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Opakovaně se od některých politiků nebo manažerů dostává našim zemědělcům kritiky za dotace. Odebrali by jim je.
Je jim ale často jedno, že v celé Evropské unii se zemědělství
dotuje, zhruba je to polovina z celkového rozpočtu a nejvíce
se v Evropě snad dotují farmáři ve Švýcarsku. Tam i panuje
jedno krásné motto pro toto počínání. Švýcaři vám řeknou,
ano, dotujeme si své farmáře vrchovatě. Chceme, aby vyráběli kvalitní potraviny a to se taky děje. My ale naše komodity a potraviny vyvážíme jen mizivě, vše dobré takto vyprodukované si sníme doma a jsme taky mnohem zdravější, než jinde na světě. Statistiky to potvrzují. Mnohem méně rakovin tlustého střeva v přepočtu na obyvatele a totéž je s dalšími
civilizačními chorobami jako je mrtvice, infarkt a žaludeční vředy.
V Austrálii jsem se na jedné pracovní cestě divila farmáři, jak má nízké výnosy obilovin, byly
zhruba na polovině našeho průměru a to mne fascinovalo. Dal mi za pravdu, ale dodal, že
velké rozlohy mu dovolují sklízet méně, ale vydávat taky na produkci minimum. A když jsme
spočítali náklady na jeden hektar pšenice, byli jsme my na tom možná ještě o trochu hůř.
On neplatil nějak extra ošetření svého honu, nepřihnojoval a hlavně měl pak podporu státu při vývozech a to nejen obilí, ale hlavně mléčné produkce, masa a vlny. Austrálie celkově
hodně dotuje zemědělství a tím i své potravinářství, ale formy podpor jsou mnohem různorodější a jiné, než co zná Evropa. A tak řeči o tom, že by se konkrétně v České republice neměli podporovat zemědělci a odmítnout jim tak dotace, jsou přímo vražedné a s dopadem
do farem. Je jednoduché říci, Agrární komoro, namísto při slovech o domácích a evropských
dotacích ty domácí hleď odbourávat. Tím bychom naše zemědělce a potravináře odsoudili
k naprosté ztrátě konkurenceschopnosti. A porevoluční heslo mnoha dnes už naštěstí zapomenutých politiků, že když nevyrobíme levněji než ve světě, tak potraviny prostě dovezeme,
s určitostí neplatí. On i výzkumný ústav zemědělské ekonomiky před časem tvrdil, že naši zemědělci vyrábějí dráž a tak by s tím skoro mohli přestat, ale zároveň jeho lidé zapomněli cokoliv dodat o národních dotacích té které země EU, které jsou stát od státu jiné a tam, kde
jsou vysoké se jeví ekonomika farem mnohem pozitivněji.
Je tomu tak a byli jsme v tom zajedno s profesory na univerzitě v Jacksonville, kde jsem
měla několikatýdenní stáž, stejně jako na Iowské zemědělské univerzitě. Vše se musí brát
v potaz a pak až vypočítávat, kdo je jak na tom s konkurenceschopností. A co víc, musí se
tento výpočet zasadit do rámce celkového národního hospodářství, což je zaměstnanost
na venkově a s tím související zátěž státního rozpočtu (a nejsou to jen zdaleka sociální dávky). Pak až teprve zjistíte, že tento výpočet není o kupeckých má dáti dal, ale je to mnohem složitější.
Je nejen chvályhodné, ale úžasné, že tomuhle velmi rychle a do hloubky už kdysi dávno
porozuměl dnešní kardinál Duka. Doslova fascinoval na jedné schůzce s dvěma zástupci
Agrární komory, ve své době s prezidentem Janem Velebou a viceprezidentem Jindřichem
Šnejdrlou. Položil jim hned po pár zdvořilostních slovech otázku, jak si na tom stojíme
s hmotnými rezervami, konkrétně na kolik měsíců, či let máme zásoby obilí, zmraženého
masa a dalších zásob potravin. Je to 6 let zpátky a to jsme měli na rok a půl zásob, alespoň
tak byl kardinál Duka ubezpečen. Přál by si ještě víc a varoval před možností jakékoliv katastrofy, ať živelní, tak válečné a říkal v duchu známé lidové pravdy, co je doma, to se počítá.
Kdyby se totiž z jakéhokoliv důvodu zavřely hranice, jsme odkázáni jen sami na sebe a pokud bychom tady postupně přestali produkovat ty hlavní komodity, jsme na roveň barbarů a nesoudných lidí, co žijí jen přítomností v hojnosti, která ale není navždy. Bohužel, jak
vyplynulo z nedávného setkání Zdeňka Jandejska, prezidenta AKČR se severočeskými zemědělci, dnes je ve státních hmotných rezervách potravin na den a půl. Je proto víc než
na čase zabývat se konečně otázkou prosperity našeho národního hospodářství a vytvářením rezerv, jak to dělali i naši moudří předkové.
Eugenie Línková
šéfredaktorka
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Co taška, to jiný sortiment

Klasa

Donáška potravin v recyklovatelných taškách je až do bytu

Vyhodou tohoto e-shopu je i odběr prázdných lahví s úhradou při příštím nákupu

Košík.cz navázal spolupráci
se značkou Klasa
Kvalita byla v loňském roce spotřebiteli opět hodnocena
jako nejdůležitější kritérium při nákupu potravin. Letos by se
složením a kvalitou surovin mohla během výběru potravin
řídit dokonce celá polovina všech zákazníků. Nejdostupnější
český e-shop s potravinami Košík.cz proto navázal
spolupráci se státní značkou Klasa, která je v ČR dlouhodobě
nejznámějším oceněním kvality potravin a uděluje ji
každoročně u vybraných potravin MZe prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF.
Nově představené preferenční filtry umožní zákazníkům na stálo zobrazit na celém
webu Košík.cz jen ty potraviny, které značku Klasa mají.
„Spolupráce s Klasou vznikla na základě podnětů zákazníků, kteří ji sami označují
za nejdůvěryhodnější ocenění, hlídající kvalitu potravin a jejich složení. Cíle Klasy se navíc
plně shodují s tím, jak přistupujeme ke kontrole a hodnocení kvality potravin i my v Košíku,“ uvádí Jakub Šulta, vrcholový manažer
e-shopu Košík.cz.

Potraviny se značkou Klasa se lehce
vyhledají prostřednictvím filtru
Podle Šulty je filtr pro výběr produktů se
značkou Klasa jen dalším z plánovaných
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Ing. Petr Milas

Jakub Šulta

preferenčních úkonů. Ty již dnes umožňují na celém webu jednorázově vyčlenit například výrobky bez laktózy, pro vegetariány nebo bez palmového tuku. Do budoucna by se měly zásadním způsobem rozšířit
třeba právě o programy, hlídající kvalitu potravin, vyvážení důležitých látek ve složení
nebo tradiční regionální složení.
Zástupce Státního zemědělského a intervenčního fondu SZIF Ing. Petr Milas, ředitel Odboru administrace podpory kvalitních
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potravin, spolupráci s Košíkem Potravinářskému obzoru potvrdil. „Od prosince loňského roku do těchto dní spolupracujeme s populárním českým e-shopem Kosik.cz. Hospodyňky už vědí, že zde rychle, bez námahy
a z pohodlí svého domova nakoupí vše, co
potřebují. Podnět k propojení Klasy a internetového obchodu vzešel přímo od spotřebitelů, to mohu jen potvrdit. Kvalitu potravin
totiž hodnotí jako nejdůležitější kritérium.
Potraviny podle značky KLASA lze v tomto
e-shopu navíc velmi lehce vybrat a filtrem
vyčlenit, takže se zákazníkům zobrazí pouze oceněné výrobky. Také zde mohou najít
naše recepty z kvalitních potravin a rovnou
koupit veškeré suroviny. Přínos spolupráce
následně vyhodnotíme. Věříme, že budou
kladné ohlasy ze strany zákazníků i výrobců oceněných potravin. Ještě bych rád doplnil, že od září 2017 do března 2018 probíhala také prezentace kampaně kvalitních potravin v řetězcích Tesco, Albert, Makro, Penny a COOP. U oceněných produktů spotřebitelé našli různé poutače s maskotem kampaně – panáčkem Klasáčkem“.
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Denně lze v hlavních městech ČR potkat tato auta Košíku

Každé ráno se auta Košíku rozjíždějí k zákazníkům

Při nedodržení smluvních
podmínek se Klasa odebírá
Značka Klasa je udělována ministrem zemědělství již od roku 2003. Podle metodiky k udělení značky ji dostávají pouze výrobky, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky a zaručují jedinečnost produktu
ve vztahu k běžným výrobkům dostupným

na trhu. Produkty se značkou Klasa jsou průběžně testovány a v případě, kdy přestanou
plnit smluvené podmínky či deklarovanou
kvalitu složení, může být značka i odebrána.
Jedná se o nejznámější ocenění kvality. Například podle průzkumu agentury STEM/MARK si ji spontánně vybaví přes
80 % Čechů.
Eugenie Línková
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5

Žofínské fórum

Budoucnost českého

zemědělce a potravináře

Žofínské fórum – Jiří Vaníček, Bohumil
Belada, Martin Pýcha, Zdeněk Nekula
a Jiří Milek

Ministr Jiří Milek ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že „naše zemědělství
je konkurenceschopné, moderní, postavené na dobrých, tradičních základech a šikovných lidech,“ a zabýval se především otázkami zemědělské politiky a jejími nejožehavějšími tématy, jimiž je v současné době zastropování a otázka dotací. Oboje má vliv
nejen na zemědělce, ale i na potravináře,
jsou spojitou nádobou.
Informoval o svém jednání v Bruselu, kde
většina unijních států souhlasila s tím, aby
evropské dotace pro zemědělce nebyly
po roce 2020 povinně kráceny.
Zastropování by pro naše zemědělství
mělo devastační dopad a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že jeho struktura je
kvůli historicko-politickému vývoji zcela
odlišná od většiny zemí Evropské unie, přičemž pozemkové výměry českých farem
patří mezi největší v unii. V ČR je více než
1 800 podniků nad 500 hektarů, které vlastní 150 000 vlastníků, a jež obhospodařují
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více než dvě třetiny české krajiny, zaměstnávají přes polovinu pracovních sil v zemědělství a chovají tři čtvrtiny veškerého skotu, včetně 89 procent dojnic. Díky tomu má
ČR již nyní systém, který EU prosazuje, tedy
sdružování zemědělců tak, aby byli v silnějším postavení při jednáních s odběrateli,
zpracovateli a řetězci. České zemědělství by
proto podle Milka při zastropování na úrovni 60 000 eur (zhruba 1,5 milionu korun)
na farmu přišlo o 5,2 miliardy korun ročně,
přičemž hranice zastropování by byla přibližně 462 hektarů.

Společná zemědělská politika EU
po roce 2020
Společná zemědělská politika po roce
2020 musí zohledňovat specifika jednotlivých členských zemí a umožnit jim flexibilitu v nastavení podmínek přímých plateb. Ministr Milek zdůraznil zejména potřebné zjednodušení pravidel, snížení počtu kontrol, podporu citlivých sektorů nebo
dobrovolnost finančních nástrojů. Uvedl,

Martin Pýcha

Jaroslaw Szczypka

stanou zemědělci částku dvou miliard Kč
až do konce roku 2018, a za jarní mrazy, jež
postihly pěstitele v dubnu a květnu 2017,
pak kompenzaci ve výši 208 milionů Kč
do konce srpna 2018. V této souvislosti vyzdvihl potřebu zavedení systémové řešení,
které představuje Fond těžko pojistitelných
rizik, do nějž by měli podle ministra dobrovolně přispívat zemědělci i stát. Zemědělec, který se nezapojí, nebude mít v případě nepříznivých podmínek nárok na podporu od státu.

vé soběstačnosti Česka. Připomněl, že Evropská komise v loňském roce zahájila celoevropskou veřejnou konzultaci na téma,
jak učinit potravinový řetězec spravedlivější. Přes devadesát procent dotázaných
v této souvislosti uvedlo, že nekalé obchodní praktiky mají zásadní negativní dopad
na fungování potravinového řetězce a požadují legislativní řešení ze strany EK. „Dvojí kvalita potravin, podnákladové ceny a rozdílné marže na stejných výrobcích, to jsou
hlavní nekalé obchodní praktiky, které musíme řešit. Proto usilujeme o to, aby Komise řešila tyto praktiky formou evropského právního předpisu,“ uvedl Jiří Milek.

meni krmivy bez GMO,“ uvedl jako příklad
František Šrámek, který do diskuze nastínil
celou řadu otázek.
Navrhl, aby byla zemědělská půda prohlášena za nerostné bohatství země a bylo
regulováno její používání pro zemědělské
účely, a výrazně posíleno užívací právo vůči
vlastnickému. Dále zvýšena podpora živočišné výroby, produkce statkových hnojiv a jejich dodávání na pole, čímž dojde
ke zvýšení absorbční schopnosti a zadržení
vody na poli. Zmínil se i o změně struktury
dotací, kde je třeba dramaticky snížit přímé
platby/ha a peníze přesunout do cílených
dotací, výroby potravin, živočišné výroby
a zvyšování kvality půdy. Oceňovat a bonusovat zemědělce s vyšším poměrem VDJ/
ha a začít zavádět dotační paušály, čímž se
dramaticky sníží byrokracie a sníží podvody. Srovnat výši dotací ČR s EU, zejména
s Německem, Rakouskem a Polskem, v letech 2021-2027, a po volbách do EU v roce
2019 usilovat o získání místa komisaře pro
zemědělství.

Chov sladkovodních ryb

Jaká budoucnost čeká naše zemědělce a potravináře? Co čeká
Společnou zemědělskou politiku, splňuje vyjednávání ke SZP
po roce 2020 naše očekávání? Podaří se vyrovnat dotace pro
naše zemědělce na úroveň „starých zemí“ EU? Tyto a další
otázky byly předmětem 219. Žofínského fóra, jež se konalo
koncem března v Praze.

Zastropování musí zůstat
dobrovolné

Bohumil Belada

Jiří Milek, ministr zemědělství ČR

že evropští ministři zemědělství se shodují i na pokračování dobrovolného využívání environmentálních opatření s tím, že Komise by se měla v rámci posílení postavení
zemědělců v potravinovém řetězci zaměřit
na zvýšení transparentnosti trhu a posílení
spolupráce producentů.

Fond těžko pojistitelných rizik
Jiří Milek hovořil také o Fondu těžko pojistitelných rizik. „Mluví se o něm už několik let,
ale stále ho nemáme. Peníze na náhrady se
každý rok musí najít v rozpočtu, schválit a vyplácejí se s obrovským zpožděním,“ řekl a dodal, že jako náhradu za sucho, které postihlo zemědělce v dubnu až červnu 2017, do-

Ministr Jiří Milek dále informoval, že na žádost České republiky a dalších deseti zemí
se Rada pro zemědělství a rybářství zabývala podporou sladkovodní akvakultury
po roce 2020 s tím, že podpora akvakultury
po roce 2020 by se měla zaměřit především
na inovace a investice, ale i na propagační
kampaně nebo zpracování a distribuci ryb
a organizaci producentů, k čemuž je nutné zachovat dostatečnou finanční podporu
akvakultury v rámci budoucího Evropského
námořního a rybářského fondu. Evropská
komise již naznačila pokračování podpory
sladkovodní akvakultury i v příštím programovém období.
V současném programovém období
(2014-2020) mohou čeští producenti sladkovodních ryb čerpat peníze z Operačního
programu Rybářství, kdy v sedmiletém období je pro ně alokována přibližně jedna
miliarda korun, jíž mohou využít především
na inovace a investice do chovu a zpracování ryb. Ministerstvo zemědělství dosud
registruje 571 žádostí o podporu ve výši
806 milionů korun, vydáno bylo 271 rozhodnutí ve výši 301 milionů korun a proplaceno 98 žádostí za 91,5 milionu korun.

Zajištění potravinové
soběstačnosti
K potravinám ministr Jiří Milek zdůraznil,
že považuje za prioritu zajištění potravino-

1/2018

Podpora zemědělcům
a potravinářům
V souvislosti s kvalitou potravin ministr připomněl trendy posledních let, kdy se lidé
vracejí k českým potravinám a to i díky
podpoře značek kvality. „Ministerstvo zemědělství se zaměřuje na vzdělávání spotřebitelů, aby požadovali kvalitní české potraviny.
V tom chceme i nadále pokračovat,“ řekl ministr Milek.
Důležité podle něj bude dát zemědělcům a potravinářům podporu srovnatelnou
s tím, jakou mají jejich kolegové v západních zemích EU. „Každý vyspělý národ dbá
o zajištění soběstačnosti v základních potravinách," řekl s tím, že chce zabránit, aby
se snižovaly dotace pro české zemědělce
a bránit dovozům potravin a zemědělských
produktů za dumpingové ceny.

Přesvědčit o reálné kvalitě
Pavel Šrámek, jednatel farmy Milknatur
z Líní na Plzeňsku hovořil o potřebě zjednodušit systém a motivovat k výrobě potravin. Uvedl, že úspěch společnosti Milknatur
je důkazem, že není nutné usilovat o nízké
ceny, pokud zákazníka přesvědčíme o reálné kvalitě, aby jedl kvalitní potraviny. „Naši
zákazníci znají přesný původ našeho masa,
pocházejícího z mladých býčků, kteří jsou kr-

Billa podporuje české potraviny
Jednatel společnosti Billa Jaroslaw
Szczypka uvedl, že počet všech dodavatelů do prodejen Billy dosáhl počtu 983, přičemž v 580 případech se jedná o české firmy. Balené potraviny od českých dodavatelů tvoří 52 procent celkového obratu firmy,
a nebalený sortiment (nebalené ovoce a zelenina, mléčné produkty, lahůdky, pečivo
nebo maso) od českých producentů a pěstitelů představuje přibližně 26 procent obratu firmy.
Jaroslaw Szczypka vyjádřil názor, že cílená podpora českých potravinářů má pozitivní dopad na celé hospodářství země.
Kde je to možné, tak tam proto společnost
upřednostňuje českého dodavatele a snaží
se, aby zboží dlouho necestovalo. Na závěr
ubezpečil přítomné, že Billa bude i nadále
pokračovat ve své angažovanosti a podpoře českého hospodářství.
Text a foto Bohumil Brejžek
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Dvojí kvalita potravin
jako nekalý obchod

První konkrétní výsledky

Eurokomisařka Věra Jourová navrhne v dubnu Evropské komisi, aby zařadila různou
kvalitu potravin v podobných obalech na seznam nekalých obchodních praktik. Uvedla
to na tiskové konferenci v Praze, na níž kromě ní vystoupil předseda zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Faltýnek, ministr zemědělství Jiří Milek a předseda
Potravinářské komory Miroslav Toman.

Spor trvající dlouhá léta
Boj proti klamání evropských spotřebitelů lze oficiálně datovat do roku 2002, kdy
se chorvatský novinář a člen tamního svazu spotřebitelů Ilja Rkman vypravil do Vídně, aby tam koupil Persil a Ariel a srovnal je s pracími prášky identického balení z obchodu v Záhřebu. Rozdíl v účinku
byl, jak uvedl Rkman, drastický. A potvrdil
to, co spotřebitelé v řadě států tušili především u potravin: řada výrobků stejných značek z jejich obchodů chutnala hůř než v západní Evropě. Procter & Gamble tehdy zažaloval chorvatského novináře pro pomluvu a i když soud prohrál, vzal si z něj stejně jako druzí producenti ponaučení. Výrobci začali tvrdit, že jen respektují místní kupní sílu a stravovací zvyklosti. A že si informace o výrobku nejpozději od roku 2014, kdy
EU prosadila jejich detailní uvádění, může
každý přečíst na etiketě, takže ví, co kupuje.

Globus dbá na identitu
Řetězec Globus uvedl, že označení privátních značek v ČR ponesou pouze výrobky,
které jsou identické s německými. Dokon-

Komise připravuje metodiku
Do boje proti dvojí kvalitě potravin i dalšího zboží nyní vstupuje Věra Jourová, která v dubnu také představí metodiku kont-
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Společná obrana spotřebitelů
Součástí nového legislativního balíčku, který bude muset schválit nejprve Komise jako
celek a následně i členské státy a europoslanci, bude také nový institut hromadné
či kolektivní žaloby. Skupina lidí, které jeden výrobce poškodí nebo ošidí, se budou
moci hromadně obrátit na soud, což doposud nebylo možné. Využijí k tomu předem
určenou organizaci. „V Česku to může být například Česká obchodní inspekce, ale to samozřejmě nechám na jednotlivých státech,“
upřesnila Věra Jourová s tím, že by chtěla prosadit co nejvíce oblastí, ve kterých se
budou moci lidé bránit. „Myslíme zcela vážně, že vymýtíme dvojí kvalitu potravin ze společného evropského trhu," dodává Věra Jou-

rová a připomíná, že „na testování Evropská
komise vyčlenila peníze a bude je dávat k dispozici členským státům." EU z letošního rozpočtu na testy uvolní asi milión eur.

Potraviny se u nás testují
České ministerstvo zemědělství má na testování kvality potravin i vlastní peníze, řekl
šéf resortu v demisi Jiří Milek. „Teď je tam momentálně milion korun, jinak máme v rámci
ministerstva dostatečnou rezervu pro nějaké
nenadálé věci," dodal s tím, že „tento problém
se řeší od roku 2015 a je potřeba v tom pokračovat.” České úřady provedly loni několik testování kvality potravin. Z posledního šetření
vyšlo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Maďarsku, jich bylo stejných
sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, jedenáct jich bylo jiných. Rozdílnou kvalitu potravin stejné značky potvrdilo už několik studií. Asi nejznámějším příkladem je vyšší obsah masa v rybích prstech Iglo v Německu a Rakousku oproti Česku a dalším zemím
střední a východní Evropy.
Text a foto Bohumil Brejžek

Nový ročník soutěží Regionální potravina
Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť Jižní Moravy 2018

Zemědělský výbor PSP jako
iniciátor aktivit
„Nejsme zákazníci druhé kategorie, máme
právo na stejnou kvalitu potravin jako EU,“
řekl na začátku tiskové konference Jaroslav Faltýnek s tím, že zemědělský výbor
se začal problematikou dvojí kvality potravin 17. září, kdy se v Jihlavě setkal s eurokomisařkou Věrou Jourovou a bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.
Na tomto setkání vyzval zemědělský výbor Věru Jourovou, aby začala tuto problematiku aktivně řešit na úrovni EU a současně jsme požádali ministra zemědělství, aby
bedlivě v České republice tuto oblast hlídal a aby se dělaly konkrétní kontrolní rozbory a aby o výsledcích byli občané ČR informováni.

Věra Jourová uvedla tři výrobky, u nichž se
receptura změní nebo již změnila na základě tlaku komise. Jsou to dětské výživy Hipp,
kde trváme na stejném obsahu zeleniny.
Sušenky Bahlsen, u nichž trváme na tom,
aby byl palmový olej nahrazen máslem.
A třetí je Ferrero, které oznámilo, že změní
recepturu v Německu, což je jediná země,
kde se složení produktu odlišovalo. Prezident Potravinářské komory Miroslav Toman
uvedl, že největší přínos k vymýcení různé kvality má již příklady. Například řetězce Globus a Kaufland se podle něj zavázaly,
že v jejich obchodech různá kvalita v jiných
zemích nebude. Přivítal aktivity Evropské
komise v této oblasti, které PK ČR plně podporuje. Zároveň zmínil, že vodítkem pro výběr kvalitních potravin mohou být pro spotřebitele také jednotlivé značky kvality - například Česká cechovní norma, Český výrobek - garantováno PK ČR nebo Klasa.

čení změny sortimentu by mělo být hotové
v červnu. „Produkty dodavatelů, které nesou
označení privátních značek Globusu, podléhají ještě zevrubnějšímu drobnohledu, než
je běžné. Počet kontrol i náklady na testování a celkový dohled nad kvalitou výrobků řetězec zdvojnásobil,“ prohlásila jeho mluvčí Pavla Hobíková. Globus má nyní pod privátní značkou 667 výrobků, z toho u 402 je
stejné složení i výrobce jako v Německu.

Již devátým rokem Ministerstvo zemědělství uděluje značku Regionální potravina
nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských
soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat
zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.
Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 420 oceněných produktů. Značka
Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

Jiří Milek, Věra Jourová, Jaroslav Faltýnek

rol v unii, podle které by se měly dozorové
orgány řídit. Na metodice nyní pracují zástupci patnácti členských států. „V dubnu
bude komise schvalovat nový seznam nelegálních praktik," uvedla Jourová. Na seznamu by se měla objevit právě odlišná kvalita potravin. Přidávat menší podíl ovoce do džusů nebo masový separát namísto masa do výrobků pro zákazníky ve východní Evropě není podle Věry Jourové
přípustné. „Sbíráme důkazy o konkrétních
případech toho prodeje nebo výroby ošizených výrobků. Já osobně budu jednat s prodejci nebo výrobci,“ prohlásila.

Jsou za vším skutečně chuťové
preference?
Častou argumentací výrobců jsou podle
Jourové různé chuťové preference v jednotlivých státech Evropské unie. To ale podle ní
může být jen abstraktní pojem a výmluva.
Pokud nicméně výrobce, jako příklad uvedla
Coca-Colu, prokáže, že provedl rozsáhlé testování chuťových preferencích, bude moci
mít rozdílné složení i nadále, dodala. „Nemám důvod jim to nevěřit, ale budu chtít, aby
doložili, že to mají skutečně otestováno na velkém vzorků lidí,“ prohlásila eurokomisařka.
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Regionální agrární komora Jihomoravského
kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této
soutěže v Jihomoravském kraji, rovněž i krajské potravinářské soutěže ZLATÁ Chuť Jižní
Moravy 2018.
Zemědělský nebo potravinářský výrobek,
který je předmětem žádosti o udělení značky
Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně (je-li to z objektivních důvodů
nutné) z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.
U ostatních surovin se uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

1/2018

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je právo čtyři roky používat logo Regionální potravina Jihomoravského kraje. Pokud
se nezmění složení a technologický postup
výroby, lze vítězné logo ZLATÁ Chuť Jižní Moravy 2018 a logo Chuť Jižní Moravy 2018 užívat u všech dalších úspěšných výrobků trvale.
Po celou dobu mají výrobci a jejich úspěšné
výrobky k dispozici silnou mediální podporu a v neposlední řadě možnost prezentovat
a prodávat oceněné výrobky na vybraných
akcích v Jihomoravském kraji.
Více informací na www.regionalnipotravina.cz a www.kisjm.cz
PEZ

Oceněné výrobky mají možnost prezentace
na vybraných akcích

Potravinářský obzor
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Vítězce soutěže Pekař roku junior Kláře Kalvodové předal cenu
trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák

Salima

Salima – Svátek potravin v Brně
Ve společném termínu na přelomu února a března se konalo v Brně šest příbuzných
veletrhů. Byla to především Salima, od níž se důsledněji vydělila prezentace
potravinářských technologií pod hlavičkou Salima Technology. Dále vinařský veletrh
VINEX, pekařský a cukrářský MBK nebo přehlídka zařízení pro hotely, restaurace
a veřejné stravování Inteco.
K potravinářství má blízko obalová technika, protože 80 až 90 procent produkce obalů je vázáno právě na výrobu potravin a nápojů. Z tohoto důvodu se ve stejném termínu jako Salima koná i veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, který letos oslavil jubilejní
30. ročník. Novou akcí pak byl třídenní Festival chutí určený široké veřejnosti.

Ministr Jiří Milek
ocenil význam Salimy
Na Salimu přišlo letos asi 23 000 lidí, což
je méně než před dvěma a čtyřmi lety, veletrh však přitáhl více vystavovatelů, celkem 889 ze 39 zemí, vůbec poprvé z Indonésie, Tuniska a Běloruska. Oficiální expozice s vládní podporou měly Řecko, Bělorusko, Tunisko a Indonésie, incomingové mise
podnikatelů přijely z Ruska, Srbska, Spojených arabských emirátů a Tuniska.
I přes slabší návštěvnost se stále jedná
o jeden z nejvýznamnějších veletrhů svého
druhu ve střední Evropě a zejména u nás.
„Veletrh Salima má určitě pro propagaci českých potravin mezi spotřebiteli velký význam.
Musíme se společně zaměřit na konečného
spotřebitele a přesvědčit ho, že české výrobky
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jsou lepší než dovozové,“ říká ministr zemědělství Jiří Milek.

Veletrh především pro odborníky
Z tuzemských organizací měly vlastní stánek Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, Potravinářská komora, Agrární komora, Jihomoravský kraj
a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.
Mezi návštěvníky nechyběli nákupčí deseti
největších obchodních řetězců, kteří na veletrhu jednali s vystavovateli potravin a nápojů. Mezi odbornými návštěvníky byli také
další zástupci maloobchodu a velkoobchodu, gastronomických zařízení či výrobních
provozoven, technologové a kvalitáři.

Úspěšná expozice Makro
Společnost Makro ČR se na veletrhu prezentovala jako lídr trhu a specialista na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin.
Vedle vlastních značek představila rovněž
partnerskou alianci Můj Obchod, jejímiž členy je téměř 600 tradičních maloobchodníků,
a profesionální gastronomické školicí centrum Makro Akademii. „Potraviny, jejich kva-

lita a dohledatelnost původu jsou středobodem našeho podnikání. Salima je pro nás skvělou příležitostí potkat se v příjemném prostředí se současnými i potenciálními dodavateli
a zákazníky,“ komentoval účast na veletrhu
výkonný ředitel Makro ČR Guillaume Chêne. Mária Vrňatová z branding a marketingu
Makra doplnila, že Makro poskytuje služby
pro Horeca segment, maloobchodní prodejny i jednotlivé zákazníky, kteří si přijdou nakoupit pro vlastní potřebu. „Na Salimě můžeme všechny tři tyto zákaznické skupiny oslovit
na jednom místě,“ zdůraznila.

Informace o kontrolách
Na Salimě prezentoval svou činnost také
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, přičemž se zaměřil hlavně na téma
týkající se bezpečnosti vstupů do potravinového řetězce. V rámci expozice Ministerstva zemědělství specialisté z ústavu poskytovali informace z oblasti kontrol a monitoringu zemědělských vstupů, odrůdového zkušebnictví a také například informace o laboratorním zkoušení pekařské kvality odrůd pšenice, které provádí Národní referenční laboratoř v Brně.
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Vedoucí divize Mrazírny Vestec Agro Jesenice Vratislav Hruška byl na Salimě osobně přítomen

Návštěvníky zaujalo smoothie
Ani letos na Salimě nechyběl zemědělský podnik Agro Jesenice, který na stánku představil smoothie jako moderní pojetí ovocných koktejlů. Celkem vyrábí tři druhy
smoothie, červené, zelené a žluté, se žlutým také do Brna přijel. Je tvořeno žlutými
a světlými komponenty jako je ananas, jablko, mango, dýně a na ozdobu a lehkou chuť
se přidává bazalka. Největší plus této směsi
je, že zmrazování jednotlivých komponent
probíhá v době, která je pro zrání těchto plodin přirozená. Další výhodou je rovněž to, že
zmrazování komponent probíhá v místech
jejich původu, takže jsou zachovány všechny
prospěšné látky spolu s vitamíny.

Firmy ze Slovenska hledaly
partnery
Od našich východních sousedů vystavovala například společnost Berto, která zpracovává maso a vyrábí šunky a párky v naprosto top kvalitě, s vysokým podílem masa
a bez chemických aditiv. Jak nám řekl majitel společnosti Ignác Bertovič, rozhodli se
nabídnout svoje výrobky i na Moravě, kam
to mají blízko. „Na našem stánku lidé mohli ochutnat, co dobrého na Slovensku vyrábíme, a měli jsme velký úspěch,“ prohlásil Ignác Bertovič s tím, že se jim přihlásilo dost
zákazníků z Brna a okolí, zájem mají hlavně
o výrobky s nejvyšším podílem masa a ručně vyráběné celosvalové šunky. „Teď zbývá
dořešit logistiku a začneme dodávat,“ dodal.

Minipivovary měly úspěch
u veřejnosti
Novinkou letošního roku byl Festival chutí v pavilonu C. Prezentovali se zde výrobci regionálních pochutin a především čtyřicet sedm minipivovarů z celé republiky.
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„Malé pivovary jsou originální hlavně svými
speciály. Jejich síla tkví v tom, že dokáží
mít každý měsíc jiný speciál. U velkovýroby
to možné není,“ vysvětlil nám Radovan Koudelka z Českomoravského svazu minipivovarů. Z doprovodného programu pro veřejnost zaujala rovněž gastronomická show
Gastrofest, na níž své umění prezentovala čtveřice kuchařů. Po celou dobu veletrhu předváděli návštěvníkům své dovednosti také žáci jihomoravských gastronomických škol, samozřejmě nechyběly ani tradiční ochutnávky vína, kávy a kulinářské
show na stáncích vystavovatelů.

Revitalizace značky Penam
Pekaři a cukráři měli své místo v pavilonu B.
Přesvědčivý stánek zde měla například společnost Penam, která v současné době prochází celkovou revitalizací své značky, kdy
více zdůrazňuje tradiční řemeslo a uzavřený
koloběh surovin z polí přes vlastní mlýny až
do pekáren. „Chceme se prezentovat jako silný a důvěryhodný partner pro naše zákazníky. Předvedli jsme několik novinek, jako například Chléb s něčím navíc z řady Zdravý den.
Sem patří třeba Bramborový chléb nebo Litevský chléb s rozinkami,“ uvedla mluvčí Penam Hana Kaminská.

Soutěž Pekař roku junior
po dvaadvacáté
V pavilonu B se také uskutečnila již tradiční soutěž mladých pekařů, jíž se Svaz pekařů a cukrářů postupně snaží vylepšit prestiž
oboru pekař a zvýšit zájem žáků základních
škol jej studovat. Zatímco cukrářů a cukrářek
je dostatek, aktuálně na odborných školách
studuje 3 400 učňů, tak pekařů je pouze 700.
Úkolem soutěže bylo upéci chléb, housku či koláče, všichni měli stejné zadání.
Cenu pro absolutního juniorského vítěze si

Pavel Pastorek,Templářské sklepy Čejkovice

odnesla dvacetiletá pekařka ze střední školy potravinářské, obchodu a služeb v brněnské Charbulově ulici Klára Kalvodová,
která na stejné škole již dokončila ve zkráceném studiu cukrářský obor a ještě předtím získala maturitu studiem optiky. „Na pečení se mi ale líbí, že u některých věcí nemusím tolik přemýšlet a přitom mi pod rukama
vznikají skvělé výrobky,“ prohlásila mladá pekařka, jíž cenu předal trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák. „Všude po světě s Martinou hledáme český chleba, a když ho najdeme, vždycky si ukrojíme a vyfotíme se s ním.
Jak můžete vidět na internetu, děláme českému chlebu reklamu,“ uvedl Petr Novák při
této příležitosti.

Konkurenceschopnost a podpora
exportu
Doprovodný program pro odborníky byl
zaměřen především na konkurenceschopnost a podporu exportu. Uskutečnila se
Mezinárodní konference Food Forum, která nastolila téma konkurenceschopnosti
evropského potravinářství. Česká exportní
banka přispěla seminářem podpory podnikání a exportu, a zajímavá byla také konference Jak na export, kterou organizovala společnost Expandist a vystoupili na ní
například zástupci Google Česká republika
nebo Procter&Gamble.

Ocenění Zlatá Salima 2018
Tak jako vždy i letos se udělovala prestižní ocenění nejlepším exponátům. O ceny
Zlatá Salima a Zlatý EmbaxPrint se ucházelo celkem 58 výrobků, které posuzovaly tři
odborné hodnotitelské komise, jedna pro
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Embax Print

potraviny a nápoje, druhá pro strojírenství
a technologie a třetí pro obaly a tisk. Uděleno bylo dvanáct ocenění.
Zlatou Salimu si v potravinářské sekci odneslo osm výrobků. Již počtvrté bodovala
společnost Apimed, tentokrát se svým Medovým aperitivem Ambrozia Original. Podle ředitele podniku Mlékárny Olešnice byl
pojmenován další vítěz – sýr Dobrý Václav.
Tato mlékárna je členem skupiny Interlacto
a ředitel Václav Mirvald z Olešnice na slavnostním aktu toto ocenění žlutému zrajícímu sýru převzal. Za svatební koláčky si
ocenění odnesla Jana Fialová z Chotěboře
a dalšími oceněnými byly špenátové nudle od výrobce Randam, pivo Blatenský kohout z lihovaru Blatná, štýrské párečky Steinex, brusinky Sommer a vnuk a také žitné
crackers od Cooc Food. „Výrobky, které získaly Zlatou Salimu, ale i ty, které byly nominovány, mají velmi zajímavé chuťové vlastnosti
pro spotřebitele, invenci a v neposlední řadě
něco, co se ne vždy dá vyjádřit slovy,“ uvedl
předseda letošní komise a ústřední ředitel

chov skotu

Oslava 25 let Bohemia Breeding

S českým vyzrálým hovězím masem
můžeme směle konkurovat světu

Společnost Interlacto umí nejen skvělé sýry, ale i výbornou zmrzlinu

Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica.
Vyhlášeny byly také výsledky tradičních
soutěží Zlatý pohár Pivex – Pivo 2018 a Zla-

tý soudek PIVEX 2018. Příští veletrh Salima
se bude konat zase za dva roky, tedy v roce
2020.
Text a foto Bohumil Brejžek

MEDIÁLN

Í PARTNE

Zlatý Embax má 3 vítěze

R

Potravinářský
MAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

obzor

V rámci veletrhů Salima a Embax Print proběhlo na brněnském výstavišti i předávání cen
vítězným exponátům v rámci obou veletrhů. Novinkou bylo samostatné hodnocení a udílení
cen v rámci obou veletrhů, nikoli, tak, jak bylo v minulém ročníku, kdy cena Embaxu bylo jen
jakousi kategorií Salimy. Tento posun určitě prestiži soutěže prospěl.
„Samostatná soutěž měla již od počátku i výraznější marketingový základ než v předchozím ročníku, včetně nového loga. Ambicí organizátora je posílit prestiž soutěže a tím zvednout i zájem o soutěž ze strany vystavovatelů,“ zhodnotila soutěž Jana Žižková, obalový
specialista ze společnosti SYBA, která každoročně pořádá soutěže Obal roku.

Mezi 3 vítězi byl jen jediný obal
Ocenění získaly dvě technologie z řad průmyslového značení, které obě patří k novinkám na našem trhu a jeden obal. Exponát
Landbox ® Hanf (výrobce Landpack GmbH,
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vystavovatel TransPak CZ s.r.o.) je termoizolační balení z technického konopí, 100%
přírodní produkt bez přídavných látek, zcela volně rozložitelný. „Jedinečný design pro
oko, příjemný na dotek, vykazuje srovnatelné termoizolační vlastnosti jako polystyren,
odolný proti nárazům, flexibilní použití, úspora místa a nákladů při skladování a dopravě. Cenu obal získal v kategorii Ekologický přínos,“ uvedla Jana Žižková.

Progresivní řešení od Limitronic
V kategorii Průmyslové značení získala
ocenění společnost Ondrášek INKJET SYS-

Bohemia Breeding Loučeň

TÉM s. r. o., která kromě zastoupení firmy Markem Imaje na našem trhu začala nově zastupovat i společnost Limitronic. A nově oceněný exponát, Limitag V5
CMYK, byl právě od tohoto výrobce. Tato
tiskárna s barevnými inkousty a vysokým
rozlišením umí tisknout na téměř všechny typy materiálů, ať již se savým, či nesavým povrchem. Tiskárna tiskne v CMYK
rychlostí 30m /min. Je vhodná k personalizaci i k dalšímu potisku variabilními daty
(text, obraz). Výhodou pro klienta je, že tisk
je možné realizovat až v procesu vlastního
balení, tedy na balicích linkách.
(li)
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Česká firma BOHEMIA BREEDING, export – import, a.s.
je firmou s dvacetipětiletou tradicí v chovu skotu. Firma
se zaměřuje hlavně na výkrm skotu a jeho obchod. V jejím
čele stojí inženýr Alois Šacl, o němž lze ve stručnosti říci,
že má nejen velmi dobrý cit pro mezinárodní obchod
spojený s vývozem jatečných zvířat, ale dokázal do svých
výkrmových stájí zařadit na 14 nejžádanějších plemen
skotu, a vykrmit je se zárukou té nejvyšší kvality masa.
V rozhovoru o firmě prozradil víc.
Jaká plemena chováte a vykrmujete ve vlastních stájích, jaká z nich jsou
tak říkajíc nosná?
Mohu jmenovat Aberden angus, Belgické modré, Blonde d'Aquitaine, Gasconne,
Hereford, Charolais, Limousine, Masný simentál, Piemontese, Salers, a Český strakatý skot. Mezi nosná plemena můžeme zařadit Aberden angus, Charolais, Limousine
a Masný simentál.

Po roce 1990, kdy jsme ještě nebyli tak zvyklí na nákupy masa zejména z Latinské Ameriky, vznikl nesmírný obdiv argentinského a brazilského skotu, a zejména hospodští tvrdili,
že steakům z dovezených mas z těchto zemí se nic u nás nemůže vyrovnat.
Nebylo navíc zvykem u řezníků nechávat po porážce tak zvaně maso vyzrát
v chladicích boxech. Můžete potvrdit,
že i u nás lze vyprodukovat špičkové
hovězí maso pro kuchyňskou úpravu?
Ano, v dnešní době můžete koupit v kvalitním řeznictví anebo přímo od vybraných
farmářů hovězí maso vyzrálé z českého skotu, které má výraznou tmavě červenou barvu, typické masové aroma bez cizích vůní
a na řezu je maso mramorované (protkané
tukovými vlákny).
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Dá se v případě vaší společnosti hovořit o výkrmu zvířat, který předurčuje skot k produkci kvalitního hovězího masa?
Ano, pro výkrm skotu jsou na naše farmy
pečlivě vybírány a nakupovány zvířata typicky masných plemen. Naši dodavatelé
mladého skotu jsou zemědělci z České republiky, kteří nám dodávají odchovaná telata na českých pastvinách. Dodaná mladá telata jsou následně vykrmována u nás
na farmách, kde jsou krmená kvalitním objemným i jadrným krmivem, které zajistí dostatečné množství tuku, hlavně mezisvalového (tzv. mramorování masa). Zvířata jsou u nás dokrmená do věku maximálně 24 měsíců, takže hovězí je dodáváno
na trh mladé.

O jaká plemena pro produkci hovězího je největší zájem?
Pro chov na maso je nevětší zájem o plemena Charolais, Limousine, Aberden angus a Český strakatý skot.

Máte stálou spolupráci i s některými českými masokombináty?
Ano, úzce spolupracujeme s MASO UZENINY Polička a.s., TORO Hlavečník, Jacom
spol. s r.o. Holešov a s dalšími zpracovateli masa z České republiky

Býci Bohemia Breeding

Na závěr si neodpustím otázku, co
byste vzkázal spotřebitelům hovězího masa v naší zemi?
Konzumentů hovězího masa bych popřál
hlavně, ať si vždy pochutnají na českém
kvalitním a vyzrálém hovězím mase, které
obsahuje vysoký podíl bílkovin a mnoho
dalších významných látek a živin potřebných pro lidský organismus.
Dále bych doporučil, najděte si svého
řezníka, kterému věříte a který uspokojí
vaše nároky na kvalitu hovězího masa.
Eugenie Línková
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100 nej

Vojenské lesy v soutěži zvítězily mimo jiné i zajímavým programem

Hromadná fotka nejúspěšnějších
manažerů za rok 2017

Sto nejlepších se představuje
První tři místa obsadily Škoda Auto a.s, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Karlovarské minerální vody a.s.
Na krásném šestém místě se umístil Agrofert
a.s., na 21. místě Bohemia sekt s.r.o. a hned
za ním na 22. místě Boneco a.s. Na 24. místě Agrotrade a.s., na 43. místě Xaverov a.s.,
na 45 .místě Maso uzeniny Písek,a.s., 53. místo obsadila firma Rudolf Jelínek a.s.. 64. místem s označerním MP Krásno a.s. se tak prezentace vítězných potravinářských firem

Představujeme nejúspěšnější
zemědělské a potravinářské firmy
za rok 2017
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nejúspěšnějším ženám titul Lady pro a stejně
tak u mužů titul Gentleman.
Na závěr slavnostního večera se ti nejúspěšnější a vyznamenaní seskupí, aby zapózovali fotografům a vznikl tak unikátní snímek neúspěšnějších českých manažerů, co
řídí firmy s velmi dobrými hospodářskými
výsledky a zajímavými výstupy.
Stránku připravila: Eugenie Línková

V únoru se uskutečnil v německém Stuttgartu II.ročník mezinárodní řezbářské soutěže TOP
CARVER. Je to jedna z mála soutěží spolu s českými akcemi, které se v Evropě konají.
Řezbářské klání probíhalo v rámci veletrhu INTERGASTRA, odborným garantem byli Alex
a Angkana Neumayerovi. Alex je zároveň hlavním komisařem carvingu pro olympiádu.
Každý den byly vystaveny předem připravené kompozice a řezalo se v live kategorii. Díky
rozdělení do více dní bylo každý den vyhlášení a v live carvingu tři nejlepší ze všech dní postoupili do finále. Což zaručoval exponát jen
se zlatým oceněním.

Odborné školy z Poličky a Poděbrad
vychovávají šampiony

Na snímku jsou nejúspěšnější firmy z oboru zemědělství a potravinářství. Vedle (zleva) Karla Muzikáře,
prezidenta společnosti Comenius je Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského
družstva Všestary, dále jsou to zástupci firem Vojenské lesy a statky ČR,s.p.,Spileberg CZ spol.s.r.o,
Mráz Agro CZ, s.r.o a Dvořák -svahové sekačky s.r.o.

den autoservis a další výroby. Ocenění získala i Česká televize nebo Pražská energetika ,
což jen ukazuje jak široký byl záběr pro porotu, která složená z expertů měla velmi nelehký úkol. Z nepřeberného množství přihlášených soutěžících vybrat sto nejlepších, dále
v šesti soutěžních disciplínách zase z většího přehledu soutěžících určit několik nejlepších a udělit, jako každoročně několika málo

Ve Stuttgartu zářil český carving
se čtyřmi zlatými medailemi

Ve stovce nejúspěšnějších firem na českém trhu dominovalo i 9 potravinářských.
Společnost Comenius i vloni, těsně před koncem roku, udílela ceny 100 nejúspěšnějším
firmám na Pražském Hradě ve Španělském sále.

2017

uzavřela. Celkem se tak mezi sto nejúspěšnějšími firmami ČR ocitlo na 9 potravinářských společností, což je jistě úctyhodné číslo. Tento průmysl, označovaný odjakživa jako
lehký průmysl, tak soupeřil s těžkým průmyslem, hotelnictvím nebo firmami zabývajícími se ryze speciální produkcí jako je třeba výroba pil, plastových obalů, do úzkého
výběru se tak dostaly třeba i kovohutě, je-

Ing. Monika Nebeská ze Všestar s Karlem Muzikářem

DELIMAX A.S.
DVOŘÁK - SVAHOVÉ SEKAČKY S.R.O.
MRÁZ AGRO CZ, S.R.O.
PETR HOBŽA
SPIELBERG CZ, SPOL. S R.O.
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S.P.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY
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Do soutěže zasáhli i dva naši členové CZECHSLOVAK CARVING TEAMU. Týmový nováček
Tomáš Štol z SOŠ a SOU Polička dovezl z kompozic nečekané, ale zasloužené zlato a v live
kategorii si vyřezal stříbro. Obhájce prvenství z I. ročníku v live řezání Vojtěch Petržela (HŠ a VOŠ Poděbrady, dříve také SOŠ a SOU
Polička) měl nelehký úkol. Podařilo se mu obhájit zlatou medaili z kompozic a druhé zlato přidal rovněž v řezbářství na čas. Tím si zajistil postup do 3členného finále, kde byl thajský řezbář Somlux Ouklai a mexický kolega
Jose Carlos Perez Lecona. Právě Mexičan byl
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na olympiádě před Vojtou a obsadil v Erfurtu
4.místo. Somlux si dovezl z olympiády stříbro.
V napínavém finále nakonec jen těsně zvítězil Somlux Ouklai před Petrželou.

Češi se prosazují v konkurenci
řezbářů z jiných světadílů
Oba naši zástupci opět potvrdili, že český carving je na špičce nejen v Evropě, ale umí se
prosadit v kokurenci řezbářů z jiných světadílů. Je to pozitivní zpráva před Culinary World
Cup v Lucembursku, který se koná v listopadu.
„V květnu se v Paříži uskuteční první specializovaný seminář na carving pod WACS, z něhož vzejdou možná budoucí komisaři z řad carvingových specialistů. To je velký posun a jistota, že na světových kuchařských soutěžích carving budou rozhodovat odborníci na tuto oblast. Nás může těšit i fakt, že k připomínkám
k podkladům na pařížský seminář byla přizvána rovněž česká strana,“ uvedl Luděk Procházka z CZECH CARVING STUDIA.

Vojtěch Petržela a Tomáš Štol

Dochází i k oddělení prací z kořene taro,
který bude mít svojí kategorii, což mnozí vítají. Původně seminář měl být právě ve Stuttgartu, abyl přesunut na květen
do francouzské metropole.
Eugenie Línková
Foto: Lubor Havlík
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Ministr informuje

Dříve stačilo výrobek u nás
jenom zabalit a byl brán jako český,
to se v loňském roce změnilo novelou zákona o potravinách
Nový ministr zemědělství Ing. Jiří Milek chce především
usilovat o spravedlivé nastavení Společné zemědělské politiky
a vystupuje proti zastropování přímých plateb. Nabízí místo
něj jiná účinná opatření k ochraně životního prostředí.
V rozhovoru, který nám poskytl, poukazuje také například
na skryté národní dotace v některých státech, zdůrazňuje
podporu kvalitních českých potravin a ochranu českého trhu
před dovozy.
Před časem jste, pane ministře, uvedl 3 hlavní vaše priority: vyjednání
nového rámce evropské zemědělské
politiky, posilování výroby a ochrana
českého trhu před dovozy. Jaké nástroje k prosazení těchto priorit použijete?
Především chceme na Radě ministrů EU
vysvětlit, že Česká republika má specifické podmínky, a tím pádem jsme proti zastropování přímých plateb. Při svých dosavadních setkáních s eurokomisařem
pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem jsem povinné zastropování přímých plateb vždy odmítl. Vysvětloval jsem mu, že toto povinné zastropování, při němž by velké podniky přišly o peníze z přímých plateb, může mít skutečně devastační dopad na naše zemědělství.
Přišli bychom o pracovní místa a snížila by
se soběstačnost. Samozřejmě si uvědomuji, že i malé podniky jsou důležité, a proto jsem připraven podpořit zavedení platby na první hektary. Doufám, že se eurokomisař Hogan osobně podívá na jednotlivé zemědělské podniky, aby poznal odlišnosti struktury českého zemědělství, kvůli kterým povinné zastropování odmítáme. Jsem rád, že moji nabídku na návštěvu těchto podniků přijal. A samozřejmě se
budu zasazovat o to, aby nebyla krácena
obálka podpor pro české zemědělce.
Chci pokračovat v nastavení národních
dotací, abychom posílili hlavní komodity
a zvýšili výrobu v sektoru živočišné výroby. Tam chci dbát na kontroly dovozu přes
Státní veterinární správu a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, abychom
zvýšili podíl českých výrobků na pultech.
Schůzkou se zástupci Globusu jsem zahájil jednání s řetězci o navýšení českých
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výrobků v jejich nabídce. Budu apelovat
na Ministerstvo financí, aby se zaměřili na dumpingové ceny – aby kontrolovali, za kolik se dováží výrobky, jestli nejsou
za podnákladové ceny apod.
Chci se také podílet na novelizaci zákona o významné tržní síle. A zaměřím se
na dotace do potravinářského průmyslu, aby i zde byl dostatek peněz na inovace, modernizace, a tím i konkurenceschopnost v rámci jednotného evropského trhu.

Již jste zmínil, že jste při setkání s eurokomisařem Philem Hoganem během jednání v Bruselu od mítl
zastropování. Jeho prosazení bylo
naopak jednou z priorit kandidáta
na prezidenta ČR Jiřího Drahoše. Co
by to ve svém důsledku znamenalo pro naše zemědělství, ale i potravinářství s dopadem na nás všechny?
Je pravdou, že bychom de facto ročně
přišli o více než 8-10 miliard korun?
S navrhovaným zastropováním nesouhlasíme. Podpora by měla být zachována zemědělským podnikům bez ohledu na jejich velikost. V podmínkách českého zemědělství by se navrhované zastropování
plateb dotklo podniků s významným rozsahem živočišné a rostlinné výroby, které
současně poskytují veřejné statky a naplňují mimoprodukční funkce zemědělství.
V České republice je asi 1 800 velkých podniků, které mají 150 000 vlastníků, a tímto mechanismem by právě oni byli znevýhodněni. Nejčastěji se v této souvislosti mluví o finanční hranici pro jednotlivé zemědělce ve výši 60 tisíc nebo 100 tisíc euro.
Návrhem zastropování ve výši 60 tisíc euro by se tak snížil rozpočet na přímé
platby v ČR o přibližně 200 milionů euro

lem 80 korun, takže někdo to musí dotovat. Budeme na problém poukazovat, budeme se bránit. Pokud chceme jednotný
trh a chceme dávat jednotné evropské dotace, musejí se srovnat i ty národní, protože jinak bude docházet ke snižování výroby v určitých oblastech, ve východní Evropě nebo i u nás.

V těchto souvislostech deklarujete snahu udržet silný rozpočet českého zemědělství a s ním i výši národních podpor. Jaké závažné argumenty
pro to máte, aby vám velmi zjednodušeně MF nesdělilo, že na to prostě nejsou potřebné prostředky a rozhodně
tak nelze kapitolu MZE navýšit o další
potřebné peníze?
Mým hlavním a vlastně jediným argumentem je vládní prohlášení. Vláda se zavázala, že minimálně zastaví pokles výroby
citlivých a živočišných komodit a že udrží
obálku, případně ji navýší.

Jak hodnotíte význam značek Klasa
a Regionální potravina?
Ministr zemědělství Ing. Jiří Milek

ročně, což odpovídá poklesu ve výši zhruba 24 procent, respektive v případě hranice 100 tisíc euro o přibližně 140 milionů
euro ročně. To je přibližně 17 procent. Tyto
předběžné dopady byly stanoveny na základě snížení současného rozpočtu na jednotnou platbu na plochu, která je nejrozšířenější plošnou dotací u nás.
Abychom toto opatření nemuseli zavést,
jsme v České republice připraveni stanovit
účinnější postupy směřující k větší ochraně životního prostředí a klimatu. Například
precizní zemědělství nebo přes nastavení
účinnějšího ozelenění či agroenvironmentálně-klimatická opatření. Dále budeme
jednat o zavedení platby na první hektary (redistributivní platba) na podporu malých zemědělců.

Netajíte se tím, že je třeba narovnat
výše národních dotací mezi jednotlivými státy a upozorňujete i na skryté dotace například v Německu, v Polsku a některých dalších státech EU. Je
reálné a v možnostech těch, co to kritizují tohle změnit?
I toto už jsme nadnesli na evropské Radě.
Momentálně sem proudí eidam za 55 korun za kilogram. Což je divné, protože v Německu je cena mléka pořád vyšší než u nás, přes 9 korun. To znamená, že
tam jsou jednoznačně skryté dotace, jinak by za takovou cenu nemohl ten eidam
být. Jeho cena odpovídá výrobní ceně ko-
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Každopádně chci zvyšovat podíl českých
potravin na našich pultech. Klasa je určitá
záruka kvality. Takže rozhodně tyto značky podporovat chceme. Regionální potraviny jsou pro menší výrobce, regiony, kde
se mohou prezentovat. I toto jsme řešili se
zástupci Globusu, který chce poskytnout
větší prostor pro regionální potraviny. Určitě je to dobrá cesta a i finančně tuto oblast budeme dál podporovat.

Donedávna jste byl velmi úspěšným manažerem a předsedou představenstva společnosti Úsovsko, kterou zakládal váš tatínek a vy jste ji dál
rozvíjel. Vzdal jste se spoluvlastnictví
a převedl firmu na některého z rodinných příslušníků, což není v rozporu
se zákonem a vaší funkcí?
Určitě není. Zákon říká, že nesmíte být
ve statutárních orgánech žádné společnosti, což nejsem. Zároveň mám menší podíl než 25 procent ve firmě, což je hranice,
kterou stanovuje zákon. To jsem dodržel.

Je o vás známé, pane ministře, že
jste odpůrce sankcí proti Rusku. Jak
se postupně ukazuje, až tak zase citelně, jak se EU domnívala, nepostihly
samotné Rusko, ale naopak vyvážející evropské státy. Navíc USA od sankcí postupně ustupují, EU ne. O kolik
jsme v poslední době přišli zejména
ztrátou vývozu zemědělských komodit a potravin do Ruska?
Problém nastal historicky. Když jsme začali
rozvíjet potravinářskou výrobu, v té době
západní země odmítaly české zboží. Jediná cesta byla český trh a export směrem
na východ, od té doby jsme se tam orien-
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tovali, bylo to tam jednodušší. České zboží tam mělo dobrý zvuk.
Ruské sankce měly na české potravinářské podniky významný dopad, a to zejména z důvodu, že Ruská federace je dlouhodobě největším mimounijním partnerem ČR v oblasti agrárního zahraničního
obchodu. Nejvýrazněji byl zasažen sektor
mléčných produktů, potravinových přípravků a sekundárně pak sektoru ovoce
a zeleniny, protože se zvýšil jejich dovoz ze
sankcemi postižených zemí do ČR.
V prvním roce zákazu (to je 2014) byly
bezprostřední ztráty ČR odhadnuty na 300
- 350 milionů korun. Také v důsledku tohoto omezení došlo v dalších letech k výraznému přetlaku evropských produktů
na jednotném trhu, který tak i ve spojitosti
se zrušením evropských produkčních kvót
nepřímo a značně negativně ovlivnil situaci na domácím trhu s mlékem.

Nedávno jste, pane ministře v jednom svém vystoupení uvedl, že budete prosazovat co největší podíl českých potravin v síti supermarketů.
Můžete to specifikovat?
Například v Brně v rámci Salimy jsme se sešli se zástupci řetězců a řešili jsme, co je
vlastně česká potravina. Pokud má být výrobek považován za český, musí pocházet
u jednosložkových potravin 100 % složky
z ČR, u vícesložkových potravin musí z Česka pocházet 75 % složek. Tím, jak se zpřesnila ta definice, spadl podíl českých potravin na trhu z 80 % na necelých 30 %. Protože dříve stačilo výrobek u nás jenom zabalit a byl brán jako český. Teď se české potraviny vykazují poctivě podle nového zákona,
proto je podíl českých potravin na trhu nižší, ale se zárukou, že jde opravdu o výrobek
vyrobený v České republice. Má to logiku,
protože pokud v Čechách vyrábíme pouze
47 % prasat, jdou hlavně do výseku – řízek,
kotleta, a to se dělá z čerstvého českého
masa. Co je zamražené, už nesmí jít do výseku, a to jsou většinou masa z dovozu. Ta
se dávají do výroby, například na klobásy,
salám, konzervy a podobně. Ty pak nemůžou být považovány za český výrobek.

Další vaší snahou je, aby nešla cena
potravin pod výrobní náklady. Kde
jste na tento problém narazil a jak
byste chtěl docílit toho, aby se tomu
tak nedělo?
V tomto ohledu bych se rád inspiroval francouzským zákonem, který nyní
ve Francii projednávají. Ten řeší například
podnákladové ceny, omezení promoakcí,
smlouvy při prodeji zemědělských produktů apod. Je to složitý problém, který nyní
analyzujeme a poté budeme chtít nabídnout možná řešení.

Kritizujete taky velké marže v obchodních řetězcích a začal jste postupně jednat s jejich zástupci. Jakou
hranici v tomto případě vidíte ještě
za únosnou?
I tady bych postupoval po francouzském
vzoru. Je dobře, že se u nás o tomto problému začalo ve velkém diskutovat. Pokračujeme postupně v jednání s řetězci (6. března jsem jednal s Tescem). Mze
jako mediátor bude mezi nimi působit
a odsouhlasovat hranice, které oni jsou
schopni stanovit. I ve Francii to takto probíhalo – rok vzájemně komunikovali zemědělci, zpracovatelé a řetězce s ministerstvem a výsledkem byl zákon, který
nyní předkládají parlamentu. Já si myslím, že by to mělo být u nás podobně. Rád
bych vnímal v tomto vstřícnost i od řetězců – např. že nebudou dělat slevy vyšší než
30 % na základní potraviny, což potom platí celé dodavatel. Takto bych si to představoval a doufám, že se to podaří. Stojí za to to zkusit, i když to bude trvat dlouho. Není na to jednoduché řešení. Musíme
také tlačit na veřejnost, aby se nedomáhala tak velkých slev a nízkých cen, protože v tu chvíli likviduje českého zemědělce.
Zákazník si sám musí říct, jestli chce české zemědělství a tím pádem i kvalitní české potraviny.

Co říkáte tomu, že obchodní společnost Košík s rozvážkou potravin
do domu zařadila do svého širokého
portfolia potravin výrobky s Klasou
a snaží se o větší zastoupení i regionálních potravin?
Takové služby jedině vítáme, a pokud
do svého sortimentu zahrnují výrobky Klasa a výrobky s jakoukoli značkou kvality
a cechovní normy, je to jedině dobře.

Letošek je ve znamení rodinného
podnikání. Podporu již veřejně vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, premiér Andrej
Babiš a ministryně MMR Klára Pospíšilová. Rodinných firem, ale i farem je
v zemědělství a potravinářství hodně
a přibývá jich, máte i za Mze pro ně určité sdělení týkající se jejich podpory?
Ministerstvo zemědělství podporuje jak
malé, tak střední zpracovatele a výrobce, ať
už cílenými dotačními programy, nebo legislativně. Malí zpracovatelé můžou využít například takzvanou flexibilitu v uspořádání výroby a není na ně kladeno tolik požadavků jako na velkovýrobce. Malí producenti také nemusejí potraviny značit tabulkou výživových hodnot, které je náročné
zjistit. Můžou rovněž zjednodušeně uvádět
údaje u mléka a mléčných výrobků.
Eugenie Línková
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Výroba sýrů z vlastní
produkce mléka
Družstvo vyrábí sýry pouze z vlastního
čerstvě nadojeného plnotučného mléka. Využili jsme setkání s předsedou
družstva Taurus Ing. Jiřím Hanákem
ke krátkému rozhovoru.

Dominantou této oblasti jsou zejména kopce s kvalitním horským vzduchem a chladnějším počasím. Vzhledem k daným půdně-klimatickým podmínkám je rostlinná
výroba orientována především k zajištění
kvalitní krmivové základny pro chov skotu.
Z tržních komodit je pěstováno žito, oves,
ječmen jarní a v menší míře i pšenice ozimá. Od roku 1999 se soustavně věnují údržbě krajiny a zlepšování životního prostředí. V rámci tohoto programu vysadili protierozní meze a zeleň kolem komunikací v celkové délce 25 km a začali s ozeleňováním
jednotlivých farem.

Sýry švýcarského typu
z Drahanské vrchoviny
V obci Protivanov ležící v těsné blízkosti Moravského krasu
vyrábí sýry družstvo Taurus. Hlavním zaměřením je živočišná
výroba, která se soustřeďuje na produkci mléka a chov skotu.
Chov je založen na červenostrakatém plemenu.
Podnik prošel výraznou restrukturalizací
a modernizací v oblasti mechanizace
a technologií pro chov skotu.
Živočišná výroba tvoří 60 % tržeb (z toho
tržby za mléko činí 50 %, rostlinná výroba
8 %). Produkce mléka je postavena na chovu dojnic se základním stádem 820 ks. Chov

Trocha historie
Výrobu prvních sýrů náhodně
objevili asijští kočovníci.
Na dlouhé cesty mléko kvůli
převozu nalévali do kožených
vaků ze žaludků domácích
zvířat, které zavěšovali
na hřbety koní. Mléko se
vlivem zbytků enzymů ze
zvířecích žaludků, natřásání
za jízdy a slunečních paprsků
vysráželo na syrovátku
a sýřeninu, základ sýrů.
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je koncentrován
centrován
na jednom
nom místě
v nově vybudovaných
objektech,
ech, jejichž provoz
byl zahájen
ájen v roce 2007. Objekty pro
ro ustájení jsou řešeny
jako stelivové,
elivové, s denním odklízením a vývozem
mrvy. Krme
Krmeývozem chlévské mrvy
ní je prováděno mobilním míchacím krmným vozem. Stáje vytvářejí dobrou pohodu
pro zvířata. Součástí areálu je také objekt
dojírny, mléčnice a sociální zařízení pro pracovníky. Vlastní dojírna od firmy WestfaliaSurge je kruhová s 36 dojicími místy.
Chov jalovic slouží pro reprodukci chovu dojnic a částečně pro volný prodej. V letním období jsou odchovávány na pastvinách, především na mechanizačně obtížně
přístupných místech. Pro zimní ustájení pak
slouží odchovna mladého dobytka. Narozená telata jsou odchovávána ve venkovních
boudách do cca 2 měsíců. Následně jsou

Ocenění

přesouvána do oddělení rostlinné výživy. Býčci jsou
odchováváni do hmotnosti 300 kg a prodá
prodáváni jako zástav.

Rostlinná produkce kopíruje
potřeby živočišné výroby
Družstvo hospodaří na vlastní i pronajaté půdě v oblasti LFA (less favoured
areas-méně příznivé oblasti). Zemědělský
půdní fond zaujímá plochu 1 600 ha zemědělské půdy. Z toho nejvyšší podíl tvoří orná půda s výměrou 1 050 ha, výměra
travních porostů činí 510 ha. Pozemky se
nacházejí na Drahanské vrchovině v průměrné nadmořské výšce 630–685 m n.m.
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V roce 2004 družstvo získalo 1. místo a titul „Zemědělec roku“ v soutěži o nejlepšího zemědělského hospodáře. V loňském
roce v Národní soutěži malých výrobců sýra
získali:
1. místo pro Horský sýr v kategorii kravské polotvrdé a tvrdé zrající sýry, a titul
Šampion kravských sýrů pro Horský sýr.
2. - 3. místo pro Pastevecký sýr v kategorii
kravské polotvrdé a tvrdé zrající sýry.

Kolik sýrů sníme za rok
Tuzemská spotřeba sýrů je
téměř 18 kg na osobu za rok.
Je to o 0,5 kg méně, než je
průměr EU. V roce 2016 se
vyrobilo 144 tisíc t sýra při
spotřebě 186 tisíc t. Vývoz
činil 54 tis. t a dovoz 96 tis. t.
Bohužel více jak 50 % sýrů se
dováží z ciziny.
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každý den sýry ošetřovány speciální sedlinou a pravidelně se otáčí. Inspirovali jsme
se u nejlepších sýrařů ve světě, a to Švýcarů. Jdeme však naší vlastní cestou a zahájili jsme tak výrobu nových typů dlouho zrajících českých sýrů. Naše sýry neobsahují žádné konzervanty, jsou vyráběny z plnotučného mléka, mléčných kultur, jedlé
soli a syřidla.

Kdy jste se rozhodli vyrábět sýry
a kolik druhů jich máte v sortimentu?

Jaké jsou rozdíly mezi oběma druhy sýrů?

Na podzim 2015 jsme zahájili výrobu nových typů dlouho zrajících sýrů. Vyrábíme
dva druhy Salašnický a Horský sýr. Horský
sýr, který je zařazen do kategorie tvrdých
sýrů, má podobnou chuť jako švýcarský
sýr Le Gruyere. Do kategorie polotvrdých
sýrů se řadí sýr Salašnický, který připomíná naopak sýr Appenzeller. Oba plnotučné
sýry mají 65 % sušiny a 50 % tuku v sušině
(t.v.s.).

Bochník Salašnického sýru o průměru
300 mm váží cca 6,5 kg a zraje tři až sedm
měsíců, je vyráběn s přídavkem mlékárenských kultur. Oproti Horskému sýru je
pikantnější. Bochník Horského sýru má
průměr 600 mm, váží cca 35 kg, je vyráběn s pomocí speciálních mlékárenských
kultur a při vyšších teplotách. Zraje déle,
a to minimálně 9 měsíců. Má plnou smetanovou chuť a čím je starší, tím je chuťově
výraznější, aromatický. Čím déle naše sýry
zrají, tím lepší mají chuť. Oba sýry jsou vynikající pro přípravu Fondue, švýcarského
národní pokrmu z roztaveného sýra. Vyrábíme 2 druhy sýrů, nemáme žádné další speciality.

Máte vlastní malou mlékárnu, prodáváte i čerstvé mléko? Kde vyrábíte sýry?
Ano, zpracováváme vlastní mléko, takže
máme pod kontrolou vstupy, které tam
jsou. Připravili jsme technologii a postavili nový objekt. Na nevýrobní část navazuje jednopodlažní hala, kde je umístěn potravinářský provoz určený pro výrobu sýrů
a dalších mléčných produktů. Produkce
mléka je v nejvyšší kvalitě jakosti Q od červenostrakatého skotu. Během letního období se naše kravičky pasou v kopcích
v okolí farmy. Navazujeme tak na tradici
švýcarských a rakouských sýrařů, kteří vyrábějí sýry z tzv. heumilch, grass-fed (mléka od dojnic krmených pouze senem).
Tento typ mléka dává sýrům specifickou
chuť zanechávající stopu bylinek rostoucích v naší oblasti.

Spolupracujete i s jinými mlékárnami?
Odbyt mléka je zajištěn výkupem Mlékárnou Otinoves, s.r.o. a sýrárnou Brazzale Moravia a.s. Velmi úzce spolupracujeme
právě s italskou firmou.

Jaké máte plány do budoucna?
Chceme se dostat na trh a chceme, aby
se výroba rozšiřovala. Předpokládáme, že
bychom mohli všechno naše mléko zpracovávat, bylo by to až 15 tisíc litrů mléka denně.
Jaromír Hampl

Jak probíhá výroba, jak
dlouho necháváte sýry
zrát?
Mléko je nejdříve šetrně pasterizováno, v měděném výrobníku je zahříváno a postupně je k němu přidáváno
přírodní syřidlo, kdy následně dochází k tvorbě sýřeniny.
Správně připravená sýřenina je poté lisována a formována. Po několikahodinovém
lisování přesunují naši sýraři vylisované bochníky sýrů
do solného roztoku, ve kterém sýry získávají podmínky
pro úspěšné zrání. Následně
jsou sýry přesunuty do zracích sklepů, kde jsou šetrně
uloženy na dřevěných deskách. Ve zracím sklepě jsou
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Jaroslav Sapík s jídlem

Vnitřek restaurace U Sapíků
s obrazem Sováka jako rytíře

zdravá
výživa, SZIF
česká restaurace

Vnitřek restaurace

Česká kuchyně nezahyne
K tomuto tvrzení nás opravňují české restaurace, které přetrvávají v moři restaurací
specializujících se pouze na cizí kuchyně-francouzské, italské, thajské, indické atd., nemluvě
o rychlém občerstvení. Jedna taková restaurace se nachází v malebné Ladovské krajině
nedaleko Říčan v obci Klokočná. Žije zde cca 240 obyvatel. Restaurace U Sapíků má historii
sahající až do 17. století. Restauraci s nabídkou moderní české, staročeské a rakousko-uherské
kuchyně vlastní známý kuchař Jaroslav Sapík.

Stravovací návyky se mění k lepšímu,
některé zlozvyky ale přetrvávají – rychlá strava, přesolování, vy nemáte ve své
restauraci na stolech slánky. Je mnoho
hostů, kteří jídlo ani neochutnají a už
přisolují. Osvědčila se tato výchova?

Historie rodu
předurčila kuchařské řemeslo

Máte následovníky ve svých dětech,
ale všeobecně kuchařů a číšníků ubývá. Těžká práce za málo peněz, to mladé netáhne, jak tomu pomoci?

Všechny pokrmy se připravují ve zcela moderní kuchyni, z čerstvých, kvalitních surovin a přírodních dochucovadel. Kapacita restaurace je 50 míst. V podzemních prostorách z 18. století je moravský sklípek pro
20 osob. Jaroslav Sapík se narodil v hostinci na Ořešíně u Brna a historie jeho rodu mu
kuchařské řemeslo předurčila. Vzorem mu je
i česká kuchyně jako taková. Rodinnou restauraci a penzion zde provozuje od roku
1992. Rodina působila hlavně na jižní Moravě, v Čechách, Bavorsku, Vídni, Tyrolsku
a také u předních šlechtických rodů. Jaroslav Sapík nastoupil kuchařskou dráhu jako
učeň proslulého hotelu Ambasador v Praze
v roce 1967. Postupně se propracoval všemi stupni až do pozice šéfkuchaře, kterou zastával 14 let. Hotelovou školu ve Velkém Meziříčí absolvoval v roce 1987. Mimo provozování vlastního podniku spolupracuje externě od r. 1967 se správou Pražského hradu, kde zajišťuje recepce, bankety a jiné významné události. Při této příležitosti se setkal s řadou významných státníků a dalších
osobností. Absolvoval mnoho zahraničních
cest do předních světových hotelů a restaurací v Německu, Rakousku, Anglii, Španělsku,
Maďarsku, Indii nebo Singapuru. Z řady domácích i zahraničních soutěží si odnesl čestná uznání a medaile.

Byl uveden do Síně slávy v anketě
Zlatý kuchař
Účinkoval mnohokrát v televizních pořadech: Babica versus Sapík, Česko na talíři,
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šem jídelníčku. Mám po ní ručně psaný deník předpisů, ze kterého stále čerpám nová
jídla, které se nedají ošidit, jelikož jídlo by nebylo tak vynikající.
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Kluci v akci apod. Jaroslav Sapík v roce 2009
obnovil Československý svaz kuchařů, který
fungoval od roku 1903 a byl zakázán v roce
1939. V roce 2015 byl uveden do Síně slávy
v anketě Zlatý kuchař. Zajímá se o zlepšování
úrovně pohostinství u nás a přikládá zvláštní důraz na férový vztah k personálu a jeho
pravidelné odborné vzdělávání. Zajímavostí
interiéru restaurace je obraz visící nad čestným stolem štamgastů. Je z filmu Ať žijí duchové, ve kterém Jiří Sovák ztvárnil rytíře Brtníka z Brtníku, namaloval ho člen filmového
štábu. Po skončení natáčení ho dostal představitel rytíře Jiří Sovák, který ho odkázal Karlu Vágnerovi. Skladatel odvezl obraz do Klokočné k Jaroslavu Sapíkovi, kam Sovák rád
jezdil z nedaleké Stříbrné Skalice na staročeskou kuchyni.

Mottem Jaroslava Sapíka je:
Žádná kuchyně není špatná, jsou
jen dobří a špatní kuchaři
Využili jsme příležitosti a položili Jaroslavu Sapíkovi několik otázek.

Propagujete a preferujete českou kuchyni. V posledních letech se ale hodně i základních surovin, jako je i vepřové maso nebo mléčné výrobky, dováží.
Daří se vám nakoupit potřebné suroviny v regionu?
Ano, daří. Uzeniny se na našem lístku skoro
neobjevují. Snažím se upravovat tak lístek,
že se objevují jídla ze sezonních surovin a regionálních potravin.

Jste milovníkem zvěřiny, jatka na zvěřinu společnosti Interlov byla ale zlikvidována. Občas se dá zvěřina koupit
na fařmářských trzích. Obstaráváte si
zvěřinu tam?
Nenakupuji zvěřinu na trzích, mám osvědčené dodavatele se zvěřinou, jsem s kvalitou
spokojen, i když ceny jsou o něco vyšší.

Slánky opravdu nemáme založené na stolech, pokud si host o ně řekne, obsluha mu
je přinese.

Obě děti pracují v našem oboru a jsou
velmi dobří, jsem na ně pyšný. Práce je

Restaurace večer osvícená

to opravdu těžká, časově náročná, pracuje
se o víkendech o svátcích a není nová generace, která by v tomto pokračovala. Mládež po vyučení většinou od této profese
uteče, nebo si udělá nástavbu s maturitou
a už se nevrátí k řemeslu, proto v této profesi chybí tolik lidí.

Vaše záliby jsou myslivost, truhlařina, najdete si při svém pracovním vytížení na ně čas?
Moje záliba v myslivosti je taková, že rád
vařím zvěřinu, pro hosty a pro myslivecké sdružení a do lesa se dostanu vzhledem
k mojí vytíženosti tak 2 x do roka. Truhlařina? To jsem někde napsal, že to byla moje
představa v 15 letech při výběru povolání
kuchař, nebo práce se dřevem. Ale zvítězila kuchařina, neboť celá rodina po několik
generací v jiné profesi nepracovala. Moje

Povidlové taštičky s mákem a ořechy

další záliba je malování, strašně rád maluji, dokonce jsem dostal jako vánoční dárek
malířský stojan se všemi pomůckami, ale je
to stejné jako s myslivostí, čas mi nevybývá,
tak maluji občas s vnoučaty.
Jaromír Hampl

Byl jsem ve Slovenském Grobu na husích hodech, zklamalo mne, když jsme
se následně dozvěděl, že husy jsou
mražené z Maďarska. Předpokládám,
že polotovary a mražené nepoužíváte.
Co podle vás nejvíce škodí české gastronomii?
Polotovary nepoužíváme, snažíme se všechno vyrobit sami, je to sice více práce, ale host
to ocení. Mražené používáme minimálně,
ale někdy musíte mít nějakou rezervu, jelikož jsme na vesnici a velkoobchody nejsou
na dosah, i dodavatelé mají určené dny k zásobování, nejsme v Praze. Co škodí gastronomii myslím, že některé restaurace vaří z levnějších surovin, aby ceny byly dostupnější.
U nás potom někteří hosté porovnávají, že
máme něco dražšího, ale pokud chceme vařit
z kvalitních surovin tak to jinak nejde.

Máte spoustu kuchařek po svých
předcích, které recepty se táhnou jako
červená niť všemi údobími?
Některé recepty, které se dnes používají jako
nové, nacházím ve starých kuchařkách sice
pod jinými názvy, upravené v množství surovin, ale základ a postup je stejný. Samozřejmě některá jídla, pokud je připravím dle
starých receptů, jsou úžasná. Příklad račí polévka, kterou vařím dle receptu mojí babičky, a patří k nejoblíbenějším polévkám v na-
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Regionální potravina

Ovčí jogurt ze Salixu
vyrábějí v Chotusicích
Jde mléko a výrobky z něj dohromady s vrbou? Jen v případě, že
majitel mlékárny má ve jménu vrbu, jejíž latinský název je Salix. Tak se
v Chotusicích na Kutnohorsku nazývá rodinná firma, která loni v soutěži Regionální potravina
získala toto prestižní ocenění za Ovčí jogurt bílý, vyrobený z vlastního ovčího mléka. Je balen
ručně a zraje ve skleničce.
Chotusická tavírna sýrů Salix je typickou
rodinnou firmou, která si prošla nesnadnými podnikatelskými začátky. Jsou spojené zejména v tomto odvětví, náročném
na hygienu provozu, s překážkovým během přes nejrůznější předpisy a kontroly.
„O mléku a výrobcích z něj jsem v rodině
slýchávala už v dětství“ řekla Ing. Lucie Březinová, nejmladší ze tří dcer MVDr. Josefa
Vrbaty. Profesní průpravu získal na Mlékárenské průmyslovce v Kroměříži. Před revolucí dělal ředitele čáslavské mlékárny,
která spadala pod koncern Laktos.
Tehdy byla tato mlékárna jediná, která přišla s technologií výroby dvouplísňových sýrů, které spotřebitelé hodnotí jako mlékárenskou lahůdku. Později se
dostal do mlékárny v Ronově nad Doubravou, kde se seznámil s technologií výroby tavených sýrů. Následně byl poradcem
v nymburské tavírně sýrů. Přitom se zabýval myšlenkou založit v oboru, který znal,
rodinnou firmu na zpracování mléka. Následně nastal čas, kdy se začal zabývat založením rodinné mlékárenské firmy.

První byly sýrové dorty
„Začali jsme v roce 1996 s výrobou sýrových dortů, což je specialita náročná na ruční plnění. Jsou to vlastně plátky taveného sýru proložené plátky sýra nebo uzeného masa,“ vzpomíná Ing. Březinová, která dodala: „Finální výrobek vyžadoval velký podíl ruční práce, což odpovídá možnostem naší výrobny. Časem jsme koupili balicí automat na klasické sýry, balené do staniolu. Pro partnerskou firmu vyrábíme tavený tvarůžkový sýr v několika příchutích. My
to vyrobíme a oni mají na starost distribuci. Jsme rádi, že nemusíme vstupovat do jednání s obchodními řetězci, které tlačí cenu
co nejníže. Postupně jsme rozšířili sortiment
o sýr v tubách, v tom jsme jediní v ČR, tuby
jsou prima balení na cesty. Dále vyrábíme
kelímky a salámky. Tavené sýry děláme ze
sýrů podle původních receptur“.
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Renata Hájková v prodejně Salix

Jitka Čtvrtečková u zařízení na drcení a mletí surovin pro výrobu tavených sýrů

Julie Viplerová v balírně sýrů do kelímků
Ing. Lucie Březinová, jednatelka firmy Salix

jsme vyrobili ovčího jogurtu přibližně tři
sta kilogramů.
Snazší by to bylo s ovčí goudou, která zraje tři měsíce, takže je v prodeji celý podzim.
Máme dvě prodejny, jednu v Chotusicích
a druhou v Hatích u Uhlířských Janovic.
O ovečky se stará celá rodina, máme
to jako hobby, takže tam žádný náklad
na ošetřovatele nemáme. Když jsem jednou, coby ekonomka, začala vypočítávat
na práci nějakou kalkulaci, tak jsem se potázala u rodiny se zlou. Láska ke zvířatům
se prostě do žádných čísel nevejde.

Letos, obdobně jako v minulých letech,
se firma Salix zúčastní Mlékařských dnů
v Přibyslavi. Jak dodala Ing. Lucie Březinová, je to pohodová akce a jediné náklady jsou spojeny s ochutnávkou našich
výrobků.
Přímý kontakt se současnými i budoucími zákazníky, kteří mohou ochutnat
i oceněný ovčí jogurt, je to nejlepší, co
pro propagaci našich výrobků lze udělat.
Zdeněk Kulhánek

Poutavý vývěsní štít prodejny

Pepíno na sýrovém obalu
Polovinu výroby tvoří tavené sýry pro další zpracování v lahůdkářstvích, pekárnách. K tomu Ing. Březinová uvedla: „Nejsme sice nejlevnější, ale jsou lahůdkáři, kterým záleží na tom, z jakých surovin je tavený sýr vyroben. Máme balení od jednoho či dvou kil až po desetikilové, standardně ve dvou tučnostech, a to třicetiprocentní
nebo padesátiprocentní.
Další část produkce tvoří klasické maloobchodní balení se smetanovou příchutí.
Vyšší obsah tuku má sýr Pepíno, na němž
je obrázek prvorozeného vnuka pana Vrbaty. Výrobků je mnohem více, kdo má zájem,
najde je na našich webových stránkách.
www.salix-syry.cz.“

Otci mlékařina chyběla,
tak ji zavedl
Zakladateli firmy však chyběla klasická mlékařina a tak se rozhodl, že ji zavede. „Proto máme přidružené středisko, kde
z kravského mléka z okolních farem vyrábíme jogurty a jogurtové nápoje z nich. Když
už jsme měli zařízení, tak jsme před čtyřmi
lety pořídili malé stádo ovcí. Začali jsme plemenem Východofríských ovcí, které se nám
osvědčily. Máme na ně dojicí zařízení. Jed-

Prodejna firmy Salix v Chotusicích nabízí bohatý
sortiment vč. vlastních výrobků

nou za dva dny, nejdéle za tři, mléko zpracováváme. Děláme ovčí jogurt, jogurtový nápoj, goudu a brynzu.“

Lásku k ovcím
do nákladu nedávám
Právě ovčí jogurt byl loni vyhodnocen
jako regionální potravina roku. Akorát
jsme to trochu zavařili organizátorovi
soutěže, protože prezentační akce bývají
na podzim, kdy ovečky už nedojíme. Loni
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Rertail Summit

Retail Summit – Příležitost
k výměně názorů i hledání cest
Více než tisícovka obchodníků a jejich dodavatelů diskutovala v únoru na Retail Summitu
2018 v Pražském hotelu Clarion o dosažení rovnováhy na maloobchodním trhu. Ten se
momentálně razantně mění nejen díky nástupu nových technologií, ale také s ohledem
na explozi mzdových nákladů, posuny ve spotřebitelské poptávce a nástup nových hráčů.
Pohled do jednacího sálu

Prodej v kamenných obchodech vs. na internetu, člověk vs. umělá inteligence, emoce vs. rozum. Hledání rovnováhy je horké
téma dneška a Retail Summit se mu proto
věnoval z pohledu všech zásadních aktérů
maloobchodního trhu.

Klíčový pro trh je člověk
Psychiatr Radkin Honzák obchodníkům
vzkázal, že člověk, který se hrdě onálepkoval jako Homo sapiens sapiens (tuplovaně rozumný), se formuje v Homo stupidus
consumens. „Zvykl si totiž, že když něco nefunguje, místo toho, aby to opravil, tak to prostě vrátí, vymění nebo vyhodí. To má nejen
dopady do osobního života, ale i do byznysu.
Je stále těžší udržet si s partnerem a zákazníkem dlouhodobý vztah,“ říká Radkin Honzák.
Velkou výzvu pro dnešní podnikání
na maloobchodním trhu představil prezident Asociace komunikačních agentur Jan
Binar, který ostře napadl konstrukt konzumenta, člověka v „nákupním módu“. Člověk
podle něj takový totiž nikdy nebyl a nebude.

Stánek Bohemia Chips

Neexistuje věrnost, je jen pohodlnost a setrvačnost. Podle něj by obchodníci měli lidem
život i volbu zjednodušovat a ne komplikovat. „Nevymýšlejme komplikovaná, nepřirozená řešení. Přestaňme lidi obtěžovat, nebo nás
ze svého života vytěsní,“ varuje Jan Binar.
Nicméně realita dnešního retailu je většinou v příkrém rozporu s tím, po čem Jan Binar volá. Většina obchodníků se dnes snaží
zasílat reklamní nabídky svým zákazníkům
skrze různé marketingové kanály, nedokáží
ale oslovit klienta ve správný čas a na správném místě. S využitím moderních technologií přitom lze vybudovat platformu pro navazování a rozvoj vztahů se zákazníky tak,
abychom je neobtěžovali, a naopak jim pomáhali zjednodušovat si život.

Digitalizace přináší změny

Sýry byly na několika stáncích
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Druhý programový blok otevřel předseda
představenstva Hornbach Holding Albrecht
Hornbach, jenž upozornil na rychlé změny
v souvislosti s digitalizací. Zdůraznil však, že
jeden zásadní aspekt podnikání zůstává neměnný, stále stejně důležitý jako v minulosti: Firmy musí rozpoznat zásadní výzvy pře-

dem, v rané fázi vývoje a reagovat na ně
včas. Přístup Hornbachu dokazuje, že se vyplatí přemýšlet netradičně, a zkoušet nové
nápady – a to i v případě, že neexistuje žádná záruka úspěchu.
Generální ředitel Plzeňského Prazdroje Grant Liversage vidí cestu k rovnováze
v podnikání v ČR v zabránění komoditizaci, rozvoji jednotlivých prodejních kanálů
a dosažení „triple win“ situace. To vyžaduje
úzkou spolupráci dodavatele s obchodními
partnery, například v oblasti plánování poptávky nakupujících podle situace konkrétních retailerů.

Potřeba ekologické rovnováhy
Espen B. Larsen, CEO Penny Marketu, zdůraznil potřebu rovnováhy v rámci celého
tržního ekosystému, ve kterém každý z hráčů musí převzít svoji roli a současně realizovat své cíle. Obchodník má v potravinovém řetězci velmi důležitou funkci, ale podstatná je také zodpovědná spoluúčast dalších vzájemně propojených zúčastněných
stran: prodejců, dodavatelů, spotřebitelů či
zástupců státní správy.
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Espen Larsen zdůraznil, že v Penny se
snaží o takovou firemní kulturu, která podporuje individuální odpovědnost a otevřeně smýšlející způsob práce orientovaný
na výsledky, což umožňuje rychle reagovat
na změny na trhu.
Svoji odpovědnost bere Penny vážně a snaží se dělat ještě více, než vyžaduje zákon. Letošní rok chce věnovat boji proti plýtvání potravinami - aby se stalo inspirací nejen pro zaměstnance, ale i pro zákazníky. Penny Market
jako první řetězec již před dvěma lety začal
prodávat zeleninu a ovoce nestandardních
tvarů od českých zemědělců. Letos zahájil novou věrnostní kampaň, která vysvětluje dětem, že křivá zelenina a ovoce jsou taky hodnotné, chutnají skvěle a není třeba je vyhazovat. Kromě toho spustil nové webové stránky
www.pennykonecplytvani.cz, aby zvýšil povědomí o plýtvání potravinami a všem poskytl cenné tipy, jak se mu vyhnout. Penny Market rovněž poskytne České potravinové bance distribuční centrum k využití za symbolický nájem 1 koruny za měsíc a nabídl jí svoje
know-how v logistických procesech, aby potravinová banka získala dlouhodobou kapacitu pro distribuci potravin.

růstovým faktorem je v našich podmínkách
jinak stále nedostatečně rozvinutá kooperace – propojování podnikatelů a konceptů. Do vybraných výrobců a zpracovatelů
skupina investuje a pomáhá jim ke stabilitě,
růstu a udržení kvality a přispívá tak zásadním způsobem k rozvoji nezávislého, „nekorporátního“ byznysu u nás.
Na přednášky pak navázalo praktické seznámení s „New Generation Store“, replikou prodejny budoucnosti, kde si účastníci Summitu sami na sobě mohli vyzkoušet
jednotlivé scénáře zásadní inovace retailového byznysu.

Obhájil tak loňský titul, zákazníci mu poslali 65 991 hlasů z celkových 819 805. Na druhém místě mezi potravinářskými společnostmi se umístil Kaufland a na třetím Globus. Jako nejlepší zaměstnavatel v obchodě pak byla oceněna společnost MAKRO.
Vítězové jednotlivých kategorií byli určeni na základě výsledků reprezentativního
internetového průzkumu společnosti GfK
Czech uskutečněného na vzorku dvou tisíc
respondentů z celé České republiky. Hodnocenými parametry bylo spontánní jmenování prodejny, počet nakupujících, míra
jejich loajality prodejně a důvěra v ni a spokojenost s vybranými parametry, jako sortiment, kvalita, orientace v nabídce.
Text a foto Bohumil Brejžek

Lidl, nejlepší potravinářská
společnost
V rámci galavečera konference byl vyhlášen
Obchodník roku 2017, kdy absolutním vítězem se stala již po páté společnost IKEA.
Jako nejlepší potravinářská společnost byl
oceněn Lidl, který získal i cenu veřejnosti.

Nové balení Marlénky

Čeští obchodníci
ukazují cestu vpřed
V závěrečném programovém bloku vystoupili vrcholoví zástupci nezávislých českých
firem, které spojuje jasná vize obchodování v propojeném světě. Představená řešení
však již byla velmi specifická a odpovídala
příslušnému segmentu trhu i filozofii podnikání jednotlivých retailerů.
Petr Borkovec, CEO skupiny Sklizeno, prezentoval strategii českého obchodníka nového typu. Tato skupina se soustřeďuje
na sortiment trvanlivých potravin a speciální diety – vegan, raw, bezlepkovou, paleo
a další. Opírá se o vlastní distribuční systém,
centrální gastro provozy a off-line i on-line
maloobchod. Podle Borkovce významným
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Přinášíme řešení čárových kódů pro Váš provoz
 HW a SW
 tiskové řešení
 etikety
 TTR pásky
Digilive s.r.o.
V Humnech 1590, 686 04 Kunovice
sales@idigilive.com
tel.: +420 601 580 620
web: www.idigilive.com
Potravinářský obzor
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Slovensko

Cenu chleba
neurčuje cena pšenice!
Situácia sa opakuje rok čo rok: začiatkom leta, keď sa schyľuje
k žatve a štátni štatisti vydajú prvé odhady úrod obilnín,
novinári namieria mikrofóny k ústam pestovateľov pšenice,
alebo pekárov s obligátnou otázkou „bude chleba tento rok
lacnejší?“ Možno logicky sa snažia hľadať súvislosť medzi
cenou pšenice a pokrmu nášho každodenného. A keďže cena
hustosiatych obilnín sa odvíja od ich kvality a dostupnosti
na trhu, s vyššou produkciou a rastúcimi zásobami,
automaticky očakávajú nižšiu cenu výrobkov z obilia.
Pravdou však je, že ceny múk, ktoré používajú pekári, cukrári alebo cestovinári vo svojej výrobe, predstavujú sotva 20% ich celkových nákladov. Väčšiu časť tvoria ceny ďalších vstupov, najmä energie, pohonné hmoty v doprave, mzdy zamestnancov, priestory,
zariadenia atď. A tie, na rozdiel od cien pekárenskej múky, za ostatné roky skôr stúpajú.
Pekári riešia otázku cien prakticky neustále.
Najmä tí, ktorí dodávajú pekárenské výrobky
do obchodných reťazcov. Tie si totiž diktujú
cenové podmienky, často definované skôr
svojimi marketingovými zámermi, ako pod-

ľa reálnej ponuky pekárov. A tak ich dodávateľská cena sotva pokryje výrobné náklady,
resp. vytvára im skôr stratu.
Ceny niektorých produktov na pultoch predajní sa nemenili celé roky, a to bez ohľadu na vyššie výrobné náklady, či nižšiu cenu
pšenice. Napríklad obyčajný 40g rožok má
od roku 2010 cenu 0,06 euro za kus. Pritom
jeho priemerná odbytová cena od pekárov
sa za ostatné roky znižovala (viď tabuľka).
Keď si uvedomíme, že klesala aj cena suroviny, teda pšenice, je zrejmé, v ktorých rukách

Tabulka: prehľad cien pšenice a výrobkov z obilia
rok

2014

2015

2016

Priemerná cena pšenice potravinárskej od pestovateľa (€/1 000 kg)

155,26

152,74

126,24

Cena múky chlebovej T-1050 v 50 kg balení (€ bez DPH)

259,73

250,33

249,78

– Chlieb pšenično-ražný (€/100 kg)

78,30

71,54

75,10

– Rožok tukový 40g (€/100 ks)

4,29

4,28

4,05

– Cestoviny vaječné 500 g/resp.400 g (€/100 kg)

95,45

97,85

94,81

– Chlieb tmavý 1 kg (€/ks)

1,33

1,34

1,22

– Rožok biely 40 g (€/ks)

0,06

0,06

0,06

– Cestoviny vaječné 500 g (€/ks)

1,13

1,12

1,13

Priemerná odbytová cena od spracovateľov

Priemerná spotrebiteľská cena na pulte

zdroje: Pôdohospodárska platobná agentúra - Agrárne trhové informácie Slovenska; Štatistický úrad Slovenskej republiky
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zostáva profit. Obchodníci, a predovšetkým
obchodné reťazce, šikovne využívajú konkurenčný tlak, ktorý núti pekárov, cukrárov
a cestovinárov ponúkať čo najnižšiu cenu,
aby získali odbyt.
Pritom na Slovensku stále platí zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách, podľa ktorého predávajúci nesmie ponúknuť cenu, ktorou sa
výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady, alebo primeraný zisk a kupujúci zasa nesmie dohodnúť cenu, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. „Veľa pekárov je však v takej situácii, že
predávajú pod ekonomicky oprávnené náklady. A to len preto, aby ešte rok-dva, či tri roky
prežili. Aby mali aspoň na výplaty. Ale v rámci zisku zostávajú na nule,“ približuje realitu,
vzdialenú od zákonných pravidiel, Ing. Slavomír Moravčík, člen predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Už čoskoro sa rozšíria rady jeho
členov, keď sa v ňom stretnú všetky existujúce stavovské organizácie pekárov. A tak spoja sily vyše dve tretiny spracovateľov v tomto
priemysle na Slovensku.
V rámci valného zhromaždenia členov
SZPCC, sa plánujú dopracovať k číselnému
vyjadreniu tzv. ekonomicky oprávnených
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Cestovinky chutia aj deťom

nákladov, ktoré spomínaný zákon definuje ako „náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a tiež technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu“. „Chceme sa
oprieť o získaný údaj a trvať na tom, aby štát
reguloval aj minimálne odbytové ceny potravinárskych výrobkov, pokiaľ môže regulovať
ceny vstupov (pozn. autora: ide o ceny energií). Ak to naďalej bude jednostranné, za týchto okolností nemôžeme prežiť,“ tvrdí Slavomír
Moravčík. Spracovatelia už nevidia priestor
pre ďalšie znižovanie cien svojich výrobkov
a o investíciách do rozvoja podnikov môžu
dnes len snívať.
Navyše, situáciu zhoršujú mnohí obchodníci aj tým, že s cieľom prilákať zákazníka
k nákupu voňavého teplého pečiva, priamo v predajniach dopekajú mrazené polotovary, ktoré vyrobili v inej krajine Európskej únie. Podľa štatistických údajov kle-
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sá spotreba čerstvého chleba na obyvateľa (zo 41,5 kg v roku 2008 na 35,1 kg v roku
2015) a naopak stúpa spotreba trvanlivého
pečiva (z 8,9 kg v roku 2008 na 9,8 kg v roku
2015). V roku 2014 sa síce podarilo presadiť v slovenskej legislatíve definíciu „čerstvého pečiva“, ktorou sa môže označovať iba
výrobok umiestnený na pult najviac do 24
hodín po dopečení. Napriek tomu, ku koncu roka 2016 bolo v obchodoch na Slovensku iba 54% chleba a 53% pečiva od slovenských pekárov (zdroj: prieskum SPPK). Pritom
kvalita slovenských potravín presvedčila už
aj vo svete a získava odbyt dokonca až v Ázii.
Výrobcovia sa snažia vyhovieť požiadavkám
na zdravú výživu - používajú menej soli, viac
tmavých a celozrnných múk, zvyšujú podiel
ovocia a naopak znižujú podiel tukov v cukrárenských výrobkoch. Aj slovenské cestoviny dosahujú vysokú kvalitu porovnateľnú
s tak ospevovanými talianskymi, pretože ich
robia z tvrdej pšenice a domácich vajec.
Na Slovensku v súčasnosti funguje vyše
750 prevádzok v tomto biznise, ktorý zamestnáva asi 8 000 pracovníkov. Ich odmena však nedosahuje ani 68% priemernej
mzdy v národnom hospodárstve. Keďže ide
väčšinou o prácu v noci, aj počas víkendov
a sviatkov, pekári vítajú návrh na zvýšenie
príplatkov, ale nepôjde to bez pomoci vlády
a dodržiavania zákona o cenách. Ani príplatky však nedokážu zvrátiť negatívny trend
klesajúceho počtu pracovníkov, ktorému už
dnes podnikatelia čelia. Je čoraz ťažšie získať
pre túto špecifickú potravinársku výrobu záujemcov z radov mladých a príliš nepomáha
ani duálny systém vzdelávania (pozn. autora:
podporované angažovanie zamestnávateľov
v rámci stredoškolského odborného vzdelania). „Pokiaľ sa situácia rýchlo nevyrieši, budeme musieť zamestnávať aj zahraničných pracovníkov. Nemáme problém zaučiť aj nevyučených ľudí,“ hovorí Slavomír Moravčík a pokračuje „práve od zjednotenia pekárov, cukrárov
a cestovinárov vo zväze očakávame, že budeme mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu, že budeme môcť lepšie ovplyvňovať legislatívny proces a tiež sa vyjadrovať k fungovaniu učňovského školstva“.
A ako vidí budúcnosť pekárov, cukrárov
a cestovinárov na Slovensku Slavomír Moravčík, ktorý je zároveň konateľom podniku Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek, k.s.? „Ani po 35 rokoch praxe v pekárni si
netrúfam odhadnúť budúcnosť tohto odvetvia. Záleží na celej spoločnosti, ktorá si doteraz agropotravinársky sektor nevšímala vôbec,
alebo iba okrajovo. Až teraz, keď sme za hranicou únosnosti v rámci potravinovej sebestačnosti, začíname sa obzerať a zisťovať čo sa
to u nás deje...“
Lada Debnárová

Mrkvové kvetinky / šátečky
200 g hrubej celozrnnej múky
140g najemno nastrúhanej mrkvy
(3 stredne veľké kusy)
140 g masla
½ kypriaceho prášku do pečiva
1 lyžica mlieka
olej
¼ lyžičky kurkumy
¼ lyžičky škorice
soľ
citrónová kôra
140g tuhého džemu alebo lekváru
brezový cukor na posypanie.
Očistenú a umytú mrkvu nastrúhame
na jemno a opražíme na oleji s trochou
kurkumy a škorice. Preosiatu celozrnnú
múku zmiešame s práškom do pečiva,
pridáme kúsky masla, vychladnutú mrkvu, soľ a podľa potreby mlieko. Rukami vypracujeme mäkké cesto, ktoré rozvaľkáme na hrúbku asi 0,4 cm. Formičkou vykrajujeme kvetinky a vkladáme
do formy na muffiny, do stredu pridáme
lyžičkou tuhý džem. Alebo si cesto rozdelíme na štvorce 6 x 6 cm, plníme džemom a preložíme do tvaru tradičných
šátečkov. Pečieme pri 180°C asi 20 min.
Po vychladnutí môžeme posypať brezovým cukrom.

Potravinářský obzor

27

Rozkrojení symbolického narozeninového dortu se ujal Jaroslav Kurčík
a ředitel pekárny Zelená louka Milan Prause

pekařství

Akciová společnost PENAM neboli Pekárny na Moravě, jež je součástí holdingu Agrofert, patří
k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. V jejím sortimentu
najdete pekárenské a mlýnské produkty s tradicí již od roku 1992. Ve svých čtyřech mlýnech
a dvanácti pekárnách investuje do nejmodernějších technologií i lidských zdrojů.
zásobovat celou Českou republiku. Do jejího zprovoznění vyráběl Penam toastový chléb pro Českou republiku v pekárně
v Rosicích a dceřiné společnosti Ceres Sütö
v Maďarsku.
PENAM do nové linky investoval 558 milionů Kč, z nichž 415 milionů šlo na tech-

nologie a 143 milionů do samotné stavby a logistiky. Na stavbu pak čerpal i dotaci z fondů EU ve výši sto milionů korun, tu
však může uplatnit až poté, co je celý projekt realizován, zaplacen a má po zkušebním provozu. Nová pracovní místa v příjemném a moderním prostředí získá minimálně 57 zaměstnanců. Současná výrobní kapacita linky, která umožňuje vyrábět toastový chléb s eliminací obsažených konzervantů, menším obsahem soli a vyšší efektivitou, je 6 000 kusů toastového chleba
(500 g) za hodinu.

Nová řada toastových chlebů myslí na zdravou výživu
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Společnost Penam se rozhodla v rámci
své ucelené strategie významným způsobem inovovat jeden z klíčových výrobků v českém pekárenství, jímž je toastový chléb. Cílem bylo dostat ho na zcela
novou úroveň kvality, eliminovat obsažené konzervanty a další zbytečnou chemii, ale hlavně přinést úplně nový zážitek z toastování. Stávající linka v pekárně v Rosicích nebyla pro tuto investici
vhodná, a nejen díky tomu vznikla nová
část pekárny v rámci Pekárny Zelená louka. Nová linka byla vybavena nejmodernější dostupnou výrobní a manipulační
technologií pro dosažení maximální kvality a efektivity. Většina dodavatelů byla
z Čech, i přestože v mnohém byla inspirace ze zahraničí.

Nejlepší toasty ve střední Evropě

PENAM je pekařskou jedničkou
Penam věří také toastovému chlebu. Český zákazník jej prý konzumuje zhruba čtyřikrát méně než v západních zemích, a tak
vidí v tomto segmentu velký potenciál.
Koncem března proto spustil v pekárně Zelená louka v Herinku u Prahy novou výrobní linku na toastový chléb, která jím bude

Přichází doba toastová
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Samotnému otevření předcházelo několik měsíců přípravných prací jak na samotném projektu pekárny, tak na marketingově obchodní přípravě. „Náš marketingový
tým objel velkou část Evropy a ochutnal přes
osmdesát vzorků různých výrobců v Evropě,“
uvedl při slavnostním otevření linky generální ředitel a předseda představenstva Penamu Jaroslav Kurčík s tím, že na základě
jejich zjištění vzniklo zadání pro technology, kteří v laboratořích a poté v německé
sesterské pekárně Lieken vyrobili ty správné toastové chleby. „Toasty s ambicí nejlepších toastů ve střední Evropě,“ zdůraznil Jaroslav Kurčík.

Vyladěné toasty
v mimořádné kvalitě
„Přinesli jsme na trh zcela nové a vyladěné tousty v mimořádné kvalitě. Neobsahují konzervanty, a přesto vydrží déle vláčné
a jemné,“ říká Martin Dolský a doplňuje,
že nové výrobky jsou více než konkurenceschopné zahraničním výrobkům, podpoří českou soběstačnost v potravinářství
a v neposlední řadě zvyšují prestiž celému českému pekárenskému oboru. V současné době je uváděn na trh světlý, máslový, vícezrnný a celozrnný toast, samozřejmostí je i oblíbená řada „amerických
supersandwichů“. A co není u konkurenčních výrobků samozřejmé, toasty jsou bez
zbytečných patek a vždy v sudém počtu.
Do budoucna se společnost zavázala
investovat nemalé prostředky do vývoje novinek, které přinesou nové zdravotní
benefity pro spotřebitele, a dlouhodobě
na tomto vývoji spolupracuje s vysokými
školami a výživovými poradci. Nejde při-
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Moderní, plně automatizovaný provoz

tom jen a pouze o snižování soli nebo odstranění konzervantů.

Zcela automatizovaný provoz
Při vstupu do pekárny to zavání typickou
pekařskou, ale také „provozní" vůní. Je tu
perfektně čisto a na rozdíl od jiných výrobních provozů se zdá zdejší linka poměrně vylidněná. Přesto tu několik pracovníků
v každé fázi výroby postává. Mají na sobě
bílé pláště i pekařskou síťku, zástěra se jim
ale od mouky nezapráší. Většina z nich ani
nejsou vyučení pekaři, spíše to jsou technici a hrají úlohu dozoru. Musejí dát věci
do pořádku, kdyby něco nesedělo. Provoz
je vybaven barevnými displeji, na nichž se
objevují tabulky s potřebnými surovinami.
„Většina dodavatelů byla z Čech, i přestože
v mnohém jsme se nechali inspirovat ze zahraničí,“ upozorňuje Martin Dolský.
Celý výrobní proces v Herinku je založen na nejmodernějších výrobních a manipulačních technologiích pro dosažení maximální kvality a efektivity. „Plně využijeme technologii Cleanroom, tedy čisté prostředí, kde je nasávaný vzduch filtrován HEPA filtry. Zároveň je udržován přetlak
oproti skladu výrobků, aby bylo zabráněno kontaminaci prostoru cleanroomu. Díky
tomu balíme výrobky v čistém prostředí,
které umožňuje prodloužit dobu použitelnosti toastu bez chemie,“ vysvětluje hlavní
benefity sofistikovaného výrobního procesu marketingový manažer společnosti
Martin Dolský.

Ekologický aspekt
Již při stavbě pekárny Zelená louka se myslelo na ekologii. „Nová budova samozřejmě
splňuje nejmodernější požadavky na ekologii staveb,“ říká Martin Dolský. Téměř všechno odpadní teplo je znovu využíváno a ze
všech kouřovodů od plynových hořáků je
získáváno odpadní teplo pomocí nejmodernějších rekuperačních jednotek. Teplo je pak následně využíváno k ohřevu teplé vody, a to jak pro provoz budovy, tak pro
výrobu. Výstavbou nové toastové linky se
snížila i nutnost dovozu toastových chlebů
ze vzdálenějších pekáren. Pekárna je navíc
umístěna blízko několika logistických center obchodních řetězců.
Text a foto Bohumil Brejžek
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drůbežářství

Jateční brojleři z Xaverova
jsou geneticky na světové úrovni
Velikonoce jsou čerstvě za námi a není proto od věci se trochu blíž podívat na naše
drůbežářství a konkrétně do firmy Xaverov a.s., která je jednou z největších na českém
trhu. Generální ředitel Ing. Josef Čtvrtečka dal nahlédnout do jejích prostor.
Na českém trhu jste největším producentem jednodenních kuřat a podle
výroční zprávy z roku 2016 jste dosáhli obratu přes 900 milionů korun. Jaký
očekáváte obrat za loňský rok?
V této otázce bych vás trochu poopravil
v tom, že jsme jedním z největších producentů kuřat v ČR, ale daří se nám prodat největší podíl kuřat českým odběratelům. V loňském roce jsme prodali na českém trhu cca
55 milionů jednodenních kuřat. Stále pro nás
platí, že hlavním zdrojem výnosů v současné
době jsou tuzemští odběratelé.
Za rok 2017 očekáváme podobný obrat
jako v předešlém roce. Za několik posledních období je hospodaření společnosti poměrně stabilní, což nám umožňuje zajišťovat
potřebnou reprodukci firmy s možností některých technických inovací s cílem udržet
a zvyšovat co nejvíce kvalitu kuřat.

Specializujete se na Ross 308, což
jsou jedni z nejpopulárnějších brojlerů na celém světě. Stejně tak je tomu
u Cobb 500. To je robustní brojler rychlého růstu s vynikající konverzí krmiva.
V jakém poměrném zastoupení jsou při
produkci a kde jsou vaše provozy?
Naše produkce je opravdu plně odvislá
od požadavků našich zákazníků na jednot-

livé genetické kombinace. Specifikem českých výkrmců je významně větší poptávka po genetice ROSS 308 společnosti Aviagen, nižší poptávka je po genetice COBB 500
společnosti COBB. Obě genetiky jsou nejmodernější světové produkty pro výkrm jatečných brojlerů, naše firma je prodává v poměru cca 80 % ROSS a 20 % COBB. Vzhledem
k tomu, že očekáváme v následujícím období větší expanzi na zahraniční trh, kde je vyšší poptávka po genetice COBB, očekáváme
postupné navyšování této genetiky v našich
chovech.
Naše provozy, kterých je v současné době
čtyřicet (včetně farem výkrmů a líhní), jsou
rozmístěny po celé republice od Sokolova
po Prostějov.

Obě plemena vyžadují přesnou
skladbu „jídelníčku“, neboli krmivo je
vyrobené přímo na vědecké bázi. Odkud jej nakupujete a co je v jejich skladbě podstatné?

V soutěži Českých 100
nejlepších za rok 2017 se mezi
firmami umístila na 43. místě
firma Xaverov a.s.

Vzhledem k umístění našich provozů jsou
i naši dodavatelé krmných směsí rozmístěni po celé ČR. Máte pravdu v tom, že současné krmivo vzhledem k náročnosti genetiky
je vysoká alchymie a skladba našich dodavatelů je výsledkem dlouhodobé spolupráce. Dá se říci, že každá složka krmiva má pro
naši drůbež vysoký význam a důležité jsou
i poměry jednotlivých složek. Nelze tedy vytipovat jednu, ale až celý optimální soubor
krmiva nám může zajistit maximální užitkovost s udržením optimálního zdravotního
stavu zvířat.

Exporty ostatních komodit (jednodenní kuřata, násadová vejce) jsou v současné době pro nás vzhledem k odbytu na tuzemském trhu spíše okrajovou záležitostí,
vyvážíme především na Slovensko, do Pol-

ska a do ostatních blízkých okolních států
a až další doba a český odběratel ukáže, jak
podstatný bude pro naši firmu vývoz v příštích letech.
Eugenie Línková

Mluví se již nějaký čas o velkém produkčním komplexu na líhnutí kuřat
a jejich produkci včetně vajec na Ukrajině. Kapacita této firmy má být větší, než
co se vyprodukuje z tohoto sortimentu
všemi drůbežářskými závody v ČR. Nebojíte se konkurence a přívalu možná
zpočátku levnější produkce?
Ano, o velkém komplexu na Ukrajině se mluví, ale já se domnívám, že v současné době
má Ukrajina velké problémy sama se sebou
a není tedy potřebné činit nyní nějaké podstatné obranné mechanismy. Těžko dnes
můžeme odhadnout, jakou tento komplex
bude produkovat kvalitu jednodenních kuřat, není možné ani předpokládat, jaké ceny
by byli schopni nabídnout a jaká bude reakce našich tradičních odběratelů. Podstatnou
složkou v tomto hodnocení jsou samozřejmě i dotační pobídky pro naše odvětví v ČR
i EU a nelze předem odhadnout, jaký vliv
budou mít na porovnání ceny s případným
ukrajinským producentem.

Kam všude vyvážíte a ohrozilo vás
nějak embargo na vývoz potravin EU
do Ruska?
Protože je naše výroba drůbežího masa zaměřena výhradně na tuzemský trh a do Ruska vyvážíme pouze násadová vejce, což není
považováno za potravinu, embargo v našich obchodních vztazích jsme nijak nepocítili. Řekl bych, že naopak se v poslední době
množí poptávky z ruské strany po našich násadových vejcích. Je tedy dobrá doba pracovat s ruskými odběrateli na dlouhodobých
vztazích v této oblasti.
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Mlékařství

Předpoklad úspěchu na trhu:
Koncentrace výroby
Přesun výroby sýrů z Pribiny Přibyslav, především proslaveného hermelínu, vyvolal
místy až emotivní reakce. O vysvětlení jsme požádali Ing. Oldřicha Obermaiera, člena
správní rady a jednoho z vrcholných manažerů francouzské společnosti Savencia. Ta
u nás vlastní několik mlékáren s dřívějším názvem Bongrain.V rozhovoru se vyjádřil nejen
k samotnému přesunu výroby.
Pamatuji se, jak zhruba kolem roku
2000 generální ředitel jedné velké
holandské společnosti na zpracování masa se při setkání s několika hlavními představiteli řeznického cechu
v ČR divil, kolik je u nás až desítek masokombinátů, když u nich na obdobnou produkci masných výrobků stačí 4 zpracovatelské kapacity. Je nebo
byla obdobná situace i v mlékárenství a dochází k další koncentraci výroby?
Stále platí, že kapacita našich zpracovatelských závodů v potravinářství je menší
než u našich západních konkurentů. V saském Leppersdorfu je mlékárna s kapacitou
6 milionů litrů mléka denně, a u nás máme
stále asi 35 mlékáren, které zpracovávají kolem 2 miliard litrů ročně. Koncentrace výrobních kapacit bude pokračovat a je
jen logické, že bude ubývat menších závodů. Madeta má dnes z 9 mlékáren 3, Savencia z 8 (v Československu) 4 atd. Není
tedy žádným překvapením, že koncentrace mlékárenských kapacit pokračuje a má
za cíl zvýšit konkurenceschopnost našich
mléčných potravin na trhu.

Často uvádíte, že jedním z problémů českého zemědělství je nižší efektivita produkce potravin například

ve srovnání s Německem a vysoká závislost na dotacích. Ta je přitom stejná ve všech zemích EU, ale i ve světě,
jen se liší ve formě jejich udílení, což
je třeba nejmarkantnější v Austrálii.
Nemyslíte si, že tu hraje i velkou roli
různý způsob vnitrostátních podpor
farmářů, což je právě nejmarkantnější u Německa, Dánska a Nizozemska,
ale i u Polska?
Platí ale také, že dotace všeho druhu pokřivují trh a jsou jednou z příčin zpomalení nebo zastavení vývoje v daném sektoru. Je zřejmé, že pro nás nelze žít bez dotací
do zemědělství, jestliže dotace mají všichni
naši konkurenti. Je to tak, ale to neznamená, že je to tak správné a že to tak má být.
Dotace jistě chápu v případech, kdy se
švýcarská vláda snaží udržet chovy ve vyšších oblastech (však se také podívejte
na ceny švýcarského mléka), ale nikoli plošné dotace, které prospívají především těm,
kteří by se bez preferencí neudrželi v tomto
podnikání. To je ovšem politika AK.
Máte jistě pravdu, že z národních států jdou další dotace, které ještě navíc pokřivují trh.
Věčně to takhle nepůjde, jakmile státy
EU zasahují do trhu, je to vždycky špatně.
Něco jiného je alokace zdrojů.

Hovoříte o tak zvané alokaci zdrojů,
jak to máme v této souvislosti chápat?
Alokace (z latinského locus, místo) znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně. Důležitým prostředkem alokace zdrojů v hospodářství je trh, kde se podle význačného teoretika liberalismu, Rakušana Ludwiga von Misese vymezuje podstata ekonomických zákonitostí coby praktické výbavy pro chování každé lidské bytosti. Lidově řečeno, jde o vládu spotřebitelů, což prakticky znamená, že o umístění,
tedy alokaci zdrojů do produkce, rozhoduje poptávka.

S trochou nadsázky také uvádíte,
že se dá konkurenci levnějších potra-

32

Potravinářský obzor

Neodmyslitelné zázemí mlékáren

Jak se to vše dotkne zemědělské
produkce mléka na Sedlčansku?

Kravička Hermína stojí před mlékárnou v Přibyslavi

Zemědělské sféry - nákupního obvodu
mléka se změna nijak nedotkne. Mléko
ze Sedlčanska bude zpracováváno v Pribině Přibyslav a Sedlčanský hermelín bude
dále vyráběn ze sedlčanského mléka, stejně jako další sýry z dosavadní výroby sýrů
v Sedlčanech. Zákazník -spotřebitel bude
mít rovněž v obchodech všechny sýry,
na které je zvyklý ze Sedlčan.

Problémem zůstávají zaměstnanci mlékárny v Sedlčanech, pokud nevyužijí nabídky pracovat v jiné z našich mlékáren.
Je to těžký problém, který se vedení firmy snaží řešit nadstandardním odstupným, pomocí při hledání nového uplatnění a hledáním dalšího uplatnění objektů
mlékárny pro jiného investora, především
v potravinářském průmyslu. I proto oznámilo vedení zaměstnancům další kroky
v předstihu více než jednoho roku.

Co zaměstnanci mlékárny v Sedlčanech?

Jaké je krédo Savencie při řešení
budoucnosti výroby sýrů?

Savencia hledá budoucnost úspěšnosti
výroby sýrů v Československu, tedy v České republice a na Slovensku, rozšířením
a koncentrací výrobních kapacit. Zaměstnává dnes přes 1 200 pracovníků a zajišťuje už přes 20 let podmínky výroby mléka v zemědělském sektoru v regionech
mlékáren.
Budoucnost výroby sýrů, kvalita a konkurenceschopnost na evropském trhu je
cílem vedení firmy a našich zaměstnanců.
Eugenie Línková

Ing. Oldřich Obermaier

vin ze zahraničí řešit nařízením vlády,
co máme jíst. Takovou cestu podle vás
navrhuje současný ministr zemědělství Jiří Milek. Co ale říkáte tomu, že
obdobné snahy má i EU, která doporučuje preferenci lokálních potravin
s výhledem do roku 2020?
Je to cesta, jak omezit konkurenci, která jediná je schopna zajistit kvalitu a cenovou
konkurenceschopnost na evropském trhu.

Vraťme se ale k prvotní otázce,
kterou je další koncentrace výroby
v rámci společnosti Savencia v České
republice. Kam se přemisťuje produkce sýrů ze Sedlčan?
Předešlu, že Savencia působí na světovém
trhu a v Československu, tedy v současné
době v Čechách a na Slovensku je jedním
z hlavních výrobců sýrů. V kontextu evropského mlékařství investice, savoir-faire Bongrainu a naše tradice a úsilí posunuly naše
závody v Přibyslavi a Sedlčanech ve výrobě
plísňových sýrů na velmi dobrou evropskou
úroveň. Proto se ze tří závodů firmy koncentruje výroba do jediného, z daných tří jde
o nejlépe situovaného a vybaveného, kam
budou směřovat další investice.
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Diamantová liga

Diamantová liga za rok 2017
vyhlásila své vítěze
V prostorách Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči
se uskutečnil galavečer spojený s vyhlášením výsledků
soutěže Diamantová liga kvality.
V druhém ročníku soutěže, která hodnotí kvalitu služeb, šíři sortimentu a vstřícnost
vůči zákazníkům, zvítězily prodejna řetězce
Lidl Mnichovo Hradiště v segmentu Food,
a prodejny Auto Babiš Mnichovice a Siko
Koupely Zlín v segmentu Non-food. Soutěž je společným projektem Svazu obchodu
a cestovního ruchu České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2015
byla zařazena do Programu Česká kvalita, který podporuje vláda České republiky,
čímž získala garanci objektivity a nezávislosti, což zvýšilo její důvěryhodnost u spotřebitelů i marketingovou hodnotu pro
prodejny, které ji získaly.
„Chceme ukázat českým spotřebitelům, že
v naší zemi existuje řada prodejen, které splňují vysoké standardy a jsou plně srovnatelné
se zahraniční konkurencí. A současně chceme
prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly a usilovaly o toto prestižní ocenění, protože tak budou nejen lépe uspokojovat potřeby
svých zákazníků, ale díky značce Česká kvalita – Diamantová liga kvality získají i nezanedbatelnou konkurenční výhodu,“ vysvětlila hlavní cíle zavedení značky prezidentka
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Diamantová liga kvality poprvé hodnotila
jak malo- a velkoobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin, tak nově prodejny s nepotravinovým sortimentem. Mezi
řetězce s potravinami, jako je Lidl, Globus,
Kaufland nebo Tesco, se tak nově zařadila síť drogerií Rossmann nebo Siko Koupelny. „Značka Diamantová liga kvality je udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníků nadstandartně kvalitní služby. Jejím účelem je šíření dobrého jména českého maloobchodu a pozitivního vnímání prodejců působících na území ČR většinovou populací obecně,“ přiblížil ocenění státní tajemník a předseda Rady kvality Robert Szurman.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše. Ceny v jednotlivých kategoriích spolu
se zástupci SOCR ČR a České společnosti pro
jakost předávali místopředseda Poslanecké
sněmovny Tomio Okamura, místopředseda
vlády a ministr životního prostředí Richard
Brabec, ministryně financí Alena Schillerová,
ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava
Němcová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a další.

Objektivní metoda hodnocení

Oceněn byl i Penny Market
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Ocenění pro Lidl Mnichovo Hradiště

Nově byly hodnoceny
i nepotravinové prodejny

Metodika hodnocení byla založena na posuzování prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index),
což znamená, že neznámý zákazník při své
návštěvě na prodejně hodnotil tři základní
kritéria zákaznické spokojenosti. Těmi byla
v případě prodejen s potravinami úroveň
celkového vzhledu prodejny i jednotlivých
úseků, kvalita zboží a úroveň služby zákazníkovi. Následný neohlášený audit prováděný dvojicí nezávislých hodnotitelů se zaměřil
na dodržování legislativních pravidel, komplexnost doplňkových služeb, hygienickou
dokonalost prodeje potravin a na úroveň
nastavení a dodržování vlastních firemních
pravidel. „Ověřenou a úspěšně použitou metodiku pro hodnocení potravinových prode-

Počítá se s dalším rozšířením
okruhu hodnocených
Spotřebitelé mají jen velmi malou možnost
předem objektivně posoudit kvalitu zboží a služeb, které na trhu získávají. Většinou
se o skutečné kvalitě produktu přesvědčí
až po nákupu, a v případě nespokojenosti je čeká mnohdy náročné reklamační ří-

Marta Nováková a Pavel Mikoška

jen v roce 2016 jsme využili i pro hodnocení nepotravinových obchodů,“ uvedl viceprezident
SOCR ČR pro obchod Pavel Mikoška.
Součástí přihlášky byl také sebehodnotící dotazník. V něm každá prodejna mimo
jiné uvedla své hlavní důvody (například
realizované inovace, důvěra zákazníků,
péče o místní komunitu a podobně), jimiž
se odlišuje od konkurence a které ji nominují do soutěže k získání značky.

Nejlepší potravinářskou
prodejnou se stal Lidl
Do finální fáze soutěže bylo nominováno
celkem 41 prodejen. Certifikát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality a právo používat ochrannou známku po dobu dvou let
získalo 36 z nich. Celkem 15 z těchto prodejen (devět v segmentu Food a šest v segmentu Non-Food) obdrželo Zvláštní cenu
prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu. Nejlepší z nich byly prodejna Auto Babiš
v Mnichovicích, Siko Koupelny ve Zlíně a Lidl
Mnichovo Hradiště, jejichž zástupci převzali certifikát Držitel ocenění Diamantové ligy
kvality, Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR,
a z rukou ministryně financí Aleny Schillerové a čestného předsedy České společnosti pro jakost Miroslava Jedličky pak speciální Cenu za vynikající kvalitu, která zdůrazňuje výjimečnou kvalitu těchto subjektů v hodnocených kritériích. Ministryně financí všem
přítomných obchodníkům popřála mnoho úspěchů a i nadále co nejméně starostí
s elektronickou evidencí tržeb.
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Zvláštní cena pro MAKRO

zení. Nezávislé značky kvality, jako je právě
Diamantová liga kvality, poskytují informaci již před nákupem a umožňují tak bezrizikový výběr zboží či služeb s nezávisle ověřenou kvalitou. V tom je jejich hlavní význam. Do budoucna by se proto hodnocení v rámci Diamantové ligy kvality mělo rozšířit i na další subjekty a podnikatele, ať už
jde o oblast hotelů, restaurací a dalších slu-

žeb v oblasti cestovního ruchu (například
cestovní kanceláře a agentury, ski areály
a další). „Do tohoto celorepublikového klání
chceme postupně zapojit co největší množství prodejen, aby mohly ukázat, jak na tom
jsou s kvalitou poskytovaných služeb, šíří sortimentu a vstřícností k zákazníkům," řekla
prezidentka svazu Marta Nováková.
Text a foto Bohumil Brejžek

Zlato za skvělou marmeládu počtvrté
Technicky vzato má Blanka Milfaitová už počtvrté zlaté
medaile ze světového klání v soutěži Worlds Marmalade
Awards.
„Je to takto: zlato jsem dostala 2013, 2014,
2015, pak jsem se dva roky neúčastnila
a teď 2018. Ale zlatých medailí mám součtem 9, každý rok nebyla jen jedna,“ upřesňuje sama nositelka prestižní ceny za nejlepší marmelády ve světě, Blanka Milfaitová. Žije s manželem a dvěma dcerami v Pohorské vsi, Pohoří na Šumavě, tak
je přesná adresa i její manufaktury, kde
i prodává své výrobky .Jak je už neveřejným tajemstvím, jezdí se svým speciálně
upraveným karavanem po světě a přímo
u sadů pak zpracovává tamní čerstvou
sklizeň ovoce. Je prý až neuvěřitelný rozdíl ochutnat třeba citrony nebo pomeranče utržené na Sicílii nebo v italských Dolomitech a pak je hned zpracovat. Víc je
tato rodina na cestách než doma na Šumavě,ale nejsou to výlety jen za krásami přírody, především je to zajímavá práce, umění kombinovat chutě a zpracovat
i různé exotické plody.
Letošní soutěže Worlds Marmalade
Awards se zúčastnilo na 3 000 soutěžících
ze 40 zemí a zvítězila Česká republika
a to díky právě Blance Milfeitové. Zkraje
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roku 16. března 2018 tak získala dvě zlaté
medaile a to za marmeládu citron&Hruška&vanilka a druhou za Krvavý pomeranč& Campari. Z ČR se zúčastnilo několik soutěžících „často ale nepochopili podstatu soutěže a namísto marmelád posílali
džemy z ovoce, které nesoutěží. Mistrovství
je jen pro marmelády, jejichž hlavní součástí jsou citrusy,“ upřesnila Blanka Milfeitová.
Režisérka Lenka Wimmerová, která žije
na statku ve Vernéřovicích na Broumovsku přiznává, že i ji inspirovala Blanka Milfeitová, po šesti letech domácích příprav
marmelád se i ona zúčastnila 10. ročníku
Worlds Marmalade Awards konaném vždy
v britském městečku Dalemain, na zlato sice její marmelády ještě nedosáhly, ale má stříbro a bronz. Říká, že i několik dalších Češek se těchto soutěží účastní
a s úspěchem (v minulém Potravinářském
obzoru jsme psali o Jozefíně Růžičkové,
další české královně marmelád). Máme
pro to vlohy, protože u nás se marmelády v domácnostech dělaly od nepaměti
a tato činnost nebyla nikdy přerušena.
Eugenie Línková

Blanka MIlfaitová s britskou porotkyní při
letošním vyhlášení cen v Dalemain
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technologie

Vlajková loď
průmyslového
značení pro etiketářský
a obalový průmysl
Společnost Digilive s.r.o. je distributorem inovativních
TTR pásek Armor pro speciální termotransferové tiskárny,
určené pro tisk čárových kódů, log, šarží, výrobních štítků
a jiných údajů. V TTR technologii je světovým lídrem
a významně přispívá k rozvoji technologií čárového kódu
a průmyslového značení pro etiketářský a obalový průmysl.

AWR8: nová vosková TT páska pro
kvalitnější tisk s nižšími náklady!
Nedávno byly uvedeny na trh nové voskové pásky určené pro tiskárny s hlavou „Flat
Head“.
Páska AWR8 je výsledkem nejnovějších
výzkumů a inovací a je zároveň nejuniverzálnější páskou z řady AWR. Ve skutečnosti
AWR8 nabízí širokou kompatibilitu s nejrůznějšími podklady, lze s ní stejně dobře potisknout jak hrubé povrchově neošetřené
papírové etikety, tak i potahované a dokonce i syntetické materiály. Je zároveň kompatibilní i s předtištěnými etiketami, bez ohledu na použitou tiskovou technologii. Vývojáři spolupracovali s nejvýznamnějšími výrobci etiket, aby zajistili kompatibilitu se
všemi standardními materiály na trhu.

Vrstva Backcoating má následující unikátní vlastnosti:
 chrání tiskovou hlavu při odvíjení pásky
 zajišťuje vynikající tepelnou vodivost
umožňující přenos barviva na podkladový
materiál
zamezuje
vzniku statické elektřiny, která je

nežádoucí pro tiskárnu a jejího uživatele
Touto speciální vrstvou jsou ošetřeny

Backcoating

Inventarizace
Lékárenství

Barvicí vrstva

všechny pásky, díky tomu při jejich používání dokáže tisková hlava vaší tiskárny až
několikanásobně překročit svou životnost
oproti jiným páskám.

Tisková řešení od společnosti
Digilive s.r.o.
Společnost Digilive s.r.o. působí jako systémový integrátor na evropském trhu
od roku 2006. Nabízí nejen široké portfolio
termotransferových pásek Armor, ale také
ucelené tiskové řešení a řešení čárového
kódu. V oblasti HW je dlouholetým partnerem společnosti Zebra. V neposlední řadě
je také dodavatelem logistických i dekorativních etiket.
Lukáš Dostálek
Obchodní zastoupení:
Digilive s.r.o.
V Humnech 1590, Kunovice, CZ
ldostalek@idigilive.com
tel.: +420 601 580 620
web: www.idigilive.com

Expedice

Maloobchod

AWR 8 byla navržena pro tisk s nastavením co nejnižší teploty, což dle zkušeností
uživatelů prodlužuje životnost tiskové hlavy, ale bez problémů tiskne při velmi širokém nastavení teploty. Díky tomu dokáže snadno nahradit konkurenční pásky bez
nutnosti přenastavení tiskárny.
AWR 8 se vyznačuje excelentní sytostí,
ostrostí tisku a oproti ostatním voskovým
páskám nabízí lepší odolnost proti otěru,
ke kterému dochází například při tření mezi
dvěma krabicemi.
Díky všem těmto vlastnostem je AWR 8
odpovědí pro většinu standardních etiketových aplikací, jako je skladování, přepravní
obaly a podobně, za bezkonkurenční cenu.

Revoluční technologie SolFree®
Jako důkaz nejvyšších technologických
zkušeností, neustálého vývoje a průkopnictví, Digilive s.r.o. nabízí jedinou termotransferovou pásku na světě, vyrobenou bez použití rozpouštědel, pásku SolFree®!
Při tradičním výrobním postupu termotransferové pásky se používají rozpouště-

Visačky
Značení potravin

Venkovní aplikace
Třídící linky

dla při procesu nanášení jednotlivých vrstev. S revolučním řešením je páska poprvé
potahována bez použití rozpouštědel. Populární vosková kvalita AWR470 tak své nedostižné postavení na trhu podpoří ještě
touto významnou přidanou hodnotou. Páska SolFree® tak umožňuje obalovému průmyslu reagovat na požadavky stále se zvyšujícího počtu uživatelů, kteří přijali závazky udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
Pro svou vyspělou environmentální politiku si SolFree® již vybraly mnohé významné společnosti, kterým není ochrana životního prostředí lhostejná a pro které je
to velmi silný a průkazný argument.

Speciální vrstva „Backcoating“
Backcoating je speciální
B
ochranná vrstva na bázi silikonu, která je nanesena
na té straně pásky, která je
v přímém kontaktu s tiskovou hlavou tiskárny. Nanesení této neviditelné vrstvy
je velice technologicky náročné a je důkazem nejvyšší
technologické
vyspělosti.
tec
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Boneco

Přísný dohled nad celým
výrobním procesem se vyplácí

Vajíčková pomazánka
s hořčicí a kečupem
Co budeme potřebovat?
5 vajec

Jednou z českých, velmi úspěšných firem, co se mohli s ní setkat na brněnském výstavišti
návštěvníci veletrhu Salima, je společnost Boneco a.s. Její generální ředitel, Ing. Zdeněk
Štěpánek v rozhovoru přiblížil činnost firmy a vliv těchto potravin na zdravou výživu nejen
dospělých strávníků, ale především dětí.
Díky vysoké kvalitě vaší produkce, což ostatně potvrzují i výstupy
DTestu, se vám daří úspěšně soupeřit na našem trhu s nadnárodními společnostmi,
co nabízejí obdobný sortiment. Vloni i v předchozím roce se BONECU podařilo v soutěži Českých
100 nej obstát a umístili
jste se na 22. místě a vaše
mateřská firma, holding
Agrotrade na 24. místě.
Co jsou vaše silné stránky, jimiž oslovujete nejen porotu, ale především
spotřebitele?
Společnost BONECO jde
cestou kvality. Důkazem je
nezměněná receptura Majolky již od 50. let minulého
století. Vše vyrábíme z kvalitních surovin, v České republice a s minimálním použitím
aditiv. I proto pravidelně zís-

káváme různá ocenění, značky kvality jsou
na našich výrobcích v hojné míře a vítězství
v DTestech jen vše potvrzuje. Dnešní spotřebitel si těchto věcí všímá
čím dál tím více, což nás
těší. Další silnou stránkou
je, že máme dohled nad
celým výrobním procesem – např. si pěstujeme vlastní hořčičné semínko do plnotučné hořčice, do lahůdkových salátů používáme naší čerstvě vyrobenou Majolku. Ve spojení s širokou
nabídkou chutí ve všech
oblastech výroby každý
zákazník si najde to své.

V jakém sektoru
pestré výrobní činnosti počítáte s některými inovacemi
a co jste třeba z programu už odstranili
a nevyrábíte?

2 lžíce Dětského kečupu
extra
2 lžíce Dětské hořčice
2 lžíce másla
sůl, pepř
Příprava
Vajíčka uvaříme natvrdo, oloupeme
a oddělíme bílky od žloutků. Bílky nakrájíme najemno. Žloutky smícháme s máslem a směs přidáme
k bílkům. Přidáme lžíci hořčice
a dvě lžíce kečupu a dochutíme, podle vlastního uvážení solí
a pepřem.

ky a plnotučné hořčice. Tato kombinace je
pro děti alternativou k běžným hořčicím,
které jsou jinak pro dětského strávníka
příliš pálivé. Oba výrobky jsou v praktické
tubě se zdobicím otvorem, což znamená,
že i menší děti si zvládnou výrobky samy
dávkovat na talíř.

Ing. Zdeněk Štěpánek

Jsme jedna z mála firem, které mají tak široký záběr výroby najednou – majonézy,
hořčice, lahůdky. V každé této sekci nabízíme zákazníkům velký výběr chutí i balení. I to je důvod, proč nemáme každoročně
na trhu novinky. Dalším z důvodů je cíl vyrábět nové chutě a ne napodobovat konkurenci. Posledním, ba možná nejdůležitějším
důvodem, proč zákazník nevidí naše novinky, je nelehká spolupráce v oblasti zalistování našich výrobků u obchodních partnerů. Pokud k zalistování u zahraničních řetězců působících na českém trhu dojde, příliš vysoká obchodní přirážka na těchto výrobcích je činí málo prodejnými. Nicméně
i přes tyto problémy oddělení kvality a vývoje stále testuje nové chutě. Ze zimního
prodejního sortimentu jsme například z důvodu sezónnosti vyřadili naše ochucené
Majolky. Na jaře ale budou opět do prodejního sortimentu zařazeny.

Máte ve svém portfoliu i některé potraviny určené dětem. Co musí především splňovat?

Byli jste na Salimě, jakých dalších veletrhů se hodláte letos ještě účastnit
a co tam spotř
spotřebitelům především chcete na
nabídnout?
Účastníme se největších
n
potravinářských výstav v republice. Pro
rok 2018 jsou to Salima v Brně
a Země Živite
Živitelka v Českých Budějovicích. Dá
Dále se účastníme
prode
menších prodejních
potravinářských výsta
výstav např. v Liberci,
Lounech, O
Olomouci či Praze.
Tyto výstav
výstavy jsou pro nás příležitostí potkat
po
se s naším zákazníke
kazníkem, získat zpětnou
vazb
vazbu od spotřebitele, n
návštěvníci mohou
sam
samozřejmě ochutnat novinky v sortime
mentu. Sami zákazníci tyto
ty akce vyhledávají a pt
ptají se na naši účast
na nich. Díky sociálním sítím jsme schopni oslovit tisíce
zákazníků a o těchto akcích je informovat.
Všechny informace najdete na www.boneco.cz a na našem facebookovém profilu: www.facebook.com/BonecoCZ můžete
i soutěžit o naše výrobky.
Eugenie Línková

Čalamáda s houbami
a kečupem
Co budeme potřebovat?
1 kg hub
60 dkg cibule
60 dkg paprik
Dětský kečup extra dle chuti
18 dkg octa
1/4 litru oleje
2 lžíce soli
10 dkg cukru
Příprava
Houby povaříme asi 20 min., podusíme papriky, cibuli na oleji, přidáme ocet, kečup a vše ostatní. Promícháme s houbami a nechme 24 hodin uležet.
Dáme do sklenic s puntíkatými víčky a sterilujeme 20 min.

V

inařství POPELA založil v roce 1994 Stanislav Popela.
Od začátku našeho založení se snažíme, aby
pěstování révy a též zpracování hroznů z našich vinic bylo na nejvyšší úrovni a dalo vzniknout kvalitním vínům, které jsou charakteristické svou typickou vůní, barvou a chutí odrážející
v sobě slunné rozpálené Pálavské vrchy.
aměřujeme se především na výrobu ročníkových jakostních vín, přívlastkových a archivních vín, typických pro tuto vinařskou oblast. Naším cílem je, aby se víno pro vás stalo
příjemným zážitkem, který může přinášet radost
a potěšení do vašeho každodenního života.

Z

VINAŘSTVÍ POPELA PERNÁ
691 86 Perná 262
Tel./fax: +420 519 517 117
Mobil: +420 724 265 365
e-mail: vinarstvi.popela@seznam.cz
vinarstvi@popela.cz

WWW.POPELA.CZ

Jak je již známo, Boneco vyrábí pro děti
Dětský kečup extra a Dětskou hořčici. Benefit u dětského kečupu je v podílu 170 g
rajčat na 100 g kečupu. Samozřejmostí je
fakt, že neobsahuje konzervanty ani aromata. Dětská hořčice je spojením Majol-
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Novum Global

Elegantní věrnostní
systém bez karet
řešení pro všechny obchodníky
Do nového roku 2018 vstoupila společnost Novum Global,
a.s. s novinkou, která představuje inovativní řešení pro
všechny obchodníky, kteří chtějí jednoduše provozovat
věrnostní systém bez rozdílu velikosti a počtu provozoven.
V současné době je věrnostní systém hojně využívaný marketingový nástroj určený
pro podporu prodeje. Principem je odměňování a poskytování výhod stávajícím zákazníkům za účelem posílení místa na trhu
a vytvoření trvalého vztahu se zákazníkem.
Cílem je také získat důvěru budoucích zákazníků, kteří jednou nakoupili nebo využili služeb společnosti a přimět je, aby se stali
trvalými a věrnými zákazníky či zůstali u určitého produktu delší dobu.
Rádi byste odměnili stávající zákazníky
a zajistili si jejich věrnost a zároveň získali dů-
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věru budoucích zákazníků? Nabízíme vám
levné a dostupné řešení, jak vybudovat vlastní věrnostní systém bez použití osobních
údajů vašich zákazníků. Využívejte nejmodernější technologie naplno a pomocí jednoduchého nastavení a ovládání sledujte statistiky,
získávejte a sdílejte nové zákazníky a nenuťte
už nikomu žádné věrnostní kartičky. Získejte
jednoduše konkurenční výhodu na trhu.

vy karetního věrnostního systému stačí jen
chytrý telefon. Pokladny Novum Global vytisknou účtenku s QR kódem, který zákazník naskenuje do své mobilní aplikace a je
hotovo. Naskenováním kódu dojde k načtení předem stanového počtu bodů, za něž
dostane zákazník slevu ve vámi stanovené
formě. Aplikace mojebody – to je věrnostní
program „téměř“ bez práce.

Program mojebody je jedinečné řešení pro zákaznický věrnostní systém bez karet. Namísto nákladného pořizování a sprá-
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Hlavní výhody pro zákazníka
a obchodníka
Hlavním přínosem věrnostního programu
je získání nových zákazníků, kteří jinak ne-

1/2018

jevili o produkty či služby zájem. Posílení dobrých vztahů se stávajícími zákazníky
a vybudování důvěry a trvalého obchodního vztahu s odběrateli. Neméně významným přínosem je také zvýšení spotřebitelovy motivace k nákupu a tím i podpora prodej produktů a upevnění pozice na trhu.
Zákazník už v peněžence nemusí nosit desítky věrnostních kartiček. Pomocí aplikace ve svém mobilním telefonu vidí
na mapě přehledně všechny poskytovatele slev, adresu, otevírací dobu, kontakty,
má možnost i navigace. Zákazník má přehled o svých účtech a slevu si generuje sám
ve svém mobilním telefonu.

Obchodník v aplikaci prezentuje svůj
obchod, sdílí zákazníky s ostatními obchodníky a nenutí nikomu už žádné věrnostní kartičky. Nastaví si vlastní pravidla
přidělení bodů, může zákazníkům jednoduše kdykoliv zasílat zprávy a zpracovávat statistiky.
Věrnostní program mojebody je dostupný a jednoduchý systém pro každého obchodníka s možností brandového
individuálního řešení. Díky své anonymitě nemusíte řešit požadavky GDPR, nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018.
–pr–
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pojištění

vinařství

Nejširší rozsah pojistného krytí
za výhodnou cenu

„Jedná se o produkt, který pokrývá všechna
pojistná nebezpečí spjatá s majetkem a odpovědností samosprávných celků na jedné
pojistné smlouvě,“ uvedla Ing. Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka a předsedkyně
představenstva HVP.
Předmětem pojištění jsou budovy, movité věci, inženýrské a speciální stavby, odpovědnost za škody a řada dalších předmětů
dle individuální poptávky klienta.
Výhody tohoto pojištění jsou především
v širokém rozsahu pojistných nebezpečí,
pojištění v nových cenách a volitelné spo-
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Ředitelka Vladimíra Ondráková (vlevo) během rozhovoru na tiskové
konefernci s jednotlivými novináři

Pojištění samosprávných
celků je produktem Hasičské
vzájemné pojišťovny, a.s.
(HVP). Je určen především
pro obce, města, městyse,
městské obvody a kraje, ale
lze jím pojistit i příspěvkové
organizace, obecně
prospěšné společnosti,
obchodní společnosti
ve vlastnictví územně
samosprávných celků, školská
zařízení i např. Mikroregiony.

luúčasti. Produkt rovněž disponuje širokou
nabídkou pojištění odpovědnosti za škody.
Právem lze tvrdit, že se jedná o pojištění s nejširším rozsahem krytí za výhodnou
cenu, s možností flexibilní úhrady pojistného (ročně, pololetně, čtvrtletně), bez področních přirážek.

„Na podporu prodeje zavádí HVP a.s. časově omezenou slevu 10 % při uzavření pojistné smlouvy do konce roku 2018,“ upozorňuje na tuto výhodu ředitelka Vladimíra
Ondráková.
Tento produkt plně navazuje na filozofii komplexního krytí pojistných potřeb
klientů jako je tomu např. u produktu FORTEL, který je určen pro drobné živnostníky
a podnikatele.
V posledních letech se Hasičské vzájemné pojišťovně velmi dobře daří plnit obchodní plán a předpis pojistného. Toho dosahuje i proto, že je úspěšná při výběrových řízeních na pojištění velkých celků, i pojištění
větších měst.
„Velmi si zakládáme na tom, že je Hasičská
vzájemná pojišťovna jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě i na tom, že jsme
subjektem s ryze českým kapitálem. Jsme úzce
spjati se sbory dobrovolných hasičů a lpíme
na tradicích jako je právě vztah k vlasti, sdílení hodnot českých firem, orientace na vztahy
mezi lidmi, pojišťovnou a našimi klienty. Hodně cílíme i na obyvatele venkova a menších regionů, střední a malé podnikatele a živnostníky, a v této komunitě jde o vztahy především.
Ve filozofii HVP je vlastenectví silně zakotveno, držíme ducha českého pojišťovnictví, jsme
patrioté,“ uzavřela Ing. Vladimíra Ondráková.
Eugenie Línková
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Galadegustace

Ocenění získal i Bohemia Sekt

Marek a David Šťastní z Chateau Valtice

Prague Wine Trophy v hotelu Jalta
Festival Prague Wine Week je každoročním vyvrcholením prestižní mezinárodní soutěže vín
Prague Wine Trophy, která se odehrává v Praze ve čtyřech kolech od roku 2007. Hodnocení
vín v této soutěži probíhá srovnávací metodou, kdy je každé víno hodnocené několikrát,
a sleduje se jeho vývoj. Mezinárodní porota je rovnoměrně složena z vinařů, obchodníků
s vínem, someliérů a novinářů.
Soutěže se účastní domácí a zahraniční vína v takovém poměru, v jakém jsou
na českém trhu s vínem. Medaile Prague
Wine Trophy je známkou kvality a je využívána jako marketingová podpora pro propagaci kvalitního vína. Jedenáctého ročníku soutěže se v roce 2017 zúčastnilo 1 597
vín, o osm procent více než v předchozím
ročníku. Některou z medailí získalo 103 vinařství a dovozců.
V týdnu od 22. do 28. ledna 2018 se Praha stala dějištěm jubilejního desátého ročníku festivalu vína Prague Wine Week 2018.
Během festivalu se vinaři a dovozci spojili
s vybranými pražskými restauracemi a vinnými bary a po celý týden nabízeli tříchodová menu snoubená s víny a degustace
vín. Degustačním centrem festivalu byla
trojice vinných barů Vinograf (Senovážné
náměstí, Anděl a Míšeňská), kde bylo možné po celý týden po skleničkách ochutnat
Championy a devadesátibodová vína Prague Wine Trophy. Vyvrcholením festivalu
byla Galadegustace medailových vín Prague Wine Trophy, na níž bylo k ochutnání
590 vín od 71 medailistů.

Ocenění za vinařství osobně převzali ředitelé Marek a David Šťastní spolu s vedoucí obchodního oddělení Klárou Matochovou.
Na druhém místě za Chateau Valtice
skončilo Zámecké vinařství Bzenec a na třetím Vinařství Mikrosvín Mikulov. Mezi dovozci zvítězil Adveal, druhý se umístil United Brands a o třetí místo se dělí Alifea
a Foltýn Wine. Cenu Jindřicha Duška pro
absolutně nejlepší vinařství Prague Wine
Trophy 2017 získalo Chateau Valtice.
Ze zahraničních vinařství přihlášených
přímo získal nejvíce medailí Ing. Jozef Repa

- Repa winery, na druhém místě se umístil Golguz a na třetím Karpatská perla. Nejlepším zahraničním vinařstvím přihlášeným dovozci se stalo vinařství Les Grands
Chais de France (dovozce United Brands),
následované vinařstvím Stellenrust (dovozce FANDA group) a vinařstvím Schloss
Lieser (dovozce OHMS).
Prague Wine Trophy uděluje zúčastněným
vinařstvím rating. Ten nejvyšší, 5 hvězdiček,
získalo v tomto ročníku 28 vinařství (s průměrem tří nejlepších vín 90 a více bodů).
Text a foto Bohumil Brejžek

Gurmánské speciality
oceněné Klasou
k dodání kurýrem

Vyhlášení soutěže
na Galadegustaci
Neuvěřitelných 58 medailí a další 3 významná ocenění přineslo slavnostní vyhlášení
na Galadegustaci největší mezinárodní soutěže v ČR - Prague Wine Trophy 25. ledna vinařství Chataeau Valtice. Stalo se nejen absolutním vítězem tohoto ročníku, ale také
nejlepším domácím vinařstvím soutěže.
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Postavení moravského
a českého vinařství
na evropském trhu s vínem

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, ředitel Vinařského fondu ČR
Jaroslav Machovec,senátor Jan Hajda, prezident Vinařské unie ČR Ondřej
Beránek, David Šťastný, Národní vinařské centrum, Iveta Hrabálková,
viceprezidentka Svazu vinařů

různé
vinařství

Panelovou diskusi pod tímto názvem uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství
a dopravu ve spolupráci s Vinařským fondem ČR v Zaháňském salonku Senátu ČR.
V diskusi, kterou zahájil předseda výboru
senátor Jan Hajda, vystoupili náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec, paní Iveta Hrabálková, viceprezidentka Svazu vinařů, David Šťastný, Národní vinařské centrum. Po úvodních vystoupeních následovala debata přítomných k problematice trhu
s vínem.
„Prostředky, které vkládáme do podpory vinařství nesou ovoce, a i nadále můžeme očekávat neustávající růst kvality vína v ČR. Sledujeme, že v okolních zemích Rakousku, Německu je situace podobná z hlediska odrůdové skladby, bílé víno tvoří 65-67 %, u nás
67 % produkce. Pořádáme takzvané incomingové akce, což jsou mise zahraničních delegací, převážně podnikatelů, kteří mají zájem
o jednotlivé sektory českého zemědělství a vinařství patří k těm velmi zajímavým,“ vysvětlil náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Výroba a obchod
s vínem
Dle Celní správy ČR bylo v roce
2016 uvedeno
do oběhu 238,9 mil.
litrů tichých
a šumivých vín.
Dovoz do ČR
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činil celkem 160,2 mil. litrů což jsou 2/3 spotřeby. Dovoz v hodnotě 580 000 tis. USD činil 2,5 % celosvětového importu. Vývoz z ČR
činil 8,6 mil. litrů v hodnotě cca 30 000 tis.
USD, to je pouze 0,1 % celosvětového exportu vín. Světový obchod s vínem průměrně ročně o roste o 4 %. Čeští spotřebitelé preferují tuzemská vína- 58 % respondentů, zahraniční vína preferuje 8 % a 34 %
je to jedno. Česká vína jsou lepší než zahraniční, to si myslí 43 % konzumentů. Rozvoj
sektoru s vínem v České republice je jednak omezen legislativou Evropské unie,
která dříve nárůst ploch vinic zakazovala a teprve od počátku roku 2016 dovoluje
rozlohu vinic navyšovat každoročně pouze
o jedno procento, překážkou rozvoje jsou
i klimatické podmínky. V roce 2015 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR téměř 17,7 tis. ha; přičemž produkční potenciál v ČR se pohyboval na úrovni přibližně
19,6 tis. ha. K 31. 12. 2015 bylo registrováno
18,3 tis. pěstitelů. V roce 2016 byla vyčerpána beze zbytku kvóta povolení pro novou
výsadbu ve výši 178 ha, celkem bylo uspokojeno 184 žadatelů.
Za Vinařskou unii ČR sdružující téměř třicet subjektů z oboru vinohradnictví a vinařství se diskuse zúčastnil její prezident Ondřej Beránek: „Tuzemská produkce pokryje
maximálně třetinu domácí spotřeby. Dovoz
vína není zlo, ale nutnost! Polovina spotřebitelů jednoznačně preferuje tuzemské víno. Vi-

naři si v podstatě nekonkurují, poptávka převyšuje nabídku. Vína bychom měli nabízet
na trhy, kde dokáží ocenit autenticitu a osobitost moravských a českých vín. Export by
se měl orientovat na státy, kde je ČR známá
i jako vinařská země, Slovensko, a tam, kde
byla historická pozitivní vazba z dob socialismu, Vietnam, některé státy Afriky.“

Zájem zahraničních zákazníků poznat místa, kde vína vznikla znamená přísun peněz do Jihomoravského kraje. Je zájem o vína oceněná ze světových soutěží a o exkluzivní vína– ledová, slámová, výběry z cibéb, luxusní design lahví či etiket, s tím souvisí ochota zaplatit vyšší cenu. V EU roste spotřeba rosé vín a sektů.

Úspěchy českých a moravských vín
na světových soutěžích:
Česká a moravská vína zaznamenala řadu úspěchů na světových
výstavách:
Nejlepší víno Východní Evropy za Ryzlink rýnský 2008 Vinařství
Marcus - Cathay Pacific Hong-Kong 2017 (a 18 dalších medailí), Mistr světa v Chardonnay 2015 - Josef Valihrach, Šampion rosé vín
2016 a šampion bílých suchých vín Paříž 2017 – Leoš Horák (1.double v historii). Mundus Vini 2017–10 zlatých (nad 90 bodů), San Francisco 2017–83 medailí, 322 oceněných vín na AWC Vienna 2017. David Šťastný z Národního vinařského centra by byl nejraději, kdyby se
export vína zdvojnásobil. „Proto musíme pracovat na rozšíření povědomí o našich vínech ve světě. Vozíme medaile ze světových soutěží nejen za bílá vína, ale i červená. Moravští vinaři používají jako nejlepší argument o kvalitě červených vín proti názorům, že u nás je málo sluníčka,
a tudíž bílá vína jsou lepší, medaile červených vín ze světa“, dodal David Šťastný. Závěrem na otázku, proč víno vyvážet, odpovídá Liana
Hrabálková, viceprezidentka Svazu vinařů: „Víno je kulturní a sbližující produkt, je jednou z položek, která se dá výhodně vyvézt do vyspělých
zemí (Švýcarsko, Benelux, Anglie, USA). Prokazujeme konkurenceschopnost našich vín a vinařů v zahraničí. Propagujeme ČR, je přínosem pro
agroturistiku (Salon vín). Trhy musíme dobýt nikoliv kvantitou, ale kvalitou.“ Senátor Jan Hajda, předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR na závěr uzavřel diskusi: „Vývoj vinařství na Moravě spěje díky přístupu moravských vinařů k další technologické a kvalitativní dokonalosti“. Bohužel to byla jeho poslední slova
na půdě senátu, k jeho úmrtí přinášíme medailonek.
Jaromír Hampl

Senátor Jan Hajda skonal po těžké nemoci

Podpora exportu vína
V rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) podpořilo Velvyslanectví ČR
v Soulu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
a Ministerstvo zemědělství ČR účast moravských vinařů na mezinárodním vinařském
veletrhu v Soulu. Korejští obchodníci tak
mohli ochutnat a posoudit moravská vína,
která zaujala svojí vysokou kvalitou, prezentace byla završena objednávkami moravského vína. Zahraniční trh je výrazně náročnější než tuzemský, zpravidla se tam dosahuje menší marže než v ČR. Export má význam spíše pro „vztahy s veřejností“ (Public Relations) vinaře v tuzemsku. Víno, které se vyváží a získalo též medaili za kvalitu,
získá snáze zákazníky. Propagaci českých
vín výrazně pomohlo zavedení české vlaječky na uzávěru a etiketách, podobně jako
to mají v Rakousku. „O Svatomartinská vína
je úžasný zájem, je to jedna z příležitostí k pozvání zahraničních návštěvníků,“ uvedl Jaroslav Machovec, ředitel vinařského fondu.
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Ve věku 68 let zemřel po těžké nemoci 27.února břeclavský senátor
Jan Hajda. Hajdovi letos končilo šestileté volební období v horní parlamentní komoře. Byl v ní od roku
2006. Lítost nad jeho úmrtím vyjádřil
jak předseda Senátu Milan Štěch, tak
i bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Oba se shodli na tom, že
byl tělem a duší vynikající zemědělec
i vinař. „Vždy jsem si cenil jeho odborné erudice podložené praktickými celoživotními zkušenostmi v zemědělském podniku,“ uvedl Hašek. Doplňovací volby se v břeclavském obvodu konat nebudou.
Podle volebního zákona se totiž doplňovací volby nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora. Uskuteční se tedy až řádné volby na podzim.
Hajda byl předsedou senátního Podvýboru pro cestovní ruch
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Působil i ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova.
(li)
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Znovínská π vína
slaví třetí výročí
Akciová společnost Znovín, největší vinařská firma
Znojemské vinařské oblasti, je známá svými netradičními
novinkami. Na lahvích tohoto vinařství můžeme spatřit
ještěrku zelenou nebo ledňáčka říčního, kteří jsou symbolem
pro určité druhy vína. Jedna z kolekcí znovínských vín nese
řecké písmeno π. Ve středu 14. března byl Světový den ,
a právě tento den, v 3.14 hodin odpoledne byl na Karlově
univerzitě představen nový ročník kolekce těchto vín,
jejichž kmotrem byla „rosnička“ Taťána Míková. Stejně jako
 musí být vše kulaté - kulaté víno, kulatý QR kód, výtvarné
dílko Vykutálený podzim od Josefa Velčovského i uzavření
láhve kulatým skleněným uzávěrem, který víno udržuje
ve skvělé kondici. „Víno je svým způsobem hra a navozuje
příznivou atmosféru. Tím jsme chtěli přispět i my,“
konstatoval ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.

π vín ročníku 2016 je již velice málo, ale
prodejna v Louckém klášteře je ještě má
na skladě

Ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner degustuje v Louckém klášteře vína
ročníku 2017

vá vína, což ocení znalci vín. Je více minerální a hodí se i pro gastronomii," přiblížil vlastnosti Vajčner.

Loňský ročník přinesl i výběry z cibéb

π vína Znovínu vstupují
do třetího roku
Před třemi roky bylo na trh poprvé uvedeno π víno. Nezasvěcený se může ptát - jaký
má vztah víno k iracionálnímu číslu hodnoty 3,14, které slouží při výpočtech souvisejících s kružnicí? V průběhu kryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule odrůdy Rulandské modré (Pinot
noir), zchladí na teplotu 3,14 °C a teprve
pak se lisují. Výroba se uskutečňuje na špičkovém zařízení vinného hospodářství Znovínu v Jaroslavicích u Znojma.
Na filozofii tohoto vína se pracovalo několik roků a nebývá zvykem, že by se na vývoji vína podílela technická fakulta vysoké
školy. Právě Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, jedna z nejproduktivnějších vědeckých institucí v ČR, má
na tváři tohoto vína svůj podíl. „Spojili jsme
českou slovní hříčku π jako pinot a hodnotu
3,14. Rozhodli jsme se pro varianty vín této
odrůdy: červenou, růžovou a klaret (bílé víno
vylisované z modrých hroznů - pozn. red).
Ten má před sebou budoucnost zvláště v našich podmínkách. Pinoty jsou ještě další dva:
Blanc - bílé a Gris - šedé. V Česku je nazýváme
Rulandské bílé a šedé a obě máme v portfoliu.
Ty možná přijdou také v budoucnu na řadu
jako π vína. Zatím jsme se s děkanem fakulty prof. Janem Kratochvílem shodli jen na Pinotu noir," uvedl ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.
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Rozsáhlá sklepení Louckého kláštera se stálou
teplotou slouží k ukládání vín Znovínu Znojmo

Pavel Vajčner představuje novou kolekci π vín

Pro výrobu π vín zvolili Znovínští v ročníku 2017 hustopečské vinice - Bílou horu,
Strossberg a Slunečný vrch. Půdy na těchto
tratích jsou vápenitější, zvláště na Bílé hoře,
takže pinotům se v těchto lokalitách daří.
Cílem bylo vyrobit pěkné kulaté víno, což se
zdařilo. Vznikalo pod rukou jaroslavického
sklepmistra Jakuba Smrčky, který mimo jiné
dělá výzkum v rámci své doktorandské práce právě v oboru kryomacerace.
π vína se setkala s velkým ohlasem. Češi
jsou národem humoristů s recesivními sklony, a tak není divu, že se π vína ujala. Lidi si

je kupují jako určitou atrakci či dárek svým
technicky založeným přátelům. Jak zjistil
Znovín, těší se pozornosti i u učitelů matematiky. Karlova univerzita má internetový
obchod, takže π vína jsou nabízena i touto
cestou. Od 14. března je nová kolekce π vín
ročníku 2017 v prodeji, takže ji může ochutnat skutečně každý. Ročník 2017 byl hladší,
vyzrálejší, což se podepsalo v kladném slova smyslu i na této kolekci vín. Klaret směřuje více k bílému vínu než k červenému.
Jednotlivé ročníky se od sebe liší, přestože jsou vína vyráběna stejnou technologií.
Červené π víno loňského ročníku je mohutnější, tradiční cihlové barvy. Říká se, že Rulandské modré stvořil sám ďábel. Je zvláštní podmanivou odrůdou, tak trochu tajuplnou. Červený pinot doporučuje znovínský ředitel nechat přece jen trochu déle ležet na lahvi. Optimální v chuti bude letos
na podzim nebo až příští rok. Zvláštní rozměry dostává i růžový pinot. „Naši konzumenti jsou spíše zvyklí na růžová vína primárních chutí, tedy ovocná. Taková jsou například vyrobena z Cabernetu Sauvignon. Pinot
má spíš chuť typickou pro francouzská růžo-
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V dřívějších ročnících vyrobil Znovín jen poměrně malé množství přívlastků
v kvalitě výběr z cibéb (nad 32° normovaného moštoměru). V loňském roce
se podařilo konečně připravit větší množství této delikatesy, takže bude v dostatečném množství. Tramín červený z viniční tratě Dívčí vrch dosáhl při sklizni
neskutečné cukernatosti 32,4 °NM. Hrozny byly sbírány již koncem října. „To nebývá zvykem. Cukernatost mohla být ještě vyšší, ale týdenní déšť koncem září pozastavil zrání hroznů. To bylo nakonec dobré, protože jinak bychom měli samé
výběry z bobulí (smích). Lokalita Dívčího vrchu dodala ve výběru z bobulí i Ryzlink rýnský a Rulandské modré, víno z něj je až griotkové. Loňský ročník byl skutečně výjimečný. A jaký je cibébový tramín? Když zavřu oči, představuji si tu nejkrásnější slast z vína. Větší snad ani nemůže být. Pití takového moku je rozkoš. Ale ne
na dlouho. V tomto víně je obsažena vůně snad všech možných květin, má krásnou harmonii, přírodní cukry se snoubí s příjemnou kyselinkou, takže není rozhodně fádní. Víno vzniklo v Křížovém sklepě v Příměticích a má rukopis sklepmistra Petra Drozda. Při našem interním hodnocení jsem mu dal 19,9 bodů z dvaceti možných. Tak vysoce jsem doposud žádné víno nehodnotil," přiblížil výjimečné víno
vín znovínský ředitel. I s dalším tramínem bodoval na Juvenále, kde v kategorii sladkých vín získala dvojice tramínů první dvě místa. Tramíny loňského roku
jsou prostě fantastické. V tomto výběru z cibéb se snoubil um vinohradníka
Luboše Cholasty a enologa Petra Drozda. Milovníci specialit se mají na co těšit.
Stále více roste zájem o tramíny ze Znojemska a není jich nikdy dost.

Ročník 2017 byl jedinečný
Loňský rok dal za pravdu vinařům, kteří pěstují odrůdy patřící na Znojemsko.
Tedy odrůdám Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Tramín červený a Rulandské
modré. Jediná odrůda charakteristická pro Znojemsko - Sauvignon - tentokráte neukázala to nejlepší, co umí. Přesto Sauvignon z Knížecího vrchu ze
Znovínu je skvělý a byl nejlepší ve své odrůdě na Znojemském koštu. Vzhledem k průběhu roku bylo nutné tuto odrůdu sklízet dříve a bylo nutné hlídat
kyselinu. Sauvignony sklízené později ji totiž ztrácely, měly více cukru a vína
jsou fádnější. „Loni jsme sbírali Sauvignony mezi desátým a patnáctým zářím,
před deseti či patnácti roky to bylo před polovinou října. Loni se prostě muselo
sbírat dříve, jinak hrozil nedostatek kyselin. První várku vín loňského roku představil Znovín v rámci jarního katalogu, další bude u příležitosti květnového putování po vinicích, 8. května se představí vína VOC Znojmo, předposlední várka
přijde v rámci srpnového katalogu a poslední u příležitosti putování po archivních sklepích. Na ročník 2017 si rozhodně nemůžeme stěžovat, vína dal skutečně
skvělá" dodal na závěr Pavel Vajčner.
Připravil: Jiří Eisenbruk
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K vínu jsem se dostal
vlastně oklikou,
říká Jan Stávek, vítěz Vinařství roku
VÍNO J. STÁVEK je malé rodinné vinařství z jihomoravské
obce Němčičky, sídlící ve VINAŘSKÉM DVOŘE, který byl
postaven pradědečkem Františkem v roce 1898. Specializuje
se na fortifikovaná, rosé a cuvée vína. Vinařství se stalo
vítězem 8. ročníku soutěže Vinařství roku 2017, pořádané
Svazem vinařů ČR. Enolog tohoto vinařství navíc získal
ve stejné soutěži titul Enolog roku. Ten byl v době naší
návštěvy na Novém Zélandu, o ocenění jsme hovořili
s Ing. Janem Stávkem, PhD.
Co pro tebe a tvé vinařství znamená
ocenění Vinařství roku 2017?
Je to určitě ocenění celého našeho týmu
a naší dlouholeté práce, kterou se snažíme
dělat s pokorou. Ta cena je určitým ujištěním, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná. I když od počátku jdeme víceméně proti proudu. Děláme věci, které jiní považují za zbytečně složité. Zkoušíme nové věci,
jako třeba rosé vína na archivaci. Frankovku
máme jako hlavní víno vinařství, i přesto, že
se o moravských vínech říká, že nejsou tak
kvalitní. Tvoříme fortifikovaná vína a cuvée,

na která si konzumenti v ČR teprve zvykají,
ale nám vyhrávají v soutěžích i v oblibě u zákazníků... Neděláme statisíce litrů, můžeme
si tedy dovolit být jiní, ale přitom samozřejmě musíme držet vysokou kvalitu.

Což zřejmě oceňují i členové Klubu
VÍNO J. STÁVEK...?
Ano, řada našich zákazníků je zároveň členem klubu našeho vinařství. Dnes už jich
máme přes dvě stě padesát a velmi si vážíme jejich důvěry, proto kromě jiného pro
ně každý rok připravujeme společné setkání. Letos to vychází na poslední sobotu

Ing. Jan Stávek, PhD. věnuje vinařství mnoho času

Na Vinařském dvoře tohoto rodinného vinařství se koná řada akcí v průběhu roku

v dubnu. Při té příležitosti procházíme sklepy a vinohrady se skleničkou v ruce, povídáme si, večer posedíme u muziky na našem Vinařském dvoře. Jsou to velice příjemná setkání a vždy se na ně moc těším. Se
stálými zákazníky diskutujeme o rozdílech
v ročnících jednotlivých vín, která si od nás
už léta nakupují a získáváme tak zpětnou
vazbu. Je to fajn zážitek.

Aby těch úspěchů tvého vinařství
nebylo málo, dostali jste se také s třemi víny do Salonu vín ČR. Můžeš říci,
o jaká vína se jedná a co to pro vás
znamená?

Dají se taková ocenění jako „Vinařství roku“ obchodně a marketingově
využít?
Samozřejmě. Od mediálního zviditelnění po vyhlášení vítězství našeho vinařství
v soutěži Vinařství roku markantně přibylo
objednávek. Ozvalo se spoustu nových zákazníků nejen z řad konečných konzumentů, ale také z restaurací. Myslím si, že tento titul má smysl, protože to není jen jedna
z mnoha soutěží vín, ale ocenění dlouholeté práce celého vinařství. A taková soutěž je
u nás v podstatě jediná.

Enolog vašeho vinařství Petr Hloušek zároveň v této soutěži získal titul
Enolog roku 2017, bylo to pro vás překvapením?
Bylo to obrovské překvapení. Vždyť ten
„kluk“ teprve před necelým rokem dokončil vysokou školu a už přebral takovou cenu
mnohem starším enologům. Ale je pravda, že Petr má také obrovské zkušenosti se
zpracováním hroznů a výrobou vína v různých částech světa, ať už se jedná o Austrálii, Nový Zéland nebo Tasmánii... Tyto země
jsou obvykle v technologiích o krok dál
před Evropou, takže se tam dá získat spousta nových poznatků a aplikovat je v našem
vinařství, což také děláme. Petr má dobrou
angličtinu, takže si dokáže i číst ve vědeckých vinařských časopisech, což se rovněž
hodí pro jeho praxi.

Jedná se o Sauvignon, pozdní sběr 2016,
Frankovka VOC Modré hory ročníku 2015
a Rosé Bočky, VOC Modré hory 2016. Osobně to považuji za obrovský úspěch. Nestává se často, aby malý vinař měl v Salonu
vín, mezi stovkou nejlepších vín z celé republiky, hned tři vína. A zvláště mne těší, že
jsou to právě ta vína, kterými se naše vinařství chce profilovat. Frankovku tam máme
poprvé a hned jako VOC Modré hory, tedy
charakteristické víno pro náš region. Stejně
tak i VOC Rosé Bočky. A Sauvignon je perspektivní odrůda, kterou chceme dál vysazovat. Máme taky tři stříbrné salonové medaile a to za Lokus červený (který je v Salonu vín už stálicí), za Vlašák 2015 a také
za Rosé Nad Zahrady 2016.

Jaké jsou aktuální plány vašeho vinařství?
Momentálně nás nejvíc zaměstnává výsadba nových vinic. Pokud má mít rodinné vinařství určitou prestiž, je ideální, když
pracuje s vlastními hrozny z těch nejlepších tratí. Letos a následující dva roky proto budeme vysazovat celkem asi šest hek-

tarů nových vinic. Těším se na to. Podařilo se nám nakoupit pozemky v bývalých
viničních tratích, je to na strmých svazích
s velmi dobrou polohou. Některé zarostlé vinice už jsme obnovili, jinde jsme museli klučit a svahy kultivujeme a připravujeme na výsadbu. Vysazovat budeme hlavně Frankovku, protože to je pro nás odrůda
číslo jedna. Člověk si ale zároveň při výsadbě uvědomuje, že ty nejlepší plody z nových vinic budou sklízet až moji synové. Vinohrad se dostává do nejlepší kondice někdy ve dvacátém roce...

A synům je teď kolik?
Pět a tři roky, takže to tak akorát vyjde, pokud tedy zůstanou u řemesla... Do vinice se
mnou chodí, mají svoje nářadíčko, ale zatím s ním spíše hledají různé poklady. Ale
jsem si jistý, že k vinici získávají vztah. Jsou
na čerstvém vzduchu a věčně v pohybu.

Měl jsi ty odmalička podobné zázemí? Nebo jaká byla tvá cesta k vlastnímu vinařství?
Do vinice jsem jako kluk taky chodil. Bylo
to fajn, dokud se po mně nic nechtělo
(úsměv). Ale když jsem pak začal s kamarády chodit ven, na koupaliště a já někdy
místo toho musel do vinohradu, tak to mě
vážně nebavilo. Ani mne v té době nikdy
nenapadlo, že budu dělat někdy něco s ví-

nem. Což dokazuje fakt, že jsem po gymplu šel studovat do Olomouce na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor ekochemie. Ale právě tam jsem
se paradoxně vrátil k vínu. To když kamarádi chodili na pivo, které jsem nepil, dával jsem si v restauracích víno, které se nedalo pít. Takže jsem začal vozit víno od nás,
začal jej degustovat se svými spolužáky
a tehdy jsem si uvědomil, jaký tady máme
poklad a postupně jsem se k vinařství vrátil naplno.

Proč jsi šel studovat právě do Olomouce?
Maminka měla vždycky sen, že bude mít
syna učitele. Měl jsem tam jít na „pajdák“,
nakonec jsem to ale změnil a dá se říct, že
některé poznatky z vysoké školy uplatňuji i v praxi. A nakonec taky vlastně i učím.
Přednáším na České zemědělské univerzitě v Praze. Navíc působím jako lektor na Vinařské akademii ve Valticích a v Národním
vinařském centru. Nejvíc mne ale zaměstnává i baví práce ve vlastním vinařství.
Přednáškovou činnost se snažím omezovat. Na to dojde opět čas, až vyrostou nové
vinice a moji synové.

Děkujeme za rozhovor a gratulujeme!
Text: Petr Hynek
Foto: archiv vinařství Víno J. Stávek

Návštěvníci mají zájem i o komentované prohlídky vinic
Vinice Bočky, z níž pochází
oceněné Rosé Bočky, které je
i v Salonu vín 2018

Degustace ve vinařství VÍNO J. STÁVEK jsou velmi oblíbené
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Hulatův sklep - nejstarší lisovna v Němčičkách (17. století), která
je vedena jako státem chráněná památka. Vinařství VÍNO J.
STÁVEK zde má uskladněny dřevěné sudy pro zrání červených vín
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O dvojce z chování, jakutských plážích i vinných trendech

Vinselekt Michlovský slaví čtvrtstoletí

Pane docente, jak se člověk stane tím
vinařským guru, jak vás někteří nazývají? Co bylo na začátku, rodina?
Tak nějaké základy jsem v rodině dostal, ačkoliv to bylo za socialismu, kdy mohla mít každá domácnost maximálně deset arů vinohradu. Žádného významného vinaře jsme mezi
předky neměli, ale ať už děda nebo otec se
vždy snažili ke své práci přistupovat poctivě,
jejich víno muselo mít na místních výstavách vždycky hvězdičku. Já jsem u toho už
jako kluk asistoval a možná už tam se něco
zrodilo, ta poctivost k vinařské práci byla pro
mne vždy a stále je nesmírně důležitá.

Takže volba vinařské školy byla poměrně jasná...?
Ano, do vinařství mne to na konci základní
školy nasměřovalo samo. Ale i když jsem měl
velmi dobrý prospěch v učení, v deváté třídě
jsem dostal dvojku z chování, takže nejdřív
následoval jen učňák ve Valticích...

Dvojku z chování – a za co?
To se tehdy na prvního máje stavěly májky a já jako kápo jedné dětské bandy jsem

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
je také autorem řady odborných
publikací a knih o víně

Společnost Vinselekt Michlovský a.s. vznikla v roce 1993
a letos si tedy připomíná čtvrtstoletí od svého založení
uznávaným vinařským odborníkem Doc. Ing. Milošem
Michlovským, DrSc. Vinařství obhospodařuje cca 125
ha vlastních vinic ve Velkopavlovické a Mikulovské
podoblasti. Již od počátku existence sbírá Vinselekt
Michlovský přední ocenění v řadě
kategorií vinařských soutěží
doma i v zahraničí, mezi jinými
také historicky první ocenění
Vinařství roku 2009.

hezčí... Ale hodně mi do vinařské teorie daly i moskevské kníhovny, pedagogové. V roce 1985 jsem
ukončil doktorské studium obhajobou práce s názvem „Agrobiologické a technologické hodnocení rezistentních a elitních forem révy vinné NPO
VIERUL, které jsou perspektivní pro evropský
region SSSR a ČSSR“. Po vojně pak následoval rok
praxe a aspirantura.

Jaké byly začátky v praxi již opět na Jižní
Moravě?

Miloš Michlovský patří k předním českým odborníkům
v oboru vinařství, vinohradnictví i šlechtění révy vinné

u toho nemohl chybět. Jenže kluci se u toho
opili a křičeli před školou, vzbudili ředitele
a následovalo vyšetřování celé té věci. A zatímco ostatní vyvázli s nějakou důtkou, já
dostal hned dvojku z chování, asi se vědělo,
že jsem ten kápo... (s úsměvem).

Učňák ale byl asi jen přestupní stanice, pak jste studoval v Rusku...
Už proto, že jsem měl ten škraloup, jsem se
o to víc snažil, dokonce jsem vyhrál některé
soutěže, reprezentoval školu. Nakonec jsem

udělal maturitu na Střední vinařské škole
ve Valticích a po ní se naskytla možnost studia v Moskvě, kam se mi moc nechtělo, spíš
jsem pokukoval po jižních zemích. Ale nakonec se to všechno dobře vyvinulo. Nastoupil jsem na Zahradnickou fakultu na Timirjazevově zemědělské akademii v Moskvě.
Od třetího ročníku jsem pracoval na diplomce s tématem rašení révy vinné a na univerzitě se přikládal velký význam vlastním relevantním výsledkům z praxe. Musel jsem
si tedy vždy udělat zkoušky v předtermínu,
abych mohl odjet na praxi ve Šlechtitelském
centru Moldavského vinohradnicko-vinařského výzkumného ústavu a ve Všesvazovém institutu pro vinohradnictví a vinařství
na Jaltě. Vinohrady byly tři minuty od pláže, tak jsem byl docela spokojený. A stejně tak jsem na podzim musel čekat na sklizeň až do října, když spolužáci v Moskvě už
se dávno učili. A to podzimní období na černomořských letoviscích bylo vždycky nej-

Podnikat se tehdy ještě nedalo, a tak jsem v roce
1985 založil Vědecko-výrobní sdružení Resistant,
krátce jsem působil jako pedagog na Zahradnické
fakultě v Lednici (v letech 1991 až 1994). Souběžně jsem už od roku 1993 začal podnikat jako fyzická osoba ve vinohradnictví a vinařství. Spolupracoval jsem s bratrem, který měl v Rakvicích taky
svoji firmu, ale když se asi po deseti letech objevila nabídka strategického partnera, vydali jsem se
již každý zcela vlastní cestou. Nicméně strategický
partner nakonec ze společného projektu vycouval a postavil místo toho golfové hřiště. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, nakonec jsme se postavili plně na vlastní nohy a firma šlape, aspoň myslím, velmi dobře.

Kolik máte dnes zaměstnanců?
Něco přes sedmdesát, přes agenturu beru pak deset až patnáct brigádníků na sezonu.

Vy jste takovým novodobým průkopníkem úzkých sponů a nízkého vedení vinic
u nás, osvědčilo se v praxi?
Odpovím velmi jednoduše – od té doby
už jiné vinice ani nesadíme. Ty vinice tady historicky byly, takže se rozhodně
neopičíme po Francouzích, jak někteří říkají. Jenže za socialismu se vinice musely podřídit jedinému dostupnému traktoru Zetor, takže se zvětšovaly spony, zvyšovalo vedení. My se dnes jen vracíme ke kořenům, jak já říkám. Ostatně již pravidelně pořádáme v našich vinicích akci pro veřejnost s názvem „Návrat ke kořenům“ (dnes se jmenuje Kázání ve vinici...?). Když nás první rok na této
akci poctil svou návštěvou profesor Vilém Kraus, tak
mi řekl: „To mi chcete říct, že jsem se celý život mýlil,
když jsem prosazoval široké spony?“ Odpověděl jsem
mu, že z pohledu té doby dělal co mohl a v podstatě zachránil české a moravské vinařství. Protože jiná
technika nebyla a kdyby se vinice nepřizpůsobily,
tak jsme víno jen dováželi z jižních zemí. Dnes ale
máme techniku, která umožňuje větší mechanizaci na úzkých sponech, než na těch širokých. A kvalita vína z nich nakonec hovoří za vše.

Společnost Vinselekt získala celou řadu
ocenění na domácím i zahraničním poli, které jsou pro vás ty nejcennější?

Galerie vína, nový kamenný obchod společnosti Vinselekt Michlovský
s možností ochutnávky vín
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Společnost Vinselekt získala celou řadu ocenění v prestižních výstavách
domácích i světových vín
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Těch medailí bylo opravdu hodně, tak to už v posledních letech trochu tlumíme. Jsou toho plné
koše, něco mám v maringotce, stohy zarámovaných diplomů zaberou taky dost místa... Abych
řekl pravdu, pro mne byla na začátku podnikání
reklama v médiích příliš drahá. Tak jsem si řekl, že
když vyhrajeme nějakou soutěž, noviny se budou

1/2018

o nás samy zajímat a napíší o nás. A psalo se o nás
opravdu hodně. A ta účast v soutěžích mne stála
podstatně méně, než bych dal do reklamy. Brand
firmy se tak postupně tvořil a dnes už nás trh díky
tomu vše zná velmi dobře a není třeba se těch výstav tolik účastnit. Ale kdybych měl zmínit aspoň
některé ocenění, tak určitě zlatou medaili v Paříži za Merlot. To je obrovské ocenění nejen pro naši
firmu, ale i pro moravské vinařství, že umíme udělat i výborná červená vína. A pak jsou to ceny z Izraele, Vinař roku a další.

Profesor Kraus vždy říkal, že víno stejně
jaké móda podléhá určitým vlnám, jaké jsou
podle vás aktuální trendy a kam bude české
a moravské vinařství – tedy i to vaše - směřovat v letech příštích?
Jsem rád, že pomíjí už i ty vlny Svatomartinského nebo růžového vína, které od začátku kritizuji. Vždyť to nejsou ještě žádná hotová pitelná vína.
Jmenujte mi nějaké velké růžové víno ze světa...
Neexistuje! A my místo toho, abychom se zaměřili na poctivá červená vína, rveme peníze do reklamy na růžová. Ještě horší jsou takzvaná autentická vína, což není nic jiného než vína plná nemocí
a deviací. Dnes už naštěstí ty vlny odeznívají a vracíme se k poctivým bílým a červeným vínům. Podívejte se na světovou vinařskou velmoc – Francouze, podle kterých se řídí celý vinařský svět. Jednoznačně u nich vedou vína suchá do čtyř gramů
zbytkového cukru. Neříkám, že někteří vinaři tam
nedělají sladká nebo růžová vína, já je dělám taky,
protože trh si to žádá, ale rozhodně se tím nechlubím, nedávám je na výstavy a neberu to jako prestiž vinařství. Spíš věřím v návrat modrých odrůd,
které v minulosti moravskému vinařství dominovaly – koncem 18. století bylo na území ČR kolem
osmdesáti procent modrých odrůd. Mělo to spojitost i se zdravím, dobře vyzrálá červená vína měla
sílu, fungistatický a antiseptický význam pro zdraví. To nejde popřít a to je právě to, co bychom měli
propagovat.

Vy jste před několika lety jako jeden z prvních vinařů u nás rozjel také výrobu nealkoholického vína. Ujalo se na trhu?
Tehdy jsem byl dokonce jediný producent. Obávám se však, že jsem s tím přišel příliš brzy. Tak jako
boom nealko piva, které vymysleli Češi někdy v šedesátých letech, přišel až teprve nedávno, potká
to stejné možná i trh s vínem. Přiznám se, že jsem
trochu koketoval s myšlenkou prodeje na mohamedánském trhu, kde je alkohol zakázaný a nealko víno by tam mohlo uspět, ale tam se stále víc
válčí než věnuje požitkům... U nás je k tomu zatím
určitá nedůvěra, my jsme stát nedůvěřivých a konzervativních lidí a než přijmeme něco nového, trvá
to velmi dlouho. Ale třeba se toho ještě dožiju. Kdo
to víno ode mne ochutnal, byl ostatně velmi překvapen jeho chutí. A je to ideální nápoj jak pro
motoristy, těhotné ženy, ale ostatně i cyklisty, kteří
by taky na kole neměli pít alkohol.
Petr Hynek
Zdroj foto: www.michlovsky.com

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
patří k předním českým
odborníkům v oboru vinařství,
vinohradnictví a šlechtění
révy vinné. Nesporně je
průkopníkem zavádění
nových technologií, metod
a poznatků do praxe. Jako
uznávaný odborník často
usedá v hodnotících komisích
vinařských soutěží, ze kterých
a nejen z nich, jeho vína
přiváží ocenění.

Vinselekt Michlovský a.s.
Roční produkce je cca
1,3 milionů lahví. V sortimentu jsou také nové odrůdy révy
vinné, vyšlechtěné pod týmem
Doc. Ing. Miloše Michlovského,
DrSc., jež jsou převážně využívány k BIO-výrobě vín a moštů. Nabídku doplňuje řada nízkoalkoholických a nealkoholických jemně šumivých
vých
vín (bílé, růžové, červené),
né),
k jejichž výrobě je pooužita nej-modernější
jší
gie,
technologie,
ící
umožňující
hoplně zachotavat podstačettu vína včetaticně aromatick.
kých látek.
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Lisování slámového vína se v pátek večer zúčastnili moderátor
Aleš Cibulka, enolog Vinných sklepů Lechovice Jan Hrachovský,
herec a dabér Michal Jagelka, herečka Deana HorváthováJakubisková a režisér Juraj Jakubisko.

vinařství

Michal Jagelka plní lis hrozny pro přípravu slámového vína

Jak byste se hodnotil? Jste pivař, vinař nebo raději sáhnete po nějakém
tvrdém alkoholu?

Aby bylo možné změřit cukernatost
„slámového" moštu, musel být naředěn
vodou v poměru 1:1.

Moderátor Aleš Cibulka

lisoval slámové víno v Lechovicích
Známý český moderátor Aleš Cibulka se před lisováním slámového vína kasal, že něco
takového nemůže být problém a nepředpokládal, že to je přece jen dřina. Takový názor si
vytvořil po zhlédnutí videí, které mu poslal enolog Vinných sklepů Jan Hrachovský. Realita
však byla jiná, a jak sám Cibulka přiznal, bylo to mnohem namáhavější, než původně
předpokládal. Ale i tak se svého úkolu zhostil na výbornou.

Hrachovský s Cibulkou
Společenský večer spojený s lisováním slámového vína moderovali společně Aleš Cibulka s Janem Hrachovským a nutno říci,
že se skvěle doplňovali. Pro všechny byl připraven zajímavý program, v rámci kterého nechybělo výše uvedené lisování hroznů pro slámové víno, které po výsledném
měření mělo 47,2° NM, což znamená, že
v hektolitru moštu bylo neuvěřitelných sedmačtyřicet kilogramů přírodního cukru. Samozřejmostí byla degustace skvělých vín z produkce Vinných sklepů Lechovice i ochutnávka vín loňského ročníku přímo z tanků. Málokdo si nechal ujít řízenou
degustaci sektů opět pod taktovkou Aleše
Cibulky a Jana Hrachovského. Velké pozornosti se těšila i sabráž sektů, kterou si mohl
pod odborným vedením lechovického enologa zkusit každý. Programem nabitý večer
provázela přítomné Cimbálová muzika Jožky Šmukaře.

Přímý přenos Toboganu
z Lechovic
Den nato se pak uskutečnilo z prostor Vinných sklepů Lechovice v pořadí 1 138. vysílání pořadu Českého rozhlasu – přímý pře-
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Aleš Cibulka netušil, že lisování, byť s pomocí
hydrauliky, je pěkná fuška.

nos pořadu Tobogan, který moderoval Aleš
Cibulka. Tento pořad byl zasvěcen slámovému vínu. „Dlouhých krásných čtrnáct let moderoval Tobogan Tomáš Sláma a byl jeho autorem. Když jsme zaslechli slámové víno, sláma, tak jsme přijeli," uvedl vysílání Aleš Cibulka. O přípravě slámového vína pak hovořil Jan Hrachovský: „Slámové víno je speciální víno, při jeho výrobě je nutná sláma.
Hrozny se sklidí na podzim, rozloží se na slámu a na ní musí tři měsíce ležet. Sláma je absorbentem vlhkosti, která se odpařuje z bobulek. Po třech měsících se lisuje mošt, který ve víně zůstal, z něj se vyrobí víno, které je
velmi sladké. Slámové víno je ideální na slavnostní příležitosti, jeho výroba je hodně náročná, pracná." V pořadu účinkovali režisér Juraj Jakubisko, jeho partnerka Deana
a první dáma českého dabingu herečka Valérie Zawadská. „A taky královna Sněženkového království v obci Sedlnice na severní Moravě, kde už desátým rokem pořádám Ceny
Miroslava Moravce pro prince a princezny
českého dabingu. Musím podotknout, že historicky prvním dabingovým princem je tvůj
partner Míša Jagelka," neopomenula podotknout směrem k Aleši Cibulkovi Valérie Zawadská. Dalším účastníkem pořadu byl pokračovatel slavného restauratérsko-hotelo-

vého českého rodu Jiří Rauš a samozřejmě
také Jožka Šmukař. Přítomní protagonisté
si připili slámovým vínem, přípitek pronesl jako nejstarší z přítomných Juraj Jakubisko, který popřál, aby slámové víno bylo tím
nejkrásnějším, co nyní pijeme. S humorem
sobě vlastním přiblížil svoje vinařské umění: „Dokonce jsem sám vyrobil nějaké víno.
Mohlo by se nazývat Jakubiskovice nebo Jakubiskové. V Praze mám okolo svého domu
plot, kde pěstuji hrozny - asi třicet keřů. Jednou jsem se rozhodl, že vyrobím burčák. Nahoru nad nádobu jsem dal bublátor, do nádoby jsem přidal pět kilo cukru a odjel jsem
na festival do Španělska. Za tři dny se vrátím
a bude to akorát. Vrátil jsem se však za čtrnáct dní a když jsem letěl letadlem, myslím,
že s ředitelem vinařských závodů ve Valticích,
tak mně řekl, že burčák nebudu mít a pogratuloval mně, že vyrobím deset litrů kvalitního octa. Když jsem se vrátil, burčák byl jako
čokoláda, ale časem to sedlo a leželo to tam
až asi do podzimu." Zvědavcům pak řekl, že
se jedná o ocet, oni ochutnali a za dva dny
byl obsah demižónu pryč. Tvrdili, že se jednalo o ohromné víno. Aleš Cibulka pak se
smíchem konstatoval, že chtěl do Toboganu některého z nich pozvat, ale nikdo z nich
prý již nežije...
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Kdo měl zájem, mohl si pod vedením Jana Hrachovského vyzkoušet sabráž sektů.

V PAUZE PROGRAMU JSME MĚLI
MOŽNOST VYZPOVÍDAT ALEŠE
CIBULKU, KTERÝ O SOBĚ TVRDÍ,
ŽE JE BECHEROVKOVÉ DÍTĚ.

Podle příležitosti. Mám rád alkohol, bohužel.
Jsou příležitosti, kdy si dá člověk pivko, kdy
si dá víno a vzhledem k tomu, že jsem vyrostl v rodině dědečka, který byl dlouhá léta ředitelem Becherovky, tak jsem becherovkové dítě. Takže i když jsme byli my sourozenci a sestřenice a bratranci malí, tak nám dědeček dával loka Becherovky ne jako alkoholu, ale bylinného likéru, léku. Dodneška
miluji Becherovku i další bylinné likéry, takže to vše mně chutná. Co je nejstrašnější,
a to vinaři strnou, nevadí mně tyto nápoje
míchat. Klidně si můžu dát během jednoho
večera pivo, víno i tvrdý alkohol. Je to strašné a nechci hovořit, jak je mně příští den.
Nicméně naskytne se příležitost, kdy jdeme
s někým na pivo, pak další otevře dobré vínko a když se končí panákem, nejsem ten, který by se takového závěru neúčastnil. I když je
to strašné, myslím, že to některý vinař udělá
obdobně. Dát si po vínu pivo, nejlépe Plzeň,
tak tomu se decentně říká odkyselení.

Kdyby zde byly tři stoly - s pivem,
vínem či tvrdým - ke kterému byste
zamířil?

Asi to nebude úplně správná odpověď
vzhledem k dnešnímu večeru, ale k pivu.
Ovšem vína mám rád, miluji sušší vína.
Pivo si dám na zapití oběda nebo když
jdu na pivko s kamarády. Ovšem když
jdu na roztomilou decentní schůzku s dámou, nebo na kom mně záleží, nebo
s kým chci probrat nějakou důležitou věc,
dám si vínko. Povědomě cítím, co která
společnost chce.

Takže uznáváte názor, že pití alkoholu je zdravá záležitost, jak uvádí
pan profesor Šamánek. Samozřejmě
v určité míře...
Pan profesor Šamánek je v tomto oboru guru. Samozřejmě jen bych poupravil
míry, které uvádí. Já bych je zdvoj či ztrojnásobil. Pokud řekne pan profesor Šamánek, že chlap může čtyři deci, tak litr není
také úplně špatně. Žádnou odrůdu vína
nepreferuji, v tomto ohledu jsem pokorný Západočech. Becherovka je stále stejná, ale rád si nechám doporučit, jaké víno
je dobré. Ověřil jsem si i u vinařů, že nad
obecná doporučení je lépe upřednostnit, co člověku skutečně chutná a toho si
má užít.
Jiří Eisenbruk

Lisování vína - zkusil jste si to zde
ve Vinných sklepech Lechovice poprvé
nebo jste v tomto oboru zkušený?
Bylo to úplně poprvé v životě. Nikdy jsem
netušil, že je to tak těžká činnost. Nicméně doufám, že jsem se jí zhostil bez ostudy, že jsem to nějak zvládnul.

Jaký to byl pocit - naložit lis hrozny
a pak se pustit do práce a zanedlouho
se dívat, jak z lisu začíná vytékat šťáva?
Jsem absolutní laik. Nicméně když jsem se
díval na všechny záznamy, které mně Honza Hrachovský poslal, tak jsem si říkal, že
to nemůže být nijak složité či namáhavé.
Prostě se něčím točí, nebo se něco mačká, a teče z toho hroznová šťáva. Připadalo mi, že je to velice jednoduché, a s tím
jsem do Borotic přijel, než jsem zjistil, že je
to opravdová fuška. Že každého deci dobrého vína si budu vážit mnohem víc, protože to není žádná legrace.
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PLODY - SAMOSBĚR - SAZENICE
www.jahodarna-vranany.cz
www.prodej-jahod.cz
kontakt : Bc. Milan Hanč, Vraňany 230, 277 07 Vraňany
e-mail : jahodarna@jahodarna-vranany.cz
tel. : 315 691 988 / mob. : 737 703 606

 Vlastní prodejna - celoročně otevřena
 Prodej plodů jahod, sadby, vlastní mošty a džemy
 Zelenina z vlastní produkce - brambory, cibule, dýně,
mrkev, zelí, červená řepa
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Martina Ferencová na tiskové konferenci

pivovarnictví

Projekt Pivo v české společnosti
potvrzuje vyšší konzumaci piva
Český svaz pivovarů a sladoven představil na tiskové konferenci aktuální data z dlouhodobé
studie Pivo v české společnosti připravované Centrem pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM).
Výzkumný projekt „Pivo v české společnosti“ probíhá v CVVM již od roku 2004. Sleduje trendy v množství a frekvenci konzumace piva v dospělé české populaci. Studie
realizovaná na podzim 2017 pracovala
s daty získanými od téměř tisícovky respondentů napříč jednotlivými skupinami dospělé populace v Česku. Podle této studie čeští pivaři loni týdně vypili meziročně zhruba o jedno velké pivo více. Týdenní
spotřeba se tak u nich zvýšila na 8,8 velkých
piv, u žen se mírně zvýšila na 2,3 půllitru.
Podíl žen, které loni pily pivo, se meziročně zvýšil o dva procentní body na 59 procent. Tradiční zlatý mok alespoň občas pije
87 procent českých mužů. Mezi ženami se
v roce 2017 k alespoň občasnému pití piva
přihlásilo 59 procent. Muži se napijí piva
v průměru třiapůlkrát týdně, ženy méně
než dvakrát za týden.

Starší lidé pijí častěji
Ženy týdně vypijí v průměru o něco více
než dva půllitry týdně, stejný parametr
u mužů meziročně vyrostl o jeden půllitr
týdně na necelých devět. K nárůstu podílu
došlo také na obou pólech spektra, tzn., přibylo těch, kteří vypijí nejvýše dvě piva za týden, i těch, kteří udávají konzumaci více
než 14 půllitrů týdně. Podíl v ostatních skupinách se v této kategorii snížil. Průměrná
spotřeba u mužů klesá s rostoucím vzděláním, u žen systematické rozdíly tohoto rázu
v posledních letech pozorovat nelze.

56

Potravinářský obzor

Průměrný počet dnů v týdnu, ve kterých
si konzumenti dají pivo, se pohybuje nad
hranicí tří a půl dne u mužů a nad hranicí
jednoho a půl dne u žen. Současně lze výsledky vyjádřit i tak, že alespoň dvakrát týdně si pivo dá 76 % mužů a 39 % žen (z těch,
kteří pivo vůbec někdy pijí). „Nadále platí, že kromě mužů a žen se další sociodemografické skupiny v počtu dní vzájemně nijak
významně neodlišují; dlouhodobě se pouze
ukazuje, že všechny starší věkové kategorie
pijí pivo o něco častěji, tj. jejich průměr se blíží
spíše čtyřem dnům, než skupina nejmladších
(18 – 29), u nichž se průměr dlouhodobě udržuje na hranici tří dnů v týdnu“, doplňuje Jiří
Vinopal z CVVM.

py, jako jsou piva nefiltrovaná, svrchně kvašená nebo třeba pšeničná. Jen na Dnech českého piva v září loňského roku se sešlo více
než osmdesát pivních speciálů,“ uvádí Martina Ferencová. Posun spotřebitelských preferencí je patrný i z dat týkajících se zájmu
o značku nabízeného piva a loajality k určité značce. Z výzkumu vyplynulo, že mírně pokleslo procento mužů, kteří se pokaždé zajímají o značku nabízeného piva (z 87
na 81 procent). Ženy v tomto ohledu své
chování nezměnily, většinou nebo dokonce pokaždé se o značku piva zajímá 60 procent konzumentek.

Točeného piva se prodává méně

Změna životního stylu
Jak říká výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová, lze dlouhodobě pozorovat, že životní
styl Čechů se proměňuje. Odráží se to v jejich stravovacích návycích i v četnosti společenských kontaktů, které zčásti nahradila virtuální komunikace na sociálních sítích.
Za pozitivní zprávu ale považuje fakt, že obliba piva neklesá. „Češi pivo milují a na tom
se nic nemění. Svědčí o tom boom pivovarů
i nabídka nejrůznějších pivních speciálů, které vycházejí vstříc aktuálním chuťovým preferencím spotřebitelů,“ říká Martina Ferencová
a dodává: „Mnoho pivovarských skupin buduje například úspěšné sítě vlastních franšízových hospod, kde si zákazníci mohou vy-

Varna malého pivovaru

Čepování piva

chutnat pivo z tanku. Tento trend je patrný
nejen u nás, ale také v zahraničí.“

I když mírně vzrostla celková konzumace piva, množství piva vypitého v tuzemských hospodách a restauracích nadále klesá. Celkové výsledky za loňský rok sice ještě nejsou známé, ale z meziročního srovnání za období leden až srpen vyplývá, že pípami proteklo v roce 2017 o 4,2 procenta
piva méně než za stejné období roku 2016.
Naopak o 4 procenta vzrostla spotřeba piva
v off-trade. Z národa s tradiční hospodskou
pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva, které meziročně vzrostlo o téměř 46 procent. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven stojí za tímto trendem zejména nové regulace, které se citelně dotýkají jak živnostníků, tak samotných
konzumentů.

Roste zájem o netradiční piva

Na pití v hospodách
má vliv regulace

Od předchozího šetření posílila o 6 procent skupina mužů, kteří se zajímají o to, jak
a z čeho se pivo vyrábí. „Roste zájem o piva
vyráběná v Česku méně tradičními postu-

Kumulace regulatorních opatření, jež dopadají na živnostníky v restauračním odvětví, se odrazily i ve výsledcích českého
pivovarnictví. Vedle tzv. kontrolního hlá-
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Stáčecí linka

šení a elektronické evidence tržeb jsou
to i regulace hazardu, tzv. protikuřácký zákon, změny pravidel pro provozování restauračních zahrádek či snižování limitů pro uplatnění paušálů pro živnostníky.
„Jsme si plně vědomi společenské nebezpečnosti některých činností, proti nimž
jsou nová zákonná opatření namířena, zároveň bychom však chtěli upozornit na negativní dopady, které má přehnaná regulace na trh,“ říká Martina Ferencová. „Trpí
tím nejen podnikatelé, ale také tradiční česká pivní kultura. Bylo dobrým zvykem se setkávat v hospodách s přáteli, tahle tradice je
teď nahrazována domácí konzumací,“ popisuje Martina Ferencová trend, který by čeští pivovarníci rádi zvrátili.
V segmentu off-trade, tj. piva, které se
prodává v obchodní síti, došlo v České republice k největšímu nárůstu u plechovkového piva. Zvyšující se obliba tohoto balení souvisí s jeho praktičností − oproti lahvi je lehčí, nerozbije se a rychleji se nachladí na správnou teplotu. Zejména v letním
období je plechovkové pivo stále vyhledávanější součástí venkovních pikniků. O necelá 4 procenta vzrostla meziročně obliba
piva i v PET lahvích.

Pivovary reagují novými
investicemi
Pivovary odhalily své investiční plány na letošní rok – z velké části budou rekonstruovat starší systémy a budovy ve svých areálech, investice budou směřovat také do navýšení výrobních kapacit.
Plzeňský Prazdroj ohlásil nákup cylindrokónických tanků. Pořídil si jich deset a stanou se součástí třetí varné soustavy. Její výstavba momentálně probíhá a dokončená
má být v květnu, čímž se výrobní kapaci-

ta pivovaru zvedne na více než 88 000 hektolitrů piva týdně a 3,5 milionu hektolitrů
ročně. Budějovický Budvar bude investovat 600 milionů Kč zejména do nového logistického centra, do větší kapacity stáčírny plechovek a do stavby ležáckých sklepů. Kapacita plechovek by poté měla vzrůst
o 40 procent. Kromě toho letos Budvar začne stavět budovu cylindrokónických tanků a objekt pro instalaci další linky na plnění lahví.
Staropramen chystá několik výrobních
investic, tou aktuální je investice do speciálních obalových technologií v řádu několika
desítek milionů korun, jež souvisí se zahájením licenční výroby amerického ležáku Miller Genuine Draft, s jehož prodejem v Česku se ale zatím nepočítá. Pivovary Heineken
budou soustředit investice do oblasti zvýšení efektivity, nadále má pokračovat obměna zastaralého majetku.

Investovat budou i menší
pivovary
Investice se netýkají pouze největších hráčů
mezi pivovary, i menší stáčírny piva chystají milionové investice do různých sfér svého
působení. Pivovar v Rakovníku, jenž vyrábí
pivo Bakalář, se investičně zaměří na oblast
techniky a technologie do dovybavení stáčecích linek a do řídicích systémů. U pivovaru Bernard putovaly loni investice zejména do nového plniče lahví a rozšíření varny.
Vyšplhaly se zhruba na 90 milionů Kč a letošní investice jsou naplánovány v podobném rozsahu. Plánuje se rekonstrukce mladinové pánve, včetně brýdového hospodářství, rekonstrukce kotelny a zprovoznění parního kotle, vodovodní přivaděč a plnič sudů pro speciální piva.
Text a foto Bohumil Brejžek

Potravinářský obzor

57

pivovarnictví

České pivo
je v Rusku pojmem
Roční spotřeba 143 litrů piva na hlavu v posledních
letech stagnuje. Je zřejmé, že nástupem ciderů,
širokého sortimentu vín včetně sektů a dalších nápojů
se již spotřeba piva (hlavně sudového) nezvýší. Svojí
roli sehrála i různá restriktivní opatření s přímým
a rychlým dopadem na hospody. Trh pivem kromě
nadnárodních korporací plní i obnovené regionální
pivovary a minipivovary.

Marek Jeník

Všechny tyto souvislosti si podle názoru
Martiny Ferencové, výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven, uvědomuje již celá řada pivovarů, které se orientují na export piva do zemí EU, mimo EU
i do zemí třetího světa. Jak zvýšit dosud
plně nevyužitý exportní potenciál vývozu piva do Ruské federace, tím se zabývala
únorová tématická konference
„Podpora exportu Českého piva – destinace Rusko“.

Piva, chmele a sladu se ruské
sankce netýkají
To, že se v únoru jednalo o exportu Českého piva do Ruské federace není náhoda.
Rusko je zemí mimo EU, kam putuje České pivo nejčastěji. Bohužel svého vrcholu
(250 tis. hl ) dosáhl již v roce 2014. Na jeho
pokles měly neblahý vliv protiruské sankce, i když nemají přímý vliv na komodity
slad, pivo a chmel. V roce 2016 celkový výstav piva v ČR vzrostl o 1,9 % na rekordních 20,5 milionů hektolitrů piva. Jeho export meziročně vzrostl o 4,5 %. Česká republika byla v roce 2016 v pořadí 10. největším exportérem piva na světě. Celkem
bylo vyvezeno 4,4 milionů hektolitrů piva.
Největšími exportními trhy jsou Slovensko,
Německo, Polsko, Švédsko a Velká Británie.
Významnou roli v proexportní podpoře exportu piva sehrává i ministerstvo zemědělství . Hlavními nástroji jeho proexportní politiky jsou především služby zemědělských
diplomatů.

Doporučení zemědělské
diplomatky
„Byznys v Rusku je o dlouhodobých kontaktech, přátelství, dobrých referencích i množství společně vypité vodky“, říká Nikola Hruš-
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Martina Ferencová

Nikola Hrušková

ková, zemědělská diplomatka, pracující
na zastupitelském úřadě v Moskvě. Zásadní je osobní kontakt, opakovaná jednání,
ochota věnovat obchodu určitý čas, pozvání partnerů do Česka, svého podniku. Nikdo nemůže čekat, že do Ruska přijede jednou a bude rovnou podepisovat kontrakt.
Podle zkušeností Nikoly Hruškové se pivo
v Rusku nachází v poměrně složité situaci.
K hlavním příčinám jeho postavení patří boj
proti alkoholismu a překlasifikace piva z kategorie potravin do alkoholu, omezení reklamy na alkohol (s výjimkou významných
sportovních událostí), zdražení piva v roce
2015, propagace nealkoholického piva.
Průměrná spotřeba piva v Rusku je 59 litrů
na osobu a rok. Vstup na trh je zde kromě
logistiky, proclení, DPH a marže administrativně náročný. Koncová cena piva je 4 – 5 x
vyšší než v České republice.

ké pivo, které získalo 18 pivovarů a více
než stovka značek. Jde totiž o to, aby nebyl za české pivo označován výrobek vyrobený v České republice netradičními
metodami, nebo vyrobený tradičními metodami, ale v zahraničí. Bohužel v Rusku
na dobré pověsti českého piva parazitují
takové značky jako Zlatá Praha, Praha, Žatecký Gus a jiné, vyráběné v Rusku.
Přitom je zvláštní, že falšování se děje
pouze u českého piva, ale ne u německých piv.

České pivo
Důležitost v exportní politice státu hraje i chráněné zeměpisné označení Čes-

Nejperspektivnější oblasti
Nejperspektivnějšími se jeví oblasti
na jihu evropské části Ruska, jako například Krasnodarský kraj, Rostovská oblast,
Voroněžská oblast, Baškortostán, Stavropolský kraj. Výzvou mohou být i některé regiony v asijské části Ruska. Česká republika má v Rusku dobré jméno, dobrý zvuk a tradici. Navíc pokud se českým
výrobcům podaří dostat se do Ruska, téměř automaticky se jim otevírá trh dalších
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Jan Dubec

klad 1 418 tun sladu, 2 000 hektolitrů piva
nebo 12,8 tun chmelu. V České republice pojišťuje EGAP přibližně 10 % veškerého exportu mimo EU. Spolupracuje se
všemi bankami na českém trhu poskytujícími exportní financování. EGAP pojišťuje vývozcům faktury už od 100 000 Kč.
Rusko představuje 22 % všech jeho operací. Případní zájemci najdou informace
na www.egap.cz.
Závěrem lze konstatovat, že český trh je
pivem nasycen. Pivovarům, ale i firmám
které se věnují pivovarnické technologii, nezbývá nic jiného, než se soustředit
na export. Ruský trh je nám blízký a bez
jazykové bariéry.
Michal Vokřál

zemí celní unie – Běloruska, Kazachstánu,
Arménie a Kyrgyzstánu. Za zajímavou příležitost považuje zemědělská diplomatka export technologií, který je stabilně silný. Bohatí Rusové rádi otevírají vlastní restaurace, do kterých umisťují minipivovary. Současným trendem je tlak na lokalizaci. Je však třeba přiznat, že i na poli exportu technologií do Ruska existuje velká
konkurence nejen mezi českými, ale také
zahraničními firmami.
Zájemcům o ruský trh pivem a technologiemi Nikola Hrušková doporučila tři
veletrhy:
 Beviale Moskva ( 27.2.- 1.3.2018)
 Pivo Soči ( 22. – 24.5.2018 )
 Moscow Brew Expo – Big Draft Day
(26. – 27. 5. 2018)
Výraznou pomocí případné účasti je dotační program ministerstva zemědělství
pro individuální účast na veletrzích (podrobnosti viz na www.eagri.cz – proexportní okénko, veletrhy, výstavy).

Co ještě zaznělo na konferenci
Podle Marka Jeníka z České obchodní
banky export v oblasti pivovarnictví je
pozorovatelný od roku 2012, kdy začal
velký boom minipivovarů nejen v ČR, ale
i do zahraničí. Z pohledu této státní banky, která je zaměřená pouze na export,
nejde pouze o technologie, ale o komplexní podporu oboru. Segmentem jejích
obchodních případů jsou malé a středně
velké firmy. Až 70 % pracovního času banky představuje poradenská činnost klientům jak z kategorie výrobců, tak i obchodníků. Spolehlivým partnerem českého exportu je také Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP),
kterou představil Jan Dubec. S podporou EGAP se vyvezlo do zahraničí napří-
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Na domácím
vaření piva
se neušetří
PTÁTE SE –
ODPOV

V minulém Potravinářském obzoru
jsme přinesli názor jednoho
z řady zástupců Cechu domácích
pivovarníků, Ing. Martina Urbana.
Jeho vyprávění o „vaření piva v malém“ zaujalo
řadu z vás čtenářů a na dva vybrané dotazy, co
jste zaslali, jsme od zmíněného pivovarníka dostali
následující vyjádření, co přinášíme.
Je finančně výhodné si vařit doma
pivo?
Pokud budu počítat pouze náklady na suroviny, tak ano - půl litr ležáku plzeňského
typu nebo pšeničného piva uvařím zhruba
za 5 až 10 Kč. A např. oblíbený American IPA
vyjde, zejména vzhledem k vyšší jednotkové ceně originálních chmelů a množství,
kolik je jich na tento bohatě chmelený pivní styl potřeba, na 20 až 30 Kč za pivo. Zmíněné částky jsou tedy zhruba poloviční, než
za kolik lze pořídit pivo z průmyslového pivovaru nebo minipivovaru. Jenže to jsme
nezapočetli náklady na dopravu/poštovné,
spotřebu energií a ani jakési pomyslné “odpisy” pivovarnického vybavení. Základní vybavení lze pořídit sice za pár tisícovek, ale
když tomuto koníčku člověk propadne, tak
přikupuje, upgraduje a rozhodně není žádnou výjimkou, když se investice do vybave-

sí. I když dělení piva podle stupňů se podle všeho mimo Československo příliš nepoužívalo, jsme právěm hrdi na tohoto chemika. Dnes se již pivo na etiketách neoznačuje
stupňovitostí (hutností), ale podle obsahu
alkoholu. Stupňovitost vyjadřuje množství
kvasitelných látek, takže přibližně odpovídá procentům alkoholu (desítka – 4 %, dvanáctka – 5 %). Tím, že se pivo vykvasí „nadoraz“, lze však získat pivo s vyšším obsahem
alkoholu, a tak ušetřit na původní surovině
– na úkor plnosti chuti ovšem. Nové označování piva procenty alkoholu je tedy pro
výrobce vlastně výhodnější. A co ještě dodat k Ballingovi přece jen závěrem? Také vynalezl sacharometr.

ÍDÁME

ní nasčítá na několik desítek tisíc korun. A to už se při výstavu
max. 200 l piva za rok jen tak do výrobních
nákladů „neodepíše”. Kdybychom k tomu
připočetli i cenu práce (což je samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o hobby - nesmysl) a investici citovou, tak je doma vyrobené pivo tím nejdražším pivem na světě:-)

Lze pozorovat v domácím pivovarnictví nějaké trendy?
Jako hlavní trend vnímám to, že domovarnická komunita se, i díky publikační činnosti Cechu domácích pivovarníků, stává v průměru edukovanější. Dále jsou u nás čím
dál lépe dostupné různé suroviny a vybavení, a mám pocit, že už je tu méně takového toho „šmudlání” a nahrazování něčeho něčím. A pokud se mám zmínit o trendech z hlediska toho, co se nad rámec „klasiky” objevuje za piva, tak ta progresivnější
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S tímto označením a v závorce ještě s uvedením zkratky IPA se prezentuje chmelený
styl piva v širší kategorii piv zvaných Pale
Ale, tedy světlých svrchně kvašených piv.
Poprvé byl termín „India Pale Ale“ použit
v roce 1829 v reklamě vydané v Sydney Gazette a New South Wales Advertiser. Toto
pivo se dříve také nazývalo Pale Ale vařené pro Indii, India Ale, pale India Ale nebo
vývozní pale India ale. Jeden druh takového piva se nazýval October beer, tedy říjnové pivo, a šlo o světlý, velmi chmelený druh.
Když se takové pivo uvařilo, nechalo se pak
ještě dva roky zrát.

Limitovaný speciál z čerstvého
chmele se již čepuje
Ve vybraných restauracích v České republice i v dalších osmi zemích v těchto dnech začínají narážet sudy s limitovanou várkou speciálního piva BUD
STRONG. Pivní lahůdka byla uvařena loni 28. srpna z čerstvě sklizených
chmelových hlávek Žateckého poloraného červeňáku. Limitovaná edice

Ing. Martin Urban s vlastním pivem

část domovarníků a komerčních pivovarů,
reflektuje to, co je „in” v řemeslném pivovarnictví ve světě. Zde vnímám hlavně 3 trendy. Prvním je dozrávání, zejména tmavých,
piv na dřevě, v případě komerčních pivovarů v dřevěných sudech (tzv. barrel aging).
Druhým trendem jsou ejly v New England
stylu, tj. velice zakalená, ovocně šťavnatá
piva, která zdánlivě připomínají džus - ovoce však neobsahují a jejich složení většinou neskýtá nic jiného než tradiční pivovarské suroviny - vodu, sladované a nesladované obiloviny, chmel a kvasnice. A třetím trendem jsou pak kyselá a divoká piva,
při jejichž výrobě je kromě pivovarských
kvasinek cíleně využíváno bakterií mléčného kvašení a nebo divokých kvasinek rodu
brettanomyces. To jsou mikroorganismy,
které by v řadě běžných pivních stylů představovaly nežádoucí kontaminanty. Výsledkem zmíněných trendů jsou často skvělá,
zajímavá, přímočará i komplexní piva.

Je libo desítku nebo dvanáctku

Chmel, jedna z ingrediencí
a to nejpodstatnějších

Víme, co značí India Pale Ale

To, že pivo může mít různou stupňovitost,
ví v ČR snad každý. Že u zrodu této jednotky stál v 19. století chemik Karel Napoleon
Balling z Pražské polytechniky, už zase tak
známá věc není. V sobotu 17. března uplynulo od úmrtí této významné postavy české vědy a pivovarnictví 150 let. Toto výročí sice až na nepostřehnutou výjimkou
naše sdělovací prostředky nezaznamenaly,
pro nás je ctí vzpomenout význačných veličin, co s naší pivní kulturou velmi souvi-
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piva BUD STRONG dozrávala ve sklepě
180 dní. Má stupňovitost 16 a obsah alkoholu 7,5% obj.

Velikonoční „živé“ pivo ze Svijan
s roční kapacitou sto milionů plechovek
Pivovar Svijany oficiálně
uvedl v těchto dnech
do plného provozu novou
automatickou stáčecí linku
s roční kapacitou až sto
milionů plechovek.
Jako první český pivovar na ní stáčí do plechovek „živé“ pivo bez pasterizace. U slavnostního rozjezdu linky za 100 milionů Kč
byli její kmotři - olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek, liberecký hejtman
Martin Půta a starosta Svijan Petr Felkner.
Slavnost doprovodila i mimořádná výstava
fotografií Františka Dostála. První šarže půllitrových plechovek s nepasterovaným Svijanským Mázem 11 % nese speciální velikonoční motiv a je již v prodeji. Od 21. března pivovar dodává prakticky už jen plechovky s nepasterovaným pivem, stejně jako je tomu
od roku 2000 i v případě sudového a lahvového balení piva ze Svijan.
Dvoustranu připravila Eugenie Línková
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veletrh

Litevské uzeniny

I tento velký výběr oliv byl
u francouzských vystavovatelů

Bulhaři jako partnerská země veletrhu se
na slavnostním večeru představili národními tanci

Grüne Woche
Přehlídka mnoha trendů ve vývoji zemědělské a potravinářské
produkce. V druhé polovině ledna od 19. do 28. 1.
se v Berlíně konal jeden z nejznámějších světových
zemědělsko-potravinářských veletrhů Grüne Woche.
Letos se jej zúčastnilo 1 660 vystavovatelů ze
66 destinací. Partnerskou zemí bylo Bulharsko
s mottem „Sluneční aroma“, což je příznačné
pro sluncem dopované plody ovoce, zeleniny, ale i vína a dokonce i lístků růží. Z nich se
v této přímořské zemi na velkých plantážích
sklízí okvětní lístky a vyrábějí se z nich likéry,
víno, kosmetika a vynikající džemy.
V oficiální zprávě tamního tiskového oddělení se konstatovalo, že se opět letos
na výstavu vrátily země jako je Japonsko,
Rusko, Švédsko, ale i Slovensko a poprvé se
prezentoval Katar. Učast České republiky se
bere jako samozřejmost, nechybíme se svou
českou vesničkou stánků v podobě staročeských domků už po řadu let. Veletrhu se zúčastnil ministr zemědělství Jiří Milek a v Berlíně jednal se svými protějšky z Bulharska,
Chorvatska, Saska, Slovenska, Slovinska, Polska a Ruska, a sešel se s komisařem Evropské
komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

vila i firma Svoboda, specializovaná na tuto
českou specialitu od roku 1993. Ochutnávat se chodilo i do prostor řemeslného minipivovaru Bizon z Čižis na Plzeňsku, o jehož
svrchně kvašená piva typu ALE byl neméně
velký zájem jako o Budvar.

Na českých stáncích nechybělo ani
letos pivo, trdelník nebo dobroty
z rakytníku

Němečtí farmáři slaví vzestup
v produkci a modernizují

Pod patronací českého Ministerstva zemědělství letos na veletrhu vystavoval kromě
jiných národní podnik Budějovický Budvar,
firma Indiana s.r.o., která se specializuje
na výrobu sušeného masa, významný producent ovocných destilátů ve střední Evropě Rudolf Jelínek, a.s. a rodinná firma Pavel
Cvrček zaměřující se především na zpracování rakytníku. Nebo firma Precimat s.r.o s výrobou trdelníků. Zájem návštěvníků si získal
také Marcel Gregor, který včelaří se 60 včelstvy v moderních úlech na pomezí Polabí a Žďárských vrchů. S mnoha druhy těst
na výrobu knedlíků se na veletrhu předsta-
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Děti v bio hale se mohly zúčastnit pečení

Nechyběla ani nabídka pro
vegetariány a vegany
Dá se říci, že každý z návštěvníků, co se přišel
pokochat obrovskou nabídkou různých národních jídel a nápojů, prohlédnout si haly
s květinami, ale i zahradními domky a vše, co
k této činnosti patří, pokochat se přehlídkou
mnoha plemen skotu, prasat, ale i ovcí a koz
a nebo se naopak chtěl seznámit s nejmodernějšími trendy bio produkce a vegetariánského až veganského stravování, musel navečer
odcházet z Grüne Woche nejen pln zážitků,
ale i zcela zničený dlouhou poutí napříč halami a všemi těmi ochutnávkami a i vůněmi.

Každý z pavilonů byl něčím specifický a zejména německé spolkové země nabízely jakýsi průhled do jejich zemědělství a potravinářství. Jak na veletrhu prezentoval současné trendy v této oblasti národního hospodářství Joachim Rukwied, prezident Německého svazu sedláků (DBV), po krizových letech 2015/16 se od loňska tento sektor opět ve své produkční schopnosti zvedl
a nyní se hodně investuje do rozvoje chovu
skotu, modernizují se stáje a totéž platí o halách s výkrmem vepřů. Jdou na to velké národní dotace a dochází k většímu rozmachu
odvětví. Nový kabát dostávají nejen samotné stáje, ale cíleně se v tomto oboru využí-

Francie i letos nabízela své uzenářské dobroty a sýry

vá i digitalizace. Jí patří i velká pozornost německého Svazu farmářek, které se v poslední době cíleně zaměřují na mladé manželky
farmářů, které i během mateřské dovolené
mají zájem pracovat a to alespoň na menší úvazek. To jim právě umožňuje práce
na počítači a tak se jejich vzdělávání v tomto oboru věnují různé kurzy a ve spolupráci
se svazem i některé vysoké zemědělské školy a univerzity. A tak zatímco dříve se maldé maminky mohly ve volném čase věnovat zavařování, šití nebo pletení a háčkování, dnes je to činorodost zcela jiného kalibru.
Přitom se ale ženy farmářů i nadále představily na veletrhy právě i svými výpěstky nebo
specialitami farmářské kuchyně, či určitými
Až uměleckými výtvory. To k farmaření patří
a je jen dobře, že ani nejmodernější technika včetně zmíněné digitalizace tradici nepotlačuje, jen víc dokáže šetřit čas a zpřehlednit činnost farmářů.
Návštěvnost Grüne Woche byla i letos velká a branami výstaviště během veletrhu prošlo více než 400 tisíc lidí mnoha národností.
Eugenie Línková
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zdravá výživa

Tomáš Kořínek: Všechny
naše šťávy a přesnídávky
jsou vhodné pro celiatiky
Když se řekne stoprocentní
ovocné šťávy, většinu
našich zákazníků napadne
Ovocňák. To jsou ty
nejzdravější nápoje, které
znají jak děti ve školách,
tak pacienti v nemocnicích
a jsou běžně nejen
v supermarketech, ale lze
si je i objednat s dovážkou
až do bytu. Vyrábí je firma
TOKO Agri a.s. a její obchodní ředitel
ing.Tomáš Kořínek k nim prozradil víc během
rozhovoru.
Vystavovali jste na veletrhu Salima
v Brně. O jaké vaše nápoje je největší zájem?

a čím dál více se zmiňují
benefity tohoto ovoce a zeleniny.

Ano, na této výstavě jsme byli a to ve spolupráci s Agrární komorou. Pokud jde o zájem, dá se říci, že ty nejjednodušší a nejrozšířenější chutě jsou stále ty nejpoptávanější, takže sem můžeme zařadit třeba jahody nebo hrušky. Letos je ale vidět také
enormní zájem o šťávy s větším zdravotním aspektem jako například Jablko-Červená řepa nebo Jablko-Rakytník. To dříve tolik nebylo, ale asi roste osvěta lidí

Máte čisté ovocné šťávy
i pro celiatiky, v čem jsou jiné než
ostatní?
Ano, všechny naše šťávy a přesnídávky
jsou vhodné pro celiatiky. U šťáv to není až
takový problém, ale u přesnídávek (pyré)
by měli být klienti ostražitější. Levní výrobci totiž mají v oblibě pyré trochu šidit
a místo pasírování ovoce, používají šťávy nebo různé ředěné protlaky, u kterých
si ke správné hustotě pak musí pomoci nějakým zahušťovadlem.
A to je dnes hlavně škrob. Těch
je velká spousta a obvykle se
používá levný pšeničný škrob.
Samozřejmě lze využít jiný
a nebo bezlepkový pšeničný
škrob, ale to se obvykle už spotřebitel ze složení nedozví. My jsme
zastánci toho, že se potraviny mají
dělat poctivě a proto my ovoce pasírujeme, tím vzniká hustá kaše
plná vlákniny a nemusíme si tak
vůbec škroby pomáhat!

ci mohou ochutnat? A co farmářské
trhy, kde všude během roku jste?

kolik je denní maximální množství, co by měl člověk zkonzumovat, aby právě
nenabíral na váze?

je hodně cukru. Výživová pyramida dnes
doporučuje, abychom denně konzumovali
5 porcí ovoce a zeleniny (1 porce = 200 g),
a z těchto 5 porcí by 3 měla tvořit zelenina. Důvodem je právě vysoký obsah cukru
v ovoci a proto by se ovoce mělo jíst hlavně v první polovině dne, kdy potřebujeme
tělu dodat energii, nebo při sportu a nebo
po něm. Tzv. doporučená denní dávka pro
dospělého jedince je 90 g všech cukrů, což
se rovná asi 15 kostkám cukru. Pro před-

stavu, 100 ml našeho ovocného moštu má
asi 13 g cukru, takže kdo má velkou žízeň,
lehce si to naplní. Druhým faktem ale je,
že hodně záleží na tom, jak žijeme a také
na našem věku. Lidé, kteří nic nedělají by
se měli samozřejmě hlídat, zatímco aktivní a sportující nebo děti, potřebují příjem
samozřejmě větší a obecně s konzumací moštů a pyré dle chuti nemají problém.

Na jakých letošních výstavách vaše
výrobky ještě uvidíme a návštěvní-

Teď kromě Salimy proběhl také veletrh
zdravé výživy v Praze Biostyl, po něm Techagro v Brně. Poté už začnou farmářské
trhy a letní akce, které se většinou připravují až tak v květnu, ale obecně nás bude
vidět jak v Praze, Brně, Hradci Králové, tak
třeba i v lázních Luhačovice, které máme
hned pod kopcem. Je pro nás důležité,
abychom byli v kontaktu s konzumentem,
mohli mu náš produkt představit a hlavně
samozřejmě nechat ochutnat.
Eugenie Línková

Toto je hodně ošemetná otázka, protože každý jsme jiný, ale pokusím se to trochu zobecnit. K čistým ovocným šťávám
a k pyré by měl člověk přistupovat stejně
jako k ovoci. Tedy počítat s tím, že obsahu-

Čím dál více lidí si tak zvaně
hlídá váhu a i hroznového cukru
se bojí, aby neztloustli. Ve vašich
nápojích samozřejmě řepný cukr
není, je tam čistá fruktóza, přesto
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ovocnářství

Ekofrukt Slaný
připravuje restart
tyčinek Twiggy
Velký rozvoj ovocnářství na Slánsku se datuje
od 70. let minulého století, kdy tehdy ještě Státní statek
Zlonice n. p. měl kolem 550 ha sadů. Po různých majetkoprávních přesunech na začátku 90. let minulého století pak
vznikla privatizací v roce 1993 firma EKOFRUKT Slaný. Tato
česká rodinná ovocnářsko-potravinářská firma navazující
na tradice pěstování ovoce na Slánsku patří k významným
pěstitelům ovoce v České republice.
Je tradičním výrobcem müsli tyčinek,
které pod značkou Twiggy dodává
zákazníkům v České republice
i v zahraničí již od roku 1992.
Na letošním největším evropském veletrhu biovýrobců Biofach v Norimberku a poté
na Potravinářském veletrhu Salima v Brně
jsem se potkal se zástupcem firmy Ing. Tomášem Richtrem a využil jsem příležitosti
k rozhovoru.

Jste rodinná firma, vy už jste 3. generace, kolik máte zaměstnanců? Máte
cca 200 ha sadů, co vše je tam kromě
jablek?
Máme okolo 80 stálých zaměstnanců, v našem regionu jsme jedním z velkých ovocnářských podniků. Zejména na sklizeň ovoce zaměstnáváme agenturní pracovníky. Pokud je to možné preferujeme pracovníky ze
Slaného a okolí, těch je ale minimum. V sadech pěstujeme hrušky, třešně, meruňky,
višně, majoritní jsou jablka. Pěstujeme i jablka v bio kvalitě. Vyrábíme jak bio tyčinky, tak
tyčinky konvenční, do kterých používáme
vlastní sušená jablka. Pro rozšíření sortimentu jsme začali dodávat na náš trh také balená
sušená jablka a čerstvá krájená jablka s prodlouženou trvanlivostí.

Loni byl pro ovocnáře špatný rok, přišly mrazy pak sucho, jaká byla úroda?
Rok nebyl ideální, protože část úrody zmrzla a co přežilo, to poničily kroupy a do toho
ještě sucho. Máme naštěstí ve většině sadů
kapkovou závlahu. Problémem je, že naši
největší zákazníci nevezmou ovoce, které
má třeba jen mírné oděrky od krup. V posledních letech investujeme u všech nových
sadů do protikroupových sítí a používáme
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protimrazové svíce. Do nového sadu třešní jsme vybudovali protidešťovou ochranu,
která zabraňuje praskání třešní před sklizní.
Letos zprovozňujeme protimrazovou ochranu květů pomocí vodní mlhy. Toto vše je
však finančně velmi náročné a my jsme proto dost závislí na dotacích. Když již několik let po sobě není normální úroda, tak se
špatně investuje. Velkou pomocí jsou proto
pro nás dotační programy Mze a SZIF. Díky
nim nakupujeme techniku, ale můžeme se
i propagovat na veletrzích. Nebyli bychom
schopni dát běžné sazby za účast na velkých
potravinářských veletrzích jako SIAL Paříž,
Anuga Kolín n.R., Grune Woche Berlín, Biofach Norimberk apod.

Potkali jsme se na českém stánku
na Biofachu, mělo to pro vás zásadní
význam, získali jste zákazníky z ciziny?
Budete někam vyvážet?
Na BIO Fachu jsme získali řadu zajímavých
kontaktů, teď už je to jen nás, jak je využijeme. Účast hodnotím proto pozitivně. Naše
tyčinky pod značkou TWIGGY vyvážíme
do zahraničí pouze minimálně a to chceme
změnit. V minulých letech jsme se zaměřili
na privátní značky, které vyrábíme od Finska
po Chorvatsko.

Uvažujete o zvýšení výroby pod
značkou Twiggy?
Chceme restartovat značku Twiggy. Je to náš
rodinný poklad. Zaslouží si to s ohledem
na historii, byla to jedna z prvních značek, co
lidé v ČR znali. Je to extrémně těžké, hodně

Stánek Ekofrukt na Vinobraní na Pražském hradě
Sady a závod

Co chystáte do budoucna?
Doprava jablek

Ing. Richtr na Salimě ve stánku Ekofruktu

dejnu, kde chceme prodávat nejen vlastní, ale i regionální potraviny. U místních výrobců si necháváme vyrábět jablečný mošt,
a odebíráme česnek, zeleninu, zelné saláty
a vína a piva z místních vinařství a pivovarů. Rozjelo se to dobře a jsme rádi, že můžeme propagovat také ostatní místní pěstitele
a výrobce, které máme na tabuli v prodejny
všechny vyjmenované.

Dodáváte ovoce a tyčinky do řetězců?

Sad s ochrannými sítěmi

Ovoce dodáváme do několika obchodních
řetězců, tyčinky pod naší značkou ve velkém do řetězců nedodáváme, pouze lokálním velkoobchodům. Je to důsledek toho,
že jsme svojí značku zanedbali na úkor privátních značek.

práce, objíždění veletrhů abychom se dostali do povědomí. Třeba tady od Salimy si hodně slibuji.

Jaké máte technologické vybavení, skladovací haly, pro co máte certifikáty?
Jsme členy Ovocnářské unie ČR – OU ČR
a členy Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) a máme právo používat
ochranou známku tohoto svazu. Dále máme
certifikát GLOBALG.A.P., IFS, BIO, Český med
a ocenění KLASA. Veškeré naše ovoce prochází po celou dobu pěstování pravidelnými
kontrolami a rozbory, zejména ke stanovení
optimální doby sklizně. Tím zajistíme nejen
dobré chuťové a nutriční hodnoty ovoce, ale
i jeho předpoklady k dlouhodobému skladování v našich skladovacích boxech vybavených ULO technologií (Ultra Low Oxygen),
která zajišťuje odčerpávání kyslíku až na hranici 1-2% a nahrazuje jej dusíkem. Tento poměr kyslíku a dusíku zastavuje zrání ovoce a zabraňuje hnilobným procesům v ovoci. Zároveň tato technologie udržuje hladinu CO2 při uskladnění na hladině 1-2%. Úkolem této technologie je tedy udržovat ideální stav 1% O2, 1% CO2 a teplotu cca 1 °C. Kapacita našich skladů je kolem 4 000 t ovoce. Třídicí linky na jablka a hrušky používají tzv. mokrou cestu, kdy jsou plody vyklápěny do vody, aby se zabránilo jejich poškození. Celou další cestu plodů třídicí linkou řídí
počítač a třídička je schopna odlišit jednotlivé plody podle barvy. Na balicích linkách
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Dodáváte do e-shopu a máte svůj
e-shop?

Otevření prodejny – plakát

jsme schopni zabalit a upravit ovoce dle požadavků zákazníků do nejrůznějších druhů
obalů např. do plastových odnosných tašek,
odnosných sítí, skládaných jablek a hrušek,
plastových vaniček apod.
Loni jsme úspěšně vyzkoušeli technologii tzv. „Smart Fresh“. Ve skladovacím boxu
se ve vodě rozpustí tablety netoxické látky
MCP (1-methyl-cyklopropen), která se pak
ve formě plynu váže v ovoci na vazebná místa etylenu a tím inhibuje. Když otevřete box
s ovocem, tak je nutné ho nejlépe do měsíce
prodat, takto se doba prodlužuje až na 3 měsíce. Tato metoda je poměrně drahá, nicméně účinná. Úroda ovoce v posledních letech
je u nás velice špatná, takže čím déle ovoce
vydrží, tím lépe.

Dříve jsme měli vlastní e-shop, který
zanikl, letos chceme otevřít nový. Nechali jsme si také vyrábět vlastní jablečný mošt
a cider. Také čekáme první dodávku hruškovice, kterou jsme si nechali vypálit v místním lihovaru.

Pracujeme na vývoji nových druhů tyčinek,
abychom se přizpůsobili posledním trendům, protože vývoj nám trochu utekl. Plánujeme rozšířit ovocné sady, zejména v BIO
odrůdách na sušení a výrobu moštu. Zkoušíme také novou výrobní linku na tyčinky. Našim hlavním cílem je restart značky
TWIGGY.

Jak dlouho pracujete ve firmě?
Ve firmě pracuji od listopadu loňského
roku. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit. Když
vidíte sady, krásné okolí, děláte s přírodou,
tak mne to hrozně nabíjí.
Firma vybudovala v roce 2012 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
Přemyslovské střední Čechy a za podpory
SZIF z Programu rozvoje venkova naučné stezky přes ovocné sady nebo po jejich
obvodu. Tři stezky kopírují částečně staré původní stezky našich předků. Součástí stezek jsou i 4 odpočinková místa s informačními tabulemi přibližujícími historii i současnost českého ovocnářství. Firma se také podílela na vybudování via
ferraty na Slánské hoře ve Slaném, která
si brzy získala velkou popularitu.
Text a foto: Jaromír Hampl

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
Trojanova 1566, 274 01 Slaný
Tel.:312 500 410, Fax:312 527 493
E-mail: ekofrukt@ekofrukt.cz

Četl jsem, že máte novou prodejnu,
budete prodávat i cizí výrobky?
Loni v listopadu jsme po mnoha letech znovu otevřeli v našem areálu podnikovou pro-
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Hořčice patří mezi důležité meziplodiny

bio potraviny

Superpotraviny znali již
za dávných časů naši prapředkové
Superfood hýbe gastronomickým světem. Potraviny s mimořádným obsahem živin se
předhánějí ve výčtu účinků na naše zdraví. Mnohé překvapí, že superpotraviny nemusí být
jen exotické plody dalekých zemí. My jsme v českých a moravských luzích a hájích, nejlépe
ale na polích, měli tak zdravé plodiny, že se i největší nuzáci dožívali vyššího věku s dobrým
zdravím. Tehdy se tomu říkalo zdravý kořínek a ten jim pomáhaly udržovat právě všechny ty
pohanky, jednozrnky, špaldy a mnohé z řady dnes tak prazvláštně nazývaných jako superfood.
ekologické zemědělce je jediným intenzifikačním faktorem udržovat a zvyšovat úrodnost půdy.

O jejich návrat na naše stoly se bezesporu
zasloužil ještě před rokem 1990 ing. Martin Hutař, zakladatel a majitel dobře známé společnosti PROBIO. Firma se nachází ve Starém Městě okresu Šumperk, kde
provozuje i dva bio mlýny, kde se všechna ta semena s obrovskou výživovou hodnotou zpracovávají. O svém hájemství nám
ing. Martin Hutař prozradil víc v rozhovoru.

Prozraďte nám, kolik druhů a odrůd těchto zdravých obilnin a ostatním
plodin v bio kvalitě pěstujete.
V našem osevním sledu pěstujeme pšenici špaldu, pšenici setou, červenou pšenici,
ječmen, oves nahý, hrách setý, pelušku, jetel inkarnát, pohanku, zkoušíme pěstovat
čirok. Některé plodiny pěstujeme na osivo. Společník pan Urbánek, který má farmu na povel, nám někdy nadává, že děláme hodně hromádek. Je pravda, že to komplikuje sklizeň. Na druhou stranu, protože
jsme také producenti bioosiv, tak si chceme
odrůdy „osahat“ a vyzkoušet.

Sídlo firmy se nachází ve Starém
Městě na severní Moravě. Plodiny ale
rostou na úrodných polích jižní Moravy. Jak se tam bioprodukci daří? A pěstujete pouze bio?
Na naší farmě ve Velkých Hostěrádkách
o výměře 367 ha orné půdy, která je od roku
2010 celá ekologická, se celkem daří. Bohužel sucho, které tuto oblast postihuje, v loňském roce snížilo významně výnosy většiny
plodin. Přitom porosty vypadaly velmi nadějně. Problémem byly vysoké teploty, které zkrátily dobu květu i opylování a tím pádem snížily výnos většiny plodin. Podobná situace byla v roce 2012. Věřím, že jsme
si na několik roků smůlu vybrali a letošek
dopadne lépe. Na farmě řešíme problémy
s erozí, nedostatkem statkových hnojiv, kte-
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Martin Hutař se špaldou

ré nahrazujeme pěstováním různorodých
meziplodin na zelené hnojení apod. Asi nejúčinnějším protierozním opatřením je vrstevnicové obdělávání půdy. Mám radost,
že každým rokem se stav polí zlepšuje. Pro

V sedmdesátých letech kdy jsem studovala na vysoké zemědělství, jsme
v předmětu rostlinná výroba prakticky
neměli nic o pěstování pohanky, špaldy, pšenice jednozrnky, za to jsme věděli moc dobře, kde se u nás kolem Kolína pěstuje vyšlechtěná pšenice Mironovskaja a jaké má výnosy. Co bylo
hlavním důvodem minulé doby zatratit tyto původní skvosty našich polí?
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Nejde naopak zase z našeho pohledu o zatracení intenzivních plodin a nových odrůd. Spíše jsme se začali zaměřovat na plodiny, kterým se v evropských zemích bude dařit a lépe se zhodnotí. Jmenované plodiny
nepotřebují intenzivní hnojení, jsou odolné
vůči chorobám a co je velmi důležité v evropských zemích je rajonizace – tyto plodiny patří do tvrdších podmínek. Další faktor je využití jejich skvělých nutričních a zdravotních benefitů, které jsou jednostranným šlechtěním
na výnos a technologické parametry u intenzivně pěstovaných plodin sníženy.

Mimochodem Miroslav Klusáček
předseda bývalého JZD v Tuchorazi,
kde byla základna této sovětské pšenice, tehdy dával 140 kg NPK na hektar,
v USA, kde jsem byla v roce 94 na stáži, byl tehdy průměr 320 kg čistých živin na hektar, není to přehnané dopování rostlin a následně i nás? Jak hnojíte svá pole vy?
Protože chlévského hnoje máme nedostatek, cca na 10 až 20 ha, využíváme vojtěšku a její hlízkové bakterie poutající vzdušný
dusík. Vojtěška, díky častému sečení nebo
mulčování, také velmi dobře potlačuje především náš nejhouževnatější plevel - pcháč
oset. O pěstování meziplodin jsem již mluvil. Do osevního sledu máme mimo vojtěšky
zařazené motýlokvěté rostliny jako jetel inkarnát, hrách apod. Tzn., že pěstujeme 35 až
50 % luskovin. Dále pokud je možnost, zajistíme na část plochy kvalitní kompost.

Dnes na webových stránkách nejednoho supermarketu, zejména co rozváží zboží až do domu, je také okénko
superfood. Připadá mi tak, že kdo není
vegan a nejí RAW stravu, není IN a je
v pozici barbara. Přitom umíme vůbec
s těmito starými dobrými plodinami
našich předků náležitě zacházet a taky
je i dobře kuchyňsky upravit?

Ekologická farma Velké Hostěrádky - pohankové pole

rizota, palačinky atd. Kolik takových
směsí na nabídce máte a o které je největší zájem?
Směsí na rychlou přípravu zdravých pokrmů máme dnes kolem dvaceti druhů. Připravujeme je právě pro ty, kteří si ještě nevědí rady se základním zpracováním. Také
jim tyto směsi umožní vyzkoušet chuť neznámých plodin v příjemné podobě. Již
20 let máme v sortimentu špaldoto. Další
oblíbený produkt jsou pohankové palačinky nebo ječné lívance. Nyní uvádíme na trh
novinky pro celiaky i strávníky, kteří se chtějí vyčistit a vyhýbat se lepku – bezlepkové
směsi na pečení, na chleba, na moučníky…

Co vlastně patří do superfood, jak
byste tuto skupinu normálně česky
charakterizoval?
Dlouho nám trvalo, než jsme začali mluvit o našich domácích superfood. Proto-

že tyto plodiny jimi opravdu jsou. Ale jedna potravina nás nevytrhne! Je potřeba mít pestrou stravu a umožnit organismu, aby si vybral a využil to, co naše tělo
zrovna potřebuje. Takže tam patří všechny přirozené potraviny s výjmečným nutričním složením, ideálně v co nejširším sortimentu, při respektování sezonnosti. Rozumím tomu, že při větších výkonech, stresu apod. je potřeba se zaměřit na podporu
různých potravin s koncentrací živin apod.
Troufám si tvrdit, že většina našich potravin i při těchto požadavcích obstojí. Pojem
superfood nemá žádnou konkrétní definici, kterou musí splňovat. Patří k nim potraviny s mimořádným obsahem živin, které mají významný vliv pro naše tělo. Řadíme mezi ně tučné ryby, vejce, bobulovité ovoce, semínka, ořechy a další. Podle
tohoto hodnocení patří k superfood i pů-

Marketing a zase marketing… Já mám ekologické zemědělství, jeho zásady a principy jako životní filosofii. Takže doporučujeme jíst všechno, co je nejméně průmyslově upravované, čerstvé, celistvé tj. celozrnné, neseparované. Certifikát označující
biopotraviny je zárukou, že to tak je. Já mám
v oblibě všechny obiloviny v podobě krup,
zrn, trhanky a podobně. Základní příprava je jednoduchá - uvařit v poměru 1:2, dát
na chvilku pod peřinu dojít a potom jíst se
zeleninou, jako přílohu místo rýže i s dobrým bio masem nebo jako snídani na sladko.
Variant je mnoho a kdo nechce experimentovat, najde recepty na našich webových
stránkách www.probio.cz

Pro ty, kteří si sami ještě netroufnou
na vaření z neznámých surovin, nabízíte předpřipravené směsi na polévky,
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Nabídka jen samotných kaší je přepestrá
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tování tzv. obilné trávy, kdy se lístky ostříhají a přiměřeně se přidají do těchto koktejlů.
Semena jsou přímo zásobárnou důležitých látek pro růst celé rostlinky. Během klíčení v nich dochází k bouřlivým změnám,
enzymy nastartují svou aktivitu a obsah živin se mnohonásobně zvýší. Po několika
dnech z nich naroste přímo koncentrovaný multivitamín. V přirozené podobě klíčky
do těla doplní všechny důležité látky. Jsou
nabité vitamíny, minerálními látkami, obohatí vás o aminokyseliny, chlorofyl a řadu
dalších živin. Působí dezinfekčně, jako přírodní antibiotikum, pomohou vám zlepšit
imunitu a ubránit se nemocem.
Dozrávající pšenice špalda

vodní nepřešlechtěné druhy obilovin z našeho podnebného pásu - pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špalda, pohanky, žito,
oves a další.

Již v šedesátých letech nám dělával
otec lékárník velmi často tzv. Colatovy snídaně. Přes noc naklíčil pšeničná
zrna, ráno s vodou rozmixoval, přidal
pomerančovou šťávu, sekané vlašské
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ořechy, rozinky a někdy i datle, ty v té
době byly jediné z dovážených plodů
běžně. Říkal tomu energetická bomba
ve zdravé výživě. Máte i vy nějaký takový recept, co si rád dáte a je to velmi zdravé?
Tak to váš tatínek předběhl dobu. Dnes
to jsou populární smoothie. Na trh dodáváme semínka, jak na nakličování, tak na pěs-

Zásobujete svou zdravou výživou,
tedy semeny, moukou, ale i polotovary a hotovými jídly prakticky celou
ČR. Přesto, kde se dá koupit tato zdravá výživa?
Protože máme široký sortiment zdravých,
kvalitních bioproduktů, doporučil bych nákup uceleného sortimentu na našem e-shopu probio.cz. Kdo by si chtěl udělat výlet
do nádherné krajiny pod Kralickým Sněžníkem , tak kdykoliv na exkurzi nebo do našeho
obchůdku nebo na Bioslavnost 14. 7. 2018.
Eugenie Línková

1/2018

festival

Festival Biostyl

se zaměřil na vzdělávání
Výstaviště v Praze-Holešovicích patřilo na sklonku března
vyznavačům zdravého životního stylu. Jarní Festival Evolution
se tady letos konal už počtrnácté.

Festival Evolution 2018

Festival opět nabídnul pět tematických
oblastí - Bio Styl, Zdraví, Eco World, Osobní rozvoj a Alternativu. Představilo se
na něm na ploše 10 000 m2 428 vystavovatelů z domova i ze světa.

Produkce kvalitních potravin

Barbora Hernychová z firmy PRO-BIO
představovala na veletrhu novou řadu potravin

Certifikované BIO produkty byly situovány ve střední hale Průmyslového paláce.
V Pravém křídle bylo vše spojené se zdravím a také food zóna s bohatým výběrem
bio, veggie, vegan, raw, natur a fair trade potravin. Nechyběli specialisté na veganskou a vegetariánskou stravu, rodinné firmy nebo výrobci specialit, například
bezlepkových produktů, superpotravin,
tyčinek s cvrččí moukou, zeleninových
chipsů, mrazem sušeného ovoce, domácí
zmrzliny, mandlového másla atd. Levé křídlo se zaplnilo vystavovateli s ekologickými produkty a službami, včetně stánků
zaměřených na osobní rozvoj a nechyběla ani alternativa.

Od vidlí po vidličku
S produkcí kvalitních biopotravin se návštěvníci mohli seznámit v přednáškovém
bloku „Od vidlí po vidličku“, který připravila Pro-Bio Liga.
O tom, co znamená přístup k půdě, hovořil ekologický hospodář Martin Rosenbaum z ekofarmy Lukava. Další blok byl věnovaný výrobcům biopotravin a představení jejich motivace, proč se vydali ekologickou cestou. Pozvání přijal Martin Hutař,
zakladatel a spolumajitel obchodní společnosti PROBIO patřící k největším výrobců
biopotravin v České republice, který seznamoval přítomné se znovuobjevenými českými superpotravinami, jako je jednozrnka, dvouzrnka, červená pšenice, čirok, proso či pohanka.
Na přednáškách se hovořilo i o kvalitě masných výrobků a úskalí výroby potravin bez chemie. Jiří Pykal z Biofarmy Sasov,
jež se specializuje na chov přeštických černostrakatých prasat v režimu bio, potvrdil,
že kvalita života zvířat se odráží i do kvality
produktů a finálních pokrmů na našem talíři. A jaké jsou radosti a strasti zapojování
biopotravin a vůbec eticky, environmentálně i zdravotně pestřejšího jídelníčku ve veřejném stravování přiblížili zástupci čtyř
škol - ZŠ Dobřany u Plzně, MŠ Semínko
Praha, ZŠ Waldorfská z Pardubic a ZŠ v Českém Brodě. První tři školy jsou navíc zapojeny v programu Skutečně zdravá škola.

Stoupající tendence trhu
biopotravin

Raw boom zasáhl i pražský veletrh

72

Potravinářský obzor

O výrobky z kozího mléka byl zájem

mecku, o 14 v Itálii, 13procentní nárůst zaznamenalo Rakousko, Španělsko a Švédsko. Taktéž v České republice došlo k oživení a trh biopotravin narostl o 11,4 procenta.

Nákup biopotravin
To, že v českém prostředí mají zákazníci rádi
bioprodukty přímo z farem, představuje fenomén faremního zpracování a přímého
prodeje, který nelze přehlédnout. Lidé sice
stále nakupují biopotraviny především v super a hypermarketech, avšak nákupy přímo
u výrobce biopotravin tvoří sedm procent
z celkového objemu, když obrat přímého
prodeje vzrostl od roku 2010 téměř trojnásobně a činí cca 160 miliónů korun.
V České republice patří mléčné biovýrobky k těm, které spotřebitel nakoupí v biokvalitě jako první. Toto nákupní chování nás
od zbytku Evropy odlišuje, na západ od nás
lidé jako první kupují čerstvou biozeleninu nebo bioovoce. Ekologičtí zemědělci
se trendu přizpůsobili a postupně faremní
zpracování či prodej ze dvora rozšiřují.

Nevyřešená logistika

Trh s biopotravinami ve světě stejně jako
v Evropě zažívá boom. V roce 2016 činil meziroční nárůst světového biotrhu více než
10 %, Evropa zaznamenala podruhé dvouciferný nárůst (11,4 %) od roku 2008, kdy ji
zasáhla finanční krize. Růst biotrhu ohlásila většina zemí, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenalo Irsko a Francie (nárůst o 22 %),
o 20 procent stoupl obrat za biopotraviny
v Dánsku a Norsku. Významný růst zaznamenaly v roce 2016 i největší biotrhy Evropy: o dalších 10 procent vzrostl biotrh v Ně-
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Nejde ale jen o to vyrobit a prodat, ale dostat biovýrobek k zákazníkovi. Palčivým problémem stále zůstává distribuce – logistika biopotravin, které vznikají přímo na farmách v malých šaržích. Zajímavou variantou
krátkého obchodního řetězce je komunitou
podporované zemědělství, tzv. KáPéZetky.

Bio – záruka kvality
Značka bio by měla být zárukou kvality.
Proto kromě kontroly certifikačních orga-
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Ani letos nechyběla Ekofarma Hvozdy se svojí nabídkou čerstvých sýrů

nizací kontroluje označování biovýrobků
také Státní zemědělská a potravinářská
inspekce. Nápis BIO se tedy opravdu nemůže na potravinách užít jen jako marketingová nálepka.
Někteří producenti si však už tak striktní pravidla ekologického zemědělství
a produkce biopotravin ještě dobrovolně zpřísňují. Platí to třeba o certifikaci
Demeter, kterou mají v ČR čtyři podniky.
Mezi nimi je také biodynamické vinařství
v Kutné Hoře. „K ochraně rostlin a pro zvýšení úrodnosti používáme přírodní preparáty, které si sami připravujeme ze statkových
hnojiv – tzv. roháček a křemene – tzv. křemenáček. Nic víc kromě vědomostí a zdravého rozumu pro pěstování révy neužíváme,“ říká Lukáš Rudolfský, jednatel Vinných sklepů Kutná Hora.
V současné době se v České republice věnuje ekologickému zemědělství přes
4 200 sedláků (9 % zemědělců v ČR) a přes
600 subjektů je registrováno jako výrobci
biopotravin, z čehož třetinu tvoří výrobci
přímo na farmách. Aktuální data jsou online k dispozici na stránkách registru ekologických podnikatelů spravovaným Ministerstvem zemědělství.

PRO-BIO ze Starého Města
poutalo pozornost
Letošní expozici věnovala společnost
PROBIO prezentaci svých nových produktů, jimiž jsou semena na klíčení jako
červená pšenice, čočka, hořčice, mungo a žito, a také ječmen, oves a pšenice na osení. Úspěch měly také jahodová
a medová ovesná kaše. Všechny tyto potraviny jsou z nové produktové řady Pro-

Na veletrhu se prodávalo i bio ovoce z dovozu

bio, jež postupně nahradí současnou řadu
Bioharmonie.
Stánek společnosti s novým logem lákal také na ochutnávku skvělých pohankových palačinek. „Nasmažili jsme jich na
700“ s úsměvem dodala Barbora Hernychová. Je to také zajímavý tip této firmy
pro zájemce o hubnutí a zdravý životní
styl kdy se nahrazuje pšeničná mouka jinými variantami.
Do nové vizuální identity firmy se promítá její propojení s přírodou a životním
prostředím. „Lidé si málo uvědomují, že biopotraviny a ekologické zemědělství jsou
cestou k ochraně krajiny, podporují rozmanitost v přírodě a nezahlcují ji zbytečnou
chemií,“ říká Barbora Hernychová z marketingového oddělení. Společnost PROBIO
je prvním českým výrobcem biopotravin.
Hospodaří na dvou vlastních ekologických
farmách, provozuje tři bio mlýny a v nabídce má v současné době přes 1 500 produktů v kvalitě bio.
Text a foto Bohumil Brejžek
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Diety v lázních Bohdaneč

I dieta může být chutná

Dvakrát netradiční
knedlík a jednou
bramborové taštičky

Traduje se, že to co je zdravé, není až tak chutné.
Většinou totiž určitým dietám chybí tuky, cukry a pšeničná
mouka a jídlo postrádá i ostřejší nebo dokonce jakékoliv
okořenění. Tento názor vyvrací Luboš Tyller, vedoucí
stravovacího zařízení Lázní Bohdaneč.
Po třicet let pracoval v místní kuchyni
ještě se třemi kuchaři. S prací v kuchyni jim pomáhají 4 děvčata, která dělají běžné kuchyňské práce a 4 děvčata
mají na starost mytí nádobí a úklid. Vaří
společně 1 200 jídel denně a pro lázeňské pacienty připraví denodenně 3 druhy snídaní, tři druhy obědů a stejně tolik večeří na výběr.
Jen pro představu, ke snídani si
může pacient vybrat mezi tvarohovou pomazánkou, za druhé
je v nabídce sýr nebo šunka, či
nějaký salám a za třetí jogurt
s müsli směsí. K obědu jsou
na výběr klasická jídla s masem, omáčkami a těstovinami, brambory nebo knedlíky a jedna ze tří variant je
vždy bezmasá. Totéž je v nabídce k večeři, kdy vegetariánská „trojka“
je často ve sladké podobě.

Diety ve čtyřech variantách
Mimo toho nesmí chybět ani čtyři druhy
diet, což je speciální žlučníková, redukční, bezlepková a pro lidi s diabetem. „Cukrovkářů v posledních letech dost přibývá
a v každém měsíčním nebo třítýdenním turnusu jich je tak 75-80. Při plné obsazenosti lázní, což činí tak 550 lidí, to už není nezanedbatelné množství,“ říká Luboš Tyller. S trochou oprávněné pýchy se přiznal
k tomu, že od letošního roku mu byl nabídnutý post manažera stravování, což je
pro něj jako bývalého šéfkuchaře velká po-

Chutná strava co i ladí oku
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Lázeňští hosté si v Bohdanči pochvalují lehkou stravu včetně knedlíků. Takový celozrnný a nebo pohankový stojí
za zastavení a předání receptu. Do třetice jsou to i bramborové taštičky se
sýrovou náplní. Vše je velmi chutné,
kaloricky zajímavé a nenáročné na přípravu. Počítali jsme v receptech vždy
tak na 5 porcí.
Raut při školení lékařů a dietních sester

Jednohubky na rautu

Celozrnný houskový knedlík

Dva hlavní aktéři vynikající kuchyně i skladby
jídel v Bohdančí

Operovaným kloubům je třeba
odlehčit speciálním jídelníčkem

Denní rozpis jídel
v lázních Bohdaneč

cta a nechce tím víc nic zanedbat. Spolu
s nutriční terapeutkou Helenou Kasalovou
vymýšlejí přesně podle dietologického
hlediska všechna jídla, která se i v tak velkém počtu nesmí opakovat a během měsíčního pobytu tak pacient nemá prakticky
možnost si některé z nich ochutnat znovu.
„Přede mnou vidíte pět plachet s daty, kde
ve sloupcích jsou jídla k obědům a večeřím.
Máme je vždy ve třech variantách, každý den
jiná a lázeňský host by tu musel být pět týdnů, aby si některé z nich zopakoval,“ prozrazuje Luboš Tyller.

Jí se do sytosti, aniž se tloustne

„Pravidelně absolvuji různá odborná školení co se týče diet,“ prozrazuje Helena Kasalová a s úsměvem dodává,
jak s velkým nadšením nabídli spolu s tehdy vedoucím kuchařem Lubošem Tyllerem striktně dietní jídla, ve výběru označované možností dvě. První jídlo v nabídce bylo
tedy klasikou, druhé se všemi atributy co
doporučili výživoví poradci s lékaři a třetí
byla vegetariánská varianta na výběr. „Většina lázeňských hostů si tak v nabídce obědů a večeří začala zaškrtávat číslo jedna, vegetariáni zůstali u své trojky a dvojka se setkala s tak malým zájmem, že jsme museli ze
striktní, co nejzdravější výživy trochu slevit,“
směje se tomu vedoucí manažer kuchyně
Tyller. Ti, co přijeli rehabilitovat po operaci kyčelních nebo kolenních kloubů nějakou speciální dietu zase až tak dle jejich
názoru nepotřebovali, se nehodlali podřídit tak zvané super stravě se všemi dopady
doporučení přísných dietologických hledi-

Lehké jídlo s chutnou omáčkou
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sek. „Sice jsme trochu slevili,ale i u těchto pacientů, co jsou tady v převaze, máme stravu
pod docela přísnou kontrolou nejen vlastní
dietní sestry,ale i lékařů. I operovaným kloubům je třeba odlehčit a nezatěžovat pohybový aparát tučnými jídly, nadmírou sacharidů a i tam volíme varianty a náhrady,“ přiznává Tyller.

tele brambor. „Než jsme vybrali tu správnou
odrůdu, co je nejen chutná, ale má správnou
konzistenci na skus, vyměnili jsme hned několik zemědělských firem, než jsme se ustálili na jedné, co nám dnes ve velkém dodává brambory,“ vysvětlil přístup k dodavatelům potravin šéf stravovacího zařízení
v Bohdanči.

Knedlíky, po nichž se netloustne

Pacienti dávají důraz na skvělou
fyzioterapii a kuchyní

Všímáme si tak, že třeba knedlíků je hned
několik variant. K těm, na něž jsou v Bohdančí velmi a právem pyšní, houskovým
vařeným ve speciálním kotli, co chutnají prý tak skvěle, jsou na střídačku nabízeny i kulaté knedlíky z pohanky velikosti pingpongového míče a nebo speciální bramborové, či celozrnné. Jak pacienti doporučují, jsou nejen velmi chutné,
ale uvědomují si, že i zdravé. Bílá pšeničná mouka je totiž nahrazená pohankou
a nebo špaldou. „Ty knedlíky jsme dovedli takřka k dokonalosti, ale dalo to velkého
experimentování, než byly takové, aby byly
nejen chutné, ale i vzhledově perfektní. Třeba u pohankových knedlíků je taková finta
v jejich přípravě. Vařená pohanka se nemixuje, ale musí se nadrtit v mlýnku na maso.
Až pak je konsistence ta pravá a stejně
tak část sýru eidamu je ve směsi namletá
a druhá půlka potřebné dávky se zase nastrouhá. To má dvojí význam, těsto je kompaktní,ale nechybí v něm taková malá sýrová oka, která dávají knedlíku na správném vzhledu při nákroji, ale i na chutnosti,“
s úsměvem dodává Tyller a přiznává, že
často experimentoval s malými dávkami
pokrmů i doma a rodina ochutnávala, porovnávala a třeba i zavrhovala.
Tak jako se přísně přistupovalo ke knedlíkům, totéž bylo s bramborami a nebo různými variantami ovocných knedlíků a taštiček. Ty jediné se totiž ve velkém nakupují
od jednoho dodavatele, který mezi několika ve výběru uspěl. Totéž čekalo i dodava-
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Přísnost se vyplácí a tak Bohdaneč má
ke skvělému hodnocení zejména fyzioterapeutických výstupů nesmírně lákavou
a chutnou nabídku tamní kuchyně. Někteří lékaři, co jsme je oslovili, jen potvrdili, že
jejich pacienti při výběru lázní specializovaných zejména na pohybový aparát bez
váhání volí právě Lázně Bohdaneč. Důvodem bývá často na prvním místě skvělá
kuchyně, vynikající přístup tamního personálu a to nejen odborného, ale právě
i týmu kuchařů a jejich pomocníků.
Není žádným tajemstvím, že právě tam
bývají několikrát do roka i odborné semináře lékařů a fyzioterapeutů z celé České republiky, co se právě po náročném dni vzdělávacích kurzů doslova těší na večerní raut
připravený místními kuchaři s cukrářkou,
která dělá tak skvělé dorty a zákusky. Ostatně v přilehlém restauračním zařízení a kavárně si lze ke kávě dát trochu „do nosu“ i z této
nabídky během každého dne a že je tam
od odpoledne po procedurách až do večerních hodin plno, ani nepřekvapí. Návštěvníci a příbuzní „lázeňáků“ v kavárně dokonce
mohou ochutnat nabídku lázeňských kuchařů ve třech variantách, jak je tomu u pacientů. Nebo si lze pochutnat na vynikajících pizzách dovážených zase od vybrané firmy z Liberce, co ve velkém peče tomspizzu.
Divit se tedy velké návštěvnosti Lázní Bahdaneč není na místě, je pro to hned
několik důvodů.
Eugenie Línková

Hrubá mouka 200 gramů, špaldová mouka 250 gramů, 2,5 rohlíku, 0,5 litru mléka, 1 dl oleje, větší špetka soli, jedno vejce, droždí a špetka lněného semínka. Nechat vykynout a jako u běžného knedlíku
vytvořit šišku a vařit 20 minut.

Pohankový knedlík velikosti
pingpongového míče
Hladká mouka 50 gramů, polohrubá
mouka 200 gramů, pohanka 500 gramů,
slanina 50 gramů, česnek 5 stroužků, česneková pasta kávová lžička, jedna cibule,
sýr eidam uzený 150 gramů, 5 vajec, polévková lžíce pepře a majoránky, větší polévková lžíce soli, olej 1 dl. Cibuli rozkrájíme a s nakrájeným česnekem na plátky
zpěníme na oleji. Pohanku uvaříme a rozemeleme na masovém mlýnku a stejně
tak rozemeleme půlku cihly eidam a druhou půlku nastrouháme na jemno. Vše
smícháme dohromady a tvoříme knedlíky ve tvaru pingpongového míčku. Vaříme tak 15-20 minut.

Bramborové taštičky se sýrem
a bylinkami
Nejdříve si připravíme náplň: hladká
mouka 150 gramů, hrubá mouka 75 gramů, dvě vejce, 200 gramů sýru lučina
a 150 gramů sýru ricota, mix bylinek, sůl
větší dvě špetky, strouhaná houska 125
gramů, olej 200 gramů.
Na taštičky si připravíme vlastní těsto,
na nějž je potřeba 600 g uvařených brambor, 200 gramů hrubé mouky,150 gramů
hrubé krupice a jedno vejce, vše se zamíchá a propracuje. Těsto se rozválí na výšku tak půl centimetru a vykrajovátkem se
vyrobí taštičky, které se plní připravenou
sýrovou směsí, uzavřou se a hodí do horké vody na 3-5 minut varu. Konzumují se potřené tekutým máslem a přílohou
může být špenát nebo kyselé zelí.
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konopí

Technické konopí hraje svou
významnou roli i ve zdravé výživě
Od konce osmdesátých let se Václav Říha z Příbramska hodně zabýval problematikou
obnovitelných zdrojů a výrobou elektřiny. Postupně zkoušel slunce, vodu, vítr a přitom si
uvědomil, že to všechno mohou být jen doplňující zdroje, protože neumějí produkovat energii
po celý rok. Skutečně obnovitelný zdroj je ten, který každý rok znovu naroste a vytvoří
zásobu na další rok. Spousta lidí zkouší pěstovat plodiny, které jdou pak celé do bioplynů,
ale podle názoru Václava Říhy by do bioplynových stanic měly jít jen odpady z rostlin, ne
primárně celé plodiny, které se pěstují na zemědělské půdě. A právě tohle splňuje konopí.
A tak v roce 2005 objel tento nadšenec Evropu, aby viděl, jak se s konopím pracuje.
A tehdy se rozhodl, že se do konopí také
pustí. Tak také vznikla i společnost Hemp
Production s.r.o. „Nejprve bylo mým cílem seznámit lidi s pozitivními vlastnostmi konopí
a rozhodl jsem se, že na to půjdu přes potraviny a přes léčivo. Při současných technologiích
můžete z konopí vyrobit na 50 tisíc výrobků,“
uvádí Václav Říha.

Konopný olej je unikátní
Konopí má obrovské výživové přednosti.
To dobře věděli i naši předkové a před sto
lety bylo na československých polích konopí ve velkém množství. Ještě v roce 1967
se jej na našich polích pěstovalo dost, ale
pak začal velký útlum. „Teď však doufám,
už to nikdo nezastaví a konopí se vrátí zase
zpátky, protože člověk pomalu přichází na to,
v čem všem konopí pomáhá, na co je dobré
a co vše se z něj dá vyrobit a vyprodukovat“,
říká Václav Říha.
Z jednoho hektaru se dá získat přitom od 500 kilogramů až do jedné a půl
tuny konopných semínek.
A k tomu se musí

připočítat dalších 6 až 12 tun stonku. Ze sta
kilogramů semene se vylisuje 20 až 22 kilogramů perfektně čistého oleje. Ze zbytku pak společnost Hemp Production vyrábí
konopnou mouku. „Paradoxem je, že spousta lidí ani nezná konopný olej a myslí si, že
není k jídlu, ale používá se jen k technickým
účelům. Vedle oleje nabízíme také samotná
loupaná semínka zbavené tvrdé slupky. Obojí dodáváme především do prodejen zdravých
výživ,“ uvádí dál Václav Říha. Vysvětlil i čím
je konopný olej vlastně tak unikátní.
„V první řadě jde o přírodní zdroj esenciálních mastných kyselin EMK. Především omega-3 a omega-6, které jsou v něm obsažené v ideálním poměru. Slunečnicový či lně-

Václav Říha

tu. To samozřejmě umí olej z technického
konopí. „Pokud přejdeme k indickému konopí, které obsahuje THC, tam jsou účinky ještě
mnohem zajímavější, neboť se s jeho pomocí
dá úspěšně léčit rakovina. Přestože se to všeobecně ví, lékaři se konopí stále bojí a upřednostňují chemii. Za příklad by mohl posloužit
český biochemik docent Lumír Hanuš, který se
léčbou rakoviny zabývá už léta v Izraeli a má
za sebou úspěšnou léčbu tří tisíc lidí, převážně dětí. A i z hlediska legislativy to mají dobře ošetřené. V Izraeli se pěstuje indické konopí jen v několika sklenících a stejně tak je jen
několik specialistů, kteří mohou takový způsob léčby předepsat,“ dodává Říha, který
v roce 2001 začal s jeho pěstováním, o čtyři roky později založil společnost Hemp
Production. V současné době pěstuje konopí na 40 hektarech a u českého pěstitele má nasmlouváno dalších cca 200 ha konopí pro svoji výrobu. Firma má svůj výkonný speciální kombajn na sklizeň konopného semene a jelikož je jeden z mála výkonných a technicky jedinečných kombajnů v Evropě, jezdilo se s ním na sklizně konopí i do řady okolních států. Jelikož se se
v Čechách konopí už pěstuje na více hektarech, stačíme pokrýt sklizeň pouze v Čechách. Bylo by zapotřebí mít na sklizeň ko-

nopí ještě jeden takový kombajn. Z konopných semínek se pak připravuje panenský
konopný olej a další potravinářské či kosmetické výrobky.

Pekárna s výrobou
cereálních sušenek
V roce 2015 rozšířila Hemp Production svoji výrobu o pekárnu na výrobu cereálních
sušenek.

Sušenky samozřejmě obsahují konopné
loupané semínko nebo konopnou mouku.
Jsou obohaceny i o další chutě především
o brusinku, čokoládu nebo skořici. Další nabídkou jsou tradiční ručně vyráběné minilaskonky. „Preferujeme kvalitu před množstvím.
Kapacita naší pekárny je zhruba 150 kg výrobků denně,“ upřesňuje majitel firmy a dodává,
že tyto výrobky jsou určeny pro všechny, kteří chtějí mlsat sušenky plné zdravých cereálií.
Eugenie Línková

ný olej také tyto EMK obsahují, ale už ne v tak
optimálním poměru. Díky svým protizánětlivým účinkům je lze využít při léčbě různých
kožních onemocnění nebo na hojení ran, zejména popálenin. Konopný olej obsahuje
i velké množství vitamínů (A, B1, B2, B3, B6, C,
D a E), které ve spojení s nenasycenými kyselinami mají blahodárné účinky. Vedle mastných kyselin konopný olej také obsahuje cannabinoid cannabidiol (CBD), který působí
protizánětlivě.
Konopný olej poskytuje člověku to, co dříve
dával dětem třeba rybí tuk. Podporuje buněčný metabolismus a je jedním z nejlepších přírodních prostředků na posílení imunity. Navíc
zlepšuje trávení, funkci jater či ledvin, ale také
zklidňuje nervovou soustavu. Přitom stačí třikrát týdně spolknout aspoň jednu lžíci. A pokud vám samotný olej nechutná, můžete ho
jíst s chlebem či přidávat do salátů. Anebo
konzumovat místo oleje přímo loupaná konopná semínka,“ vysvětluje Václav Říha přínos výživy z konopných semen.

Český biochemik
má v Izraeli za sebou úspěšnou
léčbu tří tisíc lidí
Konopný olej ale zabírá především i na nemoci kůže, hlavně na lupénku. A také velmi
dobře působí proti bolesti a posiluje imuni-
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různé
značení vajec

Prodej vejcí ve vejcomatu

Kontroly SVS

Silný dovoz z Polska, Belgie,
Nizozemska i Brazílie

se soustředily na nezávadnost
a správné značení vajec
Až v osmdesáti procentech polských chovů se využívají antibiotika, uvedlo na základě
tvrzení polských médií české ministerstvo zemědělství a nařídilo proto větší kontroly dovozu,
zejména před Velikonocemi.
Podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska je produkce z Polska levnější, protože tamní chovatelé dostávají větší státní podporu. Řekl to na tiskové konferenci Agrární komory ČR, která se konala před velikonočními svátky, neboť právě v tomto období je zvýšená poptávka
na trhu po vejcích, zvláště těch bílých.

Česká vejce jsou kvalitní
a bezpečná
Zdeněk Jandejsek dále zdůraznil, že česká drůbež a vejce jsou kvalitní, bezpečné

Gabriela Dlouhá, Zdeněk Jandejsek a Petr Šatrán
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a chutné a čeští zemědělci mají zájem nabízet ji hlavně našim spotřebitelům, kdy se
dokáže lépe využít čerstvost a krátké převozní vzdálenosti. „Vedle všeobecné propagace se snažíme do praxe uvést také myšlenku, aby provozy veřejného stravování či školních jídelen upřednostňovaly pro své potřeby pouze české vejce a maso.“
V České republice se podle údajů ministerstva zemědělství loni vyprodukovalo 2,3 miliardy kusů vajec. V posledních
letech stavy nosnic rostou - v roce 2015
jich bylo 8,9 milionu, loni skoro 9,3 milionu. Podle Zdeňka Jandejska nejde o velký

posun, alespoň se podle něj zastavil trend
poklesu. Ročně sní v průměru každý člověk v ČR kolem 250 vajec.

Dejte si pozor na značení vajec
Na skořápce každého vejce musí být kódované informace o chovu, výjimka je u podniků do padesáti nosnic. První číslo na vejci označuje, o jaký typ chovu drůbeže jde,
dále je na něm označení země původu
a registrační číslo chovu. Pokud jde o chov
v ekologickém zemědělství, je první číslo
kódu 0, ve volném výběhu se značí 1, dvojka znamená chov v halách na podestýlce a trojka chovy v obohacených klecích.
Dále na vejci spotřebitel najde kód země,
ze které vejce pochází, například označení
„CZ“ znamená původ vejce v České republice, jiné kódy jsou např.: „PL“, „DE“. Za kódem
pak následuje číslo, které identifikuje chov.
Na obalu od vajec se pak nacházejí další údaje. Kromě základních údajů o firmě či
počtu kusů v balení lze na obalu najít např.
také hmotnostní skupinu, která je určena zkratkami S, M, L či XL, datum minimální trvanlivosti (maximálně 28 dní po snášce) nebo doporučení pro uchování vajec
v chladu a slovně vyjádřený způsob chovu
nosnic. Vejce musí být uchovávána při nekolísavé teplotě v rozmezí od + 5 do +18 °C.
Prodávat se mohou nejpozději 7 dní před
uvedeným datem minimální trvanlivosti.
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Zesílené kontroly začaly podle ministerstva
v polovině března a pokračovaly až do konce měsíce. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé
se do ČR nyní vozí i vejce z Nizozemska, kde
se loni řešila fipronilová aféra. Obchodní řetězce podle ní tak možná prodávají zboží,
které v západních zemích nechtějí. „Domníváme se, že právě před Velikonocemi dokáže spotřebitel více vnímat apel na českou produkci, která je v porovnání s rizikovými dovozy z Brazílie, Polska či po aféře s vejci z Belgie a Nizozemí dlouhodobě bezpečná, zdravotně nezávadná a na vysoké úrovni chovů
i zpracování.
Spotřebitel by měl zároveň vědět, že ze současných vysokých cen vajec v obchodech těží
především prodejci a rozhodně ne chovatelé,
protože těm už řetězce zase platí částku pouze zhruba 1,70 Kč za kus, zatímco v obchodě
stále stojí 3 - 3,50 korun, tedy zhruba dvojnásobek, a to bez další přidané hodnoty. Jak je
vidět, i tak lze využít, či zneužít podzimní fipronilovou kauzu,“ uvedla Gabriela Dlouhá.

Soustavná kontrola
české produkce
Všechny chovy drůbeže produkující konzumní vejce nebo maso, které jsou dodávány do tržní sítě, jsou pod pravidelnou kontrolou Státní veterinární správy (SVS), zdůraznil Petr Šatrán ze Státní veterinární správy (SVS). Tato kontrolní činnost je, podle
něho, prováděna komplexně v celém potravním řetězci, včetně zdraví zvířat. V chovech se sleduje výskyt nebezpečných nákaz
jako ptačí chřipka, nebo výskyt původců
onemocnění ohrožujících zdraví lidí, například salmonela. Samozřejmě jsou kontrolovány i standardy ustájení, tedy životních
podmínek, péče, krmení a napájení zvířat.
Také při zpracování masa a vajec jsou
prováděny kontroly, včetně laboratorních
vyšetření s cílem zajistit bezpečnost potra-
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vin. Petr Šatrán k nim uvedl, že používání
antibiotik a dalších léčiv se důsledně kontroluje s tím, že SVS ve spolupráci s ostatními organizacemi aktivně podporuje minimalizaci jejich používání. Proto zavedla a finančně podporuje vyšetřování citlivosti významných patogenů k antibiotikům s vizí
jejich cíleného používání a minimalizace rizik vzniku rezistencí u baktérií.

Dvojnásobné množství antibiotik
v Polsku
Podle ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Jiřího Bureše se v polských chovech i na základě veřejných dat spotřebovává na jednotku produkce dvojnásobek antibiotik oproti ČR. V loňském roce tak veterináři zakázali uvolnit z dovozu pro český trh 250 000,
o rok dříve dokonce 1,1 milionu vajec. Přitom podle MZe se spotřeba antibiotik dlouhodobě snižuje - mezi lety 2010 a 2016
o 38 procent.
Loni veterináři provedli spolu s celníky
a policisty 430 kontrol tzv. na cestě, tedy
přímo při dovozu, při nichž zjistili 93 závad. Z více než 7 000 kontrol na místě, kam
dovoz směřoval, našli závadu v 212 případech. Zdeněk Jandejsek k tomu poznamenal, že takový počet kontrol je naprosto nedostatečný. Petr Šafrán ze Státní veterinární správy uvedl, že otázka počtu
kontrol do budoucna je k diskusi, protože kdyby jich mělo být více, musela by se
lépe personálně a finančně zajistit veterinární správa.

Mimořádné předvelikonoční
kontroly
Tradičně se v předvelikonočním období Státní veterinární správa (SVS) zaměřuje
na kontrolu vajec a ani letošek není výjimkou. Od poloviny března až do Velikonoc
proto běžela mimořádná kontrolní akce.
„Veterinární inspektoři se při kontrolách sou-

střeďují především na zdravotní nezávadnost
vajec, ale také na jejich správné označování,“ říká Zdeněk Semerád. Kontroly se dotýkají dovážených vajec ze zahraničí, ale rovněž vajec domácí provenience. SVS kontroluje zejména balírny a třídírny a rovněž tak
zvaná místa určení, kam přijíždějí zásilky
z členských zemí EU.
Veterinární inspektoři prováděli mimořádnou kontrolní akci „Vejce 2018“ zaměřenou na kontrolu vajec třídy A (jakostní třída vajec A označuje pouze čerstvá vejce,
která jsou určena pro maloobchodní prodej) a barvených vajec uváděných na trh
ČR. Akce se uskutečnila v době, kdy je tato
komodita na trhu prodávána v největším
množství.

Nejedná se jen o vejce
Zdeněk Jandejsek upozornil, že u hůře kontrolovatelných levných dovozů nejsou tyto
záruky nezávadnosti a že se nejedná jen
o vejce, dokládají kauzy polského či brazilského masa. V této souvislosti položil řečnickou otázku: „Opravdu nám stojí úspora
pár korun na kilogramu masa za zdraví našich dětí a dalších spotřebitelů?“ S ostatním
účastníky tiskové konference se shodl, že
je to především otázka pro vedení orgánů
státní správy.
Z dalších doporučení pro spotřebitele, která během tiskové konference zazněla, lze uvést zejména apel na nakupování
u osvědčených prodejců, zajímání se o prostředí, v němž prodej probíhá, dávání si pozor na vystavení potravin vyšším teplotám
nebo přímým slunečním paprskům. Obzvláště u drůbežího masa a vajec je třeba
dbát na hygienické standardy, jako je dodržení doporučených teplot skladování,
a to včetně omezení výkyvů při přenosu nákupu domů. Měly by být dodržovány i data
spotřeby a trvanlivosti, a v neposlední řadě
aby při domácí úpravě nedocházelo ke křížení nádobí či potravin.
Text a foto Bohumil Brejžek
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DTest vejce

Testujeme vejce,
symbol Velikonoc
Podobá se jako vejce vejci, říká se, když se chce zdůraznit
vzájemná shoda. Na pohled se vejce od sebe neliší,
jen velikost ukládá producentům označovat je různými
písmeny. Ono to ale není zdaleka jediné, co určuje jejich
různost a není od věci si je tak trochu proklepnout. V době velikonoční
nebylo proto až tak výjimečné se spolu s DTestem podívat i tak trochu do jejich útrob. Liší se
totiž od sebe hned v řadě ukazatelů. A tak si dovolíme tentokrát prostřednictvím 14 vzorků
vajec z různých velkochovů představit i dvoje z biochovu a srovnávat ve spotřebitelskovýživovém testu. Nejčastěji šlo o vejce velikosti M, která mají hmotnost mezi 53 a 63 gramy.

Schubert čerstvá vejce

Schubert vejce Fitness

Nejlepší společnost
Schubert partner
a nejhorší Farma Kunín
Kunín vejce

Především si řekněme rozdíl mezi vejci A,
tedy ze supertřídy a z třídy B. Zatímco ta
první jsou čistá s nepoškozenou skořápkou
a splňují další kvalitativní znaky, vejce třídy B jsou určena jen a pouze ke zpracování v potravinářském průmyslu. Zjišťovalo se

Symbol velikonočních svátků
Vejce symbolizovala po léta nový
život a během předvelikonočního
půstu bývala na talířích zapovězena. Po skončení čtyřicetidenní postní doby však bylo zapotřebí nashromážděné slepičí přebytky zkonzumovat dříve, než se zkazí. Propojení Velikonoc a vajec bylo přirozeným hospodářským důvodem. Vejce dnes konzumujeme plynule po celý rok a každý občan České republiky jich v posledních 15 letech snědl ročně zhruba 250. Podle statistického úřadu
jsme jich nejvíc zbaštili v letech 1988
a 1990.Tehdy připadlo na každého
340 vajec. A co je na závěr taky zajímavé. Jedna nosnice, opět řečí statistiků,
atistiků,
může za život snést 240 až 280
0 vajec.
Je to dáno tím, že na dvorcích
ch se
v zimním období snižuje sluneční
eční
svit a přes zimu musely hospodyodyně vyjít často s vejci nakládanými
ými
do speciálního roztoku. Ve velkokochovech, kde se přisvěcuje, nosnice rozdílnost ročního obdobíí nepozná. Řízeně se na ně svítí a dostávají i přísně propočítané krmné
dávky. Jejich život je ale i o to
o kratší,
než u domácích chovatelů.
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ale i to, jaké jsou mezi „áčkovými“ vejci rozdíly v obsahu omega-3 mastných kyselin,
jak čerstvá jsou nebo jestli nemají problém
s bakteriemi salmonely. Součástí zkoušek
bylo například i posouzení jejich skořápky,
vzduchové bubliny a nebo vnitřní vady.

Vejce se nemají čistit pod tekoucí
vodou, naruší to skořápku
Můžeme směle konstatovat, že mezi našimi 14 vzorky se žádné větší znečistění neobjevilo. Všechna vajíčka byla čistá, případně se na nich objevilo ojediněle kousek peří nebo potřísnění vaječným obsahem v důsledku naklepnutí. Jen pro zajímavost je nutné uvést, že „áčková“ vejce
se před třídění nesmějí mýt. Je to proto, že
se proudem vody poškodí vrchní ochranná vrstva skořápky, čímž by se usnadnilo
pronikání bakterií dovnitř vejce přes skořápku.
Pevně daným parametrem je i vzduchová bublina, která se ukrývá pod skořápkovými blanami. Vzniká po snesení vejce, kdy se vnitřek vejce ochlazením smrští. U vajec třídy A musí být tato bublina ne-

pohyblivá a mít maximálně 6 mm na výšku. Větší vzduchová kapsa už poukazuje na to, že vejce není nejčerstvější, protože se část vody z bílku již odpařila. Po změření lze jen konstatovat, že žádné ze změřených vajec nemělo větší bublinu, než co
ukládá legislativní maximum.
Pak je tu prosvětlovací zařízení, kterým
se v třídírnách projeví i další aspekty áčkových vajec. Mezi nimi je kontrola bílku
a žloutku, zda mají správnou barvu a hustotu, či se při výskytu zárodku nenachází
v postřehnutelné fázi vývoje.

Barva žloutku a stupeň jeho
znečistění
Vejce se posuzovala také po vytlučení. Nežádoucí jsou v nich cizí látky, například
zrnka písku, či jiných nečistot, která se dostanou do vejce už v útrobách nosnice.
Jsou to i cizí pachy případně krevní sraženiny. Ty se mohou nacházet na povrchu
žloutku a tvoří je slepičí sliznice. Do vejce se dostane při tvoření v rané fázi. Testovaná vejce trpěla těmito neduhy jen velmi
ojediněle.
ojedině Nemělo to proto vliv na známku
za senzo
senzorické hodnocení.
Zkoumala
se i barva žloutku, ta se poZkou
suzuje podle 15stupňové barevné stupnice La Roche od slabě žluté až po sytě
oranžovou.
Barvu žloutku ovlivňují pigoran
menty
v
krmivu,
ovšem o kvalitě vamen
jec toto zbarvení nic nevypovídá, proto se
s do celkového hodnocení ani barva žžloutku nezahrnovala. Podle mezinárodních
průzkumů ale platí, že třeba
náro
Švédové
a
Irové
mají raději žloutky bleŠvéd
dé, zatímco
Češi,
ale i Němci, Nizozemza
ci a Belgičané
upřednostňují
krásně oranBe
žový žlo
žloutek.
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Tuk ve vejcích představuje až
deset procent jejich obsahu
V testování se tak dostáváme k nejpodstatnější části a to je podíl tuku, který tvoří necelou desetinu v jeho složení. Najdeme ho zejména ve žloutku, kde tvoří více než čtvrtinu. Asi 30% tuku připadá na nasycené mastné kyseliny. Hodnocení tuku je přitom postaveno zejména na zjištění množství žádoucích omega-3 nenasycených mastných kyselin,
které v lidském těle působí například proti kardiovaskulárním chorobám. Dodejme ještě, že množství žádoucích omega-3 mastných kyselin ve vejcích se stejně jako barva žloutku odvíjí od složení
potravy, která je slepicím podávaná. Čím
víc je omega-3 v krmivu, tím se jich i víc
dostane do žloutku. Vejce s vyšším podílem omega-3 snášejí slípky krmené lněným semenem, rybím olejem nebo šrotem a mořskými řasami. Nejlépe v této
zkoušce tak vyšla vejce, která přítomnost
omega-3 avizovala na svém obalu a jsou
to Schubert partner Omega pro Čerstvá
vejce. Obsahovala bezmála čtyři procenta omega-3 v tuku a dostála tak svému
slibu deklarovaném na obalu. Nejmenší podíl měly se shodným množství 0,2%
omega-3 tři vzorky: Česká vejce, Schubert partner Fitness vejce a Podestýlková vejce.
Součástí celkové známky za tuk byl
i jeho podíl ve vejci. Ten jsme hodnotili podle klíče čím více, tím lépe. Rozdíly
mezi vejci nebyly zase moc výrazné. Nejméně tuku měla Česká vejce Podestýlková a to 7,25%.
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Závěrem sestavená tabulka
ukazuje i množství naměřeného cholesterolu ve vejcích. Vyjmuli jsme z ní to podstatné. V celkovém hodnocení tak jediná firma
Schubert partner Omega pro Čerstvá vejce získala známku velmi dobře s hodnocením 84 % a nejhůře si na tom stojí Farma Kunín Čerstvá vejce z Kunína se známkou dostatečně a jen s 30 % celkového výsledku.
Hned za ní jsou se známkou dostatečně vejce z nabídky Tesco Organic Čerstvá Bio vejce a Tesco Čerstvá vejce s 38 %. Procentuálně v hodnocených znacích tak jednoznačně vede firma Schubert partner, co se této
soutěže kvality zúčastnila hned ve třech různých nabídkách a ve čtvrté s tzv. Fitness vejci (od téže společnosti) byla naopak na horším průměru. Potvrzuje se tak bohužel, že
ne vše, co je označené BIO nebo Fitness je
pak jasně to nej, co z hlediska výživy děláme pro své zdraví. A je to i v případě například masa, co právě z domácích chovů na farmách je to nejlepší. Nemusí to být
pravda. Dokonce ani ne po stránce welfare
zvířat a jejich výživy.
Dost často je to bohužel jen obchodní trik co nezasvěceným udává tón pro získání podpory zdravého vývoje. Stačí se pak
jen blíže podívat do této „kuchyně“ produkce tak zvané superpotraviny a zjistíme nezřídka jen klam a podvod. Tyto testy, jimiž se
proslavil DTest jsou pak nejen velmi vypovídající, ale
i nesmírně užitečné, protože takovýchto kejklířů ubývá a jsou na ně
i tímto způsobem upozorňovány státní orgány kontroly.
Dvoustranu připravila ve spolupráci
s DTestem:
Eugenie Línková

Vejce nezvyšují hladinu
cholesterolu v těle
S cholesterolem ve vejcích a jejich
vlivem na lidské zdraví je tomu jinak, než se v minulém století tvrdilo a bilo se na poplach. Nejsou pro
nás „jedovatá“ a jejich tuk nezanáší prvoplánově naše cévy, odborníci z řad lékařů a dietologů mají zcela jiná fakta k dispozici po mnohaletých výzkumech. Cholesterol je totiž
přirozenou součástí živočišných tuků
a pro organismus je nepostradatelný. Tělo si jej proto neustále samo vytváří. Ve vejcích má cholesterol velký
význam pro vývoj zárodku a to samo
o sobě něco znamená ve vyjádření
na podporu jeho velkého vlivu pro
naše zdraví.
Svou špatnou pověst si cholesterol
vysloužil proto, že jeho velké množství ve špatných částicích (LDL) působí v cévách neplechu. Z tohoto důvodu vniklo zjednodušené doporučení výživářů, vyhýbat se živočišným
tukům a vejcím, která cholesterol
obsahují. Německý známý dietolog
Detlef Pape (54) sestavil v souvislosti
s dietami a hubnutím seznam 16 největších vžitých omylů a lží, uvedeme dvě, které s tímto testem souvisí. Tvrdilo se, že se z tuku tloustne.
„Ne! Maso (až 0,5 kg denně) a tuk (80
až 120 g denně) jsou naprosto v pořádku.“ tvrdí Pape. Druhá fáma hlásá, že vejce zvyšují hladinu cholesterolu. „Ne! Přebytečný cholesterol z potravy je střevy vyloučen z těla,“ konstatuje Pape a řada lékařů shodně s ním
na základě letitých výzkumů toto
stanovisko potvrdila. Klidně říkají, že
i jedno vejce, co denně sníme není
na škodu, ba naopak.
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poradna

Bylinky mohou pomoci
v prevenci i při léčbě nemocí

Exkurze za bylinkami na místa
jejich výskytu

V každém čísle Potravinářského obzoru se mimo jiné věnujeme i poradenství. Přední
odborníci hlavně z řad lékařů vysvětlují, co znamená zdravě jíst a doporučují především
pestrou stravu. V minulém roce se tak prof. Věra Adámková z IKEMu vyjadřovala
k vegetariánství, veganství a stravě RAW. Nezatracovala, ale vysvětlovala z dlouhodobějšího
hlediska dopady jednostranné stravy, kdy třeba na vývoj plodu může mít a většinou i má
negativní dopad.
Tentokrát se budeme věnovat zajímavým
možnostem přírodní léčby, kdy jednotlivé
byliny či jejich směsi mohou velmi dobře
pomoci v prevenci nebo i při léčbě běžných
(někdy i chronických) nemocí. Mnohdy dokáží nahradit produkty farmaceutických firem, a navíc většinou nemají vedlejší účinky. Vysvětlení a velmi zajímavé rady nám
poskytla docentka RNDr.Jitka Málková,CSc.,
vysokoškolská učitelka botanických a ekologických disciplín, a především terénní
pracovnice angažující se v ochraně přírody.
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Léčivé rostliny jsou velkým
koníčkem Jitky Málkové
Bylinky pomohly při léčbě syna, u něhož
v dětství docházelo k opakovaným zá-

palům plic. Byly to ale i vlastní problémy
s močovými cestami, u manžela začínající žaludeční vřed a u dvou kolegů z práce se ozývala nemocná prostata. „Moderní medicína léčila uvedené choroby zvyšujícími se dávkami chemických léčiv. Nakonec naštěstí pomohly zkušenosti babičky - bylinkářky a poznatky z mnoha odborných i laických knih,“ dokresluje vznik své
až vášně k léčivým rostlinám Jitka Málková, která své poznatky zpracovává v četných publikacích. My jsme z jedné z nich,
s názvem Jak na běžné choroby (bez jedovatých, a zvláště chráněných rostlin),
se souhlasem autorky čerpali několik receptů na přípravu čajů, aktuálních v zimním sychravém počasí.

Zkušenosti Jitky Málkové
s léčbou různých onemocnění bylinkami
V předchozím textu jsme mimo jiné zmínili, co vlastně
docentku Jitku Málkovou vedlo k hlubšímu studiu bylinné
terapie. Na požádání ve stručnosti charakterizovala
onemocnění a jeho způsob přírodní léčby.

Za bylinkami
do lokalit jejich výskytů
S docentkou Jitkou Málkovou jsme se sešli na její zajímavé přednášce s tematikou
Lékárna v přírodě v areálu lázní Bohdaneč.
Poměrně rozlehlý sál byl zaplněný do posledního místečka a následně během diskuse bylo patrné, že za odbornicí její fandové a lidé, co se zajímají o přírodní léčbu, jezdí i z daleka. Vždy si totiž odnášejí některé
z dalších poznatků a doporučení. Jinak ale
ve svém volném čase tato odbornice má
na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice
od roku 2014 pět patnáctihodinových kurzů pro veřejnost. Pro velký zájem se opakují a probíhají v dopoledních i odpoledních
hodinách. Jsou zaměřeny zejména na léčivé rostliny běžně rostoucí v naší přírodě.
„Vždyť již Paracelsus (alchymista, astrolog
a lékař v 16. století) uváděl, že okolní louky
a meze jsou velkou lékárnou a dokážeme se
obejít i bez drahých léků ze zámoří,“ s úsměvem ráda připomíná Jitka Málková.
Při přednáškách se účastníci kurzů dozví,
kde doporučované byliny rostou, kdy je sbírat a jaké jejich části, jak je sušit, optimálně zpracovávat a především, kdy je lze využít pro naše zdraví či krásu, a to zevně nebo
vnitřně. Probírány jsou i osvědčené směsi,
jejich příprava a použití. Nechybí ani ukázky postupů přípravy mastí, tinktur, Bachových esencí, bylinných sáčků, vysvětleny

Velmi oblíbené jsou terénní exkurze, které docentka Málková vede. Jsou vždy
do 22 účastníků – pro malý autobus. Mají
dvojí charakter. Jednak tzv. pytlíkové, kdy
se jezdí za bylinami do přírody na neznečištěné lokality (autorka využívá svých
zkušeností z letitých mapování, posudků i výletů do přírody). A další jsou za krásami přírody nejen naší vlasti, neboť pobyt s příjemnými lidmi je pro psychickou pohodu velmi důležitý. „Jak se lidově říká, „dobrá mys je půl zdraví“. A chůze je
nejpřirozenějším pohybem, při kterém dojde k důležitému okysličení nejen naší cévní soustavy, zpevní se svaly, pohybují stře-

va,“ stručně charakterizuje význam těchto akcí jejich autorka. Vloni se uskutečnilo 15 výjezdů, z toho tři třídenní (Pálava a Podyjí, Jeseníky a Bílé Karpaty) a dva
do Polska (Arboretum Wojslawice a Park
narodowy Gor Stolowych a Karkonoski
park narodowy).
Na detašovaném pracovišti Dopravní
fakulty Univerzity Pardubice probíhá pro
zájemce základní kurz i v Praze. Zahájen
byl v lednu 2018, opět pod názvem Lékárna v přírodě.

Docentka Jitka Málková během přednášky

jsou správné postupy inhalací, zábalů, koupelí, přípravy i širšího využití čajů a jmenovat lze dál.

Součástí kurzů je i seznamování
se s houbami z naší přírody
Účastníci kurzů se seznamují pomocí bohaté fotodokumentace autorky i s rostlinami jedovatými, alergenními, invazivními; probrán je též význam našeho a subtropického ovoce, zeleniny, luštěnin a pochutin pro zdraví a krásu. Součástí posledního kurzu je seznamování s houbami z naší
přírody.
„Cílem kurzů není pouhé teoretické předávání informací, ale motivace k sebevzdělávání a aktivnímu přístupu k životu v každém věku. Jsou vedeny ke zlepšování vztahu

Docentka Málková se řídí
mnoha známými citáty:
Hippokrates: Především
nepoškodit.
J. W. Goethe: Nestačí znát,
vědění se musí použít. Nestačí
chtít, je nutné to udělat.
Hippokrates: Strava by měla
být vaším lékem, léky by
neměly být vaší stravou.

k přírodě a praktickému poznávání organismů, společenstev, krajiny. Kurzy nemají vytěsnit klasickou medicínu, kterou plně uznávám,“ říká Jitka Málková Zdůrazňuje důležitost prevence a radí jediné, svěřit těžké nemoci do rukou zkušených lékařů.
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Zápaly plic syna byly klasickou medicínou
léčeny podáváním různých antibiotik a mnoha druhů imunomodulátorů. Nakonec pomohlo snižování teploty zábaly končetin
do tvarohu, dále koupele, inhalace a pití
mateřídoušky, zvlhčování vzduchu, zábaly
hrudníku teplými obklady a zvýšenou dávkou ovoce a zeleniny s vysokým obsahem vitamínu C (šípek, angrešt, citrusy aj.).
Záněty močových cest: omezena kořeněná jídla, teplo, hodně pít (tlumí zánět, pročistí močové cesty), výrazně pomohla tinktura z lichořeřišnice (výborné rostlinné antibiotikum), truskavec, plody brusinek, nať
zlatobýlu, průtržník, přeslička rolní, listy břízy, měsíček atd.
Žaludeční potíže: kromě diety je velmi
vhodný čaj z řepíku lékařského, či byliny
s obsahem hořčin – pampeliška, popř. nechutný, ale účinný čaj ze zeměžluče či pelyňku, někdy pomůže i méně hořká máta
nebo oddenek puškvorce.
Onemocnění prostaty: vévodí vrbovka
malokvětá (postup: 3 lžičky přelít ½ l vroucí vody, louhovat 5 min, scedit, pít denně
3–6 šálků).
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Tužebník jilmový

Lichořeřišnici přičítá docentka Málkové až
zázračné vlastnosti při přírodní léčbě

Při viróze spojené s teplotou: lze použít
nejen šťávu z nakrájené cibule (raději s medem než s cukrem), ale i směsi: ve stejném
poměru lípa s květy černého bezu nebo
další směs: máta, bez, heřmánek, lipový
květ, popř. směs tužebník jilmový s prvosenkou vyšší.
Kašel (samozřejmě jsou různé druhy – suchý, vlhký, chronický, neurotický atd.): uživatelé mají rádi hlavně jednosložkové

Měsíček lékařský je základem masti pro léčbu
spálenin

– tady lze doporučit nálevy z těchto bylin:
jitrocel kopinatý, sléz, prvosenka vyšší, mateřídouška, majoránka, dobromysl, nať plicníku, u podběle či divizny pořádně přecedit

Potravinářský obzor
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Doporučení naší přední
odbornice na využití přírodních
drog k léčbě

Podběl lékařský

(trichomy mohou dráždit), u chronického
kašle se osvědčila kůra z česneku medvědího (ten nesušíme!), na odkašlávání ve stejném poměru pomůže: podběl, heřmánek,
list jitrocele a nať mateřídoušky (postup:
3 lžičky zalít ½ l vroucí vody, louhovat
5 min, scedit, 3 šálky denně); u hnisavého
úporného kašle: dvounažky anýzu 10 g, fenyklu 10, lněné semeno 15 g a tymián 15 g.
Chrapot: inhalace bazalky, mateřídoušky,
tymiánu atd.
Angína: ve stejném poměru směs tužebníku, lípy a bezu (postup: na 1 lžičku zalít šálkem vody, louhovat cca 10 min, pít každé
2 hod), nezapomenout kloktat např. řepíkem.
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A na závěr jedna důležitá rada: nevěřit všemu publikovanému a ověřovat si, než se
sami začneme léčit. Dokladem toho špatného přístupu k přírodní léčbě je Kalendář
pro rok 2018 s názvem Rady a tipy, jak používat léčivé rostliny, který vydal PRESCO
GROUP Praha. Na většině stranách jsou
chyby nebo nepřesnosti. Doc. Jitka Málková říká, že nepřesnosti typu květ – květenství, trn – kolec, bylinka – keřík nejsou podstatné. Ale doporučovat sbírat ohroženou
prvosenku jarní není správné (navíc podle
kalendáře rostoucí na horách na kyselém
podloží; opak je pravda – najdeme ji v nížinách a pahorkatinách na živinami bohatých stanovištích). Hloh nebo trnka nejsou keříky, ale vysoké keře, levandule není
bylinka, ale polokeř, místo fotky zlatobýlu
obecného dát fotku invazivního zlatobýlu obrovského, i to by tak nevadilo. „Sušit
šípek při 60 až 80 °C je již horší, likvidujeme
cenný vitamín C. Ale doporučit pít 3 x denně
šálek jedovatého jmelí bílého, 3 x denně popíjet čaje s přidáním jedovatých listů máku
vlčího a asi není zcela vhodné doporučovat i barvínek menší. Posledně uvedené tři

byliny nepatří do rukou laika,“ zdůrazňuje Jitka Málková a na závěr apeluje na nás
na všechny: „Neplatí, čím větší koncentrace a čím častěji budeme bylinky užívat, tím
se rychleji uzdravíme. Vše s mírou, rozvahou,
pokorou a vědomím, že většinu bylin nepijeme dlouhodobě.“
Eugenie Línková

Česnek medvědí v tinktuře je rostlinným
antibiotikem
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Potravinářský
80 Kč/3€

MAGAZÍN O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH POTRAVINÁCH
M
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obzor

Kontroly SVS
se soustředily
na nezávadnost
a správné značení
vajec
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Technické konopí
hraje svou významnou
roli i ve zdravé výživě
Na domácím
vaření piva
se neušetří

Bylinky mohou
pomoci
v prevenci i při
léčbě nemocí

Diamantová liga za rok 2017
vyhlásila své vítěze

Moderátor
Aleš Cibulka
lisoval slámové víno
v Lechovicích

