÍŤ

Ročník 2/2014, čtvrtletník

Šéfredaktor:

Ing. Eugenie Línková-Boušková
mobil.: 604 591 573
e-mail: elinkova@centrum.cz

Redakce:

AGRIPRINT s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc

Inzerce:

Ing. Petr Baštan 
mobil: 608 975 337
e-mail: bastan@agriprint.cz

Grafika

Martin Tomaštík
e-mail: redakce@agriprint.cz

Vydává

AGRIPRINT s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc

Objednávka předplatného

AGRIPRINT s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc
Tel.: 585 750 810
mobil: 774 774 280
e-mail: distribuce@agriprint.cz
www.agriprint.cz

Cena 80 Kč
Celoroční předplatné
Cena 280 Kč/ 4 čísla
ISSN 2336 - 4734

Foto titulní strana:

Eugenie Línková

Potravinářský
obzor

Editorial
Vítejte v rodině potravinářů
Rok 2014 je pomalu ale jistě za námi, s očekáváním vyhlížíme ten příští. Jaký bude, co 

za překvapení nás potká? Věřme, že nebude horší než ten letošní. A z našeho pohledu 

potravinářského nebo chcete-li agrárního se máme jistě na co těšit. Bude to další vše-

hochuť především z široké nabídky našich potravinářů. A to jak z velkých společností, 

tak i malých, třeba jen o dvou lidech z rodin, které se rozhodly přispět i svou troškou 

do mlýna. 

Stačí jen navštívit několik farmářských trhů z toho množství nabídek, co se letos konaly 

od jara do zimy po celé republice. A nebo zajít na výstavy jako je především Země živi-

telka v Českých Budějovicích, Zahrada Čech v Litoměřicích a řada dalších v jednotlivých 

krajských městech. Jmenujme za všechny například Českou baštu v Kolíně v polovině 

září. Tam byl Potravinářský obzor dokonce mediálním partnerem a nebylo za co se sty-

dět, naopak. Velkolepá akce se zaplněným centrálním náměstím, jak stánky s potravina-

mi , tak s množstvím návštěvníků ze širokého okolí.

Na těchto kulinárních akcích si člověk velmi silně uvědomuje, co tu máme zručných a ne-

falšovaných potravinářů, kteří vyrábějí různé dobroty s elánem a snahou vydat ze sebe 

to nejlepší, aby ti, co ochutnávají a kupují, byli opravdu spokojeni. O tom, jací to jsou lidé, 

svědčí naše reportáže. Při nich jsme poznali další fajn lidi z té velké rodiny podnikatelů, 

jimž by i madam Rettigová musela vyseknout velkou poklonu. A pak ta atmosféra, z níž 

čiší sice nevyřčené, ale přímo vycítěné oslovení - Vítejte v rodině potravinářů.

O tom všem je Potravinářský obzor, co se vám milí čtenáři právě dostává do rukou. 

A nejen o tom. V tomto čísle, na prahu nového roku i trochu mentorujeme a ukazujeme, 

co zajímavého nás čeká, kde se dá soutěžit, jak se ale i zapojit do určitých projektů a jak 

třeba posílit i firemní rozpočet. Samozřejmě i tentokrát dbáme na zdravou výživu a ne-

cháme se vést odborníkem na tuto disciplínu a testujeme s těmi, co mají na dané téma 

co říci. Nakonec proč dál popisovat co je v čísle, když je nejjednodušší se začíst do jeho 

řádků a případně zaslat nám i do redakce své náměty a postřehy. Za ně určitě budeme 

vděčni. Od nového roku se chceme cíleně věnovat i formou Listárny dopisům od našich 

čtenářů. Ty jsou vždy každé redakci nejen nastaveným zrcadlem, ale podnětem k zamyš-

lením nebo dotazům u odborníků na dané téma.

S přáním krásných Vánočních svátků a dobrého vykročení do roku 2015 přeje za kolektiv 

magazínu Potravinářského obzoru

Eugenie Línková
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různétrh s potravinami

Podpora exportu 
v potravinářské oblasti ČR roste

V poslední době jste se zúčastnil 

významných mezinárodních potravi-

nářských veletrhů, jako například SIALu 

v Paříži nebo výstavy v Čindžu v Jižní 

Koreji. V čem jsou podle Vás tyto akce 

důležité a jaký je jejich přínos?

Hlavním přínosem veletrhů je možnost se-

tkat se na malém prostoru a v krátkém čase 

s důležitými partnery z řad klíčových hráčů 

na trhu, s významnými představiteli státní 

nebo regionální správy. Na těchto meziná-

rodních akcích máte také příležitost sledovat 

trendy, které se v agrárním sektoru nebo 

v potravinářství objeví v blízké budoucnosti 

a diskutovat s partnery možnosti vzájemné 

obchodní výměny. Já jako ministr mohu svou 

účastí na jednání se svými protějšky, nebo se 

zástupci z řad podnikatelů pomoci otevírat 

dveře pro budování obchodních vztahů. 

Na těchto akcích se o to vždy aktivně snažím.

V lednu jako každoročně vítá meziná-

rodní zemědělský veletrh Grüne Woche 

v Berlíně odbornou i laickou veřejnost 

na prestižní výstavě , s mnoha semináři 

a zajímavými dalšími doprovodnými 

akcemi. Ani tam jistě nebudete chybět. 

S jakou představou podniknete tuto 

pracovní misi?

Máte pravdu, na tento veletrh se pečlivě 

připravujeme a těším se na řadu zajímavých 

pracovních setkání jak s kolegy z okolních 

států, tak odborníky a obchodními partnery. 

I v Berlíně se budu snažit získat co největší 

počet obchodních kontaktů. Od tohoto 

veletrhu si hodně slibuji, setkává se tam od-

borná veřejnost z mnoha zemí světa, je to in-

Export českých potravin a zemědělských komodit není takový, jaký bychom si přáli a jaký 
by mohl být. Ministr zemědělství Marian Jurečka vynakládá v posledních týdnech velké úsilí 
tuto situaci pozitivně měnit. Navazuje různé potřebné obchodní kontakty a aktivně se účastní 
řady zemědělských a potravinářských veletrhů. Na těchto akcích se mu dostává i významné 
pozornosti, o tom mimo jiné svědčí i ta skutečnost, že nedávný mezinárodní zemědělský 
a potravinářský veletrh Jinju International Agriculture and Food Expo 2014 v Jižní Koreji 
(v přepisu veletrh Čindžu) měl tu čest zahajovat spolu s jihokorejským ministrem zemědělství, 
potravinářství a venkova Lee Dong-philem. (Letošního ročníku se poprvé přímo účastnilo 
spolu s ministrem Jurečkou i pět českých firem.)
Takových akcí, které byly a MZe připravuje, je více. Na konkrétní otázky s tím spojené 

odpovídá v rozhovoru pro Potravinářský obzor ministr Marian Jurečka.

spirace a spousta vjemů, které pak člověk třídí a vybírá 

k případnému využití. 

V souvislosti s Vaší chystanou cestou do USA 

na jaře 2015 se nabízí otázka, co konkrétně 

můžete tamním spotřebitelům nabídnout? 

Zvažovali jste na Ministerstvu třeba spolupráci 

s krajany?

Americký trh je poměrně náročný, pro úspěch musíte 

nabídnout špičkovou kvalitu a konkurenceschopnou 

cenu. Toho vzhledem ke vzdálenosti a dosud platným 

obchodním podmínkám není jednoduché dosáhnout. 

Nicméně, aktuálně se USA s Evropskou unií domlou-

vají na dohodě o liberalizaci obchodu (tzv. TTIP), která 

skýtá určité příležitosti ve snížení celního zatížení nebo 

zjednodušení dovozních procedur, ale i v ochraně du-

ševního vlastnictví. Takže otázka není v rovině toho, co 

mohu nabídnout jako ministr zemědělství, ale nabízet 

musí především naši vývozci a producenti. Jednání plá-

nuji jak s americkým rezortním protějškem a dalšími 

představiteli federální administrativy, tak i s představi-

teli podnikatelské sféry. A pro zprostředkování kontak-

tů využijeme všechny dostupné možnosti, tedy české 

zastupitelské úřady, honorární konzulát a nevylučuji 

ani zapojení silné krajanské komunity. 

Nutnost podpořit export potravin z ČR se na-

léhavěji ukázala po vyhlášení ruského embarga. 

Kde se nacházejí alternativní trhy, na nichž 

může Česko udat zboží neprodané do Ruska?

Z pohledu dopadu na přímé vývozy do Ruska je nej-

více zasaženým sektor mléka a mléčných produktů. 

Mimo Evropskou unii vidím uplatnění produkce 

našich mlékařů především na trzích dalších zemí 

bývalého Sovětského svazu anebo zemí arabského 

poloostrova a Blízkého východu. 

Zastáváte názor, že sankce EU proti Rusku 

byly nutné. Nevyčítají Vám potravináři, že tímto 

postojem poškozujete jejich zájmy?

Musím připomenout, že šlo o společné politické 

rozhodnutí všech zemí EU v reakci na situaci na Ukra-

jině. Dopad ruských protisankcí je tak ve svém dů-

sledku řekněme daní za solidaritu, kterou západní 

země projevily k ukrajinskému lidu. Aktuálním úko-

lem bruselské administrativy a ministrů zemědělství 

členských zemí je zajistit, aby následky embarga ne-

únosně nerozkývaly trh a zásadně nepoškodily naše 

zemědělce a potravináře. 

Chystáte se také oslovit představitele potra-

vinářských a agrárních firem a zjistit, zda mají 

o export do zemí mimo EU zájem? 

V komunikaci s vývozci vidím určitý prostor pro vy-

lepšení a to z obou stran. Ministerstvo zemědělství 

informace pravidelně publikuje na svých webových 

stránkách a připravuje tematické semináře pro ex-

portéry, ne vždy se ale informace dostanou ke všem 

zájemcům. A právě otázka, na které veletrhy se 

zaměřit, by měla být řešena zejména poptávkou vý-

vozců. Zintenzivníme proto kontakt prostřednictvím 

obchodních komor a profesních svazů. Vyzývám ob-

chodníky, pokud budou mít jakékoliv dotazy a pod-

něty, ať se neváhají obrátit na instituce státní správy, 

jsou připraveny jim pomoci.

Hynek Jordán

Hovoří se o tom, že ruské sankce 
budou evropské zemědělce stát 
desítky miliard eur. Ministerstvo 
zemědělství odhaduje, že čeští 
zemědělci přijdou o zhruba 400 
až 700 milionů korun. To, co náš 
český výrobce nebo potravinář 
není schopen za dané situace 
vyexportovat, zůstává u nás 
na českém trhu. S napětím čekáme 
ale i na sekundární dopady sankcí, 
přetlak toho zboží ovlivněný 
přelivem z jiných členských 
států na trh v České republice. 
Ministr zemědělství Marian 
Jurečka nechce ale jen tomuto 
stavu pasivně přihlížet. Aktivně 
jedná o nových obchodních 
partnerstvích a možnostech vývozu 
zemědělských komodit a potravin.
Jeho snahou je rozšiřovat odbytiště 
těchto produktů.

Česká delegace v Koreji

U českého stánku na Sialu

V českých potravinářských provozech
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Soutěž s názvem České Vánoce 
Koncem října odstartoval ministr zemědělství Marian Jurečka soutěž Ministerstva zemědělství 
„České Vánoce“. Do 4. ledna příštího roku mohou lidé sbírat loga Regionální potravina, Klasa, 
Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu, Zaručená tradiční specialita, 
Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou, Bio „zebra“ a EU „Bio list“. 

„Hlavní cenou je osobní automobil, ale 

máme připravené i další výhry. Například 

ledničku nebo mrazák plné potravin a sadu 

spotřebičů pro zdravé vaření. Celkem můžou 

lidé soutěžit o padesát tisíc cen. Chceme tak 

podpořit výrobce a zemědělce, jejichž pro-

dukce je kvalitní,“ řekl ministr zemědělství 

Marian Jurečka. 

Náklady na spotřebitelskou soutěž dosáh-

nou přibližně 16 milionů korun. Na její me-

diální zajištění potom přibližně 14 milionů 

korun. Dalších 30 milionů investuje Minister-

stvo zemědělství prostřednictvím Státního 

zemědělského intervenčního fondu do kam-

paně na podporu značky Regionální potra-

vina. Obě části kampaně se budou prolínat 

a doplňovat.

Plné znění pravidel a herní karta jsou k dis-

pozici na www.vanocni-soutez.cz.

S cílenou podporou zemědělců a to hlav-

ně malých a středních farem počítá Minis-

terstvo zemědělství i v příštím roce. Ve všech 

krajích ČR například uspořádá projekt „Po-

znej svého farmáře“, který pomáhá malým 

producentům získat přímé kontakty na spo-

třebitele, a lépe tak dostat produkci farem 

do povědomí veřejnosti. 

„Projekt Poznej svého farmáře jsme už le-

tos uspořádali na pěti farmách. Lidé je mohli 

navštívit, seznámit se s prací zemědělců 

a ochutnat tradiční výpěstky a potraviny. 

Už teď se můžou farmáři hlásit do příštího 

ročníku akce, kterou jsme pro velký zájem 

rozšířili. V rámci projektu se uskuteční v kaž-

dém kraji, tedy na třinácti místech, půldenní 

setkání se zábavným programem, ochutnáv-

kami a farmářským trhem pro veřejnost,“ 

řekl Marian Jurečka.  (jr)

Menší plýtvání potravinami
Plýtvání potravinami, hledání nástrojů distribuce potravin 
prostřednictvím potravinových bank, případně jiných 
organizací a problematika zdanění DPH u darovaných 
potravin byla témata zářijového kulatého stolu ministra 
zemědělství Mariana Jurečky a zástupců potravinových bank 
a nevládních organizací. 

„K menšímu plýtvání potravinami by u nás 

mělo přispět především dořešení funkčnosti 

potravinových bank. Do nich by výrobci 

a prodejci posílali zboží těsně před vypršením 

doby spotřeby, které by se následně posky-

tovalo například nevládním organizacím pro 

sociálně potřebné. Cílem Ministerstva země-

dělství je najít způsoby, jak nejvíce zamezit 

plýtvání potravinami,“ řekl ministr zeměděl-

ství Marian Jurečka

Darované potraviny musí být bezpečné 

a zdravotně nezávadné. Z hlediska evropské-

ho práva jsou potraviny s označením data 

použitelnosti po překročení tohoto data 

považovány za nebezpečné a nelze je uvádět 

na trh. Naopak potraviny s označením data 

minimální trvanlivosti mohou být po překro-

čení tohoto data uváděny na trh. Informace 

o překročení data minimální trvanlivosti musí 

být proto spotřebiteli sdělena a toto zboží je 

nutné prodávat odděleně. 

V České republice neexistuje analýza, která 

by dokladovala množství potravinového 

odpadu na jednotlivých stupních potravino-

vého řetězce. Výsledky takové studie, kterou 

bude zpracovávat Ministerstvo životního pro-

středí, budou známy až v průběhu roku 2016. 

Ve vyspělých zemích se nejvíce plýtvá v do-

mácnostech a u výrobců.

„U spotřebitelů je potřeba osvětou zajis-

tit, aby potraviny nakupovali hospodárně, 

správně je skladovali a zpracovávali. Výrobci 

a prodejci by měli sbírat data o plýtvání po-

travinami a následně by vhodné potraviny 

měli darovat potravinovým bankám,“ uvedl 

ministr Jurečka. 

V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů 

tun potravin, tj. 180 kilogramů na obyvatele 

za rok. Nejvíce se vyhazuje ovoce a zelenina. 

Pokud by se do roku 2020 nic nezměnilo, 

potravinový odpad by se zvýšil o 40 %. Cílem 

Evropské komise je snížit potravinový odpad 

do roku 2020 o 50 %, čímž by se v EU ušetřilo 

95 miliard eur.  (egi)

Ilja Hradecký, předseda České federace potravních 
bank (na snímku vlevo) spolu s ministrem 
zemědělství Marianem Jurečkou se zabývali 
možností darovat jídlo potravinovým bankám.

AGREX & FoodExpo 2014
očima chovatelů
Během letošního července oslovila spo-

lečnost Czech Trade a české velvyslanectví 

v Soulu naši redakci s prosbou o pomoc. 

Chtěli rozeslat nabídku účasti na potravinář-

ském veletrhu v Jižní Koreji s datem trvání 

od 4. do 9. listopadu 2014. Slibovali nastave-

ní přímo VIP podmínek účasti, kdy čeští vy-

stavovatelé nebudou platit za stánky a bude 

jim věnována maximální pozornost ze strany 

hostitelů. V době, kdy ruské embargo ubralo 

citelně na exportu našich zemědělských 

a potravinářských firem, přišel tento zájem 

jak se říká, jako na zavolanou a my jsme 

rozeslali konkrétní nabídku na zhruba 50 ad-

res. Několik zájemců se hned ohlásilo a další 

jevili zájem dozvědět se víc. Obchodní rada 

Miloš Sklenka začal mít napilno a s korejský-

mi partnery si začali vyměňovat e-maily tak-

řka denně a to i několikrát. Jak vše nakonec 

dopadlo, o tom nám napsali i zástupci Svazu 

českého strakatého skotu.

„Zastupitelský úřad v v Soulu (Jižní Ko-

rea) zajistil účast českých firem na veletrhu 

AGREX & FoodExpo v Jinju city. Zájem 

o korejský trh byl podtržen také účastí 

zástupců Ministersta zemědělství České 

republiky v čele s ministrem zemědělství 

Ing. Marianem Jurečkou a náměstkyní 

ministra Ing. Jaroslavou Beneš-Špalkovou,“ 

stálo v e-mailu od docenta ing. Josefa Ku-

čery, ředitele svazu, který navštívil veletrh 

v Jižní Korei s předsedou svazu Ing. Roma-

nem Šustáčkem.

„V české expozici, za jejíž uspořádání 

patří poděkování především velvy-

slanci Ing. Tomáši Husákovi a obchod-

nímu radovi Ing. Miloši Sklenkovi, se 

prezentovala šestice českých firem 

z oblasti potravinářství a genetiky. 

Podle dostupných informací zástup-

ců ministerstva zemědělství Korejské 

republiky je tam aktuálně chováno 

3,3 mil kusů skotu. Vývoj početních 

stavů zaznamenává klesající tendenci 

především v důsledku nákazy SLAK 

v uplynulých letech, kdy muselo být 

utraceno 8 % dojených krav. Velkou 

většinu korejských farem představují 

podniky s méně než 50 kusy skotu. 

Spotřeba mléka a mléčných výrobků 

na hlavu je charakterizována poma-

lým, ale trvalým růstem. V současné 

chvíli představuje 69,4 kg s predikcí 

nárůstu na 73,2 kg do roku 2022. Nej-

větším dovozcem mléka a mléčných 

výrobků na korejský trh jsou Spojené státy 

americké (26 %), Nový Zéland (19 %), Austrá-

lie (12 %), Nizozemí (12 %) a Německo (7 %). 

Domácí produkce mléka v roce 2012 do-

sáhla 1,89 mil tun, což představovalo me-

ziroční pokles o 9 %. Na základě návštěvy 

ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky 

na Gyeonsgsang National University (GNU), 

fakultě zemědělských a přírodních věd, se 

následně uskutečnilo setkání s představiteli 

univerzitního výzkumného a komerčního 

oddělení. Zástupci GNU projevili zájem o spo-

lupráci jednak v oblasti vědy a výzkumu, ale 

i kooperaci v oblasti optimalizace šlechtitel-

ských programů skotu a embryotransferu.

Možnost aktivní účasti na obou veletrzích 

v Asii je výsledkem práce Ministerstva zahra-

ničních věcí v rámci „projektu na podporu 

ekonomické diplomacie“, který zajišťuje čes-

kým firmám finanční a technickou podporu 

na akcích tohoto typu,“ zpřesnil dopad a vý-

znam veletrhu Josef Kučera.  (egi)

Zástupci Svazu chovatelů českého strakatého skotu 
na potravinářském veletrhu v Jižní Korei

Pomozte naplnit talíře
těm, kdo hladoví
Mottem druhého ročníku Národní po-

travinové sbírky, který se konal v sobotu 

22. 11. 2014 bylo „Pomozte naplnit talíře 

těm, kdo hladoví“.

V tento den měl každý opět možnost 

darovat trvanlivé potraviny ve více než 180 

prodejnách Tesco, Penny, Kaufland, Albert 

a Globus po celé České republice. Národní 

potravinovou sbírku pořádá platforma 

Byznys pro společnost v rámci projektu 

Potraviny pomáhají spolu s Českou federací 

potravinových bank a Armádou spásy. Sna-

ží se reagovat na skutečnost, že v Česku je 

15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo 

sociálním vyloučením.

Téměř 1,5 milionu lidí v České republice 

se pohybuje na hranici chudoby. Mnoho 

z nich trpí hladem. Jedná se zejména o se-

niory, matky samoživitelky, pěstounské 

rodiny a děti z dětských domovů. Právě pro 

ně je pomoc určena. 

Žádná pomoc není malá. I pár trvanlivých 

potravin, které 22. 11. 2014 věnovali lidé dob-

rovolníkům za pokladnami v uvedených pro-

dejnách, potěšily ty, kteří nemají co do talíře.

text a foto (zub)
Do přistavených pojízdných vozíků lidé 
přinášeli potraviny potřebným

info MZe
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farmařské trhy

Farmářské trhy a veřejný prostor

K jejich dvěma nepochybně nejdůležitěj-

ším funkcím patří prodej potravin a sociální 

hledisko. Tomu druhému byla věnována 

18. září mezinárodní konference uskuteč-

něná po záštitou ministra zemědělství Ma-

riana Jurečky. Ministr má s prodejem zboží 

na farmářském trhu vlastní zkušenosti. Jako 

soukromý zemědělec se snažil prodávat 

část výpěstků z rodinného hospodářství. 

I proto bylo jeho úvodní vystoupení in-

spirativním pro další diskusi. Mimo jiné 

poznamenal:

Doba přeje rozvoji trhů

„Farmářské trhy jsou v posledních letech 

fenoménem, který se daří v České republice 

velice dobře rozvíjet. Když se podíváme 

na výsledky průzkumů, co za poslední tři 

roky obyvatele nejvíce zajímá, vidíme, že 

na předním místě figurují kvalitní potravi-

ny. Navíc v poslední době začínají lidé také 

řešit určitý příběh, který se k dané potravi-

ně váže.To znamená, že chtějí vědět, koho 

nákupem potraviny podporují. Kdo je ten 

zemědělec, který danou potravinu vyrábí.

Velice dobře vím, že farmářský trh je mís-

tem, kde může zemědělec navázat osobní 

kontakt se zákazníkem. Myslím, že právě 

toto je velká výhoda pro zemědělce, který 

si může budovat vlastní dodavatelsko – od-

běratelské vztahy. Na druhé straně je zde 

stále ještě ohromný prostor pro práci, kte-

rou je třeba udělat na úrovni producentů, 

státní správy i na úrovni komunální. Komu-

nální politici mohou pomoci nastavením 

optimálních podmínek vytvořit příznivé zá-

zemí pro konání farmářských trhů. Ovšem 

stále je ještě třeba zlepšovat balení potra-

vin a vlastní marketing“, uvedl Jurečka.

Farmářském trhy a život města

Petr Štěpánek se zabývá oborem, kterému 

se říká prostorové plánování, I proto před-

nesl na konferenci docela nefarmářský 

příspěvek. Byl to pohled architekta, které-

mu záleží na tom, jaký život se odehrává 

ve městě. Tuto problematiku řeší v rámci 

Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Podle jeho názoru jenom město, které má 

lidi v ulicích je pravým městem. Z důvodu, 

že takto dnes nefungují největší náměstí 

Prahy, dává za vzor pražské farmářské trhy 

na Jiřáku a na náplavce, kde funguje kul-

tura prodeje a udává tak charakter celému 

zdejšímu prostoru. Podle jeho názoru jsou 

oba trhy ekonomickou udržitelností města.

Mezinárodní rozměr konference byl 

obohacen účastí paní Barbory Neurothh, 

starostky vídeňské městské části 4. Ve Vídni 

existují celotýdenní trhy, sobotní a příleži-

tostné. Magistrát je odpovědný za výběr 

místa konání, správu trhu, marketingovou 

podporu a také za kvalitu jídla. Veškeré 

potřebné vybavení stánku si zajišťují far-

máři sami. Prodávající odvádějí pořadateli 

3% z prodeje. Farmářské trhy jsou ve Vídni 

pozitivně přijímány z toho důvodu že pod-

porují rozvoj veřejného prostoru, setkávání 

lidí, prodej různých potravin, rozvoj lokál-

ních hospodářství a hlavně oční kontakt 

prodávajícího a kupujícího, kterého se 

nedostává v supermarketech. Problémem 

ve Vídni stejně jako v Praze a jinde je logis-

tika zboží, resp. umístění auta přímo u stán-

ku prodejce.

U nás v Plzni, v Roudnici i jinde

Své bohaté zkušenosti s organizováním 

farmářských trhů v Plzni a Roudnici nad 

Labem prezentovali jejich pořadatelé 

Tomáš Popp a Zlatka Jirmusová. V obou 

městech farmářské trhy oživují jinak mrtvý 

prostor centrálních náměstí. Pro zákazníky 

je zásadním aspektem návštěvy a nákupu 

čerstvost zboží. S tím ostře kontrastuje 

nepochopení radnic měst ve věci parko-

vání automobilů u stánků. Pro pořadatele 

farmářských trhů je také klíčovou záleži-

tostí stabilita a dlouhodobost smluv uza-

vřených s vedením měst.

Prodejci spatřují význam existence far-

mářských trhů a jejich pozitiva v možnosti 

prodeje své produkce právě zde, přímé 

propagaci farmy, okamžité zpětné vazbě 

na nový výrobek a podnícení zájmu zákaz-

níků k osobní návštěvě farmy. 

Farmářský trh jako oáza

Poznatky urbanistky Miloty Sidonové ve své 

diplomové práci založené na množství 

detailních počítačových analýz prokázala 

na příkladu farmářského trhu na pražském 

Jiřáku jeho pozitivní vliv na zvýšení ná-

vštěvnosti nejen náměstí, ale i restaurací, 

obchodů a kaváren v jeho těsné blízkosti. 

Farmářský trh zde funguje jako oáza, která 

udržuje lidi v prostoru náměstí. Petr Bartoš 

se v diplomové práci věnoval roli veřejné 

správy vůči farmářským trhům. Na základě 

hodnocení některých z nich dospěl k závě-

ru, že z hlediska eliminace populistického 

zpolitizování farmářských trhů v různých 

lokalitách bude třeba farmářské trhy ukot-

vit legislativně.

Michal Lošťák, prorektor České zeměděl-

ské univerzity formou hry demonstroval 

i sociální souvislosti týkající se farmářských 

trhů a zdůraznil jejich kreativitu jako os-

trůvků pozitivní deviace. Malé a středně 

velké zemědělské firmy si v případě far-

mářských trhů a jejich pořádání zaslouží 

citlivou pozornost pořadatelů, ale i vedení 

měst a obcí, kde se konají. Důvodem je 

skutečnost, že velmi často jsou farmáři 

s prodejem svých výrobků odkázání pouze 

na tato místa, navíc v regionech svého pro-

fesního působení. I to může být malým pří-

spěvkem k tomu, jak i nadále udržet život 

na venkově. Zřejmě až ještě větší časový 

odstup umožní objektivně zhodnotit, jak 

vznik farmářských trhů proměnil potravi-

nářský trh, jak inicioval zájem spotřebitelů 

o kvalitní potraviny, atd. Nelze opomenout 

ani to, že bez existence farmářských trhů 

by nevznikly ani různé kamenné obchody 

s farmářským sortimentem.

Michal Vokřál

Za čtyři roky existence farmářských trhů - fenoménu současné doby – vyšly o nich snad 
ve všech existující časopisech, novinách, rozhlasových a televizních vysíláních stovky článků, 
příspěvků, komentářů a reportáží. Na konání a provozování farmářských trhů lze pohlížet 
z různých úhlů a podle toho se také kriticky či pochvalně vyjadřovat k jejich existenci.

Polepší se naše radnice?

Zatím, jak se zdá, v řadě měst a obcí dle vzta-

hu k provozování farmářských trhů dominují 

lokální výklady a nastavování místních pravi-

del k jejich provozování. Nic proti tomu v ro-

zumné podobě, vše nelze ovládat z centra, 

ale nesmí se to přehánět.

Podporu státu lze vítat v takových pří-

padech jako jsou nedávno vládou přijaté 

návrhy ministra zemědělství Mariany Jureč-

ky na zpřísnění dohledu nad dovezenými 

živočišnými a rostlinnými produkty. A to jak 

po stránce zajištění kvality dovážených po-

travin, tak i po stránce jejich ceny.

V tomto směru můžeme jen závidět Po-

lákům jejich vlastenectví v podobě celoná-

rodních výzev k vyšší konzumaci polského 

ovoce, které má podporu na všech úrovních.

V případě farmářských trhů s tím ostře 

kontrastují rozdílné požadavky SZPI na kul-

turu prodeje ve stáncích s představami 

některých zastupitelstev měst a obcí. Po-

dotýkám, že nejde jenom o Prahu. Státní 

kontrolní orgány v případě prodeje masných 

a mléčných výrobků, stejně jako vajec po-

žadují chlazení zboží a prodej z chlazených 

vitrín. Potud vše v pořádku. Ale jak tato 

zařízení dostat k prodejnímu stánku, když 

radnice nestrpí auto zaparkované přímo 

u prodejce?

Nebo jak do stánků dostat těžké pře-

pravky s ovocem a zeleninou, když auto 

po vyložení zboží musí opustit tržiště a par-

kovat úplně jinde? Jak plynule doplňovat 

čerstvou zeleninou z auta a jak odstraňovat 

prázdné přepravky, když auto není při ruce 

a prodejce je na stánku sám?

Netluče se zde státní politika s politikou 

komunální, aneb do Prahy je daleko, zde 

vládneme my? Co říci na to, že v Roudnici 

nad Labem vznikl farmářský trh odspodu 

jenom díky práci a nadšení dobrovolníků 

a místní samospráva se k jeho úspěchu při-

hlásila až v okamžiku, kdy sklidil u veřejnosti 

velký úspěch?

Proč jsou farmářské trhy v řadě míst vní-

mány stále jenom jako výdělečná činnost 

a proč jim není přiznán také aspekt sociální, 

jehož zásluhou oživují jinak mrtvé prostory 

některých měst?

Je podporou prodeje místní zemědělské 

produkce malých a středně velkých farmářů 

to, že radnice uzavírají smlouvy s organizá-

tory farmářských trhů jenom na jeden rok? 

Kde má mít v regionu působící producent 

ovoce a zeleniny větší podporu než na regio-

nálním farmářském trhu?

Podobných otázek směrem k vedení radnic 

kladou producenti potravin, ovoce a zeleniny, 

stejně jako organizátoři trhů celou řadu.

To jenom dokazuje, že farmářský trh je 

živým organizmem. Pokud dojde k vypnutí 

jenom jedné z jeho životních funkcí, tak 

nefunguje. To se týká i falešného pozitivis-

tického pohledu některých architektů, kteří 

jsou spolutvůrci veřejného prostoru a kteří 

na úkor funkčnosti stánků a trhu preferují 

estetickou složku bez vnímání jeho praktic-

kého chodu.

Vzkazem nově zvoleným politikům a zastu-

pitelům měst, bez jejichž povolení a různých 

vyjádření farmářské trhy nemohou existovat, 

proto je potřeba lepšího vnímání praktického 

prodeje na farmářských trzích ke spokojenos-

ti farmářů, organizátorů i nakupujících.

Michal Vokřál

„Snad to změní komunální volby“ – bylo společným 
názorem farmářů a organizátorů farmářských trhů, kteří 
vystoupili na mezinárodní konferenci věnované jejich 
působení ve veřejném prostoru. Zda se jejich přání promění 
ve skutečnost, ukáží až nová nebo staronová složení vedení 
městských radnic a hlavně jejich činy. 

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka přijal 
rád pozvání na konferenci

92/2014  Potravinářský obzor 

různé



různé

Světový den vajec

International egg commition je jediná 

světová organizace, která sdružuje výrobce 

konzumních vajec na celém světě se sídlem 

v Londýně ve Velké Británii. Jejími členy jsou 

drůbežářské organizace a navazující firmy 

zabývající se např. výrobou krmných směsí 

pro drůbež nebo technologie, skoro ze 

všech států světa. Důvodem tohoto rozhod-

nutí je to, že tento den se stává jedinečnou 

příležitostí k propagaci vajec jako významné 

potraviny, nejlevnější živočišné bílkoviny 

za dostupnou cenu, která hraje významnou 

roli ve výživě obyvatel na celém světě již 

po staletí. 

Vejce jsou jedním z nejkvalitnějších pří-

rodních zdrojů bílkovin a vitamínů celé 

řady kromě vitamínu C, a minerálních látek. 

Vaječná bílkovina je velmi důležitá pro vývoj 

mozku, paměti a svalů. Vejce mají klíčovou 

úlohu v prevenci chorob a jejich konzumace 

přispívá k prodloužení života. Při IEC byla 

v letošním roce založena nová organizace" 

International egg foundation"(IEF), která má 

za cíl pomoci při snížení počtu hladovějících, 

eliminaci potravní nejistoty a podvýživy 

na světě. Ve svých dvou projektech se věnu-

je hlavně lidem v Jižní Africe. Jejím cílem je 

umožnit lidem v rozvojových zemích, kde 

jsou tyto problémy nejožehavější, lepší pří-

stup k vejcím, jako potravině. I tato organi-

zace v letošním roce poprvé slavila Světový 

den vajec.

V tento den jsou konzumní vejce oslavo-

vána napříč zeměkoulí. Každý stát se snaží 

využít tohoto dne k propagaci vajec a sezná-

mení spotřebitelů s kvalitou a výhodami 

konzumace vajec.

V Evropě jsou největší oslavy například 

ve Španělsku, Francii, Maďarsku, každý stát 

využívá různé formy prezentace vajec - tisk, 

televize, rádio, meeting, semináře. Dalšími 

státy, které se zapojují do oslav, jsou např. 

Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Indie a další 

méně rozvinuté země, kde je opravdu velmi 

zapotřebí osvěta – Nepál, Barbados, Zim-

babwe, Zambie, Bangladéš atd. 

Čeští výrobci konzumních vajec se zatím 

do oslav příliš aktivně nezapojují. Nicméně 

vše za ně v letošním roce zařídila firma HUH-

TAMAKI Česká republika a.s., která zvolila 

termín svého zákaznického setkání na toto 

datum a stala se jakýmsi průkopníkem oslav. 

HUHTAMAKI Česká republika a.s. je jedinou 

firmou na území České republiky, která vy-

rábí obaly na vejce a to speciální technologii 

zpracování recyklovaného papíru - nasávané 

kartonáže. Technologie je velmi šetrná ke své-

mu okolí, využívá se zde voda z místní říčky 

a odpadní papír, jako základní surovina. Oba-

ly z nasávané kartonáže jsou pro vejce, velmi 

vhodné, neboť jsou pevné pro vejce přijatel-

ně měkké a pružné, takže brání rozbití vajec 

a v neposlední řadě , vejce může „dýchat“.

Z popisu výrobního zaměření firmy je 

zřejmé, že účastníci setkání byli výrob-

ci konzumních vajec. V průběhu setkání 

byla vyhlášena soutěž, odhad váhy plného 

pštrosího vejce. Bylo obdivuhodné , že jed-

na účastnice váhu odhadla úplně přesně. 

Odměnou jí bylo vejce samo. Večeře byla 

netradičně, ale příznačně k významu dne 

zahájena vaječným koňakem. 

Ing. Dagmar Tůmová, ČMDU, o.s.

Čeští vědci vyvinuli krmivo pro kapry

Příznivé účinky konzumace tohoto kapra 

na nemoci srdce a hojení ran konstatovali 

i experti z Institutu klinické a experimentální 

medicíny (IKEM) v Praze, badatelé zde před-

stavili své výsledky. Informoval o tom Jiří 

Koleček z fakulty rybářství a ochrany vod 

Jihočeské univerzity. "Superkapr" by měl být 

k dostání už letos o Vánocích, naplno ale chov 

odstartuje až příští rok. 

"Dle závěrů klinické studie vypracované 

IKEM měli pacienti, kteří konzumovali tohoto 

kapra, o 30 procent lepší laboratorní výsledky 

než pacienti na klasické dietě. Výsledkem tak 

byly lepší parametry hojení ran a hodnoty 

tukového spektra," uvedli zástupci školy 

na webu omega3kapr.cz. Zvýšený přísun 

omega 3 mastných kyselin pomáhá také 

při snižování cholesterolu, má pozitivní vliv 

při poruchách srdečního rytmu, schizofrenii 

a problémech s pamětí. 

Za úspěchem jihočeského kapra je spe-

ciální krmná směs na bázi rostlinných olejů, 

ale také technologie zpracování masa. Maso 

pak má vyšší obsah omega 3 mastných ky-

selin, a strávníci tak do sebe dostanou zdraví 

prospěšné látky přirozenou cestou namísto 

polykání tobolek. Badatelé už svůj výzkum 

opatřili patentem. 

 Účinky byly testovány letos na podzim 

na dobrovolnících z řad pacientů Lázní Podě-

brady, kteří se zde léčili po operaci ischemické 

choroby srdeční. Ti dostávali během čtyřtý-

denního lázeňského pobytu dvakrát týdně 

200 gramů kapřích filet. 

"Chuťově se neliší," uvedl Koleček. Zdravější 

kapr by měl být k dostání už letos na Vánoce 

za cenu 85 až 95 korun za kilo. Cena je asi 

o pětinu vyšší než u běžného kapra. 

Kapr je nejčastěji chovaný druh ryb v čes-

kých rybnících. Roční produkce se pohybuje 

kolem 18.000 tun.  (zb)

Světový den vajec byl založen na konferenci " International 
egg commition" (IEC) ve Vídni v roce 1996, kde bylo 
odsouhlaseno, že Světový den vajec se bude slavit 
každoročně, vždy druhý pátek v říjnu. V roce 2014 byl tímto 
dnem pátek 10.října. 

Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
vyvinuli krmivo pro kapry, po němž má maso zvýšený obsah 
prospěšných omega 3 mastných kyselin.
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Probouzí se zájem o rozhodčí řízení 
online, je rychlé a ekonomicky výhodné
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
byl zřízen v roce 1949 výnosem ministerstva zahraničního obchodu; nicméně nejvýznamnější 
právní úpravou byl z hlediska postavení tohoto soudu zákon č.301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na komplexní 
úpravu rozhodčího řízení ve světle přestavby celého právního systému pak dovršil tuto 
legislativní úpravu zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 
který nabyl účinnosti dne 1.1.1995. 

Novela zákona o rozhodčím řízení, která na-

byla účinnosti dne 1. 4. 2012 (zákon č.19/2012 

Sb.), zavedla zpřesnění definice zřízení stálé-

ho rozhodčího soudu právě proto, aby byla 

odstraněna diskuse o tom, zda i samotný 

zákon o rozhodčím řízení poskytuje právní 

základ pro zřizování a činnost stálých roz-

hodčích soudů. Výsledkem tedy je, že i do bu-

doucna mohou být stálé rozhodčí soudy 

zřízeny pouze jiným zákonem nebo pokud to 

jiný zákon připouští. 

O přiblížení jeho činnosti jsme 
požádali tajemnici Rozhodčího 
soudu JUDr. Marii Moravcovou.
S čím se na Vás nejvíc zemědělci a po-

travináři obracejí?

V poslední době se na nás obrátili zemědělci 

a potravináři s několika podstatnými spor-

nými problémy, které vyplývaly ze smluv, 

u nichž byla obtížná kvalifikace. Jednalo se 

zejména o smlouvy o smlouvách budoucích 

či smlouvy kupní. Spory byly rozhodnuty 

a do budoucna předpokládáme, že nový ob-

čanský zákoník napomůže k přesnější identi-

fikaci smluv a smluvních vztahů. 

Jaké spory rozhodujete?

Rozhodujeme všechny majetkové spory, kde 

hodnota sporu je určena vymáhanou část-

kou, jde-li o žalobu o peněžité plnění nebo 

hodnotou vymáhané věci, jde-li o žalobu 

o vydání věci nebo hodnotou předmětu 

právních vztahů v okamžiku podání žaloby, 

jde-li o žalobu na určení, zda tu právní vztah 

nebo právo je, či není nebo o žalobu o nahra-

zení projevu vůle stran. Rozhodčí soud při HK 

ČR a AK ČR také rozhoduje spory spotřebitel-

ské, kdy podstatnou součástí předkládaných 

podkladů musí být i speciální spotřebitelská 

rozhodčí smlouva. Opětovně se probouzí 

zájem o rozhodčí řízení online a to zejména 

s ohledem na jeho rychlost a ekonomic-

kou výhodnost. Podstatné je, aby smlouva 

obsahovala rozhodčí doložku, ze které by 

vyplývala pravomoc Rozhodčího soudu k roz-

hodování předmětného sporu.

Poskytujete i poradenství, kdy klient 

má určitý kupříkladu známkoprávní 

problém a vy mu doporučíte odborníka 

z vašich řad a ten pak řešení?

Rozhodčí soud neposkytuje právní pora-

denství vyjma konzultací k textu rozhodčích 

doložek. Rozhodci musí být při své činnosti 

nestranní a nezávislí a není tudíž možné, aby 

rozhodce nejprve poskytl právní poradenství 

a poté i spor rozhodoval.

Řešíte i spory na mezinárodní úrovni?

Rozhodčí soud je mezinárodní institucí a kaž-

doročně řeší několik desítek sporů, kdy jedna 

ze stran či obě strany jsou zahraničními 

subjekty. A nesmíme zapomenout na úlohu 

Rozhodčího soudu v případě doménových 

sporů, tj. sporů nejen o doménu .eu, kde 

máme exkluzivní postavení na celosvětové 

úrovni, ale např. také o domény .org a .com. 

V těchto případech se jedná výlučně o za-

hraniční spory a Rozhodčí soud si postupně 

vydobývá své místo mezi pěti největšími 

doménovými sudišti světa. 

Eugenie Línková

V anketě Mobilní aplikace roku v kategorii 

Aplikace pro lepší svět zvítězila mobilní 

aplikace internetového portálu Potraviny 

na pranýři . Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce (SZPI) ji spustila loni v září, používá 

ji už 27.000 lidí. Kromě běžných služeb, které 

jsou dostupné i na webu, může spotřebitel 

přímo z prodejny poslat podnět inspekci 

ke kontrole. „SZPI je velkým zájmem příjemně 

překvapená,“ řekl mluvčí Pavel Kopřiva. 

Uživatelé mohou pomocí aplikace zjistit, 

jaké výrobky jsou falšované, nejakostní či ne-

bezpečné, mohou pomocí GPS modulu zjistit, 

jaké prodejny v jeho okolí takové potraviny 

prodávaly. "Aplikace také umožňuje podat 

podnět inspekci přímo z prodejny, kde spo-

třebitel našel závadnou potravinu, zatím jsme 

těchto podnětů zaznamenali 200, jejich počet 

postupně narůstá," uvedl Kopřiva. Loni v září 

SZPI spustila aplikaci pro operační systém 

Android, o dva měsíce později pro iOS a Win-

dows Phone. Potraviny na pranýři vznikly 

před dvěma lety, do té doby je navštívilo 2,8 

milionu uživatelů a dvakrát již uspěly v anketě 

Křišťálová lupa.  

 (zub)

Potraviny na pranýři 
mají spotřebitelský ohlas

112/2014  Potravinářský obzor 
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Přesto se domníváme, a stejného názoru 

jsou i odborníci, že tři až čtyři porce ovoce 

a zeleniny měsíčně (podle celorepubli-

kového průměru) rozhodně smysl mají. 

Konzumace ovoce a zeleniny pomáhá už 

v útlém věku nastavit správné stravovací 

návyky vedoucí ke snížení obezity. Protože 

se jedná o dotovaný program, který je pro 

děti zcela zdarma, je přínosem také pro 

rodiče.

Projekt se pravidelně vyhodnocuje. Za-

tímco ve školním roce 2010/2011 obdržel 

od zúčastněných škol průměrnou známku 

2,1, ve školním roce 2011/2012 byl ohod-

nocen již známkou 1,6.

Podle jakých parametrů vybíral 

SZIF ovocnářské a zelinářské firmy, 

které tyto zdravé svačiny školám do-

dávají?

Kritéria pro schválení dodavatelů jsou 

stanovena právními předpisy ČR. Schvá-

lený dodavatel musí mít alespoň dva 

distributory provádějící dodávky produktů 

do škol. Dodavatel tyto distributory řídí 

a je zároveň zodpovědný za dodržování 

podmínek provádění projektu „Ovoce 

a zelenina do škol“. V současné době má 

Česká republika 25 schválených dodavate-

lů, z toho aktivních je nyní 15. 

Každá škola, která se chce projektu 

zúčastnit, si dle vlastního uvážení vybere 

jednoho schváleného dodavatele, se kte-

rým uzavře smlouvu o dodávání produktů 

během celého školního roku. Pokud by 

v průběhu roku nebyla škola s dodava-

telem spokojena, může s ním spolupráci 

ukončit a v následujícím školním roce uza-

vřít smlouvu s jiným dodavatelem.

Od tohoto školního roku mohou schvá-

lení dodavatelé získat také podporu 

na doprovodná opatření k projektu, tím 

se rozumí například exkurze do zeměděl-

ských a zahradnických podniků, odborné 

přednášky, vzdělávací a informační kam-

paně o dodávaných produktech, ochut-

návky ovoce a zeleniny nebo podpora 

na vybavení školních pozemků.

Dodávky na žáka jsou stanoveny 

věkem žáka, nebo ročníkem bez roz-

dílu, zda některou třídu opakoval?

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ byl 

v předchozích pěti letech určen žákům 

prvního stupně základních škol, tedy od 1. 

do 5. ročníku. Od letošního školního roku je 

rozšířen také na žáky z přípravných tříd zá-

kladních škol a žáky šestých tříd speciálních 

škol. Zdravou svačinu tedy obdrží školáci 

z uvedených ročníků bez ohledu na věk. 

Jak taková svačina vypadá a kolik 

na ni stát přispívá?

Děti dostávají čerstvé ovoce, zeleninu, pří-

rodní ovocné nebo zeleninové šťávy bez 

konzervantů a dochucovadel a od letošního 

roku je nabídka rozšířena také o ovocné 

protlaky. Za porci se považuje jeden kus 

ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 

100 g nebo odpovídající množství drobněj-

šího ovoce. Mezi doporučené produkty pa-

tří jablka, mandarinky, pomeranče, banány, 

hrušky, mrkve, ředkvičky, rajčata, hroznové 

víno, broskve, nektarinky, okurky, švestky, 

blumy, kedlubny, jahody, papriky, meruňky, 

kiwi, hrachové lusky, ananasy, grepy, pome-

la, ovocné či zeleninové saláty, ovocné i ze-

leninové 100% šťávy nebo ovocné protlaky. 

Výběr druhů ovoce a zeleniny záleží na do-

davateli, musí však být velmi kvalitní a dob-

ré, aby dětem chutnalo. Upřednostňováno 

je především čerstvé ovoce se zeleninou, 

šťávy a protlaky mohou tvořit u dodaných 

produktů maximálně 25 %.

Od školního roku 2014/2015 se zvyšuje 

celková podpora projektu v rámci Evropské 

unie na více než 4 miliardy korun oproti 

dosavadním 2,5 miliardám korun. Míra spo-

lufinancování pro Českou republiku ze stra-

ny Evropské unie vzrostla ze 73 % na 88 %, 

přičemž podíl z národních zdrojů klesl 

z 27 % na 12 %. Jak jsem již zmiňoval, pro 

letošní školní rok má Česká republika k dis-

pozici celkem 191 milionů korun.

S projektem souvisí i jídelníček, SZIF 

na svých stránkách doporučuje for-

mou receptů pokrmy, které jsou pro 

děti zdravé. Kdo je sestavoval? Máte 

nějaké ohlasy od učitelů nebo rodičů?

Na stránkách www.ovocedoskol.szif.cz 

uvádíme recepty, které mají dětem ukázat, 

že i z ovoce a zeleniny se dají připravit 

chutné pokrmy. Zvolené recepty nejsou 

komplikované, postupovat podle nich 

dokážou děti samy, nebo je zvládnou s po-

mocí dospělých. Recepty zařazují na zá-

kladě vlastních zkušeností naši kolegové, 

kteří mají projekt „pod patronátem“. Věří-

me, že mohou být inspirací i pro samotné 

rodiče, jak upravit dítěti ovoce či zeleninu, 

kterou například v čerstvém stavu odmí-

tá. Zpětnou vazbu získáváme na základě 

výpovědí rodičů žáků, kteří jsou zapojeni 

do projektu. Zjistili jsme, že největší pro-

blém mají děti s konzumací zeleninové 

polévky a tepelně upravené zeleniny 

a ovoce, více si pochutnají na čerstvém 

ovoci, zelenině nebo salátu a v největší 

oblibě mají 100% šťávy.

zdravá výživa, SZIF

s podporou státu a Evropské unie
Správná výživa příznivě ovlivňuje vývoj kostí, svalů, mozku i celkovou psychiku již od raného 
dětství. Na vytváření a osvojení si potřebných stravovacích návyků se nemalou měrou podílí také 
dva zajímavé projekty určené pro školáky – Ovoce a zelenina do škol a Podpora spotřeby školního 
mléka, které administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Oba tyto projekty 
finančně podporuje Evropská unie a členské státy z vlastních rozpočtů. O uvedených projektech 
a o všem, co s nimi souvisí, jsme si povídali s Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF.

Ing. Martin Šebestyán, MBA je ředitelem 
Státního zemědělského intervenčního fondu, 
kde působí od roku 2003. 
V SZIF začínal na pozici ředitele Odboru 
interního auditu, později zastával pozici 
1. náměstka ředitele Fondu. Vystudoval Českou 
zemědělskou univerzitu (ČZU) v Praze, získal 
certifikát mezinárodního auditora při studiu 
v Českém institutu interních auditorů v letech 
2001 – 2002 a v roce 2005 obdržel titul MBA 
se zaměřením na zemědělství a ekonomiku 
rovněž na ČZU. 

Co v případě projektu „Ovoce a zele-

nina do škol“ znamená, že žák dostane 

dvě dodávky za měsíc? Můžete to spe-

cifikovat a vysvětlit?

Pro školní rok 2014/2015 byly stanoveny 

jako minimální množství dvě dodávky 

produktů ovoce nebo zeleniny měsíčně 

na jednoho žáka. Nejedná se sice o velké 

množství, ale je třeba si uvědomit, že projekt 

v současné době nemůže pokrýt "svačiny" 

pro každý školní den. Vzhledem k ročnímu 

limitu 333 korun na jednoho žáka, který byl 

pro letošní rok stanoven, to není ani možné. 

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Cílem tohoto evropského projektu je vštípení správných 
stravovacích návyků dětem, boj proti dětské obezitě a celkové 
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. V České republice „Ovoce 
a zelenina do škol“ funguje již šestým rokem. Stoupající počet 
přihlášených škol svědčí o tom, že má silnou podporu ze strany 
pedagogů i rodičů. V prvním roce jeho spuštění se do projektu 
zapojilo 2 883 škol, v letošním roce již 3 741 škol. 
Česká republika získala na projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 
pro rok 2014/2015 z Evropské unie téměř 151 milionů korun, 
spolu se zdroji z národního rozpočtu je celková částka 
191 milionů korun.

Zdravá výživa dětí
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Co taková mléčná svačina obnáší, 

komu je určena a kolikrát s ní žák 

může do měsíce počítat?

Podporované mléčné výrobky jsou dodávány 

především do základních škol. Od školního 

roku 2008/2009 jsou do projektu zapojeny 

také mateřské a střední školy, ale jejich podíl je 

stále nízký. Pro představu uvádím, že se na cel-

kovém počtu zapojených škol mateřské školy 

podílí přibližně 19 %, střední školy jen 2 %.

Na každého žáka je stanoveno maximální 

množství zpracovatelsky upraveného mléka 

nebo mléčného výrobku přepočteného 

na ekvivalentní objem mléka, a to ve výši 

0,25 l na žáka a jeden vyučovací den. 

Měsíční a roční limit je tak dán počtem 

vyučovacích dnů. Pokud má tedy měsíc 

20 vyučovacích dnů, má žák nárok na 5 l mlé-

ka nebo odpovídající množství vybraného 

mléčného výrobku. Na rozdíl od projektu 

„Ovoce a zelenina do škol“, který je pro žáky 

zcela zdarma, si žák na mléčný výrobek při-

spívá. Ministerstvo financí ČR každoročně 

stanovuje maximální ceny jednotlivých pod-

porovaných mléčných výrobků, za které je 

žák může koupit. Školák si četnost mléčných 

výrobků zvolí sám, může je zakoupit napří-

klad jen jednou týdně.

Kolik je v České republice dodava-

telů a co vybrané mlékárenské spo-

lečnosti nabízí?

V letošním školním roce je do podpůrného 

projektu zapojeno sedm dodavatelů mléč-

ných výrobků. Ti dodávají své produkty 

přibližně do 3 000 škol, které navštěvuje ko-

lem 590 000 dětí. Mléčné produkty odebírá 

přibližně polovina z nich. 

V sortimentu uvedených dodavatelů na-

jdete ochucené i neochucené polotučné 

mléko, smetanový krém, ochucené i ne-

ochucené jogurty, ochucená kysaná mléka 

nebo kysané mléčné výrobky. Nabídka pod-

porovaných mléčných výrobků dodávaných 

do škol se postupně rozšiřuje o nové mléčné 

výrobky, aby byla různorodá a pestrá. Žákům 

jsou například nabízeny čerstvé neochucené 

a ochucené sýry nebo ochucené tvarohy. 

Více informací o těchto dodavatelích, na-

příklad jaké konkrétní produkty nabízí, kdo 

provádí distribuci jejich mléčných výrobků 

do škol nebo jaké doprovodné programy 

a soutěže jsou dětem k dispozici, uvádíme 

na našich webových stránkách www.szif.cz/

cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka.

Roste také zájem o chladicí automaty 

na mléčné výrobky. V současné době distri-

buci podporovaných výrobků z „mléčných 

automatů“ provádějí dva schválené subjek-

ty, a to přibližně do 450 škol.

PROJEKT PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA
Projekt „Podpora spotřeby školního mléka“ v České republice 
existuje již od roku 1999, po našem vstupu do Evropské unie 
byl přizpůsoben unijním předpisům. 
Je zaměřen na snížení deficitu vápníku u dětské populace, 
zlepšení stravovacích návyků dětí a zajištění odbytu mléka 
pro zemědělce. O důležitosti konzumace mléka u školáků 
svědčí fakt, že projekt je podporován v mnoha státech 
na světě a že i „školní mléko“ slaví svůj mezinárodní svátek, 
který připadá na poslední středu v měsíci září.
Výše dotace projektu ze strany Evropské unie a z národních 
zdrojů není na každý školní rok předem stanovena, jako 
je tomu u „Ovoce a zelenina do škol“, ale je daná počtem 
odebraných mléčných výrobků. Podpora z EU se stanovuje 
na 100 kg daného mléčného výrobku, zatímco národní 
podpora je vždy na 1 kus mléčného výrobku. 
Pro školní rok 2014/2015 je plánovaný rozpočet na „školní 
mléko“ 59 milionů korun, z toho 11,5 milionů korun ze 
strany EU a 47,5 milionů korun z rozpočtu České republiky. 
SZIF tento projekt administruje od března 2001, a to včetně 
schvalování subjektů a realizování kontrol.

A jaké mléčné výrobky žáci nejčastěji 

odebírají? Podíl jednotlivých podporova-

ných mléčných výrobků dodaných do škol 

ve školním roce 2013/2014 je následující:

 52 % ochuceného polotučného mléka;

 9 % neochuceného polotučného mléka;

 9 % ochucených jogurtů;

 3 % jogurtového mléka;

 22 % smetanového krému;

 5 % čerstvých sýrů a ochuceného tvarohu.

Jak je patrné, první příčka v oblíbenosti 

patří polotučnému mléku ochucenému, 

druhé místo smetanovému krému a o třetí 

pozici se dělí polotučné mléko neochucené 

a ochucené jogurty.

Na Mlékárenském dni vyšlo na-

jevo, že spotřeba mléka u nás kle-

sá. Může tento trend ovlivnit právě 

tento program a proč se podle Vás 

nedaří zvyšovat povědomí našich ob-

čanů o přednostech mléčných výrob-

ků v našem jídelníčku?

Je pravda, že přísun vápníku u našich dětí 

není stále dostačující, přitom se jedná o hlav-

ní stavební „materiál“ pro vývoj kostí a zubů. 

Životospráva a tendence ke zdravé výživě se 

za poslední roky sice zlepšují, ale pomaleji, 

než bychom si přáli. Je těžké měnit zaběhnu-

té životní stereotypy, často se pozitivní změny 

projeví až za generaci nebo za dvě. Bez dosta-

tečné motivace se to ale neobejde. Je proto 

nutné působit na mladou generaci od útlého 

věku a zároveň apelovat na jejich rodiče, aby 

šli příkladem. Jak chtít po dítěti, aby získalo 

vztah ke zdravému stravování, pokud je 

rodiče berou „za odměnu“ do módních fast-

foodových restaurací? Projekt „školní mléko“ 

by měl být pro žáky motivací i poradenstvím 

zároveň. Když děti vidí, že mléčné výrobky 

konzumují jejich spolužáci, rodiče a je-li 

zároveň podpořeno ze strany pedagoga či 

vhodným doprovodným programem, pak 

je určitě velká pravděpodobnost, že si dobré 

stravovací návyky vštípí, udrží a v budoucnu 

přenesou zase na své potomky. Programy usi-

lující o zvýšení konzumace mléčných výrobků 

by měly být především nápadité a důrazné 

nenásilnou formou, což jsou kritéria, která 

projekt „Podpora spotřeby školného mléka“ 

zcela jistě splňuje.

Oba projekty se netýkají jednotně 

všech škol, ale jen takzvaně zapoje-

ných. Jak k tomu přijdou žáci těch 

nezapojených?

Účast v uvedených projektech je pro 

školy i žáky dobrovolná. O dítěti rozho-

dují rodiče, stejně jako je tomu například 

u očkování nebo při výběru zájmových 

kroužků. V případě projektu „Ovoce a ze-

lenina do škol“ se navíc jedná o dotovaný 

program, který je pro děti zcela zdarma, 

a tudíž je přínosem pro rodinu i po fi-

nanční stránce. Zajištění přísunu ovoce, 

zeleniny nebo mléčných výrobků úzce 

souvisí s osvětou a motivací, tedy pomocí 

ze strany pedagogů i rodičů. Vytvoření 

funkčního vztahu škola - rodina je jedním 

z nejdůležitějších prvků celého projektu. 

Sejde-li se iniciativa na obou stranách, nic 

rozjezdu projektů nebrání. 

Rád bych ještě dodal, že zapojení žáka 

do obou projektů je výborný start, co se 

správných stravovacích návyků týká, ale 

ke zdárnému cíli je důležité také to, aby 

dospělí sami byli pozitivním vzorem a na-

učili se správně ovlivňovat potravinové 

preference svých dětí. Děti totiž chtějí 

dospělé napodobovat.

Závěrem mi dovolte uvést, že prioritou 

SZIF a Ministerstva zemědělství ČR je 

podpora českých výrobků a nalezení „ces-

ty“ jejich zastoupení v co nejširším měřít-

ku v rámci obou uvedených projektů.

Čtyřstranu připravila Eugenie Línková

Mléko do škol foto Martin Tomaštík

zdravá výživa, SZIF
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Klasa

Celkem 19 produktů získalo
nově značku kvality KLASA
Během léta a raného podzimu bylo oceněno 19 výrobků od 7 producentů. Mezi KLASA 
produkty se zařadily například čerstvé žampiony hnědé od firmy FUNGHI CZ nebo 
vynikající 100% ovocné pyré pod značkou Ovocňák od společnosti TOKO AGRI. 
Dosavadní nabídku oceněných Strážnických brambůrek rozšířil výrobce Petr Hobža 
o nesolenou variantu. Značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství pouze 
prověřeným výrobkům, které splní přísné kvalitativní a legislativní požadavky. V současné 
době je touto značkou oceněno 1 147 výrobků od 226 výrobců.

Strážnické brambůrky nesolené

Výrobce: Petr Hobža
Strážnické brambůrky nesolené 
byly vyvinuty podle požadavků 
zákazníků jako produkt, který 
splňuje chuťové vlastnosti 
pravých smažených brambůrků 
s nízkým obsahem soli, a může 
být tedy konzumován i mladší 
generací. Výrobek se těší 
oblíbenosti u spotřebitelů a je 
vyhledávaným produktem této 
společnosti.

Společnost Petr Hobža byla 
založena již v roce 1988. Jedná 
se o rodinnou firmu, která se 
zaměřuje na výrobu klasických 
bramborových lupínků nejvyšší 
kvality. Tato společnost se řídí 
mottem „Nejsme chipsy, jsme 
brambůrky“.

Krůtí krky, Krůtí prsní řízek, Krůtí 
horní stehno, Krůtí spodní stehno, 
Krůtí křídlo bez špičky

Výrobce: Zelenka s.r.o.
Krůtí prsní i stehenní svalovina je šťavnatá 
a velmi vhodná k pečení či dušení. 
Vyhledávanou surovinou pro přípravu polévek 
jsou krůtí křídla a krky. Krůtí maso má vysoký 
podíl bílkovin a minimální obsah tuků oproti 
ostatním druhům masa na našem trhu. Je tedy 
z hlediska zdraví velice kvalitní a ideální pro 
dietní kuchyni.

Jediným producentem krůtího masa 
v České republice je společnost Zelenka, která 
krůty chová, poráží a rovněž zpracovává. 
Tento rodinný podnik na jižní Moravě se 
zabývá chovem krůt již od roku 1994. Veškeré 
zpracování masa probíhá ve vlastním provozu 
v Židlochovicích.

Oceněnými výrobky jsou:

Crispy pillows s vanilkovou příchutí

Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s.
Oceněný výrobek Peřinky s vanilkovou příchutí je vhodnou 
alternativou zdravé snídaně pro všechny věkové kategorie, lze 
jej ale také využívat jako chutnou 
svačinku během celého dne 
na cestách nebo v zaměstnání. 
Jedná se o extrudovaný výrobek, 
jehož přidanou hodnotou je 
bezlepkovost, čímž je vhodný 
pro osoby trpící celiakií a alergií 
na lepek.

Společnost POEX Velké Meziříčí 
byla založena v roce 1993. Od svého 
vzniku se zabývá především 
výrobou extrudovaných a cereálních 
produktů, balením suchých 
plodů a jejich dražováním neboli 
obalováním do čokolád.

Žampion hnědý

Výrobce: FUNGHI CZ, a.s.
Oceněný výrobek žampion hnědý je původem z České repub-
liky, konkrétně z Moravského Kravařska. Je specifický svou 
hřibovou vůní, chutí i krémovým zbarvením, pěstuje se bez 
agrochemií a pesticidů. Skvěle se hodí jako přísada do zelenino-
vých salátů či ozdobných 
příloh v syrovém stavu. 

Produkce FUNGHI CZ 
od založení nepřetržitě 
stoupá. Cílem společ-
nosti je plně využít 
svého, ve střední Evropě 
nebývalého, technické-
ho a technologického 
potenciálu a celoročně 
rovnoměrně produkovat 
velká množství čerstvých 
hub vynikající kvality.

Ovocňák pyré 100% Jablko, Jablko – broskev, Jablko 
– višeň, Jablko – hruška, Jablko – černá jeřabina, 
Jablko – jahoda, Jablko – rakytník

Výrobce: TOKO AGRI a.s.
100% ovocné pyré Ovocňák je vyrobeno z pečlivě vybraného, 
kvalitního ovoce, které je před zpracováním ručně tříděno 
a pečlivě kontrolováno. Pyré Ovocňák obsahuje pouze 
přirozeně se vyskytující 
cukry bez konzervantů.

Firma TOKO AGRI 
funguje již od roku 
1990. Primárně se 
zaměřuje na obchod 
se zemědělskou 
technikou. V roce 
2011 se však zrodila 
myšlenka na výrobu 
čistého ovocného 
moštu a společnost 
začala vyrábět 100% 
šťávu z ovoce a zeleniny 
pod obchodní značkou 
Ovocňák.

DENUTS pekanový ořech

Výrobce: NUTREND D.S., a.s.
Oceněný výrobek DENUTS pekanový ořech je novinkou mezi 
oříškovými tyčinkami této firmy. Produkt, který je vhodný pro 
bezlepkovou dietu, je vyroben bez použití konzervačních 
látek a barviv. Společnost 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.
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Zátkovy vaječné těstoviny – zavářkové tvary, přílohové tvary, dlouhé tvary 

Výrobce: Europasta SE
V roce 1884 byla založena první těstárna v České republice, kde bratři Zátkové začali vyrábět vaječné těstoviny pod touto 
značkou. Pro výrobu těchto těstovin je použita pouze kvalitní mouka umletá ve vlastním mlýně z české pšenice, jejíž každá 
dodávka projde přísnou kontrolou kvality. Na regálech můžete najít různé tvary těstovin jako například drobení, abeceda, 

vlasové nudle, hvězdičky, vřetena, penne, mušle, široké nudle a nejprodávanější tvary kolínka a fleky. 
Europasta SE je největším výrobcem těstovin v České republice, mimo značky Zátkových vaječných těstovin 

vyrábí také semolinové těstoviny pod značkou Adriana a bezvaječné Rosické těstoviny, které jsou rovněž oceněny 
značkou Klasa.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimo-

řádně kvalitním potravinářským a zeměděl-

ským výrobkům ministr zemědělství od roku 

2003. Administraci značky provádí Státní 

zemědělský intervenční fond. Národní značku 

kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA 

slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu 

při rozeznání výjimečně kvalitních produktů 

v porovnání s běžně dostupnými potravinami. 

V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech 

celkem 1 147 produktů od 226 českých a moravských výrobců. 

Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů 

jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

Vánoce s KLASOU
Produkty oceněné značkou kvality KLASA můžete 
ochutnat i zakoupit na vánočních trzích po celé 
České republice a to konkrétně ve městě:

Praha, Stříbrné vánoční dny 2014, PVA EXPO 
Letňany - 11. 12. – 14. 12. 2014 

Lysá nad Labem, Polabské vánoční trhy 2014 
a Stříbrné trhy, Výstaviště Lysá nad Labem, 
12. 12. – 14. 12. 2014

České Budějovice, Adventní trhy, Výstaviště České 
Budějovice - 27. 11. - 30. 11. 2014

Brno, Vánoční trhy, Veletrhy Brno 
5. 12. - 14. 12. 2014

Olomouc, Vánoce Flora 2014, Výstaviště Olomouc, 
3. 12. - 22. 12. 2014 

Budeme se na Vás těšit.
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Evropské inovační partnerství 
– novinka v PRV 2014-2020

Významnou preferovanou oblastí budou-

cího programového období bude zavádě-

ní inovativních postupů do praxe. Mezi 

důležité nástroje, které umožní zrychlený 

transfer výstupů vědy a výzkum do praxe, 

je možno zařadit vznikající síť Evropského 

inovačního partnerství (dále jen „EIP“).

Plánované cíle EIP v novém programu je 

možno shrnout do několika bodů:

 vyvolání zájmu o aktivní využívání kon-

krétních výstupů vědy a výzkumu ze 

strany potenciálních uživatelů v praxi

 podnícení zájmu pracovníků z praxe 

o spolupráci s vědeckovýzkumnou zá-

kladnou při řešení konkrétních praktic-

kých problémů 

 koordinace při investování do pilotních 

a demonstračních projektů

 účast na tvorbě nezbytné legislativy

Nezbytnou podmínkou pro efektivní fun-

gování EIP bude aktivní spolupráce, partner-

ství a komunikace mezi všemi potenciálními 

aktéry tohoto inovačního modelu v rámci tzv. 

operačních skupin. Členy těchto skupin by 

se měli stát i zástupci potravinářské výroby. 

Jak bude EIP konkrétně začleněno 

do PRV 2014-2020:

 bude podporováno zřizování a fungová-

ní operačních skupin v oblasti zeměděl-

ské produktivity a udržitelnosti

 operační skupiny budou zahrnuty 

do podpory v rámci opatření Spolupráce

 šíření výsledků práce operačních skupin 

bude zajišťováno prostřednictvím sítě 

EIP a Celostátní sítě pro venkov

 nezbytným prvkem k sestavení operač-

ních skupin bude tzv. „broker“

Pro PRV 2014-2020 je připravována řada 

dalších novinek, které by mohly být zají-

mavé pro podnikatele v oblasti potravi-

nářského průmyslu. Aktuální informace 

naleznou zájemci na webu Ministerstva 

zemědělství – www.eagri.cz/dotace

MZe

rozvoj venkova

Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) se v roce 2014 odehrává ve znamení významných 
změn a událostí. Stávající programové období se přiblížilo ke svému závěru a začíná se 
pomalu bilancovat, co se povedlo a v jakých oblastech nejsou výsledky na takové úrovni, jaké 
byly před začátkem roku 2007 plánovány. 

Program rozvoje venkova 
v roce 2014/2015

Podle předběžných výsledků stavu čer-

pání finančních prostředků je v sou-

hrnu možno říci, že alokovaná částka 

bude pravděpodobně vyčerpána (úřední 

mluvou řečeno: k 30. 9. 2014 bylo za-

závazkováno 97 % alokace a 89 % bylo 

proplaceno). 

V lednu 2015 proběhne 22. kolo pro 

opatření IV.2.1 Realizace projektů spolu-

práce. Zároveň probíhá příprava na vy-

hlášení dalšího kola pro opatření I.1.1 

Modernizace zemědělských podniků. 

Zvažována je rovněž dodatečná podpora 

strojů a technologií pro potravinářství 

a lesnictví.

Nové programové období má pro 
roky 2014/2015 nastaven velmi 
náročný časový program: 
 06-07/2014 – byly v Úředním věstníku 

zveřejněny prováděcí předpisy Evropské 

komise („EK“)

 9. 7. 2014 – Program rozvoje venkova 

2014 – 2020 byl schválen Vládou ČR

 16. 7. 2014 – byl programový dokument 

oficiálně zaslán k vyjádření EK

 23. 10. 2014 – EK zaslala ČR své oficiální při-

pomínky k předloženému dokumentu 

 IV. čtvrtletí r. 2014 - I. čtvrtletí r. 2015 

– proběhne vypořádání připomínek EK 

a po opětovném projednání Vládou ČR 

bude dokument znovu předložen EK k ofici-

álnímu vyjádření

 na schválený programový dokument bu-

dou navázány národní prováděcí předpisy 

(pravidla a nařízení vlády)

 květen 2015 – předpokládá se zahájení pří-

jmu žádostí pro plošná opatření

 III. čtvrtletí 2015 – je možno očekávat vyhlá-

šení příjmu žádostí pro 1. kolo projektových 

opatření

 po schválení programového dokumentu 

bude také vyhlášena výzva pro předkládání 

strategií Místních akčních skupin (MAS).

 V období 2015/2016 bude výběr strategií 

MAS ukončen.

Z výše uvedeného vyplývá, že bude třeba ještě 

realizovat řadu kroků, než bude možno zahájit 

čerpání z nově alokovaných zdrojů. 

V novém programovém období bude 

podporováno 6 základních prioritních 

oblastí:

 Předávání znalostí a inovací v zemědělství, 

lesnictví a ve venkovských oblastech. 

 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech a podpora inovativních ze-

mědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů. 

 Organizace potravinového řetězce, včet-

ně zpracování produktů a jejich uvádění 

na trh, zajištění dobrých životních podmí-

nek zvířat a zabezpečení řízení řízení rizik 

v zemědělství. 

 Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů 

závislých na zemědělství a lesnictví. 

 Účinné využívání zdrojů a podpora pře-

chodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

v odvětvích zemědělství, potravinářství 

a lesnictví, která je odolná vůči klimatu. 

 Sociálního začleňování, snižování chudoby 

a podpora hospodářského rozvoje ve ven-

kovských oblastech.
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Z mnoha projektů, které přispěly k moder-

nizaci výroby, jsme se rozhodli představit 

tři společnosti. První je rodinné vinařství 

Ing. Petra Marcinčáka, dále nás zaujalo, jak 

firma Carnex spol. s r.o. modernizovala pro-

cesy zaměřené na zpracování masa a do tře-

tice budeme prezentovat, jak ZD Hlavnice 

zpracovává ve své mlékárně vlastní produkci 

mléka na různé mléčné produkty.

Všechna vína v bio kvalitě

Víno Marcinčák z Mikulovska je rodinné 

vinařství hospodařící na vlastních vinicích 

ležících v Mikulovské vinařské podoblasti. 

Produkce vinařství je zaměřena výhradně 

na přívlastková vína z tradičních odrůd. 

Jejich široký sortiment doplňují vína 

botrytická, ledová a slámová, která jsou 

vyhlášenou specialitou vinařství. V rámci 

realizované projektu se ing. Petr Marcinčák 

zaměřil na modernizaci skladovacích pro-

stor a pořízení mlýnkoodstopkovače.

Při používání moderních výrobních 

technologií v této společnosti je kladen 

důraz na kvalitu, originalitu a jedinečnost 

vín, která je dána neopakovatelným cha-

rakterem jednotlivých viničních tratí. Díky 

této filozofii zde vznikají osobitá vína urče-

ná pro nejnáročnější milovníky vín. 

Vinařství Marcinčák v současné době 

obhospodařuje 110 ha vlastních vinic 

v katastrech 7 vinařských obcí: Brod nad 

Dyjí, Březí, Dobré Pole, Jevišovka, Mikulov, 

Novosedly a Nový Přerov. Vinice se nachází 

na mimořádných polohách v nejteplejší 

oblasti České republiky. Jednotlivé vinice 

nesou historicky doložené názvy.

Malé zatížení 
révového keře hrozny

„Filozofie pěstování spočívá v malém zatí-

žení révového keře hrozny, v redukci úrody 

a péči o jednotlivý hrozen. Vinice jsou ob-

hospodařovány s cílem dosažení bio-pro-

dukce, to znamená v harmonii s přírodou,“ 

říká Petr Marcinčák.

Od roku 2008 je vinařství největším 

ekologickým vinohradnickým pěstitelem 

v České republice. Při pečlivém ručním 

sběru jsou vybírány pouze vyzrálé a zdravé 

hrozny, což umožňuje vyrábět výhradně 

přívlastková vína v celé škále odrůd. Vyhlá-

šenou specialitou vinařství jsou přírodně 

sladká vína.

„Moderní výroba vína podléhá neustále 

se zpřísňujícím požadavkům na kvalitu. 

Vinaři se musí zabývat požadavkem na sni-

žování dávek přídatných syntetických 

látek, zvláště pak hojně užívaného oxidu 

siřičitého. Bio vína neobsahují žádná rezi-

dua a mají také nařízenu sníženou hranici 

antioxidantu SO2. Pro zachování přirozené 

antioxidační kapacity, která je již obsažena 

v hroznech a následně v moštu a víně, 

je nezbytné co nejšetrnější zpracování 

hroznů. Proto je nezbytné stále rozvíjet 

a modernizovat technologie používané při 

zpracování,“ dodává vinař.

Vše začíná již ve vinici, kdy se při ručním 

sběru vyberou pouze zdravé a vyzrálé 

hrozny. Ty je nutné co nejdříve bez po-

škození dopravit k dalšímu zpracování. 

Hrozny jsou do vinařství dopravovány 

v chladicím voze, v bednách o hmotnosti 

cca 20 kg. Zde jsou na vibračním třídicím 

pásu ještě dotříděny. Následně putují 

do mlýnkoodstopkovače, kde se oddělí 

bobule od třapiny (stopky). „V této fázi, 

která je nesmírně důležitá, jde o co nejkva-

litnější oddělení, tak aby bobule zůstala 

neporušená a čistě oddělena od nežádou-

cích zbytků třapiny. Následně jsou bobule 

velmi šetrně posunuty peristaltickým 

čerpadlem do macerační nádoby, kde leží 

při teplotě 2-4 °C,“ vysvětluje Marcinčák. 

Jak dodává, často se podílí na inovačních 

projektech, a to buď jako nositel projektu, 

nebo aktivní účastník. Tyto jeho snahy jsou 

následně korunovány úspěchy v různých 

domácích i zahraničních soutěžích a jeho 

vína takřka pravidelně získávají různá 

ocenění.

V sortimentu společnosti nechybí ani 

slámová vína. „Hrozny pro výrobu slámo-

vého vína sklízíme ze zhruba 10 ha. Na slá-

mu ukládáme v příznivých ročnících cca 

25 t hroznů. Z tohoto množství vyrobíme 

cca 2000 litrů slámového vína. To prezen-

tuje asi 6000 lahví,“ dodává Marcinčák.

Od roku 2011 má jeho vinařství certi-

fikaci pro BIO víno. „Od roku 2012 máme 

všechna vína v BIO kvalitě,“ říká.

Vermikompostování 
za pomoci žížal

S ekologickým zemědělstvím a produkcí 

bio vín souvisí i jedna rarita. Vinařství se 

totiž věnuje „velkochovu žížal“.

„S chovem jsme začali ve vinařství před 

sedmi lety, když jsem řešil dvě otázky. Jak 

naložit s matolinami, které již nebylo díky 

nové legislativě možné vyvážet jen tak 

na pole. A jak získat hnojivo do vinic obhos-

podařovaných ekologicky, protože umělá 

hnojiva jsou v ekologii zakázána a ekologič-

tí zemědělci mohou hnojit pouze kompos-

ty a hnojem. Ten ovšem nemůže pocházet 

z velkochovu (ty obsahují různá rezidua). 

Moje řešení je geniálně jednoduché - 

z odpadu jsem udělal krmení a z krmení 

nejlepší ekologické hnojivo,“ konstatuje 

Marcinčák. 

Vermikompostování je velmi rozšířené 

v Severní Americe a odtud se dostalo 

do Evropy. 

V současné době je jen několik chovatelů 

žížal. Trend vermikompostování se v po-

sledních letech dostává i do domácností 

a taky mezi ekologické zemědělce, které 

Marcinčákovo vinařství inspirovalo. Vermi-

kompostovat je možno nejspíš s jakýmkoliv 

druhem žížal. Velmi vhodná je žížala hnojní 

(Eisenia fetida), což je v česku obvyklý druh 

často se vyskytující v zahradním kompostu, 

hnoji atp.

„My používáme „kalifornskou žížalu“ 

(Eisenia andrei), což je příbuzný druh s ží-

žalou hnojní. Tato žížala je ale velmi dravá, 

rychleji se množí a dává přednost žití 

v kompostu než v obyčejné půdě.

Podle různých studií je vermikompost 

bohatší na některé nutrienty než jiné kom-

posty“ upřesňuje Petr Marcinčák.

Nejdůležitější rozdíl je v tom, že vermi-

kompost obsahuje velké množství žížalích 

enzymů, které pomáhají rostlinám v růstu. 

A v neposlední řadě obsahuje žížalí hlen, 

který pomáhá v nevyplavení živin z půdy 

a vermikompost také lépe drží vodu. 

Pravidelná modernizace je 
v Carnexu součástí produkce 
masných výrobků
Další firmou, která realizovala zajímavý pro-

jekt z PRV 2007– 2013, je Carnex spol. s r.o. 

z Francovy Lhoty na Valašsku. Carnex spol. 

s r.o. vznikla v květnu 1992 a od té doby 

podniká samostatně v oboru řeznictví, 

uzenářství.

Od roku 1996 postupně modernizuje 

a rozšiřuje výrobní provoz. Nejprve byla 

přistavena výroba vařených výrobků, v roce 

1999 byla provedena přístavba udíren, 

chladírna výrobků a balička výrobků. V roce 

2001 firma vybudovala čističku odpadních 

vod používaných ve výrobě. V roce 2003 

v souvislosti s přípravou na vstup do EU 

byla provedena celková úprava a oprava 

provozů firmy s cílem splnit podmínky vy-

hlášky č. 202/2003 Sb.

Projekty PRV 2007-2013
přispívají ke zvýšení spokojenosti 
koncového spotřebitele
Na stránkách zaměřených na Program rozvoje venkova přinášíme konkrétní informace 
o tom, jak tento dotační nástroj EU napomáhá modernizaci našeho venkova. Projekty 
s žádostí o podporu konkrétních záměrů podávali zástupci široké škály podnikatelů. Jednalo 
se jednak o malé rodinné firmy (třeba i jen se dvěma členy), žádosti podávaly i středně 
velké společnosti s několika zaměstnanci a úspěšnými žadateli se stávaly i velké podniky 
s významným podílem na trhu. Ti všichni museli splnit velmi přísné podmínky stanovené 
Pravidly pro jednotlivá opatření. 

rozvoj venkova
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Třetím projektem je mlékárna 
provozovaná ZD Hlavnice 

Zemědělské družstvo Hlavnice založilo 

v roce 2012 malou mlékárnu, ve které se 

vyrábí klasickou ruční výrobou kvalitní vý-

robky pouze z čerstvě nadojeného mléka 

od místních dojnic. Mléko se zpracovává 

pouze šetrnou pasterizací bez používání 

homogenizace a díky tomu zachovává 

původní vlastnosti a biologickou hodno-

tu. Družstvo chová 430 krav, které mají 

průměrnou dojivost 

12 tisíc litrů za rok. To 

je jedna z nejvyšších 

užitkovostí u nás.

Výrobky mlékárny Hlav-

nice neobsahují  žádné 

přidané konzervační látky 

mimo kuchyňské soli, která sý-

rům dodává chuť. Syřidla obsaže-

ná v sýrech jsou pouze přírodní. Proto 

jsou nekořeněné výrobky doporučovány 

i pro zdravou výživu a děti. 

Jedná se o kvalitní výrobky, s vysokým 

obsahem bílkovin, vápníku a ušlechtilých 

mléčných kultur.

„Od roku 2012, kdy jsme otevřeli ma-

lou mlékárnu, se zaměřujeme především 

na výrobu sýrů, jogurtů, jogurtových a ky-

saných nápojů. Mléko v našich výrobcích 

si zachovává původní vlastnosti a biolo-

gickou hodnotu. V rámci realizovaného 

projektu z PRV 2007-2013 jsme instalovali 

novou plničku jogurtů, čímž jsme zkvalit-

nili a zrychlili celý proces této operace,“ 

říká vedoucí mlékárny a hlavní zootech-

nička ZD Hlavnice Ing. Renata Jurošová.

Eugenie Línková ve spolupráci 

s odborem ŘO PRV Ministerstva zemědělství

Navýšení standardu kvality 
výroby masných výrobků

V dalším rozvoji firmy si Carnex spol. s r.o. 

klade za cíl udržení a další navýšení standar-

du kvality výroby masných výrobků. Finali-

zace produkce s 88 druhy výrobků typických 

pro region Valašska se daří i po vstupu 

do EU. Společnost zaměstnává víc než 70 lidí 

a denně vyprodukuje 7 tun masných výrob-

ků, což je pět tun specialit a 2 tuny masa 

připraveného k prodeji 300 odběratelům 

na Moravě. Dále zásobuje vlastními náklad-

ními vozy 11 krajových prodejen. Tak jako 

je provoz vybavený špičkovou technikou, 

totéž platí o vozovém parku – i zde využí-

vaná technika umožňuje dodržovat přísné 

podmínky chladírenského řetězce. Výrobky 

Carnexu neobsahují žádné separáty. „Co se 

týče bio-produkce, vyrábíme pro BIO farmu 

Sasov kančí BIO Lovečák, na který nám pří-

mo farma Sasov dodává surovinu. Prodej 

tohoto výrobku se pohybuje dle požadavku 

trhu ve výši cca 200 kg měsíčně. Další spo-

lupráce při přípravě produktů v bio kvalitě 

je s místními chovateli hovězího masa, 

kterými jsou ZD Francova Lhota a Agrofyto 

Lidečko, kterým provádíme bourání a ba-

lení hovězího masa. Na tuto činnost máme 

udělen certifikát od certifikačního orgánu 

pro kontrolu ekologického zemědělství KEZ 

o.p.s. Chrudim,“ konstatuje ředitel firmy René 

Martinka. Dále vysvětluje, na co byl zaměřen 

projekt podpořený z Programu rozvoje ven-

kova a jaký cíl byl touto realizací sledován.

„Rekuperační jednotka je zařízení, které 

nám z odpadního tepla, jež vzniká při chla-

zení prostor ve výrobě (mrazáky, chladírny 

a všechny prostory výroby, které podléhají 

povinnosti chlazení), odebírá tepelnou 

energii, a získaným teplem předehřívá 

vodu, kterou dodáváme do akumulačních 

nádrží k dalšímu využití. Tímto procesem 

podstatně snižujeme svoji spotřebu plynu 

potřebnou na ohřev vody, a zároveň sa-

mozřejmě snižujeme objem zplodin, které 

vznikají při ohřevu. Modernizace závodu je 

velmi důležitá z důvodu udržení se na trhu, 

protože potravinářství je velmi rychle se 

vyvíjející disciplína, a pokud bychom ne-

drželi krok s konkurencí, zřejmě bychom 

dlouho nevydrželi na trhu. V tomto směru 

jsme vděčni za možnost získání dotací 

z Programu rozvoje venkova – byli jsme 

úspěšní a získali jsme podporu hned pro 

několik projektů.,“ říká René Martinka. 

Vysvětlil i jaké modernizační zásahy jejich 

výroba již podstoupila. Z těch větších to 

bylo pořízení klipsovacího automatu v roce 

2010, v dalším roce následovala oprava 

podhledů (což v praxi znamenalo zlepšení 

technologických a hygienických podmínek 

výroby) a v roce 2012 se pořídila výše zmi-

ňovaná rekuperační jednotka. 

„Naše rodinná firma působí v regio-

nu Zlínského a Moravskoslezského kraje, 

provozujeme 9 podnikových prodejen, 

a týdenní produkce je zhruba 20 tun. Vyrá-

bíme kompletní sortiment masa a masných 

produktů, kde naší specializací jsou trvanli-

vé fermentované masné výrobky (Poličan, 

Herkules, Lovecký salám nebo např. Du-

najské klobásy). Nezahálíme ani ve vývoji 

nových produktů, kdy jsme jako partneři 

s univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně byli ná-

pomocni při vývoji a následné produkci 

masných trvanlivých fermentovaných vý-

robků s obsahem probiotik a prebiotik. 

V této kategorii získal náš výrobek ocenění 

Regionální potravina 2011 - jedná se kon-

krétně o Pašeráckou klobásu s probiotiky 

a prebiotiky,“ objasňuje ředitel Martinka. 

Uzenina s probiotickou kulturou

Ve vývoji je v současné době Ovčácká klo-

bása a tak nyní řezníci z Valašska a vědci ze 

zlínské univerzity testují uzeninu, která je 

stejně zdravá jako jogurt. Ovčácká klobása, 

v níž se spojuje maso a látky, které pomáha-

jí trávení, má již první výsledky. Uzenina má 

totiž v sobě tolik propagované probiotické 

kultury a vlákninu, které jsou známé hlavně 

ve spojení s jogurty. 

„Mléčné výrobky mají rády spíše ženy, 

ovčácká klobáska bude zase chutnat mu-

žům,“ uvedl s nadsázkou Jan Hrabě z Ústa-

vu technologie a mikrobiologie potravin 

zlínské univerzity. Právě on spolu s dalšími 

kolegy výrobu odborně hlídá a kontrolu-

je. Ovčácká klobása z Francovy Lhoty by 

mohla pomáhat lidem, kteří mají střevní 

problémy a potřebují například vyčistit 

vnitřní orgány po dlouhodobém užívání 

antibiotik. Testování a zkoušky trvají už rok. 

Zlínští vědci totiž svou technologii chtějí 

nejprve důkladně prověřit před tím, než ji 

bude možno využívat ve větším rozsahu 

(postup je přihlášen na Úřadu průmyslové-

ho vlastnictví). Uzenina s probiotiky firmy 

Carnex spol. s r.o. bude tedy zřejmě prvním 

českým výrobkem, který bude vyroben dle 

speciálního přihlášeného postupu. Vše tak 

zapadá do kontextu motta firmy, že nejlev-

nější reklamou je zdravá a chutná potravina 

se spokojeným zákazníkem.

Ministr Jurečka: Zemědělcům rozdělíme 
na citlivé sektory víc peněz
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil sazby přímých plateb pro zemědělce na rok 
2014, podle kterých dostanou peníze z rozpočtu EU za produkci cukru a rajčat. Jeho součástí 
jsou také sazby plateb na tzv. citlivé sektory. Zemědělci prostřednictvím těchto plateb obdrží 
přibližně 2,79 miliard korun. Loni přitom dosáhla jejich výše zhruba 1,97 miliardy korun. 
Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka pode-

psal sazebník dotací pro rok 2014 pro od-

dělenou platbu za cukr, oddělenou platbu 

za rajčata a zvláštní podporu dle čl. 68 naří-

zení Rady EU. Jeho součástí jsou také sazby 

plateb na citlivé sektory, jako je pěstování 

chmele, brambor pro výrobu škrobu, chov 

dojnic, telat masného typu, ovcí a koz pa-

sených na travních porostech. V roce 2014 

se díky přerozdělení peněz v rámci přímých 

plateb zvýšila také částka poskytovaná 

na citlivé sektory.

„Jednoznačně pozitivní zprávou pro 

zemědělce je, že výše podpory na citli-

vé sektory se oproti roku 2013 zvýší té-

měř na dvojnásobek. Zatímco loni dostali 

na tento typ podpory 819 milionů korun, 

letos to bude více než 1,5 miliardy korun,“ 

řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Celkový objem finančních prostředků 

pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 

1,22 miliardy korun (loni 1,14 mld. Kč), 

u oddělené platby za rajčata dosahuje tato 

částka zhruba výše 11,4 milionů korun (loni 

10,6 milionů). 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe

Druh podpory Sazba 2014 Sazba 2013

Oddělená platba za cukr 382,25 Kč/t 357,29 Kč/t

Oddělená platba za rajčata 954,25 Kč/t 887,68 Kč/t

Platba na chmel 9 207,53 Kč/ha 5 002,40 Kč/ha

Platba na brambory pro výrobu škrobu 19 670,44 Kč/ha 11 991,80 Kč/t

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 2 750,62 Kč/VDJ 1 504,20 Kč/VDJ

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby 1 375,31 Kč/VDJ 752,10 Kč/VDJ

Platba na tele masného typu 15 214,35 Kč/VDJ 11 649,50 Kč/VDJ

Platba na bahnice, případě kozy pasené na travních porostech 3 505,11 Kč/VDJ 1 861,30 Kč/VDJ
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česká bašta

Ani my jsme tam jako mediální partner 

nemohli chybět a prostřednictvím snímků 

jsme se snažili zachytit nádhernou atmosfé-

ru skutečně vydařeného dne.

Hned dopoledne jako první z pozvaných 

hostů odstartoval tento veletrh dobrého jídla 

a pití senátor Jan Veleba, který vloni z pozi-

ce prezidenta AKČR podpořil první ročník. 

Letošní byl druhým v pořadí a určitě měl ten 

správný říz a glanc. Tolik dobrot na jedné, byť 

dost velké ploše se hned tak nevidí a co tepr-

ve ty vůně, které zvaly opozdilce. A zatímco 

dospělí ochutnávali, děti měli připravený 

zábavný koutek s hradem a skluznami, ale 

i s uměleckým zázemím. Mohly si totiž nechat 

pomalovat obličej a změnit se tak na různá 

zvířátka. Každý si tak přišel na České baště 

na své a obdarováni byli jistě i ti, co se z něja-

kých důvodů nemohli zúčastnit, rodinní pří-

slušníci neodjížděli totiž s prázdnou a dostalo 

i na „ochutnávače“ následně doma.

„Tímto projektem chceme připomenout 

odvěkou českou řemeslnou tradici, její his-

torii i současnost. Snažíme se vyzdvihnout 

a ukázat kvalitu a originalitu, vzdát poctu 

těm, kteří jsou hrdi na své výrobky, historii 

řemesla, firmy. Vyrábějí skvělé, kvalitní a ori-

ginální produkty. Dlouhodobá strategie je 

zaměřená na vyhledávání zajímavých regio-

nálních výrobců a osvětu v kvalitě potravin 

mezi zákazníky,“ řekl jeden z organizátorů 

České bašty během jednotlivých vstupů 

zástupců města Kolín, Jiří Linka. K dobrému 

pití a jídlu a po celý den vyhrávaly kapely.

Eugenie Línková

Foto Martin Bouška

Přes 40 vystavovatelů nabídlo v polovině září, přesně v sobotu 13.9., na Karlově náměstí 
města Kolín návštěvníkům úžasnou podívanou. Pod stánky a stany se k ochutnávkám, 
nákupům a k zakousnutí v rámci velkého jarmarku s názvem Česká bašta nabízely dobroty 
od rodinných potravinářských firem hned z několika regionů. Ne náhodou hlavní aktéři 
této úžasné sešlosti nazvali celou akci setkáním klobás, jitrnic, koláčů, ale i českého piva 
s obyvateli České republiky. 

Česká bašta 
bodovala letos v Kolíně podruhé

Mošty z Polabí nebyly zdaleka jediným nabízeným nápojem na České baště

Štrůdelník, rodinná firma z Kolínska dokázala návštěvníkům nabídnout 
hezkou palertu štrůdlů odlišených mnoha náplněmi

Kvalitu uzenin a sýrů rodinných malých firem z Kolínska ocenil i senátor 
Jan Veleba

Husí játra nabízela firma Františka Töpfera, bratra známého herce

České uzeniny i na asijském trhu

Slovo dalo slovo a za týden už se s fotografem proháníme po Bečvárech 

a jejich okolí, kde rodinná firma Antonína Jiruše sídlí. Má jednu výrobnu 

s prodejnou a týdně vyprodukuje něco přes tunu zboží. Co je dobré, je 

i žádané a tak se brzy zpráva o chutných domácích uzeninách roznesla 

po širokém okolí a majitel firmy už musí uvažovat o rozšíření kapacity.

Rodinu Jirušů ale zdaleka nezaměstnává jen řezničina. Vlastní sto 

hektarů luk a pastvin, pěkné stádečko sportovních koní a taky stáj skotu 

masného plemene. Tyto dvě „disciplíny“ zase zvládá brilantně manžel-

ka, která dělí pracovní den mezi práci ve stáji, dále u koní buď jejich 

krmením, hřebelcováním, tréninkem nebo u malého syna. 

Jak jsme si mohli všimnout, na co tito mladí lidé sáhnou, vše má svůj 

pevný řád a pořádek zdomácněl jak v řeznickém provozu, tak v ze-

mědělském hospodářství. „Na dovolenou musíme vždy někam do za-

hraničí, jinak bychom si neodpočinuli,“ směje se mladý řezník, který 

v tandemu s manželkou neví jinak po celý rok, co je to nicnedělání.

Až při prohlídce rodinného alba jsme se dozvěděli, že tito mladí lidé 

byli i nějaký čas ve světě za prací. Učili ve Vietnamu jednoho podnikatele 

dělat správné uzeniny a porcovat maso podle jeho anatomických částí. 

„Před dvěma roky jsme se zcela náhodou setkali na jedné akci s viet-

namským inženýrem, který v Praze vystudoval strojní fakultu. Po řadě 

let strávených v ČR se rozhodl vrátit domů a podnikat v potravinářství. 

Technické vzdělání sice měl, ale co to potravinářské? Pozval nás a my jsme 

se vypravili učit Vietnamce v jejich domovině české řezničině. Mise to byla 

úspěšná a my ji ještě po dalším pozvání zopakovali ve Španělsku a pak 

i v Irsku,“ svěřil se s další pracovní stáží v zahraničí Antonín Jiruš. Svou prá-

ci umí a tak proč se o léty posbírané zkušenosti nepodělit s lidmi z dalších 

zemí, kde si našeho řeznického řemesla velmi váží. Namísto třítýdenní 

dovolené tedy s manželkou pracovali, až letos si řekli dost a se synem 

odletěli k moři, skutečně odpočívat a chvíli opravdu nic nedělat.

Eugenie Línková

Foto Martin Bouška

Na České baště nás senátor Jan Veleba zavedl ke stánku s logem Řeznictví a uzenářství 
Antonín Jiruš. „Zaujala mne upoutávka, že toto zboží je bez škodlivých Éček. Chtěl 
jsem vysvětlení, co tím má pan Jiruš na mysli,“ řekl senátor. Stejně jako jemu i nám se 
dostalo vysvětlení, co vše v párcích, špekáčcích, či dalších uzeninách, ale i jitrnicích 
být nemusí. Byla řeč o různých stabilizátorech, potravinářském barvivu, dusitanech,ale 
i strouhance, soji a dalších přídavných doplňcích, jimiž hmota v kutru nabývá, ale chuti 
ani zdraví to není moc k dobru.

Antonín Jiruš ve své výrobně v Bečvárech

česká bašta

Mladý skot má vše, co k dobrému růstu potřebuje

MASNÁ VÝROBA ROSTĚNICE, a. s.CE,, a aa... s.s.s.

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
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Předání ocenění získaných v 6. ročníku 

soutěže konané pod záštitou Milana Ště-

cha, předsedy Senátu Parlamentu ČR se 

konalo 22. října v Rytířském sále Senátu 

Parlamentu ČR.

Chuť – specifikum soutěže

Na potravinářském trhu je výrobků, včetně 

novinek opravdu přehršel. Je z čeho vybí-

rat, v každé potravinářské kategorii je škála 

nabídky přebohatá a je jen na spotřebiteli, 

co upřednostňuje. Zda si vybírá jenom pod-

le ceny, nebo také podle chuti. 

Soutěží a testů kvality vycházejících z této 

nabídky je také mnoho. Soutěž o značku 

Česká chuťovka je však mezi nimi jedinou, 

která má jako rozhodující kritérium hodno-

cení právě chuť.

Trocha poučení

Na otázku „Co je to chuť?“ asi každý z nás 

odpoví odlišně a není se čemu divit. Je to 

parametr velmi subjektivní ovlivněný často 

i dlouhodobou zkušeností, představou či 

názorem. Kromě toho někdo k chuti může 

přidat i vliv vůně, vizuálního dojmu, struk-

tury, atd. V každém případě chuť spojená 

s pohledem na daný pokrm v nás vyvolává 

pocity libé, někdy hraničící až s přejídáním. 

Zjednodušeně řečeno existuje pět zá-

kladních chutí: hořká, sladká, slaná, kyselá 

a umami.

Každá z nich je vnímána určitou částí 

jazyka. Sladká chuť se běžně spojuje s chutí 

cukrů, ale ty lze také nahradit náhradními 

sladidly. Hodnocení chuti, ale hlavně vůně 

mají velmi dobře propracované vinaři. Ti 

však tvrdí, že k serióznímu hodnocení vína 

je třeba se „propít“. Teprve potom je možné 

mít radost z jeho konzumace. To samé platí 

pro čokoládu a další a další potraviny. Samo-

zřejmě, lze se najíst, ale je třeba mít z jídla 

radost.

Hodnotitelská komise

I z výše uvedených důvodů v hodno-

titelské komisi 6. ročníku České chu-

ťovky pracovali nezávislí  odborníci, 

kteří s hodnocením chutí potravin mají 

celoživotní zkušenosti. K nim zcela jistě 

Soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2014“ se již definitivně zapsala do seznamu 
soutěží a akcí pořádaných na podporu výroby a konzumace 
českých potravin.

Česká chuťovka
garantuje skvělou chuť

česká chuťovka

patřili Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. – 

ředitelka VÚ potravinářského Praha, v.v.i. 

– předsedkyně komise, prof. Ing. Jana 

D o s t á l o v á ,  C S c .  –  V Š C H T  Pr a h a , 

doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.- ČZU 

Praha, Ing. Milan Chmelař – ředitel VOŠES 

a SPŠ potravinářských technologií, Praha, 

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – ředitel 

pražské veterinární správy a další. Od-

borným garantem soutěže byl Výzkumný 

ústav potravinářský Praha, v jehož sídle 

se anonymní senzorické hodnocení při-

hlášených výrobků uskutečnilo.

Česká chuťovka 2014 

Teprve chuť korunuje každou potravinu 

včetné té české! Samozřejmým před-

pokladem u potravin, které se přihlásily 

do soutěže, byla jejich kvalita, zdravotní 

nezávadnost a jejich český původ. Že se 

vyplácí o ocenění bojovat potvrdila i le-

tošní účast řady nejen „noviců“, ale i již 

osvědčených „chuťovkářů“, kteří již soutě-

žili a sklidili vavříny v dřívějších ročnících.

Smyslem obou soutěží – České chuťovky 

a Dětské chuťovky – je také podpora správ-

né výživy prostřednictvím osvěty mezi spo-

třebiteli, výrobci a distributory jako nedílné 

součásti zdravého životního stylu.

Generálním partnerem České chuťovky 

je již tradičně skupina COOP a také ob-

chodní řetězec SPAR ČOS, letos se k nim 

přidala i skupina Ahold. Přibyli i další 

partneři, kterým není podpora chutných 

českých potravin lhostejná. Spořitelní 

družstvo Artesa, které připravilo pro účast-

níky soutěže zvýhodněnou nabídku úvěrů 

a Hotel Jalta v Praze, který má zájem 

na skloubení výtečné gastronomie s vyni-

kajícími českými potravinami. 

Dětská chuťovka 2014

Je všeobecně známo, že dětský jazyk má 

podstatně více chuťových receptorů než ja-

zyk dospělce. Snad i proto všechny děti mi-

luji sladké pokrmy a nápoje a samozřejmě 

jejich protipól osolené usmažené hranolky. 

Není proto divu, že vedle již zavedené 

soutěže Česká chuťovka, existuje její mladší 

sestra Dětská chuťovka. 

Letos již počtvrté dětská porota slo-

žená z členů Dětské tiskové agentury, 

studentů SPŠ potravinářských techno-

logií v Podskalské ulici a žáků 5. ročníku 

ŽŠ Londýnská v Praze 2 zhodnotila chuť 

potravin určených jejich výrobci pro děti. 

Sloganem této poroty je „O dětech, pro 

děti, ale především s dětmi“, z kterého je 

zřejmé, že o přidělení značky skutečně 

rozhodovaly děti.

Kromě toho je třeba zdůraznit i další 

důležitý aspekt Dětské chuťovky – jako 

nástroje pro zvýšení zájmu mladé generace 

o potravinářský obor. Zájem dětí o některé 

potravinářské obory setrvale klesá a tak 

reálně hrozí, že v budoucnu budou chybět 

například kvalifikovaní řezníci a další po-

travináři. K letos dětmi oceněným potravi-

nám v soutěži Dětská chuťovka 2014 patří 

například Trojhránek (BEAS, a.s.), Pařížský 

dort s malinami (CAFÉ CHARLOTTE), Gran 

Moravia Mini Snack (ORRERO a.s.), Krůtí ESO 

párečky (UZENINY BETA). Jen výrobky ozna-

čené značkou Dětská chuťovka byly senzo-

ricky skutečně hodnoceny dětmi a odrážejí 

tak věrně jejich chuťové preference. 

Soutěž ve výsledcích

Na slavnostním vyhlášení výsledků 6. roč-

níku soutěže o značku Dobrý tuzemský 

potravinářský výrobek Česká chuťovka 

2014 a Dětská chuťovka 2014 převzalo 

plakety a diplomy opravňující pyšnit se 

značkou Česká chuťovka 2014 celkem 47 

výrobců, kteří uspěli s 82 výrobky. Značku 

Dětská chuťovka pak může od letoška 

používat 19 českých potravinářů pro 23 

svých výrobků. Obě soutěže mají jednu 

zvláštnost. Mají své vítěze, ale nemají 

poražené. I letos byly všechny přihlášené 

výrobky do soutěží výborné a již samotná 

účast v nich může spotřebitelům mnohé 

naznačit.

Titulem Rytíř české chuti byl dekorován 

František Horák z pivovaru Svijany za zá-

sluhy o české pivo a nepřehlédnutelný 

zvuk svijanského piva.

Trendy

V soutěži hodnocený sortiment výrobků 

byl i letos bezesporu velice rozsáhlý. Jenom 

považte, že porotci museli ochutnat výrobky 

z kategorie cereálních, mléčných, masných, 

piva, nealkoholických nápojů a ostatních po-

travinářských výrobků. Přitom nejpočetnější 

kategorií byly masné výrobky. To je opravdu 

při vší úctě k mnoha lahůdkám situace 

na  „zkažení“ žaludku každého porotce!

Navzdory tomu, se zdá, že i do gastro sek-

toru pomalu a jistě vstupuje retro styl. Jenom 

pro příklad které oceněné masné výrobky se 

k němu přiblížily: Taliány břežanské (MASOJI-

KO), Královské škvarky (MASPRO), Pečená se-

kaná Premium (STEINEX), Havelská maceška 

(Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH), Šunka 

z komína (UZENINY BETA). Patří sem i Retro 

puding v prášku s příchutí banán a karamel 

(AMYLON) nebo Ovocný knedlík plněný 

borůvkami a Ovocný knedlík plněný meruň-

kami (KNEDLÍKY LÁZNIČKA). Zda se jedná 

jenom o inspiraci v názvu, či stejné nebo ino-

vované receptury výrobků zůstává otázkou. 

Zkušenosti s prodejem některých z nich 

však ukazují, že si je zákazníci pamatují a rádi 

se k nim vracejí. Pro pěstitele ovoce je jistě za-

jímavé, že opět přibyli další výrobci ovocných 

moštů a nektarů a to převážně směsných, 

vytvořených smícháním moštu jablečného 

s červenou řepou, bezovým květem, jahoda-

mi, mrkví či muchovníkem olšolistým. 

To však podtrhuje smysl a cíl soutěže, kte-

rým je hledání a nabízení zajímavých chutí 

ať již pokrmů, či nápojů. 

U všech soutěžních kategorií je zřejmé, 

že prostoru pro iniciativu, nápady a hlavně 

nové chuti je zde stále dost. Pro výrobce po-

travin je také důležité se naučit s oceněním 

marketingově pracovat, tedy náležitě ho 

prodejně využít. Samotné ocenění prodej 

výrobku nezvýší. Konzumenti se o něm musí 

dovědět. To je zcela jistě úkol i námět pro 

příští rok této soutěže, která je velkým pod-

nětem k zamyšlení všem věkovým skupinám 

nad tím, jaké potraviny konzumujeme a také 

k tomu, abychom si pěstovali správné stra-

vovací návyky.

Michal Vokřál
Ing. Vendula Treflová – jogurt La Formaggeria 
borůvka (Orrero) – Česká chuťovka

Chalupářská klobása (Beskydské uzeniny) – 
Česká chuťovka

Jaroslav Muška- tři ocenění Česká chuťovka pro 
nektary (Zemcheba)

Pařížský dort s malinami ( Café Charlotte ) – 
Dětská chuťovka

Sedlčanský Selský Hermelín (TPK) – Česká chuťovka

Retro puding v prášku (Amylon) – Česká chuťovka

Královské škvarky (Maspro) – Česká chuťovka

Gran Moravia Mini Snack (Orrero) – Dětská chuťovka

Kolekce cukroví ( ZD Partutovice ) – Česká chuťovka Část dětské poroty
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11. Kontrola času

Není to tak dávno, kdy heslem dne bylo: 

čím rychleji, tím lépe. Dnes je to díky 

trendu, který spočívá v návratu k jedno-

duchým a přírodním procesům, právě 

naopak: pomalé vaření, nízké teploty. 

12. Potraviny budoucnosti 

Produkty se ve všech aspektech přizpůso-

bují digitální revoluci.

Konzumenti z ekonomicky vyspělých 

zemí kladou jednoznačný důraz na zvy-

šování bezpečnosti a kvality produko-

vaných potravin, a právě tímto směrem 

byla zaměřena i většina prezentovaných 

inovativních řešení. Z prezentací firem 

byl zřejmý zvyšující se podíl aplikací vě-

deckotechnických poznatků do nových 

funčních výrobků. Výzkum je většinou 

orientovaný na využívání nových surovin 

přírodního původu a nových technolo-

gických postupů, které mají za následek 

atraktivnější organoleptické vlastnosti 

tradičních potravin vyžadovaných spo-

třebiteli.

V expozicích většiny vyspělých států 

byl zdůrazňován význam potravinářství 

jako základní společenské oblasti, která 

podstatnou měrou formuje spokojenost 

a zdraví obyvatelstva. Z početných dis-

kusí mezi zástupci jednotlivých států 

vyplynul jednoznačný trend zvyšování 

finančních prostředků do nezávislého, 

státem podporovaného výzkumu, jehož 

cílem je objektivní hodnocení nutričních 

ukazatelů existujících i nových výrobků 

potravinářského průmyslu.

Další ročník mezinárodní výstavy potravin 

SIAL se bude konat v Paříži 16. - 20. října 2016.

MVDr. Soňa Nitrayová PhD.

Doc. RNDr. Ján Rafay PhD.

vědečtí pracovníci NPPC 

(Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum)

výstavy

Česká kniha získala 
nejvyšší ocenění v Paříži
V sídle OIV – Mezinárodní organizace pro révu a víno – 
v Rue Aguesseau v Paříži, sousedící s Elysejským palácem, 
proběhl koncem října slavnostní ceremoniál předání 
výročních cen OIV autorům oceněných knih.

V kategorii Ekonomie vína zvítězila kniha 

JUDr. Luboše Bárty, MBA, Public relations 

a marketingová komunikace v obchodu 

s vínem, kterou vydalo počátkem roku na-

kladatelství Radix. 

Cenu Luboši Bártovi předal generální ře-

ditel OIV Jean-Marie Aurand. Dr. Yann Juban, 

náměstek generálního ředitele OIV dodal: 

„V tomto případě bylo rozhodnutí komise 

jednomyslné. Být ta kniha vínem, dostalo 

by velkou zlatou medaili. Mezinárodní or-

ganizace pro révu a víno oceňuje nejlepší 

publikované práce, které poskytují originální 

vědecké přístupy a poznatky s mezinárod-

ním významem v oblasti vinohradnictví 

a vinařství již od roku 1930. Práce hodnotí 

skupina odborníků - vysokoškolští profesoři, 

vědci, historici a novináři. Blahopřeji k tako-

vému ocenění!“ 

V Praze v současné době startuje v Busi-

ness Institutu profesní vzdělávací program 

MBA Public relations a marketingová ko-

munikace v obchodu s vínem. Tato kniha je 

jeho hlavním studijním materiálem. „Dou-

fám, že díky vysokému ocenění OIV se nám 

podaří najít vydavatele i pro její mezinárod-

ní verzi,“ uvedl mimo jiné ve svém vystou-

pení během slavnostního aktu Luboš Bárta.

V minulosti toto ocenění získali profesor 

Kraus, profesor Šamánek a docent Pavloušek. 

 (zub)

SIAL – největší výstava potravin 
na světě

My jsme tento veletrh navštívíli v rámci 

řešení projektu "Zdravá výživa pro zdravé 

životní funkce" (ZDRAVIE č. 26220220176) 

na základě podpory operačního programu 

Výzkum a vývoj, financovaného z Evropské-

ho fondu regionálního rozvoje zaměřeného 

na přenos poznatků a technologií získa-

ných výzkumem a vývojem do praxe. Cílem 

projektu je v rámci spolupráce podniku 

a výzkumného pracoviště vyvinout nové 

produkty založené na využití biologicky 

aktivních látek, které by přispěly ke zlep-

šování zdraví a kvality života obyvatelstva. 

V tomto ohledu nabízel SIAL mnoho nápa-

dů a inspirace.

Tato mezinárodní výstava je největší vý-

stavou potravin na světě a dává mož-

nost objevit nové inovativní potravinářské 

výrobky, postupy a řešení. Na výstavě, 

rozdělené do 19 sektorů, prezentovalo 

svoje nové produkty 6 500 vystavovatelů ze 

105 zemí. Organizátoři věnovali i tento rok 

inovativním postupům významnou část 

výstavních kapacit, kde formou kulatých 

stolů, workshopů, diskusních fór a propaga-

ce nejzajímavějších výrobků zdůrazňovali 

význam aplikací vědeckovýzkumných vý-

sledků při produkci potravin.

V pavilonu inovací bylo pod názvem 

"Today's trends" představeno 12 součas-

ných hlavních trendů v oblasti výroby 

a spotřeby potravinářských produktů:

1. Střídmost a kontola 

Spotřebitel by měl kupovat jen tolik potra-

vin a jídla, kolik skutečně spotřebuje, ušetří 

tím peníze a neplýtvá jídlem. Důraz se kla-

de na zachování tradic, návrat ke společné 

rodinné večeři.

2. Denně malé potěšení 

Sortiment potravinářských výrobků, které 

poskytují malé potěšení a spotřebitel si je 

může dopřát i přes těžkou ekonomickou 

situaci a klesající kupní sílu.

3. Jídlo jako ochrana

Potraviny, které jsou prospěšné pro udržení 

dobrého zdraví - funkční potraviny a výrob-

ky, které nezpůsobují potravinovou intole-

ranci a alergie.

4. Čas na změnu

Nové výrobky, které svou chutí, texturou, 

obalem apod. lákají spotřebitele k náhradě 

tradičních produktů.

5. Živé výrobky

Výrobky, které jsou „živé" a takové zůstanou 

až do doby spotřeby.

6. Speciální balení potravin 

Produkty, speciálně navržené a balené tak, 

aby vyhovovaly měnícímu se životnímu 

stylu spotřebitele.

7. Pomoc spotřebiteli 

Produkty, které pomáhají spotřebiteli roz-

hodnout se pro rychlý a správný výběr 

nebo dokonce diktují jeho volbu. 

8. Spotřebitel producentem

Produkty, které umožňují spotřebiteli domácí 

přípravu jídla. Tyto produkty mají tři výhody: 

potěšení z přípravy jídla, záruku bezpečnosti 

a úsporu vyplývajícící z domácí přípravy.

9. Humánní a lokální

Spotřebitel si kupuje místní produkty, čímž 

pomáhá výrobcům ve svém regionu. Nižší 

náklady na dopravu produktů se odrážejí 

ve vyšší kvalitě životního prostředí.

10. Exotika 

Nové exotické produkty s detailnějším 

popisem původu, kontrolované z hlediska 

jejich složení.

Jubilejní padesátý ročník 
výstavy Salon International 
de l'Agroalimentaire (SIAL), 
který si prohlédlo více než 
150 000 návštěvníků, se konal 
v Paříži od 19. do 23. února 
2014 s výzvou „oslavme 50 
let inovací“.

Ve francouzském pavilonu na SIALu vévodila 
Eifelova věž

Veletrh Sial navštívil i český ministr zemědělství Marian Jurečka, na snímku uprostřed s doprovodem.
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potravinářských firem. Jak uvedla zástupkyně společnosti 

Martina Bauerová, o tyto potraviny je velký zájem a po-

čet firem, které nabízejí tímto způsobem v kamenných 

obchodech Našeho Gruntu své zboží, roste. Návštěvníci 

mohli ochutnat domácí buchty a koláče, vynikající chleba 

a uzeniny. Podporu této myšlence, nabízet nejen na far-

mářských trzích, ale k tomuto účelu vybudované prodejní 

síti, přišli vyjádřit i senátor ing. Jan Veleba a z AKČR ing.

Jaroslava Nekvasilová. Zástupci AG Blatná, kteří vystavovali 

na agrosalonu zemědělskou techniku tímto gestem dali 

najevo sounáležitost zemědělců s potravináři, kteří třeba 

i v malém zhodnocují jejich produkci.

Dvoustranu připravila Eugenie Línková

Fota Martin Bouška

Země živielka

Sounáležitost zemědělců 
a potravinářů na Zemi živitelce
Čtvrtkem, v posledním srpnovém týdnu, odstartoval na Výstavišti v Českých Budějovicích 
ministr zemědělství Marian Jurečka 41. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. 
Ministerstvo zemědělství pro její návštěvníky připravilo například informační akci 
o bezpečnosti potravin, semináře pro odborníky a ministr ocenil také vědecké pracovníky. 
Výstava trvala do 2. září. 

„Považuji Zemi živitelku za jednu z nejdů-

ležitějších akcí, která propaguje dobrou 

práci našich zemědělců a potravinářů a se-

znamuje s ní i veřejnost. Byl bych rád, kdyby 

napomohla zvýšit prestiž zemědělského 

povolání mezi lidmi, protože je to činnost, 

která zajišťuje nejdůležitější potřeby,“ řekl 

ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Při zahájení výstavy předal ministr Ju-

rečka novým držitelům certifikáty národ-

ní značky kvality KLASA. Udělil také Ceny 

ministra zemědělství pro mladé vědecké 

pracovníky a Ceny za nejlepší realizovaný 

výsledek výzkumu a experimentálního 

vývoje.

Ministerstvo zemědělství mělo na vý-

stavě vlastní informační stánek a expozici 

v pavilonu Z. Ta seznamovala návštěvníky 

s Programem rozvoje venkova, který 

umožňuje čerpání evropských dotací 

například na investice do zemědělských 

podniků nebo na podporu mladých ze-

mědělců. (Věnujeme se tomu na dvou-

straně uvnitř čísla)

V informačním stánku mohli návštěv-

níci získat údaje o činnosti jednotlivých 

odborných úseků ministerstva, které 

se týkají potravin, dotací nebo lesního 

hospodářství. Dozvěděli se i podrobnosti 

o práci Státního pozemkového úřadu, 

Svazu pěstitelů chmele ČR a dalších re-

sortních institucí. 

Pro spotřebitele přichystalo Minister-

stvo na neděli 31. srpna Den zdraví o bez-

pečnosti potravin. Program byl zaměřený 

i na děti školního a předškolního věku. 

Nejmenší návštěvníci se mohli po celou 

dobu trvání výstavy zúčastnit zábavných 

soutěží s lesnickou tematikou. 

„Děti školního i předškolního věku by 

se měly seznámit s přírodou a také se 

zemědělstvím, protože významně ovliv-

ňuje krajinotvorbu i zachování druhové 

rozmanitosti,“ uvedl Marian Jurečka. 

Ve spolupráci se Státním zemědělským 

intervenčním fondem zajistilo Ministerstvo 

prezentaci výrobců oceněných značkami 

kvality KLASA a Regionální potravina. 

Zajímavou prezentaci své činnosti 

přednesla na agrosalonu v propůjčených 

prostorách AG Blatná poblíž pavilonu 

Z i společnost s názvem Náš Grunt. Ta 

provozuje po celé České republice více 

než 20 obchodů s potravinami z farmář-

ských provozoven a od menších rodinných 

Exponáty oceněné „ZLATÝM KLASEM S KYTIČKOU“
Kofola a.s., Krnov 
UGO Mrkev Jablko 1l 
100% ovocno-zeleninová šťáva z mrkve a jablka

Na stánku ministerstva zemědělství se mezi magazíny a bulletiny s agrární tematikou poprvé objevil 
i Potravinářský obzor

Ing.Pavel Pastorek, ředitel Templářských sklepů 
Čejkovice s nejvyšší trofejí ze Země živitelky

Zástupci více než 20 četné sítě kamenných 
obchodů z Našeho gruntu ve spolupráci se 
ZD Blatná nabízeli na Zemi živitelce zdravé 
potraviny z rodinných firem

Na agrosalonu v Českých Budějovicích nemohl chybět ani stánek s müsli 
tyčinkami od zemědělců z Úsovska

Otec a syn Kořínkovi, oba Tomášové, zase nabízeli návštěvníkům veletrhu 
další druhy stoprocentních ovocných šťáv z plodů z vlastních sadů

TOKO AGRI a.s., 
Ovocňák pyré Jablko-hruška 

Exponáty oceněné „ZLATÝM KLASEM“
Templářské sklepy Čejkovice
DIAMOND COLLECTION 
Tramín výběr z hroznů 2012
-------------------------------------------------
COOP Centrum družstvo Praha 
výrobce: Chocoland a.s., Kolín
Dolcezza Arašídová pomazánka 340g
-------------------------------------------------
COOP Centrum družstvo Praha 
výrobce: Choceňská mlékárna s.r.o.,Choceň
RANKO Smetanový jogurt bílý 380g

MASO UZENINY PÍSEK, a.s., Praha
Hoštické párky 
--------------------------------------------------
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s. 
ČERNORYBÍZOVÉ 
víno z černého rybízu
--------------------------------------------------
Jowiš spol. s r.o. 
Výšovice
Jowišanka originál Reny koření



32 Potravinářský obzor  2/2014

rybářství

Miliardová podpora rybářům

Zaměření dotací bude širší, nově 

o ně budou moci požádat začínající ry-

báři nebo podnikatelé, kteří chtějí na-

příklad nakoupit rybochovná zařízení. 

Kam se budou směrovat tyto žádosti 

a zřejmě i s tím související podnikatel-

ské projekty?

V rámci opatření Podpora nových chova-

telů bude podpora směrována do produk-

tivních investic souvisejících se zřizováním 

podniků akvakultury a nákupem potřeb-

ných zařízení. Pro všechny podniky akva-

kultury je podpora Operačního programu 

Rybářství zaměřena zejména na:

Produktivní investice do akvakultu-

ry přispívající ke zvyšování konkurence-

schopnosti podniků akvakultury s cílem 

zachování tradiční akvakultury a činnos-

tí navazujících, důležitých pro udržení 

a rozvoj hospodářské, sociální struktury 

a životního prostředí (jsou to například re-

konstrukce sádek).

Diverzifikace činností podniků akvakul-

tury prostřednictvím rozvoje doplňkových 

aktivit s cílem dosažení výrazného posílení 

ekonomického potenciálu (Týká se to 

rybářské turistiky a s tím související např. 

výstavby nebo modernizace ubytovacích 

a restauračních zařízení).

Investice do recirkulačních zařízení 

a průtočných systémů včetně líhní s dočišťo-

váním. Investice budou směrovány do mo-

dernizace stávajících či nových zařízení pro 

produkci ryb šetrných k životnímu prostředí 

a podporujících snižování negativních vlivů 

na životní prostředí a zvyšování účinnosti 

využívání zdrojů. (Je to příkladně vybudová-

ní recirkulačního odchovného zařízení).

Investice do rozšíření, vybavení, moder-

nizace podniků a výstavby zpracoven, které 

zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu 

akvakultury na trh. (Týká se to příkladně 

zlepšení technologické úrovně chovu ryb 

a manipulace s rybami, instalace energetic-

ky úsporného chladicího zařízení, pořízení 

nařezávačky svalových kůstek atd. Do to-

hoto opatření se mohou přihlásit i zpraco-

vatelé ryb).

Aktivity spojené se zakládáním organiza-

ce producentů a přípravou a realizací plánů 

produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou 

hlavním prvkem Společné organizace trhu 

za účelem zajištění správné funkčnosti orga-

nizace producentů a přispění k plnění cílů 

Společné rybářské politiky.

Týká se podpora i možných a potřeb-

ných rekonstrukcí již zastaralých rybo-

chovných zařízení?

Ano, i s tím se počítá. Dotaci z Operačního 

programu Rybářství lze poskytnout na ob-

novu intenzivních akvakulturních systémů 

(recirkulační a průtočné systémy s dočišťo-

váním) i tradičních rybochovných zařízení 

(Například je to výměna starého výrobního 

zařízení za nové, nákup nových zařízení, re-

konstrukce objektů atd).

V minulosti s podporou chovu a kon-

zumu sladkovodních ryb byla spojena 

i velmi nevydařená reklama, kterou na-

konec ve své závěrečné zprávě kriticky 

zhodnotil NKÚ. Počítá se i v tomto pří-

padě s tím, že souběžně poběží na tento 

segment produkce určitá kampaň?

Z Operačního programu Rybářství se plánuje 

realizace komunikačních a propagačních 

kampaní pro produkty akvakultury a infor-

mačních kampaní zlepšujících povědomí 

veřejnosti o odvětví akvakultury. Takto kon-

cipované marketingové aktivity by měly být 

zejména zaměřené na ochutnávky produktů, 

prezentaci úpravy rybích produktů a výchovu 

ke zdravé výživě zejména u mladé generace.

Co podpora konzumu ryb, v němž 

stále za ostatními státy velmi pokulhá-

váme?

Již v současném programovém období se 

Česká republika zaměřila zejména na osvětu 

veřejnosti v souvislosti se zdravotními bene-

fity spojenými s konzumací sladkovodních 

ryb. Snažili jsme se v souladu i s preferencemi 

veřejnosti prezentovat zejména úpravu ryb, 

jejich skladování, přípravu s vyzdvihnutím je-

jich snadného zařazení do jídelníčku v průbě-

hu celého roku, například i v letních měsících 

při grilování, zařazení uzené ryby a dalších 

inovativních produktů, které čeští producenti 

uvádějí na trh.

Spotřeba sladkovodních ryb bude i nadále 

podpořena marketingovými projekty zamě-

řenými na popularizaci sladkovodní akva-

kultury. Věříme, že nově se zapojí do těchto 

aktivit i organizace producentů, které mohou 

vznikat a čerpat podporou právě na oblast 

organizace trhu, balení, propagaci a další ak-

tivity usnadňující dostupnost sladkovodních 

ryb na domácím trhu.

Mohou se hlásit o dotace i zpracovate-

lé ryb a to nejen sladkovodních?

Určitě, už v současném období byl kladen 

důraz na vyšší kvalitu a objem zpracovaných 

projektů, které usnadní a zkrátí přípravu 

konečného pokrmu, Podporovaly se nákupy 

technologií, ale i revitalizace již nevyhovu-

jících provozů, včetně zlepšení podmínek 

zaměstnanců v těchto provozech. Budoucí 

program bude zaměřen zejména na nákup 

a vývoj vysoce inovativních technologií a je-

jich zavádění do praxe a to zejména šetrných 

k životnímu prostředí včetně nakládání s od-

pady a na investice zlepšující bezpečnost, 

hygienu, zdravotní a pracovní podmínky.

Způsobilým příjemcem dotace pro opat-

ření Investice do zpracování produktů je hos-

podářský subjekt, tj. fyzická nebo právnická 

osoba , která provozuje nebo vlastní jakýkoliv 

podnik vykonávající jakékoliv činnosti souvi-

sející s jakoukoliv fází produkce, zpracování, 

uvádění na trh, distribuce a maloobchodního 

prodeje produktů rybolovu a akvakultury. To 

znamená, že i zpracovatelé ryb.

S chovem ryb je to stejné jako s pro-

dukcí v zemědělství. Provází jej i řada 

rizik a kalamit jako jsou otravy ryb che-

mikáliemi, choroby, záplavy atd. Neuva-

žuje ministerstvo o vytvoření rizikového 

fondu s přispěním částky peněz z těchto 

dotací nebo s příspěvkem na pojištění?

V případě propuknutí nákazy lze využít tzv. 

Emergency fund, ze kterého lze obdržet 

finanční prostředky v době propuknutí ná-

kazy, či jiných možností zprostředkovaných 

Generálním ředitelstvím pro námořní záleži-

tosti a rybolov a Generálním ředitelstvím pro 

zdraví a ochranu spotřebitele v souvislosti 

s plány eradikace.

Po diskuzi s odborníky bylo vyloučeno 

z podpory „pojištění akvakultury“ a to i z dů-

vodu nízké absorpční kapacity a případného 

narušení trhu pojištění vzhledem k jeho 

velikosti. Ostatní zmiňované faktory jako 

povodně a chemické havárie nelze z fondu 

podporovat, a to i s ohledem na to, že se 

nejedná o sanační prostředky, ale o dotace 

zaměřené jednoznačně na podporu rozvoje 

akvakultury, její konkurenceschopnosti a vyš-

ší produkce.

Eugenie LínkováVláda schválila v polovině října Operační program Rybářství 2014 – 2020, který jí 
předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Rybáři a producenti ryb dostanou v příštích 
sedmi letech přibližně 1,1 miliardy korun, zatímco v předešlém období 2007 – 2013 to 
bylo 975 milionů korun. Čeho se bude konkrétně podpora týkat, na to nám v rozhovoru 
odpověděla náměstkyně pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Ing. Jaroslava 
Beneš Špalková z MZe.

a producentům ryb

Náměstkyně pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku Ing. Jaroslava Beneš 
Špalková z MZe
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Zvláště v době adventu si připomínáme chutnost 
českých kaprů a jejich přínos zdraví

332/2014  Potravinářský obzor 
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Se zástupci tří oceněných firem jsme hovo-

řili a zajímavosti spojené s jejich podniká-

ním přinášíme v reportážích.

Zastavení první u firmy 
Frigoprima Mikulov

Společnost vznikla v roce 1991 jako ro-

dinná potravinářská firma se zaměře-

ním na mrazírenství a zpracování zeleniny 

a mořských ryb. V současnosti má dva zá-

vody. Jeden na zpracování mražených moř-

ských ryb. Druhý na zpracování drůbežího 

masa. Do obchodní sítě dodává mražené 

a chlazené výrobky, ale mimo jiné i smaže-

né kuřecí výrobky (řízky, miniřízky, stripsy 

apod.), které si žádají hlavně výrobci baget. 

Ve vedení firmy stojí otec a syn - Ladislav 

a Radek Kolmačkovi. Ladislav Kolmačka 

v Mikulově vlastní také Jazz Art Gallery. 

Vývoz hotových výrobků 
z roku na rok roste

Z pohledu zpracování mořských ryb firma 

vyváží téměř sedmdesát procent do zá-

padní Evropy. Je to hlavně Švédsko, Ho-

landsko, Belgie a Německo. Vyrábí také pro 

slovenský trh a pro tuzemské obchodní 

partnery, včetně regionálních distributorů. 

V současnosti jsme jedním z největších vý-

česká chuťovka

znají své vítěze
Na slavnostním vyhlášení výsledků 
6.ročníku soutěže o značku Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek Česká 
chuťovka 2014 a Dětská chuťovka, které 
se konalo ve středu 22.října v Senátu 
Parlamentu České republiky v Praze si 
převzalo plakety celkem 47 výrobců, 
kteří uspěli s 82 výrobky. Značku Dětská 
chuťovka 2014 pak může od letoška 
užívat 19 českých potravinářů pro 23 
svých výrobků.
Seznam nejen těch letošních, ale i všech 
z předchozích let oceněných potravin, 
které dosud získaly tyto značky, lze 
nalézt na webu www.ceskachutovka.cz 

robců polotovarů na bázi zpracování zmra-

zených mořských ryb v České republice. 

Snad ve všech obchodních řetězcích 

v České a Slovenské republice se setkáte 

i s našimi drůbežími polotovary z kuřecího 

a krůtího masa, zásadně však ve zmra-

zeném stavu. Mimo Českou republiku 

na export dodáváme přes 30 % výrobků. 

A každoročně tento podíl zvyšujeme. „Do-

hromady vyrábíme celkem ročně přes 4 ti-

síce tun, jsme střední firma ,“ uvedl Ladislav 

Kolmačka. 

Závod, kde se zmrazené mořské filé 

a ryby zpracovávají, se může pyšnit mezi-

národním certifikátem IFS (International 

Food Standard) , který je značkou kvality 

řízení samotného závodu. Jako jeden 

z mála potravinářských firem v ČR má 

Frigoprima i velmi drahý speciální přístroj 

k potřebným rozborům suroviny z drůbe-

žího masa a hotových drůbežích výrobků. 

Je to automatický analyzér, který během 

několika minut (i s přípravou) je schopen 

určit podíl bílkoviny, vody, soli, kolagenu 

a tuku v mase a tím můžeme vyloučit ne-

standardní nebo nejakostní surovinu, při-

pravenou ke zpracování ve výrobě. „ Tímto 

požadavkem, hlavně od zahraničních 

obchodních partnerů, jsme se vyrovnali 

úrovní kontroly vstupních surovin a řízení 

jakosti ve výrobě západním výrobním fir-

mám“ řekl Kolmačka.

Vítěz Dětské chuťovky
- Kuřecí stripsy jemné

Ve zmíněné soutěži s názvem Česká chuťov-

ka, kde je i dětskou porotou určeno vždy ně-

kolik vítězných výrobků, které jim obzvlášť 

chutnaly, zvítězily Kuřecí stripsy jemné. Jde 

o zmrazený masný výrobek tepelně opraco-

vaný . „Potravina je určena k přímé spotřebě.

Vhodná pro všechny skupiny obyvatelstva 

od 3 let,“ uvedla Leona Konečná - techno-

log závodu. Doporučená příprava stripsů 

v domácnostech je následující.  „Zmrazené 

stripsy vysypeme na plech vy-

ložený pečicím papírem bez 

přítomnosti tuku a v pečící 

troubě vyhřáté na 180 °C ohří-

váme po dobu cca 8 minut, 

4 minuty vždy jedna strana 

a pak promíchat a otočit. Jako 

výrobce nedoporučujeme 

ohřev v mikrovlnné troubě,“ 

dodala Leona Konečná.

Proč je právě tento 
výrobek vhodný pro děti?

Stripsy jsou vyráběné z kuřecího prsního 

innerfiwletu marinovaného ve velmi jemné 

a chuťově vyvážené marinovací směsi, oba-

lený v těstíčku a speciální mouce. Výrobek 

kuřecí strips jemný splňuje přísná kritéria 

výživy. Je pro dětské tělo lehce stravitelný, 

má v sobě nízký obsah tuků, ale zároveň 

i mnoho bílkovin. Výrobek kuřecí strips 

jemný je příznivý i tím, že není vyráběn 

z mletého masa, ale je to krásný kus ku-

řecího prsního innerfiletu a jak je známo 

kuřecí prsa mají nižší obsah cholesterolu. 

Nedílnou výhodou je i to, že výrobek je již 

tepelně opracován a proto se jen vyloží 

doma z mrazničky a bez přítomnosti tuku 

se ve vyhřátě troubě ohřeje a je připraven 

ke konzumaci. Velkou výhodou tepelně 

opracovaného výrobku také je, že už se 

dále nepřipravuje ve fritovacím hrnci a ne-

absorbuje tak do sebe další dávku tuku. 

„Jako výrobci nedoporučujeme ohřev 

v mikrovlnné troubě a to z důvodů snížení 

jeho vysoké kvality. Výrobek v mikrovlnné 

troubě ztrácí svoji křupavost, masitá část 

mírně zgumovatí a obalovaná část navlhne. 

Kuřecí strips jemný je právě pro děti atrak-

tivní tím, že je křupavý, plný jemné chuti 

a v celé své tloušťce je měkký a určitě potě-

ší chuťové pohárky všech dětí a nejen jich. 

Tímto výrobkem chceme všem maminkám 

usnadnit práci v kuchyni, aby mohly svůj 

ušetřený čas trávit s dětmi a to právě při 

konzumaci tohoto našeho výrobku,“ dopl-

nila dále vedoucí výroby Jitka Krajčovičová. 

Výrobek kuřecí stripsy jemné se dají koupit 

v některých obchodních řetězcích v oddě-

lení mrazených potravin, dále se dají koupit 

v odděleních teplých bufetů.

Dětská pochoutka zaujala 
španělskou výpravu

O kuřecích stripsech jsme si povídali v jed-

né pražské luxusní restauraci a když došlo 

na záběry, stala se neuvěřitelná věc. Ladislav 

Kolmačka s Leonou Konečnou a Jitkou Kraj-

čovičovou si s diplomem a krásnou cenou 

vytepanou do skla postavili na stůl i plný 

talíř s touto pochoutkou. Měli jsme zájem 

ukázat snímkem našim čtenářům, o jakou 

dobrotu jde a alespoň touto formou ji přiblí-

žit. Najednou jako velká smršť ovládla velkou 

restaurační místnost skupina španělských 

turistů. Ti se začali rozmisťovat ke stolům 

kolem nás a jak je číšníci ve shonu usazovali 

s předáním jídelních lístků, ukazováčky ne-

jednoho ze Španělů začali mířit na náš talíř 

se stripsy s upozorněním, že právě tohle si 

chtějí objednat. Se smíchem jsme dali na-

jevo, že je to objekt našeho snímku a raději 

dobrotu hned sklidili, aby nedráždila chu-

ťové buňky asi dvacítky Španělů. A tak se už 

nemůžeme ani divit tomu, že pro děti jsou 

už nějaký čas tím pravým lákadlem, navíc se 

zárukou kvality.

S cennou trofejí, diplomem Dětské chuťovky a plným talířem stripsů se nám 
pochlubili na snímku zleva doprava představitelé závodu 01 společnosti 
Frigoprima Mikulov, vedoucí výroby Jitka Krajčovičová, ředitel Frigoprima 
Ladislav Kolmačka a hlavní technoložka Leona Konečná. 
 Foto Eugenie Línková

Kuřecí stripsy jemné – křupavá hotovka, snadná příprava bez tuku, jemná chuť, 
vhodná pro děti 
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Česká a Dětská chuťovka
www.frigoprima.cz

Kuřecí stripsy jemné  křupavá hotovka,

snadná příprava bez tuku, 

andělsky jemná chuť, 

vhodná pro děti ! 
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Zastavení třetí ve společnosti 
Masojiko
Na kvalitě se u výrobků 
rozhodně neprodělává
Kdo si potřebuje v Praze nakoupit kvalitní 

maso a uzeniny, má jedinečnou šanci přímo 

v prodejnách MasoJiko na jednotlivých 

stanicích metra a také v kamenných obcho-

dech, které jsou v různých částech Prahy. 

Na trase A je to hned na začátku ve sta-

nici Dejvická, na Hradčanské, na Můstku 

a pokračovat lze dál. Stačí jen vyjet nebo 

vyběhnout po schodech a už z dáli vidi-

telná cedule s označením MasoJiko láká 

zákazníky. Krásně vystavené maso, které 

prodavačky neustále doplňují, velký vý-

běr uzenin a příjemné chování personálu 

jsou prvním předpokladem spokojeného 

zákazníka. Druhým je ochutnávka doma. 

Pokud jde o uzeniny, jedním slovem paráda 

a to už hezký čas prakticky nejíme doma 

párky, špekáčky ani jitrnice nebo tlačen-

ku. Přestaly nám chutnat. Jednou jsme se 

odvážili ke koupi lákavě vypadajících Sta-

ropražských párků a Břežanských taliánů 

z důvodu, že jde o výrobek připravený bez 

účasti udírny a tím i zdravější. A právě tyto 

dva výrobky přivodily změnu a my jsme se 

tak zvaně chytli a čas od času si dopřáváme 

klasiky od našich řezníků. 

Co to je ale MASOJIKO z Dolních 
Břežan, jak hlásá cedulka?

Už delší čas nás zvědavost nutila přijít zá-

hadě s určitou záplavou těchto prodejen 

na stanicích metra, takzvaně na kloub. 

Není nic jednoduššího než internet, tam 

je u firem kontakt a tak záhy i samotné 

království našich masných dobrot navště-

vujeme. Neodradily nás ani různé objížďky, 

kterých je v Dolních Břežanech poměrně 

dost a v lesním areálů navštěvujeme cíl naší 

cesty, velký a moderní závod na zpracování 

masa. Jelikož budova nemá vysoký komín, 

jak je tomu běžně u masokombinátů, je 

jasné, že tady porážka není. Záhy nám tuto 

skutečnost potvrzuje i sám ředitel malo-

obchodu masokombinátu Dolní Břežany 

Maso Jiko Jan Mendl. „Surovinu, kterou 

nakupujeme od českých a zahraničních 

dodavatelů, u nás bouráme a z části masa 

vyrábíme uzeniny a masné speciality“, řekl. 

Představil nám ve stručnosti i historii toho-

to masokombinátu.

Favoritem jsou Břežanské taliány 
a Staropražské párky

Firma byla založena v roce 1994 panem 

Jiřím Kozojedem. Z počátku byla zaměřena 

pouze na prodej chlazeného drůbežího 

masa. Později, vlivem vývoje trhu, fir-

ma rozšířila prodej o segment červeného 

masa, vlastních uzenin a lahůdek. Díky 

neustálému rozšiřování vlastních prodejen 

a velkoobchodních zákazníků, byla v roce 

2006 zahájena stavba vlastního výrobního 

závodu, který byl dokončen o rok později, 

v roce 2007. Provoz, kam jsme měli mož-

nost nahlédnout, je vybaven nejmoderněj-

šími technologiemi, klade vysoké nároky 

na přísné dodržování všech unijních hygi-

enických a veterinárních předpisů. Firma 

je držitelem několika certifikátů a ohodno-

cení, naposledy to byla i soutěž s názvem 

Česká chuťovka, kdy si řezníci z Dolních 

Břežan v krásných prostorách Senátu ČR 

během slavnostního aktu převzali i diplom 

za nejvyšší kvalitu jednoho z výrobků. „Po-

kud u nás někdy nakupujete, za co byste 

nám dali cenu kvality,“ optal se jen tak ze 

zvědavosti ředitel Mendl. Jelikož při ob-

časných návštěvách těchto prodejen masa 

na trase metra A většinou nesmí chybět již 

zmiňované Břežanské taliány a nebo Staro-

pražské párky, jmenujeme především tyto 

dva výrobky.  „To jste se trefili a těší mne to,“ 

říká Jan Mendl, protože Staropražské párky 

si z České chuťovky odnášely diplom vloni 

a Břežanské taliány letos. Je vidět, že s před-

sedkyní poroty, ředitelkou Výzkumného 

ústavu potravinářského Slavomírou Vavrei-

novou máme stejný vkus a názor na kvalitu 

uzenin, což může jen těšit a jistě takových 

je nás v tomto případě víc. Nakonec velký 

zájem spotřebitelů o tyto břežanské uzeni-

ny jen jejich kvalitu potvrzuje. „Zajímá nás 

pohled zákazníka na naši nabídku a jemu 

vše podřizujeme, v mnohém jsme nekom-

promisní a to jak ve výrobě, tak na pro-

dejnách. A vzhledem k těmto přidaným 

hodnotám se nám daří produkovat výrobky 

té nejvyšší kvality a jakosti, na kterých se 

podílejí ti nejlepší řezničtí mistři v oboru,“ 

dodává ředitel Mendl.

„Našim firemním cílem je nadále expan-

dovat formou otevírání nových vlastních 

prodejen, zaujmout zákazníka moderním 

designem, kvalitní obsluhou a hlavně vy-

sokou kvalitou prodávaných produktů,“ 

Zastavení druhé u firmy Steinex
Rozmanitý svět chutí nabízí 
firma Steinex

Společnost Steinex se již od počátku pro-

filuje jako rodinná firma, jejíž tradice se 

předává z generace na generaci a neztrácí 

svůj charakter ani v prostředí globálního 

trhu. 

„Tvrdou prací se nám podařilo upevnit 

svoji důležitou pozici na trhu a značka 

STEINEX je již řadu let vnímána jako doda-

vatel kvalitních potravinářských výrobků 

při dodržování všech poctivých principů 

výroby a obchodu,“ říká Jaromír Steinhau-

ser, majitel firmy s výrobním provozem 

v Brně a rozrůstající se sítí vlastních prode-

jen především v jihomoravském regionu.

Recept na vítězství

Ostatně o kvalitě potravinářských výrobků 

z provozů této firmy nejlépe vypovídají 

letos opět získané další ceny z význam-

ných soutěží. Je to značka Klasa, Chuť jižní 

Moravy ze soutěže o nejlepší regionální 

výrobek Jihomoravského kraje a i další 

ocenění ze soutěží Česká chuťovka a Dět-

ská chuťovka. 

Recept na vítězství v těchto soutěžích 

je jednoduchý a Jaromír Steinhauser jme-

nuje, co vše se ve firmě 

na tom podílí. „Jednáme 

mezi sebou s respektem 

a úctou, snažíme se udr-

žet si spokojené zákaz-

níky vysokou kvalitou 

výrobků a služeb, vy-

tváříme dobré pracovní 

prostředí a posilujeme 

dobrou pověst firmy Stei-

nex.  Všechny v ýrobní 

kroky od nákupu masa, 

až po finalizaci v balírně 

a krájírně jsou stále pod 

kontrolou.”

Pět generací 
v oboru

Provoz firmy byl certifi-

kován IFS Food verze 6 

(International Featured 

Standard). Tento prestižní 

certifikát se uděluje jen 

na základě přísných me-

zinárodních kritérií pro 

výrobu potravin. 

Naším cílem je udržení 

a trvalý rozvoj dobrého 

jména Steinex a všech 

privátních značek a vý-

robků s ním spojených. 

Cílevědomě směřujeme 

k vybudování všeobecně respektované 

výrobní a velkoobchodní firmy STEINEX 

a.s. působící na českém trhu i v Rakousku 

a na Slovensku,“ říká majitel firmy, jejíž 

kořeny se datují do roku 1846.

„V potravinářském oboru pracujeme 

po pět generací a předávání receptur 

a zkušeností z generace na generaci je 

zárukou, že víme, jak na to. Už od roku 

1846 se datuje spojení jména Steinhauser 

s řeznickým řemeslem. Našimi předky 

byli majitelé malých masných krámů 

i soukromí výrobci uzenin nebo později 

mistři a vedoucí výroby v obřích národ-

ních podnicích. Dnešní generaci tvoří 

plně kvalifikovaní mladí lidé se vzděláním 

a zkušenostmi v zahraničí,“ uzavírá Jaromír 

Steinhauser.

Oba s manželkou trvají na zmiňovaných 

hodnotách a zdravá výživa je zavazuje 

k tomu nešidit, a vyrábět kvalitu. Mají ale 

ve svém portfoliu nabídky zajímavost, ne 

až tak typickou pro řeznický obor. „Nejsme 

jen výrobci kvalitních masných výrobků, 

ale také významným dodavatelem potra-

vinářského zboží s orientací na středomoř-

skou stravu, která je pozitivně hodnocena 

jako zdravá výživa,“ říká Hana Steinhause-

rová. Jsou to vyhlášené řecké a španělské 

pochoutky, se kterými se na českém trhu 

jinak nepotkáte. Mnohé z nich se rovněž 

hodí jako netradiční dárek při nejrůzněj-

ších příležitostech, v předvánoční čas 

nabízí sváteční stůl doplnění o netypické 

kulinární překvapení.

Tří řeznické firmy jsou na snímku z přejímání cen České chuťovky.Na snímku zleva je František 
Dolejší z Davle, majitel stejnojmenné firmy, Ladislav Francouz z Chrudimska i jeho firma nese jméno 
z příjmení a Hana Steinhauserová je s manželem Jaromírem vlastníkem brněnské firmy Steinex.
 Foto Michal Vokřál

Prodejna firmy MasoJiko ve stanici metra na Hradčanské Foto Martin Bouška

česká chuťovka

Vítězné Břežanské taliány  Foto Martin Bouška
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zpřesňuje vizi majitele a managementu 

firmy. Původní myšlenka byla dodávat kva-

litní výrobky do řetězců, to se ale z různých 

důvodů neosvědčilo a firma zvolila strategii 

vlastního prodeje ve svých prodejnách. 

Nejdřív se tak vybudovalo 7 provozoven 

v Praze a 4 v severních Čechách. Po jedné 

v Lounech a Teplicích, dvě jsou v Mostě. 

K sedmi pražským vloni přibylo dalších 7.

Portfolio výrobků stanoví majitel a jak 

se ukazuje, drží se striktně původních 

receptur. A pokud jde o samotné taliány, 

které v soutěži Česká chuťovka zabodovaly, 

v jejich tajemství receptury není nic řez-

níky převratného. Nesmí být v nich maso 

z letitých krav ani z přerostlých prasat, tím 

pak nemají onen někdy nepříjemný pach 

žluklého tuku. A když míchač ví, jak správně 

spojit masovou směs s kořením typickým 

pro tento druh výrobku, je na světě po-

choutka, kterou ocení každý zákazník stej-

ně jako velmi přísný porotce.

„Tak jako trváme na jakosti, chceme se 

odlišovat v prezentaci zboží. Co je na pul-

tě se musí líbit zákazníkovi a od otevření 

do zavření prodejny musí být stále plné 

pulty. Máme striktně určeno i jak se bude 

prezentovat zboží, jak vystavit maso a uze-

ninu. To vše má svá pravidla, ze kterých ne-

slevujeme. Máme své regionální manažery, 

kteří pravidelně vše kontrolují“, říká ředitel 

Mendl. To jsme si nakonec sami vyzkoušeli 

při pořízení snímků v prodejně Maso Jiko 

na stanici metra Hradčanská. Na požádání 

prodavačky, zda si můžeme udělat pár 

snímků v prodejně, vyšel ze zadních útrob 

prodejny jeden z nich a k fotografování 

nám dal souhlas.

Rozšiřují výrobu a počet 
prodejních míst

Filosofie, s níž majitel Jiří Kozojed se 

spolupracovníky vede firmu, je jasná 

a kvalita je ústředním tématem při sa-

motné výrobě i prezentaci zboží na pultě. 

Tito lidé jsou přesvědčeni o jediném, že 

na kvalitních výrobcích, kde je přesně ta 

surovina, jaká tam odjakživa má být a ne-

lze ji postupně měnit za různé levnější 

náhražky, se neprodělá. „Doba je taková, 

že lidi chtějí kvalitu, vždy budou sice i ti 

co sáhnou po levném párku, ale přibývá 

zákazníků, kteří jsou schopni si připlatit 

a kvalitu vyžadují,“ potvrzuje správnost 

cesty, kterou MasoJiko nastoupilo. „Ex-

pandujeme a to jak při zřizování dalších 

prodejních míst v Praze, tak v rozšiřování 

výroby v masokombinátu. O naše zbo-

ží je velký zájem, těší nás to i zavazuje 

a do dalších let jdeme s jasnou vizí, v ni-

čem zákazníka nešidit a nepolevit v kvali-

tě výrobků i služeb, vyplácí se to,“ uzavírá 

ředitel Mendl.

Eugenie Línková

A takhle vypadají poctivé Staropražské párky Foto Martin Bouška

česká chuťovka

Mají potravináři možnost snížit
riziko podnikání pojištěním?
Jak je tomu s pojištěním potravinářů nám v rozhovoru 
vysvětlil Jan Marek, z Odboru podnikatelského pojištění 
České pojišťovny

Díky tomu, že stát cíleně podporuje 

krytí rizik v zemědělství, už se neví 

tak přesně, jak jsou v potravinové 

vertikále na tom s pojištěním potra-

vináři. Co z vašich služeb nabízíte 

potravinářům?

Z pohledu pojištění majetku, není potra-

vinářství v zásadě ničím výjimečný obor. 

Je zde snad jen jedna odchylka, a to, že se 

jedná o potraviny a tedy suroviny, které 

poměrně rychle podléhají zkáze, pokud 

nejsou dodrženy technologické podmínky 

pro jejich skladování nebo zpracování. Tento 

problém může nastat v okamžiku poruchy 

chladicích nebo výrobních zařízení nebo 

také v důsledku výpadku energetických mé-

dií. Obě tyto varianty lze pojištěním ošetřit, 

samozřejmě záleží, jak je na to konkrétní 

závod připraven a jaká opatření v této situaci 

může přijmout (záložní zdroje energie, sig-

nalizace poruchy, apod.).

Není výjimkou, když na dálnici dojde 

ke kalamitě a převážené potraviny jsou 

srážkou kamionů zcela zničené. Jaké 

krytí škody nabízí v tomto případě Čes-

ká pojišťovna?

V tomto případě je důležité rozlišit, z jakého 

pohledu se na událost pohlíží: zda z pohledu 

dopravce, nebo majitele přepravovaného 

zboží.

Každý silniční dopravce přepravující náklad 

by měl být pojištěn pro případ, že způsobí 

na tomto nákladu škodu, a to pojištěním 

odpovědnosti silničního dopravce. Z tohoto 

pojištění jsou kryty škody, které je dopravce 

povinen nahradit podle příslušných právních 

úprav (nový občanský zákoník při vnitrostátní 

dopravě na území České republiky a Úmluva 

CMR při mezinárodní silniční dopravě). 

Přeprava potravin či jiného rychlekazitel-

ného zboží je u České pojišťovny plně kryta 

ze základního rozsahu tohoto pojistného 

produktu. Vzhledem k nutnosti okamžité 

likvidace v případě totálního zničení potra-

vin například po dopravní nehodě, Česká 

pojišťovna doporučuje dopravcům sjednat 

si i připojištění pro krytí finančních nákladů 

vynaložených na tuto fyzickou likvidaci vč. 

nákladů na přepravu potravin do místa této 

likvidace.

Pokud však dopravce za danou škodu 

neodpovídá nebo odpovídá pouze v ome-

zeném rozsahu podle váhového limitu 

v souladu s Úmluvou CMR, je zároveň ma-

jitelům převážených zásilek doporučováno 

pojištění přepravy zásilek, které taktéž plně 

pokrývá tyto typy škod, bez ohledu na po-

vinnost dopravce k jejich náhradě. 

Jak v případě krádeže dobytka, či 

v potravinářském provozu?

Krádeže, ať už se jedná o krádeže zvířat, 

strojů nebo i produktů, bohužel výjimkou 

nejsou. V produktu pojištění hospodář-

ských zvířat však i na tíživé riziko odcizení 

zvířat myslíme a v rámci pojištění je možné 

sjednat například odcizení skotu z pastviny. 

Tato možnost je pro chovatele skotu, kteří 

chovají zvířata celoročně nebo jen po část 

roku na pastvinách, které jsou ohraničeny 

funkčním elektrickým ohradníkem. Pod-

mínkou pojistné události je bezprostřední 

ohlášení na Policii ĆR, které je doloženo 

Usnesením o výsledku vyšetřování a od-

hlášení odcizeného zvířete na ústřední 

evidenci skotu. 

S krádežemi v masokombinátech a dal-

ších potravinářských provozech se statis-

ticky ve významné míře nesetkáváme tak, 

jako v jiných oblastech podnikání. Pojišťov-

ny obecně nemají pro potravináře speciální 

podmínky zabezpečení. 

Je nějaký speciální typ pojištění pro 

začínajícího potravináře?

Není.

V polovině října schválila vláda 

podpůrný program na další rozvoj ry-

bářství v ČR, zejména jde i o finalizaci 

produkce ve zpracovnách. I tam je ale 

velké riziko podnikání, v jakém smyslu 

se na pojišťovnu mohou obracet tito 

rybáři, zpracovatelé?

Podnikatelům, kteří se zabývají rybářstvím, 

je možné nabídnou standardní produkty 

pojištění majetku, odpovědnost a zeměděl-

ského pojištění. 

V rámci zemědělského pojištění je i pojiš-

tění ryb v rybnících nebo sádkách, kde jsou 

ryby shromažďovány na potřebnou dobu 

případně dalších rybochovných zařízeních.

Novinkou je chov ryb v bazénech, přičemž 

regulací podmínek lze zrychlit růst ryb. Pojiš-

tění ryb je individuální a je potřebné speci-

fikování chovu ryb včetně jeho technologie. 

Lze nějak pojistit riziko salmonel 

ve zpracovnách a vývařovnách? I s tím 

jsou spojené nejen velké finanční ztráty, 

ale i morální, kdy je poškozeno jméno 

firmy a to se daleko hůř napravuje, než 

je samotná likvidace potravin? 

Český pojišťovna nabízí v rámci pojištění 

odpovědnosti podnikatelů vč. pojištění po-

vinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadným výrobkem. Standardní produkt zahr-

nuje též škody či újmy způsobené rozšířením 

salmonely. Takto způsobené újmy tak není 

nutné speciálně připojišťovat. 

Je ale důležité poznamenat, že tímto pojiš-

těním se nekryje poškození dobrého jména 

společnosti.

Máte nějaká specifika pro pojištění 

proti požáru a vytopení závodu s potra-

vinami?

Speciální podmínky pro tato rizika nemáme, 

pouze pro případ vodovodních škod je povin-

nost ukládat zásoby potravin min. 12 cm nad 

podlahou, tedy na paletě.

Čím se vaše pojišťovna odlišuje v po-

travinářství od jiných pojišťoven?

Pojištění škod či újem způsobených vadným 

výrobkem, rozšíření salmonely je zahrnuto 

v základním rozsahu bez nutnosti dalších 

připojištění. Dále nabízíme pojištění škod či 

újem způsobených zvířaty.

 Eugenie Línková

pojišťovnictví
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Výrobky a služby, které získají právo použí-

vat některou ze značek v Programu Česká 

kvalita, musí v přísných testech akreditova-

ných zkušeben prokázat, že jsou nadstan-

dardně kvalitní, absolutně bezpečné pro 

spotřebitele a že splňují jak veškeré zákonné 

tak i nadstandardní požadavky stanovené 

Řídícím výborem Programu Česká kvalita. 

Díky průběžné kontrole ve výrobě i v ob-

chodní síti mohou zákazníkům garantovat 

špičkovou kvalitu nejen v okamžiku udělení 

značky, ale po celou dobu, na kterou bylo 

právo jejího užívání uděleno. Nabídnou tak 

nejen absolutní jistotu při nákupu spotřebi-

telům, ale udělená značka je pro firmu i vý-

bornou reklamou a nástrojem marketingu. 

„Program Česká kvalita, který naše minister-

stvo zaštiťuje, je jedním z nástrojů, jak ochránit 

spotřebitele před nekvalitními a zejména 

nebezpečnými výrobky na trhu. Důležitá je 

samozřejmě i kontrolní činnost ČOI, ale pre-

vence je vždy lepší, než represe. A dobrovolné 

nezávislé ověřování kvality umožňuje zákaz-

níkům bezrizikové nákupy a pro české firmy 

je dokladem vynikající úrovně jejich produkce 

a výbornou reklamou," říká Jan Mládek, mi-

nistr průmyslu a obchodu. 

Nejen na český, ale na celý evropský trh 

přichází velké množství výrobků, které ne-

splňují kvalitativní, a často ani nejdůležitější 

bezpečnostní parametry. Ty, které jsou zdra-

ví a životu nebezpečné, jsou monitorovány 

jednotným evropským systémem RAPEX, 

který soustřeďuje nálezy kontrolních orgánů 

v zemích EU. A přestože kontrolní orgány 

mohou prověřit jen zanedbatelné procento 

ze všech produktů na trhu, počet nahláše-

ných nebezpečných výrobků neustále roste.

„Výrobci a obchodníci zatím necítí dosta-

tečný tlak spotřebitelů na kvalitu a bezpeč-

nost nabízeného zboží. A dokud nebude 

existovat dostatečně silná poptávka po vý-

robcích označených Českou kvalitou, ne-

budou firmy dobrovolné ověřování kvality 

využívat. Přece jen pro získání značky musí 

uhradit náklady na testování v akredito-

vané zkušebně a i když to nejsou žádné 

závratné částky, tak žádný podnikatel 

nevydává rád víc peněz, než musí. Těch 

osvícených, kteří si uvědomují, že se jim 

investice do ověření kvality vrátí, je zatím 

bohužel málo," vysvětluje Robert Szurman, 

předseda Rady kvality. Ta spolu s Řídicím 

výborem Programu Česká kvalita a Institut 

pro testování a certifikaci oznámily zároveň 

přijetí značky "ITC certifikovaná kvalita" 

do Programu Česká kvalita. Pro české spo-

třebitele to znamená, že se jim dále rozšíří 

možnost nakupovat zboží a služby s objek-

tivně a nezávisle ověřenou kvalitou, což 

je zvlášť důležité v době, kdy dramaticky 

stoupá počet odhalených zdraví a životu 

nebezpečných výrobků na českém trhu.

Značka "ITC Certifikovaná kvalita" je urče-

na pro označování spotřebního zboží, které 

úspěšně projde přísnými testy nezávislé 

akreditované zkušebny, potvrzujícími jeho 

zdravotní nezávadnost, bezpečnost a nad-

standardní kvalitu. Přijetím do vládního 

Programu Česká kvalita získala tato značka 

garanci objektivity a nezávislosti, což zvýší 

její důvěryhodnost u spotřebitelů i marke-

tingovou hodnotu pro firmy, které ji pro svůj 

výrobek získají.

Význam nezávislého a objektivního zna-

čení kvality zejména u spotřebního zboží se 

v posledních letech výrazně zvyšuje. „Počet 

nekvalitních výrobků na trhu je dán zejména 

tlakem spotřebitelů na extrémně nízké ceny," vy-

světluje Zdeněk Juračka, viceprezident Svazu 

obchodu a cestovního ruchu ČR a předseda 

Řídicího výboru Česká kvalita. „Obchodníci se 

přizpůsobují tlaku zákazníků, a pokud prakticky 

jediným reálným kritériem je cena, jde logicky 

kvalita dolů. Osobně věřím, že informovanost 

spotřebitelů v budoucnosti bude zlepšovat 

i kvalitu nabízeného spotřebního zboží, podob-

ně, jako je tomu v posledních letech u potravin. 

A značky v Programu Česká kvalita mohou 

tomuto trendu velice pomoci," uzavírá Zdeněk 

Juračka. Aktuálně sdružuje Program Česká 

kvalita 20 značek kvality. V potravinářství 

se týká především zařízení a obalů.18 nově 

oceněných výrobků a služeb na Galavečeru 

s Českou kvalitou je samozřejmě jen kapkou 

v moři těch nekvalitních. Pokud jim ale spo-

třebitelé začnou dávat přednost a budou 

kvalitu důsledně vyžadovat, situace postupně 

bude měnit k lepšímu. Program Česká kvalita 

je důležitou částí této cesty ke kvalitě.

(zub)

Rada kvality ČR a Řídicí výbor Programu Česká kvalita 
uprostřed letošního listopadu oznámily předání dalších 18 
ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. 
Certifikáty opravňující k užívání značky Česká kvalita převzali 
zástupci oceněných firem na galavečeru pořádaném pod 
záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, premiéra 
Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka 
a místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. V době, kdy 
dramaticky stoupá počet odhalených nebezpečných výrobků 
na českém trhu, jsou tato ocenění nejen skvělou orientací 
pro spotřebitele při nákupu kvalitního zboží, ale i dokladem 
dobré práce českých firem, které jsou schopny dodávat 
produkty plně srovnatelné se světovou špičkou.

kvalita potravin

Program Česká kvalita
garantuje spotřebitelům jakost výrobků

Zdeněk Juračka (první zleva), viceprezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
a předseda Řídicího výboru Česká kvalita se 
zástupci Institutu pro testování a certifikaci 
na tiskové konferenci.
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Ing. Zdeněk 
Juračka opětovně 
zvolen do čela 
Skupiny COOP
31.10.2014 proběhly plánované 
volby nového předsedy Svazu 
českých a moravských spotřebních 
družstev (Skupina COOP) i dalších 
orgánů. Do čela byl opětovně 
zvolen Ing. Zdeněk Juračka. 

Zdeněk Juračka 

rovněž působí coby 

představitel Asoci-

ace českého tradič-

ního obchodu a je 

viceprezidentem 

Svazu obchodu 

a cestovního ruchu 

České republiky. 

O Andreji Babišovi se říká, že je největším 

sedlákem v zemi. Jeho Agrofert má sku-

tečně jednu z největších ploch zemědělské 

půdy koncentrovaných v soukromých ru-

kách. Vyrábí na ní zemědělské komodity 

a z nich velkou škálu potravin. Chybí mu 

už jen nějaký velký obchodní řetězec, aby 

potravní vertikála měla i svou koncovku, 

prodej tohoto zboží. V této své činnosti však 

Andrej Babiš nevidí smysl podnikání Ag-

rofertu a již před časem odmítl spekulace, 

že by nějaký český řetězec prodejen chtěl 

vybudovat. 

Nedávno o něm vyšla zajímavá kniha se 

14 rozhovory s názvem O Babišovi bez Ba-

biše. Jeho přátelé, spolupracovníci a man-

želka Monika Babišová o něm poutavě 

vypovídají a prozrazují i jaký je v soukromí , 

zda po sobě uklízí, jak myje nádobí a v čem 

je jednoduše normální chlap, jako každý druhý. Je tam i krásná věta Věry Čáslavské, 

která tvrdí, že mužům nad padesát let už tak nefandí, ale u Andreje Babiše udělala 

výjimku. Knížku autorů Karla Hanzelky, Kateřiny Kuchařové a Vladimíra Vořechov-

ského, jednoduše řečeno, stojí za to si přečíst.  (egi)

Na snímku Andrej Babiš při autogramiádě 
v pražském knihkupectví Daniel .
 Foto Eugenie Línková

O Babišovi 
bez Babiše

různé
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Jak vybírat kvalitní potravinu?
V odborné literatuře se uvádí, že výživa je nejvýznamnějším faktorem zevního prostředí, který 
ovlivňuje zdraví člověka a následně jeho délku a to až ze 40%.Výživa je základní podmínkou 
života, zajišťuje běh všech metabolických procesů, které probíhají v živém organismu.

Kdo z nás se vyzná v popisech a eti-

ketách a dokáže odlišit informace 

od marketingových výrazů?

Kde hledat kvalitu v potravině? Na co 

se soustředit při výběru potravin?

To byla hlavní témata, do kterých se 

pokusila zasvětit veřejnost na jedné 

z mnoha svých přednášek Prof. Ing. Jana 

Dostálová, CSc. z Vysoké školy chemicko-

technologické, Ústavu chemie a analýzy 

potravin v Praze. Jmenovaná na fakultě 

Potravinářské a biochemické technologie 

vyučuje předměty Potravinářské zbo-

žíznalství a Technologie přípravy stravy 

z pohledu zacházení s potravinami, aby 

výsledné pokrmy byly hygienicky ne-

závadné, aby měly co nejvyšší nutriční 

hodnotu a aby samozřejmě také lidem 

chutnaly. Věnuje se také potravinářskému 

zbožíznalectví, zejména významu jednot-

livých druhů potravin ve výživě a výživo-

vým doporučením.

Pokud je pravda výše uvedené tvrzení 

o významu výživy jako základní podmín-

ce života, je třeba objektivně uvést, že 

výživa působí na člověka nejen pozitivně, 

ale může působit i negativně. Zda je to 

tak, či onak o tom rozhoduje náš výběr 

potravin.Všichni máme zájem na tom, aby 

vliv výživy byl jenom pozitivní.

Z uvedené přednášky jsme vybrali ty 

nejzajímavější myšlenky.

Podle názoru Dostálové jsou s konzumací 

potravin spojena i zdravotní rizika. Těch 

hlavních je několik a je zajímavé srovnání 

jak jejich význam ( trochu zjednodušeně ) 

hodnotí odborníci a laikové.

Zdravotní rizika z potravin dle odborníků:

 složení stravy

 kontaminace potravin mikroorganismy 

a jejich toxiny

 přírodní toxické látky

 chemické kontaminanty

 potravinářská aditiva ( kód E )

Zdravotní rizika z potravin dle neod-

borníků:

 chemické kontaminanty

 potravinářská aditiva

 mikroorganismy

 výživa ( neinfekční onemocnění hromad-

ného výskytu, např. obezita )

 přírodní toxické látky

O kvalitě potravin lze diskutovat samo-

zřejmě dlouho a hodnotit ji podle růz-

ných hledisek.

1) legislativní hledisko – každý potravinář-

ský výrobek musí vyhovovat vyhláškám 

k zákonu o potravinách a tabákových 

výrobcích, kde jsou uvedeny tzv. komo-

ditní vyhlášky s danými limity, kterými se 

výrobci musí řídit.

2) spotřebitelské hledisko – tj. ocenění 

spotřebitelem, znamenající, že i výrobek 

vyhovující legislativě nemusí chutnat 

spotřebiteli z různých důvodů

3) hygienické hledisko – kontrolují státní 

kontrolní orgány např. SZPI, SVS, meziná-

rodní systém rychlého varování RASFF

4) výživové hledisko

5) senzorické hledisko

Etiketa – zdroj informací

Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů 

nečte etikety potravin, což je chyba, věno-

vala se přednášející v prvé části svého vy-

stoupení obecným informacím o etiketách 

potravin.

Na etiketě se lze dozvědět mnoho uži-

tečných informací. Čeho by si měl spotře-

bitel na etiketě hlavně všímat, resp. co je 

povinností výrobce zde uvádět:

 obchodní jméno výrobce

 datum použitelnosti – u výrobků s menší 

trvanlivostí (spotřebujte do:…), např. 

kysané mléčné výrobky, masné výrobky. 

Datum platí jen v případě dodržení teplo-

ty skladování.

 datum minimální trvanlivosti – u výrobků 

s delší trvanlivostí (konzervy). Po uplynutí 

uvedené doby je může prodejce prodávat, 

pokud zaručí jeho zdravotní nezávadnost.

 údaj o způsobu skladování a použití

 údaj o určení potraviny pro zvláštní výži-

vu (pro děti, sportovce, diety)

 údaj o složení potraviny podle použi-

tých surovin (v sestupném pořadí podle 

hmotnosti), ale receptura se tají

 označení šarže

 údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění 

zdraví lidí (obsah alergenů, náhradní sla-

didla, atd.)

Další údaje na etiketě patří do kategorie 

nepovinných údajů:

 energetická hodnota

 obsah živin (bílkoviny, sacharidy, tuky, atd.)

 výživová tvrzení

Bohužel řada spotřebitelů neví, co si pod 

jednotlivými termíny představit. Skutečností 

však je, že na řadě výrobků je uváděn údaj, 

který se vztahuje na jednu porci.

Přednášející upozornila posluchače na to, 

že někdy se uvádí, kolik jedna porce vyčerpá 

z denního příjmu procent z doporučeného 

denního množství. Porce ale bývají velice 

malé, takže se spotřebitel mylně domnívá, 

že vyčerpal jenom malou porci např. cukru.

V další části přednášky byly uvedeny 

výrobky, u kterých bychom si měli něčeho 

všimnout.

Informace v přednášce se týkaly másla, 

mražených krémů, vajec, šunky, pečiva, 

cereálních snídaní a tyčinek, brambor, čo-

kolády a křehčeného masa.

Stejně jako u másla byli posluchači in-

formováni o tom, jaké druhy uvedených 

potravin na trhu existují a čeho je třeba si 

všímat na jejich etiketě.

Máslo

je mléčný výrobek, který obsahuje výhrad-

ně mléčný tuk. Máslo má mít minimálně 

80% mléčného tuku. Na etiketě si může-

me přečíst, že si kupujeme:

 čerstvé máslo – podle trvanlivosti máslo 

do 20 dnů od data výroby ( má senzoric-

ké vlastnosti typické pro máslo )

 stolní máslo – podle trvanlivosti tj. skla-

dované máslo (3 měsíce až více než 1 rok)

 pomazánkové – stále ještě kontroverzní 

výrobek, vyráběný v ČR již 30 let ze zaky-

sané smetany. Má pouze nejméně 31% 

mléčného tuku (méně tuku než je stano-

veno pro máslo v EU), což svádí spotřebi-

tele k namazání silnější vrstvy výrobku.

Potraviny které, kupujeme, resp. jejich kva-

lita, jsou tématem, které zajímá stále více 

spotřebitelů. O výživě a potravinách však 

stále existuje celá řada mýtů. Není proto 

od věci si občas vyslechnout i přednášku 

odborníka, který v oboru pracuje a rád 

sdělí nejnovější poznatky.

Michal Vokřál

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. v rozhovoru s MVDr. Františkem Dolejším

kvalita potravin
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Jak ing. Oldřich Obermaier, jednatel TPK 

spol. s.r.o., do níž patří Pribina Přibyslav, Po-

vltavské mlékárny Sedlčany a TPK Hodonín, 

uvedl, francouzská společnost Bongrain 

patří celosvětově mezi největší zpracovatele 

mléka. Je lídrem na trhu sýrových specia-

lit. V ČR působí od roku 1992, kde jí patří 

zmiňované 3 mlékárny a na Slovensku je to 

mlékárna v Liptovském Mikuláši s názvem 

Liptovská mliekareň. Ve svých více než 80 

společnostech ve světě zaměstnává Bong-

rain přes 18 500 zaměstnanců. Byla založena 

v roce 1956 jako rodinná firma Jean-Noelem 

Bongrainem, který si francouzský trh získal 

sýrem Camambert s bílou ušlechtilou plísní. 

Byl umístěn v nápaditém obalu s názvem 

Caprice des Dieux, což v překladu znamená 

Rozmar bohů. Následovala série úspěchů 

na trhu a raketový vzestup firmy. Své mlé-

kárny má dnes v řadě zemí a není divu, že 

zajímavý výrobní program Pribiny zaujal 

francouzské majitele firmy Bongrain a dnes 

je to již 20 let, co je tento český závod 

členem velké mlékárenské rodiny, která 

se na českém trhu podílí svou výrobou ze 

třetiny. Přitom nejde o žádné zanedbatelné 

množství, v ČR se vyrobí ročně přes 100 000 

tun sýrů. A jen pro zajímavost, český spotře-

bitel sní za rok zhruba 17 kg sýrů.

Dosud, od svého vstupu do českého mlé-

kárenského průmyslu a jeho tří mlékáren, 

investovala firma Bongrain více než dvě 

miliardy korun. Mlékárny byly zastaralé, 

muselo se proto masivně investovat. Dnes 

se v nich ročně vyprodukuje více než 30 

tisíc tun sýrů. 

(egi)

rozhovor

Fámy a klišé o potravinách
společnosti nesvědčí
V mlékárenském byznysu se Oldřich Obermaier pohybuje celý profesní život. Před rokem 
1990 byl delší období ředitelem Výzkumného ústavu mlékárenského se sídlem v Praze a v této 
funkci pokračoval i po roce 89. Byl také 33 let tajemníkem Komitétu Mezinárodní mlékařské 
federace. Nyní je jednatelem TPK spol.s.r.o , do níž patří Pribina Přibyslav, Povltavské 
mlékárny Sedlčany a TPK Hodonín a zastupuje zájmy společnosti Bongrain v České republice 
a na Slovensku. Koho jiného než právě tohoto odborníka na mlékárenství se optat na to, co 
nyní hýbe trhem s potravinami.

Často z médií slyšíme názor, že kva-

lita potravin je špatná, ČR je popelnicí 

Evropy a máme malý výběr potravin. 

Co tomu říkáte, je to pravda?

Příslušné kontrolní orgány se u nás starají 

o zdravotní nezávadnost potravin velmi 

dobře.

Kvalitu potravin si ovšem musí zákazník 

hlídat sám. Obchodní řetězce pečlivě sledují 

prodejnost jednotlivých potravin a vyřazují 

z prodeje ty, které zákazníci nekupují. Dávají 

zákazníkovi to, co chce. 

V současném výběru potravin, širokém 

jako nikdy, si neumí vybrat jen opravdu 

zvláštní zákazník.

Vzpomínky na to, jak vypadal gothajský 

salám nebo Pribináček za dávných dob, si 

idealizujeme jen my, kteří s nostalgií vzpo-

mínáme na mládí. Že byl tehdy gothajský 

salám jeden ze dvou či tří salámů, které byly 

v řeznictví (často bez chlazení) k dostání 

a Pribináček měl 24 hodin záruku kvality, už 

jsme většinou zapomněli.

Výběr a kvalita potravin, které zákazní-

kovi nabízí dnes obchod, je srovnatelný 

s Evropou, a řeči o popelnici Evropy mohou 

vést jen novináři, kteří hledají negace a po-

travinám nerozumí. Ale buďme praktičtí: 

přece si podle svého rozumu a zkušenosti 

dovedeme vybrat, na co máme chuť, snad se 

dovedeme i orientovat v chaotických radách 

výživových poradců (kteří dnes objevují ne-

dostatky potravin, kterými se člověk živí jako 

biologických druh od nepaměti, např. škrob) 

a řídit se základní výživovou poučkou: jezte 

pestrou stravu a střídmě z bohatého stolu.

Jsou tu i zaručené zprávy, že v Ně-

mecku jsou potraviny levnější. Souhla-

síte s tím?

Podle Eurostatu máme páté až sedmé nej-

levnější potraviny v EU. Dříve, za centrálně 

plánované ekonomiky, jsme vydávali za po-

traviny 32 % průměrného příjmu, dnes 16 %.

K našim sousedům do Německa a Rakous-

ka jistě jezdí mnoho Čechů, tak ví, že čas 

od času se najde v akcích něco levnějšího, 

ale definovaný spotřebitelský koš je asi o tře-

tinu dražší než u nás. 

Co skandály s dovezenými potravi-

nami, vzpomínáte si? Bylo jich hodně 

nebo i to vidíte spíš jako přifouknutou 

bublinu?

Moc si nevzpomínám. Vy ano? Například 

na 1 % koňského masa v masových kulič-

kách v obchodech Ikea. Cílené zkoumání 

potravin inspekcí a Mendelovou universitou 

našlo problémy s medem a v jednom nebo 

dvou případech s vínem. Tedy nic moc.

Takových okrajových problémů bylo víc 

a byla jim dávána velká publicita, ale jediný 

skutečný problém s kvalitou byl metylalko-

hol, a to nemělo s dovozem nic společného.

Dobré i špatné potraviny umíme vyrobit 

u nás, v Německu i v Polsku. Ale tím, že vy-

tvoříme klišé o špatných dovozových potra-

vinách (které ovšem kupujeme, protože jsou 

kvalitní a polské často levnější), zákazníka, 

jak je vidět od nákupu potravin z dovozu 

neodradíme. 

Jaký je váš názor na obchodní řetěz-

ce, jimž se přisuzují velké marže?

Vydáváme za potraviny 16 % průměrného 

příjmu. Ministr zemědělství se obává po-

klesu cen potravin, ačkoli 30 % obyvatel se 

obává růstu cen potravin. Obchodní řetězce 

postavily obchodní centra, proti nimž jako 

chrámům konzumu mluví sociologové 

a marxističní filosofové. Dokud to nebyly, 

a nakupovalo se v malých krámech a malých 

samoobsluhách ve frontách na všechno, 

jsme se úvahami na dané téma nezabývali. 

Mnohdy jsme se ani nezabývali tím, co je to 

logistika a chladicí řetězec. Vybudování tako-

vých center, kde se dá nakupovat kulturně, 

bez shánění a bez front, něco stálo. V dnešní 

konkurenci 18 velkých obchodních řetězců 

některé nevydržely a odešly jinam, kde jsou 

první nebo druzí na trhu. Naše media hned 

zareagovala: ti lepší odešli a nám nechávají 

odpadky Evropy. Asi těžko, odešli ti, kteří tu 

prodělávali a jinde vydělávají. Zůstali ti, kteří 

jsou ziskoví i v našich podmínkách, Obchod-

níci vědí, kolik je spotřebitel ochoten zaplatit 

za zboží. Vědí to skoro stejně dobře, jako my 

zákazníci.

Jak se stanovují ceny?

Výrobní náklady plus marže u výrobce, cena 

plus náklady plus marže u velkoobchodu, 

cena plus náklady plus marže u maloobcho-

du a hle je tu cena na regálu. Kritizujeme 

marže obchodu: jsou příliš vysoké, měly by 

být spravedlivé. Co to ale je, spravedlivé ? To 

je nějaká ekonomická kategorie ?

Cena se tvoří dohodou mezi prodejcem 

a zákazníkem v okamžiku koupě, nemusí mít 

žádný vztah k nákladům a maržím. To vědí 

obchodníci dobře a proto máme potraviny 

tak drahé, jak máme. Obchod ví většinou 

dobře, zač a kolik je zákazník ochoten zapla-

tit, a když se splete, konkurence ho rychle 

zkoriguje. Státní administrativa se do toho 

často plete, ale vždy ke škodě zákazníka.

Jaký je váš názor na tezi, že v potravi-

nách bychom měli být soběstační?

Nejsme a nikdy v současném světě ne-

budeme. Soběstačná je jen severní Ko-

rea s hladomorem. K čemu soběstačnost 

v bramborách, když nebude benzin na jejich 

sklizeň a distribuci. K čemu soběstačnost 

v hovězím mase, pro které nebudeme mít 

dostatek krmiva. Tedy by bylo třeba být 

také soběstační v krmivech. Také mít oba-

lový materiál z vlastních zdrojů. Také ener-

gii a dopravní prostředky a zdroje na ně 

atd. V dnešním světě je to nemožné. Spíš 

bychom se měli zabývat tím, proč jinde 

ve stejných klimatických a geografických 

podmínkách umějí vyrobit potraviny levněji. 

Měli bychom vyrábět to, co umíme nejlépe, 

a za to si nakoupit to, co umějí nejlépe jinde. 

Knižním příkladem je Japonsko: bez přírod-

ních zdrojů, nakupuje potraviny za elektro-

niku a technologie. Nemá mléko, ale kupuje 

subvencované mléko z EU, kde ho vyrábíme 

dráž, než v Austrálii a na Novém Zélandě 

(vím, máme pro to své důvody). Teď se bojí-

me, jak nás po zrušení kvót převálcují impor-

téři mléka a mléčných potravin z Německa 

a Holandska. Prý se na zrušení kvót už léta 

připravují. A naši výrobci mléka a zpracova-

telé se nepřipravují?

Proč? Bojíme se německých (protože EU 

preferuje staré a velké členské země) i pol-

ských producentů (tady argumentace selhá-

vá...).Trochu sebevědomí, přátelé.

Ceny zemědělských surovin a potra-

vin musí stát dotovat, aby byly potravi-

ny levnější. Co tomu říkáte?

Jediný motiv, aby výrobce potravin uspěl 

v konkurenci a nabídl zákazníkovi kvalitní 

a cenově přístupné potraviny, je konkuren-

ce. A jaký motiv pro produktivní a konkuren-

ceschopnou výrobu má výrobce (čehokoliv), 

když mu bude pomáhat stát subvencemi 

stát? Postupně bez subvencí ztrácí konku-

renceschopnost a náklady na výrobu bude 

mít čím dál vyšší. Jinými slovy: připlaťme si 

z daní na drahou výrobu. Je ostatně známo, 

že slabinami našeho zemědělství je nízká 

produktivita a vysoká závislost na dotacích.

Potraviny a zemědělskou výroby dotuje 

celá EU, nemůžeme tedy zůstat mimo. Jde 

ovšem o pokřivení trhu a o jednu z příčin 

chudoby afrických států, které nemohou 

do ochraňovaného evropského trhu dovážet.

EU podléhá lobbystickým tlakům země-

dělců (polovina rozpočtu EU jde do země-

dělství, jako kdyby EU byla zemědělskou 

komunitou) a tak lze v zemědělství o trž-

ním hospodářství mluvit jen s velkou 

nadsázkou....

Eugenie Línková

Rodinná firma s obrovským trhem
Uvnitř areálu mlékárny 
Pribiny Přibyslav v Hesově 
na Havlíčkobrodsku je 
na zdi v průčelí výstižné 
připomenutí jejího 90.výročí 
a 20 leté koexistence 
s francouzskou společností 
Bongrain. 
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mlékařství

23. ročník Přibyslavských
mlékárenských slavností
Jako již tradičně se na začátku září uskutečnilo v Přibyslavi setkání výrobců mlékárenských 
produktů, především z oblasti Vysočiny. Slavnosti byly zahájeny ve středu 10. 9. tiskovou 
konferencí, kde proběhlo setkání výrobců se sdělovacími prostředky. 

Mlékárny zde měly možnost představit 

své novinky na trhu. Zúčastnily se tyto 

mlékárny: AGRO-LA Jindřichův Hradec, 

Bohemilk Opočno, Dvorský statek Ole-

šenka, Choceňská mlékárna, Jaroměřická 

mlékárna, Lacrum Velké Meziříčí, Luka 

Vysoké Studnice, mlékárna Olešnice, mlé-

kárna Polná, Orrero Tři Dvory, mlékárna 

Žirovnice, Polabské mlékárny, Statek Hor-

ní Dvorce, Moravia Lacto a Pribina-TPK. 

Přítomní výrobci zde zejména představili 

své inovace, které se týkaly nejen změn 

různých obalových materiálů, ale i zcela 

nové výrobky. Namátkově zde můžeme 

zařadit výrobky: čerstvé máslo roztíratel-

né ihned po vyndání z ledničky z Velkého 

Meziříčí, čerstvé mléko ve skle z mlékárny 

Bohemilk, Pribináček kávový a karamelo-

vý z PRIBINY-TPK. Byla zde rovněž zhod-

nocena současná situace nákupní ceny 

mléka a nastíněný předpokládaný vývoj 

v této oblasti. Za odborníky z řad mlé-

kárenství byli mimo jiné přítomni: Jiří 

Kopáček (předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského), Oldřich Oberma-

ier (zástupce mezinárodní mlékárenské 

federace), Dana Třísková (ministerstvo 

zemědělství), Tomáš Kreutzer (potravinář-

ská komora). V tento den se rovněž ko-

nala degustace mlékárenských výrobků, 

které se zhostili odborníci z řad pražské 

VŠCHT a zlínské Baťovy univerzity. Pře-

hled umístění jednotlivých produktů je 

v tabulce.

Především pro veřejnost pak byla urče-

na hlavní část mlékárenských slavností, 

která proběhla v sobotu 13. 9. O velký 

zájem ochutnat mléčné výrobky svědčila 

i dlouhá řada návštěvníků před vstupem 

na náměstí, která se nezmenšovala ani 

po 13. hodině. Všichni vystavovatelé vel-

mi vkusně představovali své výrobky. 

Po zhlédnutí výstavy mohli návštěvníci 

hlasovat, která prezentace příslušných 

mlékáren se jim nejvíce líbila. První místo 

získala „domácí“ mlékárna PRIBINA-TPK, 

druhé obsadila rovněž „místní“ kozí farma 

Olešenka a na třetím místě se umístila 

mlékárna Polná. Veřejnost jistě ocenila 

možnost nákupu vystavovaných výrobků 

na náměstí za snížené ceny. Neocenitel-

ným kladem této události je především 

seznámení veřejnosti s bohatou a kvalitní 

nabídkou mléčných produktů od tu-

zemských výrobců. Velký dík je nutné 

vyslovit nejen zúčastněným mlékárnám, 

ale rovněž i organizátorům přibyslavské 

radnice, kteří se již nyní zabývají přípra-

vami na další 24. ročník této ojedinělé 

mlékařské události.

Ing. Vladimír Čejna, Ph.D.

R&D project leader, PRIBINA-TPK

Mlékárenský den v Přibyslavi - hodnocení výrobků 10. 9. 2014

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky bodů

1 Choceňské TZATZIKI smetanové 180 g Choceňská mlékárna, s. r. o. 90,6

2 Čerstvý zákys z Ekoudržitelného řetězce 

Gran Moravia

ORRERO a. s., Tři Dvory 81,2

3 Jogurt bílý 3,5 % 1 kg Moravia Lacto a. s. , Jihlava 79,2

4 Zákys Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 78,8

5 Mléko plnotučné 3,5 % tuku Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 78,4

6 Bílý jogurt řeckého typu 200 g Bohemilk, a. s. , Opočno 77,2

7 Ovčí jogurt Statek Horní Dvorce s. r. o. 76,0

8 Čerstvé mléko 3,5 % 1l - PET Bohemilk, a. s. , Opočno 73,2

9 Milko Řecký jogurt (bílý, jahoda, borův-

ka, čokoláda)

Polabské mlékárny a. s. Poděbrady 72,2

10 Créme Fraiche Mlékárna Polná, spol. s r. o. 72,0

11 Kefírové mléko 1% 0,5 l Moravia Lacto a. s. , Jihlava 72,0

12 Čerstvé mléko 1,5 % 1l - PET Bohemilk, a. s. , Opočno 70,0

13 Syrovátka brusinka z Ekoudržitelného 

řetězce Gran Moravia

ORRERO a. s., Tři Dvory 67,6

14 Kozí syrovátka bio Dvorský statek Olešenka 61,8

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 

(včetně tavených sýrů), deserty

1 Roztíratelné máslo z Vysočiny Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 91,8

2 Lučina pro děti 100 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 87,8

3 Tvaroh plnotučný do buchet Luka, a. s., Vysoké Studnice 84,4

4 Ricotta speciale ORRERO a. s., Tři Dvory 82,6

5 Měkký plnotučný tvaroh na dezerty Luka, a. s., Vysoké Studnice 78,6

6 Tradiční pomazánkové šunka s osmaže-

nou cibulkou 150g

Jaroměřická mlékárna, a. s. 73,2

7 Pribináček retro edice 80 g 

(kávový & karamelový)

Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 72,4

8 Tradiční pomazánkové paprika s fefe-

ronkou 150 g

Jaroměřická mlékárna, a. s. 72,2

9 Tvarohový krém s čokoládou bio Dvorský statek Olešenka 64,8

10 Tvaroháček jahoda - banán Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 64,4

11 Tradiční tvaroh La Formaggeria ORRERO a. s., Tři Dvory 63,2

12 Tavený sýr smetanový Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 52,2

13 Tavený sýr s uzeným masem Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 52,0

3. přírodní sýry zrající

1 Král sýrů Hermelín 120 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 95,8

2 Moravský Bochník Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 93,2

3 Montana 45 % jemný ementál Moravia Lacto a. s. , Jihlava 93,0

4 Gran Moravia extra tvrdý dlouhozra-

jící sýr

ORRERO a. s., Tři Dvory 91,6

5 Král sýrů Hermadur 125 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 91,0

6 Zlatá Praha - porce cca 250 g Mlékárna Polná, spol. s r. o. 88,8

7 Eidamský salámový sýr 40 % tvs Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 87,6

8 Caciotta stagionata ORRERO a. s., Tři Dvory 82,8

9 Kolekce plátků 100 g (Horácký sýr 30 %, 

Farmářský sýr 30 %, Moravan 45 %)

Moravia Lacto a. s. , Jihlava 82,6

10 Zámecký sýr 45 % cihla cca 2,7 kg Jaroměřická mlékárna, a. s. 76,8

4. kozí a bílé sýry, speciality

1 Gouda zrající pod mazem - ovčí Statek Horní Dvorce s. r. o. 90,6

2 Čerstvý ovčí sýr Statek Horní Dvorce s. r. o. 90,0

3 Polotvrdý kozí sýr s kopřivou bio Dvorský statek Olešenka 83,8

4 Balkánský sýr nakládaný Mlékárna Polná, spol. s r. o. 75,4

5 Giuncata con la rucola ORRERO a. s., Tři Dvory 75,4

6 Matylda BIO Sýrové tyčky Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 74,6

7 Pastevecký čerstvý kozí sýr (bílý, uzený) Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 70,0

8 Mazák ovčí Statek Horní Dvorce s. r. o. 69,4

Degustační komise

Vítězná mlékárna - Pribina

Mixík a Piškotík 
nejsou jen svačinou dětí

Vladimír Čejna, vývojář z mlékárny Pribina 

Přibyslav z oddělení vývoje a výzkumu po-

tvrdil, že Pribináček je nejznámější smeta-

nový dezert pro děti. „Vyrábíme Pribináček 

vanilkový, s kakaovou příchutí , plus šest 

dalších a od roku 2006 rozšiřujeme tento 

sortiment o Piškotík,“ vysvětluje Čejna. Jde 

v podstatě o kombinaci piškotu a mar-

melády přelité krémem. „Naší chloubou 

z poslední doby je novinka Mixík s dvěma 

příchutěmi v jednom kelímku,“ doplňuje. 

Zejména u Piškotíku bylo složité vybrat 

ten nejvhodnější piškot, který by nevlhl 

a zachoval si po celou dobu stanovené 

trvanlivosti výrobku potřebnou kvalitu 

a konsistenci.“ Až pekárna v Lanškrouně 

nám splnila naše náročné požadavky. A že 

jsem před zavedením této výroby projel 

něco pekáren v naší republice,“ už dnes se 

smíchem dodává Vladimír Čejna. Připouští, 

že i jistým oříškem byl Mixík s dvěma bar-

vami a chutěmi krému. Mezi nimi je předěl 

a plnicí zařízení musí tuto přesnou hranici 

v kelímku zachovat, ani to nebylo jednodu-

ché vykoumat.

 V současné době se tento pracovník 

vývoje zamýšlí nad novým typem kelímků. 

„Máme už svou představu a na potravinář-

ském veletrhu Sial v Paříži jsme nedávno 

viděli potřebnou techniku, o níž máme už 

nějakou dobu své představy. V Pribině, jak 

je z těchto slov patrné, nechtějí příliš roz-

šiřovat tento program co do jiných druhů 

krémů, jde jim o modernizaci obalů. A to 

je nyní i zaměstnává ve vývojovém stře-

disku. Jak jsme slyšeli, o Pribináček a další 

varianty těchto mléčných výrobků jako 

je třeba i Pribináček tyčinka totiž nemají 

zájem jen maminky pro své děti. Je sku-

tečností, že 30 % konzumentů se rekrutuje 

i z řad mužů, pro něž 

například Piškotík 

jako dezert je luxu-

sem a sahají doma 

pro něj často do ledničky. „Zejména pro 

děti jsou ale mléčné výrobky nezbytností 

k jejich zdravému vývoji. Mléko je záso-

bárnou vápníku a do těla se jinak ve větší 

míře než z mléčných výrobků nedostane. 

U dětí předškolního věku jsou mléčné vý-

robky zvlášť důležité, kostní hmota se tvoří 

do 25 let. A tyto minerály sice nalezneme 

také v soji a nebo v máku, kterého bychom 

museli ale denně sníst čtvrt kila, aby se 

to vyrovnalo vypití jednoho litru mléka 

denně. A že mléko zahleňuje? To je opět 

nadsazené konstatování. Obecně platí, že 

trávicí trakt obsahuje hlen, přes nějž se pře-

nášejí živiny. V mléce na živočišný tuk jsou 

vázané vitamíny, nutné pro zdravý vývoj 

organismu. Stačí sníst denně čtvrt kila tva-

rohu nebo 100 gramů tvrdého sýra s prů-

měrnou tučností a příjem potřebných živin 

je vyřešený,“ stručně dává Vladimír Čejna 

za pravdu těm, co pití mléka a jedení mléč-

ných výrobků podporují.  „Proto je program 

„Mléko do škol“ tak důležitý a mléčné vý-

robky svědčí ale i lidem po padesátce věku. 

Tam zase hrozí postupné odvápňování 

kostí a s vápníkem mléko dodává tělu i po-

třebný vitamín D,“ uzavírá Čejna.

(egi)

V Pribině v oddělení vývoje najdete unikát. 
Po bývalých vlastnících je tam první 
speciální stroj na výrobu Pribináčku. Vnučka 
původních majitelů mlékárny jej našla 
na půdě rodinného domku. Historický klenot 
tak unikl likvidaci správci národního majetku, 
kteří živnostníkům zabírali v padesátých 
letech vlastnictví a většinou s ním pak 
nakládali velmi barbarsky.

mlékařství
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výroba mléka

Na Havlíčkobrodsku zahájila 
provoz největší mléčná farma
Koncern Agrofert uprostřed letošního září slavnostně otevřel největší mléčnou farmu v České 
republice. Nachází se v obci Uhelná Příbram na Havlíčkobrodsku a je součástí Zemědělské 
společnosti Vilémov. Farma má chovnou kapacitu až 1240 dojnic a po postupném rozjezdu 
výroby vyprodukuje denně až 30 tisíc litrů mléka. To bude směřovat k dalšímu zpracování 
výhradně do nedaleké Mlékárny Tatra Hlinsko, která je taktéž součástí koncernu Agrofert. 
Na farmě vznikne přibližně 30 nových pracovních míst. 

Farma pro chov dojnic s navazující bioply-

novou stanicí byla postavena na místě bý-

valého kravína z osmdesátých let minulého 

století, který prošel demolicí. Výstavba trvala 

rok a půl. Práce byly zahájeny v dubnu 2013. 

„Investice do výstavby nové farmy dosáhly 

hodnoty 300 milionů korun a měly by se 

vrátit nejpozději do deseti let, což bude závi-

set na vývoji ceny mléka na trhu,“ vysvětluje 

ředitel ZS Vilémov Tomáš Kunc. Generálním 

dodavatelem stavby je společnost Met-

rostav a dodavatelem technologií ustájení 

a dojení je společnost Farmtec, která rovněž 

patří do koncernu Agrofert.

Welfare zvířat byl jednou z priorit

Farma je vyprojektována a postavena podle 

nejmodernějších trendů a splňuje nejpřís-

nější normy pro chov zvířat. „Maximální 

ohled je brán na podmínky pro život zvířat, 

na takzvaný welfare, tedy na pohodu zvířat. 

V této oblasti je dokonce farma naddimen-

zována nad platné normy,“ dodává ředitel 

ZS Vilémov Tomáš Kunc. Na farmě bude ne-

přetržitý veterinární dohled 24 hodin denně.

Farma taktéž splňuje nejpřísnější normy 

vztahující se k životnímu prostředí a ke kej-

dovému hospodářství. Součástí farmy je 

bioplynová stanice, která zpracovává vypro-

dukovanou kejdu. Farma tedy funguje v tak-

zvaném ostrovním provozu, kdy bioplynová 

stanice slouží jako vlastní zdroj elektrické 

energie, tepla a ohřevu vody. 

Investor při výstavbě úzce spolupracoval 

s představiteli obce Uhelná Příbram. Místní 

obyvatelé a rodiny zaměstnanců si mohli 

mléčnou farmu prohlédnout s předstihem 

už během minulého víkendu. „Uvědomu-

jeme si, že výstavba znamenala pro obec 

do značné míry zátěž. Jsme rádi, že oby-

vatelé byli shovívaví. Můžeme se jim za to 

odvděčit alespoň vznikem třiceti nových 

pracovních míst. Obci jsme také věnovali 

hodnotné dary ve výši 300 tisíc korun. Šlo 

o interaktivní školní tabuli, prolézací zařízení 

na dětské hřiště a výzbroj místního hasičské-

ho sboru,“ uzavírá Tomáš Kunc.

Co kráva a den to 25 litrů mléka

Z pohledu mateřské organizace Agrofertu 

slova ředitele Kunce doplnil Jindřich Ma-

cháček. „Agrofert chová téměř 30 000ks 

skotu z toho 10 000 dojnic s průměrnou 

užitkovostí 9 500 l mléka za laktaci. Průměr-

ná denní dodávka na kus a den je 25 litrů 

mléka. Holding chová zároveň 2 600 krav 

BTPM (bez tržní produkce mléka)a zbytek 

tvoří mladý skot,” dodal Jindřich Macháček, 

ředitel zemědělské divizice Agrofertu.

Jak dále uvedl, Agrofert nelikviduje při 

vstupu do jednotlivých zemědělských 

podniků skot, ale racionalizuje výrobu tak, 

aby byla dlouhodobě ekonomická. Farma 

Uhelná Příbram je toho důkazem. „Dojnice 

jsou přesunuty z podniků AGF jmenovitě 

Poděbradská Blata a Křečhoř, které patří 

do subholdingu ZZN Polabí. V těchto pod-

nicích jsou stáje, které jsou zastaralé a bylo 

by třeba vynaložit finanční prostředky. 

Proto vznikla myšlenka sdružené investice 

AGF, ZZN Polabí, Cerea. Skot byl přesunut 

do moderní stáje, která splňuje komfortní 

ustájení, je umístěna v oblasti vysočiny, 

která je pro chov skotu vhodná. Další 

skutečností je přiblížení suroviny ke zpra-

covateli, což snižuje náklad na dopravu 

mléka a tím šetří životní prostředí,” uzavřel 

Macháček.

Moderní provoz z pozice čísel

Během prohlídky areálu v den zahájení 

provozu velkokapacitního kravína se majitel 

Agrofertu Andrej Babiš zastavil i u chlouby 

moderního provozu, u bioplynové stanice. 

A kdo měl zájem, mohl se od dodavatelů 

této stavby z Farmtecu dozvědět pár za-

jímavých čísel, souvisejících s provozem 

této zemědělské bioplynové stanice. Ta je 

posledním souborem staveb navazujících 

na kejdový provoz stájí.

Pár faktických údajů o bioplynové 
stanici

Bioplynová stanice Farmtec pracuje s výko-

nem 549 kW. Provedení stanice je GCF, což 

je systém fermentorů kruh v kruhu s integro-

vaným plynojemem. Kogenerační jednotka 

je zde GE Jenbacher. Zahájení stavby nese 

datum 5/2013 a takzvaný studený start 

proběhl o pět měsíců později. A provozova-

telé bioplynek ze zemědělské veřejnosti pak 

dostali ještě pár číselných informací, které 

jim napovědí jistě víc. Je to stávajících šest 

údajů, které jsme si poznamenali.

Výkon do současné doby = 97,4 %

Kogenerační jednotka Jenbacher: JMS 312 GS-B.L.

Elektrický výkon – 549 kW

Tepelný výkon – 605 kW

Fermentor kruh v kruhu – 36 m / 25 m / 6

Dvoumembránový integrovaný plynojem Ø 21

Technologie do stájí 

Bohumil Belada na slavnostním dni mluvil 

nejen z pozice viceprezidenta AKČR, kdy 

připomenul fakta k dosud vyjednaným 

podmínkám pro český agrární sektor v rámci 

společné zemědělské politiky EU a zmínil 

i určitý posun v tomto dění.

„Se současnou vládní koalicí bylo vyjed-

náno minimální financování z národních 

zdrojů na úrovni 25 %. Při převodu cca 4 % 

z prvního pilíře to celkově představuje 

výsledný, již relativně slušný roční objem 

zhruba 11,7 mld. Kč. Z této částky je smě-

rováno cca 1,4 mld. Kč/rok na podporu 

investic pro zemědělce a cca 600 mil. Kč/rok 

na podporu pro potravináře. Tyto finance 

jsou důležité pro zajištění rozvoje podniků 

a jejich konkurenceschopnosti,“ řekl Belada. 

Jako zástupce firmy Farmtec, která v areálu 

velkokapacitního kravína vybudovala mo-

derní bioplynovou stanici připomenul, že 

v dnešní době, kdy roste cena energie, by ji 

zemědělský a potravinářský sektor měl umět 

co nejefektivněji využívat, případně část své 

spotřeby i vyrobit. S tím počítá i velkokapa-

citní kravín v Uhelné Příbrami s bioplynovou 

stanicí o výkonu 549 kW. Farmtec byl ale 

také projektantem a dodavatelem technolo-

gií do stájí. Z řady z nich jmenujme alespoň 

ty nejvýznamnější.

Produkční stáje

Jsou zde novostavby stájí včetně paralelní 

dojírny a návazné bioplynové stanice. Cel-

ková kapacita farmy je 1200 ks krav. Jsou 

zde dvě čtyřřadé produkční stá-

je, s kombinovanou konstrukcí 

žárově zinkovaných ocelových 

sloupů a dřevěných lepených 

vazníků. Napájení pomocí nere-

zových vyhřívaných napájecích 

žlabů, dvouřadé uspořádání 

lehacích boxů, plocha lehacích 

boxů 3 m2 (+ 35 % nad normu), 

podélně spádované podlahy 

1%, nezastřešená hřebenová 

štěrbina, samopoutací zábrany 

po celé délce krmiště, komfort-

ní šířky krmného stolu a cho-

deb, výška otevřených bočních 

stěn 420 cm, šířka koridoru 

k dojírně 6 m.

Pro dostatečnou krmivovou 

kapacitu jsou zde vybudovány 

silážní žlaby na celkem 60 tis. 

tun krmení. Skladovací kapacita 

železobetonových jímek na ke-

jdu a digestát je 30 tis m3.

Porodna a rozdoj

15 skupinových porodních kot-

ců po 6 ks s možností samostat-

ného přístupu.

Dvouřadé boxové kotce pro krá-

vy v rozdoji.

Spádované podlahy ke středovému kanálu.

Cirkulační ventilátory.

Dojírna s čekárnou a přihaněčem

Na stáje navazuje objekt dojírny s čekárnou 

a přihaněčem. Je zde podsklepená para-

lelní dojírna FARMTEC 2 x 24 stání. Sklepní 

uložení potrubí s měřiči a příslušenstvím.

Separace proplachových vod do podzemní 

jímky

Otevřené boční stěny čekárny

Přihaněč se shrnováním kejdy

Měření nádoje s identifikací + pohybová 

aktivita

SW Farmsoft

Nepřímé chlazení mléka - silotank 

na 45.000 l mléka

Text a foto Eugenie Línková

Střihání pásky se účastnil i majitel Agrofertu a ministr financí Andrej Babiš, 
na snímku první zleva.

Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru poslanecké sněmovny 
parlamentu je na snímku první zleva v živé diskusi se zemědělci 
u bioplynové stanice.

Účast na zahájení provozu největší mléčné farmy v ČR přijalo velké množství 
zemědělců z celé ČR.

Pohled do moderní dojírny
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ze Švédska. Samozřejmě se prezentovali 

i čeští odborníci, kupříkladu Petr Roubal 

z Výzkumného ústavu mlékárenského 

s.r.o., Roman Láznička z firmy ECOLAB 

HYGIENE s.r.o., Zdeněk Rozehnal z firmy 

O.K: SERVIS Bio Pro, s.r.o., či Karel Tisoň ze 

společnosti Schoeller Alibert a další. 

Účastníky dvoudenní akce s bohatým 

i společenským programem byli vedoucí 

pracovníci našich mlékáren, neboť právě 

pro střední management z úseků výroby, 

techniky, technologie a řízení jakosti je kon-

ference určena především. 

Pro účastníky byl připraven přehledný 

sborník přednášek jako hodnotná pub-

likace a řada dalších materiálů. Během 

přednášek byli v jednacím sále a v okolních 

prostorách přítomni zástupci firem spjatých 

s oborem mlékařství se svými stánky s na-

bídkou produktů a služeb v oboru. Na sto-

lech nechyběly ani vzorky sýrů či jogurtů 

dokazující um našich výrobců. 

Jiří Novotný

foto: Kromilk a.s.

mlékařství

Kroměřížské mlékařské dny
opět s mezinárodní účastí
Ve dnech 17.-18. září se v Kroměříži konalo po dvou letech setkání odborníků v mlékařství 
za účasti více než 130 odborníků z České republiky, a mimo jiné též z Itálie, Švédska, 
Německa, Francie a Belgie.

Úvodními slovy pozdravili přítomné od-

borný garant již VI. ročníku akce, Ing. Jiří 

Kopáček, CSc, předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského a organizační ga-

rant Ing. Jan Tykvart, ředitel společnosti 

Kromilk Kroměříž. Za hostitelské město 

přivítal přítomné senátor a místostarosta 

Kroměříže Miloš Malý. S ohledem na jeden 

z bodů programu, a sice společenský večer 

se slavnostní recepcí v prostorách rotundy 

v Květné zahradě pohovořil o nedávno do-

končené rozsáhlé rekonstrukci nejkrásněj-

šího Libosadu na sever od Alp a jednoho ze 

skvostů Hanáckých Athén a pozval všechny 

na její prohlídku. 

Dvoudenní jednání konference se usku-

tečnilo v sále a přilehlých prostorách Střed-

ní školy hotelové a služeb v Kroměříži, kde 

bylo připraveno pro účastníky pohostinné 

zázemí včetně ubytovacích kapacit.

Politické problémy se dotýkají 
i mlékárenství

V úvodní přednášce uvedl Jiří Kopáček, 

že akce se koná v období vážných poli-

tických problémů týkajících se i mléká-

renství. Jedním z nich je ruské embargo 

na dovoz potravin, což se týká i mléčných 

výrobků z EU, druhým je zrušení letošní-

ho Světového mlékárenského summitu 

Mezinárodní mlékařské federace (IDF) 

v izraelském Tel Avivu z důvodu tam 

probíhajícího ozbrojeného konfliktu. 

Předseda svazu poté uvedl: „nicméně 

život jde dál a mlékárenství se jistě vypo-

řádá i s těmito problémy a bude se dále 

úspěšně rozvíjet. Mléko a mléčné výrobky 

zůstanou nadále významnou, a věřme , 

že i posilující součástí celosvětové výživy, 

a proto si tato vzácná potravina zaslouží 

trvalé pozornosti.“

Tématické bloky plné informací

V průběhu dvoudenního jednání byla 

přednesena celá řada hodnotných před-

nášek z tematických bloků zaměřených 

na hodnocení všeobecné situace na trhu 

s mlékem, na oblast technologie a mi-

krobiologie, vývoje nových produktů, 

laboratorní kontrolu, provozní hygienu 

a sanitaci, jakož i na připravované změny 

v potravinářské legislativě. Jmenujme jen 

namátkou vystoupení pana Roberto Braz-

zale z firmy ORRERO z Itálie na téma Udr-

žitelná ekonomika mlékárenství v Evropě 

či téma Globální inovační trendy v mléká-

renství pana Malina Thyrse Rosenquista 

Zaplněný sál v době konání mlékařských dnů

Ing. Jiří Kopáček, CSc. při úvodní přednášce

Přivítání účastníků v Květné zahradě

Účastnící konfernece si měli možnost 
prohlédnout zrekonstruovanou Květnou zahradu 
a strávit slavnostní chvíle s recepcí a programem 
v Rotundě 
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různé

BIZERBA zná řešení 
s novými etiketami

Žhavé téma-velikost etikety

„Vzhledem k legislativním změnám, se kte-

rými se musí vypořádat každý obchodník 

s potravinami, je v současné době nejžha-

vějším tématem mnohých velikost etikety. 

Složení některých výrobků je ale velmi 

dlouhé a měnit etikety v průběhu označo-

vání je takřka nemožné (čas, náklady…). 

Nejjednodušším, ale nejdražším řešením 

je vybrat rozměr etikety podle nejdelšího 

textu. Tento způsob je ale velmi náklad-

ný, protože celou etiketu potisknete jen 

u přibližně 5 % zboží. U zbývajících 95 % 

bude větší či menší část etikety nevyužita,“ 

vysvětluje Martin Pastor, obchodní ředitel 

retail společnosti BIZERBA Váhy a Systémy.

Podtisk na linerless 
ušetří centimetry

Optimálním řešením tohoto problému je 

podle něj linerless. „Někteří používají termín 

nekonečná etiketa, já se ale přikláním spíše 

k označení variabilní etiketa. Její délka je pro-

měnná podle délky textu, který potřebujete 

vytisknout. Tiskne se vždy jen tolik, kolik je po-

třeba. Společnost BIZERBA Váhy a Systémy s.r.o., 

dlouholetý dodavatel linerless na náš trh nabízí 

i varianty s tzv. nekonečným potiskem nebo 

barevný linerless. Obchodník si může objednat 

potisk s logem, názvem a adresou firmy, který 

se neustále opakuje jako podtisk na linerless 

a ušetří další centimetry. Navíc se odliší od kon-

kurence,“ říká Martin Pastor.

Nevzniká dilema
jak velké etikety použít

Linerless má i další výhodu – nepoužívá tzv. 

nosný papír, jako etikety. Za veškerý odpad 

se dnes platí nemalé peníze a po použití li-

nerless zbude jen dutinka. Většina dnešních 

moderních prodejen má zavedeny pokladní 

systémy a využívá systém čárových kódů. 

Na obslužném pultu potom stačí z váhy 

vytisknout etiketu s příslušným hmotnost-

ním čárovým kódem. Pokladna si údaje 

v něm obsažené zpracuje a na účtence 

vytiskne správnou cenu za navážené zboží. 

„Jen s linerlessem můžete mít variabilní text, 

jako je složení výrobku či veškeré zákonem 

vyžadované údaje, přičemž váha spotřebuje 

na výtisk vždy jen takové množství etikety, 

kolik je nutné. Nevzniká tedy dilema, jak velké 

etikety použít,“ vysvětluje Martin Pastor. 

Eugenie Línková

Od 13. prosince začne platit evropské nařízení 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
a od 1. ledna novela zákona o potravinách. Oba 
předpisy přináší řadu novinek. Větší písmo, výživové 
údaje na všech potravinách, alergeny nejen na obalech, 
ale i v jídelních lístcích. Přichází nejzásadnější změna 
v označování potravin od vstupu Česka do EU.

Úspěšný rok 2015 přeje společnost

BIZERBA Váhy a Systémy s.r.o.

Tradiční dodavatel vah a nářezových strojů 
a spotřebního materiálu

pro maloobchod i obchodní řetězce

www.bizerba.cz, obchod@bizerba.cz

Kamenická 5
170 00 Praha 7
Tel. 233 379 697

pojišťovnictví

532/2014 Potravinářský obzor

pojišťovnictví

Pojistný program připravený 
na základě rizikové zprávy
I u potravinářů může dojít k velkým škodám a k jejich 
zmírnění může následně pomoci pojištění. Co nabízí největší 
česká pojišťovací makléřská společnost, na to jsme se optali 
ing. Jiřího Havelky, ředitele RENOMIA AGRO.

Co může RENOMIA nabídnout z po-

jištění potravinářským provozům?

Obor potravinářství patří mezi jednu z nej-

důležitějších specializací RENOMIA. V této 

oblasti máme mnohaleté zkušenosti. Naši-

mi klienty jsou společnosti z různých oborů 

potravinářství, od zpracovatelů mléka, 

masa, plodin, po výrobce nealko nápojů, 

potravin, pivovary či vinaře. 

RENOMIA je největší českou makléřskou 

společností a od roku 1993 nabízí komplex-

ní služby v oblasti risk managementu a po-

jištění pro firmy i jejich zaměstnance. Každý 

obor je specifický a konkrétně v potravi-

nářství jsou kladeny vysoké nároky na za-

jištění naprosté bezpečnosti vyráběných 

a prodávaných potravin. U potravinářských 

provozů se jedná zpravidla o pojištění ma-

jetku vč. nutných strojních rizik a následné 

přerušení provozu. Potravinářské provozy 

jsou specifické tím, že mají na jednom 

místě více technologií. Důraz klademe 

také na pojištění odpovědnosti, především 

za vadu výrobků nebo na pojištění stažení 

výrobku z trhu.

Ke každému klientovi přistupujeme in-

dividuálně a jsme jeho partnerem na cestě 

od výběru nejvhodnějšího pojištění, až 

po řešení případné pojistné události. Po-

jistný program připravujeme na základě 

tzv. rizikové zprávy, která přináší podrobný 

přehled o potřebách klienta. Máme vlastní 

oddělení risk managementu, naši risk ma-

nažeři mají praktické zkušenosti z potra-

vinářských provozů a ví, na co se zaměřit, 

a jaká rizika vyhodnotit. Na jejich práci pak 

navazují kolegyně a kolegové z oddělení 

péče o klienty, kteří připravují a s jednot-

livými pojistiteli vyjednávají adekvátní 

pojištění. V případě pojistných událostí jsou 

našim klientům k dispozici kolegové mající 

zkušenosti s řešením komplikovaných škod 

z oblasti potravinářství.

Kromě těchto speciálních druhů pojištění 

nabízí RENOMIA další typy pojištění vhod-

né pro společnosti, (například pojištění 

pohledávek či přepravy), pro zaměstnance 

nebo aktuálně i pojištění členů orgánů spo-

lečnosti, tzv. D&O pojištění. Zároveň jsme 

díky našim zahraničním pobočkám a člen-

ství v mezinárodních sítích pojišťovacích 

makléřů schopni zajistit pro společnosti 

pojištění v mezinárodním měřítku, a ošetřit 

i rizika, která nejsou běžná na českém trhu.

S jakým pojistným problémem se 

na vás nejčastěji manažeři potravinář-

ských firem obracejí?

Klienti si žádají co nejširší pojistnou ochra-

nu za výhodnou cenu a často jsou mile 

překvapeni komplexností našich služeb 

i tím, do jakých detailů jdeme, když řešíme 

rozsah jejich pojištění. Potravi-

nářství je specifické tím, že zde 

mohou vznikat komplikované 

pojistné události. V případě, že 

se tak stane, klienti chtějí mít 

škodu rychle a kvalitně vyře-

šenou, s čímž umíme dobře 

pomoci.

Kde jsou podle Vás nej-

větší  rizika podnikání 

ve zpracovatelském prů-

myslu?

Jak jsem již říkal, potravinářství 

je specifický obor a zahrnuje 

poměrně širokou škálu rizik. 

Mezi nejčastější patří strojní 

rizika a jejich následný dopad 

v podobě přerušení výroby 

nebo odpovědnost za újmy 

způsobené vadným výrob-

kem včetně případného sta-

žení vadných výrobků z trhu. 

Riziko může vznikat také mezi 

jednotlivými zpracovateli, kdy 

zpracovávaná surovina může 

vykazovat vadu a ke zjištění 

dojde až ve chvíli, kdy je již 

hotový finální výrobek, který je 

nutné zlikvidovat. 

Největším rizikem, se kterým 

se setkáváme, je právě pod-

cenění rizik. RENOMIA je tady 

od toho, aby rizika vyhodno-

tila, a dodala doporučení, jak je minimali-

zovat a jakým nejvhodnějším pojištěním 

rizika dostatečně ošetřit.

Eugenie Línková

532/2014  Potravinářský obzor 
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halil nejvyšší obsah patulinu v moštu, 

objevit se může také v džusech.

Nedostatečný obsah těkavých aroma-

tických látek testy odhalily u džusů Cappy 

Jablko 100% a Hello 100% Jablko a u výrob-

ků privátních značek řetězců Billa (Clever 

100% jablečná šťáva), Kaufland (K-Classic 

Apple Juice from concentrate), Tesco (Sun 

Grown pure apple juice from concentrate) 

a Albert (AH Basic 100% Apple Juice).

Skutečnost, zda do zředěného koncen-

trátu byly navráceny dříve odebrané aro-

matické látky, se spotřebitel nemá šanci 

z obalu džusu dovědět. Moštům dle očeká-

vání aromatické látky nechyběly, při jejich 

výrobě totiž nedochází k odpařování.

Laboratoř také ověřovala, zda nebyla 

při výrobě použita plesnivá jablka, na což 

poukazuje přítomnost toxinu patulinu. 

Vysoké množství této látky odhalily analýzy 

v moštu Český sad 100% Jablečná šťáva. 

„Naměřené hodnoty sice nepřekročily limit 

stanovený Evropskou komisí, nicméně pro 

malé děti již tento výrobek vhodný není. 

Děti mošt rády pijí a patnáctikilové tříleté 

dítě by maximální tolerovatelný denní pří-

jem patulinu překročilo vypitím necelých 

170 ml tohoto moštu. Tento výrobek získal 

také nejnižší hodnocení v senzorické části 

testu,“ uvádí Daniel Pavlis z redakce dTestu.

dTest se zajímal i o to, zda výrobky nejsou 

ředěné. Všechny ovocné šťávy a ovocné 

šťávy z koncentrátu by měly obsahovat 

stoprocentní podíl ovoce. Vzhledem k velké 

variabilitě jablečných druhů je však třeba 

brát v potaz možnou odchylku, která je 

v tomto případě 20 % z naměřené hodnoty. 

Požadavek na stoprocentní obsah jablek 

tak splnily i vzorky s naměřenými hodno-

tami pod 100 gramů. „U džusu Cappy jsme 

naměřili 83,4 gramu jablek na 100 gramů 

výrobku, u moštu Bohemia Mošt 83,5. Oba 

výrobky tak překročily požadovanou hra-

nici 100 gramů až po započtení maximální 

odchylky, a to ještě velmi těsně. O něco 

málo nižší hodnoty by už poukazovaly buď 

na použití nestandardní suroviny, nebo na-

ředění vodou,“ říká Daniel Pavlis.

Nejvyšší hodnocení získal v testu 100% 

jablečný mošt nefiltrovaný Viko, mezi džusy 

dopadl nejlépe výrobek Rauch Happy Day 

100% Apfel, který také nejvíce chutnal i vo-

něl hodnotitelům v senzorické části testu.

Text a foto (zub)

různé

musí splňovat přísné parametry
Zdravé pití pro děti i dospělé

Stoprocentní džusy a mošty musí informa-

ci o 100% obsahu ovoce uvádět na vidi-

telném místě a většinou tak i činí. Mnohé 

krabice se však jako džusy snaží vypadat, 

ale skutečný obsah ovocné složky je mizi-

vý. Takové produkty obsahují hlavně vodu 

a cukr. Je proto třeba věnovat pozornost 

označení, které bývá uvedeno na etiketě 

malým písmem na boku.

 Jedná-li se o ovocnou šťávu či ovoc-

nou šťávu z koncentrátu, jde o mošty 

a 100% džusy. 

 Jde-li o nektar, podíl ovocné složky se 

pohybuje od 25 do 50 % podle toho, 

jaké bylo použito ovoce (ovocná šťáva 

je tedy naředěna vodou, případně jsou 

do ni přidány i cukry). V nektaru z jablek 

musí být 50 procent ovocné složky. 

 Je-li výrobek označený jako ovocný 

nápoj, jedná se pouze o ochucený 

nealkoholický nápoj vyrobený z ovoc-

ných šťáv nebo jejich koncentrátu, 

obsah ovocné složky bývá minimální. 

Redaktoři magazínu dTest například 

narazili na výrobek se šťavnatými jabl-

ky na obalu s velkým nápisem Jablko, 

ale podíl ovocné šťávy byl pouhé 4 %. 

Následoval dlouhý výčet složení, což 

je další důvod k ostražitosti - 100% 

džusy a mošty obsahují zpravidla jen 

ovocnou šťávu, která v případě džusů 

pochází z koncentrátu. 

Zatímco u džusů vyráběných z koncen-

trátu existuje poměrně velká šance, že 

do něj výrobce nedodá zpět aromatické 

látky, které byly při jeho výrobě odstra-

něny (v testu magazínu chyběly tyto látky 

šesti z 11 džusů), mošty jsou z tohoto 

pohledu v pořádku. V jejich případě ne-

dochází při výrobě k odpařování vody 

(koncentraci), nepřicházejí tedy ani o tě-

kavé látky, které jsou přirozenou součástí 

jablečné šťávy.

Při zpracování jablek může dojít k jejich 

nedostatečnému vytřídění a ke spotřebi-

teli se pak dostane mošt či džus s patuli-

nem, což je mykotoxin, který produkuje 

plíseň napadající jablka. Přestože test od-

Legislativa nezná pojmy mošt a džus, označuje je jako ovocnou šťávu a ovocnou šťávu 
z koncentrátu, což jsou názvy, které najdete na etiketách. Džus přitom musí splňovat stejné 
senzorické, chemické a fyzikální vlastnosti jako mošt. Z toho důvodu by neměl být ochuzen 
o přírodní aromatické látky, které jsou odpařovány při výrobě koncentrátu. Ani jeden 
z nápojů nesmí být naředěn vodou a šťáva musí být stoprocentní. Podle čeho se při výběru 
jablečných džusů a moštů orientovat? O tom je na stránkách magazínu dTest, s nímž naše 
redakce spolupracuje, podrobný výklad a pak i zveřejněné zajímavé výsledky testů.

Ovocné a zeleninové nápoje firmy TOKO z řady Ovocňák jsou nositeli řady 
značek kvality a podstupují pravidelně velmi přísné kontroly

Totéž co o Ovocňáku platí i o nápojích od firmy Vitaminátor, i tam si 
kontroloři podávají ruce
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poradna jíme zdravě

Ano, se svými klienty v redukčním režimu 

postupujeme pozvolna. Nikdo z nás přece 

nechce, aby rychle shozená kila zase rych-

le nabral a ještě často s přídavkem navíc. 

Správná redukce probíhá fázově. Nejdůle-

žitější částí je podrobná analýza klientova 

těla a jeho životního stylu, kde najdeme ty 

největší chyby, které klient dělá. Ještě před 

samotným sestavením jídelníčku se pracuje 

na odstranění právě těchto zlozvyků. Při 

první schůzce například zjistím, že klient 

přijímá nedostatek tekutin, což je zásadní 

problém nejen pro hubnutí. Proto se první 

týden věnujeme napravení tohoto nešvaru 

a už jen tím, že člověk do sebe začne do-

stávat více životně důležité vody, začne se 

jeho tělo postupně ozdravovat. Bez těchto 

prvotních náprav nelze počítat se správ-

ným hubnutím. 

Teprve potom se začne klient řídit indi-

viduálně sestaveným jídelníčkem, jehož 

počáteční fází obvykle je krátká očista těla, 

tzv. detoxikace. Vzhledem k tomu, že je kaž-

dý člověk jedinečný, tak i platí, že i krátká 

očistná kúra musí být jedinečná pro kon-

krétního člověka. 

Očista slouží k přípravě organismu 

na nový jídelníček. Častokrát bývají sou-

částí detoxikace i detoxikační produkty, to 

hlavně v případě, má-li klient nějaké trávicí 

problémy. Jmenujme různé druhy vlákniny, 

probiotické kultury či bylinky určené k pro-

čištění střevního traktu. 

Po těchto důkladných procesech si tělo 

postupně začíná sebeuzdravovat a v této fázi 

to již klient cítí na vlastní kůži, že se něco děje.

Následná redukce probíhá u různých 

jedinců různým tempem, průměrně 2-4 kg 

měsíčně, ale jsou i případy s rychlejším či 

pomalejším průběhem. Nejde tu o soutěž, 

každý má zkrátka své, geneticky nastavené 

tempo.

Rok je dlouhá doba, co je podle Vás 

nejlepší? Rychle shodit prvních pět 

nebo dokonce deset kilo a pak když 

je člověk skutečně obézní hubnout již 

velmi pomalu nebo se to má rozložit 

po měsících?

Pravdou je, že rok se zdá jako velmi dlouhá 

doba. Ale každý klient, který mě navštívil, 

sám uznal, že svá kg navíc nenabral za noc, 

ale že to trvalo až několik let. Je pro něho 

tedy lépe pochopitelné, že opačný proces 

nebude za měsíc.

Ono by bylo hezké shodit za měsíc 10kg, 

ale jak už jsem zmínila, každý máme dané, 

jak rychle budeme hubnout. Nikdy se svý-

mi klienty neabsolvuji radikální diety, při 

kterých bychom jejich tělo hubnout vlastně 

donutili násilím. 

Něco jiného je ale organismus muže, 

zvláště mladého, který je přirozeně scho-

pen zredukovat 5-10 kg měsíčně, aniž by 

držel přísnou dietu. Podobně reagují ně-

které mladé ženy s původně velmi štíhlou 

postavou. (tzv. postava po tatínkovi).

Co vlastně při hubnutí vše sledujete?

Před samotným hubnoucím procesem 

a také během redukce je důležité sledovat 

několik parametrů. Zaprvé jsou to hodno-

ty vnitřního složení těla člověka. To zna-

mená množství svalové hmoty, tuku, vody, 

hodnota vnitřního tuku a také hmotnost 

kostí. Pravidelným opakováním tohoto 

měření krásně kontrolujeme správný re-

žim, při kterém se některé parametry mají 

snižovat (tuk a vnitřní tuk) a některé zase 

zvyšovat (svalová hmota a voda v těle). 

K tomuto měření se používají speciální 

lékařsky certifikované přístroje pracující 

na principu bioimpedance (bioelektrická 

impedanční analýza složení těla, při které 

je do těla vyslán slabý elektrický proud 

a na základě odporu tkání vypočítá žáda-

né parametry).

Zadruhé je velmi vhodné provést tzv. 

antropometrické vyšetření. Představte si 

obyčejný krejčovský metr, který velmi dob-

ře poslouží na měření obvodů těla. Měří 

se obvod pasu, pupíku, boků, u žen také 

obvod stehna, kolene a lýtka, obvod prsou 

a paže. Při měření dávám pozor, abych 

opakovaně klienta měřila na pokud možno 

stejném místě. 

Měření ale není celý úspěch. Důležité je 

také všímat si psychického stavu klienta, 

protože to může samozřejmě ovlivnit prů-

běh hubnutí, ať už pozitivně či negativně.

Jsme v předvánočním čase, jak se 

dá zvládnout hubnutí v tomto období, 

kdy se stoly prohýbají dobrotami, kte-

ré nejsou zrovna nejdietnější? 

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších roč-

ních období, protože se scházejí rodiny 

a všichni blízcí jsou společně u jednoho 

stolu. Ale je pravda, že hubnutí příliš ne-

přeje. Maminky a babičky začínají již v lis-

topadu péct první vánoční cukroví a jídla 

je všude spousty. Lákají nás nejen sladké 

cukroví, ale také různé jednohubky, chle-

bíčky nebo talíře obložené uzeninami, 

sýry a plněnými vejci. Je velmi těžké tomu 

všemu odolat. 

Možná vás překvapí, že odolávat ani 

svým klientům nedoporučuji. Naopak, 

každý by si měl dopřát přesně to, co má 

rád a na co má chuť. Pravidlem ale zůstá-

vá všeho s mírou. Čím kaloričtější dob-

rota, tím menší množství svému bříšku 

dopřejte. 

Ve své poradně také každoročně řeším 

otázky typu: Jak připravit dietní brambo-

rový salát nebo kapra. Jistě, že existuje 

spousta variant, které budou méně kalo-

rické, otázka ale potom je, jestli si na bram-

borovém salátu stále pochutnáte, když 

vynecháte oblíbené ingredience. Z mého 

hlediska je mnohem lepší nechat tradiční 

recepturu, ale dát si poloviční porci. To 

samé platí se smaženým řízkem. Zvláště 

muži jsou na změny svého oblíbeného jíd-

la citliví a přírodní kuřecí plátek těžko na-

hradí šťavnatý řízek v křupavé strouhance. 

Možná vám to bude připadat zvláštní, 

ale Vánoce jsou jednou za rok, a pokud 

budeme dodržovat zdravý životní styl 

po zbytek roku, nevidím jediný důvod, 

proč si na Štědrý večer nedopřát. Samo-

zřejmě pod podmínkou, že nebudete po-

kračovat tímto stylem další týden. To už by 

nějaké to kg navíc opravdu mohlo hrozit.

Své klienty učím, aby poslouchali své 

tělo, pokud se tomuto umění dokážete 

naučit, troufám si říct, že nikdy nebudete 

mít problémy s nadváhou. 

Bc. Denisa Lamačová 

Minule jsme si povídaly o třech překážkách v hubnutí, což je pšeničná bílá mouka, řepný cukr 
a mléčné tučné výrobky. Tentokrát se zaměříme na způsob a tempo hubnutí. Průvodcem při 
správném dodržování jídelníčku bude opět odbornice na zdravou výživu Bc. Denisa Lamačová.
Doporučujete dlouhodobější režim v hubnutí, aby bylo pozvolné a příliš nezatížilo organismus? 
Jak je Vámi nastavený cyklus nejoptimálnější?

Dlouhodobější hubnutí
pod vedením odborníka má své vítěze

Dietní vychytávka pro dny hojnosti
Vaječná tlačenka s drůbežím párkem a light majonézou 

Vývar se doplní vodou na půllitru 

a osolí se půlkou kávové lžičky soli.

Uvede se do varu s lákem z okurek, 

odstaví a přidá se majonéza a že-

latina, vše se důkladně promíchá 

a spojí s uvařenou zeleninou nakrá-

jenou na kostičky. Forma se poklade 

kolečky vařeného vejce a vedle sebe 

vyrovnanými na půlku překrojenými 

párky a zalije tekutinou se zeleninou. 

Chuťově by měl být nálev jemně slaný 

a nakyslý. 

Nechá se dvě hodiny chladnout a dáme 

přes noc do ledničky.

K rozkrájené vaječné tlačence podáváme 

žitný chléb. Ti šťastní z Pardubického kraje 

mohou využít dietní bombu, celozrnný 

žitný chléb s jádry semen z pekárny Lično.

Co na to říká dietoložka Denisa 

Lamačová?: 

Co je odlehčená majolka
Majolka-odlehčená majonéza je výrobek 

se sníženým množstvím obsahu oleje. Sní-

žením obsahu oleje o více než 30 % oproti 

klasické majonéze Majolka je též dosaženo 

nižší energetické hodnoty. Část spotřebitelů 

preferuje tento typ lehké majonézy před kla-

sickou vysokoolejovou majonézou. Výroba 

Majolky-odlehčené majonézy má ve společ-

nosti Boneco dlou-

holetou tradici, 

vyrábí se nepřetrži-

tě již od první polo-

viny devadesátých 

let minulého sto-

letí. Neobsahuje 

lepek-je vhodná 

pro bezlepkovou 

dietu. Je oceněna 

značkou Český vý-

robek-garantová-

no Potravinářskou 

komorou.

Na tuto dietní dobrotu potřebujete:

• jednu light majonézu 150g od firmy Boneco

• hovězí nebo drůbeží vývar s jednou mrkví, petrželí 
a malou plechovkou sterilovaného hrášku

• dva svlékací kuřecí párky od firmy Vodňanské kuře

• dvě sterilované okurky a dvě dcl láku

• tři vejce

• jeden sáček želatiny z řetězce Lidl

Vaječná tlačenka vyrobená tímto 
způsobem je velmi chutná a kaloricky 
vhodná k dietám

V čem spočívá kouzlo 
žitného chleba z Lična
Ličenský zrník je čistý celo-

zrnný žitný chléb, vyrobený 

podle vlastní receptury pe-

kárny Lično. Obsahuje pou-

ze šest základních surovin, 

žitnou celozrnnou mouku, 

celá semena slunečnice, dýně a lnu, sůl a pramenitou 

vodu. Vyznačuje se hutnou střídou žitného chleba, která 

má vlastnosti rychlého a přetrvávajícího zasycení. 

Celozrnná žitná mouka blahodárně působí na správ-

nou činnost střev, semena dýně lnu a slunečnice jsou 

bohatým zdrojem minerálních látek, vitamínů a Omega-3 

mastných kyselin.

Výrobek i přes úplnou absenci konzervačních látek má 

trvanlivost 5 dní a na trh se dodává nebalený, v originál-

ním trojúhelníkovém tvaru v gramáži 400g. V loňském 

roce získal cenu „Česká chuťovka 2013“ a v letošním roce 

cenu Prezidenta Potravinářské komory České republiky 

„Nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku 2014“.

Ladislav Jirčík, vedoucí pekárny 
Lično z firmy Beas, potvrzuje, 
že o žitné celozrnné chlebové 
trojhránky je velký zájem a to 
nejen u dietářů.

Dvoustranu připravila Eugenie Línková

572/2014  Potravinářský obzor 
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různézdravá výživa

Zdravé potraviny máme i díky 
péči našich veterinárních lékařů
Na téma nezávadnosti a odpovídající kvality potravin a zemědělských surovin, a to nejen 
českých, se píše v tisku často. Zeptali jsme se ředitele Státního veterinárního ústavu 
v Olomouci doc. MVDr. Jana Bardoně, Ph.D., MBA jak se toto významné pracoviště v systému 
Státní veterinární správy ČR podílí na péči o zdraví našich spotřebitelů. Pan ředitel rád 
odpověděl na naše otázky, i na tu první, ve které se ptáme na zaměření olomouckého ústavu.

Státní veterinární ústav Olomouc předsta-

vuje komplex laboratoří, které v rámci své 

činnosti plní 4 základní úkoly:

1) Laboratorní kontrolu zdravotní nezá-

vadnosti a kvality surovin, potravin, 

vody a krmiv

2) Laboratorní diagnostiku onemocnění 

zvířat se zaměřením na infekční ne-

moci přenosné ze zvířete na člověka

3) Sledování cizorodých látek v potravi-

novém řetězci člověka

4) Zajištění činnosti Národních referenč-

ních laboratoří

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že téma 

bezpečnosti a kvality potravin se prolíná 

všemi čtyřmi základními body naší činnosti 

a patří tak k nejvýznamnější náplni našich 

laboratoří. Bezpečnost potravin musí být 

sledována v průběhu celého potravinové-

ho řetězce člověka, který začíná u krmiva 

potravinových zvířat a končí na stole spo-

třebitele. Veterinární lékař tedy řeší tento 

problém komplexně: „od vidlí po vidličku“. 

Pane řediteli, jako měrou se vaše 

pracoviště zabývá uvedenou pro-

blematikou a jaké služby poskytuje 

výrobcům potravin v oblasti kvality 

i nutriční hodnoty?

Obecně můžeme říct, že naše laboratoře 

se organizačně dělí do osmi odborných 

oddělení, které celkem za rok analyzují cca 

400 tisíc různých druhů vzorků. Z tohoto 

počtu spadá do skupiny vyšetřování mik-

robiologické bezpečnosti a kvality surovin, 

potravin, vody a prostředí potravinářských 

firem asi 52 tisíc vyšetřených vzorků. 

Dalších cca 7 tisíc vzorků je podrobeno 

chemickým analýzám. Naše laboratoře 

nabízejí výrobcům potravin z ČR i zahra-

ničí komplexní rozsah mikrobiologických, 

fyzikálně – chemických i senzorických ana-

lýz prováděných v akreditovaném režimu 

v souladu s normou ČSN ISO EN 17025. 

SVÚ Olomouc je akreditovanou laboratoří 

již řadu let. Kromě vlastních laboratorních 

analýz můžeme výrobcům nabídnout 

i akreditovaný odběr vzorků, svoz vzorků 

chlazeným vozidlem, pomoc při konci-

pování stabilitních studií a pochopitelně 

také odborné konzultace. Pokud se týče 

nutričních hodnot a navazujícího značení 

výrobku, provádíme celý rozsah analýz 

nezbytný pro ověření těchto hodnot uvá-

děných na etiketách výrobků.

Máte tým zkušených odborníků 

a akreditovanou laboratoř ke kom-

pletnímu mikrobiologickému, che-

mickému a senzorickému vyšetření 

vzorků potravin, můžete čtenářům 

našeho časopisu přiblížit některá důle-

žitá fakta o této činnosti?

Základní vlastnost, kterou od každé potra-

viny spotřebitel žádá, je její zdravotní ne-

závadnost (bezpečnost). Problém spočívá 

v tom, že při výběru potraviny spotřebitel 

nemá možnost se objektivně o zdravotní 

nezávadnosti sám přesvědčit. Potravina 

kontaminovaná např. bakteriálními (ale 

i virovými či parazitárními) původci infekcí 

nemusí být vždy na první pohled makro-

skopicky či senzoricky změněna (změna 

barvy chutě, zápachu, konzistence atp.). 

Skutečnost, že potravina byla zdravotně 

závadná, zjistí až při vlastní újmě, když má 

po konzumaci více či méně závažné zdra-

votní problémy. U určitých mikrobiálních 

agens narušujících zdravotní nezávadnost 

jako např. některé toxiny produkované 

plísněmi (mykotoxiny), které se vyznačují 

kumulativním účinkem, se může poškození 

zdraví klinicky projevit až po několikaleté 

době. Jediný způsob, jak v rámci možností 

objektivně posoudit zdravotní nezávadnost 

potraviny, je laboratorní vyšetření, které 

v potravině detekuje přítomnost pato-

genních mikroorganismů (bakterií, plísní, 

případně virů a parazitů či jejich toxinů), 

škodlivých chemických látek, nebo jejich 

nadlimitní množství. A to je důležitý bod 

naše práce. Zaměřujeme se také na labo-

ratorní ověřování kvality potravin, zejména 

na problém klamání spotřebitele, kdy vlast-

ní složení potraviny neodpovídá tomu, co 

výrobce deklaruje na etiketě.

Jak vidíte situaci s často přetřásanou 

kvalitou našich potravin ve srovnání 

s okolními zeměmi a pokud se týká 

dovozů do ČR?

V této otázce zastávám osobně celkem 

jednoznačný názor. Když odhlédnu od sku-

tečnosti, že se zdá logické, aby každý občan 

podporoval regionální produkci (a to nejen 

u potravin), jsou pro mne důležité aspekty 

bezpečnosti a kvality. Vrátím se k tomu, 

že u tuzemských potravin kontrolujeme 

komodity živočišného původu od „vidlí 

po vidličku“. A právě proto v případě čes-

ké potraviny tak mám určitou představu 

o celém řetězci kde, kdy a jak byla potra-

vina vyrobena. Domnívám se, že české 

potraviny jsou kvalitní a bezpečné, protože 

se na jejich laboratorní kontrole léta sám 

podílím. Jsem propagátorem regionálních 

potravin a pro přátele pořádám každoročně 

jakousi prezentaci či přehlídku masných 

a mléčných výrobků olomouckého regionu 

spojených s jejich ochutnávkou. Pokud 

nakupuji, preferuji spíš menší specializova-

né prodejny a upřímně řečeno víkendové 

pobyty celých rodin s dětmi v nákupních 

centrech, pojímané jako životní styl, mne 

trochu děsí.

Ještě mi dovolte takříkajíc osobní 

otázku. Jste docentem v oboru mik-

robiologie a přednášíte na Lékařské 

fakultě UP v Olomouci. Vracím se rád 

ke krásné knize poznané v době svého 

mládí od Františka Gela s názvem „Pře-

možitel neviditelných dravců“. Ano, 

Ludvík Pasteur a jeho odkaz lidstvu, co 

byste řekl k úloze mikrobiologie právě 

ve výše uvedené problematice?

Infekční choroby představovaly od ne-

paměti trvalou hrozbu pro lidské zdraví 

a ani současná situace není nikterak 

příznivá. Infekční one-

mocnění se podílí jed-

nou třetinou na příčinách 

úmrtnosti sledovaných 

Světovou zdravotnickou 

organizací.  Každý den 

na ně umírá ve světě cca 

50 tisíc lidí. Četná infekč-

ní onemocnění člověka 

jsou způsobena agens 

přenosnými přímo nebo 

nepřímo z různých druhů 

zvířat na člověka. Může-

me říct, že více než 60 % 

všech infekcí postihují-

cích člověka může být 

ze zvířat takto přenosná. 

Mikrobiologie je dnes po-

jímána jako komplexní 

medicínský obor, který 

významným způsobem 

zasahuje do ochrany 

zdraví lidí i zvířat. Není 

příliš účelné dělit mik-

robiologii na veterinární 

a humánní. Světová zdra-

votnická organizace už 

řadu let razí heslo: „Jeden 

svět – jedno zdraví – jed-

na medicína“. Říká tím, 

že z pohledu na infekce 

je svět malý a oba me-

dicínské obory – veterinární i humán-

ní lékařství, musí úzce spolupracovat. 

Vzhledem k charakteru tohoto oboru je 

však nezbytné, aby interpretaci mikro-

biologických analýz i následná opatření 

realizovali odborníci, kteří mají odpovída-

jící medicínské vzdělání, tedy veterinární 

a humánní lékaři. Pokud se Luise Pasteura 

týče, dovolil bych si závěrem uvést jeden 

jeho citát. „Lékař léčí člověka, veterinární 

lékař léčí lidstvo“.

Jiří Novotný

foto autor 

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

Ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci 
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA

Laboratoř mikrobiologie potravin: laborantka SVÚ Olomouc připravuje vzorek 
hotového jídla k mikrobiologické analýze zaměřené na průkaz patogenních bakterií

Laboratoř pro mikrobiologické testování mléčných výrobků: laborantka 
SVÚ Olomouc při testování vzorků sýrů

SVÚ Olomouc představuje moderní areál laboratoří 
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mlynářství

Kvalitní mouky 
ze srdce Hané
V prestižních soutěžích o nejlepší mouku u nás, kterou pořádá Podnikatelský svaz pekařů 
a cukrářů České republiky, získala už nejeden úspěch i mouka z kojetínského mlýna. Třeba ta 
jejich žitná, ta je jak má být a používají ji do svých výrobků mnohé pekárny po celé republice. 

Mlynářské řemeslo v Kojetíně
Ve městě, které si svou polohou i lidovými 

tradicemi označení „srdce Hané“ plně za-

slouží, stával na rameni řeky Moravy zvaném 

mlýnský náhon mlýn již od nepaměti. První 

dochované záznamy se o mlynářském pro-

vozu zmiňují již v roce 1508. Po staletí, až 

do roku 1874, patříval kojetínské vrchnosti. 

Mlýn byl jako jeden z prvních u nás 

vybaven v roce 1890 vodním turbínovým 

pohonem. 

V knize z roku 1933 o hospodářství na Ko-

jetínsku se o mlýně píše: „Roku 1919 lehla 

celá mlýnská budova popelem. Od oné 

doby datuje se již počátek nynějšího moder-

ního velkomlýna, neboť spálenisko koupilo 

v roce 1920 dvanáct mlynářů, kteří zřídili zde 

společnost pod firmou Společenský mlýn 

českých mlynářů spol. s r. obm. v Kojetíně 

se zakládajícím kapitálem Kč 3,000.000. 

Rokem 1930 přechází podnik do úplného 

vlastnictví majitelů Františka Roháčka a jeho 

choti Anežky Roháčkové. Ještě téhož roku 

byl mlýn zrekonstruován a jeho kapacita 

zvýšena na 600 q denního semelku. V roce 

1931 přistaveno nové skladiště mouky 

s moderně vybavenými míchačkami a rozší-

řena s dalšími trakty na výrobu jáhlí a krup. 

Strojní zařízení pohání dvě vodní Francisovy 

turbíny o výkonnosti 160 HP. Dopravu mlýn-

ských výrobků obstarávají tři vlastní velká 

nákladní auta.“ Tolik malá citace z dobových 

pramenů, která potvrzuje, že v té době šlo, 

jak se zde ještě píše dále, o největší mlýn 

na celém vodním toku Moravy.

Modernizací k vysoké kvalitě 

V padesátých letech byl ve mlýně zřízen 

závod s několika okolními mlýny a působilo 

zde i učňovské středisko mlynářů. V šedesá-

tých letech byla zavedena další nová tech-

Mlýn Kojetín spol. s r.o. 
Mlýnská 280 

752 01 Kojetín
telefon: 581 705 353

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

nologie a doprava mechanická nahrazena 

pneumatickou.

Nová etapa mlynářské činnosti v Kojetíně 

začala v roce 1992, od této doby firmu řídí 

a úspěšně rozvíjí společníci jako dědicové 

po původním majiteli. V posledním deseti-

letí vložili do úpravy budov a nových tech-

nologií nemalé prostředky. Provedena byla 

rozsáhlá modernizace počínaje čistírnou 

obilí, mlecími linkami i míchárnou mouk, 

která je vybavena homogenizační linkou. 

Ta zabezpečuje přesné dávkování zlepšova-

cích přípravků a jejich dokonalé promíchá-

ní, mouky se dělají přesně podle požadavků 

odběratelů. Ve strojovém vybavení mlýna 

převažuje nejmodernější technika od švý-

carské firmy BÜHLER, která je považována 

odbornou veřejností za nejlepšího dodava-

tele technologií v tomto oboru.

Ucelený sortiment 
vynikajících mouk

„Náš mlýn je vybaven dvěma samostat-

nými mlecími linkami, na pšenici a žito, ty 

jsou tak zpracovávány každé zvlášť,“ říká 

jednatel mlýna Jan Kantorek a pokračuje 

ve výkladu : „Současná kapacita je 120 tun 

pšenice a 70 tun žita za 24 hodin, přičemž 

mlýn disponuje zásobníky na 1 700 tun 

obilí a 900 tun mouk. Za zmínku stojí, že 

nám v poslední době poněkud klesá vý-

roba žitných mouk, přičemž větší zájem je 

o mouky pšeničné, které v pekařských vý-

robcích dělají potřebný objem. Dříve jsme 

mleli přes 1 000 tun žita měsíčně, nyní je to 

jen okolo 400 tun. Naše kapacita zahrnuje 

i 140 tun pro vznikající krmné komponen-

ty v podobě pšeničných či žitných otrub 

a krmné mouky,“ doplňuje jednatel společ-

nosti Mlýn Kojetín, s.r.o.

Na nádvoří mlýna, ve kterém pracuje 

na 35 pracovníků, je možné pozorovat čilý 

ruch. Zatímco v útrobách závodu je vše 

maximálně automatizováno s minimem 

obsluhy, pro oko vnějšího pozorovatele 

je patrný zejména pohyb vozidel, která 

se zde průběžně odbavují. Mlýn dodává 

mouku dle potřeb odběratelů - v cis-

ternách nebo padesátikilových pytlích. 

Potřebné dopravní výkony zabezpečuje 

vlastní vozový park.

Odběratelé, mezi nimiž jsou naše přední 

pekárenské provozy, si mohou nechat 

namíchat v Kojetíně mouku dle poža-

dovaného užití ve výrobě. Mlýn vyrábí 

v zásadě šest druhů pšeničné mouky a tři 

druhy žitné. „Prvořadým kritériem je u nás 

kvalita“, zdůrazňuje šéf mlýna. „Naše plně 

vybavená provozní laboratoř s možnostmi 

měření analytických i reologických hod-

not nepřetržitě kontroluje, vyhodnocuje 

a technologicky řídí chov mlýna. Klademe 

v první fázi důraz na kvalitu vstupních 

surovin, poté na vyrovnanou stabilitu 

meziproduktů i na finální kvalitu mouk 

v souladu s s platnými normami,“ doplňuje 

Jan Kantorek.

Tradice pokračuje

Co říci závěrem? Snad je potvrzení toho, 

že mlynářské řemeslo s tak dlouhou tradi-

cí je na Kojetsku (jak je nazýval ve svých 

pracech historik, spisovatel a znalec Hané 

Bohumír Štéger) i nadále v těch nejlepších 

rukou. A výrobce pečiva, který používá 

mouku z Kojetína si může být jist, že s touto 

základní pekárenská surovinou, za předpo-

kladu dalšího bezvadného procesu pečení, 

dodá na trh vynikající pečivo. Popřejme 

kojetínským mlynářům v jejich činnosti, 

výrobě kvalitních hanáckých mouk, mnoho 

zdaru do dalšího období. 

jur - 

Foto autor a Mlýn Kojetín
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různé

Müsli tyčinky z
do různých světadílů

V roce 1996 dostal dnešní majoritní vlast-

ník novodobé Rupy Ing. Jan Štěpánek 

nápad na vzkříšení kdysi slavné značky. 

Oslovil potomky Rudolfa Pachla a protože 

ti neměli proti obnovení značky námitky, 

založil s pěti společníky společnost RUPA, 

spol. s r. o. v areálu své restituované hosti-

vařské firmy – kdysi továrny na boty svého 

dědečka Františka Štěpánka. Ing. Jan Ště-

pánek má dnes v Rupě společně se svou 

ženou PhDr. Lenkou Štěpánkovou majo-

ritní podíl, dalšími společníky, kteří rovněž 

pracují v Rupě, jsou výkonný ředitel a jed-

natel Ing. Martin Hrach a obchodní ředitel 

Ing. Jaroslav Slavík.

Od bot k cukrovinkám

„Pradědeček František Štěpánek 

zakládal společnost na výrobu 

bot s Baťou, dělal mu účetního, 

nepohodli se a proto se děde-

ček přestěhoval do Prahy. Tam 

založil fabriku na boty a vyvážel 

je do celého světa Bohužel s pří-

chodem komunistů byla i jeho 

firma na boty znárodněná a vše 

bylo rodině sebrané ,“ doplňuje historická 

fakta vnučka Aneta Štěpánková, která 

od letošního května převzala ve firmě 

žezlo po tatínkovi. Otec již překročil sedm-

desátku a chce víc odpočívat a věnovat 

se koníčkům. „Tatínek jako syn továrníka 

nesměl původně pokračovat v oboru 

a ani studovat a tak šel do učení na pe-

kaře a cukráře. Tím vlastně vznikl jeho 

vztah k tomuto oboru, i když postupem 

let přece jen vystudoval vysokou školu 

ekonomickou, toto řemeslo mu přirostlo 

k srdci,“ vysvětluje Aneta Štěpánková. Její 

otec totiž řadu let pracoval po vyučení 

v Orionce v Modřanech, v závodu, který 

byl součástí Zory Olomouc. Po roce 1990 

i tato rodina mohla žádat o navrácení 

majetku, což byl závod na výrobu obu-

vi po dědečkovi. Tam ale Jan Štěpánek 

rozhodl umístit potravinářskou výrobu 

a začala velká rekonstrukce s postupným 

vybavováním moderní technikou. Jan 

Štěpánek je totiž nejen dobrý ekonom, 

ale i technik, dokonce následně vybavoval 

a rozjížděl řadu obdobných závodů v za-

hraničí a to nejen v sousedních státech, 

ale i v Latinské Americe. Sám si dělal plá-

ny, kde jaký stroj bude stát a pak je i dával 

dohromady a celý provoz kompletoval. 

V jednom případě byl dokonce v holešo-

vickém závodě malý prostor pro dlouhý 

pás na přesun müsli tyčinek a tak vznikl 

ve stropě čtverhranný otvor a z přízemí se 

sune dlouhý had s pásem a na něm se bez 

problému přemisťují do balírny v prvním 

patře tisíce tyčinek denně. 

Na zahraničních veletrzích 
Rupa nesmí chybět

Na tyto detaily ve výrobě nás upozornili 

sami mistři ve výrobě a z jejich slov byl pa-

trný velký obdiv svému šéfovi, který si v ži-

votě dokázal poradit i s daleko složitějšími 

kousky. Druhou hybnou pákou závodu je 

ředitel Martin Hrach, vystudovaný chemik. 

Svými znalostmi oboru lehce nahradí různé 

výživové poradce a tvoří receptury skoro 

dvou stovek druhů výrobků. Taky při zmín-

ce o předání vlastnictví z otce na dceru 

Aneta Štěpánková hned poznamenala, že 

i nadále počítá s radami svého otce. Sama 

studuje mezinárodní obchod na Metropo-

litní univerzitě a spoléhá na další expanzi 

firmy do zahraničí.

Rupa vsadila na pravidelnou prezentaci 

na zahraničních veletrzích. Hlavně na ISM 

Köln, PLMA Amsterdam, SIAL Paříž a Shang-

hai nebo ANUGA Köln, ale účastnila se také 

řady menších potravinářských veletrhů 

v Rusku, Francii a Itálii. Efekt z veletrhů se 

po čase dostavil a RUPA se stala dodava-

telem pro tak významné značky, jako jsou 

Kellogg´s nebo Danone – LU. Vyrábí své 

zboží pod značkou Bonavita stejně jako pro 

řadu dalších firem, tím její firemní značka 

RUPA není tak na očích zákazníků i když 

na tuzemském trhu její zboží v segmentu 

müsli tyčinek převažuje. Začátkem listopa-

du Aneta Štěpánková s manažerem expor-

tu Ing. Ctiborem Kačerem navštívila Agrex 

& Food Korea 2014, potravinářský veletrh 

v jihokorejském městě Jinju. „Celkem se 

veletrhu zúčastnilo na 400 vystavovatelů 

a vládlo tam příjemné až rodinné prostředí. 

Na veletrhu se nám podařilo kontaktovat 

asi deset asijských firem, s jednou z nich 

jsme se sešli během veletrhu čtyřikrát a vy-

padá to, že i dojde ke kooperaci. Jsme moc 

rádi, že po boku s námi byl v Jinju i pan mi-

nistr a ekonomický rada z české ambasády 

ze Soulu, kteří nám byli nápomocni a pře-

devším perfektně reprezentovali naše firmy 

a naši vlast. Jestli byl veletrh úspěšný, uvi-

díme s odstupem času,“ řekl Ctibor Kačer .

Vánoční figurky 
na strojích 60 let starých

Výrobní zařízení zprvu tvořila jedna linka 

a dvě baličky. Postupně, jak se zvyšovala 

poptávka, byl provoz více a více automati-

zován. Byla zakoupena druhá výrobní linka, 

vysokorychlostní flow-pack horizontální 

baličky, stroj na automatické vkládání ty-

činek do kartonů a dvě baličky na menší 

balení po 3 – 9 kusech (tzv. multipacky). 

Obě linky byly vybaveny dvěma v sérii 

umístěnými stroji na máčení do čokolády, 

zařízením na dekorování tyčinek čokoládou 

a na posyp čokoládovými kousky. Dnes 

jsou obě linky špičkově vybavené a velmi 

variabilní, co se týká výrobku i balení. 

V jedné z rozlehlých hal lze ale vidět i mu-

zeální stroje, které se dochovaly z dob mod-

řanské Orionky. Jsou to 

50 a 60leté stroje s řadou 

forem na výrobu dutých 

figurek Mikulášů, zajíč-

ků, slepiček, zkrátka vá-

nočních a velikonočních 

čokolád. Jejich výroba 

začíná tak měsíc před 

svátky. Vše musí být krás-

né, ale i čerstvé a tak prá-

vě v těchto dnech závod 

Rupy opouští vánoční 

čokoládové zboží, kdysi ve světě tak žáda-

né. „Je to naše srdeční záležitost a pokud 

tento výrobní program zachováme, bude 

i v tomto úseku potřeba modernizace, aby 

se malá výroba mohla rozšířit,“ uzavírá Ane-

ta Štěpánková.

Eugenie Línková

foto Eugenie Línková a archiv Rupa

Někteří pamětníci si jistě i dnes vzpomenou 
na předválečnou továrnu na cukrovinky Rupa, 
kterou založil Rudolf Pachl. Ve své době byla jeho 
modřanská továrna největší a nejvýznamnější firmou 
v oboru a po znárodnění a přejmenování na Národní 
podnik Čokoládovny Orion dále fungovala, i když už 
bez svého zakladatele, který emigroval do Kanady.

Výrobce zdravé výživyVýrobce zdravé výživy

od roku 1996od roku 1996

www.rupa.czwww.rupa.cz

Müsli tyčinky na lince v pražském sídle firmy Rupa

Vánoční figurky se vyrábějí na 60 let starých 
strojích podle původní receptury

Na stánku české firmy Rupa v Jižní Koreji na potravinářském veletrhu jsou na snímku s tamní 
hosteskou Aneta Štěpánková a Ctibor Kačer. Sortiment müsli tyčinek je velmi pestrý

 Rupy

zdravá výživa
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pekařství

Můžete prosím v úvodu představit 

Vaši firmu? Kolik máte zaměstnanců, 

jaký roční obrat, jaký je sortiment 

a zda máte i své prodejny.

Jsme rodinná firma založena v roce 1991, 

v Ústí nad Labem. Zabýváme se výrobou 

pečiva. Máme asi 50 zaměstnanců. Roční 

obrat je asi 30 mil.Kč. Vyrábíme běžné peči-

vo, sladké pečivo, koblihy, vícezrnné pečivo 

a chléb. Ve své podstatě veškerý druh peči-

va, který je na trhu.

Samozřejmě máme i své vlastní prodejny, 

3 jsou v Ústí nad Labem a jedna prodejna je 

v OD Kauflandu v Roudnici nad Labem.

Na co v sortimentu kladete důraz 

a které druhy pečiva jsou nejoblíbe-

nější?

Klademe důraz na veškeré výrobky, aby 

byli spokojení naši zákazníci. Pečlivě vy-

bíráme suroviny se kterými pracujeme, 

neboť v dnešní době je velká konkurence 

a pokud chceme jako firma přežít, musíme 

dbát na kvalitu našich výrobků, byť je je-

jich cena vyšší. Tento rok jsme se zaměřili 

na chléb. Začali jsme si vyrábět vlastní kvá-

sek, který používáme na Batelkův bochník. 

Oblíbenost pečiva je rozdělená na veškeré 

zákazníky. Pro mladé ženy dbající na linii 

máme vícezrnné pečivo, pro děti velký 

výběr sladkého pečiva a koblih. Ti, kteří 

holdují klasickému pečivu si pochutnají 

na staročeském rohlíku, řeznickém chlebu 

se škvarky a Batelkovu bochníku.

Máte speciální bagety a knedlíky, 

můžete prozradit jejich kouzlo, proč je 

zákazníci preferují?

Vyrábíme kolem 20 druhů baget, které 

od nás odebírají lahůdkáři. Snažili jsme se 

vymyslet tvar takový, aby se nemusely od-

řezávat konce a tím i využívat. Jinak se tyto 

tak zvané patky dávají pryč a mnohdy vyha-

zují, přinejlepším se z nich dělá strouhanka. 

Naše bagety proto mají zakončení takové, 

že může tvořit základ chlebíčku, aniž by se 

kýval a byl nevzhledný. Pak také vyrábíme 

kostičky do knedlíků, ale sami knedlíky 

nevyrábíme. Kouzlo „našich“ knedlíků, které 

pro nás smluvně dělá jedna podnikatelka, 

je v tom, že si sami vyrábíme pro ně speci-

ální kostičky. Český domácí knedlík nikdy 

neměl ve svém těstě burisony, ale právě 

je. Proto pečeme ze speciálního, k tomuto 

účelu vhodného těsta, bulky a ty potom 

na stroji rozkrájíme na kostičky a předáme 

podnikatelce k dalšímu využití. Knedlíky asi 

našim zákazníkům chutnají, jsou vždy hned 

pryč nebo alespoň nezbývají.

Vloni byly velké záplavy právě na Ús-

tecku, jak se dotkly vaší výroby?

Loňské záplavy se nás nedotkly ve smyslu 

ohrožení nebo přerušení výroby. Máme 

provozovnu i prodejny mimo záplavové 

oblasti. Pouze z logistického hlediska vznik-

ly menší komplikace, se kterými jsme si 

poradili a tak zákazníci mohli dostat naše 

pečivo. Vypomáhali jsme v rozvozu vyplnit 

případné výpadky těch firem s pečivem, 

kterým naopak záplavy uškodili. Naši řidiči 

proto rozváželi zboží od rána do večera 

nonstop, bylo to náročné, ale zvládli jsme 

tento nápor.

Vaše rodinná firma má řadu ocenění, 

kterého si nejvíc vážíte?

Nejvíce si vážíme ocenění Regionální po-

travina za Řeznický chléb. Ale samozřejmě 

pochvala od našich zákazníků je to nejlepší 

ocenění. Stala se nám kuriózní věc na Zemi 

živitelce, kde jsme náš Řeznický chleba před 

třemi roky s čerstvým oceněním značkou 

Regionální potravina představili na stánku 

Agrární komory Ústeckého kraje. Lidé nám 

jej rozebírali pod rukama. Úspěchu si všimla 

tehdejší tisková mluvčí Agrární komory 

ČR Eugenie Línková a na Dni regionů jej 

během Země živitelky (veletrh trvá týden) 

předal tehdejší prezident AKČR Jan Veleba 

kardinálovi Dominiku Dukovi, který jej 

slavnostně požehnal. Od Eugenie Línkové 

máme snímek, kterým se pyšníme na na-

šich webových stránkách firmy Aplika. Jsme 

na to určitě velmi hrdi, je to něco, co se 

hned tak rodinné firmě nestane a my si této 

pocty velmi vážíme.

V jaké obchodní síti vás spotřebitel 

najde?

Spotřebitelé nás mohou najít v síti pro-

dejen Billa, uzenářství Novák, uzenářství 

U Labužníka.

Odborně vedené diety mají řadu 

nepsaných pravidel a z oblasti pe-

kárenství například zcela zavrhují 

pšeničnou mouku. Lékaři tvrdí, že 

pšenice byla natolik křížena, až má 

na tělo biochemicky nepříliš dobrý 

vliv a doporučují spíš mouky z žita, 

rýže nebo prosa. Souhlasíte s tímto 

tvrzením a nebo jde o nějaký blud?

Náš nový výrobek Batelkův bochník má 

větší obsah žitné mouky a tím pádem 

přispívá ke zdravému stravování. Pšeničná 

mouka jako taková škodlivá není, ale po-

kud budete konzumovat pouze výrobky 

z pšeničné mouky, tak váš jídelníček nebu-

de vyvážený a lépe se nabírají kilogramy. 

Všeho moc škodí a toto pravidlo se vzta-

huje na vše.

Jsou žitné chleby skutečně ze žitné 

mouky nebo je to obarvená pšeničná 

mouka a svou hnědí se jen pečivo 

tváří , že obsahuje žitnou mouku a ce-

reálie?

Nevím jak ostatní výrobci pečiva, ale mi 

opravdu používáme žitnou mouku bez 

jakýchkoliv barviv.

Máte taky ve své nabídce pečivo pro 

celiatiky a diety ?

Zatím máme sortiment pouze pro diabetiky. 

V současné době připravujeme anketu pro 

naše zákazníky, zda by měli zájem o pečivo 

pro celiatiky.

Co vás na tomto oboru přitahovalo 

a kde jsou rezervy, co by se mělo změ-

nit, aby byli spokojení jak pekaři, tak 

zákazníci?

Naše rodina se vždy pohybovala v země-

dělství a tak jsme se po revoluci rozhodli 

pro pekařinu. V té době jsme ještě nevěděli, 

jakou dřinu to obnáší. Přesto není lepšího 

pocitu, než když vám zákazník poděkuje 

za dobré pečivo. Aby byli spokojeni jak zá-

kazníci i pekaři, musely by zde být zcela jiné 

podmínky pro zemědělce.

Mají rodinné pekárny šanci do bu-

doucna odolat tlaku velkých pekáren 

typu Penam a Delta?

Rodinné pekárny, které jsou si jisté svým sor-

timentem a kvalitou se uživí i v budoucnosti. 

Společnost se začíná orientovat na kvalitu, 

nikoliv kvantitu, kterou nabízí velké pekárny.

Ty jedou lidově řečeno ve vyjetých kole-

jích, malá pekárna si může víc se svým sor-

timentem takzvaně pohrát a bezprostředně 

reagovat na zájmy spotřebitelů, které si 

cíleně a rychle tipuje. Když pracujete s citem 

pro obchod a se zájmem zákazníkům dát to 

nejlepší, i ekonomika se pozitivně projeví 

na příjmech a dobrém výsledku. Pak jsme 

spokojeni všichni.

(egi)

Fota Martin Bouška

Na snímku je Marcela Batelková, majitelka firmy Aplika na výstavě Zahrada Čech 
s Ludmilou Holadovou, ředitelkou OAK Most (vpravo).Tam získala za Řeznický 
chleba značku Regionální potravina.

Jedna z pracovnic ústecké pekárny Aplika Marcely Batelkové 
představila v provoze část sladkého pečiva, o které je mimořádný 
zájem.

Batelkův bochník nemá chybu
O pečivo rodinných firem je stále větší zájem. Do jedné z nich, kterou založila ing Marcela 
Batelková z Ústí nad Labem s názvem Aplika a spolu s manželem, dcerou a synem ji provozuje 
už 20 let, se podíváme prostřednictvím rozhovoru.
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V určitých vlnách se objevují změny v ná-

kupních zvyklostech. Ale jsou to pouze 

nárazové vlny. Poctivý, klasický, řemeslný 

a z kvalitní české suroviny, upečený chléb 

nejde dlouhodobě nahradit. Proto nemáme 

v nabídce našeho sortimentu desítky druhů 

chleba, ale v podstatě jen jeden v několika 

tvarových nebo gramážových odlišnostech. 

Někdo rád chléb jako šišku, někdo jako ku-

latý pecen. To, co ale zaznamenávám je fakt, 

že pečivem nikdo neplýtvá. Větší odbyt mají 

dnes chleby do 600 g váhy.

Z hlediska ekonomiky jsou nákla-

dy z největší části na surovinu nebo 

na rozvoz a marketing?

V nákladech vede samozřejmě energie. Pře-

prava také, ale i proto nechceme expando-

vat nikam dále, abychom logistické náklady 

nezvyšovali.

Jaké jsou plány do budoucna přede-

vším z hlediska nových výrobků ?

Udržet dlouhodobou kvalitu, na kterou je 

zákazník zvyklý.

A co vánoční trh a jeho specifika?

Na Vánoce bude klasická kvalita našich 

vánoček a vánočního cukroví a větší zájem 

očekáváme u lineckého třeného cukroví.

Sortiment se zvedne u vek a vánočního 

cukroví, zásadní změny v obratu ale nejsou, 

nosné produkty chleba rozhodnou. Je sice 

méně prodejních dní, ale zvedne se odbyt 

o 15 %.

Děláte si dopředu tak zvaně „fóra“ 

a třeba veky zmražujete ?

Ze dne na den pečeme s výjimkou lineckého 

pečiva, aby vánoční pečivo tak, jako je tomu 

u domácího pečení, mělo čas zkřehnout. 

U všeho ostatního tomu tak není a veky zá-

sadně nezmražujeme. Vánočky mají běžně 

po upečení nanejvýš 2-3 dny, víc ne. 

Jaké jsou plány do budoucna přede-

vším z hlediska nových výrobků ?

Udržet dlouhodobou a kvalitu, na kterou je 

zákazník zvyklý.

Eugenie Línková

Foto Martin Bouška

pekařství

Chceme,aby náš chléb

Do 4. ledna příštího roku mohou lidé sbírat 

loga Regionální potravina, Klasa, Chráněné 

zeměpisné označení, Chráněné označení 

původu, Zaručená tradiční specialita, Čes-

ký výrobek – garantováno Potravinářskou 

komorou, Bio „zebra“ a EU „Bio list“. Loga se 

nalepí na hrací kartu, ta se odešle a dál už 

je vše jako v loterii. Soutěžit se může do-

konce i u nebaleného chleba, kde není obal 

s příslušnou značkou. Podle Hynka Jordána, 

tiskového mluvčího MZe stačí pouze ústřižek 

z účtenky, kde je napsáno , že si zákazník kou-

pil „Cvrčovický chleba“. 

Nás ale zajímalo především to, co se za po-

jmem Regionální potravina skrývá u vítězné 

konkrétní potraviny, v našem případě u Kvás-

kového pecnu ze Cvrčovic. Obchodní ředitel 

pekárny Cvrčovice Milan Kvak prozradil víc.

Cvrčovický chleba je už dnes pojem 

zejména ve Středočeském kraji. Expan-

dujete i dál?

Právě proto, že náš Cvrčovický chléb, a dnes 

už i Kváskový pecen, je oceněn Regionální 

potravinou pro Středočeský kraj, nemáme 

v úmyslu expandovat dále. Naším cílem není 

výroba mnoha tun anonymního chleba. 

V každém kraji je pekárna, která je známa 

svým portfoliem výrobků a zákazníci jsou 

na jejich výrobky zvyklí. Tak jako zákazníci 

v našem kraji. A to, že letos i Kváskový pecen 

získal toto už prestižní označení je pro nás 

zavazující a spotřebiteli chceme zachovat 

tento trend vysoké kvality.

Jste klasickou rodinnou pekárnou, 

můžete trochu víc prozradit na jakou 

výrobu se specializujete?

Je to jednoduché. Specializujeme se na to, 

aby „náš chléb chutnal jako chléb“… Takže 

hlavní specializací je výroba chleba. Další 

úspěšné a chutné výrobky jsou naše koláče 

a taštičky.

Kde tyto chleby koupíme? Máte vlast-

ní prodejny a jste i v supermarketech?

Pár vlastních prodejen máme. Většina ob-

chodních aktivit je ale v ostatním trhu a to 

i včetně supermarketů. Supermarkety jsou 

také zaměřeny na prodej a propagaci regio-

nálních produktů. A ve většině je možné najít 

„regionální koutky.“ Naše chleby a pečivo je 

ve všech řetězcích mimo Lidlu a Kauflandu.

Jak se dnes díváte na spolupráci se 

supermarkety, je to náročné z hlediska 

tlaku na různé akce, zápisné atd?

Ve spolupráci se supermarkety nevidím 

žádných problémů. Regionální dodavatel 

osvěžuje rozmanitost sortimentu. Žádné 

tlaky nezaznamenávám. 

Mění se u zákazníků zájem o někte-

ré pekárenské výrobky. Je to třeba 

více žitného chleba na úkor z čistě 

bílé pšeničné mouky, pečivo chtějí 

lidé víc celozrnné nebo je to spíš stále 

výjimečné?

Cvrčovický chléb, a letos nově už i Kváskový pecen, je oceněn Regionální potravinou pro 
Středočeský kraj. A právě tato značka, jejíž nositelkou jsou oba chleby z této pekárny, na hrací 
kartě letošní vánoční soutěže Ministerstva zemědělství s označením „České Vánoce“ může 
přispět soutěžícímu získat hlavní cenu, osobní automobil. 

chutnal jako chléb

Milan Kvak, obchodní ředitel Cvrčovické pekárny 
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Přímo ve Cvrčovicích má pekárna jednu ze 
svých prodejen



významné množství draslíku a zinku. Zkrát-

ka jsou velmi zdravá pro všechny.

Jsou některé z dýní zdravější než 

jiné?

Osobně bych to viděl tak, že je začneme 

konzumovat, jak dozrávají. Ty, které lze 

v suchu dobře uskladnit, bych si nechal 

na zimu. K dýním bych zařadil i patizony, 

které jsou v současnosti neprávem opo-

míjené, a klidně i lilek, přestože není bo-

tanicky příbuzný. Platí, že čím míň vody 

obsahují, tím více zasytí a jsou považovány 

za kvalitnější. 

Tepelnými úpravami se ovšem část 

důležitých látek zničí?

Ano, odcházejí některé druhy vitaminů, 

např. C, ale základní zdraví prospěšné látky 

zůstávají. Při přípravě doporučuji každý rok 

sáhnout po jiné „dýňové" kuchařce a roz-

šiřovat využití této zeleniny na polévky, 

dochucení, vložky, omáčky, do těst na slano 

i sladko, na zahuštění... Je to nejen dobré, 

ale i pastva pro oči díky barevné škále dýní. 

A dýňové či cuketové zelí je znamenitá 

specialita! V bowlích může dýně nahradit 

ovoce a z malých tykví lze navíc vydlabat 

servírovací a konzumační misky.

Preferujete nějaký druh dýně a způ-

sob její přípravy?

Já to mám podobně jako třeba s masem, 

každé se lépe hodí na jinou přípravu. 

Pokud bych měl tedy vyjmenovat, začnu 

třeba u patisonů. Tam je to klasika v podo-

bě tenkých lahodných řízečků, nebo s nimi 

pracovat se zeleninou například v leču. 

A fantastické jsou ty nejmenší, nakládané 

v kořeněném láku. Malé cukety najdou 

uplatnění obdobné okurkám, čili v podo-

bě různých salátů. Dále potom jako odleh-

čení různých moučníků a perníků. Zkuste 

třeba také polévku v podobě kysela z cu-

kety, výtečný je také recept na cuketové 

matesy. Špagetové dýně - zde napovídá 

i sám název, kde najdou své uplatnění - 

v italské kuchyni. Asi za nejkvalitnější po-

važuji dýně hokkaido, z nich lze připravit 

výtečné a syté polévky, ale třeba také 

dýňové pyré připomínající chutí a dalšími 

ingrediencemi hrachovou kaši. Vynikající 

je recept dýňové omáčky k dušenému na-

kládanému zajíci. Samostatnou kapitolou 

vaření jsou máslové dýně - snad nejlepší 

jsou na polévku. Na originální, sebranou 

v terénu v Africe - uvádím recept. Na za-

pékání se výtečně hodí dýně cibulovitého 

tvaru se žlutou a oranžovou dužninou. Tak 

bych mohl pokračovat dále a dále… Mezi-

tím se však dostavil silný Pavlovův reflex...

Nemáte pocit, že Česko před lety 

propadlo cuketovému šílenství 

na úkor jiných druhů tykví?

Pokud mě moje paměť neklame, a to 

pěstuju dýně již 37 let, pak u nás „frče-

ly“ hlavně dýně na imitaci ananasových 

kompotů a někde také na krmení. V nej-

teplejších oblastech potom i k obohacení 

jídelníčku na polévky či pečené dýně. 

Zhruba od poloviny sedmdesátých let 

došlo k velké oblibě a pěstování patizonů, 

nejčastěji však s využitím pouze jako řízky. 

Obliba cuket nastala až někdy ke konci 

osmdesátých let. S otevřením hranic a Ev-

ropy, k nám potom přicházejí nejen dosud 

neznámá semínka a variety cuket, dýní, 

patizonů a tykví, ale také různé kulinář-

ské inspirace. Dnes bych řekl, že nejvíce, 

a po právu jsou v oblibě zdravé a kvalitní 

dýně hokkaido.

Ocenění sbíráte za dýně okrasné či 

konzumní?

To není rozhodující. Jsem především jejich 

velký fanda, který svůj život povýšil na po-

znávání chutí, vůní i tvarů. Mám radost, že 

sklizeň je každý rok trošku jiná a vždy se na-

jdou exempláře, které mě zaujmou a které 

jsem vypěstoval poprvé. Pěstuji více než sto 

druhů, typů a variet a je tedy z čeho vybírat. 

Na výstavy dávám ty dýně, které potěší mé 

oko, jsou unikátní tvarem, případně vzác-

né. Přede dvěma lety jsem vyhrál s obřím 

patizonem na výstavě Zahrada Čech cenu 

Kuriozita roku. Letošní rok byl vyhlášen 

časopisem Zahrádkář jako rok tykví a dýní 

a z Litoměřic jsem si odvezl zasloužený 

bronz za nejhezčí kolekci. Tento rok totiž 

mým dýním počasím nepřál kvůli suchu, 

mokru a chladnu, takže mi vzešlo jen asi 

20 % z více jako 100 různých druhů a variet. 

Na některé si tedy musím ještě počkat...

Jsou všechny druhy dýní jedlé?

Obecně lze říct, že všechny velké druhy ano, 

menší okrasné je třeba ochutnat, jestli ne-

chutnají hořce. Některé jsou ale tak krásné, 

že je mi líto je naporcovat. Některé okrasné 

mají také velmi tvrdou slupku, takže je 

snadné se pořezat.

Vy ovšem nezůstáváte jen u tykví…

Chtěl bych se čtenářům pochlubit, že jsem 

i vášnivým pěstitelem okrasných kukuřic. Le-

tos se mi podařilo vypěstovat strakatá zrna 

připomínající miniaturní ptačí vajíčka, nebo 

v jedné palici najdete snad všechny barvy, 

včetně hnědé a zelené. Některé kukuřice při-

pomínají svojí strukturou i zvláštním leskem 

hadí kůži. Ale to už je jiné téma na příště.

S. L. Nešporová

různé

Dužina obsahuje až 90 % vody, hodně 

vlákniny a relativně málo sacharidů. Je však 

bohatá na hořčík, draslík, sodík, měď, selen, 

chlór, železo, fosfor a zinek. K tomu ještě 

připočítejme vitaminy, bílkoviny, nenasy-

cené mastné kyseliny a kyselinu nukleo-

vou. Není divu, že dýně jsou podpůrnými 

prostředky při onemocněních zažívacího 

traktu, prostaty, ledvin, posilují imunitní 

systém, regenerují buňky i nervy, napomá-

hají správné činnosti srdce...

Kromě tradičních dýní a cuket se na za-

hrádkách a na pultech zabydlelo mnoho dal-

ších druhů. Hospodyňky je připravují na slano 

i na sladko do výsledných produktů, o nichž 

se jim ještě nedávno ani nezdálo. Kromě 

dýňových polévek, omáček, zelí a moučníků 

jsou to mimo jiné džemy, sirupy nebo pesta. 

A fantazii se meze rozhodně nekladou.

Do Evropy se tykev dostala koncem 15. 

století v souvislosti se španělskými kolum-

bovskými výpravami. Jednotlivé druhy 

a variety tykví - dýně, cukety či patizony - se 

pěstují kvůli plodům, jichž tato popínavá 

rostlina původem z Latinské Ameriky na-

bízí nepřeberné množství mnoha velikostí, 

barev, tvarů a chutí, mezi jinými dýně špa-

getová, žaludová, muškátová, velkoplodá 

nebo hokkaido. Celkem se počet druhů 

odhaduje skoro na tisícovku!

Dávno jsou pryč doby, kdy se dýně „jen“ vyřezávaly, 
zkrmovaly, dělala se z nich náhražka ananasového kompotu 
a sušila se jádra. Málokterá zelenina se v posledních letech 
tak výrazně prosadila v českých a moravských kuchyních 
jako právě tykve. Je to dobře, protože jejich výživové 
vlastnosti jsou nesporné.

Dýně v široké škále tvarů, 
velikostí a chutí se prosadily 
do českých kuchyní

Základní potravina Indiánů chutná i nám
Petr Krejčík z Vinařství Chateau Lednice je velkým 
milovníkem dýní, jejich pěstitelem, konzumentem, sběratelem 
ocenění za obzvlášť povedené exempláře a neúnavným 
propagátorem.

Kde se u nás vlastně vzaly dýně?

Kromě dýní a tykví, které pocházejí z Nové-

ho světa a první Evropan, který je spatřil, byl 

Kryštof Kolumbus, Indii, Středomoří a se-

verní Africe vládly lagenárie, známé dnes 

jako husy či kobry. Nejenže se konzumo-

valy, ale také sloužily jako nádoby včetně 

koštýřů, jimiž se natahovalo víno. V podhůří 

And rostou dýně dodnes divoce a spolu 

s kukuřicí a fazolemi patří k základním po-

travinám indiánů. 

Proč jsou vůbec dýně zdravé?

Mají velmi příznivý poměr minerálních 

látek: snížené množství sodíku a zvýšené 

draslíku, což je pro lidský organismus ide-

ální. Obsahují také poměrně hodnotné bíl-

koviny, které splňují dietetický efekt - najím 

se, ale nezatížím organismus. I mezi dýněmi 

je třeba rozlišovat ty, které mají vyšší podíl 

vody (cukety) a naopak ceněné japonské 

dýně s vysokým poměrem kvalitní sušiny. 

Dýně ale nejsou jen dužina, ale i se-

mena a do středu zájmu se dostává 

také příprava a konzumace květů.

Využívali je už Inkové, Mayové a Aztékové. 

Přelom v Evropě znamenal exemplář dýně, 

který se objevil ve Štýrsku a měl semínka 

bez slupky. To znamenalo raketový nástup 

lisování dýňového oleje, což v uvedené 

zemi přetrvalo dodnes a dokonce mu tam 

říkají zelené zlato. Semena jsou nesmírně 

zdravá zejména pro pány tím, že zmírňují 

příznaky potíží s prostatou i močením, že 

do jisté míry nahradí i léčbu. Obsahují také Petr Krejčík s jednou ze svých dýní
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různé

Rodina Bartošových, která v Lanžhotě 

od začátku 90. let minulého století pěstuje 

obiloviny a olejniny, mezi nimiž nechybí 

tykev olejná, začala klady dýňového oleje 

objevovat před několika lety.

S dýněmi na jádra bez slupek, respektive 

se slupkou tak tenoučkou, že ji téměř ne-

zregistrujete, začala jihomoravská farma 

před třemi lety na zhruba sedmi hektarech. 

Zpočátku je rodina nezpracovávala, což 

jim však dlouho nevydrželo. Záhy začali její 

členové usušená semena balit a prodávat 

do farmářských obchodů a v prodejnách 

zdravé výživy. Ještě dnes je tu a tam můžete 

na nějaké akci zastihnout i osobně, jak tam 

své výrobky včetně ochutnávky prezentují. 

„Dalším krokem v na-

šem podnikání bylo 

lisování oleje, což se 

ukázalo jako správná 

cesta k rozšíření sorti-

mentu,“ uvedl Radek 

Bartoš. Dnes s rodiči 

dýně pěstuje na 13 

hektarech a ročně 

stočí asi 300 litrů 

dýňového oleje.

Lisují ho techno-

logií za studena, 

aby zachovali vět-

šinu jeho zdraví 

prospěšných látek. 

Tmavě zelený jemný olej zaujme chutí 

po dýňových semenech. Je přírodním zdro-

jem zinku a selenu. Je ideálním a zdravým 

dochucovadlem salátů, polévek, omáček, 

mas, těstovin i pomazánek. „Je tak spe-

cifický a výrazný, že je škoda ho dodělá-

vat nějakými příchutěmi,“ uvedla Anna 

Bartošová, která má ve firmě na starosti 

alchymii pro co nejširší využití dýňového 

oleje v kuchyni. Podle jejích zkušeností má 

dýňový olej téměř neomezené použití. Jde 

jen o to se nebát experimentovat. „Klidně 

ho dejte do rizota i do sladkého rýžového 

nákypu. Výtečný je v těstovinách a sýrových 

pomazánkách. Platí, že v každém jídle vám 

podtrhne a pozvedne chuť,“ dodala.

U Bartošových je olej prostě pořád 

na stole a každý s ním nakládá dle libosti. 

Sortiment rodina obohatila také o dýňové 

pesto, po němž se prý můžou doslova 

utlouct. A možná překvapivě je prý vyni-

kající v bramborové kaši. „Ale když jsme 

na trhu, mám hlad a není čas si pro něco 

skočit, klidně si dám jen rohlík, který si má-

čím do dýňového oleje. I to je vynikající,“ 

doporučil závěrem Radek Bartoš.

S. L. Nešporová

Foto: Renata Hasilová

„Dalším krokem v na-
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šem podnikání bylo

lisování oleje, což se

ukázalo jako správná

cesta k rozšíření sorti-

mentu,“ uvedl Radek 

Bartoš. Dnes s rodiči

dýně pěstuje na 13

hektarech a ročně 

stočí asi 300 litrů 

dýňového oleje.

Lisují ho techno-

logií za studena, 

aby zachovali vět-

šinu jeho zdraví 

prospěšných látek.

Na farmě v jihomoravském 
Lanžhotě stáčejí dýňový olej 
a dělají dýňové pesto
Ve Štýrsku dýňovému oleji říkají zelené zlato. A ti, co už 
si k tomuto koncentrovanému zdraví našli cestu, dobře 
vědí, jak skvěle chutná k vínu namáčet si tmavé pečivo či 
sýry parmezánového typu do tekuté zelené delikatesy. 

Dvě vlajkové lodě lanžhotské firmy – dýňový 
olej a dýňové pesto.

Radek Bartoš s dýňovými oleji.

Anna Bartošová při kontrole dýňového oleje.
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Mlýn s dávnou historií
Kdo by spočítal, kolik vody proteklo v řece 

Opavě od té doby, kdy při ní byl před řadou 

staletí postaven! Kdo by zvážil, kolik mouky 

tu bylo z pšeničného zrna umleto… První 

záznamy o existenci mlýna (dřevěného 

vodního) jsou totiž z jara roku 1362, kdy ho 

jeho majitel - opavský vévoda Mikuláš II., 

vnuk Přemysla Otakara II. - věnoval své dce-

ři, jeptišce kláštera sv. Kláry v Opavě. 

V roce 1948 byl mlýn pochopitelně ze-

státněn a vrácen rodině Herberových až 

o 44 let později. Dlužno říci, že po celou 

dobu v majetku státu jako mlýn sloužil 

a došlo i k jeho určité modernizaci. Ta zá-

sadní rekonstrukce a modernizace celého 

provozu pak proběhla v několika etapách 

v létech 1994 -2010. „Dnes naše společnost 

působí úspěšně na trhu s mlýnskými výrobky 

a pokračuje v tradici výroby a prodeje tzv. 

Palhanecké mouky,“ informuje Aleš Ressler, 

jednatel společnosti, která patří k největ-

ším a nejlepším svého druhu v republice. 

Kromě Mlýna Palhanec, kde se zpracovává 

pšenice, je součástí firmy i Mlýn Holasovice, 

který mele kukuřici a žito. 

Nekvalitní zrno
má zavřené dveře

Každý všední den míří k Mlýnu Palhanec vel-

ká nákladní auta od zemědělských podniků 

z širokého okolí s pšenicí. „Denně přijímáme 

asi 200 tun pšenice a skladujeme ji celkem 

ve dvanácti zásobnících s celkovou skladovací 

kapacitou 500 tun. Zrno v zásobnících nepo-

bývá déle než několik dní, takže je jeho kvalita 

zachována. Proto, aby bylo uložení bezpečné, 

z obilí před naskladněním odebereme vzorky 

a provedeme rozbor. Pokud projde laboratorní 

kontrolou, následně se zrno předčistí, tj. zbaví 

hrubých nečistot a prachu a teprve pak je na-

skladněno do zásobníků,“ popisuje ing. Aleš 

Ressler, jednatel společnosti. 

Čistota a kvalita je tu zákonem, přísná 

laboratorní kontrola s pomocí nejmoder-

nějších přístrojů probíhá během celého 

procesu přeměny zrna v mouku. „Zrno s vlh-

kostí nad 15% nepřijímáme, jelikož je nebez-

pečí vzniku plísní, hniloby apod.,“ zdůrazňuje 

jednatel. Své dodavatele mají prověřené.

Pšenice si v lázni trochu poleží 

Nejdřív se provádí takzvaný zámel, jehož 

cílem je připravit směs suroviny podle 

daných jakostních parametrů. Z jednot-

livých zásobníků putuje obilí přes sítový 

třídič, kombinovaný čistírenský stroj, triér 

a na vířivý nakrápěcí stroj. Do pšenice je 

automaticky dávkována pitná voda, nutná 

k zajištění správného mletí. „Vody se pro-

střednictvím speciálního zařízení přimíchává 

do zrna asi 2-3% proto, aby bylo zpracovatel-

né. Poté se tato směs nechá „odležet“ ve spe-

ciálních zásobnících po dobu 6-10 hodin, 

tak, aby voda „vsákla“ do jádra zrna a nebyla 

pouze na povrchu. Přidaná voda se v procesu 

mletí odpaří a mouka má zhruba stejnou 

vlhkost jako mělo na začátku obilí, což je vět-

šinou v rozmezí 13,5 až 14,5 %,“ prozrazuje 

jednatel firmy.

A hurá na mletí 

Po odležení, které závisí na roční době a tvr-

dosti pšenice, je obilí vedeno na odírací stroj, 

který odstraní mikrobiální a mikroskopické 

minerální nečistoty a naruší vazbu mezi 

slupkou a endospermem – vnitřním živným 

pletivem zrna. Poté už nastává ta nejdůle-

žitější část procesu, vlastní mletí. „Z čistírny 

mlýna je pšenice dopravována na válcové 

stolice, kde se rozemílá. Pomocí pneumatické 

dopravy jsou následně meziprodukty vedeny 

na vysévače a samospádem na čističky krupic. 

Poté pšenice míří opět na válcové stolice, vy-

sévače a čističky krupic,“ ukazuje Aleš Ressler 

a zdůrazňuje, že veškeré strojní zařízení 

ve vlastním mlýně je vyrobeno v renomova-

né švýcarsko-německé firmě.

Vždy po určité výrobní pasáži je odebrána 

tzv. "hotová pasážní mouka", která je uklá-

dána do mezizásobníků. Po zvážení je opět 

pomocí pneumatické dopravy nafoukána 

do moučných sil - míchaček. V těchto silech 

se mouka neustále míchá tak, aby byl hoto-

vý výrobek dokonale zhomogenizován. 

Nabízí se otázka, jak se docílí toho, aby 

byla proslavená palhanecká„dvounulka“ 

tak jedinečná? „Tuto mouku nevyrábíme 

nějakým speciálním postupem. Její kvalita je 

dána výběrem kvalitní suroviny a smícháním 

těch nejvhodnějších meziproduktů, které při 

mletí mouky vznikají,“ uzavírá Aleš Ressler.

–baš–

MLÝN HERBER spol. s r.o.
Mlynářská 1/215,
747 73 Opava-Vávrovice

+420/553 793 260
herber@mlynherber.cz 
www.mlynherber.cz

S moukou to umíme

Mouka jako hedvábí
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vinařství

Miroslava Volaříka,

Co bylo jednodušší, získat titul Vinař 

roku poprvé, nebo úspěch zopakovat?

Větší šok to byl poprvé, protože titul přišel 

po pouhých třech letech činnosti vinař-

ství, a to jsme ještě nebyli zvyklí chodit 

na pódium (smích). Jsem dalek toho, abych 

tvrdil, že letos jsme toto ocenění čekali, ale 

během těch několika let jsme si už na úspě-

chy zvykli a celkově to pro nás není tak 

psychicky náročné. Vinař roku určitě patří 

k našim nejprestižnějším cenám, nicméně 

každý úspěch nás povznese na duchu a po-

sune dál.

Prolétlo vám hlavou, že už máte 

na dohled Jožku Valihracha z Krumví-

ře, který byl Vinařem roku třikrát?

To určitě ne, tak arogantní nejsem. Na dru-

hou stranu, každý rok se budeme snažit dě-

lat špičková vína a do Vinaře roku půjdeme. 

Uvidíme, jak to bude… Když se ohlédnu 

k roku 2011 a srovnám ho s letoškem, uka-

zuje se, že získáváme trofeje hlavně s víny 

z komplikovaných ročníků. Roky 2010 

i 2013 takové co do sklizně byly. Loňský 

rok byl nestandardní v tom, že jsme hrozny 

sbírali do poloviny prosince, což normálně 

nebývá. Takže možná až bude zase špatný 

rok, budeme opět mimořádně úspěšní.

Jak se rýsuje letošní ročník?

Začátek, tedy jaro a léto, vypadal velice 

nadějně. Byla to jedním slovem nádhera 

signalizující hrozny v dobrém množství, 

kvalitě a bez nemocí. Ve druhé polovině 

srpna začalo vytrvale pršet, což dalo hroz-

nům zabrat. Odnesly to hlavně rané a po-

lorané odrůdy, které nabraly strašně moc 

vody. Bobule začaly praskat a přišly plísně. 

Vinaři v okolí proto začali sbírat, i když 

hrozny ještě neměly potřebnou kvalitu. My 

jsme čekali, aby hrozny vyzrály. Začátkem 

září jsme posbírali jen Solaris z naší biořady, 

který byl bez problémů. Druhý na řadě byl 

muškát, na němž se začaly projevovat ataky 

vos, které nabodávaly bobule, ty se roztrhly 

a byly živnou půdou pro plísňové choroby. 

Je vůbec ještě nějaké ocenění, 

po němž toužíte?

Mám dojem, že z těch domácích máme 

všechny. Cizina je jiná. Tam se obvykle cíle-

ně dávají vína, která u nás moc nemají šanci 

uspět, třeba sladká vína. I domácí klání se 

však liší. V případě prestižních Valtických 

vinných trhů dáváte do soutěže jeden 

kvalitní vzorek, a čekáte, zda z toho bude 

champion. Vinař roku vsadil na kolekce 

šesti vín, nestačí tedy, aby bylo kvalitní jen 

jedno či dvě. A vybírají je opravdu elitní 

mezinárodní degustátoři. Díky nim se 

do světa dostávají informaci o kvalitních 

moravských a českých vínech. A to je vý-

borná reklama pro naše vinařství obecně. 

Důležitý je i valtický Salon vín ČR, kam se 

každoročně dostane jen stovka nejlepších 

tuzemských vín a vinaři se tam tudíž snaží 

dát to nejlepší. Zajímavý je i Král vín. 

Máte osvědčená vína, jimiž obesíláte 

soutěže, nebo pokaždé dáváte jiná?

Do soutěží posíláme vína, která aktuálně 

máme a dáváme je na trh. Samozřejmě se 

může stát, že po určitém úspěchu se někte-

rá vína rychle vyprodají. I proto nedáváme 

všude stejná vína, abychom jich měli širší 

škálu a bylo z čeho vybírat. A je to i známka 

toho, že náš tým umí dělat vína mnoha 

odrůd. 

Fandíte polepování lahví medailemi?

Na naše klienty mají medaile na vínech 

vliv. Nejsem však příznivcem toho lepit jich 

pět, šest a víc. My obvykle vybereme jednu. 

Shodou okolností jsem nedávno vynášel 

lahve na našem penzionu v Dolních Duna-

jovicích a jak jsem je házel do kontejneru, 

všiml jsem si lahve z jednoho nejmenova-

ného nedalekého vinařství oblepené me-

dailemi tak, že nebyla skoro vidět etiketa. 

Bohužel většina byla ze soutěží, které jsem 

vůbec neznal.

Vaše vinařství se prezentuje nejen 

samostatně, ale i jako součást aliance 

V8, která cíleně propaguje vysoce kva-

litní moravská vína. 

Je to dobré v tom, že to pomáhá nejen 

členským vinařstvím, ale i konzumentům, 

kteří mohou na degustacích V8 napříč 

republikou ochutnat skutečně dobrá a sou-

časně velmi rozdílná vína. Všechna jsou sice 

z Pálavy a jejího blízkého okolí, nicméně ty 

lokality a tratě, kde mají vinohrady, se liší 

a vína z nich také.

Hodně se diskutuje o dovozech 

zahraničních hroznů či moštů, z nichž 

„zázrakem“ vznikají moravská vína. 

Vinaři to vědí, inspektoři to vědí, kde je 

tedy chyba?

Vnímám to jako neakceschopnost státní 

správy. My vinaři vyrábíme víno, zaměstná-

váme lidi, platíme daně… Za to očekávám, 

že stát bude v našem rezortu odvádět stan-

dardní kontrolní činnost. Pokud si státní 

úředník sedne někde u křižovatky a bude 

počítat kamiony, které to dovážejí, mělo by 

být jasno. Samozřejmě musí to kontrolovat 

ve správné lokalitě, ne třeba u Českých 

Budějovic. Všichni přece víme, kdo a kam to 

vozí. Jenže to nikdo neřeší.

Jak často se coby ředitel společnosti 

dostanete do vinic a do sklepa?

Když si to situace žádá, čas si udělám. Ale 

veškeré práce ve vinařství - ve vinohradech, 

ve sklepě, v marketingu a obchodu - dělají 

lidé šikovnější a schopnější než já, jsou to 

skutečně odborníci na slovo vzatí a je třeba 

jim nechat prostor, aby svou práci dělali, jak 

nejlépe umí. A když pak všichni máme pocit 

dobře vykonané práce, to je nejlepší možná 

odměna.

S. L. Nešporová

Foto: archiv vinařství

Medaile, poháry a diplomy, které získalo mikulovské Vinařství 
Volařík za pouhých sedm let své existence, už by zaplnilo 
menší galerii. Zatím naposledy sbírku obohatil titul Vinař 
roku 2014 a vítězná kolekce v soutěži Král vín. Více o tom 
s majitelem a ředitelem Ing. Miroslavem Volaříkem.

každý úspěch povznese 
na duchu a posune dál

Miroslav Volařík, Vinař roku 2011 a 2014
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Vinaře roku 2014,

Enolog vinařství Filip Mlýnek
 

Vítězná kolekce šestice vín s pohárem pro Vinaře roku 2014  

Vinařství Volařík vstoupilo 
na trh pod tímto označením 
v roce 2007. Obhospodařuje 
v integrované produkci 
80 ha vlastních vinic, 
z toho 4,2 ha v režimu 
ekologického zemědělství. 
Vyrábí přívlastková, zejména 
bílá vína. Při pěstování klade 
důraz na kvalitu hrozna, 
terroir, šetrný přístup 
k hroznům i vinicím a při 
zpracování využívá nejnovější 
technologie a poznatky.
Vinařství je členem Aliance V8 
a zakládajícím členem VOC 
Mikulov a VOC Pálava.



Biovínem roku 2014
je Rulandské šedé z produkce
Víno Marcinčák
V prestižní soutěži Česká biopotravina bylo v kategorii bio vína oceněno 
oranžové víno odrůdy Rulandské šedé, výběr z hroznů 2013, produkované 
společností Víno Marcinčák.

Soutěž potvrdila, že tuzemští ekologicky 

hospodařící vinaři dosahují vynikající 

úrovně. Porota someliérů hodnotila cel-

kem padesát vzorků a shodli se, že nejlep-

ším bio vínem je právě toto oranžové víno. 

Cena tedy putuje do Mikulova, odkud 

pochází Víno Marcinčák.

"Oranžová vína vznikají tak, že bobule 

jsou po odstopkování hroznů macerovány 

spolu s moštem delší dobu, tady to bylo 48 

hodin při teplotě 4°C. Díky tomu se ze slu-

pek do moštu uvolní více aromat, tříslovin 

a barviva. Tato vína pak mají jasně oranžové 

tóny," popsal Petr Marcinčák.

Víno Marcinčák je rodinné vinařství, hos-

podařící na vlastních vinicích v Mikulovské 

vinařské podoblasti. Od roku 2008 jsou 

největším vinohradnickým bio pěstitelem 

v České republice a zaměřují se výhradně 

na přívlastková vína z tradičních odrůd. Je-

jich široký sortiment doplňují vína botrytic-

ká, ledová a slámová, která jsou vyhlášenou 

specialitou vinařství. Při používání moder-

ních výrobních technologií kladou důraz 

na kvalitu, originalitu a jedinečnost vín, která 

je dána neopakovatelným charakterem 

jednotlivých viničních tratí. Díky této filozofii 

vinaře Petra Marcinčáka vznikají osobitá 

vína, určená pro nejnáročnější milovníky vín.

Soutěž Česká bio-

potravina vyhla-

šuje k aždoročně 

Pro Bio Svaz ekolo-

gických zeměděl-

ců a koná se pod 

záštitou Minister-

stva zemědělství 

a Státní zeměděl-

ské a potravinářské 

inspekce.

"Tato soutěž zís-

kala za dobu své-

ho trvání značnou 

prestiž. Státní ze-

mědělská a potra-

vinářská inspekce 

velmi ráda poskytla 

svoji záštitu a je jí 

ctí, že může být nápomocná při dal-

ším pozitivním vzestupu této soutěže. 

Výrobci biopotravin si to jistě zaslouží, 

jejich produkce je na trhu ve stále větším 

objemu i kvalitě," dodal Jindřich Pokora, 

ředitel odboru kontroly, laboratoří a certi-

fikace SZPI. –baš–
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Rúželé

Vinná želé mohou být rozličných barev, chutí a vůně a to především 

v závislosti na použité odrůdě. Konzistence potom závisí na každém 

vinaři, jak chce želé připravit, jestli spíše do omáček nebo tužší 

na mazání na pečivo. Pokud se týká použití místo marmelády, tak 

ideální je na sladkém pečivu.

Technologie přípravy je zdánlivě jednoduchá. Vylisovat mošt 

a svařit jej za vysokých teplot spolu s jablečným pektinem podobně 

jako marmeládu. Skutečný um vinaře se ovšem ukáže, když má želé 

zajímavou barvu, akorátní konzistenci a nejlépe čirý vzhled. Faktorů, 

které ovlivňují tyto charakteristiky je opravdu spoustu, tak není úplně 

snadné je ovládnout.

VÍNO J.STÁVEK používá pro výrobu vinného želé čerstvý mošt 

z odrůdy frankovka, který byl omezeně macerován tak, aby byla 

získána atraktivní narůžovělá barva, tzn. mošt na výrobu růžové-

ho vína. Po vylisování probíhá poměrně silné odkalení, aby kalicí 

částečky neovlivňovaly pozitivní narůžovělý vzhled. Konzistence je 

volena tak, aby želé nebylo příliš tekuté. Musí se ihned plnit za horka 

do vysterilovaných sklenic a ihned otočit víčkem dolů, aby nedošlo 

ke kontaminaci případnými negativními mikroorganismy. Vznikne 

potom produkt, který má jemnou ovocnou vůni po červeném rybízu 

a šťavnatou sladkokyselou chuť po zralých jahodách a třešních. Je 

ideální k paštice z husích jater nebo na vánočku s máslem.

Ing. Jan STÁVEK, Ph.D.

Vinná želé jsou 
oblíbená v tradičních 
vinařských zemích, 
především ve Francii, 
kde často slouží 
v lepších restauracích 
jako doplněk 
určitých pokrmů. 
Bývají kombinovány 
s rozličnými paštikami, 
používají se jako 
základ sladkokyselých omáček, nebo mohou 
například nahradit brusinky na svíčkové.
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Soutěž MAKRO
Vinař roku České republiky 2014 
ovládla pálavská vína

Je to účast nejlepších zahraničních degu-

státorů z celého světa – většinou držitelů 

titulu Master of Wine. Kromě toho hrabě 

John Umberto Salvi, každoroční účastník 

poroty, je tím, který dokáže nejlépe zhod-

notit vývoj tuzemské produkce vín, přidat 

k tomu vlastní názor a doporučení.To vše 

pak vytváří jedinečnost a objektivitu této 

soutěže.

Hlavím partnerem projektu se opět sta-

la společnost MAKRO Cash& Carry, která 

připojila své jméno k názvu soutěže.

Počet přihlášených vzorků dosáhl čísla 

562, což je o 47 méně než v roce 2013, 

přesto, jak informoval předseda organi-

začního výboru Petr Marek, bylo potřeba 

ke každému z nich vyplnit všechny papí-

rové dokumenty, aby bylo vůbec možné 

je v průběhu slavnostního galavečeru 

degustovat. Celkem bylo uděleno 23 me-

dailí.

Soutěž Vinař roku je každoročně po-

řádána společností Český archiv vín, 

za výrazné podpory Vinařské asociace 

ČR, sponzorů i mediálních partnerů. 

Jako národní soutěž je určena výhradně 

domácím výrobcům vín, kteří vyrábějí 

vína pouze z hroznů s původem z České 

republiky. 

Hodnocení kvality všech vzorků tzv. 

„na slepo“, tedy bez znalostí vinařství či 

šarže, probíhalo letos podle norem OIV 

a odpovídalo standardům Mezinárodní 

unie enologů.

Stalo se již hezkou tradicí soutěže, že 

v rámci slavnostního galavečera jsou vy-

hlašována i dvě nesoutěžní ocenění. Bylo 

tomu tak i letos.

Cena společnosti Aquatest za tradič-

ní a ekologické postupy ve vinařství 

byla udělena Ing. Jaroslavu Osičkovi 

z Velkých Bílovic. 

Předseda Vinařské asociace ČR a troj-

násobný vítěz soutěže Vinař roku Jožka 

Valihrach předal Cenu Vinařské asoci-

ace ČR za celoživotní přínos českému 

a moravskému vinařství Ing. Františku 

Kupsovi z Vinařství Velké Žernoseky.

Za již tradiční lze označit vyhlášení cel-

kových vítězů za získaná nejvyšší bodová 

hodnocení bílých a červených vín.

Titul „Aquila Šampion bílých vín“ - 

cenu pro nejvýše hodnocené bílé víno 

získalo vinařství Vinné sklepy Skalák 

– Skalka u Kyjova za slámové víno Sauvi-

gnon 2012 

Titul „Král sýrů Šampion červených 

vín“ – cenu pro nejvýše hodnocené 

červené víno si letos odnesl Milan Sůkal 

z Nového Poddvorova za Pinot Noir 2011 

Výběr z hroznů.

Finalisté soutěže

byli vybráni smíšenou mezinárodní ko-

misí jedenácti porotců, z nichž šest patří 

k mezinárodní vinařské špičce a jsou no-

siteli titulu Master of Wine. Za finalisty 

soutěže byli vybráni:

 Vinařství Kolby Pouzdřany

 Vinařství Spielberg Žarošice

 Vinařství Mikrosvín Mikulov

 Vinařství Vitis Strážnice

 Milan Sůkal Nový Poddvorov

 Tanzberg Mikulov

 Vinařství Volařík Mikulov

 Vinné sklepy Valtice

Stejně jako v předcházejících ročnících 

soutěže museli přihlášení vinaři dodat mi-

nimálně šest různých vín po šesti lahvích, 

a to tak, aby každá kolekce obsahovala vína 

nejméně tří soutěžních kategorií. 

Na základě hodnocení mezinárodní ko-

mise tato rozhodla o umístění na stupních 

vítězů takto:

Na třetím místě se umístila a titul Bron-

zový Vinař roku 2014 získala společnost 

Vinné sklepy Valtice a.s.

„Jsem velice rád, že jsme až třetí, je to 

určitě lepší než být čtvrtý. Jsme velice 

potěšeni, je to přece jenom „bedna“ a to 

se počítá“, tak se vyjádřil vinař Šťastný 

z rodinné firmy a největšího pěstitele révy 

vinné v ČR.

Při vyhlašování druhého místa se na po-

diu sešla členka poroty paní Linda Jotham 

s poslancem Jaroslavem Faltýnkem.

Linda Jotham se nejdříve vyznala z obdi-

vu k Praze, kterou navštívila poprvé a z ra-

dosti účasti v komisi. Poté vyhlásila nositele 

stříbrné medaile.

Titul Stříbrný Vinař roku 2014 získala 

společnost Vinařství Mikrosvín Mikulov.

„Přátelé, kamarádi, stejně jako v loňském 

roce jsme se opět umístili na druhém místě. 

Uděláme všechno pro to, abychom příště byli 

první“ to byla slova zástupců středně velkého 

vinařství z Dolních Dunajovic, které díky ce-

něným parcelám na svazích Pálavských vrchů 

získává kvalitní hrozny, a to zejména Ryzlinku 

vlašského, který je jejich největší chloubou.

Vyhlášení vítěze soutěže se tentokrát kona-

lo za přítomnosti hraběte Johna Umberto 

Salvi a ředitele MAKRO Cash& Carry CR s.r.o. 

pana Jana Žáka. 

Vítězem soutěže Vinař roku 2014 se stala 

společnost Vinařství Ing. Miroslav Vola-

řík, Mikulov.

Vinařství Volařík, které získalo titul Vinař 

roku ČR již v roce 2011 a po zvýšení produk-

ce v roce 2012 se opět vrátilo na vinařský 

trůn, snad není třeba dlouho přestavovat. 

Zakladatelem Vinařství Volařík, které pod 

tímto jménem vstoupilo na trh v roce 2007, 

je Ing. Miroslav Volařík, který našel jistotu 

ve výjimečných parcelách vinic kolem pá-

lavských vrchů, v dobré strategii a v osobě 

sklepmistra – vinaře Filipa Mlýnka. 

Vítězná kolekce Vinařství Volařík

„Předpokládali jsme že budeme bodovat 

s víny z Pálavy, to znamená, že budeme mít 

Ryzlink vlašský ze Železné, ale je třeba říct, 

že hrozny byly sbírány později, jejich zpra-

cování se také časově posunulo, takže se 

jednalo o čerstvě nalahvované víno, které 

nebylo tak dominantní..

V kolekci byl Muškát moravský, Hiber-

nal, Ryzlink vlašský, Furmice , ledové víno 

Ryzlink vlašský. My ale nevybíráme vína 

výhradně pro soutěž. Volíme vína, která 

aktuálně nabízíme“, prozradil vítěz soutěže.

Slovo vítěze 
„Děkuji za ocenění, kterého si velice 

vážíme, ale žádný úspěch není třeba pře-

ceňovat. Chci gratulovat všem, kteří se 

dostali do finalové osmičky a zvláště těm 

kteří se dostali na piedestal. Moravské 

i české vinařství se v posledních letech 

výrazně zlepšilo v kvalitě vín a myslím, že 

nemáme problém a nemusíme se bát jít 

do soutěží kdekoliv na světě.

Těší mne to, co jsem zde slyšel ve vyjá-

dření poslance Faltýnka. Myslím, že náš 

vinařský trh je dost zaplevelený a kdyby 

se podařilo ho vyčistit, bylo by to k pro-

spěchu všem. Jak vinařům, tak hlavně 

konzumentům dobrého vína.

Jenom bych chtěl podotknout, že 

toto vítězství se u prvního až třetího 

místa vlastně týká pálavských vín. My 

všichni pracujeme s vinicemi v okolí 

Pálavy. V každém případě děkuji všem 

svým spolupracovníkům, protože se jed-

ná o týmovou práci. Základem úspěchu 

je samozřejmě kvalitní práce ve vinici 

a kvalitní tým spolupracovníků ve sklepě, 

marketingu a obchodu.

Soutěž Vinař roku mám velice rád, 

protože se soutěží s kolekcí vín, která 

představuje průřez tvorbou vinaře. .Je 

důležité, že zde vinař nevyhrává pouze 

s jedním vzorkem. Jedná se o velmi dobře 

organizovanou soutěž, výběr nejlepších 

kolekcí probíhá nejdříve pod dozorem 

tuzemských hodnotitelů, finále naopak 

pod gescí degustátorů, nositelů titulu 

Master of Wine“ uvedl Volařík na tiskové 

konferenci krátce po skončení programu 

slavnostního večera.

Názor Johna Umberto Salvi

který se soutěže zúčastnil již posedmé 

a měl na starosti výběr zahraničních 

degustátorů, zazněl na stejném místě: 

„Přivezl jsem letos skutečně skvělý pro-

fesionální tým, ve kterém bylo možné na-

lézt jak nositele titulu Master of Wine, tak 

také profesory vinařství a další odborníky. 

Vysoce si ceníme toho, že můžeme spolu-

pracovat se soutěží Vinař roku a jmenovi-

tě s panem Petrem Markem.

Každý rok zde vidíme, že se kvalita 

tuzemských vín zlepšuje. Musím říci, že 

organizace letos, stejně jako v letech 

minulých byla bezvadná. Vína, která jsme 

měli posuzovat, měla správnou teplotu, 

byla podávána v dobré sekvenci, a doko-

nalých podmínkách interiéru. Proto pro 

nás neexistuje žádná výmluva, abychom 

skutečně nebyli schopni vybrat nejlepší 

vína.

Myslím, že česká vína mají velikou šanci 

získávat zlaté medaile na mezinárodních 

vinařských soutěžích. Proto chci apelovat 

na české vinaře, aby se nebáli a posílali 

svá vína na zahraniční soutěže.

Jan Žák, ředitel MAKRO 
Cash& Carry CR s.r.o.

„Jsme rádi, že se této soutěže zúčastňu-

jeme již počtvrté a že se i díky tomu mů-

žeme odlišovat od konkurence. Pro mne 

jako absolventa Vysoké školy zemědělské 

v Lednici se jedná trochu i o osobní zá-

ležitost. Z letošních osmi finalistů šest již 

dlouhodobě prodáváme. To ukazuje na to, 

že náš výběr vín jde správným směrem“, 

sdělil novinářům Žák.

Jeho slova doplnil člen poroty a Head 

Sommelier společnosti MAKRO Cash& Car-

ry Richard Süss: „Vinař roku dokazuje vy-

nikající kvalitu českých a moravských vín. 

Uvědomují si to i zákazníci, kteří čím dál 

častěji vyhledávají vína domácího původu. 

Prodeje tuzemských vín v síti MAKRO letos 

opět vzrostly, nejvíce v segmentu bílých 

vín (o 11%), následovaných červenými 

(9 %) a růžovými (8 %). Sortiment českých 

a moravských vín proto neustále rozšiřu-

jeme. Už nyní máme v portfoliu vína od 

58 tuzemských vinařů, zejména ze středně 

velkých a menších vinařství. Od poloviny 

září v našich vinotékách nabídneme také 

vína oceněná v soutěži“.

Autor textu a fotografií: Michal Vokřál

I když se každoročně více, či méně mění soutěžící vinařství 
a s nimi i finalisté soutěže, stejně jako jejich kolekce 
přihlášených vín, jedno specifikum si soutěž Vinař roku 
zachovává neměnné.

Vítěz soutěže Vinař roku 2014

Stříbrný Vinař roku 2014 (s pohárem a diplomem) Bronzový Vinař roku 2014

Jan Žák, ředitel MAKRO (vlevo) a Miroslav Volařík
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a její enogastronomická tradice
Máloco má tak pevné místo v naší kuchyni jako pečená martinská husa. Obliba tohoto 
technologicky poměrně prostého, ale v efektu vynikajícího pokrmu, svědčí na jedné straně 
o kontinuitě kulinářské kultury, ale také o tom, jak se na tomto zdánlivě věčném receptu 
„podepsaly“ nejrůznější marketingové strategie se svými tendencemi k unifikaci.

gastronomie

Kořeny této typicky podzimní gastrono-

mické kreace u nás sahají minimálně až 

někam do středověku, už v první Staro-

české knize kuchařské od Pavla Severína 

z Kapí Hory můžeme najít zmínku o listo-

padových porážkách husí a drůbeže. Husa, 

celý rok pečlivě a s láskou vykrmovaná 

a zabíjená tradičně začátkem listopadu, 

se na Jižní Moravě podávala „na Martina“ 

jako hlavní chod při slavnostním loučení 

vinaře s najmutou čeledí – všechny práce 

ve vinohradu už byly ukončeny, hospodář 

své pomocníky vyplácel a takto jim chtěl 

za dobře provedenou práci poděkovat. 

A že při této hostině nesmělo chybět mladé 

víno, které se právě začátkem listopadu 

začínalo pročišťovat, nelze pochybovat, 

vzpomeňme dodnes živé úsloví: na Marti-

na, husa a džbán vína. Musel to být zážitek, 

kdo ochutnal krásně dozlatova vypečenou 

a vonící husičku v kombinaci s mladým 

červeným to jistě dosvědčí. Martinská husa 

dodnes patří k podzimním evergreenům, 

setkat se s ní můžeme jak v rodinách, tak 

v bistrech, v restauracích i v exkluzivních 

hotelech a to, jak se připravuje a servíru-

je mimo jiné názorně ukazuje odlišnou 

kulturní tradici Čech a Moravy – na Mo-

ravě, zvláště v jejích okrajových a dodnes 

převážně zemědělských regionech, kde 

se zvyky zachovaly takřka v nezměněné 

podobě po staletí, se odjakživa husa (stejně 

jako kachna) v průběhu pečení podlévala 

červeným vínem a podávala se s bramboro-

vými plackami zvanými přesňáky nebo také 

lokše a samozřejmě s tím samým vínem, 

kterým byla podlévána. Na Českomoravské 

Vysočině a v celých Čechách si zase nedo-

vedou představit pečenou husu jinak, než 

s knedlíkem a se zelím, k tomu ovšem musí 

být na stole orosená sklenice světlého piva. 

Ale čas se nedá zastavit, žijeme v epoše 

globalizace a stírání lokálních specifik, vše 

se jaksi unifikuje a tato tendence postihla, 

k lítosti mnohých staromilců, i gastronomii; 

dnes se při oslavě Svatomartinského vína 

všude, v Čechách i na Moravě, připravuje 

a nabízí pečená husička takřka výhradně 

s knedlíkem a dušeným zelím, případné 

inovace se odehrávají pouze v typu knedlí-

ků (bramborové, chlupaté, karlovarské 

atd.) a barvě zelí, to je ovšem vždy slad-

kokyselé. Nic proti tomu, chutná to samo 

o sobě výborně a dobré pivečko „od čepu“ 

je nepochybně boží dar, ale v tom zelí je 

problém: obsahuje totiž čpavek a ten se při 

tepelné úpravě uvolňuje jenom částečně 

(jak trefný je termín čpavost!), ještě dost ho 

zůstane a při eventuálním pokusu o snou-

bení do křupava vypečeného opeřence a ji-

nak třeba výtečného zelíčka s obligátním 

červeným vínem je výsledný dojem více 

než neharmonický. S knedlíky na rozličný 

způsob polemizovat nelze, i když podle 

znalců jsou přesňáky mnohem vhodnější. 

Nám gourmetům a ochráncům tradice ale 

nezbývá, než v tomto případě kategoricky 

trvat na svém – zelí v jakékoliv podobě se 

s vínem obecně neslučuje! (Bohužel kaž-

doroční marketingová kampaň Vinařského 

fondu ČR doporučuje ke Svatomartinským 

vínům právě právě ten český model husy 

se zelím a knedlíkem). No, zakazovat samo-

zřejmě nic nelze, tady se musí rozhodnout 

sami konzumenti, zatím se zdá, že ve veřej-

ném prostoru i v soukromí vítězí zelí.

Ale zpátky k tradici a protože máme víno, 

ten ušlechtilý nápoj ve velké úctě, tak nejlé-

pe rovnou na Moravu: zde martinská husa, 

tento původně venkovský pokrm, který 

ve své až archetypální jednoduchosti reflek-

toval pevný přírodní rytmus v podstatě ne-

doznal žádných proměn – pěkná vykrmená 

husa (příznačné je krásně žlutavé vnitřní sád-

lo) se zvolna peče za průběžného podlévání 

červeným vínem, toť v principu vše. I když 

se krajové recepty od sebe trochu liší, jsou 

to vlastně jenom modifikace této základní 

technologie – někde se husa koření tymiá-

nem nebo majoránkou, jinde se dává před-

nost kmínu, na Podluží jsem zažil dokonce 

husu paprikovanou. Nejzajímavější variantu 

jsem ale kdysi objevil na Hustopečsku. Je 

originální kombinací nakyslých jablíček, na-

sládlé cibule a aromatických bylinek, husa se 

při pečení podlévá mladým ovocitým červe-

ným vínem, nejlépe z odrůd Modrý Portugal, 

nebo Svatovavřinecké.

Milan Magni

MARTINSKÁ HUSA

vinařství
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Obaly, které neškodí zdraví,
ale prospívají
VÍNO BLATEL je známé spotřebitelské veřejnosti svými vynikajícími víny. Potravináři ze 
zpracovatelského průmyslu, ale i obchodníci mají zase velmi dobré zkušenosti se společností 
BLATINIE a to v oblasti obalové techniky. Právě na toto téma nám v rozhovoru prozradil víc 
jeden ze spolumajitelů této firmy Ing. Miroslav Olbrecht.

O jaký jde program?

Jde o program výroby obalů pro balení 

jednoporcových hotových jídel, obalů pro 

masné výrobky a program výroby sáčků 

systému Bag in Box. Součástí tohoto výrob-

ního programu je pak navazující obchodní 

činnost v oblasti balení.

Vyrábíte i specifické obaly – sáčky 

s pípou, hojně využívané výrobci moš-

tů a vín. Jaké dáváte záruky spotřebi-

teli, že do této živé tekutiny se časem 

z vnitřní vrstvy obalu přece jen nedo-

stanou zdraví škodlivé látky?

Kontaminace obsahu výluhem z obalu je 

naprosto vyloučena. V této zásadní otázce 

dlouhodobě spolupracujeme s předními 

akreditovanými laboratořemi, kde pravi-

delně podrobujeme všechny naše výrobky 

náročným laboratorním testům. Z výsledků 

těchto testů, jednoznačně vyplývá, že jak 

balení pro hotová jídla a masné výrobky, 

tak i balení systémem Bag in Box je napro-

sto bezpečné a splňuje všechny požadavky 

na moderní a hygienické balení potravin.

Další vaší raritou jsou obaly na po-

traviny s možností jejich zamrazení. 

I tam může dojít k poškození obalu 

buď popraskáním a nebo uvolňová-

ním škodlivin. Garantujete opak?

Samozřejmě, že k poškození obalu dojít 

může, stává se to ale pouze v případě 

nestandardního zacházení s ním. Je to po-

dobné jako u skla nebo plechu, kdy každý 

materiál má svoji hraniční pevnost, kterou 

nelze překročit. Co se týká uvolňování 

škodlivin z obalu, je zde opět každoročními 

laboratorními testy zaručena zdravotní 

nezávadnost včetně nezávadnosti tohoto 

obalu při mikrovlnném ohřevu.

Na webových stránkách firmy nabí-

zíte i biodegradovatelné misky, co vše 

tento pojem v praxi znamená?

Společnost BLATINIE a.s. zařadila v tomto 

roce do svého výrobního programu misku 

pro balení chlazených a mražených hoto-

vých jídel z biodegradabilního plastu. Jed-

ná se o vysoce ekologický obal vyrobený 

ze směsi materiálů PP + minerální plnivo 

+ aditivum. Tento materiál má několik eko-

logických aspektů a jeho rozložení (tedy 

nikoliv jenom rozpad na mikročástečky 

plastu) je zajištěn více mechanizmy. Z po-

hledu ochrany životního prostředí se jedná 

o převratný krok, kdy dokážeme nabídnout 

výrobek, který v konečném důsledku vý-

razně šetří spotřebu ropných surovin a celý 

výrobek se po určitém čase úplně rozpadne 

na neškodné látky nezatěžující životní 

prostředí. Používáním uvedených obalů lze 

tedy až o polovinu snížit spotřebu plastů 

při výrobě jednorázových obalů techno-

logií termoformování, aniž by bylo nutné 

jakkoli měnit technické vybavení jak při vý-

robě, tak následném použití obalu v praxi.

Uvedl jste několik osvědčení reno-

movaných kontrolních orgánů, které 

certifikátem dávají vašim obalů sto-

procentní garanci. Je to navíc splnění 

norem HACCP a ISO. I přesto třeba SVS 

nebo SZPI dělají namátkové kontroly 

nezávadnosti?

My, jako výrobci obalů pro potraviny, jsme 

pod velmi přísným dohledem příslušných 

státních orgánů. Jako držitelé certifikátu 

HACCP a ISO 22 000, musíme zcela bez-

podmínečně splňovat všechny náročné po-

žadavky, které po nás tyto úřady požadují 

a samozřejmě i průběžně kontrolují.

Kolik takových firem, jako je ta vaše, 

je v Evropě?

Konkurence v Evropě je samozřejmě veliká 

a firem vyrábějící podobný sortiment je 

celá řada. Tato skutečnost nás nutí neustále 

zkvalitňovat a inovovat naši nabídku smě-

rem k zákazníkovi, který je pro nás vždy 

na prvním místě.

Výroba obalů ve firmě BLATINIE není 

jediná, které další činnosti má?

Jedná se o zemědělskou výrobu, kdy jak 

rostlinná, tak i živočišná výroba se spolupo-

dílí na tržbách společnosti.

Eugenie Línková
Fotografie poskytl p. Matějka z Model – Obaly
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Další zlato pro Litovelské pivo

„Evropská pivní hvězda (EPH) je jednou ze 

tří světově nejrespektovanějších degustač-

ních soutěží piva,“ uvádí Markéta Václavko-

vá, ředitelka marketingu Pivovaru Litovel. 

„Zaměřuje se na produkty malých a střed-

ních pivovarů, které se způsobem výroby 

a vynikajícími chuťovými vlastnostmi liší 

od tzv. europiv, vyráběných v pivovarnic-

kých gigantech,“ upřesňuje.

Letošního pivního klání se zúčastnilo 

1 613 piv z celkem 42 zemí. Pochopitelně 

nechyběly pivní velmoci v čele s Českou re-

publikou, Německem, Velkou Británií a Bel-

gií, prostor ovšem dostaly i pěnivé moky 

z Mongolska, Namibie nebo Tchaj-wanu. 

Vítězná piva vybíralo 105 degustátorů, kteří 

se rekrutovali ze sládků, sběratelů a pivních 

znalců. Hodnocena byla 

barva, chuť, vůně, aroma 

a celkový dojem. Posuzová-

ní bylo anonymní.

Adepti o zlatou, stříbrnou 

a bronzovou medaili se mě-

řili v dohromady 52 katego-

riích, přičemž zlatou medailí 

ověnčený Litovel Premium 

uspěl v kategorii Bohemian 

style Pilsner (Český ležák pl-

zeňského typu). „Soutěžní vzorek piva jsme 

přitom vzali namátkou z běžné distribuce,“ 

podotýká Jiří Hájek, vedoucí oddělení kva-

lity Pivovaru Litovel. 

Litovelští pivovarníci, kteří za Litovel 

Premium posbírali i tzv. zlatý hattrick, tedy 

vítězství v soutěži České pivo ve třech 

ročních za sebou, nejsou na vyhlášení EPH 

žádnými nováčky. Na norimberském výsta-

višti uspěli již v roce 2006 s bronzem pro 

Litovel Premium a roku 2010, kdy tu zvítězil 

tmavý ležák Litovel Premium Dark.  –lit –

Cenu převzal ředitel pivovaru Lumír Hyneček (vpravo) a sládek 
Petr Kostelecký

Ve středu 12. listopadu 2014 si Pivovar Litovel 
připsal v německém Norimberku mimořádný 
úspěch – Světlý ležák Litovel Premium získal 
zlatou medaili na degustační soutěži 
Evropská pivní hvězda. 

pivovarnictvíbramborářství

Jubilejní dvacátý ročník
Bramborového dne
Již dvě desítky úspěšných ročníků má za sebou významná 
podzimní akce akce partutovických bramborářů 
hospodařících v katastru obce nacházející se nad Hranicemi 
na Moravě v podhůří Oderských vrchů.

V této podobě to je skutečně svátek, navíc 

se koná vždy i v ten sváteční den oficiálně 

státním, 28. října, kdy si vzpomínáme výročí 

vzniku České republiky.

Bramborové speciality

Návštěvníci Bramborového dne mohli 

ochutnat veškeré odrůdy brambor, které 

místní ZD pěstuje. Jako příloha se podávalo 

čerstvé partutovické mléko z nedalekého 

kravína od výborného stáda holštýnek. 

Mimo Bramborový den je mléko možno 

zakoupit denně v prodejně potravin, které 

družstvo v obci provozuje. 

Vedle vařených brambor s čerstvým mlé-

kem byly k ochutnávce dále bramboráky, 

hranolky, bramborový guláš, bramborový 

chléb a bramborové cukroví. V nabídce par-

tutovického družstva jsou brambory vhod-

né na salát, hranolky, na loupačku, ale 

i na bramboráky, kaše a pečení ve slup-

ce. Na Bramborovém dni mohli návštěv-

níci brambory ochutnat a pak zakoupit 

na uskladnění v pytlích počínaje od 25 kg. 

Pěstování brambor má v Partutovicích 

dlouholetou tradici. Pěstují je zde na 25 ha 

v uzavřené sadbové oblasti. Produkují 

i vlastní sadbu, kterou nabízejí zájemcům, 

domácím pěstitelům brambor. 

Jak nám poradil předseda zdejšího druž-

stva ing. František Maršálek, je vhodnější 

pěstovat brambory každoročně z nové 

zakoupené sadby a ne ze starých domácích 

zásob brambor. Projevil radost, že řada 

zákazníků se po zkušenostech každoročně 

do Partutovic vrací nejen na Bramborový 

den. Obchodní partnery má ZD i na Sloven-

sku. Zárukou partutovických brambor je, 

že zakoupíte kvalitní české brambory, což 

se nedá vždy říci o nabídce v obchodních 

supermarketech.

Ocenění letos v Senátu v soutěži 
Česká chuťovka

Na letošním ročníku soutěže Česká chuťov-

ka získalo ZD Partutovice ocenění Česká 

chuťovka 2014 za kolekci cukroví 

v kategorii cereální výrobky. Jak 

uvedl Ing. František Maršálek, 

vzhledem k jejich první účas-

ti na akci, byli s oceněním 

spokojeni. Tím spíš, že cuk-

roví z Partutovic získa-

lo mimořádnou cenu 

předsedkyně odborné 

poroty. A za vzpome-

nutí stojí, že Partutovická bramborová 

bábovka získala v roce 2013 značku Re-

gionální potravina Olomouckého kraje. 

Letos pak byl veřejnosti poprvé představen 

Bramborový řez, který pro svou nenapodo-

bitelnou lahodnou chuť bude určitě žádán 

milovníky specialit s podstatnou ingredien-

cí z bramborové suroviny.

Pozvání…

Jak předseda družstva zde uvádí, ale jistě 

se připojí i nová obecní rada v Partutovi-

cích – je zajímavé a přínosné navštívit tuto 

malebnou obec, a to nejen k seznámení se 

s bramborovými specialitami a výborným 

domácím cukrovím. Příroda v okolí stojí 

za procházku, při které se dá objevit mnoho 

krás této náhorní planiny směrem od nižin-

né oblasti Hranic a směrem k po většinou 

roku sychravým oderským vrchům. A v Pa-

rtutovicích a okolí přijde jistojistě čas 

i na setkání s příjemnými pohostinnými 

lidmi, kteří zde žijí a pracují.

Text a foto: Petr Baštan

Hojně navštívený Bramborový den 2014 
s nabídkou řady odrůd vypěstovaných 
v partutovickém družstvu

Velkou zásluhu na úspěších družstva má jeho 
předseda Ing. František Maršálek

y

á

a

m

2/2014

ukroví 

y. Jak 

lek, 

as-

m 

Paní Vladimíra Remešová, autorka partutovického 
cukroví s bramborovou bábovkou
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Program zpestřovaly doprovodné soutěže 

kapela Vinšovanka a na závěr zazpívaly dámy 

z Duo Kamélie. 

Další dny patřily známým zpěvákům a sa-

mozřejmě nákupům a ochutnávkám.

Navíc během prvního dne výstavy proběh-

lo finálové kolo soutěže Zelí roku 2014, letos 

již 6. ročník celostátní soutěže profesionálních 

výrobců zelí. Ze 13 soutěžních vzorků se vybí-

ralo pět finálových, které se potom na podiu 

hodnotili prostřednictvím návštěvníků.

O přízeň degustátorů se utkaly vzorky: 

Dobrovodské kysané zelí, Křivické kysané 

zelí, Roudenské kysané zelí, Bašovo kysané 

zelí STAROKOLÍNSKÉ, Bolehošťské kysané 

zelí, kysané zelí Samir, Kateřinské kysané zelí 

z Malých Hoštic, Otické kysané zelí, Talašovo 

kysané zelí z Tlumačova, Bystročické kysané 

zelí, Nošovické kysané zelí, kysané zelí Birental 

a Tuřanské kysané zelí. 

V semifinálovém kole u příležitosti zahájení 

výstavy degustovalo 13 soutěžních vzorků 

celkem 45 hodnotitelů. Ti vybrali 5 nejchut-

nějších vzorků, které postoupily do finálo-

vého kola. To se konalo na pódiu výstaviště 

v pondělí 15.9. Osmnáctičlenná porota slože-

ná z umělců a náhodně vybraných návštěv-

níků výstavy zde opět formou degustace 

rozřadila 5 finálových vzorků do konečného 

pořadí, které je následující:

1. místo: KUBÍČKOVO HANÁCKÉ ZELÍ - 

Zelárna Jiří Kubíček, Bystročice 

2. místo: TALAŠOVO KYSANÉ ZELÍ - Zelár-

na Jiří Talaš, Tlumačov

3. místo: SAMIR KYSANÉ ZELÍ - Zelárna 

SAMIR KYSANÉ ZELÍ s.r.o.

4. místo: TUŘANSKÉ KYSANÉ ZELÍ - AGRO 

BRNO – TUŘANY, a.s.

5. místo: KŘIVICKÉ KYSANÉ ZELÍ - Zelárna 

HUŠEK, Křivice

Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže 

zelí roku a předání zeláku a diplomů za 

1. – 5. místo proběhlo tradičně na pódiu 

výstaviště v úterý 16. 9. v odpoledních 

hodinách. Tomuto vyhlášení předcházelo 

jednání sekce výrobců kysaného zelí při 

Zelinářské unii Čech a Moravy.

Závěrem udělil monsignor Jan Baxant 

- biskup Litoměřic požehnání výstavě i sa-

motným produktům.

Eugenie Línková

Fota Martin Bouška

Největší zahradnický veletrh ČR
v knize rekordů

„Tím, že jsme splnili všechna stanovená 

kritéria ze žádosti o udělení rekordu, byl 

nám zástupcem z Agentury Dobrý den, 

Lubošem Rafajem, předám certifikát 

k vytvoření nového českého rekordu „Nej-

větší zahradnický veletrh ČR“. Kritéria byla 

návštěvnost, počet vystavovatelů, počet 

zabrané plochy a množství nabízených 

„zelených“ exponátů. Námi podložená 

čísla byla návštěvnost 81 789 lidí, počet 

vystavovatelů a prodejců bylo 458, kteří 

zabrali plochu 5 194 m2 a vystavených 

„zelených“ exponátů bylo 329 411 ks. 

Speciálně upravený pavilonem A s no-

vým designem budil také velký zájem 

návštěvníků, svým aranžmá prezentoval 

to nejlepší z české zeleniny a ovoce, 

nechyběly ani ochutnávky a poradna,“ 

uvedla Michalea Mokrá, vedoucí obcho-

du a mediálních služeb výstaviště.

Celý týden provázel výstavu bohatý 

a zajímavý doprovodný program složený 

z umělců, tradičních soutěží či úplných 

novinek. 

První den Zahrady Čech patřil Okres-

ní agrární komoře Most s logem : Den 

s agrární komorou. V rámci programu 

byly předány ceny za nejlepší Regionální 

potravinu a potravinářský výrobek Ústec-

kého kraje – Kraje Přemysla Oráče.

Druhý den aneb Den s časopisem Re-

ceptář hodnotil ty nejlepší sýrové recepty. 

Porota sestavená ze známých osobností 

hodnotila čtyři soutěžní recepty. Do finálo-

vého kola se dostali: 

Daniela Svobodová z Mostu

(bramborové lívance s koprovou brynzou) 

Jana Škvařilová z Branky u Brna

(smažené korbačíky) 

Libuše Pospíšilová z Pardubic

(sýrová polévka) 

a jediný mužský zástupce – Petr Boxan 

z Jihlavy

(kuskus s rajčaty a se sýrem akawi). 

První místo nakonec obsadila Libuše Pospíši-

lová z Pardubic za sýrovou polévku. 

veletrhy

Tradiční prodejní výstava Zahrada Čech 
letos slavila velký úspěch.V průběhu 
devíti dnů prošlo branami výstaviště 
více jak 81 000 lidí. Počasí, které 
tentokrát výstavě velmi přálo, napomohlo 
ke zvýšení návštěvnosti ,která tak splnila 
očekávání vystavovatelů. Spokojenost 
byla znát i ze strany prodejců i samotných 
návštěvníků. O tradiční prodejní 
sortiment, sazenice, ovocné stromky 
i okrasné stromky, květiny, česnek, ale 
i dobroty regionálních rodinných firem 
byl opět neuvěřitelný zájem. Návštěvníci 
chodili z výstaviště obtěžkáni taškami. 

Ministr se zelináři a ovocnáři

Na pódiu v první den Zahrady Čech proběhlo ocenění soutěže Regionální potravina Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče

To nejlepší z Ústeckého kraje

Mezi dobroty z Agrokomplexu Verneřice patří 
i škvarkové sádlo

Zelenina na Zahradě
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Bude se jednat o náhradu v sadech chybě-

jících odrůd Starkimson a Starking Delicious.

Potvrzuje se tak zájem o novinky a odliš-

nosti od běžného a tradičního sortimentu 

jablek.

Jejich barva dužniny je čistě bílá. Zatím 

okrajovou záležitostí, ale velice zajímavou, je 

rezistentní střížovická odrůda Karneval.

I tato odrůda by se na trhu mohla prosadit 

protože má odlišnou barvu, kterou může 

zákazníka zaujmout. Barva slupky je jemně 

rozmytá světlečervená, žíhaná, názvem 

opravdu symbolizující skutečný karneval ba-

rev. Otázkou zůstává, jak se uvede pěstitel-

sky, protože má ještě celou řadu problémů. 

Budoucnost určitě mají i odrůdy s růžovou 

nebo narůžovělou dužninou, které jsou již 

t.č. ve zkouškách“.

V poznávací zkoušce pro veřejnost kromě 

plodů divoké jabloně, používané v sadech 

jako opylovač, byl vystaven i žlutý plod 

kdoule a pak také mišpule. Kdouli ovšem 

90 % návštěvníků nepoznalo.

Byla vystavena i náhodná mutace jab-

loně s názvem Dark Rubín, která byla 

nalezena v sadech firmy ovocnářské farmy 

Šampima Žernov, která vyniká odlišnou 

barvou a tvarem plodů.

Kromě prohlídky jednotlivých odrůd a se-

známení se s jejich vlastnostmi prostřednic-

tvím zúčastněných odborníků OU ČR využila 

řada návštěvníků i možnosti jejich degustace.

Ochutnávka jablek probíhala i u dalších 

vystavovatelů a prodejců jablek, popř. vý-

robků z nich. Někdo preferoval šťavnatější 

a tvrdší, jiný naopak měkčí a sladší jablka.

Všichni však byli mile překvapeni nejen 

vstřícností přítomných ovocnářů k výkla-

dům a ochutnávce, ale také k objasnění 

vlastností nabízených odrůd jablek. To je 

také každoročně cílem této akce.

Dost možná, kdyby podobných akcí pro-

běhlo více na různých místech naší vlasti, že 

by se podařilo zvednout nejen zájem o zdra-

vé české ovoce, ale hlavně jeho prodej. Jak 

se zatím zdá, v tomto směru zaostáváme 

oproti polskému konzumnímu vlastenectví 

i tamní přesvědčovacím kampaním.

Třetí ročník „Jablečných slavností“ se 

konal pod záštitou ministra zemědělství 

České republiky Mariana Jurečky a náměst-

ka primátora hlavního města Prahy Jiřího 

Nouzy a byl i stejně jako v letech minulých 

vynikající propagací zdravého českého ovo-

ce Pražanům.

Opětovně je třeba vyzdvihnout účast 

vedení Ovocnářské Unie ČR a její osvětovou 

činnost. Organizátorem akce a farmářského 

trhu byl zapsaný spolek Archetyp.

Michal Vokřál

ovocnářství

v čase volebním

Dne 10. a 11. října se konaly stejně jako 

po celé republice i v Praze 3. Dokonce v bez-

prostřední blízkosti farmářského trhu napro-

ti základní škole, tedy i v blízkosti konání již 

třetího ročníku Jablečných slavností.

Mošty, cidery, calvados, sirupy, koláče, 

štrůdly, pyré, kompoty, zavařeniny, ale 

i jablečnou keramiku a jablečnou gastro-

nomii a samozřejmě jablka mnoha odrůd 

tentokrát představily firmy Ovocnářství 

Ploskovice, Ovocné sady Limuzy, Ovocné 

sady Tuchoraz, Polabský mošt a cider, Mošt 

Červenka, Ciderland, Ovocné šťávy Buřič, 

Apicor, Mošty Lhenice a Ovocnářská unie ČR. 

Obavy z počasí a účasti

prodávajícíh se nenaplnily. Bez ohledu 

na sousední farmářský trh a právě probí-

hající volby k radosti všech vystavovatelů 

i tentokrát se zde projevil zájem kupujících 

o kvalitní česká jablka a výrobky z nich. 

S velkým úspěchem se setkal vlastno-

ruční výběr jablek odrůd z velkoobje-

mových plastových beden firmy Sady 

Tuchoraz. Zřejmě na zákazníky neodola-

telně působilo kouzlo výběru jednotlivých 

jablek, prohlédnutí za všech stran a vlast-

noruční uložení do plastového obalu. Tím 

ovšem není řečeno, že šanci výběru neměli 

i u stánků dalších ovocnářů. Právě naopak.

Bylo z čeho vybírat!

Rusové mají rádi jablka

a potvrzovali to jak ženy, tak i jejich mužské 

protějšky. Ovšem s malým rozdílem. Ruské 

ženy na rozdíl od Češek nakupujících jablka 

a hrušky po kusech, nakupovaly i 10 či 15 kg 

jednorázově, samozřejmě k radosti prodá-

vajících. Muži se naopak věnovali ochut-

návkám jablečných destilátů od Apicoru, či 

medovině a ciderům.

Představeno 80 odrůd

Ve třech stáncích vyčleněných zastoupení 

OU ČR bylo díky obětavosti Ludvíkovy 

rodiny, Ing. Josefa Kosiny, CSc. a Ing. Lucie 

Veverkové představeno celkem 80 starých 

i nových a nejnovějších odrůd jabloní včet-

ně plodů botanických jablek. K těm nejno-

vějším odrůdám Ing. Martin Ludvík uváděl 

podrobnější informace:

„Mezi novinkami ukazujeme od odrůdy 

Red Delicious červeně zabarvený fran-

couzský klon Jeronime. V minulosti se 

často tvrdilo, že jablka s dlouhou vegetační 

dobou se u nás nedají pěstovat. Proto zde 

představujeme i odrůdu Granny Smith, 

vypěstovanou na Znojemsku, která se letos 

povedla velice dobře. 

Ve Východočeském kraji jsme letos ově-

řovali i odrůdu Fuji Kiku a je vidět, že se 

krásně vybarvila i navzdory tomu, že mohla 

být ještě do konce října na stromě. Jejím 

nejnovějším klonem je odrůda Fuji Aztec. 

Obě odrůdy Fuji se jeví jako zajímavé pro 

naše ovocnářské oblasti. Red Cap je odrůda 

obdobná jako Red Delicious, spíše klasický 

Starkimson, s malými přírůstky a tedy i vel-

kým počtem 3 – 4.000 jedinců na hektar.

Můžeme říci, že se jedná o restart velmi tma-

vě červených odrůd, o které mají obchodní 

řetězce velký zájem.

Nejednalo se však o volby na podporu českého ovocnářství, 
ale o volby komunální a senátní. 

Vzhledem k nadúrodě jablek a význam-

ným lokálním propadům dalšího ovoce 

vozí lidé z 80 procent jablka, hlavně v Če-

chách. V minulých letech se podíl jablko-

vice pohyboval mezi 50 až 60 procenty. 

Nevýhodou letošní sklizně bude také nízká 

výtěžnost ovoce. Destilát je ale podle pre-

zidenta Unie destilatérů ČR Václav Šitnera 

dobrý. 

„Úroda bude jedna z nejlepších, ale kaž-

dý okres je na tom jinak. Z pohledu jablek 

bude sezona úspěšná,“ uvedl. Jablkovice 

ale není mezi lidmi tak oblíbená jako 

jiné pálenky. Následovat budou švestky, 

které se urodily jen někde, dále hrušky, 

třešně a višně, jejichž úroda byla dobrá, 

a na posledním místě meruňky. „Jsou ob-

lasti, kde ovoce chybí. Morava vyhořela 

ve švestkách i meruňkách,“ řekl. Uhersko-

hradišťsko, kde se pěstuje nejvíce švestek, 

je letos nemá. „Ale tenhle rok je špatný 

na kvalitu ovoce. Hrozně začínají hnít ja-

blka i švestky, protože ovoce nemá cukr, 

který konzervuje. V srpnu pršelo a švestky 

nabraly vodu a neměly kdy dozrát," uvedl. 

Vzhledem k plísním se musí ovoce velmi 

pečlivě kontrolovat.

V ČR je nyní téměř 590 pálenic. Každým 

rokem jich přibývá pět až deset. Nové 

budují bohatší lidé spolu s minipivovary. 

Rozvoj předpokládá Václav Šitner i nadále. 

Pěstitelé se ale vracejí jen tam, kde jim zaru-

čí kvalitu. Pálenice vlastní většinou rodiny. 

Nekalkulují si mzdy, energie a neplatí si lidi, 

a tak to nějak vychází, řekl Šitner.

Zdroj: Agris cz

Foto: AO

Pěstitelské pálenice
odhadují dobrou sezonu 
Pěstitelské pálenice odhadují příznivou sezonu. Výroba 
v pěstitelských pálenicích by se měla pohybovat od července 
do konce června příštího roku mezi 6,5 milionu až sedmi 
miliony litrů stoprocentní kořalky z ovoce, což by bylo 
meziročně o 13 procent více. 

Interiér pálenice ve společnosti Josef Netopil 
a synové v Pravčicích 
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Demonstrace výroby moštu

Odrůda Cameo – novinka
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ovocnářství

ŠVESTKY, trnky, durancie …
„od vařených po tekuté“

Nejen švestkám, ale jeho dužnatým a chut-

ným sourozencům zvaným trnky, durancie, 

kadlátky i modré špendlíky. Časem jim ublí-

žila nemoc zvaná „šárka“, o které pěstitelé ví 

své. Ale to už je dávno. Dnes jsou odolnější, 

rezistentní, ale přesto jich řádně ubylo. Jsou 

čím dál vzácnější a o to víc chutnají. Každý 

si může vybrat v jaké podobě mu nejvíce 

lahodí a slouží ku zdraví. Tekutá podoba za-

bírá nejvíce u mužské populace, ale i mno-

há z žen věří na kalíšek po ránu, aby, jak se 

pěkně po moravsku říká „spálili červíka“.

Švestky, ovoce pozdního léta…

První modré ojíněné dužnaté plody dozrávají 

koncem srpna, poslední pak až v říjnu. Záleží 

na té které odrůdě pojmenované poeticky 

Katinka, která dozrává mezi prvními nebo 

Stanley, Čačanská Najbolja, Čačanská Lepoti-

ce či Pressenta dozrávající mezi posledními. 

Je jich kolem 35 odrůd a neříká se jim dnes už 

obyčejně švestky, ale odborně slivoně.

Nabízí se otázka, zda byla dříve slivovice 

nebo slivoň? Tak se destilované podobě 

oválného a charakteristicky voňavého ovoce 

říká odjakživa. Důležité je, že v naší zemi 

stále rostou, nově se vysazují a sklízí. Kdyby 

to bylo v mé moci, vyslala bych po zemi 

České i Moravské posly se vzkazem „vysaďte 

ve svých zahradách aspoň jednu švestku“…

nebo slivoni, nebo durancii? Ať nám tady 

tato peckovina zůstane, vždyť dává užitek 

od samého dřeva až po přezrálé plody spa-

dané na zem, které nepřijdou nazmar.

Trnky, povidla a slivovice…

Když se úroda sklidí, musí se také zpra-

covat. Přijde-li rok, který dá velkou úrodu 

a stromy obsypané plody se prohýbají 

pak je radost dvojnásobná. Hospodyňky 

zavařují kompoty o stošest, pečou se švest-

kové koláče s posýpkou, čerstvého ovoce 

se dostává dětem i dospělým dostatek. 

Je také potřeba přistavit bečku na sbírání 

spadaných přezrálých, občas už mazlavých 

a nevzhledných plodů. Než se bečka naplní, 

přijdou už pomalu ranní mrazíky a místní 

palírny započnou své dílo. Z obsahu beček 

nelibé vůně se stane zázrak. Chlapi s napě-

tím hlídají jakou sílu a viskozitu dá čirému 

moku to letošní slunce? Naopak ženskou 

tradiční prací je vaření povidel, moravsky 

trnek, které pak naplněné do sklenic vy-

drží i několik let. Vaření trnek je náročná 

a zdlouhavá práce, které se v současnosti 

věnuje už málokdo. Za stálého a pomalého 

míchání bublají sladké plody klidně celý 

den, dokud se úplně nerozvaří. Na dědině 

se vařívaly v kotli, pod který se přikládalo 

dřevo.Vůně povidel se pak line široko dale-

ko. Jak rozdílnou chuť mají domácí povidla 

oproti průmyslovým pozná i laik.Jsou čistá, 

pravá a voňavá.

Trnkobraní a košty jsou oslavou 
i folklórem…

Součástí místní kultury a folklóru jsou čas-

to tradiční košty trnek a slivovice. Obecní 

radnice věnují spolu s obyvatelstvem pří-

pravám koštů velkou pozornost. Nejde jen 

o samotné koštování a posuzování toho 

nejlepšího, ale zároveň o přátelské setká-

vání a niterné radosti ze života. V malebné 

slovácké obci Louce, které v tomto kraji 

nikdo neřekne jinak než Lúka, se koná 

košt trnek a slivovice už po osmé. Pořa-

datelem je obec Louka v čele se starost-

kou Annou Vašicovou, ve spolupráci se 

zahrádkářským svazem a agenturou AV. 

O tuto tradiční a kulturně-folklórní akci 

je veliký zájem, což dokazují celé čtyři 

stovky návštěvníků. Po nedělním obědě 

29.3. 2014 hned po zahájení koštu byla 

v kulturním domě doslova hlava na hlavě. 

Vyzdobené prostory, jak jinak než motivy 

švestek všeho druhu, spolu s výstavou 

koláčů, nápaditého pečiva a nezbytné 

sestavy 143 vzorků ohnivých destilátů 

ze švestek, durancií i trnek a to i s katalo-

gem. Krojované i nekrojované postavičky 

se tlačily u koštů domácích delikates, 

bramborových taštiček s povidly, sypané 

tvarohem či mákem, lokšemi plněnými 

trnkami a mákem, pokapané rozpuště-

ným sádlem.

Koštovala se povidla ze sklenic ozna-

čených jmény autorek, slivovici nalévala 

sličná děvčata do kalíšků po kapkách…

šak to bylo jen na košt, pravda…a ze sálů 

se jako příval nesl zpěv Mužáků z Prušá-

nek, Vlasty Grycové ze Strání za doprovo-

du cimbálových muzik. A že to nebylo jen 

odpoledne pro starší, ale přitažlivá tra-

diční zábava pro spoustu mladých, bylo 

potěšujícím zjištěním. Podobné košty se 

konají na více místech zejména na Mora-

vě, největším bývá Jelínkův vizovický košt 

a Trnkobraní ve Vizovicích. Z těchto koštů 

vzejdou i vítězové toho tekutého či va-

řeného a svoje vavříny si nesou s hrdostí 

po celý další rok.

Zapomeňte na doktora, 
jezte švestky…

Lidskému organismu prospívá nejen to 

překapané vypálené, ale už samotné čerstvé 

ovoce je přímo domácí lékárnou. Z vitamínů 

obsahují hlavně E, ale zato mají množství 

minerálních látek – vápník, hořčík, draslík, 

fosfor – v neposlední řadě vlákninu, tříslovi-

ny a organické kyseliny. Dnes se na léčebné 

účinky švestek trochu pozapomíná ke škodě 

nás samotných. Nejen, že mají skvělou chuť, 

ale dokáží doslova uklidit naše zažívací 

ústrojí. Snižují hladinu cholesterolu, chrání 

srdce a cévy, dále též ledviny, játra a blaho-

dárně působí na krevní oběh. 

Prý stačí čtyři švestky denně (nejlépe 

čerstvé, ale mohou být i sušené) a máte 

střeva jako v bavlnce. Až přijde čas sklizně 

udělejte si detoxikační očistnou švestkovou 

kúru: … po tři dny konzumujte jen švestky 

(čerstvé či sušené), můžete jich jíst, kolik 

chcete a pijte odstátou, nikoliv studenou 

vodu v množství asi dvou litrů za den. Bu-

dete jako znovuzrození.

Eva Kloudová

Jejich nejčastější domovinou 
je dnes Valašsko, Olomoucko 
a Slovácko. Jde o strom, který 
by hned po lípě mohl být 
náš národní. Býval na každé 
mezi, stráni i v zahradách 
u domu. Dařilo se mu 
hojně a užitek dával hned 
v několika podobách. 

Košt trnek a slivovice už po osmé

Olomoucké tvarůžky v překvapivé variaci povdel a bramborových 
placek (olomoucké gurmánky Romana Látalová a Marie Nakládalová) 

A povidla domácí, pravá…
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České ovoce na český stůl
Firma VITAMINÁTOR s.r.o., výrobce oblíbených 
přírodních šťáv stejného názvu, hospodaří na cca 120 ha 
sadů v obci Sosnová na rodinném majetku rodiny Sošků. 
Třetí generaci zastupuje vnuk Tomáš, blíží se doba, kdy 
hospodaření převezme pravnuk David.

Přírodní šťávy VITAMINÁTOR zná veřej-

nost od roku 2008, kdy firma pod vede-

ním otce Slavomíra pochopila, že bez 

zpracování své produkce ovoce, podnikat 

v zemědělství nepůjde. Malé firmy musejí 

dělat to, co se velkým firmám nevyplácí, 

anebo co velké firmy dělat nemohou. Vsa-

dili jsme na kvalitu, na důslednou kontro-

lu jakosti ovoce na zpracování a výsledky 

na sebe nedaly dlouho čekat. Ocenění 

Česká biopotravina, Klasa, Regionální po-

travina či Výrobek Moravskoslezského 

kraje byl završen také získáním ocenění 

Regionální produkt Opavské Slezsko.

Přírodní šťávu VITAMINÁTOR ze Sos-

nové znají žáci základních škol cca v 550 

školách v celé ČR, kde jsou součástí tzv. 

Zdravých automatů na výdej zdravé 

svačinky, dostávají ji také pacienti mno-

hých fakultních i krajských nemocnic, 

naši senioři v domovech se zdravotním 

dozorem a také občané, kteří si tento 

nápoj mohou koupit v prodejnách Zdra-

vé výživy, Farmářských výrobků nebo 

prodejnách Terno.

„Vracíme české ovoce na český stůl“, 

tento slogan stále platí a důkazem je 

i aktivita v nové výsadbě Černého rybízu, 

Malin, Černého bezu, Rakytníku nebo 

Hlohu. Jen v letošním roce firma vysázela 

na 11 tisíc stromků.

Připravujeme se i na závěr roku, kdy 

zákazníkům u příležitosti VÁNOC nabízí-

me zdraví pro celou rodinu. Zakoupením 

našeho výrobku se tím zapojí všichni 

do akce České vánoce, která probíhá pod 

záštitou Ministerstva zemědělství ČR.

Dokažme, že nejhezčí svátky roku, 

vánoce, mohou být ve znamení českých 

výrobků. (zb)
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Porcelánka v Dubí, tedy Český porcelán, 

a.s., má za sebou právě letos 150 let vý-

roby. Proslula zejména modrobílým cibu-

lákem a technikou malování pod glazuru, 

která je svým způsobem unikátní. Pouze 

čtyři firmy na světě právě tímto know how 

disponují. Společnost Český porcelán je 

jednou z nich.

Cibulák má nespočet benefitů 

Dnes si můžete do své domácnosti 

z kolekce s cibulákovým vzorem poří-

dit v podstatě cokoli, nač si pomyslíte: 

od krásného servisu po příbor až po kr-

bové nářadí, od nástěnných hodin až 

po hmoždíř nebo dózu na bonbóny. Ale 

i anděla nebo celý betlém. Sortiment cibu-

láku se rok co rok rozšiřuje, a to nejen o hr-

nečky a šálky všemožných tvarů a účelů. 

Autorem nápadů, které vedou k pestrosti 

nabídky, je velmi často sám předseda před-

stavenstva a generální ředitel společnosti, 

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.: „Název cibulák, 

který vlastně s cibulí nemá nic společného, je 

dnes symbolem křehké krásy, spojením uži-

tečnosti a potěšením ducha, představitelem 

jedinečnosti, špičkové kvality a světovosti. 

Nemá obdobu – dekory i tvary cibuláku žijí 

už přes 300 let. Porcelán s cibulovým vzorem 

vyrábíme a dodáváme od roku 1885.“

V čem je cibulák výjimečný?  „Je to 

například porcelán generací, dědí se z po-

kolení na pokolení, ale také se až se sbě-

ratelskou vášní doplňuje novými kusy 

v rodinách, kde jsou na něj zvyklí a kde 

jim dobře slouží. Tím, že je dekorován pod 

glazuru, snáší prostředí myčky na nádobí 

i mikrovlnné trouby. Je tedy uplat-

nitelný v běžném denním rytmu 

a civilizačním spěchu, je navýsost praktic-

ký. Tím se stává univezálnějším než jakýkoli 

jiný porcelán,“ říká Vladimír Feix.

Dubská porcelánka dnes nabízí 670 

tvarů cibuláku a 104 nejrůznějších hrnků 

v 5 000 dekorech. 

Čím jsou úspěchy korunovány? 

Možná i vlastním vztahem jednoho z ak-

cionářů – osobností Vladimíra Feixe, který 

do Dubí 1. září 1947 přijel v doprovodu 

otce, aby tu nastoupil do učení... A zůstal 

věrný dodnes. Ze 150 let trvání dubské 

porcelánky v ní plných 67 let pracuje, 

z toho 43 roků jako ředitel. Určitě i v tom 

je zakódován potenciál porcelánky, její 

schopnost přežít doby zlé i lepší. Podařilo 

se neskutečné – skloubit osobní ambice, 

vztah k hodnotám s ambicemi firmy, úspě-

chem napořád.

„Bez nadsázky se dá tvrdit, že naše por-

celánka přežila všechno, své někdejší his-

torické začátky, války, privatizaci i poslední 

světovou finanční a ekonomickou krizi. 

Po privatizaci v roce 1990 to byly zejména 

investice do výroby, byly postaveny budovy 

pomocných provozů i expedice, to nám veli-

ce pomohlo,“ vzpomíná Vladimír Feix.

Cibulový vzor vznikl vlastně kdysi 
jako neznalost

Zajímavá je i historie vytvoření proslulého 

vzoru nazývaného cibulák, který je ně-

kdy nazýván porcelánem generací, jehož 

vlastnictví svědčí mnohdy i o vkusu a úrov-

ni majitelů. Vzor vychází ze znázornění 

a spojení stylizovaných rostlinných motivů 

na pozadí východoasijské filosofie, avšak 

s přizpůsobením evropskému stylu a jeho 

pojetí. Autorem vzoru je Johann David 

Kretschmar, malíř porcelánu první evrop-

ské porcelánky v Míšni, který cibulový vzor 

navrhl a zpracoval již v roce 1729. Vlastní 

název cibulový vzor však vznikl v podstatě 

náhodně, neboť vůbec neznázorňuje cibuli 

a cibule se ani při jeho výrobě nepoužívá. 

Na vině byla dobová neznalost flóry Dál-

ného východu. Kretschmarův dekor je totiž 

vyváženou kombinací několika rostlinných 

motivů, a to japonských broskví, pivoněk, 

aster, bambusového kmene a granátového 

jablka. Právě granátové jablko totiž teh-

dejším Evropanům připomínalo cibuli a je 

zdrojem onoho nedorozumění v názvu 

dekoru.

Tento jedinečný porcelán, zvaný cibulák, 

tedy vznikl v Míšni, avšak firma Teichert 

získala na jeho výrobu licenci, kterou pře-

nesla kdysi i do své dubské filiálky. Jako zá-

kladní tvar se u cibuláku používal a nadále 

používá klasické rokoko. Cibulový vzor je 

velmi charakteristický, nic se mu nepodo-

bá a v původním provedení se používá 

dodnes. 

Do společnosti Český porcelán patří 

závod v Duchcově – je to vlastně manu-

faktura reprezentovaná světově proslulou 

značkou Royal Dux, která loni oslavila 160. 

narozeniny. 

(zub)

Kdo sledoval na Zahradě Čech v Litoměřicích 
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Regionální 
potravina Ústeckého kraje-kraje Přemysla Oráče, 
zahlédl u vyznamenaných krásné talíře s dekorem 
cibuláku. Již řadu let tak rodinným potravinářským 
firmám zdobí vitrinu, či zeď tento krásný kousek 
porcelánu z Dubí. „Rádi jsme se tohoto hezkého úkolu 
chopili a každoročně hezká řádka talířů na tento 
slavnostní akt opouští bránu naší porcelánky,“ potvrdil 
tuto skutečnost předseda představenstva a generální 
ředitel společnosti, Ing. Vladimír Feix.

různé
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zpracovatelé

V roce 2014 byly nově oceněny 3 výrobky 

oceněním KLASA a u jednoho výrobku bylo 

toto ocenění prodlouženo. Nově oceněné 

výrobky KLASA jsou sterilované brusinky, 

sterilovaný hrášek a sterilovaná kukuřice. 

Brusinky jsou výborná příloha k pečeným 

i grilovaným masům nebo sýru, ale také 

příjemný doplněk pro přípravu moučníků 

a dezertů. Speciální technologie umožňuje 

výrobu zahuštěné, sladko-kyselé směsi 

brusinek v jejich vlastní šťávě. Během tech-

nologického postupu dochází k uvolnění 

chuti a barvy brusinek do cukerného rozto-

ku, což zapříčiní rovnoměrnou chuť i barvu 

výrobku bez přidaných barviv či aroma. 

Hrášek používaný pro výrobu se pěstuje 

pouze v nedalekém okolí závodu. Použité 

odrůdy jsou vyselektované letitými zku-

šenostmi a spoluprací a jsou nastavené 

podmínky sklizně, tak, aby po celou dobu 

sklizně byl zpracováván hrášek nejlepší 

jakosti. 

Kukuřice cukrová určená ke zpracování 

v naší společnosti je dodávána českým 

pěstitelem na základě dlouholeté zkuše-

nosti. Krátká přepravní doba od dodavatele 

ke zpracování je důležitý faktor pro nejlepší 

jakost i kvalitu. Kukuřičná zrna nejsou při-

barvována a zachovávají si své přirozené 

vlastnosti i chuť.

V roce 2014 zakoupila firma Alibona,a.s. 

optický třídič hrášku „OPTYX - Raptor“ (viz 

obrázek Optický třídič). Tento špičkový 

stroj je vybaven vysokorychlostní RGB 

kamerou a fluorescenčním laserem s vyso-

kým rozlišením a schopností rozlišit obsah 

chlorofylu v kontrolovaném produktu. Díky 

tomuto vybavení zařízení detekuje a vyřadí 

barevně odlišné produkty, nežádoucí rost-

linný materiál (lusky, větvičky, stopky, listy 

apod.) a cizí předměty (kamínky, hlínu, sklo, 

části živočichů apod.). Tímto opatřením je 

eliminován dlouhodobý problém výskytu 

kamínků a nežádoucích příměsí v našem 

výrobku. 

Společnost Alibona a.s. je česká firma se stoletou tradicí. Předmětem výroby jsou ovocné 
kompoty a sterilovaná zelenina, zeleninové saláty a sypké směsi pro domácí přípravu 
kompotů a nakládané zeleniny. Alibona úzce spolupracuje s mnoha českými dodavateli 
ovoce a zeleniny. 

Hanácká tradice a kvalita

Optický třídičKlasa výrobky

hlavní budova Výroba třešňového kompotu
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Cibulák na vánoční
stromeček patří
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Kde se Vánoce vzaly?
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domi-

ni neboli Příchod Páně. Poprvé ho slavili 

v roce 354. 

Betlémy

Tradici vánočních betlémů založil v roce 

1223 Svatý František z Assisi v italské Um-

brii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, 

kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola 

a zinscenovali betlém, v němž pak kněz 

sloužil první vánoční půlnoční mši. 

Vánoční jmelí

Jmelí patří vedle stromečku také k váno-

cům. Této věčně zelené rostliny si povšimli 

již naši předkové. Připadala jim tajemná 

– vzdyť roste vysoko v korunách stromů 

a její plody, bílé bobule, se podobají perlám 

a dozrávají právě v prosinci. A protože bylo 

tajemné, mělo i kouzelné účinky. Věřilo se 

tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se 

do domů, aby bránilo v přístupu čarodějni-

cím a zlým duchům. 

Moderní věda potvrdila léčivé účinky 

jmelí. Obsahuje látky snižující krevní tlak 

a podporující rozšiřování cév, a proto se 

z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti 

arterioskleróze.

Podle legendy bylo jmelí kdysi stro-

mem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, 

na kterém zemřel Kristus. Strom prý han-

bou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, 

která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod 

ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo 

je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si 

jej koupí sám.

Stromek
Podle jednoho z legendárních vyprávění 

vděčí vánoční stromeček za svůj vznik 

opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Ko-

lumbán žil v 6.století, narodil se v Irsku, ale 

misionářská činnost ho zavedla do Bretaně 

a Burgundska. Obyvatele Burgundska byli 

pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil 

svátek narození Krista, ozdobil zapálenými 

pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný 

den starobylý jehličňan, který domorodci 

uctívali o zimním slunovratu jako svoji 

modlu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Ko-

lumbán k nim pronesl kázání o narození 

malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, 

chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi 

a vyvolené Marii.

Advent

Je dobou očekávání – původně očekávání 

příchodu Spasitele na svět, z latinského 

„advent“, které znamená „příchod“.

Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní 

může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 

27. listopadem a 3. prosincem. 

Adventní věnec

Živé adventní věnce symbolizovaly věčný 

život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. 

Kruhový tvar věnci vyjadřoval jednotu spo-

lečenství lidí a Boha, plamen svíček připo-

mínal Krista jako světlo ozařující plamenem 

lásky každého člověka. Poněvadž adventní 

čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, 

ustálil se počet svící na adventním věnci 

na čtyřech. Každou adventní neděli se jed-

na z nich zapálí.

Sv. BARBORA
Narodila se počátkem 3. století v maloasijské 

Nikomedii v rodině bohatého kupce, zavi-

lého nepřítele křesťanů. Aby dceru uchránil 

před světskými svody, nechal u svého domu 

vystavět luxusně zařízenou věž, v níž dceru 

uzavřel. Mezi sloužícími však pracoval tajný 

křesťan, který sv. Barboru obrátil na víru. 

Rozzuřený otec jednou uchopil meč a chtěl 

ji na místě zabít, ale dívce s podařilo uprch-

nout do nedalekých hor. Otec ji však vypát-

ral, odvedl domů a snažil se donutit ji zříci se 

křesťanství. Když neuspěl, odevzdal ji soudci. 

Ten ji dal mučit a na potupu ji nechal uříz-

nout prsy. Nakonec sv. Barboře setnul hlavu 

mečem sám otec (snad roku 237). „Barborky“ 

se říkalo a říká třešňovým větvičkách, které 

řežeme 4. prosince a necháváme v teple 

do vánoc vykvést. Také s těmito rozkvetlými 

větvičkami byl spojen další zvyk: dívky je 

nosívaly na půlnoční mši za pasem – když 

mládenec před kostelem větvičku uzmul 

a dal si ji za klobouk, učinil tím její majitelce 

milostné vyznání. Proto pozor: darujete-li 

barborku, nemusí to být vždycky pochope-

no jen zcela nezávazně! 

PRANOSTIKY

Přijde-li svatý Martin na bílém koni, metelice 
za metelicí se honí. 
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán 
po blátě.
4. 12.
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (Musí 
se hodně topit).
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až 
do vánoc.

různé

České Vánoce

Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruší střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vá-
nocích vůz.
5. 12.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapi-
je se kůň tří měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští 
rok hodně hrachu.
13. 12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, 
takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní-
12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
24. 12.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
25. 12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Vánoce:
Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
advent:
Když v první adventní neděli nastane daleko 
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. Je-li 
v první týden adventní mrazivo, bude zima 
osmnáct neděl trvati.
26. 12.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné 
jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se 
všecko špatně urodí.
28. 12.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole 
se neurodí. je-li mlha v údolích, bude kobzolí 
dost.
Prší-li na Mláďátka, budou dětí mříti.
31. 12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra ne-
napadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze 
nám dobrého vína se nadíti.
1. 1.
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Na Nový rok 
o slepičí krok. Když je na Nový rok hezky, bude 
tak i o žních.
Tří králové
Na Tři krále mrzne stále. Je-li na Tři krále větr-
no, zamíchá se planetami a bude úrodno. Je-li 
na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. Na Tři krále 
o krok dále.

Vánoční dvoustrana (zub)

Tvarohová štola:
50 dkg mouky 2 vejce
1 celý prášek do pečiva 17,5 dkg cukru
1 vanilkový cukr na špičku nože skořice
3 kapky citr.trestě 10 lžic oleje
25 dkg tvarohu 20 dkg rozinek
6,5 dkg pomeranč. kůry 12,5 dkg mandlí
1 lžíce rumu

Péci 80 minut.
Upečenou štolu nejdříve potřeme horkým máslem a potom posypeme 
moučkovým cukrem

Štola (Mikulášský ovocný chlebíček):
40 dkg polohr. mouky 6 dkg Hery
3 dkg droždí lžička soli
3 dcl mléka a vody (1:1) tuk na plech
vejce na potření
Náplň: 20 dkg sušeného ovoce, 15 dkg vlašsk.ořechů, 5 dkg rozinek, 

4 lžíce písk. cukru, 1 lžíce skořice, 3 tlučené hřebíčky, 2 lžíce rumu.

Droždí rozdrobíme do mísy, zalijeme vlahým mlékem s vodou, smícháme 
s rozpuštěným máslem, moukou a uděláme těsto, které necháme kynout. 
Mezitím připravíme náplň. Sušené ovoce, které jsme nechali přes noc namočené 
ve vodě, slijeme a nadrobno rozsekáme nebo umeleme. Rozinky namočíme 
do rumu. Všechny tyto suroviny dobře promícháme s kořením. Vykynuté těsto 
rozdělíme na tři díly, jedem smícháme s ovocnou směsí a utvoříme z něj dva delší 
válečky na náplň. Druhé dva díly těsta rozválíme na placky o něco delší, než jsou 
náplně. Do každé placky zabalíme jeden ovocný váleček a konce těsta pevně 
přitiskneme. Dáme je uzavřenou stranou dolů na plech, potřeme rozšlěhaným 
žloutkem a pečeme v předehřáté troubě hodinu při 180 oC. Po vychladnutí 
pocukrujeme a krájíme na silnější plátky.

Punč štědrovečerní
1 l vody 1,5 l červeného vína
50 dkg medu 2 dcl citronového džusu
5 dcl višňového sirupu 3 dcl koňaku

Vodu s medem, citronovým džusem i višňovým sirupem přivedeme do varu. 
Smícháme s vínem, koňakem, ještě přihřejeme a ihned podáváme.

Ke štědrovečernímu rozjímání tři recepty
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ze světa

Návštěva Mexika 
v době adventní 

My vás tentokrát pozveme do vánočního 

Mexika. Já sám jsem tam na pozvání do rodi-

ny mexických přátel přiletěl vybaven naším 

typickým zástupcem vánoc, maminčinou 

vynikající obří vánočkou. A trefil jsem se 

do místních chutí. Můj vánoční kulinární 

dárek byl pryč hned druhý den. Pětičlenná 

rodina se netajila tím, že naše vánoce mají 

festovní základ. Mne zase mile překvapila 

skutečnost, že La Flor de Noche Buena, 

v překladu vánoční hvězda je v domovském 

Mexiku květinou Štědrého večera. Ve své 

domovině, Mexiku, je s Vánocemi spojována 

podle pověsti už od 16. století. Mezinárodní 

„vánoční“ rostlinou se ale stala až začátkem 

20. století. V padesátých letech se začala 

poinsettie (její latinský název) pěstovat jako 

pokojová rostlina a my ji jako rudou nebo 

i bílou hvězdu na stonku se zelenými listy 

vnímáme jako neklamného posla Vánoc. 

Kdo první nalezne piňatu

k Vánocům v Mexiku nepatří jen tiché svá-

teční rozjímání, ale hlavně smích a zábava 

a v ulicích během večerů je od těchto oslav 

neodmyslitelná hudba Mariachi .Je místy 

tklivá i když bujará a původní název Nau-

hatl z nářečí indiánů znamená „Den oslav“ 

a těch je v adventu takřka nepočítaně. 

Vánoční stromečky se dovážejí z Kanady, 

proto si je kvůli drahé ceně nemůže většina 

Mexičanů dovolit. Jako náhradu si vymysleli 

piňatu, se kterou se můžete setkat i během 

roku na narozeninových oslavách a výro-

čích. Piňata je papírová nádoba připomína-

jící osla nebo několikacípou hvězdu, kam 

rodiče schovají drobné dárky a sladkosti. 

Dárky nejsou označené jmenovkami, pro-

to záleží na rychlých rukách a bojovnosti 

capartů, kteří se vrhají ve skupince na vá-

noční nadílku. Dítě, které jako první rozbije 

piňatu, je hrdinou celé oslavy. Vánoční hra 

ale začíná ještě dříve, než se dostanou k pi-

ňatě. Nejdřív totiž děti obcházejí celý dům, 

zpívají vánoční koledy a klepou na dveře 

pokojů. Jenže všechny pokoje zůstávají za-

mčené stejně jako srdce těch, kteří odmítli 

poskytnout přístřeší Josefovi a těhotné 

Marii v den narození malého Ježíška.

Malí Mexičané a Mexičanky si svítí pou-

ze svíčkami a v celém domě je zhasnuto. 

Jediné dveře, které jsou otevřené, vedou 

do místnosti s piňatou. „Kontejner“ na dár-

ky visí pověšený na stropě a čeká, až ho 

děti se zavázanýma očima najdou a rozbijí 

dřevěnými hůlkami. 

Tacos a jiná typicky mexická jídla

Na Vánoce si v Mexiku můžete dát krocana 

stejně jako ryby. Místní obyvatelé nejsou 

až tak striktní k štědrovečernímu jídelníčku 

jako je tomu u nás, stejně jako v dalších 

evropských státech. Mexická kuchyně je 

známa různorodými chutěmi, barevností 

jídel a množstvím koření a přísad, z nichž 

mnohé jsou domácího původu. V Mexiku 

se vyvíjela spojením tisíciletých domo-

rodých kulinářských tradic a evropských 

prvků od 16. století. Typickými surovinami 

mexické kuchyně jsou fazole, kukuřice 

a chilli papričky. V listopadu 2010 byla tra-

diční mexická kuchyně zařazena na seznam 

nehmotných památek lidstva UNESCO. 

Mexická kuchyně má dlouhou tradici, kte-

rá sahá daleko před dobu objevení Ameriky 

Evropany. Asi před 10 000 lety byla podle 

odhadů domestikována kukuřice, jež se 

stala základní potravinou mezoamerických 

kultur. V době předhispánské byla strava 

místních domorodých obyvatel postavena 

především na zelenině. Kukuřice a chilli se 

staly základními ingrediencemi jídelníčku 

mezoamerických kultur. K dalším význam-

ným potravinám brzy patřily také jedlé rajče, 

avokádo, tykve, opuncie či vanilka, ingre-

dience často spojované také s náboženským 

kultem boha Chicomecóatla. 

Současná mexická kuchyně se zformovala 

pod vlivem evropské kolonizace počínaje 

16. stoletím. V případě kuchyně se jednalo 

o míšení vlivů, které znamenalo nejenom 

uvedení nových gastronomických postupů, 

ale především nových surovin v souvislostí 

s takzvanou kolumbovskou výměnou. Mezi 

významné změny patřilo například uvedení 

vepřového masa, které má dnes obecně ši-

roké využití v mexické kuchyni. S kolonizací 

bylo do Mexika dále uvedeno také hovězí 

nebo skopové maso či další druhy obilnin 

jako například rýže a pšenice, které doplnily 

místní kukuřici.

Ta má dodnes klíčový význam pro mexic-

kou kuchyni. Jedná se o tradiční obilninu 

amerického kontinentu. Ve většině regionů 

dnešního Mexika se kukuřice hojně využívá, 

výjimku tvoří severní oblasti Mexika, kde 

ji zastiňuje pšenice. Základní způsob vy-

užití kukuřice v Mexiku je příprava tortill. 

Nicméně kukuřice je stejně důležitá také 

pro přípravu tamoles, atoles (druh horkého 

nápoje) nebo antojitos (druh snacku). Další 

obilniny mají svůj význam vedle kukuřice. 

K nim patří především pšenice, užívaná 

také k přípravě tortill. Kromě toho se pše-

nice hodně užívá k přípravě různých druhů 

chleba (pan) a sladkého pečiva. Také rýže 

se hodně používá jako základní ingredience 

mexické kuchyně. Rýže je často připravová-

na na různý způsob jako je na červeno (se 

zelenými rajčaty a cibulí), na zeleno s chilli 

papričkami (chile poblano), na žluto se ša-

fránem nebo na černo s černými fazolemi 

atp. Ze zeleniny se často připravují rajčata, 

různé druhy fazolí, paprik a chilli papriček, 

avokádo, tykve atp. K základním kořením 

patří například mletá chilli paprika, oregano 

a koriandr (včetně natě), merlík, skořice, 

kakao ale také římský kmín, česnek a cibule.

 

Placky na různý způsob

Po návratu domů se mi ještě pár dní 

ve snech míhaly mexické placky a zase jen 

placky. Jedl jsem je denně i když v mnoha 

různých podobách a tak se nelze divit tomu, 

že zastínily i vzpomínky na hlavní uctívaná 

božstva z Teotihuacánu, tedy Opeřeného 

hada - Quetzalcoatl a Velkou bohyni Tlaloc 

nebo Opeřeného motýla Quetzalpapalotl. 

Všechna božstva se objevují na nádherně 

barevných nástěnných malbách zdobí-

cích chrámy a paláce. Po jejich návštěvě 

každého turistu láká posezení v místních 

„občerstvovnách“, kde nabídka začínala 

vždy tortillovými plackami naplněnými růz-

nými druhy pečeného nebo dušeného masa 

a s různými druhy mexických omáček jako 

je například salsa verde (zelená omáčka) 

nebo salsa roja (červená omáčka). A pak to 

byly vždy i nachos, což jsou trojúhelníčky 

z kukuřičné tortilly pokryté například sýrem 

čedar, fazolemi, kečupem, masem, majoné-

zou nebo pečeným masem. Další v pořadí 

jsou i burritos, tortillové placky z pšeničné 

mouky, které se plní například fazolemi a sý-

rem ale i masem a zeleninou. A co teprve 

taková quesadilla, tortillová placka vyrobe-

ná z pšeničné mouky, která je naplněná gra-

tinovaným sýrem a dalšími ingrediencemi. 

V hlavním městě se plní salámem chorizo, 

chile jalapeňos, picadillo (směs mletého 

masa a koření) nebo brambory. A to není 

všem mexickým plackám zdaleka konec. 

Jmenovat lze ještě z těch nejznámějších 

ghimichanga nebo burro percherón, což 

jsou další tradiční jídla, jejichž základem 

jsou opět tortillové placky. Chutnají výbor-

ně a k Mexiku patří stejně neodmyslitelně, 

jako chleba ke střední Evropě. 

Vánočka rosca

Začal jsem příletem s českou vánočkou a tou 

mexickou stručné povídání o této kouzelné 

zemi i ukončím. Obyvatelé Mexika vybírají 

každoročně jednoho člena rodiny, který 

pozve zbytek příbuzných a další známé 6. 

ledna k sobě domů na oslavu Tří králů, tzv. 

Adoración de los Reyes Magos. Koná se od-

poledne nebo večer, podává se koláč zvaný 

rosca, obdoba naší vánočky, (ne ovšem 

v pletené podobě) a k ní patří horká mexická 

čokoláda. Jako vrchol večera se krájí rosca, 

v níž je ukrytý malý Ježíšek. Kdo ho ve svém 

kousku najde, musí 2. února na Hromnice 

uspořádat u sebe doma fiestu pro všechny, 

kdo se tříkrálového večera zúčastnili. 

Vloni mexičtí pekaři připravili v hlavním 

městě rekordní tříkrálový koláč, který měřil 

1,9 kilometru. Koláč ve tvaru věnce vážil 

zhruba deset tun a po vystavení na hlavním 

náměstí Zócalo v mexické metropoli se z něj 

nakrájelo asi 200 000 porcí. Na upečení ko-

láče bylo potřeba 4 884 kilogramů mouky, 

2 800 kilo másla, tuna cukru a zavařeniny 

a stovky kilogramů sušeného ovoce. Spo-

třebovalo se také 43 000 vajec. A uvnitř byly 

zapečené již zmiňované nejedlé plastikové 

figurky malého Ježíška. Sladký pletenec se 

v Mexiku tradičně peče před dnem Tří králů 

a 6. ledna se jí na závěr svátečního období.

 Martin Bouška

Do Mexika létají Češi především stejně jako lidé z celého 
světa za skvělými památkami, nádhernými plážemi 
a za kulturou. Je prakticky nemyslitelné neshlédnout 
zříceniny Teotihuacánu, které leží na vyprahlé náhorní 
plošině v nadmořské výšce asi 2200 metrů. Velkolepé 
stavby se tyčí v údolí, na značném prostoru, dobrých 
pět kilometrů dlouhém a skoro tři kilometry širokém. 
Teotihuacán byl náboženským centrem, kde se scházely 
desetitisíce lidí. Je vzdálený 50 kilometrů od hlavního 
města Mexiko City a bývá prvním zastavením turistů.

Mexickou vánočku zdobí kandované ovoce a někde uvnitř je zapečená 
soška Ježíška

Vánoční oslavy jsou v Mexiku v každém městě i na venkově doslova 
bouřlivé a trvají několik dní a nocí

K oslavám na ulicích patří jak hudebníci Mariachi, tak tanečnice

Fotka autora dvoustrany v mexickém ohozu

Všudypřítomné placky s mnoha druhy náplní, to je hlavní pokrm Mexičanů

Co chrám, to jiný poutavý betlém
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Letošní, již 19. ročník celonárodní výstavy 

ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků 

Flora Olomouc - podzimní etapa, nad kte-

rým převzal záštitu ministr zemědělství Ma-

rian Jurečka, doplnil už tradičně oblíbený 

festival gastronomie a nápojů Olima a také 

Podzimní zahradnické trhy. 

Motto podzimní Flory znělo tentokrát Za-

hrada je hra a v tomto duchu se nesla i hlav-

ní expozice v největším pavilonu A. Hlavně 

děti si zde užily dobrodružství ve velkém 

bludišti vytvořeném převážně ze špičkové-

ho ovoce a zeleniny od nejlepších tuzem-

ských pěstitelů - členů Zelinářské unie Čech 

a Moravy a Ovocnářské unie ČR. Přístavba 

pavilonu A pak patřila společné expozici 

Českého zahrádkářského svazu s ovocem, 

zeleninou, prodejem burčáku a vín, vý-

stavkou hub a mykologickou poradnou, 

nabídkou včelařských produktů a pomůcek 

a také vyhledávaným poradenstvím.

Vína a vyhlášení Flora koštu 

Na galerii pavilonu potěšily návštěvníky 

oblíbené Dny moravských vín s každo-

denními řízenými degustacemi vedenými 

zkušenými odborníky-sommeliéry. V so-

botu ve 13 hodin pak byly na pódiu vedle 

pavilonu A vyhlášeny výsledky 11. ročníku 

Grand Prix ovocných destilátů Flora košt. 

Letos se do soutěže přihlásilo 309 vzor-

ků z nejrůznějších koutů Čech, Moravy 

i Slezska. Mezi vítězi v devíti kategoriích 

si nejčestnější místo nalezla loňská hruš-

kovice paní Marie Rosikové z Petrova 

na Hodonínsku. „Olomoucké soutěže jsme 

se zúčastnili už počtvrté, vloni jsme vyhráli 

v kategorii višňovic,“ řekla paní Rosiková 

a prozradila zároveň i svůj recept na výro-

bu nejlepší pálenky. „Láska a láska k práci. 

Tou nejtěžší je sbírání ovoce, samotné 

pálení je už jen hra,“ řekla s úsměvem paní 

Rosiková.

Cenu ředitele získala 
Zelinářská unie

Nejen ona si však z podzimní Flory od-

nesla ocenění za svou produkci. Své ceny 

předali také ovocnáři a zelináři a předány 

byly rovněž diplomy v nejprestižnějších 

kategoriích: Cenu ředitele Výstaviště Flo-

ra Olomouc získala Zelinářská unie Čech 

a Moravy za významný přínos při realizaci 

celonárodní výstavy, cenu primátora 

Statutárního města Olomouc za stejný 

přínos Ovocnářská unie České republiky 

a cenu předsedy představenstva akciové 

společnosti Výstaviště Flora Olomouc 

Český zahrádkářský svaz za dlouholetou 

spolupráci a rodokmen vinné révy.

Regionální potravina

Na letošní podzimní Floře byly rovněž 

prezentovány výsledky prestižních sou-

těží Regionální potravina Olomouckého 

kraje a Výrobek OK. Ceny si odnesly mimo 

jiné třeba leštinský chléb, tvaroh Drásal, 

litovelské pivo stejného jména či tvrdý sýr 

Šumperák.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 

na výstavišti Flora Olomouc při festiva-

lu gastronomie a nápojů OLIMA. Ceny 

předávali ministr zemědělství Marian 

Jurečka, prezident agrární a potravinář-

ské komory Miroslav Toman či hejtman 

Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Vítězné 

výrobky mohli návštěvníci také zdarma 

ochutnat a některé i zakoupit přímo 

ve stáncích u výrobců.

-red-

Foto: Flora Olomouc 

různé

Lihovarské výpalky
ve Vrdech vznikají 
ekologickou cestou
Lihovar Ethanol Energy ve Vrdech 
na Kutnohorsku slavnostně otevírá 
v České republice unikátní technologii 
sušení lihovarských výpalků, která je 
výrazně ekologičtější a šetrnější k okolí. 
Sníží nejen emise, ale i hluk a zápach 
z výroby. Významně se také sníží dopravní 
zátěž, z areálu totiž vyjede pětkrát méně 
nákladních vozů než dosud. Celková 
investice do modernizace zpracování 
výpalků přesahuje 125 milionů korun.

„Díky švýcarské technologii 

Swiss Combi DryTec jsme výraz-

ně ekologizovali naši výrobu,“ 

říká generální ředitel Ethanol 

Energy Martin Kubů. „S ohledem 

na umístění podniku uprostřed 

obydlené oblasti se snažíme po-

stupně dělat maximum pro eli-

minaci vlivů na své okolí. I to byl 

důvod, proč jsme se rozhodli pro 

švýcarskou technologii. Je totiž 

nejen ekologická, ale také dává 

smysl po ekonomické stránce. 

Díky ní totiž budeme vyrábět 

pouze nejhodnotnější formy 

výpalků a ukončíme výrobu a ex-

pedici dopravně náročných pro-

duktů s vysokým obsahem vody, 

tj. mokrého mláta a kapalného 

lihovarského sirupu,“ vysvětluje 

a doplňuje investiční ředitel spo-

lečnosti Pavel Pšenička.

Méně kamionů i vlaků

Právě díky ukončení výroby mlá-

ta a sirupu se lihovar ve Vrdech 

zbaví problémů se zápachem 

v obci a také se výrazně sníží 

dopravní zátěž v okolí. „Jen ka-

palného sirupu jsme expedo-

vali zhruba deset autocisteren 

denně, nyní bude tento objem 

nahrazen jedním až dvěma ná-

kladními auty s volně loženým 

inertním přírodním produktem 

krmivářské kvality,“ dodává Kubů 

s tím, že výpalky jsou bohaté 

na kvasnicové bílkoviny, mi-

nerály a vitamíny, a proto jsou 

vhodné jako součást krmiva pro 

hospodářská zvířata.

Změna zdroje energie

Dalším nezanedbatelným po-

zitivním ekologickým vlivem 

je změna zdroje energie pro 

sušení. Původně používáná pára 

pro starou sušárnu, vyrobená 

spalováním hnědého uhlí je nyní 

v Ethanol Energy nahrazena 

ekologičtějším zemním plynem. 

Kromě výrazně nižších emisí se 

tak také sníží provoz na železnici 

díky podstatně snížené spotřebě 

uhlí. Sníží se také hluk z lihovaru, 

protože díky účinnější technolo-

gii nebudou chladicí věže tolik 

vytíženy. Navíc je výroba odhluč-

něna okolo technologie posta-

veným mohutným betonovým 

protihlukovým sarkofágem ze 

speciálních materiálů.  (han) Nejlepší vyrobci v soutěži Regionální potravina Olomouckého kraje

Paleta chutí a vůní
na podzimní FLOŘE

výstavnictví

Zahrada je hra. Takové bylo hlavní motto letošní poslední, 
podzimní etapy zahradnické výstavy a veletrhu Flora 
Olomouc. Během čtyř dnů prošlo branami Výstaviště Flora 
Olomouc téměř dvacet tisíc platících návštěvníků, což je 
zhruba o čtyři tisíce lidí více než vloni. Včetně držitelů 
čestných a volných vstupenek se návštěvnost podzimní 
Flory vyšplhala zhruba na 23 tisíc návštěvníků.

Jednu z cen převzal z rukou hejtmana Ol. kraje i předseda představenstva 
Zemědělského družstva Senice na Hané Ing. Jaroslav Navrátil

Ukázková expozice jablek
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Potravinářský
obzorMAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Dýně v široké 
škále tvarů, 
velikostí a chutí

Jak vybírat 
kvalitní 
potravinu?

Zdravá výživa dětí 
s podporou státu 
a Evropské unie

2/2014

80 Kč/3€

Soutěž 
s názvem 
České Vánoce

Müsli tyčinky 
z Rupy 
do různých 
světadílů
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