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Vejce a kuřecí maso – superpotraviny 21. století!
Proč jíst vejce z českých chovů:
• jsou plná vitamínů – obsahují vitamíny B, C, D, E, K,
• snižují vysoký krevní tlak – peptidy přítomné ve vejcích výrazně
pomáhají ke snížení krevního tlaku
• jsou vynikajícím zdrojem bílkovin,
• snižují hladinu cholesterolu v krvi,
• jsou přirozeným zdrojem vápníku,
• předcházejí srdečním onemocněním – látky, která vejce obsahují,
pomáhají riziko srdečních chorob snižovat,
• obsahují síru – ta přispívá ke zlepšení kvality vlasů a nehtů,
• pomáhají redukovat váhu – mnoho studií prokázalo, že vejce díky své
výživové hodnotě mají velmi dobrý vliv na redukci váhy,
• látky obsažené ve vejcích mají příznivý vliv na lidskou paměť,
• jsou levná.

Letos poprvé
náš český chřest
na Slavnostech
v Ivančicích

Proč jíst kuřecí maso z českých chovů:

Koupí vajec a masa z českých chovů = podpora českých zemědělců + záruka kvality a čerstvosti potravin!

Rodina naplňuje
odkaz předků
Více než 100 let mají
uzeniny od Fialy
z Milovic pověst kvality
Potravinářský obzor

• má vysoký obsah bílkovin,
• jedná se o bohatý zdroj dvou vitamínů skupiny B, niacinu (B3)
a pyridoxinu (B6),
• má vysoký obsah proteinů,
• nízký obsah tuku – dietní, lehce stravitelné maso,
• neobsahuje antibiotika, hormony ani jiné nežádoucí látky,
• časově nenáročné na přípravu,
• cenově velmi přijatelné.
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Dvojí kvalitou
potravin se musí
zabývat i Evropský
parlament

Vítejte na Zemi
živitelce 2018
Školáci
a předškoláci,
těšte se!

Oslava světového
dne mléka
Česká zmrzlina
z Opočna zdravě
konkuruje té italské

Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144
Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 225 641, fax: +420 585 222 394
E-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

 kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách
 stanovení cizorodých látek v potravinách
 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin
 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě
 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu a importu
 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy
 poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy
ve značení potravinářských výrobků
SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
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Zkuste si najít na internetu synonymum ke slovu plýtvání. Naskočí vám mrhání a pak už nic jiného. A co takové šerádání, co se říkalo běžně na Vysočině? Když dítě přineslo
ze školy zpět okousaný chleba se sádlem a chtělo jej rychle
dát sezobat slepicím nebo na dvoře pejskovi, už tu byla babička nebo maminka a volaly, nešerádej tím jídlem. A muselo se dojídat a neplýtvat ani lepenkovým papírem na obaly učebnic nebo ubrousky právě na svačiny. Dnes je zcela běžných hned několik obalů na potravinách, o to je pak
v očích výrobců produkt zajímavější, prodejnější a dokonce takový mnohovrstevný obal vyhrává v soutěžích. Není také divu, že partnery takových soutěží bývají i zástupci velkých firem vyrábějících ty nejrůznější obaly, kteří ocení například to, že se tři krásně zabalené čokolády dají do dalšího ještě krásnějšího obalu v podobě knížky a tam sedí a čekají na mlsouna.
Není to paradox? V dnešní době se o tom konečně začíná mluvit a konat. Vznikají dokonce
bezobalové aktivity, kdy si do obchodu přinesete svou nádobu, kam si přesypete ořechovou
směs, nebo přemístíte různé mouky, cizrnou počínaje a pohankou konče, co jsou tak zdravé. Jsou to zatím spíš malé krámky, ale bývá tam živo a zejména mladí lidé se rychle tomuto
trendu přizpůsobují.
My v tomto čísle představujeme takových „nešerádání“ hned několik. Především jsou
to Přátelé skla, kteří chtějí chránit oceány od příliš velkého množství plastů, co je bohužel
v tak hojné míře dnes zaplavily a ničí tak vyplavováním chemických jedů mikroflóru a faunu. Navštívili jsme i nově zřízené farmářské tržiště v Praze Heřmaňák, kde si zase přinesete
svůj hrníček a do něj vám blízká kavárna „načepuje“ lahodnou ranní kávu se slevou a vy si jen
přikoupíte nějaký domácí koláček, co jich nabízí hned několik krámků v tržnici. Ani v nich se
obaly neplýtvá a plasty se tam prakticky nenajdou, vše se balí do papíru nebo papírových tašek. Tento trend papírových tašek už razí hned několik supermarketů, což je velice záslužné
a když si třeba v Hornbachu chcete dát kytičky do menší firemní plastové tašky, už si za ni zaplatíte, což dřív nebylo, rozdávaly se po více kusech, když si ale každý kousek musíte uhradit,
hned těchto plastových obalů k těmto účelů od doby, co se to zavedlo, hodně ubylo.
Jsou tu ale i supermarkety, které „nešerádají“ s potravinami a jsou určitými pionýry v tom, že
nabízejí různě pokřivenou zeleninu, jíž nic nechybí, jen není tak krásně rostlá. Typickým příkladem jsou okurky, rajčata a jmenovat lze i ovoce. Tyto malinko nepovedené plody, co se jejich krásy týká, jsou sice zatím tak trochu na hanbě a mají oddělený pult, ale prodají se se slevou a nikdo je už při třídění nevyhazuje. Je tomu tak i s jídlem, jemuž zakrátko projde záruční
doba a nově se nabízí potravinovým bankám, odkud putuje k potřebným.
V poslední řadě je tu ale i další aktivita, která se tohoto krásného českého starého výrazu
pro plýtvání, tedy šerádání týká a to je zbytečné plýtvání ochrannými látkami, co tak krásně
ničí nejen plevele, ale i různé choroby rostlin. Zmíníme se o pesticidech, které si vzal na mušku bývalý ministr zemědělství Jiří Milek a jako praktik se nejen obul do častého používání
vyšších dávek než je třeba a nebo dokonce v zájmu nastavit ekologický režim kritizuje opačný efekt, než co bylo záměrem. Uvádí příklad z vysévání semen cukrové řepy. Ta se ve velkém
obalovala právě těmito ochrannými látkami. Dnes v zájmu ekologického režimu je oněch
80-90 tisíc semínek, co se jich jen na jeden hektar pole vyseje, zcela čistých. Plevel by ale škodil mladým rostlinkám a tak se o to víc musí využít postřiků a to ne zrovna v malých koncentracích, navíc opakovaně a tak si lze krásně spočítat, že daleko nepřívětivější k ekologii půdního systému a ukládání jedů v půdě je právě vysetí neošetřených semen. Ministr to chtěl zvrátit a na své straně má nejen ekology, ale i odbornou veřejnost a tak se ledy hýbají i v této sféře činnosti, při zdravějším zacházením s půdou.
A tak na závěr si můžeme zamnout ruce, že se pod zorný úhel nejen aktivistů, ale i lidí
z praxe a nás spotřebitelů dostávají dvě nejdůležitější součásti našeho života, bez nichž by se
ani žít nedalo. Je to voda a půda a z ní následně vzešlé potraviny. Chraňme si je, jak je to jen
možné. My se k tomuto trendu rádi přidáváme.
Eugenie Línková
šéfredaktorka
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tech u výrobců v různých zemích. Přidaly se
jednotlivé členské státy, byť ne všechny. Ať
chceme či nechceme, je to téma, které se
týká nebo je velmi citlivě vnímané hlavně
v zemích střední a východní Evropy. Jsou
samozřejmě i státy, které brání své výrobce a obchodníky. Debata je už ale mnohem
intenzivnější, serióznější i ze strany jednotlivých aktérů, ať výrobců nebo obchodníků, kteří, alespoň někteří, začali vnímat, že
je to pro občany velmi citlivé. Je to jakási symbolika, jak vůbec funguje vnitřní trh,
jak funguje EU, jestli jsme si skutečně všichni rovní nebo tady máme spotřebitele první
a druhé kategorie.

Komise nyní přijala dlouho očekávanou revizi spotřebitelské legislativy. Dá se to chápat jako posun v otázce potravin?

se musí zabývat i Evropský parlament
Dvojí kvalita potravin je téma, před kterým Evropský parlament dlouho zavíral oči a tvářil se,
že nic takového neexistuje. Vytrvalá mravenčí práce poslanců ze střední a východní Evropy
však nakonec přinutila úředníky z Komise, aby se tímto problémem začala seriozně zajímat.
Využili jsme zasedání Evropského parlamentu koncem května ve Štrasburku a přímo v budově
parlamentu jsme si na toto téma povídali se dvěma českými europoslanci, kteří se mu
dlouhodobě věnují – s Olgou Sehnalovou a českým europoslancem Pavlem Pocem.

Nechceme rozlišování
na spotřebitele první a druhé
kategorie
Paní poslankyně, od roku 2011 upozorňujete na půdě Evropského parlamentu na problematiku dvojí kvality potravin. Co se za tu dobu změnilo?
Docela výrazně se změnilo vnímání
od doby, kdy jsme začínali s tímhle tématem a kdy jsem poprvé interpelovala Evropskou komisi poté, kdy vyšel na Slovensku
úplně první průzkum. Ta reakce byla tehdy
v podstatě taková, že je proveden na malém vzorku, že se Komise zaobírá pouze
bezpečností potravin a že je to otázka našich chuťových a cenových preferencí. Absolvovala jsem potom desítky a desítky nejrůznějších jednání, od Komise přes výrobce
po obchodníky z různých zemí.

Ve svém úsilí jste byla v té době osamocená, je to tak?
V začátcích jsem to byla v Evropském parlamentu jen já a sem tam nějaký kolega.
V roce 2013 se nám podařilo prosadit jednu krátkou pasáž do zprávy o nové spotřebitelské politice do roku 2020, v níž se říkalo, že by Komise měla udělat celoevrop-
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ské šetření, které by zjistilo rozsah tohoto
problému, aby se podívala na to, jak vypadá stávající legislativa na ochranu spotřebitele a jestli je anebo není nutné ji nějakým způsobem měnit. Komise s tím dlouhou dobu nic nedělala, až se po volbách
do Evropského parlamentu objevilo několik dalších kolegů, zejména paní kolegyně Borzan z Chorvatska, která se tohoto tématu ujala mezi balkánskými zeměmi. Pro ně je to téma, jak vypadá kvalita potravin v Chorvatsku i v zemích, které ještě v EU nejsou. Pro mne znamenala dalšího
významného spojence a takových spojenců se od té doby objevilo víc, už to nebylo
okrajové téma. Začaly se angažovat i členské státy, zejména Slovensko sehrálo významnou roli.

Takže se pomalu měnilo vnímání tohoto tématu?
Ze začátku to bylo vůbec zpochybňování, jestli něco takové jako dvojí kvalita je,
a když už to nešlo úplně zpochybnit, tak
pak jsme se dostali k dalším argumentům
o chuťových a cenových preferencích. Argumenty se vyvíjely dál, pak se mluvilo
o rozdílné legislativě v jednotlivých zemích,
inovacích nebo technologických možnos-

Nebereme to čistě jako téma jen pokud jde
o potraviny, ale i jako téma pro další výrobky. Bavíme se o tom, že se jedná o konkrétní nekalou praktiku, to znamená označování nebo různé složení u výrobků, které
mají stejný název, stejné balení, stejný marketing, stejné označení. Tento krok Evropské komise určitě vítám, nicméně možných
cest je více.
Jsme teprve na začátku legislativního
procesu, takže návrh Komise je jedna věc
a druhá věc je, jak se s tímto návrhem vypořádá Evropský parlament, členské státy
v Radě a jaké bude vzájemné vyjednávání.
A to nebude zdaleka jednoduché. Zejména v úvodních ustanoveních návrhu Komise jsou některé vágní formulace, které právní jistotu a vůbec vymahatelnost na základě legislativy relativizují. Je tam poměrně dost věcí, které je zapotřebí vyjasnit,
aby to skutečně pro dozorové orgány, které nakonec budou tuto legislativu uplatňovat, bylo jednoznačné a aby to byl opravdu
efektivní nástroj.

Nedávno jste se zúčastnila v Sofii
konference věnované problematice
dvojí kvality potravin. Co na této konferenci zaznělo?

MUDr. Olga Sehnalová
Narozena 25. října 1968
v Kroměříži
Poslankyně Evropského
parlamentu za ČSSD
od roku 2009
Působí ve Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) a Výboru pro dopravu
(TRAN).
V Evropském parlamentu se
především dlouhodobě věnuje
ochraně spotřebitele

2/2018

Pro Bulharsko to bylo jedno z důležitých témat jejich předsednictví. Bulharsko bylo
jednou ze zemí, které na otázku dvojí kvality reagovalo jako jedna z prvních, takže pro
ně určitě to bylo velmi významné, navíc se
v této problematice velmi angažuje bulharská ochránkyně práv. Byla tam také komisařka Věra Jourová, která nějakým způsobem okomentovala návrh, se kterým EK přichází. V druhé polovině letošního roku by
mělo dojít k většímu testování výrobků napříč státy EU a uvidíme, s jakým výsledkem.

Firmy argumentují rozdílnou chuťovou preferencí v jednotlivých zemích.
Je to v praxi vůbec postižitelné?
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Chuťová preference je velmi vágní termín,
který se velmi těžce prokazuje. Opakovaně
jsme říkali, že nikomu nebráníme, aby vyráběl výrobky pro různé trhy podle toho,
jaký je ohlas mezi spotřebiteli, ale nemůže
se tvářit, že jsou ty výrobky stejné. Měl by
je odlišit, měl by se k tomu v podstatě hrdě
hlásit, že je přizpůsobuje nějakým regionálním preferencím. Takto by to také mělo být
spotřebiteli prezentováno.

Hovořili jsme o dvojí kvalitě potravin. Ale co kvalita potravin jako taková?
V současné době se odvíjí do značné míry
od kupní síly obyvatelstva. Můžeme pozorovat, že lidé žádají více informací o původu potravin a o tom, jaké je jejich složení.
Částečně tomu vychází vstříc i legislativa
Evropské unie a přichází do toho faktor regionální produkce. Velká debata o normách, ať už minulých anebo těch, které
v současné době jsou prosazovány jako cechovní normy. Je to velké téma a i EU čeká
mnohem intenzivnější debata o kvalitě potravin, protože se dlouhou dobu nad kvalitou potravin nezamýšlela a řešila pouze závadnost či nezávadnost a bezpečnost potravin. Jako téma musí být kvalita rovněž
na jednacím stole.

Otevřeli jsme otázku dvojí kvality
potravin i s europoslanecm
Pavlem Pocem
Pane poslanče, může Evropská unie
více než dosud omezit přítomnost toxických látek v potravinách a ve spotřebním zboží, které přichází do styku
s potravinami?
Může a to v několika rovinách. Evropský
parlament se již dlouho dožaduje horizontálních kritérií. Legislativa týkající se obalových materiálů a látek, které z nich mohou pronikat do potravin, se projednává.
Co však chybí úplně nejvíc a týká se právě
potravin, zeleniny, ovoce a podobně, to je
otázka tzv. koktejlových efektů.

Mohl byste tento problém trochu
přiblížit?
Princip spočívá v tom, že můžete dostat
na stůl potravinu, vezměme jako příklad
hroznové víno, které bude splňovat všechny normy, všechny povolené limity pesticidů. Problém je ale v tom, že tam nebude jeden, ale bude jich tam pět nebo sedm nebo
také patnáct. A nikdo neumí příliš řešit, co
se stane. Ten hrozen máte z hlediska současných předpisů naprosto v pořádku, ale
je v něm koktejl chemických látek, z nichž
každá splňuje svůj limit, ale už nevíte, co
to dělá v souhrnu a nejspíš nic dobrého. Řešení jsme jako Parlament chtěli po Komisi

RNDr. Pavel Poc
Narozen 26. května 1964
v Havlíčkově Brodě
Poslanec Evropského
parlamentu za ČSSD od roku
2009
Místopředseda Výboru pro
životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin
(ENVI) EP
Dlouhodobě se zasazuje
o bezpečnost potravin
a opatrnost vzhledem
ke geneticky modifikovaným
organismům (GMO)

již před deseti lety, ale tady Komise bohužel
nesplnila své úlohy.

Evropská komise navrhla zákaz plastového nádobí. Reakce veřejnosti
na tento návrh je ale poněkud rozpačitá.
Ta, jíž jsem viděl na několika servrech, byla:
už bylo na čase. Protože se podle seriozních
analýz ukázalo, že plasty končí někde v moři
a ten problém je vážný. Jestli si někdo myslí, že problém otěrů a vzniku mikročástic, jež
se dají dnes pomalu najít už i v rybách a téměř ve všem, je zanedbatelný, tak se mýlí. Samozřejmě, že cesty k postupnému odstranění
předmětů jednorázového použití vyrobených
z plastů budou dlouhé a Komise již dnes hovoří o tom, že tak jak to bylo u tašek a dalších
věcí, tak i v tomto případě budou mít členské
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Poznej svého farmáře

procento pet lahví bude muset být vratných apod. Musíme se postupně dostat ze
zacyklení akcelerované ekonomiky, protože
jestli se z toho nedostaneme, tak nám planeta nebude dost velká.

V návrhu EK se uvádí, že vlády budou muset zajistit až devadesátiprocentní návratnost plastových lahví. Je
to vůbec proveditelné?

státy možnost si cestu stanovit podle svého.
To určitě platí, bude se to nějakým způsobem
ještě modifikovat, projednávat.

Recyklace plastů by nestačila?
Rozhodně ne. Žádná recyklace neprobíhá
stoprocentně, jsou s ní spojeny transakční
náklady, nikdy se plasty nedostanou do podoby cirkulární ekonomiky, vždy to bude
spirální ekonomika v nějaké degradaci. Pocházím z generace, která si ještě pamatuje
mléko ve skleněných lahvích a nejsem si jistý, jestli to bylo tak úplně špatně. Stejně si
nejsem jistý, jestli byly špatně skleněné lahve na minerálku apod. Vím, že Komise připravuje nějaké předpisy, jež by měly upravit i tuhle oblast a měly by definovat, jaké

Umím si to představit. Protože jestliže jsme
byli schopní a jsme v zásadě schopní nakládat tímto způsobem se skleněnými lahvemi, tak jaký je v tom rozdíl? Není důvod, aby
mechanismy a postupy, které platí pro sklo
a které jsou funkční a efektivní, nefungovaly úplně stejně pro plastové lahve. Samozřejmě, že se budou muset některé mechanismy přizpůsobit, výsledek za to ale jednoznačně stojí.

2011 s kolegyní Antoinescu otevřeli otázku dvojí kvality potravin, tak se do jisté míry
nastartovala také celá tato diskuse. Podařilo
se posunout dopředu otázky legislativy týkající se invazních léků, problematiku řešení antimikrobiální resistence, odolnost mikrobů vůči antibiotikům, to je jeden z velkých problémů. Teď dokončuji, a na to jsem
docela pyšný, jako parlamentní zpravodaj
zprávu o implementaci legislativy týkající se pesticidů. Tato zpráva bude ovlivňovat legislativní tvorbu Unie na celou řadu
let dopředu.
Text a foto Bohumil Brejžek

Na Farmě pod Ještědem na Liberecku odstartoval v sobotu
26. května letošní, v pořadí již pátý ročník projektu Poznej
svého farmáře. V průběhu čtyř měsíců zavítá série vzdělávacích
akcí do všech krajů České republiky, a skončí 29. září na Farmě
Bělina na Karlovarsku. Rozpočet na letošní ročník jsou tři
miliony korun s DPH, což je zhruba stejně jako loni.

Co vám osobně se podařilo v Evropském parlamentu za dvě funkční období prosadit?
Věcí, které se podařilo pozitivně ovlivnit, je
celá řada. Jen tak namátkou, docela určitě jsme posunuli otázku prevence rakoviny tlustého střeva nebo se podařilo mnohé
v energetice, aniž by to veřejnost příliš zaznamenala, přitom ta podoba legislativy se
tvořila v České republice. Když jsme v roce

Ministr zemědělství
ÁVĚRKO
U Miroslav Toman
usiluje o zachování
stávající úrovně podpory z EU

Počet návštěvníků se zvyšuje

PŘED UZ

Miroslav Toman se ujal funkce ministra
zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti
premiéra Andreje Babiše poté, co převzal
jmenovací dekret od prezidenta Miloše
Zemana. Hlavními prioritami nového
ministra je Společná zemědělská politika EU,
sucho, kůrovec a celá oblast kvality potravin.
„Co se týče Společné zemědělské politiky, navržený finanční rámec, který představila Evropská komise, je podle mě pro české zemědělství nepřijatelný. Není možné, aby měla
Česká republika krácený rozpočet pro zemědělství a potravinářství, a to až o 20 procent.
Rozhodně budu usilovat o zachování stávající úrovně podpory z EU tak, aby se v sektoru
mohly rozvíjet malé, střední i velké podniky,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
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Pokud jde o sucho, je pro ministra Tomana prioritou jednoznačně zabezpečení
pitné vody pro obyvatele, vody pro energetiku, ale i pro závlahy a zemědělský sektor. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou
chce Miroslav Toman řešit například finanční výpomoc postiženým lesům.
Tiskové oddělení
Ministerstva zemědělství

Poznej svého farmáře
je v plném proudu

Oprava k článku
Vinselekt Michlovský slaví
čtvrtstoletí
Omlouváme se tímto společnosti Vinselekt Michlovský a.s. za chyby v článku „Vinselekt Michlovský slaví čtvrtstoletí“, který vyšel v únorovém vydání časopisu Vinař – sadař č. 01/2018. Omylem se do tisku dostala neautorizovaná verze článku s několika chybami:
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. samozřejmě nedělal praxi v Jakutsku, ale
v Jaltě na Krymu. Sladká a růžová vína
dělá jen částečně, ale nebere je jako
prestiž vinařství. Vyzrálá červená vína
nemají antiseptický, ale fungistatický
a baktericidní význam.
Zejména za tyto a další nepřesnosti
v článku se proto společnosti Vinselekt
Michlovský a.s., Doc. Ing. Miloši Michlovskému, DrSc. a samozřejmě i čtenářům velice omlouváme.
Ing. Petr Hynek
šéfredaktor magazínu Vinař-Sadař
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Cílem projektu je podpořit prodej ze dvora
a seznámit veřejnost s kvalitními potravinami. Že se to postupně daří, o tom svědčí loňský ročník, který se uskutečnil na devatenácti farmách po celé České republice. Průměrná návštěvnost na jednu farmu byla 1 288
lidí, což bylo o zhruba 500 více než v roce
předchozím. Lokální producenti měli díky
tomu možnost seznámit se svými výrobky
lidi z okolí, kteří o nich často bohužel ani nevědí, což je škoda, protože tito farmáři nabízí
potraviny nejvyšší kvality. V ročníku 2017 byl
také ustanoven nový rekord v počtu příchozích na jednu akci. Zlatou farmu ve Vrbátkách
na Olomoucku navštívilo 3 074 osob.

Propagace malých
a středních podniků
Návštěvníci na každé farmě mohli vždy
ochutnat výrobky přímo od farmářů, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí potraviny. Nedílnou součástí každé akce je i tematický dopro-
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vodný program pro celé rodiny, například
hudební a divadelní vystoupení, představení regionálních potravin či lokálních farmářů nebo foodtruck se sladkovodními rybami.
„Projekt Poznej svého farmáře je jedinečnou
možností propagace malých a středních zemědělských podniků v regionech. Akce, do které se většinou přihlašují rodinné a ekologické
farmy, tak přispívá k vzájemnému pochopení
a prohloubení vazeb mezi zemědělci a obyvateli venkova,“ říká Petr Jílek pověřený řízením
sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství.

Farmy se všude
do projektu nehrnou
Do projektu jsou zapojené farmy ze všech
krajů kromě Prahy, problémem je podle ministerstva najít vhodné farmy v Karlovarském a Plzeňském kraji. Ministerstvo se přitom snaží vybírat v každém ročníku jiné
malé a střední farmy. Podle Filipa Vinše z ministerstva se akce na každé farmě kromě
domácího farmáře účastní deset až 15 dalších zemědělců se svými produkty. Akce cílí
na rodiny s dětmi, kterým se snaží ukázat

Petr Jílek a Pavel Paška

základy zemědělské práce. Děti by se měly
podle Vinše naučit, že „potraviny nerostou
na políčkách v supermarketech.“ Děti se také
mohou projekt na ponících nebo si užít skákací kombajn. Na podzim ministerstvo ještě plánuje zorganizovat národní dožínky
na pražské Letné, loňský první ročník měl
3,5milionový rozpočet.

Největší problém farmářů:
pracovníci
Kladně projekt hodnotí například Pavel Paška ze Seletického dvora v okrese Nymburk,
který se do propagační akce zapojil loni.
Na farmě zpracovávají maso, ale vyrábějí
i klobásy, sýry, tvarohy a jogurty. Své výrobky prodává z větší části přímo ze dvora, vždy
v pátek a sobotu, kdy nezřídka je vidět dlouhá fronta zákazníků. Přiblížit práci zemědělců běžným občanům je podle něj cestou, jak
vrátit lidi na venkov.
Za největší problém svého provozu považuje Pavel Paška nedostatek pracovníků, neboť jeho farma stojí několik desítek kilometrů od Mladé Boleslavi. „Dneska sehnat pracovníka do zemědělství je obrovským problémem. Když v automobilce dostanou stotisícové odměny, není to jednoduchá záležitost,“
uvádí Pavel Paška. Své pracovníky se snaží si vychovávat sám, přímo v provozu. „Děti,
které skončí vzdělání, si tady dovychováváme
podle svého tak, abychom mohli potom předávat své zkušenosti,“ přibližuje majitel Dvora
Seletice Pavel Paška.
Text a foto Bohumil Brejžek
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Školáci a předškoláci, těšte se!
Prvního června děti oslavily
svůj svátek. Rádi bychom se
pochlubili: K Mezinárodnímu
dni dětí jsme také přispěli
svou troškou do mlýna.
Přestože se na první pohled
nezdá, že by měl Státní
zemědělský intervenční
fond (SZIF) něco společného
s dětmi, je tomu tak. Je
sice pravda, že hlavním
posláním platební agentury
je administrovat dotace
pro zemědělce, ale některé
podpory jsou zacílené
i na děti.
Pomáhají nám k tomu dva školní projekty a propagace kvalitních potravin. Jak?
Jednoduše. „Snažíme se děti nasměrovat
k tomu, co se jíst má a jak vypadají kvalitní potraviny. Ovoce a zelenina do škol spolu s Mlékem do škol jsou projekty, jejichž posláním je zatočit s nadbytečnými kilogramy
u školáků, snížit deficit vápníku, vštípit zdravé stravovací návyky a zvýšit odbyt ovoce, zeleniny a mléka pro tuzemské zemědělce. Koncem roku 2016 jsme navíc pro zpestření a vtažení dětí do světa ovoce a zeleniny spustili
edukativní hru Kozel Ovozel, která si okamžitě
ke školákům našla cestu,“ říká o podporách
Martin Šebestyán, generální ředitel SZIF.
Další možností, jak na děti pozitivně působit v oblasti stravování, je šíření osvěty o kvalitních potravinách. Do aktivit SZIF
spadají také značky Klasa, Regionální potravina a Bio. Snažíme se spotřebitele naučit
rozpoznávat kvalitu. Edukace se týká všech
věkových skupin, tedy nejenom dospělých, ale také (a možná zejména) těch nejmladších. Jednak proto, že děti dokáží vý-
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razným způsobem ovlivnit nákupní chování svých rodičů, a za druhé z nich za pár let
vyrostou zákazníci, kteří budou sami rozhodovat o tom, co do svých nákupních košíků
vloží. Pro naše nejmenší spotřebitele jsme
proto doslova na míru ušili celý vzdělávací program, který bychom vám teď chtěli představit.

Pospolu u stolu
„Co se v mládí naučíš…“ je staré pořekadlo, které platí a platit bude. Inspirovalo nás
k tomu, abychom s edukací ke kvalitním
potravinám začali také u těch nejmenších.
Tak se zrodil nápad přichystat program zaměřený jen na ně. Podle slov M. Šebestyána

děti získají širší znalosti v oblasti kvalitních
potravin a je velká šance, že je v budoucnu
budou preferovat. Jeho hlavním smyslem
je jednoduchou a hravou formou a za pomoci všech smyslů přiblížit téma tradičního zemědělství i potravinářství. Program je
zaměřen na děti různých věkových skupin,
od předškoláků až po žáky na prvním stupni základních škol.
Celý program se jmenuje POSPOLU
U STOLU podle stejnojmenného CD, které je jeho součástí. Obsahuje krásné moderní písničky a zaručeně si na své přijdou
i dospělí. Písně mají veselé texty, zpívá se
v nich, proč je pro nás jídlo důležité a že se
díky němu scházíme u společného stolu
s mámou, tátou, prarodiči, sourozenci a ka-
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marády. Dost možná právě song o zelenině, mléku, o snídani nebo o vajíčku přiměje děti konzumovat i ty potraviny, kterým
příliš neholdují. Kdo hraje na hudební nástroj, může si písničky zahrát – součástí CD
je zpěvník a notový zápis. Ke každé skladbě
se mohou děti dozvědět také něco navíc.
Třeba to, co si dát k snídani, jaké ryby plavou v našich řekách a rybnících, jak si vybírat potraviny v obchodě nebo proč chroupat zeleninu.
Program se skládá ze dvou mobilních
her a edukačního kufříku. Žijeme v moderní době, kdy děti tráví čas také u mobilů
a tabletů. „I když by s tím možná někdo nesouhlasil, mobilní hry dnes zkrátka do dětského světa patří. Protože se nic nemá přehánět, a v případě virtuálních her to platí
dvojnásob, měli bychom děti směrovat právě na ty hry, které je mohou obohatit, poučit a díky kterým se dozvědí něco nového hravou formou. Právě takové hry jsme
pro děti připravili,“ představuje aplikace
M. Šebestyán.

Život na statku
je hra pro nejmenší. Hlavními hrdiny
jsou hospodářská
zvířátka. Děti se
pomocí her, úkolů
a písniček dovídají o aktivitách na statku, nechybí ani reálné
zvuky zvířat, povídání o nich a o tom, jaký
užitek nám dávají. Ve hře se dítě naučí i to,
jak se například vyrábí chléb nebo mléčný výrobek.
Pr o p ř e d š k o l á k y
a školáky je určena
aplikace Statkář.
Hravou formou se
děti naučí spoustu
zajímavých a praktických věcí, které
musí znát každý správný statkář, a o tom, co je potřeba pro chov
a vývoj zvířete. Lákadlem jsou zábavné
minihry, kvízy pro rozvoj vlastního myšlení,
zapojení interaktivních prvků apod.
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Obě aplikace obsahují i karaoke s písničkami z CD Pospolu u stolu.
Ke stažení na www.akademiekvality.cz. Vyzkoušejte,
je skutečně povedené.
Součástí projektu je dále
edukační kufřík. Ač malých
rozměrů, obsahuje hodně pomůcek a materiálů,
ke kterým patří také velkoformátová „slepá“ mapa ČR.
Ta slouží k orientaci pro děti, co se kde pěstuje, chová, které potraviny jsou typické
a zároveň k procvičování zeměpisných a jiných znalostí. Na mapu děti přikládají snímatelné samolepky, které mohou samostatně sloužit také k různým hrám. V kufříku jsou i další ingredience, jako například
fotonávody na tvoření z potravin a plodin,
balíček semínek řeřichy, kterou si děti vy-

pěstují, vyrobí z ní originální velikonoční
dekoraci a zároveň ji využijí do pomazánky. Na USB je spousta zábavných úkolů, videa z reálné produkce vybraných potravin
a videorecepty, protože děti rády vaří. Další „součástkou“ kufříku jsou puzzle s potravinářskými motivy. A samozřejmě nechybí
CD s písničkami.
Pro pedagogy je zpracovaná metodická
příručka, jak s kufříkem pracovat, co lze vyrábět, malovat a modelovat za použití plodin, jak si s pomocí kufříku hrát tak, aby děti
získaly znalost o zemědělských produktech,
a přitom se bavily a tvořily.
Primárně je kufřík určen pro školní družiny, ale dobře se uplatní také při výuce (např.
v prvouce, přírodovědě, pracovních činnostech) a volnočasových aktivitách. Dva tisíce
kufříků jsme v průběhu května distribuovali na tisíc základních škol. Cílem bylo, aby se
k dětem dostaly na jejich svátek 1. června.
Zvolili jsme ty školy, které byly nejaktivnější
v naší předchozí mobilní hře Kozel Ovozel.
Pochopitelně jsme byli zvědaví, jak se
bude program dětem i pedagogům líbit,
proto jsme si ho otestovali v pěti školách. Pro

Jeden z mnoha obrázků, které děti z akce namalovaly.

žáky jsme připravili koncert z písniček z CD
Pospolu u stolu, dále na ně čekala ochutnávka dobrot z kvalitních potravin, hry a tvůrčí
dílny. Asi nejúspěšnější byla soutěž o nejlépe
nazdobenou palačinku, kde školáci pěkně
„pospolu u stolu“ tvořili opravdu neuvěřitelné kreace.
Reakce dětí i pedagogů nám udělala radost, bylo vidět, že se
program líbil, a svědčí o tom
i děkovné dopisy a obrázky
od dětí, které ze škol dostáváme.
Pro inspiraci uvádíme text jedné
z písniček. Ty z vás, kteří vejce příliš nekonzumují, navnadíme alespoň poeticky. Možná změníte názor. Cholesterolu se už totiž
bát nemusíme.
VAJÍČKO
Jsem žlutý jak podběl v květu
Jsem bílý jak racek v letu
Jsem zlatý jak sólo na trumpetu
Jsem tichý jak závěj sněhová
Spolu obýváme křehký hrad
Naťukni ho, když máš hlad
Nebo kuřátko nech vyklubat
Ve skořápce se schovává
Natvrdo i nahniličko
Naměkko a sázení
Dělíme se o vajíčko
Spolu jsme si souzeni
Jsem žlutý jak slunce o polednách
Jsem bílý jak mlha na horách
Jsem oheň, který plápolá
Jsem jako sen, co se zdá
Bílek a žloutek
Slepice a vajíčko
A taky kuřátko
Malé peříčko
Zdroj SZIF
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kvalita potravin

Díky přísné kontrole máme jedny
z nejzdravějších potravin v Evropě
Z vůle politiků a jejich společných nároků na ministerská křesla si ČSSD v nově ustavené
vládě nárokovalo 5 křesel. Jedním z nich je i ministerstvo zemědělství. Ministr Jiří Milek tak
dokončení svých projektů nechá na jiných. Využili jsme možnosti rekapitulace toho, co se
dosud podařilo, jaké byly další plány a co se děje i bude dál dít na scéně Evropské unie pokud
jde o agrární politiku.
Ministru Jiřímu Milkovi jsme položili několik otázek, zde je na ně reakce. (V době
uzávěrky magazínu Ing .J. Milek byl ještě
ministrem, kterého dne 27. června střídá
Ing. Miroslav Toman)

I dnes se stále řeší nestejná kvalita
potravin vyráběných většinou nadnárodními společnostmi. Už před
více než 5 roky se tím jako první začala zabývat europoslankyně
MUDr. Sehnalová a přidali se k ní další vlivné osobnosti včetně vás i vašeho předchůdce. Dá se říci, že se v tom
pokročilo a kvalita se srovná?
Na společném trhu EU se vyskytují výrobky, které, ačkoli jsou stejné obchodní
značky a mají srovnatelný obal, se v různých zemích EU liší svým složením. Je potvrzeno komisí, že dochází k různé kvalitě, my jsme měli několik jednání s řetězci a ve většině případů slíbily, že se budou snažit o změnu. Souběžně ale přiznaly, že nemají sílu vynutit si na nadnárodních společenstvích, aby tuto praktiku změnily. Poslední mítink v Sofii na začátku července se cíleně věnoval těmto
nekalým praktikám, EU vydala pravidla
k jednotné kontrole výrobků. Evropa vnímá jako problém i dvojí kvalitu výrobků
a chce ho řešit. Výrobky jsou srovnatelné
cenou i vzhledem, je tedy otázkou, proč
by tam měla být jiná kvalita. Argument,
že jde o jiné chuťové vlastnosti strávníků
jednotlivých zemí EU a jiné cenové preference, je nesmyslný.

Kdo nejvíc pociťuje jiné složení
a kvalitu potravin, které země?
Rozdílnou kvalitou výrobků jsou zpravidla
dotčeny tzv. východní státy EU, z tohoto
důvodu se hovoří právě o tzv. „dvojí kvalitě“ výrobků. Dvojí kvalita výrobků byla prokázána ve všech dosud provedených studiích (testech) v několika členských státech
EU, konkrétně v České republice, Slovensku,
Chorvatsku, Slovinsku, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. MZe proto považuje praktiku dvojí kvality za nekalou a neakceptovatelnou. MZe se provedením výše uvede-
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Ministr Jiří Milek

ných studií aktivně zasadilo o její prokázání.
Již několik let MZe systematicky na přítomnost výrobků dvojí kvality na trhu EU upozorňuje a snaží se o odstranění této nekalé
obchodní praktiky. Spotřebitel, a to kdekoliv v Evropské unii, si často vybere značku,
kterou už zná a důvěřuje jí. Podle MZe má
každý spotřebitel v EU jednoznačně právo na to, aby od stejného výrobce a ve stejném obalu našel stejnou potravinu. To, že
se Evropská komise začala tématem zabývat, je úspěchem snah ČR a dalších členských států EU. MZe jednoznačně upřednostňuje transparentní a jednotné řešení dvojí kvality legislativní formou na úrovni EU. V tomto ohledu proto podporujeme
probíhající revizi spotřebitelské legislativy, kde je nově navržena i regulace praktik
dvojí kvality. Gestorem této revize je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V současné době se hodně hovoří o neblahém vlivu reziduí pesticidů v potravinách zejména rostlinného původu. Jaká jste v tom přijal
opatření?
Kontrol děláme dost a to hlavně prostřednictvím SZPI. České výrobky nemají tolik takzvaných záchytů, jako se děje

u dovozových. Byla tu například kauza
s polskými jablky, byly v nich nalezeny
pesticidy, které jsou u nás zakázané.
Klesá celkově spotřeba chemikálií v zemědělství a to jak ochranných prostředků
jako jsou právě pesticidy, ale i anorganických hnojiv. Proto víc prozradí v detailu
grafy, z nich je to velmi jasně patrné. Jsou
na nich vidět nejen klesající spotřeby, ale
i srovnání, kolik se čeho používá v okolních zemích. My z toho vycházíme velmi
dobře. Jeden z grafů například uvádí, kolik se spotřebuje pesticidů na hektar. Pominu jako extrém Kypr a Maltu, ale třeba
Nizozemsko a Dánsko dávají 5 kg pesticidů na hektar, Česká republika něco málo
přes 1,5 kg na hektar. I to se ale snažíme
snižovat.

Když se ještě vrátíme k druhému
grafu, tam jsou zase srovnané dávky NPK živin na hektar u jednotlivých zemí. Při mé stáži na farmách
v USA před několika roky se tam dávky ve směsi NPK, tedy dusíku, fosforu a draslíku pohybovaly na úrovni
340 kg na hektar.Jaká je dnes u nás
současná dávka těchto anorganických hnojiv?.
U nás to bylo vloni necelých 150 kg NPK
čistých živin na hektar, západní státy tuto
naši laťku zase dost vysoko překračují, jak
tomu bylo i u nás ještě v letech tak mezi
roky 1980-1990. Považuji proto za velmi důležité dál zlepšovat osvětu. Ministerstvo zvýší počet odborných školení
pro subjekty, které pracují s chemickými
prostředky v zemědělství a zaměří se například i na správné používání přípravků v lesnictví. Také chceme rozšířit projekt demonstračních farem, dosud využívaných na ukázku vhodného hospodaření s půdou. Zájemci by se na nich měli dozvědět, jak dodržovat aplikační techniky
správného používání přípravků na ochranu rostlin,ale máme zájem i o zvýšení povědomí o rezistenci populací škodlivých
organismů proti účinným látkám přípravků na ochranu rostlin (POR) na území ČR,
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včetně zajištění odpovídajících antirezistentních strategií. Je neméně důležité i zpřísnění kontroly černého trhu s přípravky na ochranu rostlin, zamezení používání nelegálních prostředků.

Nemůžeme opomenout stále přemílané téma zastropování, které vyhovuje pár tzv. západních zemí EU,
kde jsou hlavně malé farmy oproti našim velkým. Zastropování by totiž mělo nejen vliv a dopady na ekonomiku velkých zemědělských podniků, ale dál se to projeví i na cenách
některých potravin. V jaké je teď fázi
vyjednávání s EU?
Za nejproblematičtější Česká republika dlouhodobě považuje povinné zastropování přímých plateb. V České republice máme největší průměrnou rozlohu podniků a také pátou nejvyšší četnost podniků nad 100 hektarů. Navrhované zastropování by se tak dotklo podniků s významnou živočišnou a rostlinnou výrobou. Jde zhruba o 1 900 podniků, které obhospodařují více než dvě třetiny české krajiny, zaměstnávají polovinu
všech lidí v zemědělství a chovají tři čtvrtiny veškerého skotu včetně 89 procent
dojnic. To všechno jsou důvody, proč nemůžeme s povinným zastropováním souhlasit. Na posledním jednání Rady ministrů v Lucemburku vystoupila německá ministryně zemědělství s tím, že budou preferovat, aby si členské země mohly samostatně nastavit základní nástroje,
a to včetně dobrovolného zastropování,
což jsem uvítal. Spolu s dalšími zeměmi
v čele s Francií jsme se také vyslovili proti plánovanému pětiprocentnímu snížení rozpočtu celé SZP. Ve společném prohlášení požadujeme, aby byla zachována
úroveň financování alespoň jako v současném období.

Jste ve funkci od loňského roku.
Co se podařilo i v tak krátkém období a co byste rád co nejdřív tak zvaně
sprovodil ze stolu?
Začnu africkým morem prasat (AMP). Kdyby se dnes objevila nemoc na jiném místě
v republice, postupovali bychom ještě razantněji než v minulosti. Opatření byla ale
účinná a rád bych pochválil i domácí chovatele, mají produkci i biologickou ochranu svých zvířat na dobré úrovni. Byli jsme
i iniciátory jednání v Bruselu, aby státy EU
zahájily výzkum k nalezení účinné vakcíny,
která je jedinou možností, jak se AMP zbavit. Kromě vyvolané spolupráce evropských
výzkumníků MZe také otevřelo veřejnou
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích – mj.
na komplexní řešení AMP včetně testování
přítomnosti viru v masných výrobcích.
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Jiří Milek se na zahraničních veletrzích setkával s politiky jednotlivých zemí

Další, co se podařilo je zahájení přípravy FTPR (Fondu těžko pojistitelných rizik), kdy prvním krokem je rozšíření podpor na komerční pojištění zemědělských
plodin a zvířat od roku 2019. Jedná se
o 530 milionů korun na podporu pojištění
malých a středních podniků v roce 2019
a dále o 115 milionů korun na podporu pojištění velkých podniků v roce 2019.
Pak to byla opakovaná jednání se zástupci obchodních řetězců, Agrární a Potravinářské komory a Svazu obchodu
a cestovního ruchu. Cílem je dosáhnout
spravedlivé rozdělení přidané hodnoty
mezi zemědělce, potravináře a obchodníky. A z toho jen vypíchnu závazek dvou
obchodních řetězců, Globusu a Kauflandu, které by od pololetí už neměly mít
v nabídce zboží s dvojí kvalitou potravin.
Dodám také, že je uvolněn 1 milion korun
na kontroly dvojí kvality.
A je tu i kůrovcová kalamita, kde se výrazně díky MZe pokročilo, iniciovali jsme
nutnost zapojit do řešení kůrovcové kalamity i ostatní resorty. Je to Ministerstvo
dopravy, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další. Změnili jsme důležitou vyhlášku o opatřeních k ochraně lesa
tak, aby vlastníci lesů mohli své síly využívat efektivněji. Vyhláška upravuje například i počet povinných lapáků na kůrovce a klade větší důraz na vyhledávání napadených stromů. V připomínkovém řízení je také upravená vyhláška o zpraco-

vání oblastních plánů rozvoje lesů, která
upravuje pravidla pro zakládání lesů, zajištění porostu či druhovou skladbu lesů.
A zahájili jsme také diskuzi o změně zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, který je třeba změnit
tak, aby bylo možné rychleji osazovat vykácené plochy a pružněji reagovat na potřebu obnovy lesů. Také jsme na Ministerstvu zřídili kalamitní štáb, který se schází
každý měsíc. Spolu se zástupci vlastníků
lesů, firmami pracujícími v lesnictví, výzkumnými ústavy a dalšími ministerstvy
řešíme, jak co nejúčinněji postupovat
v boji s kůrovcem. Spolu s asociací krajů
ČR jsme se také domluvili na vzniku krajských krizových štábů v nejvíce postižených krajích. Účinnou zbraní proti kůrovci
by mohlo být i zaplynování dřeva. Přípravek, který vyrábí česká firma, se napustí
do napadeného dřeva, překrytého plachtou, a přes noc kůrovce zabije. Dřevo je
pak odolné proti dalšímu náletu, aniž by
to mělo negativní dopad na jeho kvalitu.

ČSSD při vyjednáváních o nové
vládě stojí mimo jiné i o ministerstvo
zemědělství. Vrátíte se zpět ke své
dřívější práci nebo máte jinou představu o své další činnosti?
Na to je krátká odpověď. Nejdřív si vyberu dovolenou a pak, začnu pracovat tam,
kde jsem skončil, v zemědělské společnosti Úsovsko.
Eugenie Línková
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Regionální potravina

Potraviny s titulem
Rodinné stříbro Ústeckého kraje

váte pravidelně na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích, samozřejmě
na Zahradě Čech v Litoměřicích, ale
i na dalších akcích. Můžete je specifikovat?

Každý z českých regionů se může pochlubit „svou“ Regionální potravinou. Jde o potraviny
s logem vyjadřujícím, že jde o něco výjimečného a kulinářsky zajímavého. Nejinak je tomu
v Ústeckém kraji, kde tyto soutěže organizuje s velkým úspěchem OAK Most. Její ředitelce
Ludmile Holadové jsme položili několik otázek na toto téma.
Vámi řízená OAK Most je známa mnoha aktivitami, jimiž přesahujete okres
a týká se celého regionu, Ústeckého
kraje. Nejvíc známé jsou soutěže týkající se regionálních potravin. Pokrýváte jak celostátní soutěž, tak regionální.
V čem se liší a jaký je o ně zájem?
Okresní agrární komora Most je velmi činorodá a zabývá se různými aktivitami,
a to především v oblasti vzdělávání a poradenství pro zemědělce, propagací regionálních potravin. Organizuje soutěž „Regionální potravina Ústeckého kraje“, letos již 9. ročník vyhlášený MZe a SZIF a krajskou soutěž
„O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“. Obě soutěže mají prakticky stejná kritéria, suroviny
musí být převážně z Ústeckého kraje a výrobek musí být vyroben v Ústeckém kraji. Regionální potravina má velmi přísná kritéria
a posuzuje je nezávislá hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství, složená ze zástupců SZIF, MZe, dozorových orgánů SVS a SZPI, zástupců Ústeckého kraje, AK

Velká nabídká soutěžních vzorků potravin

12

Potravinářský obzor

Prezentace regionálních potravin organizujeme na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, po celou dobu výstavy (letos
14.9. – 22.9.2018), na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
ve společném stánku s Ústeckým krajem
a Statutárním městem Most a na dalších
akcích jako jsou Vinařské Litoměřice, Gastro Food Fest Litoměřice, Regiofest Chomutov, farmářské trhy v celém Ústeckém kraji
atd. V oblasti prezentace regionálních potravin spolupracujeme i se saskými kolegy.

Kde v létě představíte tyto dobroty z vašeho regionu,abychom na tyto
akce mohli pozvat návštěvníky?
Největší prezentaci regionálních potravin
provádíme na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, kde rovněž vyhodnocujeme
a oceňujeme vítěze obou soutěží v 1. den
výstavy (letos 14.9.2018), a tato akce se
stala již tradicí pro prezentaci, ochutnávky,
výstavku i přímý prodej regionálních potravin Ústeckého kraje.

ČR a PK ČR. Hodnocené výrobky jsou zařazené do 9 kategorií. U soutěže Přemysla Oráče jsme kategorie rozšířili na 14, aby více vystihovaly různorodost výrobků přihlášených
do soutěže.

Letos jste měli v porovnání s ostatními regiony nejvíc přihlášených firem
do soutěže Regionální potravina. Jak si
vysvětlujete tak obrovský zájem právě
o tuto soutěž?
V letošním roce jsme měli do soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje přihlášeno 208 výrobků od 42 výrobců, v soutěži Přemysla Oráče pak 227 výrobků od 45 výrobců.
Zájem o tyto soutěže je celkem velký, ale výrobcům vadí přílišná administrativní náročnost, která je zdržuje od vlastní práce a také
velmi přísné požadavky na etikety, které jsou neustále pod kontrolou a ne
vždy je srozumitelně vysvětleno,
co a jak má být označeno. Názory se liší a výrobci jsou
rozladěni.

Vybrat nej regionální potraviny bylo velmi náročné

Čeho si nejvíc ceníte na firmách, co se
snaží pokračovat v tradici české regionální kuchyně?
Jsme velmi rádi, že se v soutěžích umisťují naši nejlepší výrobci, např. Chovaneček
s.r.o. z Litoměřic, Jiří Ondečko z Děčína, Vojtěch Strauss z Mostu, Uzenářství Ježek s.r.o.
z Mostu, Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Jakub
Laušman z Držovic, Petra Peštiková z Děčína
a řada dalších. V letošním roce máme také
radost z toho, že nejvíce ocenění získali potravináři z Mostecka (i když je to průmyslový okres!) – v Regionální potravině 3 a v sou-

těži Přemysla Oráče 5 ocenění. Je to velký
úspěch a chceme jim poděkovat a ocenit je
ještě mimo tyto soutěže v měsíci listopadu
v Mostě při slavnostním zasedání zemědělců, potravinářů a zpracovatelů a saských kolegů pod záštitou primátora města Mostu
pana Mgr. Jana Paparegy. Soutěže pro vítěze
mají velký smysl – jednak se se svými výrobky dostanou do povědomí spotřebitelů, kteří je více kupují, tím se jim zvyšují tržby a mohou rozšiřovat výrobu. Tím také přispívají
i k udržení českého zemědělství.
Dvoustranu vytvořila Eugenie Línková

Ludmila Holadová, OAK Most

Je i v Ústeckém kraji na organizování
této soutěže jako ve většině krajích vyčleněná určitá agentura nebo se toho
účastníte především vy se svými spolupracovnicemi?
Na soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje jsme vyhráli výběrové řízení na dva
roky 2017-2018 – v Ústeckém kraji jsme ze
všech uchazečů vyhráli právě my jako OAK
Most, tedy soutěž organizujeme již 9. rokem
a PO(Přemysla oráče) již 11. rokem. Už od
r. 2017 projekt Regionální potravina a potravinářský výrobek Ústeckého kraje může používat titul „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“, jehož cílem je mimo jiné udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí
celokrajského a nadregionálního významu.
Jeho nové logo – srdce – symbolizuje srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou ochraňujeme!“ V letošním roce
jsme na projekt slavnostně obdrželi od Ústeckého kraje pro naši OAK Most certifikáty
Rodinného stříbra.

Kde se všude s nabídkou regionálních potravin prezentujete?Bý-

2/2018
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Známe vítěze národní soutěže
Chléb roku 2018
Jako každoročně z kraje června, přesně šestého, proběhla
v Pardubicích tradiční pekařská slavnost s názvem Dny
chleba. Její součástí byla prestižní národní soutěž Chléb
roku. V ní letos hodnotili kvalitu českého chleba také studenti
potravinářských škol. Hlavním organizátorem Dnů chleba je
každoročně Svaz pekařů a cukrářů v ČR. V rámci 24. ročníku
se akce zúčastnilo přes 400 potravinářských odborníků.
Součástí akce byla vedle národní soutěže Chléb roku také výstava dodavatelů pekárenského
oboru a odborný seminář na téma: „Český chléb – zázrak z mouky a vody“. Akt svěcení
chleba – „Božího daru“ celebroval generální vikář Královéhradecké diecéze Mons. Josef
Socha. Akci finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Již podeváté byla strategickým
partnerem akce společnost Tesco Stores ČR, v jejíž prodejní síti budou vítězné chleby roku
dostupné široké veřejnosti.
Při výběru chleba je pro českého spotřebitele klíčový především jeho vzhled, čerstvost a samozřejmě chuť. První příčku
v oblibě si s přehledem stále drží tradiční
konzumní chléb. Tyto a další data vycházejí z exkluzivního průzkumu společnosti
Tesco a Svazu pekařů a cukrářů realizovaného v souvislosti s konáním profesního
setkání Dny chleba a také národní soutěží Chléb roku, která znovu ocenila nejlepší chleby Česka.

bec nejméně vhodný způsob skladování,
jej uchovává přes 39 % dotázaných, následuje ukládání do tradičního chlebníku (35
%), až následně jej balí do plátna či utěrky
(přes 8 %). Pouhých 7,5 % spotřebitelů pak
chleba mrazí.
Nejčastěji je český konzument ochoten utratit za 1 kg, resp. pecen chleba částku mezi 21 – 30 Kč, do 50 Kč je pak ochotno
utratit téměř 30 % dotázaných, zvláště těch
s vyšším vzděláním.

Chleba roku 2018 - výsledky
Vítězný konzumní chléb 2018

Vítězný řemeslný chléb 2018

Co spotřebitel u chleba
preferuje
Spotřebitelský průzkum z května 2018
potvrdil, že Češi jsou ve výběru poměrně konzervativní, ale jednoznačně preferují čerstvost, kterou spolu s chutí jako
klíčovou vlastnost chleba uvedlo přes
70 % dotázaných. Následovalo propečení
(29,5 %), trvanlivost a složení (přes 26 %),
přičemž to, z čeho je chléb vyroben, zajímá především vysokoškolsky vzdělané.
„Máme vlastní pekárnu ve 46 obchodech Tesco, kde si chleba sami zaděláváme
i pečeme. Na druhou stranu chlebový sortiment patří k nejvíce lokálním položkám
v sortimentu pekařských výrobků. Momentálně spolupracujeme s několika desítkami lokálních dodavatelů. Vidíme, že zákazníci mají svoje specifické chutě, které se liší
region od regionu. Uspokojit jejich potřebu nám pomáhají právě lokální dodavatelé
a této spolupráce si velice vážíme,“ vysvětluje Jaroslav Heptner, specialista pekárenské výroby společnosti Tesco.
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Zástupci pekařských firem s 3 vítěznými chleby

Čerstvost je rozhodující
S čerstvostí jako alfou a omegou výběru
souvisí i fakt, že 70 % respondentů uvedlo, že kupuje chléb nebalený, a to buď půlku (47,5 %) nebo celý pecen (44 %), přičemž
14 % z nich tak činní denně, 32 % obden
a 31 % alespoň 2krát týdně. Balený a krájený chléb vyhledává přes 27 % spotřebitelů.
„Výsledky průzkumu ukazují, že Češi u chleba oceňují především jeho čerstvost a chuť.
Přestože při výběru dominuje stále klasický
konzumní chléb (Šumava), rychle roste poptávka po speciálních žitných, vícezrnných

Vítězný chléb bez hranic 2018

či celozrnných chlebech, za které si zvláště
vzdělanější populace neváhá připlatit. Třetina Čechů nakupuje chléb v pekařských speciálkách, což je pro náš obor i budoucnost pekařiny zvláště potěšující faktor,“ konstatuje
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.
Místem nákupu je nejčastěji vybraný supermarket (téměř 63 %), něco málo přes
27 % spotřebitelů pak pro svůj chléb míří
do samostatného pekařství. Poněkud překvapivě pak u obecných faktorů výběru spotřebitel řeší více původ chleba, resp.

2/2018

jeho výrobce (téměř 24 %) než cenu, která je hlavním kritériem výběru jen pro necelých 15 % konzumentů především z řad
střední věkové kategorie a osob se základním vzděláním.

Uchovávat chleba v igelitovém
sáčku je nejméně vhodné
Co se týká skladování chleba, tam má český spotřebitel rezervy. V igelitovém sáčku, což je podle pekařských odborníků vů-

2/2018

Kvalitu soutěžních chlebů hodnotilo v každé kategorii 7 zkušených odborníků s certifikací pro senzorickou analýzu pekařských
výrobků. V propracovaném 100bodovém
schématu hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, tvar
a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůležitější. Nejlepší chléb v kategorii „Konzumní chléb“ upekli v pekárně PECUD Žandov.
Vítězem v kategorii „Řemeslný chléb“ se
stal výrobek z pardubické pekárny UNITED
BAKERIES. Vítězem volné kategorie chlebových specialit „Chléb bez hranic“ se stala pekárna LAPEK Jihlava. V kategorii „Chléb
pro mladé“ vyhodnotili budoucí profesionálové, studenti potravinářských škol, výrobek z pekárny ADÉLKA Pelhřimov.

Cena chleba neodpovídá jeho
špičkové kvalitě
Český chléb je 5. nejlevnější v EU, levnější je pouze na Balkáně (Eurostat). Výrobní
cena chleba (15,71 Kč; ČSÚ – 4/2018) většinou neumožňuje pokrýt výrobní náklady.
Výrobní cena chleba stagnuje již od roku
2008 (16,80 Kč; ČSÚ). „Pekaři nepovažují
současné výrobní ceny chleba za odpovídající jeho skutečné hodnotě. Kvitujeme však
pozitivní trend, že s rostoucí koupěschopností jsou ochotni Češi si za kvalitní chléb
připlatit,“ komentuje současnou situaci Jaromír Dřízal.

Trendy na chlebovém trhu
V současnosti vyrábí chléb v ČR cca 700 klasických pekáren. Ty provozují cca 2 500 specializovaných prodejen pečiva. V nich se
prodává cca 15 % všech pekařských výrobků v zemi.
Zákazníci nakupují chléb nejčastěji v supermarketech (63 %) a v pekařských prodejnách (27 %).
Většina zákazníků (70 %) preferuje nákup nebaleného chleba v cenové hodnotě
21 – 30 Kč za kg.

Chléb pro mladé

Při výběru chleba se spotřebitelé začínají orientovat na speciální a dražší druhy.
Nejoblíbenější však stále zůstává klasický
pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava.
Téměř 1/3 chlebového sortimentu dnes
tvoří speciální druhy. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné
mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech. Zákazníci také čím dále více vyhledávají kvalitní kvasový chléb od regionálních
a řemeslných pekáren.

Jeden příklad za všechny:
Odkolkův pecen
Odkolkův pecen z produkce United Bakeries získal titul Řemeslný chléb roku 2018
na letošních Dnech chleba v Pardubicích.
Rozbil tak klišé, že dobrý řemeslný chléb
umí upéci pouze malí výrobci.
„Odkolkův pecen 1 000 g, který je dodávaný na pulty i v krájené balené verzi v poloviční gramáži 500 g, vychází z původních receptur nejslavnějšího českého pekaře Františka Serafína Odkolka. Tradiční žitný
kvásek, žádné konzervanty, podíl lidských
rukou na výrobě, dlouhá trvanlivost a především - skvělá chuť! To jsou zásadní benefity chleba se značkou, která je tady už
od roku 1850.,“ prozradil Jaroslav Pomp, zástupce společnosti UNITED BAKERIES a.s.
Dvoustranu připravila: Eugenie Línková
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Obal roku

Porotci na veletrhu
Obal roku stanovili
už vítězné firmy
Druhý ročník veletrhu OBALY byl vhodně
tematicky spojen s veletrhem REKLAMA
POLYGRAF a prestižní soutěží Obal roku. Tuto
soutěž organizuje Obalová asociace SYBA, která
na ni jako jediný subjekt v Čechách obdržela
i certifikaci. Pro úspěšné přihlašovatele to tedy
znamená i možný vstup do mezinárodní soutěže
World Star (organizuje WPO, World Packaging
Organisation), jinými slovy – zúčastnit se klání
o obalového „Oskara“. Redakce magazínu
Potravinářský obzor byla jak mediálním partnerem
veletrhu Obaly tak soutěže Obal roku.
Hodnocení
Hodn
Ho
dnoc
ocen
eníí po
p
posledního
slled
dní
níh
ího
ho rročníku
očční
ník
íku
k u soutěže
soutě
těž
ěže
že
OBAL
O AL ROKU probíhalo
OB
bíh l na výstavišti
ý t išti PVA
v Praze v Letňanech na konci května 2018
pod názvem OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ
Cílem soutěže OBAL ROKU je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů jak v obalech, obalových
materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů. Dva plné hodnotící dny v průběhu konání veletrhu znamenaly pro přihlašovatele hned několik benefitů, ze kterých těžili

Propagační Ale multipack plechovek a skleničky
Lobkowicz – DS Smith Packaging
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Pivní etiketa Primátor, KEG uzávěr UNI
Biopekárna Zemanka, ochutnávkový set pro
obchodníky

POP&POS DISPLEJE POP (point of purchase) a POS (point of sale) – v podstatě
označují jedno a totéž, jen jednou z pohledu prodávajícího, podruhé z pohledu nakupujícího.
Biopekárna Zemanka – ochutnávkový
set pro obchodníky– přihlašovatel THIMM
THE HIGHPACK GROUP

Potravinářský
MAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Paletový display pro prezentaci pečicích směsí Sanella – přihlašovatel THIMM
THE HIGHPACK GROUP

Vyhlášení výsledků
Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů se uskuteční na obalové konferenci v rámci středoevropského obalového kongresu PackSummit
2018, který je top setkáním nezávislých expertů, výrobců obalů, brand manažerů, nákupčích retailu a široké odborné veřejnosti zejména z Česka a Slovenska.PackSummit proběhne 4. 10. 2018 v Praze, v Ústavu
molekulární genetiky AV ČR. Obalová konference se koná v Praze již potřetí.
Jaromír Hampl

Obal na polévky a vývary
– Boxmaker s.r.o.

obzor

Hodnotící kategorie

i návštěvníci. Hodnocení bylo veřejné, (přičemž hlasování samotnými porotci bylo
tajné), nicméně nad přihlášenými exponáty se rokovalo přímo ve veletržní hale č.6,
kde byly obaly také vystaveny a prezentovány přihlašovateli.

Hodnocení a prezentace obalů, bylo členěno podle oblasti použití do 11 kategorií, z nichž zastoupeny byly letos: Potraviny,
Nápoje, Kosmetika, Automotive a přepravní/průmyslové obaly, Dárkové obaly, Etikety, POP & POS displeje, Procesy a technologie a Ostatní.

Ocenění OBAL ROKU 2017 získaly
(dle kategorii):

OBAL ROKU – jednička ve světě
obalových „Oskarů“

Potraviny
Hollandia – jogurtový tray s trhací páskou –
přihlašovatel Mondi Bupak s.r.o

Přihlašovatelé exponátů, které uspěly
a získaly letos ocenění se mohou zúčastnit
mezinárodní soutěže World Star (organizuje WPO, World Packaging Organisation).
V Jury WS bude Sybu zastupovat
Ing. Kateřina Kolářová, obchodní a marketingová ředitelka Syby. Porota WS se
sejde koncem října v čínském Jinanu
v rámci podzimního jednání World Packaging Organisation (WPO). Zde zájmy Česka a Slovenska hájí Syba v pozici řádného
plnoprávného člena WPO.

Obálka na sušené maso – přihlašovatel TOP
TISK obaly
Obal na polévky a vývary – přihlašovatel
BOXMAKER s.r.o.
Nápoje
Royal Crown Cola – přihlašovatel Kofola Československo a.s.
Switchle – organické šumivé nealkoholické nápoje – přihlašovatel Colognia press, a.s.
Propagační ALE multipack plechovek
a skleničky – Lobkowicz – přihlašovatel DS
Smith Packaging, Czech Republic, s.r.o.
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Horecký jablečný zákusek
z učňovské pekárny
Vedoucí odborného.výcviku Ludmila Soukupová
má zkušenosti s hotelnictvím

Řemeslo má sladké dno. Na tom nic nezmění ani
budoucnost se sdílenými technologiemi a robotizací.
Tak, jako robot neuvaří maminčinu svíčkovou, tak nedá
„duši“ sladkému řemeslu, kterým je cukrařina. Co zákusek,
to originál, alespoň pokud je od učňů, kteří se v Horkách nad
Jizerou učí cukrařinu. Jejich Horecký jablečný zákusek získal loni
ocenění Regionální potravina Středočeského kraje, které platí až do roku 2020.
Vydali jsme se za tajemstvím tvorby tohoto
zákusku do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horky nad Jizerou,
kde je cukrařina jedním z oborů o jehož absolventy je u nás i zájem. Je tomu tak i proto, že profesní zkušenosti jim předává mistrová Alena Pechátová,která na sebe prozradila: „Cukrařinu jsem se učila v Praze a ve třetím ročníku jsme zde měli praxi v různých podnicích.“

S výučním listem
k Julišovi do Tatranu
Tehdy to bylo tak, že si vedoucí provozů tipovali, o koho z učňů mají zájem. Sama jsem
byla překvapena, když jsem dostala nabídku
z pražského hotelu Tatran na Václavském náměstí, odkud se vcházelo do velké cukrárny Juliš, známé u nás i v zahraničí. Zde jsem pracovala až do narození syna.
Po narození třetího syna, to už bylo po revoluci, jsme se přestěhovali do Horek. Po vyučení jsem navštěvovala různé specializované kursy a začala soutěžit. Tehdy vítězil excelentní, i v zahraničí známý Lukáš Skála, takže
když jsem byla za ním stříbrná nebo bronzová, tak to bylo významné ocenění. Po několika
soutěžních úspěších jsem dostala nabídku být
v hodnotících komisích, to už jsem byla tady
na Horkách, kde už jsem sedmý rok. Už čtyři
roky jsem v Asociaci kuchařů a cukrářů akreditovanou komisařkou. Jsem ráda, že mohu
ty nejlepší zkušenosti ve zdejším učilišti předávat mladým“.

S maturitou do učení
Zájem o cukrářský učební obor se v posledních letech zvyšuje. Je to zřejmě dáno
Alena Pechátová, mistrová odborného výcviku
cukrářka vysvětluje učnici pracovní postup

Zámek Horky
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Učňovské cukroví

Praktický výcvik

i tím, že dobrý cukrář najde snadno uplatnění v tuzemsku i v zahraničí. „Jsou i deváťáci, kteří by bez problému mohli získat maturitu, avšak rozhodli se pro cukrářské řemeslo. Dokonce jsme zde měli absolventy středních škol s maturitou. Je to dáno tím, že v závěru základní školní docházky mají rozhodující vliv na další volbu školy rodiče a v plnoletosti si někteří, třeba i přes získanou maturitu
jdou k oboru, který jim je nejblíže“, vysvětluje
Alena Pechátová, která dodala: „V současnosti se v Horkách n. Jizerou na cukrařinu připravuje 26 učňů. Ve třetím ročníků chodí na praxi do Eurestu nebo do větších či menších cukráren s přihlédnutím na místo bydliště, aby nemuseli dojíždět daleko. Po vyučení nacházejí uplatnění v prestižních pražských hotelích“.
Od mistrové se dozvídáme, že ze zdejších
absolventů cukrářského oboru velmi dobré uplatnění v Praze našla např. Tereza Velechovská, která byla v několika interhotelích a nyní je v hotelu Savoy u pražského hradu. Pavel Kertéz, je v cateringové společnosti
v Praze na Žofíně. Při nedávné soutěži Cukrář
roku, konané v Brně vyhrála s dortem naše
absolventka Zuzana Rajmanová z Mělníka.
Před třemi lety v mezinárodní soutěži se Tereza Minaříková umístila na třetím místě.

Uplatnění v Česku i EU
Zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Miloš
Repáň představil učební a maturitní obory

a to na úžasné perníčky. Recept opatruji jako
oko v hlavě, nikomu jej nedám. Daří se nám
perníčky péci stejně, jako tomu bylo za Karla IV.
Úžasné na nich je to, že si svou chuť a čerstvost,
aniž by ztvrdly, ponechávají několik měsíců.
Nejsou v nich žádné konzervační látky.“

Odtud odcházíme do učebny, upravené pro
prezentaci školy, v níž se konal Den otevřených dveří. Vcházíme ve chvíli, kdy Jan Zeman, z třetího ročníku SOŠ a SOU Horky n. J.
před rodiči žáků, kteří končí základní školní docházku, prezentuje zkušenosti ze zahraniční stáže.
Po skončení dalších prezentací z různých
zemí poskytl zástupce ředitele pro praktický výcvik Ing. Miloš Repáň další informace
o učebních tříletých oborech i nástavbovém

Ve školní kavárně

studiu. Uvedl, že zde zajišťují žákům cvičná pracoviště pro praxi ve škole a ve smluvních podnicích i na exkluzivních místech,
jako je Pražský hrad, Eurest a zahraniční praxi v Německu, na Kypru, v Rakousku, Slovensku, Itálii a Anglii. Nezřídka se stává, že ti nejlepší ještě před skončením studia, mají takříkajíc v kapse nabídku na pracovní smlouvu s prestižním zaměstnavatelem v Česku
a v zemích Evropské unie.
Zdeněk Kulhánek,
Eva Altmanová

Perníčky z doby Karla IV.
Přichází chvíle, kdy se ptáme na tajemství
Horeckého jablečného zákusku. Přesný popis je výrobním tajemstvím, a tak jsme vděčni alespoň za základní charakteristiku zákusku. Jeho korpusy jsou proloženy tvarohovým a jablečným krémem a prokapány rozvarem tuzemáku, což mu dodává charakteristickou kyprost a vlahost.
Není to však jediná zdejší specialita. O další se zmiňuje Ludmila Soukupová, vedoucí učitelka odborného výcviku. „Jsem tu krátce, předchozí moje praxe byla v hotelnictví.
Při návštěvě jednoho hradu jsem od kastelánky získala recept z doby vládnutí Karla IV.
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robotizace

Vyzrají i na paletizační pytel
a umí manipulovat se sklem

Roboti pracují spolu s lidmi
a námahu berou na svá bedra
O firmě FANUC jsme
už čtenáře informovali
prostřednictvím snímků
určitých robotů, které
značně usnadňují práci lidem
v provozech, potravinářské
nevyjímaje. Na ně se právě
v tomto článku zaměříme
a ukážeme na dílčí výseči
z velkého množství automatů,
co tato společnost nabízí.
Naším průvodcem tentokrát
bude Daniel Havlíček
z oddělení marketingu firmy
FANUC Czech s.r.o.
Při krátkém pohledu do historie společnosti je dobré si připomenout její vznik
a zaměření na robotizaci výrobních procesů. Společnost FANUC je průkopníkem v oblasti revoluce výrobních postupů po celém světě již od svého založení v roce 1956, kdy se její zakladatel
Dr. Seiuemon Inaba stal spolutvůrcem
technologie číslicového řízení (NC). Vynálezem prvního elektrického pulzního motoru s možností programování a číslicového řízení a jeho aplikací v obráběcím
stroji odstartoval Dr. Inaba průlomový vývoj – od automatizace jednotlivých strojů na konci 50. let až po automatizaci celých výrobních linek. Následně pak společnost FANUC přinášela optimalizovaná
řešení pro čím dál tím širší oblast průmyslového použití a zákaznickou obec. Šlo
například o stroje ROBOCUT, ROBODRILL
a ROBOSHOT, které byly v továrnách nasazovány v 70. a 80. letech. V Japonsku se
společnost FANUC stala první firmou, která postavila a provozovala automatizovanou továrnu využívající roboty a obrábějí
stroje s technologií NC.
„Dnes, šedesát let od svého založení, je
společnost FANUC s více než 3,9 miliony řídicích jednotek CNC a 520 000 roboty instalovanými po celém světě předním světovým
výrobcem v oblasti průmyslové automatizace.,” říká Daniel Havlíček
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Nabídka české pobočky FANUC
Czech s.r.o. cílí na potravináře
„Společnost FANUC Czech s. r. o., byla založena
16. září 2004 jako pobočka FANUC Europe pro
střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat výkonné a spolehlivé produkty pro průmyslovou automatizaci a software tradiční japonské značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automatizace a robotů na světě. FANUC
Czech s. r. o., se sídlem v Praze, nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje jako
součást automatizace pro výrobu v České republice. Kromě dodávek produktů pořádá společnost četná školení a poskytuje servisní podporu,” přiblížil činnost české pobočky firmy
FANUC Daniel Havlíček.
V potravinářství mají už své místo pevně zakotvené například paletizační roboty,
o nichž se ví už od roku 1982, kdy se „narodil“
první paletizační robot. Na konci ramene měl
upevněnou speciální úchopnou hlavici, kterou byl schopen převzít výrobek z paletizační
linky či klasického továrního pásu a umístit ho
na paletu. Díky automatické paletizaci došlo
ke zvýšení kapacity průmyslové výroby a vyřešení problémů s následnou rychlou přepravou. Započala éra, kdy se výrobci paletizačních robotů začali předhánět v tom, které z jejich „miminek“ bude výkonnější. Jedním ze
světových lídrů na trhu průmyslové robotiky
a automatizace se stala právě japonská společnost FANUC, která má dnes po celém světě
instalovaných více jak 250 000 robotů.

Co je paletizace?
 Pojem paletizace je metoda přepravy
a ukládání zboží na přepravní palety.
 Paletizaci v minulosti prováděli lidé –
boxy a pytle na přepravní palety umisťovali ručně.
 Ruční paletizace byla pro pracovníky firem značně nepříjemná. Skládání krabic a pytlů na palety bylo fyzicky a časově náročné.
 S příchodem paletizačních robotů se
celý proces paletizace včetně následné
přepravy a logistiky zboží velice zrychlil, a průmysl se tak posunul o velký kus
dál.
Paletizační roboty byly v minulosti nastaveny na práci s minimem konkrétních velikostí boxů. Dnes jsou již naprogramovány tak, že na paletizačních linkách dokážou rozpoznat několik desítek velikostí krabic, které na palety naskládají
do úhledných komínků. Roboty jsou přitom nastaveny tak, že využívají celé šířky palet. Díky tomu, že paletizační roboty mají schopnost rozpoznat rozličnou velikost boxů, jsou také velmi využívány při
skládání krabic s potravinami – právě ty
totiž často mají různou velikost. Jakmile paletizační robot seskupí boxy do výšky, kterou jste mu přikázali, jeho řídicí systém podá hlášení, že je hotovo!
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nutu (s optimalizovaným systémem i vícekrát)! V plném pracovním výkonu vydrží nejnovější roboty FANUC 80 000 až 100 0000 hodin. Můžete tak očekávat, že ve třísměrném
provozu budou vašimi věrnými zaměstnanci 10 až 20 let. To už je slušná pracovní oddanost, a hlavně výkonnost, nemyslíte,“ s otazníkem dodává Daniel Havlíček.

Paletizační roboty však neumí pracovat
pouze s krabicemi. Například roboty FANUC z řady M-410 jsou speciálně navrženy
pro paletizaci široké škály výrobků od různých boxů až po paletizační pytle, na které na rozdíl od boxů používá i vidlicovitou
hlavici. Dosah těchto robotů je až 3,1 metru
a jsou speciálně navrženy pro skládání paMilníky automatické paletizace
let do výšky až 2 metrů.
„Roboty FANUC z řady M-410 si doká 1948 – Vyroben první mechanický paletizátor
ží hravě poradit i s různými druhy plochých
stavebních desek. Poslat jim tak po paleti 50. léta 20. století – Představeny specifické typy mechanických paletizátorů
zační lince můžete velké sádrokartonové desky, různé druhy obložení,
 70. letech 20. století – Vyvinuta první paletizační linka
překližky apod. Roboty je
velmi citlivě uchopí a slo 1982 – Vyroben první paletizační robot
ží na připravené palety.
Právě kvůli jejich precizFANUC představil
nosti a citlivosti jsou paletizační rosvé SCARA roboty
boty velmi využívány také ve sklárRok 2017 se nesl u FANUCU
nách při paletizaci krabic s velice křehve znamení velkých novinek
kými skleněnými výrobky,“ vysvětluje
ve světě robotiky. Během MeziHavlíček.
národní
výstavy robotů iREX v ToPodle toho, jaký má palekiu
byl
poprvé
slavnostně předstatizační robot rozměr úchopven
SCARA
robot
v modelu SR-3iA.
né hlavice, může být nastaCo
si
vlastně
pod
označením SCAven tak, aby z paletizačních
RA
představit?
Zkratka
slova je
linek odebíral i více krabic
odvozena
z
angličtiny„Selectinajednou. Tyto boxy k němu
ve Compliant Articulated Robot
přitom většinou putují hned
Průmyslového robota
Arm” a doslovně bychom ji přez několika paletizačních liFa n u c M - 7 0 0 i C / 5 0
ložili jako „Selektivní kompatibilnek. Takový proces je z hlepoznáte podle tenní kloubové robotické rameno”.
diska nákladů velmi efekkého zápěstí, tuhéSCARA roboty jsou navrženy tak,
tivní a celou paletizaci ještě
ho ramene a malých
aby co nejpřesněji simulovaly povíce zrychluje.
nároků na prostor.
hyby podobné lidské ruce.
Foto: FANUC.cz
Obsahují „rameno” a „loZvednou skoro
ket” spojený se „zápěs2 tuny a budou pro vás
tím” s možností pevnépracovat minimálně
ho vertikálního pohybu,
25 let
ale zároveň konstrukce umožňuje
flexibilitu v horizontální roŽivotnost paletizačních rovině. Všechny klouby jsou schopbotů určují 3 hlavní faktony rotace, a proto mají roboty širy. Jednak je to hmotnost
roké spektrum uplatnění vyžaduvýrobků, které zvedá. Dále
jící rychlé a opakovatelné pohyby
jejich tvar. A velkou roli saz bodu do bodu.
mozřejmě hraje i pracovModely SR-3iA mají vysokou
ní vytížení robota. Roboty
inerciální kapacitu, tudíž mohou
FANUC dokáží z paletizační
provádět montáž, balení a manilinky přemisťovat produkpulaci s obrobky až do hmotnosti
ty na palety od 6 kilogra3 kg. Pro větší nároky na manipumů až do 1,7 tuny, se kteM-2000iA/2300
laci je k dispozici větší verze SCArou si jako jediný dokáže poRA robotů – SR-6iA.
radit nejsilnější robot svěSCARA roboty SR-3iA obsahují standardní
ta M-2000iA/2 300. Tomuto mistrovi těžké
řídicí jednotku R-30iB Compact Plus, která auváhy tak nedělá problém zvednout a napotomaticky pomáhá operátorům neprogramolohovat ani celou automobilovou karosérii.
vat jednoduché příkazy bez nutnosti externí
„Cyklus umisťování výrobků na palety ropomoci. Pro další rozšíření funkcionality roboboty FANUC díky systému iRVision pro snadtů si mohou operátoři vybrat z řady softwarů.
nou lokalizaci výrobků vykonají až 30x za mi-
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Dostupné softwary pro zvýšení
funkcionality:
Nové webové rozhraní pro nastavení robotů pro rychlé programovaní, které lze provozovat přes tablet nebo počítač v uživatelsky běžných prohlížečích (Chrome, Safari atd.).
Vizuální technologie sledování, která umožňuje robotům identifikovat, vybírat a umisťovat předměty z pohybujícího
se dopravníku. Umožňuje operátorům připojit SCARA roboty k jiným strojům společnosti FANUC a komunikant s nimi, a tak jednoduše vytvořit plně automatizovanou výrobní linku.

Kde mají SCARA roboty využití?
SCARA roboty jsou ideální pro zvedání
a přemístění objektů, různé montážní aplikace – dávkování a šroubování, pro stříkání barvy, obloukové svařovaní a jsou zvláště
vhodné pro výrobní linky v automobilovém
průmyslu specializující se na autodíly. Mají
uplatnění v oblasti výroby spotřební elektroniky, plastů a spotřebičů.
V elektronickém průmyslu se bez SCARA
robotů neobejdeme už poměrně dlouhou
dobu, avšak s jejich rostoucí přesností, flexibilitou a rychlostí míří i do jiných průmyslových odvětví, jimiž jsou svařování či lakování. Dále mohou být použity v oblastech
zdravotnických prostředků, laboratorní automatizace i potravinářství.

Budoucnost patří spolupráci
Představte si svět bez bezpečnostních klecí, kde bok po boku pracují lidé a roboty.
V tomto světě by roboty prováděly veškerou namáhavou práci, což by lidem umožňovalo věnovat svůj cenný čas lehčím úkolům, které vyžadují větší obratnost nebo
zkušenosti.
Díky spolupracujícím robotům FANUC
již takový svět existuje. Roboty se integrují
do stávajících výrobních prostředí a přímo
spolupracují s lidmi, což z nich činí významnou část týmu. Po boku lidí přebírají únavné a opakující se úkoly a zvedají až 35 kg.
Chrání tak zdraví lidí a zároveň zajišťují
kompletní automatizaci montážních linek.
Eugenie Línková
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mlékarenství

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

Mlékárenský výrobek
roku 2018
Šestnáctého ročníku soutěže
o „Mlékárenský výrobek roku“ se
zúčastnilo 19 tuzemských výrobců,
kteří do hodnocení přihlásili celkem
61 výrobků. V dopoledních hodinách
3.května v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze, konkrétně v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT
Praha, hodnotilo 23 nezávislých porotců. Při hodnocení se
posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních
vzorků, ale také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové
aktivity směřované na podporu prodeje a rovněž správnost
označování výrobků dle platné potravinové legislativy.
Mlékárenští odborníci společně se zástupci vědecké sféry hodnotili dopoledne
a od 13.30 hodin se ve stejných prostorách
VŠCHT sešlo na 12 novinářů z odborných periodik a i ti měli nelehký úkol, ze 61 předložených mlékárenských výrobků vybrat ty nejlepší. Naše redakce měla v porotě svého zástupce, byla jím šéfredaktorka magazínu, Eugenie Línková.
U novinek hodnotily komise stupeň produktové, procesní a obalové inovace, zaměření na specifickou cílovou skupinu, „nové“ výživové parametry, atraktivitu pro spotřebitele
a také případný přínos pro životní prostředí.

Zakysané mléčné výrobky,
hit sezony
Dáte jen třem výrobkům z dané jejich řady
známku, přičemž trojka je nejvyšší a jednička
nejmenší v hodnocení, dával pokyn novinářům
Jiří Kopáček

Na chodně VŠCHT v přízemí jsou vitrínky
s mléčnými produkty
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Hitem letošní soutěže se tentokrát staly jednoznačně zakysané mléčné výrobky, které byly zařazeny do celkem pěti soutěžních
kategorií. Úplnou novinkou letošní soutěže
byly tzv. jogurtová smoothies, tedy zakysané
mléčné nápoje s významným podílem ovocné složky. Pokračujícím trendem výrobců
jsou také tzv. reformulace, tedy takové úpravy složení výrobků, které odrážejí současné
požadavky zdravé výživy, tedy např. snížení
obsahu cukru, soli, přídatných látek či obohacování jinou výživově hodnotnou komponentou, jako jsou např. otruby a klíčky v případě fermentovaných výrobků.
Hitem letošní soutěže se tentokrát staly
jednoznačně zakysané mléčné výrobky, které byly zařazeny do celkem pěti soutěžních
kategorií. Úplnou novinkou letošní soutěže
byly tzv. jogurtová smoothies, tedy zakysané
mléčné nápoje s významným podílem ovoc-

Ochutnat tolik výrobků z mléka byl lidově
řečeno velký záhul, smála se Eva Brixi
z magazínu Prosperita

Kategorie

Vítězný výrobek

Výrobce

Zakysané mléčné nápoje

Acidofilní mléko vanilkové s cereáliemi
a lněnými semínky

Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Jogurtová smoothies

Balance – jogurtové smoothie jablko, hruška,
banán, špenát

Hollandia Karlovy Vary s.r.o.

Jogurty s tučností do 3,5 %

KUNÍN – jogurt s kousky hrušek

Mlékárna Kunín a.s.

Jogurty s tučností nad 3,5 %
a zakysané smetany

Bohunka – zakysaná smetana s čokoládou
a višněmi

Bohušovická mlékárna a.s.

Zakysaný výrobek Skyr

Skyr – zakysaný mléčný výrobek s čokoládou
a višněmi

Bohušovická mlékárna a.s.

Přírodní sýry

Herold

Moravia Lacto a.s.

Tavené sýry

Máslový sýr

Moravia Lacto a.s.

Mléčné dezerty, tvarohové
a smetanové krémy

Smetanový krém Krajanka ZOO

ALIMPEX FOOD a.s.

Speciality

Choceňské tradiční pomazánkové s křenem

Choceňská mlékárna s.r.o.

a manažerů mlékárenského průmyslu a zemědělské prvovýroby vyhlášeny 30. května
na společensko-odborné akci „Oslava mléka“ v překrásném prostředí Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře.
V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil Českomoravský svaz mlékárenský
nový ročník soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2019“.
V soutěži o nejlepší novinku roku soutěžilo
celkem 33 výrobků. Novinkou roku v mléčné
řadě se stalo Acidofilní mléko vanilkové s ce-

reáliemi a lněnými semínky z Mlékárny Valašské Meziříčí spol. s r.o. a v sýrové řadě si prvenství odnesl přírodní sýr MADANBO z jihočeské společnosti Madeta a.s.
Absolutním vítězem v letošní soutěži se
stal tvrdý sýr Herold, kterému porotci přidělili 95,1 bodů z celkových 100 možných.
V doprovodné soutěži novinářů získal prvenství a hlavní cenu médií převzal také sýr,
a to přírodní s označením Tre Corti od výrobce Brazzale Moravia a.s.
Eugenie Línková

Podnos s úhledně srovnanými vzorky jedné
z 9 hodnocených tříd mlékárenských výrobků

I jogurt Skyr měl hned několik variant při
hodnocení

Chemik a mlékárenský odborník docent Ladislav
Čurda z VŠCHT

né složky. Pokračujícím trendem výrobců
jsou také tzv. reformulace, tedy takové úpravy složení výrobků, které odrážejí současné
požadavky zdravé výživy, tedy např. snížení
obsahu cukru, soli, přídatných látek či obohacování jinou výživově hodnotnou komponentou, jako jsou např. otruby a klíčky v případě fermentovaných výrobků.

Výrobky byly hodnoceny
celkem v 9 kategoriích:
1. Zakysané mléčné nápoje
2. Jogurtová smoothies
3. Jogurty s tučností do 3,5 %
4. Jogurty s tučností nad 3,5 % a zakysané
smetany
5. Skyry
6. Přírodní sýry
7. Tavené sýry
8. Mléčné dezerty, smetanové a tvarohové
krémy
9. Speciality
V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „Novinky roku 2018“ v mléčné a v sýrové řadě.
Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku
2018“ byly za přítomnosti zástupců veřejného života, médií a samozřejmě odborníků
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potravinové banky

Mlékárna Kunín tentokrát u ochutnávek vsadila
na acidofilní mléka

Na zdraví s mlékem

Závoz potravin do distribučního centra

Řecké jogurty se těší velké spotřebitelské přízni

Oslava světového dne mléka
Z podnětu Mezinárodní mlékařské federace (IDF – International Dairy Federation) se slaví
světový den mléka každoročně již od roku 1957. Oslava byla vždy čtvrté úterý v květnu.
Od příštího roku bude dle rozhodnutí IDF oslava vždy 1.června. Letošní společensko-odborná
akce „Oslava mléka“ proběhla v překrásném prostředí refektáře Jezuitské koleje z r. 1678
v Kutné Hoře. Oslavu organizoval Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM) ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ústavem mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha pod
záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka. V rámci oslavy jsou každoročně přednášky
o významu mléka a vyhlášení soutěží o nejlepší mlékárenský výrobek a nejlepší sýrové etikety.

Partneři akce
Akci podpořila většina mlékárenských
podniků: Bohušovická mlékárna, Choceňská mlékárna, Gran Moravia, Danone, Jaroměřická mlékárna, Lactalis, Madeta, Moravia, Olma, Pragolaktos, Savencia, Tatra, Výzkumný ústav mlékárenský. Společnost Frulika vyrábějící ovocné a zeleninové složky pro další zpracování v mlékárenské výrobě, firma Thimm packing vyrábějící obaly a CHR HANSEN výrobce mlékárenských
kultur.

Vystoupení zástupců MZe a ČMSM
V úvodním vystoupení zástupce MZe Dana
Třísková připomněla význam mléka v lidské
výživě: „Ministerstvo zemědělství si uvědomuje nepostradatelnost mléka pro lidský organismus, proto dlouhodobě podporujeme
program Mléko do škol a snažíme se tak zvyšovat zájem dětí o mléko samotné a výrobky z něj. V posledních letech se stále snažíme
zlepšovat kvalitu syrového kravského mléka
a jeho zpracování prostřednictvím dotačního programu režimu kvality Q CZ. Podporami
také ministerstvo přispívá na zlepšení životních podmínek dojnic a na udržování a zlepšování jejich genetického potenciálu. Ros-
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toucí užitkovost a jakost mléka řadí Českou
republiku na přední místa v Evropě. Jenom
za první čtyři měsíce letošního roku vzrostly meziročně dodávky mléka o 4,4 %, za což
vděčíme úspěšné plemenářské práci našich
chovatelů.“
Mléčnými výrobky ve výživě děti se zabýval Jiří Kopáček, předseda ČMSM.
Doporučená spotřeba mléčných výrobků je pro dospělé: 2–3 porce mléčných výrobků denně a pro děti: 3–4 porce mléčných výrobků denně. Doporučuje se, aby
mléko a mléčné výrobky byly dětem podávány každý den jako součást zdravé snídaně, ale také ke svačinám ve všech stupních
školských zařízení (proto tu je projekt „Mléko do škol“). Bylo prokázáno, že dnes například v Evropě 10-30 % dětí a mládeže vůbec
nesnídá. ČMSM připravil nový projekt Mléko vás zdraví 2018 k podpoře konzumace
mléka a mléčných výrobků, který volně navazuje na loňský projekt Mléčné léto.

Inspirace z webových stránek
www.mlekovaszdravi.cz
„Primárním cílem projektu je zlepšení odborné erudovanosti v oblasti výživy a zdravého životního stylu, co se týče kvalitních

a bezpečných mléčných výrobků. Našim cílem je zvýšit povědomí české spotřebitelské veřejnosti o bezpečnosti a zdravotní
prospěšnosti nakupovaných mléčných potravin a přispět tak ke zvýšení jejich konzumace v ČR o dalších nejméně 1-5 %. Cílovou skupinou je česká spotřebitelská veřejnost, a to: ženy a muži v produktivním
věku 25-55 let, tedy přibližně 4,7 mil. osob,
bydlící zejména ve městech (menších i větších), ale i na vesnicích; bez rozdílu sociálních/příjmových skupin,“ dodal Jiří Kopáček. Na projekt je vyčleněno 2,8 mil Kč,
přičemž MZe poskytne 2 mil Kč. Webové
stránky www.mlekovaszdravi.cz budou
průběžně aktualizovány.
Budou vydány vzdělávací letáky a brožurky (na téma bezpečná mléčná produkce a orientace při výběru zdravých a kvalitních mléčných výrobků na českém trhu
– různé produktové kategorie: sýry, máslo a mléčné tuky, tvaroh). Rovněž budou
uspořádány tří exkluzivní soutěže pro
mládež s edukativní složkou o ceny-balíčky kvalitních mléčných výrobků.
Nemůžeme zakončit jinak než citátem
W. Churchilla: „Není lepší investice pro kteroukoli společnost než dávat mléko dětem.“
Jaromír Hampl
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Nový zákon snižuje
plýtvání s potravinami
Společnost Penny Market dnes předala klíč k logistickému
centru České Federaci potravinových bank. Řetězec přenechal
potravinovým bankám zdarma sklad, který pojme více než 700
tun potravin. Budova v Modleticích u Prahy, kousek od dálnice
D1, se stane logistickým centrem pro celou republiku.
Potraviny odtud poputují do regionálních potravinových
bank a odtamtud přímo potřebným: terénním programům,
domovům, azylovým domům, ale i denním stacionářům,
vývařovnám nebo noclehárnám. Navíc Penny Market bankám
poskytne i své know-how v oblasti logistických procesů.
„Jsme Penny Marketu moc vděční. Centrální sklad nás velmi přibliží k zahraničním potravinovým bankám. Obdobné prostory jsou
běžné ve větších městech Francie, Itálie, ale
i na Slovensku,“ oceňuje vstřícný krok Penny
Marketu ředitelka Federace potravinových
bank Veronika Láchová.
Podle nového zákona, který platí od ledna, musejí potravinovým bankám obchody
s prodejní plochou nad 400 m² povinně nabídnout potravinové přebytky. Penny Market od začátku roku daroval bankám 5,6 tun
potravin. „Jsme velmi rádi, že můžeme potravinovým bankám pomoci nad rámec záko-

Naděje, O.S
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na. Sami totiž v boji proti plýtvání podnikáme
i jiné kroky,“ vysvětluje Martin Peffek, jednatel společnosti Penny Market. „Díky naší společnosti budou banky moci skladovat i větší
objem potravin, což v jejich regionálních malých skladech zatím nešlo,“ doplňuje Peffek.
„Jsme velmi rádi, že Penny Market patří
k významně podporujícím řetězcům,“ říká Láchová, podle které se banky neustále potýkají především s provozním financováním.
„Dary zaměřené na podporu samotného provozu jsou pro nás naprosto klíčové,“ dodává.
Eugenie Línková ve spolupráci
s Potravinovou bankou

Jednatel Martin Peffek a ředitelka CFPB Veronika Láchová

Dům s pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Konecplytvani.cz
Penny market dnes provozuje 374
prodejen, nejvíc v ČR, a poskytuje
práci více než 5 500 zaměstnancům.
Společnost Penny Market se
rozhodla zasvětit boji proti plýtvání
potravinami celý letošní rok. Od 1.
ledna 2018 spustila společnost
inspirativní web konecplytvani.cz,
kde se nejen její zákazníci mohou
inspirovat tipy, jak správně zacházet
s potravinami a omezit tak jejich
plýtvání. Garantem webu je mladý
kuchař Martin Škoda.

Domov pro matky s dětmi při DIAKONII ČCE Litoměřice
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Sýr by měl lahodit
nejen jazyku, ale i oku
Olešnickou mlékárnu už léta vede Václav Mirvald. Podle Oldřicha Gojiše, generálního ředite
ředitele
společnosti Interlacto, pod níž olešnický závod spadá, je to dobrý a poctivý člověk. A jelikož
mu vedení chtělo složit poklonu ještě větší, pojmenovalo po něm nový sýr. Jmenuje se Dobrý
Václav. A od 27. února se pyšní oceněním Zlatá Salima 2018.Není to letos ale jediné ocenění
v rámci společnost Interlacto, kam patří jak olešnická, tak mlékárny z Jihlavy a Opočna.
Sýr Herold získal při nedávném hodnocení expertní skupiny mlékařů, odborníků z VŠCHT
Praha a novinářů z vybraných odborných časopisů „zlato“ za tento výrobek a může se pyšnit
označením Mlékárenský výrobek roku 2018.
Každým rokem tuto soutěž pořádá Českomoravský svaz mlékárenský a naše redakce
byla jako porotce na Vysoké škole chemicko-technologické při hodnocení, ale také
na slávě v Kutné Hoře, kde se titul NEJ udílel v osmi soutěžních disciplínách nejlepším mlékárenským výrobkům přihlášených
do této soutěže. S ředitelem Václavem Mirvaldem o zajímavostech produkce mlékárny
přinášíme více v rozhovoru.

Konkurence na trhu mléčných výrobků je
ohromná a jejich sortiment nepřeberný.
V regálech najdete výrobky s různým stupněm jakosti, ale díky té konkurenci a současným legislativním požadavkům na opravdu
nekvalitní výrobek narazíte jen výjimečně.
Takže kvalita je naprosto samozřejmý požadavek, o kterém nemá smysl ani diskutovat.
Jakou přidanou hodnotu u svých výrobků
dosáhnete, záleží na více faktorech. I vzhledem ke kupní síle a očekávání domácích
spotřebitelů nemůžete spoléhat na rychlý výdělek díky vysokým cenám. Trh se musí
získávat trpělivě a po malých krůčcích, důležité je neusnout a osvědčené výrobky stále doplňovat a obohacovat o nové varianty a přicházet s novinkami. Pokud přesvědčíte zákazníky, aby kupovali vaše zboží dlouhodobě, a zároveň dokážete najít rovnováhu mezi objemem zpracovávané suroviny
a produkcí pro trh, pak, jak říkáte, se skutečně „dá bohatnout po desetnících“.

V portfoliu holdingu Interlacto jsou
3 mlékárny, spolupracujete nějak spolu? Mám na mysli třeba zpracování syrovátky na hotový výrobek co v mlékařské produkci zbývá po hektolitrech
nebo i v logistice a dalších činnostech?

Spolupráce v rámci naší skupiny je samozřejmostí, přestože jednotlivé výrobní či
obchodní firmy působí jako samostatné
subjekty (pozn.red.: viz například odpověď k sýru Herold z jihlavské mlékárny).
Jedná se například o výrobní specializaci, využívání výrobních kapacit pro efektivní zpracování veškerého mléka či polotovarů, operativní koordinaci v dopravě či
spolupráci příslušných odborných útvarů.
Významný je tento efekt na poli obchodním, kdy jednotlivé podniky obchodují nejen s vlastními výrobky, ale i s produkty
svých sester.

A ještě jedna poznámka k vaší otázce jen
navíc: ty hektolitry syrovátky musíte v reálu
vynásobit zhruba tisíckrát.

Máte na příští rok připravenou zase
nějakou novinku, co by mohla takto
zazářit na trhu?
Nějaké novinky chystáme a oznámíme je,
až „uzrají“. Budeme se snažit, aby zazářily a potěší nás, když se jim to povede. Ale
to, co rychle zazáří, pak někdy stejně rychle vybledne, takže my budeme spokojeni
až uvidíme, že novinky mají své pevné místo na trhu.
Eugenie Línková

Sýr Herold z jihlavské mlékárny má
jedinečnou chuť a tak není překvapením, že po Zlaté Salimě z roku 2016
byl letos vybrán porotci jako nejlepší mlékárenský výrobek z přírodních
sýrů a stal se dokonce absolutním vítězem v soutěži všech mlékárenských výrobků. V čem spočívá jeho jedinečnost
a jak se liší od jiných svou výrobou.
Sýr je originál český, vznikl v Jihlavě. Jeho
receptura se nikde jinde nepoužívá. Výběr
mlékárenských kultur zajišťuje výsledný jedinečný buket sýra. Je to výrobek s velkým
podílem ruční práce. Při výrobě se používá
technologie, aby v sýru vznikly kaverny. Jsou
to drobné mezizrnné prostory v těstě sýra,
které jsou patrné na řezu. Po obvodu sýra je
reliéf, který evokuje ošatku pletenou z trávy.
Herold je sýr, který zraje nejméně 6 měsíců
a to každý gurmán ocení.
Na etiketě v latinském textu je uvedeno:
Přináším dobré. Sláva budiž Jihlavě.

A co sýr Dobrý Václav?Jistě vás těší,
že generální ředitel Oldřich Gojiš trval
přes vaše protesty na křestním jméně
sýra a chtěl tak vyzvednout vaši odbornou práci a to nejen jako špičkového
manažera,ale i mlékaře tělem a duší. Jakou ten má historii?
Historie sýru Dobrý Václav není dlouhá, ale
věříme, že o to delší bude mít pokračování.
V našem závodě vyrábíme již několik let sýr
zrající pod mazem pod názvem Pivní sýr. Jeden z formátů je nízký hranol o hmotnos-
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ti 450 gramů zabalený do podlepené hliníkové fólie. Bylo nám trochu líto, že zákazník samotný sýr nevidí, dokud si ho doma
po zakoupení nerozbalí. Byli jsme si jisti,
že sýr může předvést kromě typické vůně
i pěkný vzhled a pobídnout tak zákazníka
k vyzkoušení. Rozhodli jsme se proto nabídnout obdobný výrobek v průhledném
plastovém obalu s odpovídající grafikou,
mírně jsme upravili i výrobní postup, aby
sýr opravdu lahodil nejen jazyku, ale i oku.
No a co se názvu týče, jak už to v takových
případech bývá, zvítězil názor toho nejvyššího v osobě předsedy představenstva a zástupce mateřské společnosti. A tak se narodil Dobrý Václav. A že dostal do vínku hned
Zlatou Salimu, bylo příjemným překvapením navíc.

Koho byste chtěl jmenovitě vyzvednout při otázce, kteří lidé u vás v mlékárně stojí za inovací a detailní odbornou
mlékařskou prací při vývoji novinek?
Pokud bych měl jmenovat ty hlavní osoby, musím vyzdvihnout především tři ko-

legy: na samotném vývoji se nejvíce podílejí technolog ing. Jan Šlégr a manažer jakosti Jiří Čuhel, zavádění do výroby pak má
na starost vedoucí výrobního úseku Pavel
Žíla. Samozřejmě se to neobejde bez spolupráce ostatních, např. při zajišťování potřebných technických zařízení, komponent,
obalů, grafických návrhů a podobně. Koncovým, ale naprosto klíčovým článkem řetězu je pak obchodní tým, jehož úkolem je
dostat nový výrobek k zákazníkovi. Tam se
pak rozhoduje o úspěšnosti inovace.

Jak jsme si ověřovali, sýr Herold je už
nějakou dobu v tržní síti a co vás určitě
ctí, netěžíte z jeho slávy, abyste až nekriticky zvedli cenu, jak to u některých
obdobných zahraničních sýrů bývá.
Sám Tomáš Baťa kdysi v jednom z rozhovorů, co jsme s ním měli, uvedl, že
jeho krédem je „bohatnout po desetnících a ne stokorunách“ a je lepší setrvale udržovat kvalitu, aby byl průběžně o jeho výrobky zájem. Jaké krédo v obchodní politice máte vy?
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Zůstanete jen u mléka nebo uvažujete i o výrobě sýrů?

Balení čerstvého mléka 250 ml pro školy

Uvažovali jsme o mozzarelle, ale bude to asi
až někdy v budoucnu.

Ing. Šrámek
s holštýnskou
krávou

Milknatur na Retail Summitu 2018
Farma s oceněním značek Klasa a Regionální potravina
Téměř jedenáct set účastníků největšího setkání obchodníků a jejich dodavatelů
na středoevropském trhu – 24. ročníku Retail Summitu 2018 hledala cesty, jak najít rovnováhu
na novém trhu. Ten se momentálně razantně mění nejen díky nástupu nových technologií,
ale též s ohledem na explozi mzdových nákladů, posuny ve spotřebitelské poptávce a nástup
nových hráčů. Prodej v kamenných obchodech versus na internetu, člověk versus umělá
inteligence, emoce versus rozum. Hledání rovnováhy je horké téma dneška a Retail Summit
2018 se mu proto věnoval z pohledu všech zásadních aktérů maloobchodního trhu.
Zástupci prvovýrobců, zemědělci a pěstitelé se zúčastnili několika bloků programu. Těžké postavení zemědělců představil
Ing. Pavel Šrámek, spolumajitel farmy v Líních u Plzně.
Rodinná farma Milknatur vznikla v roce
1993 jako nástupce Státního statku Úlice.
V chovu je v průměru 220 dojnic holštýnského plemene, včetně jalovic a telat tvoří stádo asi 420 kusů skotu. Obhospodařují celkem 540 ha. Na farmě hospodaří 20 zaměstnanců, nepoužívají žádné geneticky
modifikované plodiny. Nekupují chemická
hnojiva, mají k dispozici dostatečné množství organických hnojiv (chlévský hnůj
a kejda) a jejich správným používáním soustavně zvyšují úrodnost půdy.
Dlouhodobě se specializují na výrobu mléka. Vyrábí a prodávají čerstvé mléko Milknatur®, které je šetrně pasterováno
na 75 °C po dobu 20 vteřin. Výrobky přímo
z farmy rozváží do měst i obcí nejen na Plzeňsku, ale dnes i do obchodů v Praze.
Abychom se dozvěděli více podrobností, využili jsme příležitosti a položili několik
otázek spolumajiteli Ing. Šrámkovi.
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Mimo mléka též vyrábíte telecí
maso?

dus a nově plníme mléko i do 250 ml sáčků.
Doporučená doba spotřeby je do 7-8 dnů.

Ano, přes rok už produkujeme telecí.
Máme mléčné holštýny, což není typické masné plemeno, ale pro telecí to nejlepší. Telata chováme do 8 měsíce, krmíme je hned po narození kolostrem a krávy přikrmujeme speciální švýcarskou přírodní výživou DairyPro® za účelem zvýšení jejich imunity. Díky tomu jsou krávy
zdravé a nemáme téměř žádné záněty vemene, což je u mléčných plemen velkým
problémem. Telata dodáváme na porážku
a následně ke smluvnímu řezníkovi. Řezník
maso zpracuje do balíčků, které pak prodáváme přímo lidem. Je to celoroční záležitost, mléčný skot rodí po celý rok, máme
2-3 telata týdně.

Projekt Mléko do škol na podporu
zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků je určen žákům
základních a středních škol. Účastníte
se ho také?

Jak se daří vašemu hlavnímu podnikání, mléku?
Dvakrát denně dojíme 220 dojnic, máme
nyní novou dojírnu, kterou obsluhují 2 lidé.
Dojíme dnes denně téměř 6 500 l, z toho
asi třetinu si zpracováváme sami v naší minimlékárně. Hlavním produktem je farmářské litrové a půl litrové mléko, kefíry a bifi-

Ano, nově jsme se přihlásili a koupili jsme
baličku právě na mléčné sáčky 250 ml. Dnes
máme smlouvu na 6,5 tisíc žáků, na příští rok jsou podepsány přímé smlouvy již
na 15 tisíc žáků v Plzni a okolí, přes distributory pak na dalších 12 tisíc žáků. Pro velké mlékárny to není příliš zajímavý business
a objem mléka, ale pro nás je to velmi významný podíl. Příští rok bude dělat Mléko do škol skoro 20 % naší produkce mléka
v objemu, ale skoro třetinu v hodnotě, tedy
v příjmech za mléko. Velké mlékárny mají
se školami dlouhodobé smlouvy, a proto
my musíme bojovat na trhu a přesvědčovat, aby školy nakupovaly naše regionální
mléko, podporovaly svoje farmáře v regionu. A na to školy opravdu slyší. Za to pak
k nám jezdí na farmu na exkurzi, aby také
děti věděly, že kráva není fialová.
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Jaká je situace s mlékomaty, po počátečním boomu se postupně rušily,
nevyplácelo se to. Jak je to u vás?
My provozujeme dnes tři mlékomaty, dva
v Plzni a jeden na farmě. Pořád to běží,
i když dnes nás to spíše trochu zdržuje, protože se naprostá většina našich prodejů
přelila do jiného prodejního kanálu.
Ale vydělává to a jsou spotřebitelé, které si to prostě oblíbili, a proto jsou prodeje stabilní. Jako jediní jsme prodávali od začátku z mlékomatů čerstvé šetrně pasterované mléko. Tedy ne syrové, které si musíte převařit. Když uslyší spotřebitelé syrové mléko před použitím doma převařit, tak
nemají zájem, dříve to bylo úplně normální, ale dnes je doba jiná, hektická a spotřebitel hledá tzv. „convenient“, tedy „pohodlné“ potraviny, hotové a připravené přímo
ke spotřebě. Zavážíme 2x za týden, tím pádem jsou menší náklady na dopravu a další. Dělá to asi 150 l denně, není to nic velkého, ale máme k tomu srdeční vztah, s tímto
byznysem jsme začínali. Když jsme to jednou zavedli, nechceme to lidem rušit.

Hlavní příjem máte z mléka a co
maso apod.?
Při obratu asi 30 milionů ročně, dělá mléko
asi 80 % příjmu, telecí maso tvoří asi 8-10 %,
zbytek je rostlinná výroba.

Jak velká je plocha rostlinné výroby?
Z 540 ha je rostlinná výroba asi na 150 ha.
Pěstujeme tržní plodiny, jarní a ozimou
pšenici, tritikále. traviny, vojtěšku a kukuřici na siláž pro krmení zvířat. Na zbylé ploše máme pícniny, klasické krmení pro zvířata: traviny, vojtěšku, jetel a kukuřici na siláž.
Pěstováním pícnin, jejich střídáním, pěstováním trvalých travních porostů a hnojením organickou hmotou tak zlepšujeme
kvalitu půdy a snižujeme nebezpečí eroze půdy.

Který váš výrobek máte nejraději?
Mléko, to je klasika, piji ho celý život, ale
i ostatní výrobky, jím především hovězí
a telecí, kuřecí omezuji na minimum a vepřové nejím vůbec. Zajímavým produktem
je Milknatur Bifidus, obsahuje kulturu Bifidus complex. Je dobrý na žaludek, na trávení, po užívání antibiotik, ale i po opici,
když si potřebujete udělat rovnováhu v žaludku a nechcete kupovat v lékárnách různé pilulky.
Bifidus se pyšní oceněním regionální potravina a značku Klasa má naše čerstvé mléko Milknatur.
Text a foto: Jaromír Hampl
Foto: archiv Milknatur

Kritika pití mléka je až
trestuhodná
V r. 1990 byla spotřeba mléka
298 litrů na obyvatele za rok,
nyní to je pouhých 60 litrů
na osobu, i když spotřeba
mléčných produktů stoupla.
Dospívající člověk potřebuje
1,3gramu vápníku za den,
přesně tolik je v jednom litru
mléka. Bohužel mediální masáž
je obrovská, a ta velí, že mléko
by se pít nemělo, že je škodlivé
a podobně. Například že
zahleňuje, ale mléko díky své
bílé bílkovině jen stále přítomný
hlen v ústech obarví na bílo.
Nebo že jsou lidé intolerantní
vůči laktóze, ale to platí jen
u populace v Asii a Africe
a nikoliv zde v takové míře, ale
jen minimální.

Věděli jste,

že dospělá kráva spořádá
denně zhruba 50 kilogramů
krmiva a skoro sto litrů vody?
Spotřeba vody odpovídá
zhruba trojnásobku množství
mléka, které kráva nadojí.

Na farmě máte vlastní mlékárnu?
Ano, máme svoji mlékárnu, svůj pastér, vše
pasterujeme na 75 °C. Máme plničku na
1 l a 0,5 l a speciální plničku na sáčkové mléko pro školy. Budeme investovat do velké
plničky na 1 l mléko. Mléko je živé, čerstvé,
není homogenizované, plnotučné s obsahem kolem 4 % tuku, a proto je plné vitamínů, bílkovin, stopových prvků a dalších tělu
prospěšných látek. Všechny kvalitní věci
v mléku jsou vázány na tuk. Není v PET lahvích, které uvolňují ftaláty, ale speciálních
lahvích z potravinářsky šetrného HDPE určených pro čerstvé mléko. Lahve dovážíme
z Anglie, kde čerstvé mléko a čerstvé džusy
jsou zakázané prodávat v PET lahvích, právě kvůli ftalátům.
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farmářská tržiště

chov skotu

Snídaně bez obalů
na farmářském trhu Heřmaňák
Jak si v tomto čísle Potravinářského obzoru můžete všimnout, podporujeme
nejen bezobalové technologie a říkáme si, když už je obal nutný, tak
ekologický s rychlou dobou rozpadu v půdě a co nejmenším množstvím
škodlivin. Proto vítáme papírové tašky ve většině supermarketů, náhradu
plastů dle možnosti sklem a nebo, jak je tomu i v tomto případě snídaně
v tržnici, přinesení si svého hrnku na kávu. Farmářská tržiště Heřmaňák
a Náplavka v Praze to navrhla a jak se ukazuje, má to u návštěvníků tržiště
dobrý ohlas a zapsaný spolek Archetyp, co tržnice provozuje, sklízí chválu.

Společnost BOHEMIA BREEDING
zvyšuje produkci hovězího masa

S vlastním hrníčkem
pro kávu na tržnici
„Začátkem září loňského roku se v Česku otevřel
první farmářský trh, kde je možné koupit většinu potravin bez obalu nebo do vratných či vlastních obalů. Nyní pro své příznivce nachystal farmářskou snídani,“ řekla Šárka Sedláčková, manažerka farmářského trhu Heřmaňák.
Farmářské tržiště Heřmaňák na Řezáčově náměstí v Praze 7 první červnovou sobotu doplnilo nové židle a stolky, na kterých si
mohli návštěvníci vychutnat bohatou snídani. „Heřmaňák se stal nejen místem nákupů
kvalitních potravin bez obalu, ale také místem
pro sousedská setkávání. Proto jsme se jej rozhodli doplnit o nové židle a stolky, aby u nás
na trhu mohli návštěvníci strávit víc času a dát
si přímo na místě pohodlně něco dobrého.
Nový mobiliář jsme se rozhodli, pokřtít' bohatou farmářskou snídaní a brunchem,“ uvedla
dál Šárka Sedláčková.
A co na návštěvníky Heřmaňáku ve snídaňové nabídce v sobotu 2. června dopoledne čekalo? Vyzkoušeli jsme speciálně upravený krém z chřestu a ke kávě vynikající pečivo dodávané na trh rodinnými firmami.
„O celé menu se postaral místní Belcredi Bistro
z Prahy 7. Nechyběl například oblíbený müsli jogurt do skla, avokádový toast s lososem,
cheesecake ve skle, paštiky a škvarková pomazánka ve skle, opečené minipárečky v housce, trhané maso v housce s BBQ omáčkou Jack
Daniels, domácí cookies a cupcakes nebo chřestové crème brûlée. Návštěvníci si tak pochutnávali i na místě čerstvě lisovaném jablečném
moštu nebo pečivu s oříškovými másly. V nabídce je pamatováno i na vegany. Vše je servírováno na dřevěné paletě nebo ve skle bez plastových talířů či kelímků. Navíc ten, kdo si přinese vlastní hrnek na kávu, dostane v kavárně Alchymista slevu na cappuccino, espresso nebo irskou kávu,“ doplnila Šárka Sedláčková.
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V minulém čísle Potravinářského obzoru jsme představili
ve stručnosti společnost Bohemia Breeding. Tentokrát jsme
do jejich stájí dovezli odbornici nejen na zdravou výživu,
ale i známou českou kardioložku a poslankyni Parlamentu
ČR předsedající výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věru
Adámkovou. Chtěla zareagovat na potřebu věnovat větší
pozornost velmi zdravému hovězímu masu.

Domácí pečivo co nemá chybu

Tuto vyčerpávající odpověď jsme dostali
u vynikající kávy nalité do vlastního hrníčku,
co jsme si přinesli a dozvěděli se i to, že snídaňové speciality jsou od 2. června v nabídce
Heřmaňáku častěji a v ještě pestřejší nabídce.

Do svých stájí za ní přijel i majitel a předseda
představenstva společnosti BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. Ing. Alois Šacl a naše
redakce byla tak svědkem zajímavého setkání dvou odborníků, kteří si nejen notovali, ale
přemýšleli nad nutnou osvětou, aby v našem
jídelníčku nechybělo to podstatné, o němž je
zajímavý výstup v tomto čísle Potravinářského obzoru na několika stránkách. U své stáje nám poskytl rozhovor kdo jiný, než právě
ing. Alois Šacl z BOHEMIA BREEDING.

Pestrá nabídka Heřmaňáku

Pestrá nabídka
na Heřmaňáku i Náplavce
K celé této zajímavosti, jak lze aktuálně rozšířit nabídku tržišť, jsme přibrali i trochu historie
nápadu, s nímž se pustili do této akce manželé Sedláčkovi z Archetypu. Experimentů se
nebojí a jak se ukazuje, vše se nejen vyplácí, spokojenost návštěvníků je jim velkou odměnou. Jak jsme se dozvěděli, první částečně bezobalový farmářský trh v Česku se konal vloni 9. září na Řezáčově náměstí v Praze
7. Vedle bohatého výběru farmářských potravin nabízí trh už dnes stabilně i možnost nákupu květin a za příznivého počasí se zde konají dílny pro děti i rodiče. V plánu je také rozšíření částečně bezobalového prodeje na farmářské trhy Náplavka. I k tomu jsme se dostali. Jedinečný genius loci spolu s uvolněnou atmosférou dělá z farmářských trhů Náplavka
oblíbené místo Pražanů i turistů. Každou sobotu od 8 do 14 hodin je zde možné nakoupit potraviny z kvalitních surovin – od sezónní zeleniny a ovoce, pečiva, masa, čerstvých

Kolik máte stájí a jaká je jejich celková kapacita?
Snídaně s kávou v doneseném hrnku

ryb přes kozí, kravské i ovčí sýry až po domácí vajíčka. O hodinu déle je o sobotách provoz
v tržnici na Heřmaňáku, do 15 hodin. A počítá se s provozem až do října včetně, mimo poslední, už jistě chladné soboty.
Farmářské tržiště Náplavka je součástí Asociace farmářských tržišť ČR, která se řídí kodexem farmářských trhů. Není to tedy zdaleka
jen pražská záležitost, tuto osvětu chtějí manželé Sedláčkovi šířit po republice do dalších
míst právě díky Asociace farmářských tržišť
a my díky našim čtenářům.
Eugenie Línková
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Zvířata chováme celkem na sedmi farmách,
které jsou v našem vlastnictví. Tyto farmy
se nacházejí ve dvou regionech, tři farmy
jsou v okrese Mladá Boleslav a čtyři v okrese Znojmo. Dále máme dobytek ustájen
také v pronajatých stájích u smluvních partnerů, kde provádíme tzv. výkrm ve mzdě.
Na všech farmách se hlavně zaměřujeme
na výkrm skotu a také se věnujeme obchodu s dobytkem. Celková kapacita našich farem činí přibližně 10 000 ks. Množství námi
chovaného skotu umožňuje kompletovat
vyrovnané skupiny zvířat v určené váhové
kategorii dle požadavků odběratele.

Jakého dosahujete přírůstku skotu
ve vašich stájích?
Přírůstek je ovlivněn mnoha faktory – pohlaví zvířat, plemeno skotu, délka výkr-
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mu, váhová kategorie skotu a mnohá další. Naším cílem je, abychom v našich stájích u býků dosahovali minimálního přírůstku 1,5 kg/den a u jalovic 1,1 kg/den z netto váhy a můžu s radostí říct, že se nám poslední roky tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Vykrmujete především býky masných plemen a do jaké hmotnosti?
Ano, především vykrmujeme býky masných
plemen, a to převážně Charolais, Limousine,
Masný simentál, Aberdeen angus a také Český strakatý skot. Býky vykrmujeme do jatečné hmotnosti anebo je také prodáváme jako
zástavový skot do hmotnosti přibližně 300 až
400 kg. Délka výkrmu se řídí dle požadavků
odběratele, zdá se jedná o zástav k dalšímu
chovu, nebo jatečná zvířata.

Kolik hovězího masa vyprodukujete za rok?
Množství vyprodukovaného masa je odvislé dle požadavků trhu, který se neustále
mění. Ale můžeme říct, že produkce hovězího masa z našich farem se pohybuje v rámci
jednotek tisíců tun za rok.

Produkujete hovězí dobytek pro tuzemský trh anebo také exportujete zvířata do zahraničí?
Ano, svou produkci realizujeme na českým
trhu, kde spolupracujeme s mnoha dlouholetými partnery z řad masokombinátu, jako
jsou MASO UZENINY POLIČKA, TORO Hlaveč-

ník, JACOM Jatka Holešov a mnoho dalšími.
Ale také exportujeme svou produkci do zahraničí, a to do mnoho zemí, jako je např. Itálie, Chorvatsko, Rakousko, Turecko a jiné.

Hodláte produkci rozšiřovat?
Ano, rádi bychom svou produkce rozšířili
a také ji rozšiřujeme dle aktuální poptávky
po hovězím mase na trhu.

Máte jen minimum orné půdy, jak nakládáte s chlévskou mrvou? Je známo,
že aplikace organických hnojiv do půdy
zaručí zlepšování kvality půdy a půdní
údržnosti vody. Máte se zemědělci, co
se naopak věnují víc rostlinné produkci, nějaké obchodní závazky stran právě
organických hnojiv?
Je pravda, že hospodaříme na minimálním množství zemědělské půdy a jsem velmi rád, že veškerou slámu, kterou získáváme od našich smluvních dodavatelů, vracíme na jejich pozemky obohacenou v podobě chlévské mrvy. Také můžu podotknout,
že i naši dodavatelé slámy a zároveň odběratelé organické hmoty pro jejich půdu si
vzájemné spolupráce velmi cení. Přál bych
všem, kteří se věnují jen rostlinné produkci,
aby si našli svého dodavatele chlévské mrvy
anebo se začali věnovat také živočišné produkci, aby mohli také touto cestou zlepšit
kvalitu zemědělské půdy.
Eugenie Línková

Potravinářský obzor

31

rozhovor

Profesorka Věra Adámková:
Nejlepší je pestrá strava
Jak je to s prevenčními zdravotními programy, co je a co není dobré pro naše zdraví
z hlediska potravin a výživy i jakou roli mohou sehrát regionální potraviny. Vnést světlo
do této problematiky nám pomohla odbornice na slovo vzatá, přednosta Pracoviště
preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) profesorka
MUDr. Věra Adámková, CSc. Tu, protože je zároveň předsedkyní výboru pro zdravotnictví
Parlamentu ČR a členkou Společnosti pro zdravou výživu, jsme zastihli při kontrolní
návštěvě na jednom statku zabývajícím se chovem hovězího skotu u středočeské Loučeně.
Paní profesorko, jak je to s preventivními populačními programy. Mohou přinést výrazné zdravotní zlepšení společnosti?
Je třeba si uvědomit, že prevence je vůbec
nejdůležitější součástí mediciny a to nejen
moderní. Když se podíváme hodně daleko
zpátky, vidíme, že i antika měla určité preventivní programy, kdy se třeba doporučovala na různé neduhy tělesná aktivita. Samozřejmě, tehdejší aktivity byly spíše odpozorované nebo intuitivní, nebyly podpořené řadou studií, jak jsme zvyklí dnes.
Nicméně neuvědomělé preventivní programy provázejí medicinu po celou dobu
její existence,
V současné době víme, že v ovlivnitelných faktorech civilizačních chorob, tedy
nejenom kardiovaskulárních chorob, které bohužel jsou nejčastější příčinou úmrtí u dospělých a nejenom u nás v České republice, ale i ve vyspělých zemích a začínají nabývat na významu i v zemích třetího světa, hrají preventivní populační programy významnou roli. A je třeba si uvědomit, že preventivní programy jsou více
méně shodné i pro onkologická onemocnění či pro pohybový aparát.

Co tedy můžeme ovlivnit?
Dva základní ukazatele, které můžeme
ovlivnit životním stylem, jsou pohyb a výživa. Genetiku neovlivníme, prostě jsme
každý nějaké vlohy dostal, u takových chorob je ovlivnění možné pouze málo. Ale

Profesorka MUDr. Věra Adámková, CSc.

Přednosta Pracoviště preventivní kardiologie IKEM
Poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví
Předsedkyně správní rady VZP
Zakladatelka a členka správní rady Nadačního fondu Healthy Heart
Členka Společnosti pro zdravou výživu
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u výživy a pohybu v každém případě. Samozřejmě, je to individuální, ne každý má
v pořádku zažívání a zažívací systém.

Jedna věc jsou výživová doporučení,
ale jaká je praxe?
Které zlozvyky nám nejvíce škodí?
V obecné prevenci, když budeme hovořit o výživě, tak přes všechnu edukaci, přes
všechna doporučení, máme nadpříjem
energie, což znamená, že jíme více, než potřebujeme. Také když se podíváme na průměrné tělesné hmotnosti, vidíme, že ani
zdaleka nedosahujeme ideálu, v některých
věkových skupinách hmotnost dokonce
stoupá nebo se nemění.

Je to i otázka pití?
Ano, energetický příjem je dán nejen stravou, jak si mnozí myslí, ale je to i v pití. Prováděli jsme asi před deseti lety studii, v níž
jsme velmi pečlivě propočítali energetický příjem z pití. A zjistili jsme, že je nadpříjem slazených nápojů, slazených minerálních vod a také alkoholu, který je z tohoto
hlediska velmi důležitý jako donátor cukru
a energie. Ukázalo se, že lidé, kteří skutečně
pijí nekontrolované slazené nápoje, mohou
takto přijmout třeba i čtvrtinu denní energie, což je hodně. Oni si třeba nedají kvalitní
oběd, ale vypijí litr nějakého slazeného nápoje a tím si nahrazují příjem energie. Bohužel bez těch pozitivních věcí, které s potravou můžeme přijmout, třeba bez vlákniny a dalších složek potravy.

A co kouření?
Určitě je mezi nimi kouření, jež je jedním
z ovlivnitelných rizikových faktorů. Přitom
řešení je jednoduché: prostě si nezapálit. U nás kouří zhruba třicet procent populace a bohužel přes velkou edukační snahu v posledních dvaceti letech stoupá kouření teenagerů. Ti před dvaceti lety kouřili přibližně z osmnácti procent, dnes jsme
na osmadvaceti procentech. Kdybychom
dokázali omezit nebo vynechat kouření, tak
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dle matematických propočtů by došlo v desítkách procent ke snížení úmrtí na nemoci
oběhového systému.

pevně věřím, že by došlo ke zlepšení všech
těch ukazatelů, které můžeme ovlivnit. Ale
my prostě jíme málo obou.

Právě kardiovaskulární onemocnění patří k nejvážnějším civilizačním
chorobám. Může vhodná strava působit v tomto případě jako vhodná prevence?

Jak je to s oleji? Někdo dává přednost olivovému, jiný řepkovému…

Může. V tom máme velikou rezervu, přes
všechny edukace a papíry plné doporučení, jsou tam neustále denní chyby. Srdečně
cévní systém potřebuje dostatek vlákniny,
mělo by to být mezi pětadvaceti až čtyřiceti gramy na den, to nedosahujeme v průměru ani náhodou. I když se situace za posledních dvacet let výrazně zlepšila, před zhruba dvaceti lety byl průměrný příjem vlákniny v České republice jen okolo pěti gramu
na den. Jsou samozřejmě velké individuální rozdíly, někdo jí hodně ovoce a zeleniny, někdo jen gram zelí jednou za týden
k vepřovému. Aby byla představa, kolik těch
40 gramů je, měli bychom sníst zhruba půl
kilogramu ovoce a zeleniny v syrovém stavu, tedy nevařené. Ovoce, zelenina, luštěniny. Vtip je v tom, že naši lidé to vědí, ale nečiní tak.
Je zde ještě jeden výrazný faktor a to kolorektální karcinom. Česká republika zaujímá bohužel jedno z předních míst v úmrtí
právě na tento karcinom čili na rakovinu konečníku a části tlustého střeva. Zde je rovněž jedním z těch dobrých preventivních
opatření příjem vlákniny. Velmi malou změnou stravy bychom dokázali ovlivnit nejen
srdeční systém, ale nejspíše i snížit počet
této rakoviny.

Co ještě můžeme pro své zdraví udělat?
Přijímat více nenasycených mastných kyselin a to především Omega 3, jež jsou zejména v rybím mase a rostlinných olejích. Je
část živočišné říše, která si umí Omega 6 kyseliny, kterých máme nadbytek, přeměnit
na Omega 3, ale my to neumíme. My je musíme přijmout v rybím mase, kterého bohužel jíme velmi málo. Průměrný příjem celé
české populace je přibližně pět kilogramů
ryb. V Evropské unii je to patnáct až sedmnáct kilogramů.

Co se týče rostlinných olejů, od padesátých let minulého století vedl olivový olej.
Od roku 2006 americká Food and Drug Administration, tedy Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, což je taková Mekka v tomto oboru, jednoznačně potvrdila, že lepší je
řepkový olej, protože má lepší poměr Omega 3 a Omega 6 mastných kyselin a je o dvacet procent účinnější než olivový olej. To ví
celý svět, jen my to občas nevíme. Jinak řepkový olej byl například jedním z hlavních
zdrojů energie pro vojsko Alexandra Makedonského.

A co živočišné tuky?
Další věcí, kterou bychom si my lékaři velmi
přáli, je snížení živočišných tuků. Je pravda,
že jsou tady velké rozdíly a mladší generace se snaží jíst zdravěji, ale obecně spokojeni býti nemůžeme. Došlo ke snížení příjmu
hlavních druhů masa, jako je vepřové nebo
hovězí. U hovězího se domnívám, že to bylo
spíše nemocí šílených krav, kde byla obava o kvalitu masa. I když u nás lidé v tomto směru obavy mít nemuseli, dávali si větší pozor. Měl by se snížit příjem uzenin, které nejenže mají mastné kyseliny, jež nechceme, ale je tam velkých přísun dalších tuků
a je tam sůl, kterou také přijímáme v nadměrném množství. Doporučená dávka soli
podle Světové zdravotnické organizace je
pět až šest gramů na celý den, u nás se přijímá průměrně kolem patnácti až sedmnácti
gramů soli, což je opravdu hodně.

Je vhodným řešením Raw food?
Raw food je hit moderní doby, je to ale spíše
směr, který razí teorii, že pouze
přirozená strava je zdraví pro-

spěšná. Jeho vyznavači nepřijímají nic, co
by bylo zpracováno teplotou nad 42 stupňů, to už je podle nich špatná strava. Oproti
veganům přijímají med, přestože je živočišný, je to ale přírodní produkt. Jedná se spíše o jeden z alternativních směrů, který zatím nemá jasné vědecké zhodnocení. Jednoznačně se ukazuje, že nejlepší je pestrá strava.

Představují cestu ke kvalitnějšímu
stravování regionální potraviny?
Pamatuji si ještě dobu, kdy na trhu byly převážně naše potraviny a hygienické předpisy pro ně byly velmi přísné. Já bych si velmi přála, aby tam, kde jsme schopni zásobit sami sebe, aby to zůstalo na českých potravinách. Tím pádem i regionálních, protože ne všude se všemu daří, ale v rámci České
republiky to jistě umíme logisticky zajistit.
Naše hygienická služba fungovala a funguje
velmi dobře a věřím, že se kvalita dá ohlídat.
Hygienická kontrola a veterinární kontroly docházejí do všech provozoven a máme
nad nimi kontrolu. Regionálním potravinám a vůbec českým potravinám by se proto měla dát zelená.

Dá se vůbec říci, že existuje nějaký
recept na dlouhověkost?
Moderní léčba a péče o pacienta nám
umožňuje prodlužovat průměrný věk, dožíváme se dnes kolem osmdesáti let, muži
o tři roky méně. Ale upřímně řečeno, není
to dožití ve zdraví, to bychom si všichni přáli, abychom byli výkonní až do vysokého
věku, byli soběstační a neměli moc neduhů. Ale to se zatím úplně nedokáže. Kdybychom dokázali ovlivnit tu primární prevenci,
čili situaci rizikových faktorů v době, kdy ještě nedošlo k nějaké komplikaci, člověk ještě
neměl mrtvici nebo infarkt, určitě by výsledky byly ještě lepší.
Text a foto Bohumil Brejžek

Je jedno, zda se
jedná o mořskou či
sladkovodní rybu?
Máme takový deficit,
že bychom byli rádi, kdybychom jedli i ty sladkovodní. Mořské ryby mají samozřejmě více Omega 3 mastných kyselin, sladkovodní méně, ale
kdybychom jedli průměrně 15
kilogramů sladkovodních ryb, tak
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různé
poradenství

Recepty
s hovězím masem
na letní grilování

Potravina neprávem vystrnaděná
z jídelníčku mnoha Čechů
Z českého jídelníčku se pomalu, ale citelně vytrácí hovězí maso. Zatímco po roce 1990 snědl
každý Čech v průměru na 26 kg hovězího masa, dnes je to sotva 7,8 kg, přitom jde z hlediska
jeho nutričního složení o jedno z nejzdravějších mas, jehož přidanou hodnotu v podobě
mikroprvků, minerálií a enzymů nelze ničím jiným adekvátně nahradit.
Lidé využívali od pradávna velká hospodářská zvířata nejen k práci, ale i k obživě.
Vývoj chovu skotu, prasat, ovcí koní a koz
je tak nedílnou součástí dějin moderního člověka. Na toto téma jsme si povídali s prof. MUDr. Věrou Adámkovou, z IKEM
(přednosta Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální
medicíny), která je zároveň členkou vedení
Společnosti pro zdravou výživu a jako poslankyně předsedá Výboru pro zdravotnictví PSP (Poslanecké sněmovny parlamentu).

V bohatých rodinách se dřív
preferovalo hovězí maso
„Hovězí maso pochází z tura domácího,
který je vyšlechtěn z již vyhubeného pratura, latinsky Bos primigenus. Hovězí maso
patřilo k pravidelné konzumaci v bohatých
rodinách. Konzumací masa kvalitně zpracovaného se výživa člověka posunula významně vpřed, protože v relativně malém
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objemu potravy byl schopen zásobovat své
tělo nezbytnými látkami v poměrně velké
koncentraci.
Hovězí maso (a výrobky z něj) se řadí
s 25% konzumace na třetí místo v celosvětovém žebříčku konzumace mas (za vepřové 38%, drůbež 30%).
). Největšími konzumenty hovězího masa
a
jsou USA, Brazílie, Čínská lidová republika,
Nový Zéland, Uruquay a Argentina.
Průměrná spotřeba hovězího (telecího) masa na hlavu
v Uruquayi se pohybuje
v posledních 3 letech okolo
kolo
42 kg/osoba/rok, což je největší spotřeba na osobu ve světě (USA
cca 24 kg/osoba/rok),“,““ v kostce
představila význam a konzum hovězího masa nejen dříve, ale i dnes v různých zemích světa Věra Adámková.

Trávení skotu
ovlivňuje kvalitu masa
Jak dále uvedla, hovězí maso patří po biologické stránce mezi nejvhodnější druhy
masa. Je z nutričního hlediska je velmi cenné. „Je třeba si uvědomit, že hovězí maso je
díky trávení skotu (základně 4 oddíly žaludku)
pomocí mikroflóry (hlavně bachoru) oboha-

ceno o plnohodnotné bílkoviny, enzymy, vitamíny, minerálními látky, stopové prvky,“ zdůraznila prof. Adámková.
Hovězí maso obsahuje průměrně okolo 21% bílkovin, při nízkém obsahu tuků.
Z tuků obsahuje nenasycené mastné kyseliny (omega 3), L-karnitin (uveřejněné studie s pozitivním vlivem na mortalitu u srdečního selhání, zlepšení parametrů u diabetiků typu 2), glutathion, dále vitaminy
skupiny B, niacin (cca 25 %), vitamin B12
(cca 36 %), vitamin B6 (18 %). Dále obsahuje cca 12 % železa, které lidský organizmus z tohoto zdroje velmi dobře využije.
Dalším prvkem je zinek cca 32 %, selen cca
24 %, dále kyselinu listovou, vitamin A i E,
kyselinu linolovou.

Bílkoviny z masa
jsou lépe stravitelné
„Bílkoviny můžeme, samozřejmě, přijímat
jak z živočišných, tak rostlinných zdrojů, ale
ty obsažené v mase mají lepší stravitelnost
než ty z rostlinných zdrojů. Kdybychom chtěli potřebné množství bílkovin přijmout pouze
z rostlinných zdrojů, museli bychom významně změnit anatomii lidského zažívacího traktu,“ dál odborně popisuje přednosti hovězího masa odbornice na výživu, co se profesně zabývá kardiovaskulárními onemocněními. Prozradila také, co ostatně potvrdily letité výzkumy, že stravitelnost bílkovin
z hovězího masa je asi 94 %, ale třeba z fazolí asi ze 76 %.

Dobrý zdroj minerálií
Hovězí maso (a další „červená masa“) jsou
pro člověka velmi dobrým zdrojem železa,
které využijí až ze 35 %, ale železo, které přijímáme příkladně z vajec, rostliných, mléčných výrobků jenom asi z 8 %.
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Dále je významným zdrojem zinku, který má vliv na pojivové tkáně, klouby, oči, ale
také na chuť, chrání organizmus před zánětlivými projevy, je jedním z faktorů ovlivňující regeneraci nervů při poškození. Má
význam pro posílení imunitních reakcí (zejména virové etiologie), zajišťuje rovnováhu cukru v krvi.
Hovězí maso dodává i měď, která je obsažena v řadě enzymů, její nedostatek se
projevuje anemií (rezistentní přísun železa
a kyseliny listové). Přívodem železa se dokonce může tento typ anemie zhoršit. Deficit mědi pozorujeme rovněž u Parkinsonovy choroby.
Selen je stopový prvek nezbytný pro lidský imunitní systém, je součástí ochranného antioxidačního systému. Je silným antioxidantem. Červená masa nejsou vhodná
pro pacienty, kteří trpí dnou.

Domácí zdravý hamburger
Hovězí zadní si pomeleme. Trochu osolíme
a opepříme. Přidáme nakrájenou chilli papričku
bez semínek a maso dobře propracujeme.
Nepřidáváme žádné vajíčko. Maso drží
pohromadě díky kvalitnímu zpracování.
Z kuliček si vytvarujeme placky, které grilujeme
na středním ohni 3-7 minut po každé straně.
Záleží na tloušťce masa. Opět platí, že růžový
střed (středně propečené) zaručí šťavnatost jídla.

Není dobré si zahrávat
s potřebným příjmem živin
Maso je přirozenou součástí našeho jídelníčku (člověk je karnivorní živočich). Některé směry ve výživě preferují zajištění denního
příjmu energie s eliminací masa a masných
výrobků (vegetariáni), kdy je třeba si uvědomit nutnost správné výživy a zajistit příjem denního množství bílkovin z rostlinných
zdrojů. Tento způsob není vhodný pro mnoho osob s nějakou poruchou vstřebávání některých živin nebo s různými chorobami nejenom zažívacího traktu, kdy je nutné se poradit nejen s lékařem, ale také s nutričním terapeutem, aby nedošlo k poškození zdraví daného člověka. Pro osoby, které provozují denní velký sportovní výkon je potom příjem bílkovin naprosto nutný tak, aby mohla být doplněna potřeba organizmu a také správně
pokryta potřeba pro zabezpečení růstu svalů.
Eugenie Línková

Hovězí žebra s medem
a citronem
Čtyři hovězí žebra povaříme se solí a cibulí.
Necháme následně důkladně okapat.
Na marinování si připravíme směs
z 1 dl ananasového džusu, 3/4 dl sojové omáčky,
1 dl medu, 1 lžičky sušeného zázvoru,
2 stroužků česneku a 1 cibule na kolečka.
Vše smícháme a nalijeme na uvařená žebra.
Marinujeme asi 3-4 hodiny a občas obrátíme.
Před grilováním necháme trochu okapat.
Maso grilujeme za střední teploty asi 20 minut
a pomazáváme zbylou marinádou. Podáváme
s chlebem nebo s bramborou pečenou v alobalu.
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masná výroba

Uzenářské speciality z Krásna
chutnají zákazníkům již 25 let
„Úroda z Valašska". Tento reklamní slogan
má ve své nabídce uzenářských výrobků
firma MP Krásno a.s. z Valašského Meziříčí.
Společnost v letošním roce slaví 25 let své
úspěšné činnosti.

Dlouholeté zkušenosti z praxe předává Karel Pilčík svým potomkům, dceři
a synovi, kteří se v současnosti s ním podílejí na úspěšném vedení společnosti. Muzeum řeznictví

tizace se v Krásně vyrábělo na 18 tun uzenin denně, dnes je to kolem 100 tun valašských uzenářských specialit. Firma v současnosti zaměstnává na 1 000 lidí, patří
k významným společnostem ve svém oboru v České republice.

Tradice a kvalita
Valašsko je pověstné svými
lahůdkami. Patří mezi ně také
maso a uzeniny jako základ lidového jídelníčku. První písemný doklad o řeznické živnosti na Valašsku sice pochází ze 17. století, ovšem tradice výroby masa a masných výrobků se
začala odvíjet už o několik desítek let dříve – na přelomu 15. a 16. století. Tehdy Valaši zakotvili na východní Moravě a naučili místní lidi chovat dobytek a zpracovávat maso.
Díky tomu vtiskli hornatému kraji tvář,
jakou známe dnes. Valašsko se postupem času stalo svými uzeninami proslulé. Na těchto tradicích staví i společnost
MP Krásno z Valašského Meziříčí. Historie firmy, která patří v současnosti do pětice největších tuzemských výrobců uzenin
a dalších pochutin, začala na začátku roku
1895, kdy řezníci založili v srdci Valašska

„Družstvo na postavení jatek“. Milníkem byl rok 1955,
kdy začaly fungovat mrazírny, o devět let později pak zahájil výrobu
nově vybudovaný masokombinát ve Valašském Meziříčí.

Investice do modernizace

Správní budova

„Bez těch si nedovedu představit současné zpracovatelské a výrobní trendy nejen
v masném průmyslu. Moderní technologie vedle výstupu, vysoce kvalitních potravin splňujících evropské normy a parametry,
usnadňují lidem práci, zefektivňují celkový
výrobní proces“, uvádí pan Karel Pilčík. Společnosti MP Krásno investovala do části výrobních prostor bývalého masokombinátu
v Ostravě-Martinově. V září 2008 zde byla
zahájena výroba fermentovaných a tepelně opracovaných trvanlivých uzenářských
výrobků. Středisko díky on-line propojení
dokáže efektivně komunikovat a monitorovat veškeré výrobní činnosti.

Vznik společnosti MP Krásno
Datuje se rok 1993, kdy se rozhodli tři společníci zprivatizovat státní podnik masného průmyslu ve Valašském Meziříčí. Malý
zastaralý, lokální podnik potřeboval investice do modernizace výroby. Jak uvedl
současný majitel a jednatel MP Krásno pan
Karel Pilčík, začátky nebyly vůbec jednoduché. Po překonání krizového roku 2003,
kdy odkupuje podíly od svých společníků,
začíná pan Pilčík sám novou éru společnosti. Zásadním obratem ekonomiky firmy
bylo v té době zrušení výroby masa a úzká
specializace na uzenářské produkty, které MP Krásno proslavily v České republice,
na Slovensku a v Maďarsku. V době priva-

Významné ocenění
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Jednatel společnosti pan Karel Pilčík pochází z Vizovicka. Je pátou řeznickou generací
v rodině Pilčíků. Vyučil se řeznicko-uzenářskému řemeslu a absolvoval Střední potravinářskou školu v tomto oboru. Dlouholeté zkušenosti z praxe předává svým potomkům, dceři a synovi, kteří se v současnosti s ním podílejí na úspěšném vedení společnosti. Vedle firemních povinností zastává pan Pilčík funkci předsedy Českého svazu zpracovatelů masa.
Společnost dává práci cca tisícovce zaměstnanců, zejména z oblasti Valašského Meziříčí, podílí se tak významným způsobem na zaměstnanosti ve valašském regionu. Má zájem o stabilizaci a dobré pracovní vztahy se svými zaměstnanci, zlepšuje jejich pracovní podmínky, investuje
do moderních technologií usnadňující lidem práci.
Krásno patří dlouhodobě mezi
podniky, které dbají také na zdraví
zaměstnanců. Firma získala na základě auditu ministerstva zdravotnictví titul Podnik podporující zdraví nejvyš-

šího stupně, a to na tříleté období do roku
2019. Ministerstvo ocenilo dlouhodobý
a iniciativní přístup majitelů a vedení firmy
k oblasti ochrany zdraví na pracovišti.
Kulaté výročí 25 let oslavilo vedení společnosti se svými zaměstnanci, přáteli v sobotu 16. června v areálu výrobního závodu v Krásně. Návštěvníci kulturně zábavného dne měli možnost nahlédnout i do moderních výrobních linek či navštívit muzeum řeznictví.
Značka Krásno dnes symbolizuje spojení
řeznické tradice, valašského kumštu a moderních výrobních technologií. Popřejme
MP Krásno mnoho úspěchů do dalších let.
Arnošt Dubský

Tradiční valašské uzenářské speciality
z Krásna jsou spotřebiteli oblíbené díky
nezaměnitelné chuti a vysoké kvalitě.
Toho dokladem
je řada ocenění,
které MP Krásno
získalo během
svého působení.
Krásno patří mezi
nejlepší firmy. Důkazem je umístění
mezi 100 nejlepšími firmami v oborové kategorii
zemědělství a potravinářství v roce 2016.
Uzeniny z Krásna jsou rovněž držiteli České
chuťovky a Dětské chuťovky, nositeli značky Klasa.

Precizní opracování

Příjem surovin

Valašští patrioti

Kulaté výročí 25 let 16. června v areálu výrobního závodu v Krásně

Výrobní areál
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jatky Český Bord

Na mezinárodní konferenci „Aktuální zemědělská politika EU v novém rozpočtovém období
po roce 2018“, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze, měl velmi zajímavé,
analyzující vystoupení Ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR (AKČR). Ta byla
spolu s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů
(OSPZV-ASO) hlavním organizátorem konference
a Bohumír Dufek, předseda ASO ji i moderoval.
Tam si vzal Zdeněk Jandejsek pod drobnohled tři
nejvýznamnější komodity hospodářských zvířat,
dojnice, prasnice a nosnice. Srovnával roky
1936,1989 a 2017. Zatímco v roce 1936 bylo
u nás na 1 800 000 kusů krav, v roce 1989 to kleslo
na 1 247 000 kusů a vloni už jen 360 000 kusů.
Stejný trend je i u prasnic a jejich stavy prudce taky
poklesly. V roce 1936 tak bylo 330 000 prasnic,
v roce 1989 o něco méně 312 000 kusů a vloni jsme
zaznamenali dost prudký pokles na 91 000 kusů.
Jak se na tento trend dívá Richard Hrdina, ředitel
Jatek Český Brod a.s., o tom již více v rozhovoru.
Pod drobnohled jsme si tentokrát vzali jen vepřové
Ředitel Jiří Hrdina s tajemnicí Českého svazu řezníků
a uzenářů Jitkou Vostatkovou
maso.
Vepřové maso je v České republice přežívajícím fenoménem v jídelníčku. Žádná z oslav se bez něj neobejde, přesto už léta ustupujeme z pozic
a stavy zejména prasnic klesly od roku
1936 z 330 000 na loňských 91 000
kusů. Soběstačnost ve vepřovém mase
je u nás ani ne poloviční. Dá se podle
vás tento proces útlumu toho, co umíme ve výrobě změnit?

Řešení tohoto problému určitě není jednoduché, ale z mého pohledu u nás nefunguje
propojení a pochopení se chovatelů, zpracovatelů a obchodu. Největší podíl na tom má
bohužel obchod. Většina nákupčích, a nejedná se jen o tolikrát diskutované řetězce bez
kterých se stejně neobejdeme, naléhá na co
nejnižší cenu od zpracovatelů a ti jsou tak
pod soustavným tlakem a tak se snaží o levnější nákup. Problém vnímám především

v tom, že si obchodníci nepřipouštějí možnost, že jestli přestaneme konkurovat dovozům našim masem, nedojde v žádném případě k jeho nedostatku, ale k razantnímu zvýšení jeho ceny. Historicky lze poukázat na mnohé produkty, kde k tomuto jevu již došlo.

Vaše firma neporáží skot, je specializovaná právě hlavně na prasata. Kolik
jich ročně zpracujete a kam jde od vás
jejich maso?

V naší produkci se zemědělci specializují na úzký okruh plemen, které je
podle vás našim podmínkám nejbližší a kterým plemenům jsou naši řezníci
nejvíc nakloněni?
Každý řezník nebo výrobce bude mít
na kvalitu plemen svůj názor a proto si netroufám toto hodnotit. O jednom jsem však
naprosto přesvědčen, Přeštík jejich favoritem určitě nebude.

Prodáváte jednotlivým řeznictvím
a vývařovnám nebo i supermarketům
maso v půlkách nebo už dělené a o co
je největší zájem?
Velká část produkce od nás jde v podobě
půlek, koster v několika variantách úpravy nebo předcích. Bourané maso kupují zákazníci ve většině případů právě od levných
dovozců.

Je rozdíl mezi požadavky spotřebitelů na vepřové v létě a v zimě? Mám
na mysli především grilování, pro něž
jsou vhodné určité kusy z naporcovaného prasete.
Jsou a docela zásadní. Češi jsou při grilování zatíženi na krkovici, drůbeží maso a grilovací klobásy. Ze zkušenosti kolegů a i mé
vlastní vím, že vhodným masem ke grilování je např. na tenko nakrájený bok s kůží, ramínko s kostí a třeba i kýta. U té je však potřeby vybrat správnou část. Steak z vrchního nebo spodního šálu chutnat asi nebude, ale zkuste květovku. V létě je to hlavně o grilování a mase k rychlé přípravě
a v zimě, kdy mají hospodyňky více času,
nastupuje hovězí maso a z vepřového prakticky všechny druhy. Jen ceny se oproti létu
mění. Krkovice, kterou dnes všichni platíme
málem zlatem se v zimě prodává podstatně hůře a projeví se to i na její nákupní ceně
bez ohledu na momentální cenu JUT.

Jde sem čím dál tím víc vepřového
masa z dovozu. Je srovnatelné kvality
a nebo je horší, ať pod vlivem delšího
zamražení nebo plemenům?
Netvrdím, že maso z dovozu je všechno
špatné. Jsem však patriot a protože jsem
měl možnost pracovat s masem z Belgie,
Německa i dalších zemí, z kulinářského hlediska je podle mého české maso nejlepší. Pracoval jsem pouze s chlazeným masem a to bylo vždy jiné než to naše. Také
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Velké rozdíly v produkci na 100 hektarů
Není to náhodné, že s produkcí těch komodit, které nám tak zvaně
„jdou“, jsme šli od vstupu do EU tak až prudce dolů. Je to mimo
jiné dáno i dotacemi do agrárního sektoru ze státních zdrojů, což je
u bývalých členských států EU zcela běžné a v některých případech
až velmi markantní. Je to potom víc o souboji rozpočtů jednotlivých
zemí EU než o profesním umu zemědělců toho kterého státu. Stačí
posuzovat v živočišné produkci jen dvě komodity a to produkci vepřového
a hovězího masa a vidíme ten až obrovský rozdíl v produkci toho, co
umíme a přesto konkrétně u vepřového masa nejsme soběstační.
Při srovnávání produkce vepřového masa v přepočtu na 100 hektarů
je to velmi citelné. Zatímco u nás je to 62 kg, v Německu 326 kg
a v Holandsku dokonce 690 kg. U hovězího masa je opět v přepočtu
na 100 hektarů u nás 21 kg, v Německu 71 kg a v Holandsku 208 kg.
Je to desetkrát vyšší produkce ve srovnání s Českou republikou a přitom
ani v tomto případě to není skluz adekvátní našim produkčním výsledkům
a hlavně možnostem. V produkci hovězího masa jsme sice soběstační, ale
je to i „díky“ dost velkému skluzu v konzumu hovězího masa, zatímco
po roce 1990 snědl každý Čech v průměru na 26 kg hovězího masa, dnes
je to sotva 7,8 kg, přitom jde z hlediska jeho nutričního složení o jedno
z nejzdravějších mas, jehož přidanou hodnotu v podobě mikroprvků,
minerálií a enzymů nelze ničím jiným adekvátně nahradit.(Proto se této
komoditě v čísle věnujeme s naší přední odbornicí na zdravou výživu prof.
MUDr. Věrou Adámkovou z IKEM)

jsem prohlížel balené maso v supermarketech a o některém z nich si dovolím tvrdit,
že bylo určeno do výroby. Na první pohled
bylo šedivé a sáčky obsahovaly velké množství masové štávy. To je také jeden z důvodů, proč dnes při návštěvě restaurací vepřové nevyhledávám. Mnohé z nich vaří z takového masa a sám jsem měl možnost v poměrně hezké restauraci se s tímto setkat. Při
opakované návštěvě a stejné objednávce
mého oblíbeného jídla jsem to již nevydržel a zeptal se, odkud mají vepřové. Odpověď je vám určitě jasná.

Konkurence je a byla a nevyhýbá
se ani této komoditě. Co se vám ale
na tom nelíbí a v čem je někdy u vepřového masa konkurence ze zahraničí
tak zvaně nekalá?
Na toto téma probíhalo a stále probíhá velké množství debat. Máme mezi sebou mnoho kolegů, kteří mají řadu důvodů být s tímto stavem spokojeni, ale i odpůrců. Tam se
jedná hlavně o podniky, které vlastní porážky prasat a v neposlední řadě také chovatele. Evropské dotace máme dnes na přibližně stejné úrovni, ale jako problém vidím
především již zmiňované národní a mnohdy skryté dotace. Podle některých zdrojů,
které mám k dispozici, jsou v řadě zakládajících zemí EU vypláceny provozovatelům jatek dotace na chlazení, dopravu zvířat do jatek a následnou distibuci masa,
sprchování prasat před porážkou a některé další. Všechny tyto činnosti pochopitelně

děláme také, jen to musíme zaplatit ze svého. To se pak pochopitelně v konečné ceně
produktu musí projevit.
Eugenie Línková

A v čem už zdaleka
nejsme soběstační?
Zopakujme si na závěr ta
nechvalná čísla, předložená
Zdeňkem Jandejskem. Mléko:
soběstačnost je na 85-87%.
Vepřové maso: 38-39%, drůbeží
maso : 57-62%, vejce 58-64%.
Jedině v hovězím mase jsme mírně
přebytkoví, o 10% vyrobíme
nad hranici 100 %, je to ale
bohužel dáno i jeho mnohem
nižší spotřebou, než je doslova
pro zdravý vývoj naší konstituce
zdrávo.
Prezident AKČR Zdeněk Jandejsek
a ministr zemědělství Jiří Milek

V konzumaci jednotlivých mas
je zásadní rozdíl v létě a zimě

V Českém Brodě bylo v loňském roce poraženo 144 500 kusů prasat a všechno maso
z nich bylo prodáno na našem území. Není
to ale tak dlouho, kdy jsme ročně zpracovali
160 až 170 tisíc kusů. Kapacita jatek a chladíren je dostatečná pro 175 000 a rád bych
se k těmto číslům v budoucnu vrátil. Máme
dostatek kvalitních prasat z holdingu Rabbitu a na jejich dalším zkvalitnění chovatelé dále pracují.
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analyzátor potravin

Nový FoodScan 2 - NIR

FoodScan 2 Meat

analyzátor do všech masných
a mlékárenských provozů a laboratoří
Dánská firma FOSS, špičkový výrobce
analytických přístrojů, představila začátkem
května nový NIR analyzátor FoodScan 2
určený pro analýzy mléčných a masných
výrobků. Jak již název napovídá, jedná se
o nástupce analyzátoru FoodScan, který
si v průběhu více než 15 let od prvního
uvedení na trh získal důvěru klientů a stal se
tak zlatým standardem pro analýzy klíčových výrobců na trhu.
S novým FoodScanem 2 je snazší než kdy jindy, zajistit kvalitu
a zlepšit účinnost analýzy masa a mléčných výrobků.

Technologie NIR - výsledky analýz Výhody nového FoodScanu 2
do jedné minuty
Snížení nákladů na analýzu
FoodScan 2 pracuje na principu NIR trans- a vyšší efektivita laboratoře
mitance – měření absorpce záření po průchodu světla skrz vzorek, v oblasti vlnových délek 850 - 1100 nm, přináší mimo jiné
lepší skenování vzorku, kratší dobu analýzy a možnost měření barvy produktů (pro
vzorky sýrů a masa). Pro masné výrobky je
k dispozici automatický výpočet nutričních
hodnot a standardizace šarže.
Přístroje se dodávají s hotovými globálními kalibracemi ANN, takže je přístroj připraven k okamžitému použití. NIR analýzy nevyžadují využití žádných chemikálií,
pouze jednoduchou mechanickou přípravu vzorku.

Vynikající přenositelnost a standardizace
přístroje sníží náklady na referenční analýzy od prvního dne. Se zavedením měření barev, které lze měřit současně s analýzou složek, se výrazně zvýší produktivita laboratoře.

Správa vašeho přístroje
prostřednictvím bezpečné sítě
Přístup k datům z centralizovaného umístění umožní dálkovou konfiguraci přístrojů
v souladu se standardními provozními po-

Měřený produkt: hovězí, vepřové,
jehněčí, skopové, kuřecí, SOM, uzeniny, šunka, slanina atd.
Parametry: tuk, vlhkost, protein, kolagen, sůl, popel, nasycené tuky, sacharidy*, energie*, sodík*, vodní aktivita* (* vypočtené parametry)

Nový FoodScan 2

stupy. Nastavení přístroje je možné spravovat na dálku přes síťové připojení a v rámci
servisní služby vzdáleně provést diagnostiku přístroje. Základní služba připojení FossConnect Basic pro správu nastavení je bezplatná. Jednoduše lze také přenést nastavení ze starého FoodScanu.

Pro bližší informace o přístrojích FOSS
navštivte naše stránky www.milcomservis.cz. Některé přístroje je možné po dohodě na zkušební období zapůjčit.
Ing. Ondřej Borský
MILCOM servis a.s.

MILCOM servis a.s.
Hostivařská 538/56
Praha 10 Hostivař
promo@milcom.cz
tel.: +420 734 418 117

Modul pro měření barvy
Vliv barvy na preference spotřebitelů se
v posledních 10 letech neustále zvyšoval.
Barva je nyní silně spojená s kvalitou produktu. Modul pro měření barvy je jednou
z volitelných funkcí pro FoodScan 2. Měření barvy se provádí současně s měřením obsahu složek.
FoodScan 2 se prodává ve 3 variantách,
samozřejmostí je i verze určená pro měření
v náročných provozních podmínkách.

FoodScan 2 Dairy
Měřený produkt: sýr, máslo, pomazánky, kultivované a fermentované
produkty, sušená syrovátka
Parametry: tuk, vlhkost, protein, sůl,
celková sušina, tukuprostá sušina,
SFA, barva, pH
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Zejména studenti v celém světě chtějí změnu v ochraně
přírody a moří.Snímek je z pokojné putovní demonstrace
Španělů na Staroměstském náměstí v Praze

životní prostředí

mu hlasování MIWA a umístila se na prvním místě.

Jak obal vůbec nevytvářet

Mléko ve skle je nejlepší varianta

Plasty zaplavují moře
a Přátelé skla to chtějí změnit

Od vysílání pořadu BBC Blue Planet II BBC loni na podzim narostly obavy o stav našich
mořských systémů a oceánů a zvýšená pozornost veřejnosti se zaměřila na potřebu najít
udržitelnější řešení v našem každodenním životě. Podle nedávného průzkumu provedeného
v celé Evropě s pomocí společenství Friend of Glass (Přátelé skla) zaznamenalo 78 %
Evropanů změny svého vlastního chování a věnovalo více pozornosti svému každodenního
počínání a jeho působení na životní prostředí.
To má vliv na to, jak se evropští spotřebitelé rozhodují při nakupování. Průzkum odhalil, že 73 % Evropanů považuje sklo za obalový materiál, který má nejpříznivější dopady
na oceán a 78 % z nich jej řadí mezi nejlepší
obaly při nákupu potravin a nápojů. S ohledem na jeho nekonečný potenciál recyklace je na sklo pohlíženo jako jednu z nejudržitelnějších a životnímu prostředí nejpřátelštějších forem balení, které lze dostat na pultech. Důležité je, že se sklo vy-

rábí z recyklovaného skla, písku, dolomitu
a vápence, což jsou všechno přírodní suroviny. I kdyby skleněná nádoba měla skončit v oceánu, nevylouhují se z ní škodlivé
chemikálie, ani se z něj nestanou mikroskopické částice, které mohou znečistit oceán
a poškodit mořské systémy.
„Lidé zjišťují, že naše oceány jsou ve špatném stavu: prostě nevěnujeme dostatečnou pozornost výběru obalů, které nakupujeme, a 8 milionů tun odpadů končí každý rok

v moři. Ještě není pozdě s tím něco udělat,“
řekl Florent Marcoux, výkonný ředitel Surfrider Foundation, jehož cílem je podpora činností zaměřených na zachování oceánu pro
budoucí generace. Partnerství zachová dalších 300 000 m² pláží v roce 2018. „Těšíme
se na spolupráci s Friends of Glass, které podpoří naše úsilí směřující k tomu, aby se znečištění do vody nedostávalo, čímž bude zajištěno, že naše oceány budou zdravé i po mnoho dalších let.“

Cena je relevantní zejména v době, kdy veřejnost i oficiální reprezentace EU toto téma
vnímají velmi vážně. V nedávné době byla
například schválena závazná direktiva, jak
obal vůbec nevytvářet.
Jakkoli je recyklace klíčová pro budoucnost naší planety, stále částečně přispívá
k jejímu znečišťování. Množství recyklovaného odpadu narůstá, stejně jako objem toxinů, které obsahuje a jenž nadále zatěžují životní prostředí. MIWA chce změnit tento
stav a zasadit se o celospolečenskou změnu
v tvorbě a nakládání s odpadem tak, aby se
prevence tvorby odpadu (precyklace) stala
novým společenských standardem chování
pro podnikatele i veřejnost. Precyklace, která znamená zastavení tvorby odpadu dříve,
něž vůbec dostane šanci vzniknout.

Cíle udržitelného rozvoje
Druhý ročník nezávislého ocenění uděluje
Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku.
Ceny SDGs byly vítězům předány v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí
za osobní účasti ministra financí Dánského
království, Kristiana Jensena, pod jehož silový
resort spadá agenda SDGs v Dánsku.

Česká technologická společnost MIWA získala první místo v rámci
Cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje) v kategorii byznys, a to se svým
projektem zaměřeným na minimalizaci odpadu.
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zajišťuje bezodpadovou cestu zboží od výrobce do prodejen a umožňuje pohodlný a hygienický prodej a nákup zboží bez obalu.
V České republice se již podruhé uskutečnilo předávání Cen SDGs, které mají

za cíl vybrat a ocenit společnosti, jednotlivce i veřejně prospěšné aktivity. V tomto roce z téměř 150 nominovaných postoupila díky bodům odborníků i veřejné-
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Zástupci nevládních organizací,
firem, médií a místních samospráv
ze střední Evropy se ve Varšavě
setkali na konferenci, kde hledali
řešení na snižování plýtvání potravinami. V pořadí již čtvrtý
ročník mezinárodní konference organizuje společnost Tesco.
Chce upozornit, že efektivní řešení problémů s plýtváním
potravinami může probíhat pouze prostřednictvím partnerství
a zapojení jak výrobců a maloobchodníků, tak spotřebitelů.
Na úvod konference byla účastníkům přiblížená problematika celkově, aby se
všichni přítomní zamysleli nad tím, jak závažná je současná situace. Aktuálně nedostatek jídla ohrožuje víc než 1,3 miliardy lidí a potravinový odpad je odpovědný za zhruba 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Přitom množství potravin,
které se v Evropě vyhodí, by mohlo nasytit
až 200 milionů lidí. Vypěstované vyplýtvané jídlo zabírá 1,4 miliardy hektarů půdy,
což je téměř 30 procent veškeré světové
zemědělské plochy. Zabránit plýtvání jídlem ve světě je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak tyto problémy řešit.

Spolupráce dodavatelů,
maloobchodníků i zákazníků
v boji s potravinovými přebytky

Předcházet odpadu je záležitostí
i budoucího vývoje na této planetě
MIWA je systém distribuce a prodeje produktů
založený na opakovaně použitelných kapslích
a modulárních skladových a prodejních jednotkách v obchodech. Prostřednictvím unikátní technologie a procesního systému MIWA

Tesco pokračuje
v aktivním boji
s plýtváním
potravinami

Zakladatel MIWA Petr Báča
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„Jedním ze závěrů z tohoto setkání je, že před
samotným bojem s potravinovým odpadem
musíme nejprve zjistit, kde je míra odpadu
největší a stanovit cíle, jak snížit jeho objem."
řekl Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě a dodal:
„Minulý měsíc jsme publikovali vlastní údaje
o plýtvání potravinami v našich obchodech
a oznámili jsme významné snížení potravinového odpadu o 30% ve střední Evropě, což
poukazuje na to, že jsme se vydali správným
směrem. Vyzýváme maloobchodníky a výrobce v celém regionu, aby se snažili o transparentní měření plýtvání potravinami, a tím
se aktivně podíleli na řešení problematiky
plýtvání potravinami."
Účastníci konference zdůraznili potřebu
užší spolupráce mezi dodavateli a malo-

obchodníky, vytváření řešení, která by zákazníky povzbudila k tomu, aby se aktivně zapojili do boje s potravinovými přebytky. Jedním z nejlepších příkladů je řada
produktů „Perfectly imperfect" – nabídka
sezónního ovoce a zeleniny nestandardních rozměrů a tvarů, které Tesco odebírá
od svých dodavatelů, a tak pomáhá snižovat hospodářský odpad tím, že je zákazníkům nabízí za zvýhodněnou cenu.

Přes dva miliony porcí
darovaného jídla
„Plýtvání potravinami představuje obrovský společenský problém dnešní doby,
a proto nesmí žádné jídlo přijít nazbyt. Podniky můžou efektivně zapracovat na této
problematice tím, že se zapojí do darovacího procesu, a tak pomůžou těm, kteří to potřebují. Jsme opravdu rádi, že díky skvělému partnerství se společností Tesco jsme
společně mohli darovat jídlo, které se rovná
více než 2,1 milionů porcí jídel." uvedla Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.
Více než 670 (z celkového počtu 961)
obchodů Tesco v celé střední Evropě nabízejí přebytky potravin pro partnery potravinových bank a místní charitativní organizace. Společnost Tesco se zavázala, že do roku 2020 všechny její prodejny
ve střední Evropě nabídnou přebytky potravin potravinovým bankám a místním
charitativním organizacím.
Dvoustranu na téma více ekologie
při nakládání s obaly a přebytky jídla:
Eugenie Línková
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Štvali nás s tátou bolševici,
vzpomíná světový vinař Jožka
Valihrach z Krumvíře
Jeho jméno zná celý vinařský svět. Přesto zůstal skromný
a úspěchy svého rodinného vinařství vítá především
s pokorou. Vinař světového formátu – Jožka Valihrach
z Krumvíře na Brněnsku. Trojnásobný vítěz soutěže Vinař
roku a mnoha dalších doma i ve světě...
Dostal se dokonce i do Wikipedie. Co o něm
říká? „Josef Valihrach (* 3. května 1956 Krumvíř) je moravský vinař, trojnásobný držitel
ocenění Vinař roku České republiky, držitel
zlaté medaile z prestižní světové vinařské soutěže Chardonnay du Monde a tří zlatých a tří
stříbrných medailí z mezinárodní soutěže vín
ve francouzském Lyonu. Rodinné vinařství,
jedno z prvních nestátních v Česku, které nese
jeho jméno, založil již v roce 1990.“
Rodinná vinařská firma, která vznikla jako
jedna z prvních hned po roce 1989. Obec
Krumvíř patří do Velkopavlovické vinařské
podoblasti, která umožňuje svými podmínkami pěstování široké škály odrůd. A právě
tato veliká pestrost odrůd, zároveň s nabídkou starších vín, je charakteristická pro toto
rodinné vinařství. Vína dodává do vybrané
sítě vinoték, gastronomie, ale také privátním
zákazníkům.

Podle Wikipedie se výrobě vína se věnujete již od svých čtrnácti let, kdy jste
měl s otcovou pomocí vyrobit doma
svoje první víno, je to pravda? Vzpomenete si ještě, co to bylo za víno?
Tehdy měl taťka nějaký úraz, tak jsem musel pomoci ve sklepě, to je fakt. Ale musím
říct, že mne to už tehdy bavilo, tak jsem s tím
neměl žádný problém. Spíš nás tehdy s tá-

tou štvali ti bolševici, co nám bránili v rozvoji. A pokud jde o víno z té doby, mám dokonce ještě něco v archivu. Určitě jsme tehdy dělali Neuburské, což byla naše nosná odrůda,
dále Vavřinecké a nějaké směsky – dnes známé jako cuvée.

Volba povolání tedy byla asi jasná?
Ano, vinařství mne bavilo odmalička. A jak
jsme teď spočítali, tak můj syn s dcerou už
jsou minimálně šestou vinařskou generací
v našem rodě. Za komunistů to bylo sice násilně přerušeno, ale snažili jsme se dělat víno
aspoň v rámci mezí, přitom jsme však snili
o větším rodinném vinařství, o vinicích. A tak
hned jak padl komunismus, pustil jsem se
do toho naplno.

Jaké byly začátky podnikání?
Tehdy to bylo těžší, neměli jsme dostatek
vlastních vinic, takže jsme hrozny převážně
nakupovali, ale ničeho jsme nelitovali a postupně budovali rodinné vinařství tak, jak
jsme si je vysnili. Dnes máme společně s bratrovou rodinou asi 22 hektarů, on se věnuje spíše vinicím, já výrobě vína. Ekonomicky
nejsme propojení, ale spolupracujeme a pomáháme si, jak to jde.

Josef Valihrach

vína. Dnes je na mateřské, ale když to čas
dovolí, tak ve vinařství stále pracuje. Syn
Jožka sice studoval jiný obor, ale zůstal
u vinařství a teď například jezdí po světě
víc než já. Hodnotí na prestižních světových soutěžích vín od Ameriky až po Čínu,
což jsou zkušenosti k nezaplacení. Dveře
mu otevírají především jazyky a titul WSET
3. Ve firmě ale také pracuje třeba synovec,
zeť a dlouhodobě i bratranec.

Co nebo kdo vám nejvíc pomohl
ve vašich vinařských začátcích?

Zmínil jste vaše děti, jdou tedy ve vašich stopách?

Zpočátku určitě otec a strýc. Po pádu komunismu jsem navštěvoval nějaké kurzy, školení, učil jsem se od kamarádů a samozřejmě i ve světě. Nejvíc asi v Německu na Mosele, kde jsem čerpal poznatky z výroby vín a hlavně sektů. Dá se říci,
že jsem procestoval větší část vinařského světa, ale německá Mosela mi dala nejvíc. Jsou tam féroví vinaři, kteří se nebojí
vám předat užitečnou radu, nebo zkušenost z praxe.

Bohudíky ano. Dcera Boženka byla už někdy před deseti lety zvolena Královnou

Co vám naopak ve vašem oboru
nejvíc bere energii?

Rozhodně stále
větší množství nesmyslných nařízení a neskutečný počet různých kontrol. To mne někdy
až uráží a samozřejmě to všem bere
spoustu času, který
bychom mohli věnovat poctivé práci.
Velké firmy si mohou dovolit platit
pracovníky, kteří se
Rodina Valihrachových - rodinné vinařství získalo třikrát titul Vinař roku
starají jen o dotace, byrokracii, přiJsou to určitě úspěchy celé rodipravují se na kontroly atd. My malí vinany, která je do toho zapojena. Slavíte
ři musíme řešit všechno sami. Někteří vito nějak společně?
naři a organizace, které podporovaly velUrčitě, potěší to všechny, tak se vždy rádi
mi omezující novelu vinařského zákona
sejdeme, dáme si pohárek... Ale znovu
se dnes tváří, že s problémy, které přinesopakuji, že i přes tu obrovskou radost cíla, nemají nic společného...
Jméno Valihrach se ve vinařském tím hlavně pokoru, vždyť kromě poctivé
světě – a nejen tom českém – po- práce často záleží i na ročníku, na počasí,
stupně zapsalo na těch nejvyšších někdy je to i kousek štěstí.

postech. Kterých úspěchů si osobně
nejvíc považujete?

Přinášejí vaši potomci do rodinného vinařství nové impulsy?

Víte, když se něco podaří, cítím spíš pokoru, ale lhal bych, kdybych řekl, že z těch
úspěchů nemám radost. Někdy se mi
tomu ani nechce věřit. Nejvýznamnějším
oceněním je pro nás vítězství v prestižní
soutěži Chardonnay du Monde ve Francii. V tomto světovém klání jedné odrůdy jsme získali už řadu umístění v Top 10.
Postupně jsme obsadili všechny pozice v první pětce a v top desítce jsme už
pošesté za posledních osm let, což se
za těch pětadvacet let konání soutěže
ještě nikomu nepodařilo. Nejčerstvějším
úspěchem je pak titul World Champion
za Cabernet blanc 2017. Pokud jde o Českou republiku, tak i tady máme soutěže
na úrovni, jednou z nich je například Vinař roku. Tento titul se nám podařilo získat třikrát a můžu říct, že má ohromnou
prestiž.

Určitě ano, nejen při výrobě vína, ale především pokud jde o prodej, komunikaci,
prezentaci. To ta mladá generace má více
zmáknuté než my. A já jim v tom samozřejmě nebráním, syn více cestuje po světě, vzdělává se, získává nové poznatky,
proč by je nepřinášel i do našeho rodinného vinařství, pokud to bude k užitku?

Začíná léto, sezona růžových vín...
Jak se jako konzervativní vinař – jak
se sám nazýváte – díváte na tento poměrně nový trend posledního
zhruba desetiletí?
Bude to nepopulární názor, ale osobně růžová nevyhledávám – pro mne je
to něco jako „kočkopes“ (úsměv). V restauraci si obyčejně růžové nedávám. Ale je
pravda, že je taky děláme a nemáme na ně
špatné ohlasy. V České republice je to teď
moderní, to je pravda, ale ve světě mají
rosé vína delší tradici. Nepijí se jen mladá, ale i starší, naležené ročníky a mají své
místo na trhu. Takže si myslím, že i u nás
si své pevné místo a zákazníky najdou.
Co mně vadí, je hodnocení barvy růžových vín při domácích soutěžích. Na zahraničních soutěžích je barva druhořadá,
vždyť je tolik odstínů růžové a nemůžeme
říct, že některé víno je špatné jen proto, že
má slabší nebo silnější růžovou barvu, je
to přece i o technologii, odrůdě a ve finále
i o osobních preferencích.

Děkujeme za rozhovor.
Historie aneb tak jsme začínali
rok 1990 - posezení - doma ve sklepě
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Dcera Božena se v roce
2001 stala Královnou Vína

Zrání červených vín v dřevěných sudech

Tak jsme dřív vozili hrozny z vinohradu ke zpracování
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Text: Ing. Petr Hynek
Foto: archiv vinařství
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O občerstvení zákazníků během
Flaškobraní se výborně staral také
Mgr. Marcel Dian z marketingového
oddělení firmy Bricol

Zuzana Dobešová kontroluje
připravené speciality pro zákazníky
v prodejně „dobrot ve skle“

dobroty ve skle

Flaškobraní firmy Bricol
zaujalo novými dobrotami ve skle
Firma Bricol - M, spol. s r.o. z Valtic pořádala ve dnech 7. a 8. června tradiční Flaškobraní.
Na své si přišli nejen zákazníci, kteří zde pravidelně nakupují skleněné obaly tohoto
renomovaného prodejce obalového skla, ale také gurmáni. Loni otevřená firemní prodejna
„Dobroty ve skle“ se totiž rozrostla o další speciality.

Dobroty i zdraví

Poradenská činnost

Prodejna „dobrot“ byla otevřena v loňském
roce právě při příležitosti Flaškobraní firmy
Bricol – M. Všechno vzniklo tak, že majitelé firmy Zuzana a Petr Dobešovi oslovili své zákazníky, kteří v české a slovenské pobočce nakupují skleněné obaly pro své produkty, jako je
samozřejmě víno, pivo nebo mošty, ale i další potravinářské výrobky. Své místo v regálech prodejny nazvané příznačně „Dobroty
ve skle“ tak postupně našli výrobci marmelád, paštik, nakládaných sýrů, rostlinných olejů, ale také dalších specialit. Všechny pochutiny nejprve projdou testovací kontrolou – předem je ochutnají jak majitelé, tak zaměstnanci firmy. A když chutná, dostane se produkt
do prodejny Bricolu, kde si jej mohou koupit
zákazníci. Z převážné většiny se jedná o produkty z malých farem a od menších producentů, kteří dbají na kvalitu a zdraví.

V současné době se stále více ukazuje, že
není až tak důležité prodat, ale především
si zákazníka udržet. Třeba nějakými nadstandardními službami, servisem, osobnostním přístupem atd. Ve společnosti Bricol si váží každého zákazníka a snaží
se vyhovět veškerým dotazům, prosbám,
přáním. Ať už jde třeba o návrh nového
typu lahve, atypické sklo, uzávěry apod.
V neposlední řadě věnují pracovníci firmy
značnou pozornost poradenství. „Asi nejčastější dotazy jsou na vhodnost uzávěrů
ke skleněným lahvím a sklenicím, většinou
k těm na zavařování. Nebo zákazníci chtějí zavařovat sirup do láhví na víno. To třeba prakticky možné je, ale my na to nemůžeme dát žádnou záruku, protože tyto lahve na tento účel nejsou vyrobeny. Ptají se
začínající vinaři na vhodné korky, typy lahví. Paní, která dělá nakládané hermelíny
do sklenic, přišla s dotazem, proč jí netěsní víčka a olej vytéká ze sklenic ven. U výrobků, které se nezavařují, nesterilují, stačí zahřát víčka buď v horké vodě nebo třeba
na radiátoru, aby gumička změkla a přilnula. Pak je po problémech..
Každému samozřejmě rádi vyhovíme
a poradíme, pokud je to v našich možnostech,“ vysvětluje skladnice Jana Blažková.
Zdůrazňuje také výhody registrace v prodejně. „Nakupovat lze samozřejmě i bez registrace, ale pokud má u nás zákazník kartu, má kromě jiných výhod přístup ke svým
předchozím nákupům, takže když si nemůže vzpomenout na typy lahví, víček nebo
jiný sortiment, který u nás předtím nakupoval, najdeme vše rychle v počítači,“ dodává
Jana Blažková.
Text a foto: Ing. Petr Hynek

Sklo jako obal i dekorace
Firma Bricol působí na trhu s obalovým
sklem již přes dvacet let a skladem má trvale přes více než 20 tisíc položek. Valtickou
prodejnu najdete při cestě z Valtic na Mikulov. Bricol spolupracuje prakticky se všemi
sklárnami v Evropě. Nakupovat lze přitom
již od jednoho kusu až po celé palety lahví nebo třeba zavařovacích sklenic. K dispozici jsou samozřejmě i odpovídající uzávěry lahví nebo jiný adjustační materiál a například také dřevěné dárkové kazety. Novou službou je řezání lahví pro dekorativní
účely. Zákazník si vybere, kterou láhev chce
rozříznout, ta se potom na speciálním stroji uřeže a zabrousí. Používají ji tak například
vinaři ve sklepě či restaurace pro dekorativní účely, jako podnos, servírovací tác apod.
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Prodejna „Dobroty ve skle“ se rozrůstá o další speciality...

Novou službou je řezání lahví pro dekorativní účely
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Vinařství Reisten
žije stále svým životem
Vinařství Reisten založili v červnu 1999 tři společníci Nepraš,
Kalášek a David. Sídlí v tradiční vinařské obci Pavlov, která
je přímo pod hlavním svahem Pálavských vrchů a zříceniny
Dívčí hrad (Maidenburg).
Filosofií vinařství bylo hned od počátku
produkovat jen velmi kvalitní vína určená
nejen pro vysokou gastronomii či vinotéky, ale pro všechny, kdož si chtějí víno skutečně vychutnat a užít. Tomu byla podřízena nejen volba viničních tratí, výběr odrůd,
způsob pěstování a sklizně, ale v neposlední řadě pak i zpracování hroznů a celá výroba. Vinařství bylo budováno jako výkladní
skříň moravského vinařství a majitelé uvažovali i o exportu vín. V roce 2001 byla provedena vlastní výsadba vinic, sazenice jednotlivých odrůd byly dovezeny z původních zemí s cílem nezávislosti na dodavatelích hroznů, což umožňuje vyrábět stále
lepší vína. V roce 2005 byl tento cíl splněn
a od té doby pochází veškeré víno výhradně z vlastních hroznů. Majitelé se v roce
2012 rozhodli vinařství prodat. Zakoupily
ho Templářské sklepy Čejkovice, vinařské
družstvo, jako samostatnou firmu.

Vinice Slunný vrch se sochou sv. Anežky
Přemyslovny, v pozadí nádrž Nové Mlýny

Noví majitelé dostavěli a nejnovější technologií vybavili rozestavěnou novou provozní a výrobní budovu vinařství. „ Reisten žije stále svým životem. Když se to kupovalo, tak spousta lidí měla obavy, že se
produkce vín pustí do řetězců, sklouzne se
k výrobě milionu lahví, a podobně. Pořád
to funguje stejně, vlastní hrozny se zpracovávají na vína určená pro vysokou gastronomii a privátní klientelu,“ říká jednatel
společnosti Pavel Pastorek.
Samozřejmě funguje synergie mezi Reistenem a Templářskými sklepy, ale pokud
jde o výrobní a prodejní politiku, je Reisten
autonomní jednotkou.

Nezaměnitelný charakter vín
pálavského mikroregionu
V roce 2012 měl Reisten 27 ha vinic, nyní
má 31 ha, protože se 4 ha nově vysadily. Vinice jsou ve třech vinařských obcích Pavlov, Mikulov a Sedlec, rozkládají na pálavských vrších. Pálava se odlišuje od ostatních
poloh na Moravě obsahem volného vápna v půdě. Poměrně nízký pokryv skalního podloží nutí révu rozložit kořenový systém po skále, kde je při srážkách doslova
omýván silně mineralizovanou vodou stékající z holých skal. Tyto podmínky zajišťují nezaměnitelný charakter vín pálavského
mikroregionu. Hrozny se sbírají pouze ručně. V samotném Pavlově hospodaří na vinici U Božích muk, Slunném vrchu a Pod Pálavou. V Mikulově se jedná o vinici Valtická
a v Sedleci je to vinice Nad Nesytem. Zde

Jednotlivá vína se liší množstvím
zbytkového cukru

je několik vinic do 5 km od sebe. Je to lepší než vinice na jednom místě, kvůli škodám mrazem, krupobití či špačky. Navštívili
jsme vinici Slunný vrch se sochou sv. Anežky Přemyslovny a vinici U božích muk. Réva
se pěstuje na středním vedení, na 1 kmínek
a 1 tažeň, navíc je úroda hroznů redukována z důvodu zajištění co nejvyšší kvality.

Lisy firmy Willmers patří
k nejlepším na světě
Prohlídka vinařství začíná v lisovně hroznů u separátoru, na něm se oddělují špatné bobulky (shnilé, zaschlé). Zdravé, nepoškozené bobulky putují do lisu a použijí se na výrobu vína. Další fází je lisování na pneumatickém lisu firmy Willmers,
tyto lisy patří k nejlepším na světě. Nerezový buben se naplní rmutem, a pokud se
hned nelisuje - je možnost několikahodinové macerace, při které se uvolňují do moštu aromatické látky obsažené ve slupkách
bobulí, což zvyšuje intenzitu a výraz chuti vína. Tento výrobní krok je možné použít
pouze v případě pěkného počasí při sklizni, při deštivém počasí je větší riziko hniloby hroznů. Uvnitř lisu je vak, který se nafukuje a tlačí rmut proti perforovanému sítu,
přes které vytéká mošt. Jedná se o šetrné
lisování, maximální tlak dosahuje 1,6 baru.
Rmut z modrých hroznů fermentuje se
slupkou, uvolní se tak barvivo, které obarví rmut a tím vznikne červené víno. Vinařství Reisten se soustředí především na produkci bílých vín, a tak se zde vyrábí pouze
10 % červených vín. Celkový objem produkce se pohybuje okolo 110 000 až 140 000
lahví, k lahvování se přistupuje většinou
až po jednom roku ležení a zrání

vína. U některých partií se používá metoda
delšího zrání vína na jemných kvasničných
kalech, které se pravidelně míchají. tímto se
víno obohacuje o zajímavé aromatické látky, vznikající při postupném samovolném
rozkladu těchto kvasinek.

Pojízdná plnicí linka s moderní
technologií plnění
Reisten nemá vlastní plnicí linku, k plnění do lahví si najímá pojízdnou linku s moderní technologií plnění. Používají se lahve burgundského i bordeau typu, etiketování se provádí ručně postupně v návaznosti na objednávky. Pokud se z vlastních
31 ha vinic sklidí více hroznů než je potřeba
pro zpracování v Reistenu, přebytek se zužitkuje v Templářských sklepích v Čejkovicích, které zpracovávají každoročně několik
milionů kilogramů hroznů. Naše návštěva končí v degustačním prostoru Stodola
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na pomyslné hlavní vinařské ulici v Pavlově.
Z pěstovaných bílých odrůd jsou zde zastoupeny nejen burgundské odrůdy, zejména Pinot blanc (Rulandské bílé), Pinot Gris, (Rulandské šedé) a Chardonnay, ale také Sauvignon Blanc, Gewurztraminer (Tramín červený), Riesling a Ryzlink vlašský. Pálava je v této
lokalitě nezbytnou odrůdou, víno si získává stále větší popularitu. Z modrých odrůd
(10 % rozlohy vinic) jsou to pak Merlot, Pinot
noir (Rulandské modré) a Svatovavřinecké,
okrajově se dělá i jeden druh růžového vína.
Reisten dodává vína na trh v několika řadách: Kabinett, Classic (bílá etiketa), Maidenburg a Materle (černá etiketa).
Vína Kabinett jsou vína s přívlastkem,
uzavřená šroubovým uzávěrem, který je
velmi praktický především tam, kde se vína
postupně rozlévají. Jsou to většinou vína
s obsahem zbytkového cukru v rozmezí
4 až 9 gramů, vína s typickým výrazem odrůdy, chuťově šťavnatá.

Vína řady Classic jsou výhradně pozdní sběry a většinou suchá s obsahem cukru max.
10 g/l a alkoholu do 13 %. Vína řady Classic
jsou charakterově výrazně odrůdová.
Řada Maidenburg je tvořena opět přívlastkovými víny. Jednotlivá vína se ale liší množstvím zbytkového cukru, který je vybalancován mineralitou, vysokým extraktem a výraznou kyselinkou. Všechna vína z řady Maidenburg jsou vhodná i k dlouhodobější archivaci, celkově jsou vína mohutnější a uhlazenější, tato řada stojí nad víny linie Classic.
Nejvýše hodnocena řada Materle obsahuje vína z viniční trati „U Božích muk“. Pojmenování Materle, přeložené z hornorakouského nářečí, v sobě nese název vinice samotné. Každá láhev je jedinečná nejen svou mineralitou, ale celkovou harmonií a výrazným
projevem odrůdy. Kořenitost těchto vín podtrhne a obohatí jedinečný zážitek z dlouhé
dochuti. V této řadě je nabízeno zatím víno
Pinot Blanc PS 2015, které zrálo 24 měsíců
na kvasnicích, z toho 10 měsíců v novém dubovém sudu. Při ochutnávce nejvíce chutnalo Rulandské šedé a Rulandské bílé z řady
Kabinett. Z řady Maidenburg jsme nejvíce ocenili Sauvignon Blanc, Ryzlink rýnský
a příjemně sladkou Pálavu. Jediné červené
Rulandské modré VZH 2015 elegantní víno
s vůní černých višní bylo vynikající.
Text a foto Jaromír Hampl
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vinařstí

vinařství
Vinařství Fučík sídlí přímo pod Svatým
kopečkem v Mikulově, místo má
neopakovatelný génius loci

Nejlepší vína z Moravy i Čech
najdete na zámku ve Valticích
Salon vín České republiky je místo, které
by měl aspoň jednou v životě navštívit
každý milovník vína. Čeká na něj
pečlivě vybraných 100 nejlepších vín
z celé republiky pro aktuální sezonu.
K tomu, aby z něj na vás také něco
zbylo, stačí jediné – přijet a ochutnat
ho. Stálá degustační expozice Salonu vín
ČR navazuje na naši nejvyšší národní
soutěž vín. V té se formou náročného
odborného hodnocení nejlepšími
degustátory vybere 100 nejlepších vín,
oceněných zlatou medailí Salonu vín ČR
pro daný rok.
Vína přihlášená do Salonu vín musí nejprve projít systémem nominačních oblastních soutěží systému národní soutěže vín,
garantovaných Svazem vinařů ČR (ve vinařské oblasti Morava jsou to čtyři soutěže pro
podoblast Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovickou a Slováckou; dále je jedna
společná pro vinařskou oblast Čechy). Teprve na základě nominace může přihlásit vinař své víno k hodnocení ve finální soutěži – Salonu vín – národní soutěži vín ČR, kde
je hodnocení dvoukolové.
Po vybrání kolekce Salonu vín jsou tato
vína nakoupena v množství uvedeném
ve statutu a uložena ve sklepních prostorách Salonu vín na valtickém zámku. Zde
jsou k dispozici veřejnosti, jež má možnost
ochutnat kterékoliv ze zde uložených vín.
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Vína uložená v degustační expozici Salonu vín jsou určena ke vzdělávání návštěvníků o víně a propagaci a podpoře našeho vinařství tím, že široká veřejnost, včetně zahraničních návštěvníků, má možnost
naše nejlepší vína ochutnat na jednom místě a v důstojných podmínkách a zároveň
se dozvědět všechny podstatné informace
o každém víně i vinařích, jejichž vína budou
v Salonu vín České republiky zastoupena.
Každé víno má svůj prezentační box,
ve kterém jsou lahve uskladněny. Zároveň
je na boxu kompletní popis vína, včetně
analytických údajů, senzorické charakteristiky a také profilu mohutnosti a struktury
vína a aromatického profilu. Veškeré údaje
jsou uvedeny také v katalogu. V degustační expozici naleznete dokonce více než jen
100 vín se zlatou medailí Salonu vín. Nad

Při hotelu vznikl také rozsáhlý vinařský naučný park

Hotel Ryzlink
v Mikulově

nabízí kromě pokojů
a vlastního vína i kulturu
rámec této kolekce probíhají sezonní prezentace například vín se stříbrnou medailí Salonu vín (vína, která se v soutěži umístila na 101. – 200. místě za předpokladu, že
obdržela minimálně 83 bodů ve stobodové
stupnici), mladá růžová vína, vína oceněná
na zahraničních soutěžích a další.
Prezentovaná vína je možno samozřejmě
i zakoupit. Součástí sklepních prostor Salonu vín je také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech, síň slávy vinařství ČR a také recepce s prodejnou dárkových obalů na lahve, vinařské literatury,
degustačních skleniček, sommelierských
potřeb, pochutin k vínu a jiné.
Návštěvník si může vybrat z několika
typů degustačních programů. Nejoblíbenější je takzvaná „volná degustace“, kdy zájemce může volně individuálně chutnat téměř všechna prezentovaná vína (mimo vín
sladkých a sektů). Další možnosti jsou degustace provázené a komentované sommelierem. Tento typ degustací je určen pro
objednané skupiny. Další zajímavou možností je ochutnávka vín pomocí speciálního degustačního automatu značky „By
the Glass“.
Otevřeno je celoročně (mimo měsíce ledna, kdy probíhá příprava nového ročníku
degustační expozice) ve dnech úterý až sobota; v turistické sezoně (červen – září) také
v neděli.
Degustační expozici je možno navštívit
také zdarma bez degustace za účelem prohlídky nebo nákupu prezentovaných vín.
Více na www.salonvin.cz
–pr–
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Rodinný hotel s vlastním vinařstvím a kouzelným výhledem
přímo na Svatý kopeček v Mikulově. I kdybyste se tu měli
zastavit jen na pohárek, tohle místo prostě musíte vidět. Hotel
Ryzlink byl otevřen letos při Vinařství Fučík, které se velmi
úspěšně etablovalo ve vinařském světě.

Génius loci
Petr Fučík si tohle místo pod Pálavou doslova zamiloval na první pohled. „Bylo to asi poslední volné místo v Mikulově s neopakovatelným géniem loci, stranou od rušného
centra a pod ochranou Svatého kopečku,“
říká vystudovaný právník s praxí v Praze, který se rozhodl stát vinařem a hoteliérem v Mikulově. A rozhodnutí to bylo vskutku dobré, o čemž svědčí i řada ocenění vín v prestižních soutěžích, jako je třeba titul Král vín
České republiky ročníku 2016, umístění v Salonu vín ČR atd. Nově otevřený vinařský Hotel Ryzlink nabízí nezaměnitelnou atmosféru
danou propojením vína s designovým ubytováním. Unikátní poloha hotelu s dech beroucím výhledem na Svatý kopeček vám navždy zůstane ve vaší mysli.

Létající inženýři odvedli skvělou
práci
Hotel Ryzlink vznikl citlivou rekonstrukcí starého statku, kdy architektonické studio Létající inženýři vhodně zakomponovalo staré původní trámy, cihly, „půdovky“ a jiné materiály do moderního stylu tohoto hotelu
v Mikulově. Pokoje jsou pojmenovány podle jednotlivých odrůd vinné révy. A protože
jde o vinařský hotel, víno zde klienty provází prakticky na každém kroku. Ať už jde o uví-
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tací welcome drink z těch nejlepších vín, láhev vína na pokoji, řízené degustace apod.
Petr Fučík nechal v areálu při hotelu zbudovat také rozsáhlý vinařský naučný park, který
představí jak odrůdy révy vinné, ze kterých
se dělá víno ve Vinařství Fučík, tak odrůdy
starobylé či cizokrajné. Nechybí ukázky různých typů řezu révy a jejího vedení.

Filosofie vinařství
Vinařství Fučík navazuje na rodinné tradice vinařství v Mikulově. „Naše vinařství produkuje přírodní a originální vína vysoké kvality, v nichž najdete terroir, ve kterém byly hrozny zrozeny. Jiná vína dělat nechceme. Kvalita
vína je pro nás na prvním místě a upřednostňujeme ji před kvantitou,“ konstatuje Petr Fučík. Enolog Pavel Svoboda jej doplňuje: „My
na víno nespěcháme. Velké víno nelze udělat rychle. Aby víno získalo vlastnosti, které od něho požadujeme, potřebuje čas. Proto nespěcháme, a k zákazníkům se naše velká vína nedostávají na Martina, ale nejdříve devět měsíců od sběru hroznů, často ještě později.“

Víno a kultura
A protože je víno odjakživa nápojem kulturním a společenským, mohou se ubytovaní hosté i návštěvníci vinařství letos tě-

Degustační místnost s posezením

Hotel Ryzlink vznikl citlivou rekonstrukcí starého statku

šit na celou řadu kulturních zážitků na letní
scéně Hotelu Ryzlink:
 28.7 Koncert Jany Vaculíkové
 18.8. Degustace: souboj mikulovských
veltlínů vs. Rakousko
 25.8. Koncert Ireny Budweiserové - dlouholetá členka skupiny Spirituál kvintet
 24.11. Husí speciality - snoubení vybraných husích pokrmů s vínem
Těšit se můžete na bohatá vína, tradiční
i netradiční gastronomii a příjemné hudební zážitky. To je Hotel Ryzlink. Těšíme
se na vás. Sledujte náš web a Facebook.
Vinařství Fučík s.r.o.
Zlámalova 1809/2, Mikulov
E-mail: recepce@hotelryzlink.cz
Tel.: +420 770 135 094
www.hotelryzlink.cz
Facebook: Vinařství Fučík
Text: Ing. Petr Hynek
Foto: archiv Vinařství Fučík
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uzeninyvýživa,
od Fialy

Rodina naplňuje odkaz předků
Více než 100 let mají uzeniny od Fialy z Milovic pověst kvality
Při cestě z Prahy do Poděbrad, po staré hradecké silnici si nelze nevšimnout
billboardu, který sděluje, že uzeniny od Fialy z Milovic mají několik ocenění
Regionální potraviny roku. Minulý rok ve Středočeském kraji mezi vítězné výrobky,
v kategorii Masné výrobky tepelně opracované, které získaly prestižní ocenění
Regionální potraviny, patří Milovická uzená krkovice bez kostí z domácí udírny.

Ing. Petr Fiala

Je to velmi tmavá, uzená krkovice se silným
kouřovým aroma. V nákroji je růžová, jemně prorostlá tukem, se sušší konzistencí domácího uzeného. Tmavé zauzení je výsledkem delší doby krkovice v udírně, vytápěné
a uzené kvalitním bukovým dřevem.
Soutěže Regionální potravina roku se firma Fiala Milovice s.r.o. zúčastňuje osmým rokem, tedy prakticky od jejího začátku. Prestižní ocenění získalo několik jejich výrobků. Prvním z nich v roce 2010 byla Baby šunka výběrová, vhodná pro nízký obsah soli
a konzervantů pro děti.
„Četná ocenění, a to i na výstavě Země živitelka, jen potvrzují, že nejde o jednorázovou záležitost, ale o trvalý tlak na kvalitu“, řekl
v úvodu našeho povídání o více než stoleté tradici firmy její spolumajitel Ing. Petr
Fiala. Uvedl, že se spolumajiteli, otcem a bratrem pokračují v tradici firmy, založené
v roce 1911 jeho pradědou Rudolfem Fialou.

Děda předvídal návrat
firmy rodině

Bourárna hovězího masa

Dalším pokračovatelem rodinné tradice byl
jeho syn Karel Fiala. „Byl velmi úspěšný, neboť
v Milovicích byla vojenská posádka, kam děda
dodával maso,“ uvedl Ing. Petr Fiala. Po tom,
co rodině byla živnost v roce 1952 s celým
technologickým zařízením znárodněna, ji
ponejvíce využívala Jednota Nymburk, která
objekt proměnila v centrální výrobnu lahůdek. „Pro nás, kteří jsme vyrůstali v socialismu,
bylo nepředstavitelné, že by se tento majetek
někdy vrátil do firmy. O to víc nás v roce 1983
překvapila jeho závěť. V ní uvedl, že až se rodině jednou vrátí milovická firma, tak aby se rozdělila mezi jeho dva syny Karla a Miloše. Tehdy jsme si říkali, že ta doba nikdy nenastane.
Děda totiž po většinu života vyrůstal v normální době. Období socialismu pro něj normální
nebylo. Věděl, že se vývoj společnosti k normálu jednou vrátí,“ vzpomíná jeho vnuk.

Budovu vrátili vybrakovanou
Ve výrobně bilých klobás
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Po pádu komunistického režimu převážil v rodině názor, že by bylo dobré navázat

na tradici. V lednu 1992 byla v restituci vnukům zakladatele Karlu Fialovi a Miloši Fialovi vrácen objekt v Milovicích. Restituentům byly vráceny prázdné prostory bez jakékoliv technologie, odmontovány byly dokonce i vodovodní baterie, umyvadla, vypínače světel i šatní skříně. O nějaké náhradě
za znárodněné stroje nemohla být ani řeč.
Vyvstala otázka, kdo firmu povede. Podle tradice měl v rodinné živnosti pokračovat
dědův nejstarší syn, který byl připravován
na převzetí firmy. Avšak v roce 1989 byl takřka osmapadesátiletý a řekl, že do takového
riskantního podniku nevstoupí.

Obnovy uzenářství se ujal učitel
Dalším v pořadí na převzetí firmy byl jeho
mladší bratr, původním povoláním učitel.
Třicet let byl ve školství, a to i v manažerských funkcích, což se nakonec ukázalo jako
výhoda. Do firmy sehnal odborníky, díky
nimž se podařilo rozjet původní výrobu. „Postupně, jak se firma rozvíjela, jsme do ní přišli
já s bratrem,“ dodává Ing. Petr Fiala. Dodal, že
před tím sbíral z oboru zkušenosti v zahraničí, např. v Rakousku či Německu. Zde získal
kontakty i na výrobce obchodující s přírodními střevy.
„Porovnal jsem ceny, za něž jsme je tehdy
kupovali od českých dodavatelů, a zjistil jsem,
že v Německu, přímo od zdroje, je lze koupit výrazně levněji, a tak jsme na toto zboží založili
další firmu,“ dodal Ing. Petr Fiala.

za rok vykrmí několik býčků. Po zpřísnění požadavků Evropské unie na drobné chovy jich
značně ubylo.“

Fiala Milovice-uzeniny z masa
„Nyní máme přes padesát pracovníků, kteří týdně zpracují, prodají v našich obchodech
a rozvezou 150 – 200 půlek vepřového a 10 –
15 kusů hovězího. Patříme tedy mezi malé až
střední firmy. Nemůžeme v cenách pro obchod
konkurovat velkým zpracovatelům masa, které obchodní řetězce tlačí na možnou nejnižší cenu vzhledem k jejich velkému odběru. Tu
cenu lze, ale jen pouze do určité míry, snížit
zvýšením produktivity práce a pak už to jde
jen na úkor kvality. Touhle cestou jít nechceme.
Konkurovat na trhu se snažíme hlavně kvalitou. Z toho vychází motto v našem logu, kde
píšeme: Fiala Milovice-uzeniny z masa,“ vysvětluje propagační strategii firmy Ing. Petr
Fiala. Zakládá si na tom, že zde vyrábějí podle receptů, které se za čtvrtstoletí osvědčily
a taky podle dochovaných rodinných historických receptů.
Tradičním postupem vyrábějí špekáčky,
které chutnají stejně, jako v dobách před
znárodněním firmy, což může posoudit málokdo, avšak jejich kvalita se v nich při opékání nad ohněm projeví ve vzhledu i chuti.
Kvalitu výrobku určuje množství masa, které

je dražší než sádlo nebo separáty, které dokážou výrobek zlevnit.

Stálí zákazníci zvyšují
jistotu podnikání
Od začátku bylo jasné, že k dlouhodobému úspěchu je zapotřebí rozšiřovat počet
stálých odběratelů. V současnosti má firma
vlastní prodejny v Milovicích, Poděbradech,
Lysé nad Labem a Mladé Boleslavi. Dále zásobuje jídelny mateřských a základních škol,
restaurace v Nymburce, Poděbradech a Mladé Boleslavi a třetí odbyt tvoří ambulantní řidiči, kteří zásobují smluvní prodejny vzdálené až do 150 km od Milovic. Když se nedaří
jedné části, tak další dvě výpadek vyrovnají.

Narážka

Rádi si za kvalitu připlatí
Přibližně třetinu zákazníků zajímá hlavně
kvalita uzenin, které kupují. Svou klientelu, která se do našich obchodů vrací, jsme si
v okolí Milovic vybudovali v menších městech, kde si lidé řeknou, s kterými výrobky
jsou spokojeni. O tom, že se to daří, svědčí
i to, že přibývá zákazníků, kteří si rádi připlatí za kvalitu, kterou garantuje i opakované
získání ocenění za vítězné výrobky v soutěži
Regionální potravina nebo Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

Expedice

Současné vedení rodinné firmy si zakládá na tom, že pokračují ve více než stoleté tradici svých předků a je generacemi
spokojených zákazníků spojována s kvalitními uzenářskými výrobky. Tady by se
hodilo: Když masné uzeniny, tak od Fialy z Milovic.
Zdeněk Kulhánek

Maso kupujeme okolo komína
Od začátku podnikání firma Fiala Milovice s.r.o. podporuje místní producenty vepřového a hovězího masa. „Všechno bereme z okolí, takříkajíc okolo komína. Vepřovou porážku pro nedostatek prostoru nemáme. Proto z blízkých jatek kupujeme vepřové
v půlkách. Na české maso jsme se soustředili mnohem dřív, než to začalo být u nás moderní u velkých řetězců. Máme však vlastní porážku hovězího, které získáváme v okolí do 20 km od farmářů, kteří se chovem skotu
zabývají nebo i od malých chovatelů, kteří si
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mlynářství

Mlýn Herber: když se moderní

technologie snoubí se staletou historií
Vizuálně atraktivní areál rodinné firmy Mlýn Herber spol. s r. o. v Opavě-Vávrovicích nezapře
svou dlouhou historii, především však ukrývá moderní provoz. Výrobky z něj se k zákazníkům
dostávají třeba ve známých cukrovinkách Oreo či Zlaté oplatky.
Společnost Mlýn Herber vznikla jako rodinný podnik 11. června 1876, samotný mlynářský provoz v místě stávajícího
objektu je však ještě daleko starší. První
mlýn zde dal podle záznamů v kronikách
vybudovat roku 1362 vnuk Přemysla Otakara II. vévoda Mikuláš II. Opavský. „Obilí se tak tady mlelo už v době, kdy se teprve stavěl pražský Karlův most,“ říká s úsmě-

vem jednatel firmy Mlýn Herber Ing. Aleš
Ressler.
Jeho pradědeček zakoupil mlýn ve zmíněném roce 1876 a od té doby se v něm vystřídala již čtvrtá generace rodinných vlastníků. „Po válce byl mlýn znárodněn a navrácen až v restituci roku 1991 třem dcerám původního majitele, tedy mého dědy,“ vysvětluje Ressler, kam zmizelo původní jméno vlastníků Herber.

Dodávají i do maloobchodu

Roky nákladných rekonstrukcí
Po převzetí firmy na začátku devadesátých
let přemýšleli majitelé, co bude s provozem
dál. Mlýn byl totiž v žalostném stavu a objekt
byl stejně jako podobné podniky na území tehdejšího Severomoravského kraje určen k demolici. „V Šenově se totiž ještě za vlády komunistů stavěl velkokapacitní mlýn, který
měl podle tehdejších plánů nahradit ty střední
z celé oblasti. Z toho vyplývalo i to, že vávrovický mlýn byl tou dobou již investičně velmi zanedbaný,“ vzpomněl Aleš Ressler.
V roce 1993 padlo podle jeho slov rozhodnutí o výstavbě nové mlecí linky. „Tehdejší majitelé vybírali mezi českou a zahraniční firmou
a volba padla na švýcarskou firmu Bühler, která
je absolutní špičkou ve svém oboru. Byla to v té
době vůbec první investice svého druhu ve východní Evropě provedená zcela soukromým
subjektem, protože takto nákladné technologie
tehdy pořizovaly pouze nástupnické organizace
po státních podnicích. Vlastnická generace roZa romantickou fasádou se ukrývá moderní provoz

cern Mondeléz, jenž ve svém závodu Opavia vyrábí tradiční značky oplatků a sušenek, jako jsou například Oreo, BeBe či řada
Zlaté. A právě jejich prostřednictvím se mohou koncoví zákazníci setkat s produkty vávrovického mlýnu nejčastěji.
Jak se rodinné firmě z Opavy podařilo
stát se dodavatelem jednoho z nejvýznamnějších producentů cukrovinek? „Naše společnost si je vědoma, jak je důležité dodávat
zákazníkům vysokou a vyrovnanou kvalitu
mlýnských výrobků, zejména mouk. Proto se
velmi intenzivně věnujeme spolupráci s našimi dodavateli surovin, protože právě surovina je hlavní nositelkou kvality. Zpracováváme
výhradně geneticky nemodifikovanou pšenici českého původu a upřednostňujeme dlouhodobě udržitelnou spolupráci s osvědčenými producenty a dodavateli,“ poodhalil roušku výrobního tajemství Aleš Ressler.

Jednatel firmy Mlýn Herber Ing. Aleš Ressler

dičů si kvůli tomu vzala na tu dobu skutečně velký úvěr a o rok později už došlo ke zprovoznění
mlecí linky,“ uvedl dnešní jednatel společnosti.
Za další dva roky, tedy v roce 1996 byla
zahájena kompletní rekonstrukce moučného hospodářství, a to první etapou výstavby nových ocelových zásobníků. „Od té
doby proběhlo celkem sedm etap prací, přičemž ta závěrečná, během níž byly poslední dřevěné zásobníky nahrazeny ocelovými,
skončila letos v březnu. Díky tomu jsme naši
skladovací kapacitu navýšili na zhruba 1 800
tun mlýnských výrobků,“ konstatoval Ressler.
Během sedmi etap rekonstrukce investovala společnost Mlýn Herber do modernizace více než 120 milionů korun. „Na základě těchto investic splňujeme nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti potravin. Je to i odrazem toho, že dlouhodobě dbáme na vyrovnanou a stabilní vysokou jakost a kvalitu svých
výrobků,“ doplnil Aleš Ressler.

Mlýn Herber produkuje v současné době
celou řadu výrobků od pšeničné krupice přes hrubou a polohrubou mouku až
po celý sortiment hladkých pekařských, pečivárenských a jiných speciálních mouk.
Dále chlebovou mouku, pšeničné klíčky, široký sortiment celozrnných hrubých i jemných mouk včetně pšeničné vlákniny, krmné mouky a otrub a také celý sortiment žitných mlýnských produktů.
„Výrobky expedujeme z mlýna a dodáváme velkým zákazníkům volně ložené v cisternách, těm středně velkým a pro speciální výrobu v pytlích a také do obchodních sítí ve spotřebitelském jednokilovém balení,“ řekl jedna-

tel firmy, která aktuálně zaměstnává 29 lidí
a je i významným exportérem na trhy v EU.
Co jej i další podnikatele v oboru trápí, je
nízká prodejní cena mouky. „Je to problém
celého našeho oboru. Panuje v něm silný konkurenční boj, který neumožňuje navýšení cen.
To by přitom všichni mlynáři uvítali pro zlepšení
své investiční pozice a také pro snížení závislosti na čerpání dotací pro tolik potřebný investiční
rozvoj,“ poznamenal Ressler.

Mlecí stolice

Modernizace nekončí
Přes zmíněné problémy a nedávno dokončené velké investiční akce už v Mlýnu Herber
hledí zejména do budoucnosti. „Po ukončení
modernizace skladového hospodářství máme
před sebou investiční záměr spojený s modernizací skladování suroviny a jejím zcela inovativním zpracováním takzvaným mikronovým mletím. Tato nová linka umožňuje výrobu
hladkých celozrnných mouk a na rozdíl od klasické mlýnské technologie lze s její pomocí zpracovávat i jiné zrniny než obiloviny, tedy
například celou škálu luštěnin. Takto vyrobené
hladké celozrnné mouky mají příznivější technologické vlastnosti a výrobky z nich jsou senzoricky lépe vnímány konzumenty pečiva,“ vysvětlil jednatel společnosti.
Hotovo by podle něj mělo být do konce
příštího roku za cenu zhruba 80 milionů. Ani
tím však plány na modernizaci provozu v Mlýnu Herber nekončí. „Plánujeme rozšíření provozu, a to buď formou výstavby nové mlecí linky, nebo renovace té současné. To vše v rámci tohoto našeho původního výrobního areálu,“ uzavřel výhled do budoucna Aleš Ressler.
Adam Fritscher

Obilní zásobníky

Čističky krupic se ve Mlýně Herber objevily
v rámci etap modernizace

Přísada oblíbených pochoutek

Firma má k dispozici i vlastní vozový park
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Během posledních let má firma vyrovnané výrobní výkony, neboli semelky ve výši
zhruba 45 až 50 tisíc tun ročně. „Naše výroba je orientována především na velké zákazníky, pro které produkujeme velkoobjemové a kvalitativně vyrovnané šarže, což nám
umožňuje nadstandardní skladová kapacita,“
poznamenal Ressler.
Vůbec největším odběratelem Mlýnu
Herber je podle jeho slov nadnárodní kon-
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výživa, SZIF
mrazírenství

Zmrazená zelenina
si zachovává své vlastnosti
Cesta špenátu ke zmrazení trvá maximálně čtyři hodiny

byla zelenina vlhká a relativně chladná,
což umožní její rychlou dopravu do výrobního závodu bez rizika zapaření. Špenát totiž rychle vadne.

Rychlé zpracování
Ve výrobním závodě se dovezený špenát
hned začne zpracovávat a toto zpracování trvá velice krátkou dobu. Od chvíle,
kdy kombajn plodinu sklidí až do okamžiku, kdy se dostává zmražená do mrazicího skladu, uplynou zhruba pouhé čtyři hodiny. Plodina po sklizení kombajnem putuje po dálnici až do Panenských Břežan,
kde se hromadí u zdi mrazírny. Zaměstnanec s vidlemi ji pomalu přehazuje na pás,
který špenát posouvá k dalšímu zpracování do nitra budovy. „Za celý den se takto přehází padesát tun špenátu,“ popisuje
Ryszard Nemoudrý.

Ani dlouhotrvající sucho sužující podstatnou část naší země
nezastavilo sklizeň a zpracování špenátu ve firmě Agrimex,
která je od loňského roku součástí skupiny Hamé. Každý
den v tomto moderním závodě postaveném v Panenských
Břežanech u Prahy stroje a pracovníci zpracují na padesát
tun hotových zmrazených špenátových výrobků prodávaných
pod obchodní značkou Dione.
„Špenát tvoří zhruba třetinu naší celkové roční produkce, je tak jednou z nejvýznamnějších zpracovávaných plodin,“ říká zakladatel a ředitel společnosti Ryszard Nemoudrý a dodává: „Nyní je pro nás nejdůležitější
období celého roku. Aktuálně jedeme na plný
výkon tří celých směn sedm dní v týdnu. Snažíme se totiž vždy zpracovat špenátu co nejvíce. Letos dozrál najednou, a máme tak
od českých zemědělců vysoké dodávky. Začátkem června jsme začali, začneme zpracovávat i kopr a také hrášek, které už na polích
také dozrály."

Největší výrobce zmrazené
zeleniny
Agrimex je největším českým výrobcem
zmrazené zeleniny, zeleninových směsí,
ovoce a dalších surovin. Byl založen v roce
1995 na zelené louce a od roku 2017 je součástí skupiny Hamé. Své výrobky prodává
pod značkami Dione, Dione Premium a Ag-
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rimex Foodservice, kromě obchodů zásobuje zejména hotely, restaurace, jídelny či
cukrárny. Ročně zpracuje deset tisíc tun
zeleniny a ovoce, přičemž třetinu produkce tvoří mražený špenát. Tržby firmy v roce
2016 činily 260 milionů korun. Zaměstnává 35 zaměstnanců, v sezoně se k nim přidá ještě další padesátka brigádníků. Hlavní dodavatelé pěstované zeleniny a ovoce pocházejí z úrodné oblasti Litoměřicka
a Polabí.
Deset tisíc tun zeleniny ale zřejmě nebude konečný stav, společnost již na letošní rok připravuje navýšení kapacity o dalších deset až dvacet procent. „Toto navýšení bude probíhat při stejné technologii,
co máme, takže není nutno zatím posilovat
o další stroje, tu rezervu jsme již měli vypracovanou. Předloni jsme postavili další mrazírenský tunel, čímž jsme mrazírenskou kapacitu navýšili o sto procent," uvádí Ryszard Nemoudrý s tím, že je možné, že i v budoucnu
se bude Agrimex dále rozšiřovat.

Po blanžírování
následuje zamrazení
Zakladatel společnosti Ryszard Nemoudrý

Špenát se sklízí za chladu
Špenát se na polích nejdříve na podzim
zaseje a sklízí se během čtyř až šesti týdnů v dubnu a květnu výhradně v době
nejlepší zralosti, díky tomu tak zůstává
ve stále čerstvém stavu a zachovává si tak
původní chuťové a další kvalitativní vlastnosti. Na polích od Agrokomplexu Ohře
ho mají nasmlouváno ze zhruba sto hektarů nyní a stejně tak i na podzim. Vše
musí být domluveno rok dopředu. Kdyby
zemědělec neměl domluvený kontrakt,
tak nezaseje. Špenát se už řadu let nesklízí ručně, ale pomocí speciálních kombajnů a to zejména v noci a brzy ráno, aby
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Špenát pak projde v mrazírně několika fázemi. Nejdříve se po nandání na pojízdný pás napřed vizuálně kontroluje a třídí, aby v něm nebyly nevyhovující řapíky ani plevel. Následuje předmytí, při kterém unikátní, na míru pro Agrimex vyvinutý stroj ze špenátu spolehlivě odstraní
i ty nejmenší kamínky nebo zrnka písku,
pak jsou všechny listy ještě znovu třikrát
omyty a propláchnuty. Poté nastává blanšírování, kdy se na několik minut ponoří
do vody o teplotě 85 až 98 stupňů Celsia.
Je to vlastně jakési předvaření, jež uspí
enzymy, co by jinak zeleninu negativně
ovlivňovaly a měly by za následek, že špenát zežloutne nebo například květák ztratí barvu, chuť a vitaminy. „Každá surovina
má svou teplotu a čas,“ upřesňuje Ryszard
Nemoudrý. Poté je špenát řezán na menší kousky a propasírován přes síto a během dvou minut rychle schlazen na tep-
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Na balicí lince už je zmrazený špenát

lotu kolem deseti stupňů Celsia, čímž se
spolehlivě zničí mikroorganismy a zastaví enzymatické procesy, tj. špenát si zachová svou přirozenou barvu a chuť. Následně je rozdělen do obalů a v mrazicím
tunelu o teplotě zhruba minus 35 stupňů
Celsia zůstane hodinu, po níž putuje přímo do skladu a zde je před expedicí skladován při -21 °C.

Rychle zamrazená zelenina
vydrží i tři roky
Špenát se kvůli konzistenci mrazí už
v sáčcích na vozících. Jiná zelenina se
může mrazit v takzvaném fluidním tunelu,
na pásu, kde na ní zespodu fouká studený
vzduch. „Zelenina se nelepí, šokem se zmrazí,“ vysvětluje ředitel Nemoudrý. Hlavní ale
je, aby vše proběhlo rychle. Takto zamrazená zelenina pak vydrží i dva, tři roky, zatímco doma v mrazáku, kde to trvá dlouho, už
ji můžeme ani ne po roce vyhodit. Špenát
je tímto postupem oproti jiným plodinám
výjimečný, ostatní zelenina se mrazí ještě
před zabalením.

Po špenátu
následují další plodiny
Mrazírna zpracovává vždy pouze jednu plodinu v závislosti na ročním období.
Ve chvíli, kdy na polích dozraje další zelenina, zaměstnanci firmy přestaví linky a firma začne zpracovávat další druh zeleniny.
Někdy mají zaměstnanci na změnu celého
pracovního postupu pouze den.
Linky na zpracování zeleniny jsou vytížené víceméně celoročně. Špenátem se
začíná a v zimních měsících dobíhá dýně,
mrkev a celer. „Za posledních pět let jsme
na dvojnásobku toho, co jsme vyráběli,“ popisuje boom Ryszard Nemoudrý. Na mražené samozřejmě nedá dopustit, ale jen
pokud už není čerstvá místní zelenina. „Ta
je samozřejmě nejlepší.“

Na export jen desetina produkce
Agrimex se orientuje hlavně na domácího
zákazníka, na export jde asi deset procent
jeho produkce, a proto musí sledovat místní chutě. Ty se liší od našich sousedů, i pokud jde o zeleninu.
„Například český zákazník nemá rád hodně mrkve, proto ji nepoužíváme tolik,“ říká
Ryszard Nemoudrý a dodává: „V Polsku mají
raději fazolku, růžičkovou kapustu i v polévkové směsi, to tady nedáváme. Nebo v leču
používají cuketu a fazolku. To je tady nepřijatelné. Také květák. Tady se používá velký květák na obalování, to ve světě ne. Mrazíme růžičky ve velikosti 35 až 55 milimetrů.“

Přednost mají domácí pěstitelé
Většinu zeleniny se snaží nakupovat Agrimex od místních zemědělců, dodavatelů má zhruba deset, každý se specializuje na něco jiného. Z ciziny, hlavně z Polska, Maďarska či Belgie dováží na mrazení
to, čeho tu není dostatek, jako jsou jahody,
maliny, houby, nebo se u nás vůbec nepěstuje, například mango. V posledním roce
ale zažívají renesanci tradiční plodiny, jako
je z ovoce třeba černý rybíz nebo rebarbora. Ze zeleniny je podle výrobce skokanem
posledního roku dýně. „Boom dýňové polévky je obrovský, už trvá od loňského léta. Někteří partneři je berou i v dvacetikilovém balení,“ uvádí Petr Kopáček, manažer komunikace Hamé a doplňuje, že „díky trendu smoothie se velmi daří například mraženému mangu, které dovážíme přímo z Peru a jehož prodej se desetinásobně zvedl.“
Podle marketingové ředitelky Hamé Lenky Vaněk k nám tyto trendy většinou dorazí
ze Západu se zhruba dvouletým zpožděním.
„Věříme ovoci, tam jsme zatím v počátcích. Bylinky, směsi ovoce na smoothie, to bude růst,“
říká k tomu, co můžeme podle odrazu zvenčí ještě čekat. A jen lituje, že oproti západním
sousedům mají Češi příliš malé mrazáky.
Text a foto Bohumil Brejžek
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tečou ven, ale dovnitř se nedostane žádný vzduch, takže není potřeba balení spotřebovat hned ( i když nepoužíváme žádné konzervanty), ale má spotřebitel 3 – 4 týdny čas a může si tak odpustit,
kolik produktu zrovna chce.

Stoprocentní ovocné šťávy jsou přece jen živý organismus a jako mléko po delší době může leptat plast. Jak je
vnitřek krabic ošetřen, aby k tomu nedocházelo?
Toto je ochráněno samotným materiálem, který je přímo uvnitř
balení ve styku s potravinou. Obvykle se jedná o potravinářský
PET, s certifikací pro vysoké teploty a nezávadnost ve styku s potravinou. Díky tomu nedochází k ovlivňování produktu obalem.
Další vrstvy na tomto balení pak zajišťují světelnou a kyslíkovou
bariéru. U Bag-in-Boxu se bavíme o 9vrstvém materiálu, u malé
kapsičky pak o 4vrstvém materiálu. Každá vrstva tak má zde svou
funkci. Pro jistotu jsme si u obalů dělali i stress testy a následné
rozbory u VŠCHT a všechny produkty prošly bez problému.
Eugenie Línková

Zajímavé obaly, ohleduplné
k životnímu prostředí a lidskému zdraví
Především děti, ale i dospělí znají stoprocentní ovocné šťávy firmy TOKO, které si oblíbili.
O zajímavém řešení obalů jsme se víc dozvěděli od ředitele firmy TOKO Ing. Tomáše Kořínka.
Všimli jsme si změny obalu s 250 ml obsahem, co je hlavně určeno dětem jako pití do škol.
Mají šroubovnici a lehčeji se otvírají. Co bylo hlavním důvodem této
inovace?
Naší hlavní motivací je spokojený zákazník. Ve všem, co děláme, se mu snažíme
co nejvíce splnit jeho očekávání. Takže
mimo vysokou kvalitu obsahu, na kterou
si u nás už zvykl, se snažíme dopřát komfort i v samotném balení, jeho velikosti, provedení a použitelnosti. Zároveň se
nám podařilo dotáhnout řešení, se kterým
jsme jediní v Evropě, takže jsme i originální a takový náskok před konkurencí je
také vždy důležitý. Brčka byla ze začátku
dobrá a děti je milovaly, ovšem nejsou tak
praktická jako šroubovací uzávěr a proto
jsme k tomuto kroku přistoupili. Teď se rodiče nemusí bát že by se děti v autě nebo
v kočárku jakkoliv polily.

Různí aktivisté brojí za snižování
plastů a tím i brček do nápojů, ničí
se tím moře vyplavenými toxiny. Byl
i tohle jeden z důvodů?
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Samozřejmě, jakékoliv nadbytečné generování plastu nás netěší! Proto stále řešíme, jak
udělat náš obal lehce recyklovatelným a už
se blížíme tomu, že naše obaly nejen že jsou
bez brček, budou také bez hliníkové vrstvy
a tím opět lépe recyklovatelné. Budoucnost
ukazuje, že by některé vrstvy by mohl nahradit papír, a tím by se opět snížilo množství plastu. Srovnáme-li náš sáček s víčkem
s běžnou PET lahví o stejném objemu, tak
se už dnes bavíme o úspoře 50-67 % plastu,
což rozhodně má svoji váhu a čím dál více
spotřebitelů si to začíná uvědomovat. Nejlepším řešením by bylo, aby EU nařídilo nahradit běžné plasty biodegradovatelnými
plasty, jako se dnes třeba děje u tašek. Jejich
masová výroba by snížila jejich cenu, na stávající úroveň produktů z ropy a nejvíce by si
oddechla naše planeta. To je ovšem asi hudba budoucnosti a hlavně o vůli odmítnout
ropnou lobby.

U větších balení vašich stoprocentních šťáv v objemu 3, 5 a 10 litrů je

obal krabice s ventilem, který i po otevření brání okysličení šťávy a tím ji
lze zachovat v plné čerstvosti i několik týdnů. Můžete upřesnit o jakou jde
technologii?
Jedná se o technologii zvanou Bag-in-Box
(neboli pytel v krabici), která původně
vznikla pro gastro sektor, které pracuje s velkými baleními. Ovšem ujali se jí hlavně vinaři na jihu Evropy, a díky tomuto rozmachu
se dostala k nám a střední Evropa naopak
toto balení využívá především pro ovocné šťávy a přesnídávky, i když víno už si zde
také nachází svou cestu. Balení má velkou
přednost, běžným rozměrem je 3 l, 5 l a 10 l,
ale není problém pracovat s objemem 20 l
nebo i 200 l. Produkt v tomto balení vydrží
více jak 12 měsíců, a jakýkoliv uzávěr je konstruovaný tak, aby nebylo možné opětovné naplnění obalu. Což je zárukou vysoké
hygieny a také zabraňuje jakémukoliv pančování obsahu. U ventilu VITOP, který používáme my, je také výhoda, že mošty z obalu

2/2018

2/2018

Potravinářský obzor

61

farmářství

v republice – v místních stájích je ustájeno přes 1 100 plemenic holštýnského plemene. Dojnice se dojí třikrát denně a nadojené mléko není chemicky ani tepelně upravováno, nýbrž je ihned po nadojení zchlazeno na průtokovém chladiči na předepsanou teplotu a uskladněno v chlazených nádržích. Největší producent mléka v regionu Prahy a Středočeského kraje pak denně odváží více než
33 000 litrů mléka do mlékárny Pragolaktosu v Kyjích.

Celý areál vytápí
bioplynová stanice

Den otevřených dveří
na farmě v Hodkovicích
Již po osmé se otevřely brány zemědělské společnosti Agro Jesenice u Prahy na farmě
v Hodkovicích pro veřejnost. Na den otevřených dveří tam zavítalo v průběhu poslední
květnové soboty přes tisíc návštěvníků. Farmářský den jim nabídl program umožňující
seznámit se s chodem společnosti, která v letošním roce slaví 25 let od zahájení své činnosti.

Čtvrtstoletí naplněné úspěchy
Agro Jesenice navázalo na zrušené zemědělské družstvo a bylo jednou z prvních akciových společností v zemědělském odvětví. Původně obhospodařovalo 2 350 hektarů zemědělské půdy, v současné době obdělává 3 582 hektarů. Zemědělská prvovýroba tvoří 52 procent výkonu podniku, na orné půdě pěstuje po-

travinářskou pšenici, sladovnický ječmen,
řepku a mák. Dostatečná kapacita skladovacích prostor a vlastní posklizňová linka
se sušárnou umožňují zrno vyčistit, převést do tržní kvality a v příhodnou dobu
výhodně prodat.
Místní specialitou je pěstování mrazírenského hrášku pro potřeby vlastního mrazírenského závodu, a to na ploše
přibližně 100 hektarů. V závodě pracuje

V místních stájích je ustájeno přes 1 100 plemenic holštýnského plemene
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na 50 zaměstnanců, kteří vyrábějí zmrazenou zeleninu do gastra i retailu. Kapacita výrobních linek a skladů umožňuje zpracování až 15 000 tun mražené zeleniny. Jedním z hlavních výrobních programů je zpracování špenátu, kterého
společnost vyrobí 4 až 5 tisíc tun v jarní
a podzimní kampani.
V živočišné výrobě patří společnost
v chovu holštýnského skotu k největším

Stánek Regionální potraviny Středočeského kraje

Velké provozy živočišné výroby byly jedním z důvodů, proč se Agro Jesenice zařadilo také mezi výrobce elektrické energie.
Zdejší bioplynová stanice má výkon 990
kWh a odpadní teplo nese užitek po celém areálu v Hodkovicích. Zpracovává se
kejda a hnůj, jako doplněk silážovaná kukuřice. Bioplynová stanice zároveň přináší
výhodu pro příměstskou oblast, neboť zápach vyváženého fugátu není tak výrazný
jako vyvážená kejda či hnůj.

Bohatý zábavný program
Po hodinové prohlídce rozlehlého areálu
čekala na návštěvníky volná zábava, k níž
hrála dechová hudba. Prohlídka nádvoří čítala nejen ukázku zemědělské techniky z vozového parku společnosti, ale také
historických traktorů a dalších strojů dříve používaných v zemědělství. Děti uvítaly možnost podívat se do kabin strojů, ale také se povozit po areálu vozem
zapřaženým za historickým traktorem.
Na nejmenší pak čekaly šlapací traktůrky
a houpačky. Velké oblibě se těšila výstava

Nová budova zemědělského muzea
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drobného zvířectva chovatelů ZO-ČSCH
Vestec. K vidění byla drůbež, holubi a králíci několika plemen.

hromady. Lidé, když viděli, že ty věci sbírám,
tak chodili a říkali: já bych vám mohl prodat to a to. A já jsem to skupoval.“

Hodnota, která nás přežije

Jeho láskou se staly traktory

Největším tahákem letošního farmářského dne byla vedle prohlídky hodkovického
statku návštěva rozsáhlého zemědělského
muzea v areálu družstva věnovaného životu na vesnici. Dvě rozlehlé budovy ukrývají ve svých útrobách celou řadu pokladů.
Zní to neskutečně, ale prakticky všechny exponáty dokázal shromáždit jediný
muž, Jaroslav Fejfar z Libně u Prahy poté,
kdy odešel do důchodu. Peníze, které vydělal ve svém velkoobchodu s květinami,
investoval do nákupu a restaurování historických věcí. A nebyla to jenom zemědělská technika, ale vše, co mělo se zemědělstvím i jen zdánlivě spojitost. Jeho
sbírka byla tak rozsáhlá a zajímavá, že se
ji vedení zemědělského podniku rozhodlo odkoupit a instalovat na svém statku.

V roce 2006 začal sbírat traktory. Ten první byl na inzerát, koupil ho 1. května. Potom objevil sběratele, který dovezl traktory z Německa, ale pozdější rodinné
a osobní problémy ho donutily je prodat.
Koupil jich tedy od něj rovnou deset a postupem času se zastavil až na počtu čtyřiadvaceti. Šest z nich je v muzeu v Hodkovicích, o další se podělili různí zájemci.
Ale ten nejcennější, traktor Svoboda 10,
si ponechal. „To je srdcová záležitost,“ zdůrazňuje, „v republice jich je už jenom osm“.
Tenhle traktor byl pro svůj bezporuchový
a laciný provoz a nízkou pořizovací cenu
velmi populární za války a v poválečném
období. Výrobek bývalé továrny Svoboda z Kosmonos má rámovou konstrukci, na níž je osazen jednoválcový ležatý,
čtyřdobý vznětový motor s odpařovacím
chlazením.

Sbírka vznikla z nadšení
Sbírat začal v roce 2000. „Byla to vlastně velká shoda náhod,“ říká František Fejfar o počátcích svého sběratelství a pokračuje: „Měl jsem velkoobchod s květinami a ty jsem prodával u sebe ve statku, jenž
měl velké skladovací prostory. A umřel tady
jeden bývalý soukromý zemědělec, který družstevníky nepustil do stodoly. Začalo JZD a on tu stodolu prostě zamknul. Celá
ta léta nebyla odemčená, až když umřel, tak
jsme se šli podívat dovnitř a uviděli jsme
všechno možné nářadí. Začal jsem od jeho
dědiců nakupovat jednotlivé stroje. Sice mi
to prodali, ale všechny ty věci byly v takovém stavu, že pětkrát tolik stálo je dát do-

Otevření muzea pro veřejnost
Hodkovické muzeum zatím nebylo pravidelně veřejně přístupné, bylo otevřeno jen o zvláštních příležitostech anebo na požádání, protože vstup byl možný pouze z areálu společnosti. To se však
nyní mění, družstvo přistavělo ještě jednu
budovu, takovou přijímací místnost, jež
umožní již brzy vcházet do muzea přímo
z ulice. Po vstupu do budovy se návštěvníci ocitnou v sále, v němž se budou promítat filmy se zemědělskou a potravinovou tématikou.
Text a foto Bohumil Brejžek

Sběratel Jaroslav Fejfar se svým traktorem Svoboda
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Ve vesteckých mrazírnách
zamrazují zeleninu po celý rok
Zmrazené potraviny si mohli poprvé koupit obyvatelé
Springfieldu v americkém státě Massachusetts 6. března 1930.
S metodou zpracovávání potravin takzvaným mrazovým
šokem přišel tehdy kanadský zpracovatel ryb Clarence
Birdseye, který svůj objev učinil v Arktidě během rybaření
s kanadskými domorodými Inuity, když zjistil, že ryba,
kterou chytil při extrémně nízkých teplotách, ihned zmrzla
a později chutnala téměř jako čerstvá. Po návratu domů
bádal, jak dosáhnout rychlého a hlubokého zmrazení uměle,
a přes počáteční nedůvěru zákazníků se mu podařilo se
prosadit a dodnes nese jeho jméno jedna z nejprodávanějších
amerických značek mražených potravin.
Od zmrazených ryb přešel Birdseye záhy
také k zelenině, která zamrazená je vydatnější a lepší díky tomu, že je zpracovávána
maximálně do čtyř hodin po sklizni. Podobně čerstvou zeleninu v supermarketu ani
na trhu obvykle nekoupíte.

Mrazírny Vestec zpracovávají
zeleninu celoročně
Nástupem obchodních řetězců a vstupem
do Evropské unie vzrostla u nás konkurence, nastal neúměrný tlak na ceny, a tak stávající mrazírny zeleniny, jako byly Litoměřice, Mochov, Kunovice a Olomouc začaly mít ekonomické problémy a postupně ukončily svoji činnost. Dnes je Mrazírna Vestec, jedna z divizí Agra Jesenice, posledním větším závodem zabývajícím se zpracováním zeleniny po celý rok.
Na 50 zaměstnanců zde vyrábí zmrazenou
zeleninu do gastra i retailu.
V provozu jsou ve Vestci čtyři linky na špenát, hrášek, kukuřici a kořenovou
zeleninu, kdy kapacita je podle druhu 2 až
3 tuny za hodinu. Zelenina se co nejdříve
po sklizni řádně očistí a popřípadě nařeže,
pak přijde na řadu blanšírování horkou vodou, jež zničí mikroorganismy, ale zachová
vitamíny, chuť i barvu. Následuje zchlazení
ledovou vodou, osušení a šetrné hluboké
zmrazení v tunelu při minus 38 stupních
Celsia, pečlivá kontrola kamerami spojenými s počítači, zda někde nezůstal byť
jen nepatrný kousek nečistoty. Mráz zabrání uvnitř zeleniny či ovoce tvorbě krystalů, jež by poškodily buněčnou strukturu.
Výsledný produkt pak pracovníci mrazíren
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vina garantujícím ryze českou potravinu,
stejně jako označením KLASA u devatenácti výrobků a celou řadou ocenění, jako
byla například Zlatá Salima za listový špenát a Zlatý Klas za hrášek.

Vedle zeleniny si získává oblibu
i smoothie
Vedoucí výroby Vlastimil Šedivý

zabalí a připraví k expedici buď do mrazicího skladu anebo k zákazníkovi.

Vedoucí divize Mrazírna Vestec Vratislav Hruška

Bohatý sortiment výrobků

ni. Vyrábí se špenátový protlak, špenátový protlak ochucený se smetanou či řezaný listový špenát. Špenát mají vestečtí nasmlouvaný u zemědělců v severních Čechách, odkud je po sklizni speciálním
kombajnem rychle dopraven po dálnici až
do Vestce. Celý tento proces, od sklizně až
do doby, kdy se zpracovaná a zamrazená
plodina dostává do boxu v mrazicím skladu, přitom netrvá déle než čtyři hodiny.
Začátkem června vystřídal špenát hrášek, který si Agro Jesenice z velké části samo pěstuje na okolních polích. Hrášek se sklízí speciálními kombajny, jež mají
hodnotu desítky milionů korun a nelze je
využít k ničemu jinému. „Hrášek musíme
sklízet v době mléčné zralosti. Od okamžiku,
kdy ho sklidíme, do doby zmražení mohou
uplynout maximálně tři, čtyři hodiny. Jinak
začne být moučnatý. Zpracováváme jen ty
nejlepší hrášky“ vysvětluje Vratislav Hruška.

Kapacita výrobních linek a skladů Mrazíren
Vestec umožňuje zpracovat až 15 000 tun
mražené zeleniny ročně. Jedním z hlavních
výrobních programů je zpracování špenátu, dále se zpracovává mrkev, celer, petržel,
pastiňák, kedlubny, hrášek, kukuřice, kapusta, květák, brokolice, papriky, zelí, česnek,
chřest, brambory. Z ovoce červený rybíz.
„Vyrábíme zhruba 250 výrobků a to jak jednodruhové, tak i celý sortiment směsí. Suroviny pro další zpracování, jako jsou hrášek, kukuřice, mrkev a další, dáváme do průmyslového balení 20 kg. Pro gastro děláme balení
2,5 kg a pro malospotřebitele retailové balení
0,15 až 1 kg. Menší část výroby balíme do privátních značek našich odběratelů, ostatní je baleno do vlastních obalů pod značkou
AGRO Jesenice. Pro náročné zákazníky vyrábíme prémiovou řadu zeleniny. Naše výrobky získaly několik ocenění značky Klasa a Regionální potravina. V současné době pochází dvě třetiny spotřeby zeleniny z dovozu a my
naší výrobou chceme pomoci k návratu k českým potravinám vypěstovaným a zpracovaným u nás,“ říká vedoucí vestecké mrazírny
Vratislav Hruška.

Sezóna začala špenátem,
pokračuje hráškem
Celý květen byl ve vestecké mrazírně
ve znamení špenátu, kterého ročně zamrazí čtyři tisíce tun v jarní a podzimní skliz-

Hrášek je zapotřebí před zmražením pořádně
vyčistit a upravit

Mrazírny nejsou jenom odběratelem, ale
její odborní a zkušení pracovníci pěstitele podporují, radí mu například při rozhodování o odrůdové skladbě s jednoznačným cílem vyprodukovat kvalitní suroviny a z nich vyrobit kvalitní české výrobky.
I proto se může pochlubit širokým sortimentem označeným logem Česká potra-

Ve Vestci ho vyrábějí hned tři druhy – žluté, červené a zelené. Ve žlutém převažují žluté suroviny (ananas, mango, dýně, jablko), v červeném červené (jahody, maliny, červená řepa, ale také borůvky, ananas,
mango) a v zeleném kapusta, špenát, ananas, jablko a máta. Použití je velmi jednoduché: Předem připravený mix ovoce, zeleniny a bylinek (v maloobchodním balení je pět jednotlivých sáčků na pět dávek)
je vždy při ruce, jen se přidá voda či ovoc-

Zde vyroste nová mrazicí hala

ná šťáva a vše se rozmixuje do lahodného
a živin plného nápoje.

Staví se nový mrazicí sklad
Letos probíhá ve vesteckých mrazírnách další modernizace výrobních linek a především
pak výstavba nového mrazicího skladu, který bude mít kapacitu 10 000 palet, na nichž
budou mražené výrobky uloženy. Jedná se
o rozsáhlou investici v hodnotě 150 milionů Kč, přičemž stavební část by měla být hotova ještě do konce letošního roku a vlastní provoz po instalaci mrazírenské techniky
zahájen na jaře roku příštího. Novou mrazírnou se tak vyřeší současná situace, kdy vestečtí musí své zmrazené výrobky skladovat
v mrazírnách na různých částech republiky.
Největší obchodní sklad má mrazírna ve firmě MD Logistika a.s., která dělá logistiku pro
několik dalších firem.
Text a foto Bohumil Brejžek

Zelenina a ovoce pochází
od českých pěstitelů
Společnost si zakládá na kvalitě zpracovávaných surovin a pomineme-li její vlastní zemědělskou výrobu hrášku, dává přednost zelenině pěstované v České republice a naprostá většina surovin proto pochází
od českých pěstitelů z Polabí, Litoměřicka,
Jižních Čech a jižní Moravy. „Během let jsme
si vytvořili síť dodavatelů, proto můžeme garantovat, že výrobní program pochází od českých pěstitelů,“ zdůrazňuje Vratislav Hruška.
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české jahody

Pravé české jahody chutnají lépe
Jahody z Vraňan jsou nejsladší
Je krátce po šesté hodině ráno, všední den. Na provizorním
parkovišti uprostřed jahodových polí ve Vraňanech
u Mělníka jsou už zaparkovány desítky aut a jejich majitelé
s vervou sbírají malé červené plody do přinesených nádob.
Samosběrači, kteří naplňují statistiku, že každý Čech sní
v průměru 2,5 kilogramu jahod za rok, přičemž nejvíce mu
chutnají právě ty vypěstované v Česku.
Více k jahodám v rozhovoru se spolumajitelem Jahodárny
Vraňany Milanem Hančem.
Pane Hanči, letošní sklizeň začala dříve než loni. O jak dlouho?
O 14 až 18 dnů v závislosti na raných odrůdách, což je velký rozdíl. Způsobilo to velmi teplé počasí v dubnu, první jahody jsme
začali sklízet kolem 8. května. To je absolutní rekord, sklízet na poli v této době rané,
nerychlené odrůdy. Ve foliácích jsme začali dokonce již 2. května. Sklizeň bude odhadem o dvacet až třicet procent nižší, než je
dlouhodobý průměr, a to kvůli velmi teplému a suchému počasí. Vždyť nám napršelo za měsíc deset centimetrů vody, to je pro
rostliny velký vláhový deficit. Sucha zničila přibližně tolik, co loni mráz. Plody ale byly
tehdy mnohem větší než letos.

Kromě samosběračů vidím na poli
také vaše česáče. Kolik jich je?
V průměru sto až stopadesát, tedy lidí, kteří
sklízejí jahody. K nim je třeba přičíst ty, kteří
se starají o samosběr.

Jak se vám daří je shánět?
To je velký problém a dá se říci, že je to stále
horší a horší. Loni jsme měli jednu agenturu
na brigádníky, letos spolupracujeme s pěti.
Češi už nechtějí na poli pracovat, ten zájem
je minimální a na sklizeň z devadesáti procent jezdí pouze cizinci. Češi pracují v halách
a v prodejně.

Kolik jahod česáč nasbírá za hodinu?
Měl by nasbírat alespoň deset až patnáct
kilo, v závislosti od doby, v níž se sklízí, zda
je to na začátku, v polovině nebo na konci. Nejvíce se sklízí v první polovině, pak už
je výnos pro toho sklizeče menší. To má význam pro nás, ne pro něj, protože je placen
hodinově.

Jaké jsou kromě dvou sklizní další výhody?
Jedná se o nejmodernější způsob pěstování
jahod, který vznikl v Anglii a dnes se dá říci,
že v západních zemích se pěstuje devadesát až sto procent jahod pod fólií. Stolní systém, který používáme my, je hodně drahý,
ale je nejintenzivnější. Rostliny jsou chráněny před nepříznivými vlivy počasí, jako jsou
déšť a kroupy, nižší je i výskyt plísňových
chorob. Chráněny jsou i květy, takže lepší je
i jejich opylení. Stínění a větrání lze korigovat jednoduše vyhrnutím folie nahoru a jejím zajištěním.

Kolik česáčů potřebujete na sběr
tady ve foliovníku?
Šest, procházejí v uličkách mezi jahodami
podle toho, jak dozrávají.

Pořídit si takhle velký foliovník jistě
nebyla levná záležitost.

me 300 až 500 tun čerstvých plodů v závislosti na počasí.

Podnikáte společně s bratrem. Jak se
vám spolupracuje?
Výborně, my se navzájem doplňujeme. Každý
máme něco na starosti a když jeden z nás vypadne, tak ten druhý ho dokáže plně zastoupit. Velmi intenzivně nám pomáhají manželky, ty se starají o administrativu a legislativu.
Bc. Milan Hanč (41)

Předseda Unie ovocnářů severočeského regionu.
Vystudoval speciální zahradnictví v Praze
a speciální ovocnářství v Mělníce a od roku
1998 provozuje s bratrem Radkem, manželkou
Dagmar a švagrovou Kristýnou jahodovou farmu
ve Vraňanech, v současné době na rozloze
25 hektarů.. Zaměřují se na nově vyšlechtěné
odrůdy, od nejranějších po pozdní, odolné
vůči chorobám. Jahody sami zpracovávají,
vyrábějí mošt, džemy. V současné době je
jednou z největších firem u nás zabývající se
množením jahodníku, když v její sbírkové
výsadbě se nachází na 35 odrůd velkoplodého
jahodníku. Od roku 2005 funguje v areálu
jahodárny mrazírna, chladírna, prodejna sazenic
a plodů jahod. Milan Hanč je také spoluautorem
knihy rad pro zahrádkáře Drobné ovoce
a skořápkoviny. Každoročně pořádá celodenní
školení pro profi pěstitele jahodníku.

Začátečníkům a běžným pěstitelům bych
to rozhodně nedoporučoval, protože v momentu, kdy se do tohoto pustí člověk bez
znalostí, tak to skončí katastrofou. Na pěstování neexistuje žádný manuál, kolik zavlažování, výživy, jak větrat, vše je třeba vyzkoušet.

Jak vás vůbec napadlo pěstovat
jahody?

Samosběr odhadujeme tak do konce června, platí to i pro pozdní odrůdy.

Deset milionů, přičemž návratnost by měla
být sedm let. Těch deset milionů je včetně sazenic a substrátu, v němž jahody rostou, takže vlastní foliovník přišel asi na sedm milionů.
Ale není jiná cesta, než tato, tahle technologie, protože na poli jsou příliš velká rizika v závislosti na počasí. Vyžaduje však i velmi vysoké vzdělání v oblasti pěstování jahod.

Prvním rokem pěstujete jahody také
ve stolních systémech ve foliovnících.
Na jak velké ploše?

U nás jste průkopník stolové metody pěstování jahod. Můžete ji doporučit i jiným pěstitelům?

V rámci rozmanitosti odrůd, servisu pro zákazníky, s nabídkou sazenic, plodů a odrůd
ve sklizni, ano, to jsme. Ročně vyprodukuje-

Do kdy bude letos sklizeň trvat?

66

Na jednom hektaru. Je zde vysázeno 60 000
sazenic, přičemž výnosnost je 30 tun. Ale co
je veliká výhoda, my tady tu sklizeň budeme mít ještě jednou. Všechny jahodníky nyní
po sklizni dáme pryč a místo nich vysadíme
nové, které budou plodit už v srpnu a září.
Takže znovu 60 000 sazenic a 30 tun jahod.
Jedná se o sazenice Whiting bed, roční sazenice pěstované speciální technikou, aby
měly co nejvíce stvolů. Zkoušíme tady pět
odrůd, chceme vědět, jak porostou v našem
klimatu na tomto konkrétním místě.

Bratři Hančovi Radek a Milan

Potravinářský obzor

Pěstovali je už rodiče, tak jsme s bratrem
na jejich činnost navázali. Ze začátku jsme
pěstovali jahody na dvaceti arech, postupně
jsme se rozšiřovali…

...až jste dneska největší pěstitelé
v republice!
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Diskutovanou otázkou je již několik
let prodej dovážených jahod vydávaných prodejci za české. Došlo tady k nějakému posunu k lepšímu?
Ta situace se vůbec nezměnila, hned na začátku sklizně nám volalo několik zákazníků,
že Vraňanské jahody se prodávají v Kralupech, Neratovicích, Praze a Mělníku. Stánkaři měli Vraňanské jahody, my jsme je přitom
žádným obchodníkům neprodávali.
Když už si přijdou obchodníci jahody koupit, tak situace je stále stejná. Koupí deset
až dvacet kilo, aby měli doklad a ten potom ukazují inspekci. Ale dvacet kilo nikoho na stánku nemůže uživit. Pokud chcete
s jahodami obchodovat a uživit se tím, musíte denně nakupovat na jeden stánek sto až
dvě stě kilo a ne jenom dvacet kvůli dokladu.
To bohužel nikdo u nás neřeší. V Belgii, Holandsku či Německu jenom kroutí hlavou, jak
se něco takového může dít, protože u nich
to není normální a nemohlo by se stát, že by
obchodník prodával jako místní jahody nakoupené ve Španělsku.

Ví se, kolik „českých“ jahod vlastně
není českých?
Za celý rok se do republiky doveze na osmdesát procent celkové spotřeby českého
trhu. Odhadujeme, že asi několik tisíc tun jahod z Polska, Německa a Španělska se pak
prodává jako české. To je ten důvod, proč se
v ČR pěstuje málo jahod. Věříme, že situace se v budoucnu zlepší a zvýší se nejen plochy jahodníku, ale i kontroly o původu jahod
na stáncích i pěstitelů formou laboratorních
analýz na rezidua pesticidů. Bohužel také jsou
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potvrzeny případy, kdy pěstitelé vysadí pole
jahodníku na samosběry a jahody na stánku prodávají z dovozu nejen mimo sklizňovou sezonu. Toto podvodné jednání ničí slušné pěstitele. Nevadí nám dovozy, ale deklarace původu, jde o klamání zákazníků, a nás
to omezuje v dalším rozvoji a podnikání.

Má normální spotřebitel šanci při nákupu poznat, že se nejedná o české jahody?
Na první pohled to určitě nepozná, navíc nepředpokládá, že by tady v plné sklizni byly
jahody ze Španělska, Německa nebo Polska.
Nechápe to, nerozumí těm souvislostem,
chce si prostě koupit jahody. Poznat se to ale
dá podle chuti, když ochutnáte českou jahodu a tu dovozovou, která je tady už třeba
pět, šest dnů někde ve skladu, tak je to velký
rozdíl. Chuť českých jahod je mnohem lepší,
jsou sklízené v plné zralosti.

Do supermarketů nedodáváte, kde
si tedy mohou zájemci vaše jahody
koupit?

Výhradně tady u nás ve Vraňanech na farmě,
otevřeno máme každý den od sedmi ráno
do osmi večer. Je to pro nás vlastně taková
image, že pokud chce někdo Vraňanské jahody, musí si přijet.

Prodáváte i sazenice. Ty je možné
koupit také jenom u vás?
Tam je to trochu jiné, sazenice vraňanských
jahod můžete zakoupit skoro ve všech zahradnických centrech v České republice, asi
na pěti stech místech. Uchováváme je v mrazírně, máme tam na milion sazenic.

Co děláte, když skončí sklizeň?
Začínáme likvidovat staré porosty a vysazovat nové jahody. Ta práce se točí kolem
nových výsadeb, aby příští sklizeň byla co
nejlepší.
Bohumil Brejžek

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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škrobárenství

Za nárůstem ploch
škrobárenských brambor
stojí i velice férový přistup
k zemědělcům
V roce 2006 uběhlo od první výroby škrobu
v Horažďovicích 100 let a o tři roky později došlo k fúzi
společností Škrobárny Horažďovice a.s. a LYCKEBY
AMYLEX, a.s. K tomu je nutné ještě dodat, že tato akciová
společnost vznikla v roce 1994 sloučením Škrobáren
Horažďovice,a.s. se švédskou firmou Lyckeby Stärkelsen.
Od té doby se postupně modernizují provozy a výrobní
celek je právem označován za největšího producenta
škrobu v ČR. Právě díky privatizaci došlo k vynikajícímu
propojení švédského know - how a zkušeností
s českou pracovitostí a umem. Firma vyrábí vysoce
kvalitní výrobky: bramborový škrob, dextriny a další
modifikované škroby.
Více o tom v rozhovoru s ředitelem společnosti Ivicou Punčikarem.

bí nejvíc a jaké jsou roční produkce
těchto tří komodit?

Výroba Lyckeby Amylex se koncentruje na tři produkty, čeho se vyro-

Minulý rok jsme měli rekordní výrobu nativního škrobu – vyrobili jsme 22 490 t. Jinak, daří se nám ve výrobě dextrinu a snažíme se navýšit i výrobu kationických škrobu do papírenství. I přesto, že bychom
mohli prodat vice dextrinu, omezeni jsme
výrobní kapacitou. Víc než 90 % produkce prodáváme na trzích zapadni Evropy
a USA. Kromě bramborového dextrinu,
vyrábíme i dextrin z tapiokového škrobu
a pšeničného škrobu.

Statistika uvádí, že se u nás dnes
brambory pěstují na 23 tisíci hektarech a z toho je 5 500 hektarů určeno
bramborám čistě pro škrobárenský
průmysl. Jejich plochy se jen od roku
1989 propadly o 20 %, tehdy se ještě
pěstovaly na115 000 hektarech. Proč
takový propad?

Ředitel společnosti Ivica Punčikar

brambor. Osobně si myslím, že za nárůst
ploch škrobárenských brambor, kromě
zajímavé produkční podpory, může naše
snaha dobře platit za brambory a velice férový přistup ve spolupráci se zemědělci.
U konzumu se nejvíce projevuje zranitelnost českého trhu na dovozy a nedostatek
infrastruktury skladování brambor, která
u našich sousedů na západě není problém.
Maloobchodní trh je ovládán zahraničními řetězci a sebemenší dovoz brambor
za dampingovou cenu může hodně ovlivnit trh a brambory vypěstované v Česku se
stanou neprodejné, protože zákaznici, kteří hlavně nakupují v supermarketech, se
rozhodují podle cen.

Kolik byste jen vy potřebovali ploch
brambor pro své účely?

Potravinářský obzor

Dál modernizujete a rozšiřujete kapacitu, počítáte s růstem hektarů
škrobárenských brambor?
Ano, potřebujeme surovinu a uděláme
všechno proto, abychom ji měli v dostatečném množství.

Je faktem, že škrob z vašeho provozu má vysokou kvalitu, jaké jsou vývozy a kam?
Nativní škrob, který vyrobíme v průběhu
kampaně, prodáváme jak na domácím,
tak i na zahraničních trzích. Vyvážíme
na Slovensko, do Itálie, do jihovýchodní
Evropy, do Činy a Korei. Minulý rok jsme
vyvezli zhruba 60 % produkce nativního
bramborového škrobu, a vývoz do Činy
byl přes 30 %.

Na jaké výrobky jste nejvíc pyšný
a jaká jste získali v soutěžích ocenění?
Nejzajímavější výrobek je každopádně
dextrin. Ten prodáváme jak do potravinářství, tak i do dalších průmyslových odvětví, k technickému využití. Máme 30 druhů dextrinu a z toho pět nosných. Největší oceněni je ocenění od našich zákazníků,
kteří jsou spokojeni s naší kvalitou, dlouhodobě rozvijeme spolupráci a pracujeme
spolu na různých projektech.
Eugenie Línková

Brambory jsou pracná komodita a potřebuji speciální techniku. V posledních letech evidujeme další pokles
ploch u konzumních brambor
a na štěstí narůstají nám plochy
škrobárenských
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Tento rok jsme nakontraktovali přibližně
2 900 hektarů škrobárenských brambor.
Je to další narůst oproti minulému roku
a chtěli bychom zvyšovat plochy i nadále. Po ukončeni investice „Protein a odparka“ se zaměříme na řešení problému odpadních vod a to nám určitě umožni prodloužit naši kampaň. Kapacitu zpracování
můžeme navýšit prodloužením kampaně
a potom je to na našich zemědělcích, aby
byli ochotni uskladňovat brambory tak,
abychom je mohli zpracovávat i v průběhu
zimního počasí.
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bramborářství

Prohlídce sklizně brambor předcházela tisková konference.

by chtěli české populaci vysvětlit, že české brambory, zvláště pak rané, jsou zdravé
a bez stabilizátorů, ale právě proto nevydrží na pultech obchodů tak dlouho.
Nová podpora by šla z evropského Programu rozvoje venkova, který český stát
spolufinancuje. „Je to řízené pěstování
brambor s minimem chemických prostředků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv
a s důrazem na ochranu životního prostředí," vysvětlil Miloslav Chlan.

Ministr Milek zahájil
sklizeň raných brambor
Při příležitosti zahájení sklizně domácích raných
brambor uspořádalo Ministerstvo zemědělství spolu
s Českým bramborářským svazem v prvé polovině června
ve středočeském Přerově nad Labem tiskovou konferenci,
na níž vystoupil jak Jiří Milek, tak prezident Agrární komory
Zdeněk Jandejsek a představitelé svazu.
„Bramborářství do naší krajiny přirozeně patří, podporuje péči o ni a taky zajišťuje pracovní místa lidem na venkově, proto se ho
snažíme udržet a rozvíjet. Brambory jsou zařazené mezi citlivé komodity, jejich pěstitelé tak mají možnost využít přímé platby ze
zdrojů Evropské unie. Na brambory šlo loni
formou dobrovolné podpory vázané na produkci přibližně 130 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
V roce 1850 každý občan českých zemí
ročně spořádal 170 kilogramů brambor.
Dnes je to už jen 77 kilogramů, a co se týče
raných brambor, dokonce jen 7 kilo na osobu a rok. Přitom se v ČR ročně vypěstuje
zhruba 60 000 tun raných brambor. Ty se
sklízejí od poloviny května do konce června
před ukončením vegetace a mají nedozrálou, loupající se slupku. Jejich obchodování
se připouští ještě v průběhu července. Mají
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jedinou nevýhodu – nedají se dlouho skladovat, respektive po dvou týdnech přicházejí o svou typickou chuť.

Dotace na podporu brambor
Jiří Milek hovořil i o dotacích, jež jdou
na pěstování brambor. Od roku 2015 je
uplatňován vícesložkový model přímých
plateb, který mimo jiné umožňuje přímou
podporu některých citlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby, například sektoru konzumních brambor a brambor pro
výrobu škrobu. Loňská sazba pro brambory na výrobu škrobu činila 13 743 korun
na hektar, pěstitelé konzumních brambor
získali 4 777 korun na hektar. Na brambory tak šlo zhruba 130 milionů korun. Další peníze poskytuje stát na závlahy nebo
na ozdravení sadby. Podle ministra Jiřího

Brambory, zdravá zelenina
Milka se podařilo v posledních dvou letech výměru, na které se pěstuje, díky dotacím v posledních dvou letech stabilizovat. V národních dotacích mohou pěstitelé
dostat příspěvek na ozdravování polních
a speciálních plodin, například na prevenci proti šíření chorob brambor nebo testování množitelského materiálu.
Ministr Milek dále hovořil o tom, že
„v nedávno předloženém návrhu nových
pravidel Společné zemědělské politiky
po roce 2020 Evropská komise plánuje snížit platby větším zemědělským podnikům,
k nimž u nás patří podstatná část pěstitelů
brambor. Návrh považuji jen za prvotní, který se bude v diskusi s jednotlivými členskými
zeměmi upravovat a měnit. Ministerstvo zemědělství bude intenzivně prosazovat, aby
takzvané zastropování přímých plateb bylo
dobrovolné a negativní dopady na naše zemědělce byly co nejnižší.“

Šance na další podporu
Čeští bramboráři, kteří používají minimální
množství hnojiv a chemických přípravků,
možná získají novou podporu, tu ale musí
Ministerstvo zemědělství ještě notifikovat
u Evropské komise, návrh by měl podávat
až ministr v nové vládě, uvedl předseda
Českého bramborářského svazu Miloslav
Chlan. Podle něj jsou zatím odhadované
náklady 65 milionů korun ročně. Pěstitelé
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Český bramborářský svaz chce spotřebitele přesvědčit, že brambory jsou zdraví prospěšnou a výhodnou alternativou k dalším
používaným přílohovým potravinám vyrobeným z obilí a rýže. Nedílnou součástí edukace jsou i informace o způsobech
správného nakupování brambor, orientace kupujících podle varných typů, odrůd
a údajů na etiketě.
Již druhým rokem realizuje s finanční
podporou Ministerstva zemědělství propagační projekt s názvem Brambory zdravá zelenina, který podporuje prodej domácích konzumních brambor. Tento projekt
by měl stabilizovat i farmářské ceny konzumních brambor, což by v dlouhodobějším horizontu mělo vést i ke zvýšenému
zájmu zemědělců o jejich pěstování. Brambory se nemusí pro českého spotřebitele
dovážet z Egypta, Španělska nebo Maroka, ale dají se pěstovat v tuzemských podmínkách. Konečným cílem svazu je ustavení a fungování marketingového fondu
pro brambory, obdobného jako mají vinaři a většina evropských států. Na projekt Brambory – zdravá zelenina poskytlo Ministerstvo zemědělství loni celkem
294 000 Kč a letos 175 000 Kč.

Ministr Jiří Milek v debatě s bramboráři

Kongres konstatoval, že v rozvojovém světě dochází v posledních letech k velkému nárůstu pěstitelských ploch a spotřeby brambor, naopak v rozvinutém světě je
tendence ke stagnaci nebo dokonce snížení spotřeby. Dobrou zprávou ale je, že
se spotřebitelé ve vyspělém světě začínají vracet ke konzumaci čerstvých brambor.
Tuto situaci mnozí označují za bramborovou revoluci. Spotřebitelé i odborná veřejnost si postupně uvědomují, že brambory připravené tradičním způsobem přinášejí konzumentům mnoho zdravotních
benefitů.
Jako obvykle jsou nositeli těchto změn
Spojené státy, zejména Kalifornie a Florida,
místa proslulá důrazem na zdravý životní
styl. Brambory jsou tam považovány za vynikající zeleninu. Z USA se tento trend šíří
i do dalších zemí. Spotřebitelé od brambor očekávají kromě výborných nutričních hodnot a chuti také zdravotní nezávadnost, čerstvost a jednoduchou a rychlou přípravu v kuchyni. Aby to bylo dosaženo, je nutné brambory pěstovat, pokud

je to z hlediska pěatitelských podmínek
možné, co nejblíže ke spotřebiteli. V Německu je například jasný důraz na regionalizaci pěstování i v rámci jednotlivých spolkových zemí.

Vývoj nebude jednoduché zvrátit
Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek připomněl, že sektor brambor a především brambor konzumních, zaznamenal
v České republice v minulosti velký propad. „Je pravda, že se podařilo tento propad
alespoň částečně přibrzdit, ale také je pravdou, že ať už neúmyslné zanedbávání či přímé obětování zemědělství dobrým vztahům
s Evropskou unií vyústily v neschopnost vyjednat pro tuzemské zemědělce lepší podmínky. Za posledních dvacet let jsme se tak
dostali do situace, kterou nebude jednoduché zvrátit v průběhu několika měsíců či let,“
řekl Zdeněk Jandejsek, který pak dále podrobně hovořil o nastavení pravidel Společné zemědělské politiky po roce 2020.
Text a foto Bohumil Brejžek

Bramborová revoluce
Místopředseda svazu Vladimír Rasocha informoval o výsledcích nedávného Světového bramborářského kongresu v Peru.
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Agrosalon

Vítejte na Zemi živitelce 2018
45. ročník Českobudějovického agrosalonu se koná letos ve dnech 23. - 28. srpna 2018. Země
živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.
Tradičně je v rámci Země živitelky zastoupena zemědělská technika a služby pro zemědělství,
rostlinná a živočišná výroba, technologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické zemědělství,
myslivci, rybáři, včelaři i drobní chovatelé, jednotlivé zemědělské obory jsou prezentovány
napříč celým areálem, mají své pavilony i svůj vlastní program.
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNICE vždy patří největší část areálu, zejména hlavní trasy Země živitelky a také pavilon Z. Představují se zde
tradiční značky a špičky svého oboru, které k zemědělské technice již dlouhá léta patří. Vystaveny jsou nejnovější traktory, secí
technika, rozmetadla, manipulační technika, stroje na zpracování půdy apod.
Pavilon T1 je pravidelně místem prezentace POTRAVIN A PODPORY ZEMĚDĚLSTVÍ, součástí Země živitelky jsou
i střední a vysoké zemědělské školy se
svými expozicemi.
Předvadiště a přilehlé pavilony jsou vyčleněny pro HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA,
na předvadišti je celodenní program jako
např. ukázky jízdárny a poslušnosti koní,
skot, hospodářská zvířata jsou zastoupena
i ovcemi, kozami nebo prasaty v přilehlých
pavilonech.
Odborný doprovodný program nabízí
široké spektrum seminářů, přednášek a diskuzních fór. Zde se představují jednotlivé
svazy, spolky, dodavatelé i vystavovatelé.

Konec srpna je pro všechny zemědělce
oslavou a svátkem sklizně. V sobotu společně slavíme NÁRODNÍ DOŽÍNKY. Průvod
v čele s nejvyššími představiteli státu a vlády doprovází lidé v krojích, mažoretky, živá
hudba, myslivci s dravci a loveckými psy.
Nechybí ani tradiční soutěž o nejlepší dožínkový věnec.

Letošní Země živitelka v Českých Budějovicích zaznamená určité změny. Nefunkční pavilony F1 a F4 jsou pryč a proměnou prošel i známý amfiteátr. Vznikl
nový, zajímavý prostor, který se během
Země živitelky využije pro prezentaci
středních zemědělských škol a moderního zemědělství. O těchto změnách,ale i dalších zajímavostech je víc v rozhovoru s Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva Výstaviště České
Budějovice, a.s.

S jakými plány přicházíte do funkce
předsedy představenstva?

Pomůžou vám dosavadní zkušenosti ze zemědělského sektoru při práci
na Výstavišti?
Samozřejmě. Výstaviště České Budějovice vždy bylo a bude neodmyslitelně spjato s Mezinárodním agrosalonem Země živitelka. Ta je primárně právě o zemědělství
a potravinářství. Tudíž je to pro mě v tomto ohledu samozřejmě jednodušší. Navíc
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A jaké další investice plánujete v rámci areálu?

Nový šéf Výstaviště České Budějovice
chystá velké stavební proměny

Především je to pro mne výzva jako pro člověka, který bydlí v Českých Budějovicích
a vnímá jednotlivé interakce v regionu. Výstaviště bylo vždy prvkem, na který se upíralo mnoho pohledů z různých stran. Na Výstavišti se stalo za poslední období mnoho změn. Nicméně jak to v podobných případech bývá, některé směřovaly k lepšímu, bohužel některé z nich nám momentálně trochou komplikují život, např. absence
týmu pro vlastní realizaci expozic. Naší povinností je nastartování potřebných investic, jež nám nejen dovolí poskytnout vystavovatelům lepší a nadstandardní podmínky
a rovněž dosáhneme vyšší míry profitability
při jejich realizacích jednotlivých akcí.
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Zároveň v areálu probíhá řada drobných
rekonstrukcí a oprav, kterých si běžný návštěvník ani nevšimne.

Nechybí ani bohatý kulturní program
zejména v Pivovarské zahradě a také program pro děti, který je zábavnou formou
seznamuje s farmařením a zemědělstvím.
Výstaviště Země živitelka 2018
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Ing. Mojmír Severin

Musíme se napřímo postavit k aktuálnímu
technickému stavu areálu, který má svoje již odžito. Aktuálně je pro nás prioritní
v krátkodobém horizontu projektovat nový
výstavní pavilon, který bude vybudován
na plochách po zbouraných pavilonech F.
Podařilo by se nám tak rozšířit nejen kryté výstavní plochy a rovněž by se nám povedlo odstranit mnoho problémů, na které
jsme upozorňováni v průběhu konání akcí
a výstav. Mám na mysli nedostatečné kapacity toalet a zázemí pro gastro služby, které
již neodpovídá současným trendům.

A myslíte, že se vám to podaří?
jsem mnoho let zažíval prostředí Země živitelky také z opačné strany - jako vystavovatel. Domnívám se, že právě i pohled bývalého vystavovatele na tu samou problematiku může být mnohdy také zásadní.
Rozhodně jsem poznal, že pokud má být
společnost úspěšná, je zapotřebí posilovat její tržby. Na to se chci na Výstavišti zaměřit. Ačkoliv v letošním roce určitě budeme bojovat s jistým propadem tržeb, který byl právě zapříčiněn ne zrovna šťastným rozhodnutím zcela opustit vlastní
realizaci a danou věc outsourcovat. Do budoucna je naším cílem se snažit vrátit přidanou hodnotu zpět do areálu Výstaviště
a to v různých formách služeb pro naše klienty. Jen tak můžeme pomýšlet na dlouhodobý úspěšný rozvoj společnosti.

Samozřejmě, že Výstaviště můžeme posunout kupředu, pokud pro to budou dostatečné podmínky. V případě, že budeme na obnově areálu trpělivě a intenzivně
pracovat, tak můžeme vývoj uplynulých let
nasměrovat k tomuto cíli. Důležité je, aby
všichni, co daný chod nějakým způsobem
ovlivňují, pochopili, že Výstaviště v Českých
Budějovicích už nemá momentálně příliš
mnoho dalších pokusů na restart. Je nutné si uvědomit, že musíme na změnách začít pracovat co nejdříve. Pro realizaci našich plánů je aktuálně výhodou i pozitivní
ekonomická situace v zemědělství a zájem
o resort jako takový. Samozřejmě se cokoliv lépe prosazuje v této fázi ekonomického
cyklu, nežli bychom se změny snažili realizovat v období krize sektoru.

Na jaké změny se můžou návštěvníci letošní Země živitelky konkrétně těšit v areálu?

Co vás potěšilo při příchodu na Výstaviště?

Již nyní si veřejnost může povšimnout, že
proběhla demolice nefunkčních pavilonů
F1 až F4. Volné plochy budou během letošní Země živitelky využity jako výstavní plochy a místa pro doprovodný program výstavy. Další stavební změnou v areálu je demolice nadstavby amfiteátru, která byla přímo v havarijním stavu a nyní tam vzniká zajímavý prostor, který během Země živitelky využijeme pro prezentaci středních zemědělských škol a moderního zemědělství.

Určitě to byli zaměstnanci. Přestože se
mnoho za poslední období i v tomto ohledu na Výstavišti změnilo. V případě, že
máme v úmyslu dosáhnout výše uvedených změn a současně abychom byli v rámci pořádání jednotlivých akcí profitabilní,
tak toho můžeme dosáhnout jen s týmem
motivovaných a schopných lidí. A takoví
zde jsou. Navíc se zde mísí zdravá kombinace zkušeností a mnohdy inspirujícího pohledu našich mladších kolegů.
Eugenie Línková
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zdravá výživa

Databáze webu
potravinybezlepku.cz
je přístupná veřejnosti zdarma

Bezlepkový tým VÚPP
Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D.,
Ing. Jana Rysová, Bc. Kateřina Ptáčková,
RNDr. Zuzana Šmídová, Ph.D.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. je svou činností orientován především na zlepšení
úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen
na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou
přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními
potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod,
analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj speciálních zařízení
a techniky. Aktivita ústavu se v posledních letech skládá z činnosti hlavní – řešení výzkumných
projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb,
poradenské a konzultační činnosti. Ústav disponuje 3 hlavními pracovišti: Oddělením chemie,
mikrobiologie a biochemie potravin, Oddělením potravinářských technologií, biotechnologií
a inženýrství a Centrem transferu technologií.
Tentokrát se zaměříme v článku na zajímavé studie a výstupy Výzkumného ústavu potravinářského Praha (VÚPP) k bezlepkové
dietě. Není to jen módní záležitost, ale v poslední době přibývá zejména dětí, celiaků,
jimž je nutné připravit zvláštní stravovací režim a zejména matky těchto dětí, ale i dospělí jedinci trpící intolerancí k lepku, jakékoliv novinky a vysvětlující články k této tematice vítají.
O rozhovor jsme proto požádali tři výzkumné pracovnice, odbornice z VÚPP na tematiku související s celiakií: RNDr. Zuzanu
Šmídovou, Ph.D., Ing. Janu Rysovou, Bc. Kateřinu Ptáčkovou.

Výzkumný ústav má mimo jiné velmi
zajímavé stránky na webu potravinybezlepku.cz. Na co především upozorňují
a k čemu slouží?
Na webu Potraviny bez lepku (http://www.
potravinybezlepku.cz/) provozuje VÚPP da-
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tabázi bezlepkových potravin
a současně jsou na této adrese uveřejněny základní informace o celiakii, bezlepkové
dietě a aktuálních legislativních předpisech. Databáze
byla vytvořena na základě dvou projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství. Po ukončení projektů byla databáze dále rozšiřována,
a to v rámci Programu rozvoje výzkumné organizace. Na databázi spolupracuje VÚPP
také s Českou technologickou platformou
pro potraviny při Potravinářské komoře ČR.
Databáze by měla sloužit pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám
a lékařům. Databáze obsahuje jednak výrobky deklarované jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové, jednak běžné potraviny schopné zařazení do bezlepkové diety.
Do databáze jsou zařazovány výrobky, kte-

ré prošly analýzou na obsah lepku přímo
na pracovišti ústavu nebo potraviny, u kterých se výrobce prokáže protokolem s výsledky stanovení lepku z jiné laboratoře. Databáze je přístupná veřejnosti zdarma, bez
jakýchkoli omezení.

Co především způsobuje celiakii
a čím se vyznačuje?
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při
kterém nedokáže imunitní systém rozpoznat vlastní buňky a ve snaze bránit se napadá vlastní tkáně. Není to totéž jako alergie.
Přítomnost lepku v potravě vyvolá ve střevě kaskádu reakcí imunitního systému, která
vede k poškození buněk ve sliznici tenkého
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střeva. Povrch sliznice se poškodí tak, že tělo
nedokáže v dostatečné míře vstřebávat základní živiny jako zdroj energie a materiál pro
růst a obnovu tkání. Nedostatečně se vstřebávají i další látky, které jsou nezbytné pro
zachování správné funkce organismu. Takovým látkám říkáme, že jsou esenciální. Patří
sem například vitaminy, některé aminokyseliny a mastné kyseliny a také minerální látky.
Projevy celiakie jsou velmi pestré. V současné době už víme, že celiakie může propuknout v každém věku. U dětí po přechodu na nemléčnou stravu se projeví bolesti břicha, nadýmání, stolice s obsahem tuku,
celkové neprospívání a nakonec dojde k zástavě růstu. Dospělí celiaci trpí daleko širším
spektrem potíží, kdy se typické problémy zažívací soustavy nemusí projevit, ale objeví se
únava, kožní, kloubní a neurologické potíže,
deprese nebo neplodnost. Příznaky se často překrývají s příznaky jiných chorob. V krajním případě může vést neléčená celiakie až
ke vzniku nádorového onemocnění.
Ke vzniku celiakie má část populace genetické dispozice, u dětí je celiakie zachycena
nejčastěji po přechodu na příkrmy, u dospělých často nemoc propukne po zátěži organismu infekčním onemocněním nebo stresem. Celiakie je celoživotní onemocnění. Při
dodržování bezlepkové diety se časem střevní sliznice obnoví a zdravotní stav se stabilizuje. Pokud by byl ale pacient neukázněný a nedodržoval pečlivě dietu, potíže by se vrátily.

Čím je zprostředkovaná alergie
na pšenici a mohou ji získat v pracovním prostředí například pekaři? Jak se
projevuje?
Alergie obecně je přehnaná reakce
e organismu na přítomnost nějaké látky, kterou
imunitní systém vyhodnotí jako cizorodou.
orodou.
V případě pekařského astmatu nebo alergie
jsou tím cizím prvkem (alergenem) bílkoviny
lkoviny
pšenice nebo jiných obilovin, případně
ně další pekařské suroviny. Alergickou reakci
ci lze
na rozdíl od celiakie do určité míry tlumit
umit
léky a navíc alergie může v průběhu života vyhasínat. Pekařské astma je nemocí z povolání. Jedná se o chronický
ký
zánětlivý proces, který se projevuje kašašláním, sípáním a dušností.

vyrobené, upravené nebo zpracované tak,
aby obsah lepku odpovídal požadavkům
současné legislativy, tj. Prováděcímu nařízení komise (EU) č. 828/2014. Spotřebitel se
může orientovat pomocí označení „bez lepku“ odpovídající max. 20 mg lepku/kg potraviny nebo označení „velmi nízký obsah
lepku“ odpovídající max. 100 mg lepku/kg
potraviny. Jinými slovy, do bezlepkové diety pro celiaky je možné zařadit všechny potraviny, které obsahují méně než 20 mg/kg
lepku ve stavu určeném k prodeji. Označení „může obsahovat stopy lepku“ se říká preventivní značení, které je pro výrobce dobrovolné a není ve vyhlášce pevně zakotveno.
V praxi odpovídá intervalu 20 mg – 50 mg/
kg potraviny. Denní doporučený příjem lepku při bezlepkové dietě je zcela individuální.
V rámci dodržování bezlepkové diety je nutné vyloučit veškeré potraviny, které obsahují obiloviny obsahující lepek a zároveň nejsou pro tuto dietu upraveny. Mezi obiloviny obsahující lepek patří všechny druhy pšenice, žita a ječmene a to včetně jejich hybridních odrůd. Zařazení ovsa je předmětem
pokračujícího zkoumání vědců, ukázalo se
totiž, že některé odrůdy ovsa je možno považovat za bezlepkové. Legislativně je oves
stále zařazen po bok obilovin obsahujících
lepek. Velkým problémem je kontaminace
ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem, ke které
může dojít během sklizně, přepravy, skladování a zpracování.
Z osobního pohledu celiaka došlo za posledních deset let k neuvěřitelnému posunu ve spektru i dosažitelnosti nabízených
p
potravin vhodných pro osoby
na bezlepkové
be
dietě. Tyto potraviny u
už zdaleka nejsou jen předměte
mětem prodeje lékáren a obchodů zaměřených na speciální
výživu
výživu. A co se týče zařízení společné
lečného stravování, tak dle Naří-

Co do bezlepkové diety zařaadit a co k ní především naopak neepatří? Jak vůbec hodnotíte nabídídku potravin pro bezlepkovou dietu
tu
v ČR? Už jsou sice ty tam doby, kdy
dy
se pár těchto produktů dalo koupit
pit
v Praze v Kotvě, v supermarketech
ch
nebo prodejnách zdravé výživy je
dost těchto potravin, ale co veřejné
né
stravování?
Do bezlepkové diety lze zařadit přirorozeně bezlepkové potraviny a potraviny
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VÚPP se podílí na vývoji bezlepkových výrobků

V porovníní s minulostí se zlepšila i nabídka
bezlepkových sladkostí

zení (EU) č. 1169/2011 se požadavek na deklaraci údajů o alergenech rozšířil i na veškeré pokrmy v zařízení společného stravování.
Čili otázka, zda váš oběd bude či nebude bezlepkový, je odpovědností a zárukou provozovatele. Informace o obsahu alergenů vám
musí být na místě k dispozici.
Na nedávném fóru celiaků Gluten Free
Prague Expo jsme se dotazovali, jaké výrobky celiakům na trhu chybí. Většina nám napsala, že pro obyvatele měst není problém
bezlepkové potraviny sehnat a sortiment už
je docela široký. Pro lidi z venkova je dostupnost čerstvých bezlepkových potravin horší. Všeobecně chybí bezlepkové polotovary
v rychlém občerstvení a postrádáme zatím
více druhů bezlepkového piva.

Před časem přinesl Výzkumný ústav
potravinářský Praha velmi zajímavé informace o jedné z řady plodin velmi
vhodných pro bezlepkovou dietu. Je
to bezlepková plodina canihua z Jižní
Ameriky, stejně jako její příbuzná z rodu
merlíkovitých quinoa. Čím se vyznačuje, proč je tak ceněná a lze ji hlavně u nás
koupit? Dá se jí nahradit pšeničná mouka a použít tak na výrobu pečiva?
Canihua představuje nutričně cennou bezlepkovou plodinu. Obsahuje bílkoviny s vyváženým složením esenciálních aminoky-
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DTest

selin, když obsah lysinu a methioninu v zrnech pseudoobilovin je přibližně dvojnásobný v porovnání s pšenicí, ječmenem, kukuřicí a rýží. Dále obsahuje kvalitní nenasycené mastné kyseliny, významný podíl vlákniny rozpustné i nerozpustné a další cenné látky, např. flavonoidy a fenolové kyseliny, které jsou účinnými antioxidanty. Dále je dobrým zdrojem vitaminu B a antioxidačně působícího vitaminu E, a minerálních látek,
např. vápníku, železa, hořčíku, aj. Má příjemnou oříškovou chuť a široké možnosti použití, třeba ve formě vařených zrn jako příloha nebo může být součástí salátů a „rizot“, zavářkou do polévek, základem placek, nákypů
atd., také ve formě vloček. Ve své domovině
se dále využívá v pufované formě do müsli
směsí a tyčinek, nebo ve formě mouky (která
se nazývá kañiwako nebo cañihuaco) na výrobu pekařských výrobků a koláčů. Může
proto částečně nahradit (10 %) pšeničnou
mouku při pečení chleba.
Zrna canihuy je možné zakoupit v prodejnách dm drogerie, nebo přes internetové obchody, kde možno zakoupit i vločky z canihuy. Mouka zatím u nás k dostání není.

Co poradna pro celiaky? Existuje přímo v ústavu nebo poradíte, kam se obrátit s dotazy?

Pozor
Příklad polotovaru, který ušetří práci v kuchyni. Těsto na bezlepkové palačinky vhodné i pro celiaky v kilovém balení v těchto dnech nově nabízí supermarket Albert. Příprava palačinek je snadná.
Hotové těsto na jemné palačinky, které navíc neobsahuje lepek ani laktózu, je jako stvořené pro
rychlou snídani doma, ale i na chatě. Stačit vám bude pánev, obracečka a pár kapek oleje. Balení hravě vystačí na 15 palačinek. Těsta se hodí jak nasladko, tak naslano. Skvělé jsou třeba s tvarohem a uzeným lososem nebo špenátem a parmezánem.

Poradnu pro celiaky přímo ve VÚPP neprovozujeme, ale prostřednictvím kontaktů na webu „Potraviny bez lepku“ přichází řada dotazů elektronickou poštou (poradna@vupp.cz). Pokud jde o dotazy spadající
do potravinářského oboru, rádi na ně odpovíme. V ostatních případech doporučujeme

zájemcům obrátit se na lékaře nebo jiná odborná pracoviště. Naše pracoviště je v úzkém
kontaktu s vedením Společnosti pro bezlepkovou dietu, kde se snažíme pomáhat konzultacemi, ale současně čerpáme inspiraci
pro další práci.
Eugenie Línková

na hliníkové
grilovací nádobí, škodí zdraví
Léto je čas grilování.V poslední době je možné koupit nepřeberné množství grilů a stejně tak
i grilovacího nádobí a své příznivce mají i kamenné pláty, na nichž se zejména maso nádherně
takto opeče. Jak DTest, s nímž naše redakce Potravinářského obzoru úzce spolupracuje
upozorňuje, při grilování je zdravější steak, rybu či houby nevystavovat přímému ohni
a používat vhodné nádoby. Neměly by však být hliníkové, protože se z nich do jídla uvolňují
škodlivé látky. Upozornila na to německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest.

Nádoby brání v usazování
některých škodlivých látek
v grilovaných potravinách
Grilovací nádoby mají své výhody. Díky nim
se potraviny nepřipálí k roštu a není ho pak
třeba drhnout. Menší kousky z nich nepadají do ohně. Nejdůležitější však je, že nádoby brání v usazování některých škodlivých látek v grilovaných potravinách. Brání
stékání tuku a masových šťáv do ohně, při
kterém se vytvářejí rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky a s dýmem se dostávají do opékaného masa, ve kterém se pak
hromadí. Zejména kůrčička grilovaných potravin pak může obsahovat vysoké množství škodlivých látek.

Máte-li
k dispozici
jen ty hliníkové,
nesolte a nekyselte
grilované potraviny
dříve, než se opečené
dostanou na váš talíř
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stává ale i z některých ne„Na hliník silně působí
zpracovaných potravin a někyseliny i sůl. Je třeba se
které hliníkové sloučeniny se
jim vyhýbat zejména při
používají jako potravinová
opékání marinovaných
aditiva. Proto se doporučua solených potravin nebo
je důsledná opatrnost a omepři použití citronové šťázení jeho příjmu,“ varuje dál
vy, aby se hliník z nádob
Detlef Wölfle.
neuvolňoval, nedostával
se pochoutkami do těla
a nehromadil se tam. BěNáhrada hliníkových
hem života se totiž tenmisek není
to kov kumuluje zejména
problémem
v plicích a v kostech,“ uváDetlef Wölfle, toxikolog
dí Detlef Wölfle, toxikoVhodnými alternativami
log z německého instik hliníkovým miskám při gritutu, kde se zkoumají rizikové
látky
škodílování
jsou
nerezové,
keramické nebo smalriz
cí lidskému zdraví. Tato n
německá kapacita
tované nádoby. „Máte-li k dispozici jen ty hliv oblasti toxikologie položila
níkové, nesolte a nekyselte grilované potrapolož spotřebitelům
otázku, jaké zdravotní dů
důsledky to s sebou
viny dříve, než se opečené dostanou na váš
nese. Sám na ni odpověděl
prostřednictvím
talíř. A nejedná se jen o maso, nýbrž i o zeodpovědě
výstupů dlouholetých pokusů konaných
leninu, ovoce a houby,“ uzavírá své varována zvířatech, jimž
se
grilované
poní před potravními jedy, co se takto dostámžž
m
traviny, za př
přítomnosti hliníku,
vají do naší stravy, německý toxikolog Detpodávaly.
Pokusy
na
zvílef Wölfle.
podávaly
řatech
především
poRádi jsme s DTestem tento názor odborřate
ukazují na riziko
níka na dané téma předali našim čtenářům
chorob leda varujeme před tímto způsobem grilování,
vin a psychickdy se hliníkové misky používaly a používají
kých
onemocnědosud zcela běžně a jak výzkumy prokázaly,
k
ní. Předpokládá se
je to velmi škodlivé našemu zdraví, zvláště
možný vliv na vznik Alzkdyž se během prázdnin griluje s železnou
heimerovy choroby. „Do lidpravidelností a velmi často.
ského organizmu
se
hliník
doEugenie Línková
organiz
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Český chřest

Chřest
je koncentrovaná
dávka zdraví
Obliba chřestu v Česku rok od roku roste. Je už pak jedno
jestli se jedná o chřest zelený nebo bílý. Stává se zkrátka
nedílnou součástí našich receptů. Vedle jedinečné chutě
má chřest i řadu zdravotních benefitů. S dvěma zástupci
supermarketů Tesca a Billy jsme se vypravili na pole jejich
dodavatelů a Lenka Bačinská, nákupčí čerstvé zeleniny
z Tesca nám navíc poradila, jak poznat čerstvý chřest a jak
ho nejlépe zpracovat a uskladnit. Na našich polích se sice
vyskytuje do začátku července, ale třeba mrazírenský
závod Zemědělského družstva Jesenice jej má v nabídce
v mrazírenských pultech supermarketů po celý rok.

Proč bychom měli chřest zařadit
do našeho jídelníčku?
Chřest je bohatým zdrojem bílkovin, vitamínu A, vlákniny a kyseliny listové. Navíc díky
vysokému obsahu draslíku napomáhá regulovat krevní tlak, obsahuje i železo a ru-

Chřest na fresce
z doby 3000 let
před naším letopočtem
Jemnou chuť chřestu si naši
předkové vychutnávali už před
naším letopočtem, ale zároveň
jej díky jeho vlastnostem užívali
jako lék. Za první zmínku o této
zelenině můžeme považovat
její zobrazení na fresce z doby
3000 let před naším letopočtem,
na níž je obětována egyptským
bohům. Římský císař Augustus
pak dokonce založil „chřestovou
flotilu“ určenou k dovozu této
skvělé zeleniny.
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Farfalle s chřestem,
hráškem a pancettou
Lenka Bačinská

Letos poprvé

náš český chřest
na Slavnostech v Ivančicích

24.
2
4 SSlavnosti
lavnostti ch
chřestu
hřesttu v IIvančicích
vanččicíích
h nab
nabízely
bízelly lletos
ettos poprvéé
„Český chřest“ vypěstovaný na farmě v Hostíně na Mělnicku.
Prodloužený víkend 18.-20. května 2018 přilákal díky letnímu
počasí rekordních 11 tisíc návštěvníků. Tento gastronomický
festival se stal doslova inspirací a návodem k častějšímu
zařazení této zdravé zeleniny do běžného jídelníčku.
Ivančické slavnosti chřestu jsou moderní gastro scénou, kde
si podává ruce umění šéfkuchařů, vinařů, výrobců domácích
pokrmů, pečiva a sýrů.

Chřest bílý, právě sklizený

Zelený chřest

tin, čímž si jeho konzumenti mohou posílit
svůj imunitní systém. Další nespornou výhodou je, že neobsahuje žádný cholesterol. Jeden stonek má pouze 4 kalorie. Doporučuje se zkonzumovat 7 stonků chřestu denně.

Jak poznat čerstvý chřest?
Pokud se zaměříme ryze na český chřest,
tak jeho sklizeň probíhá zhruba od poloviny
dubna do konce června. Čerstvý chřest by
měl vonět, není na povrchu svraštělý. V případě bílého chřestu má pak lesklý povrch
a sevřené hlavičky. Není pružný a při ohnutí
praskne. Naopak čerstvý zelený chřest můžeme i drobně ohnout.

Jak bychom měli chřest zpracovat?
Zelený chřest je na zpracování jednodušší,
v případě, že je mladý, stačí jej omýt a oddělit spodní dřevnatou část, což jsou asi
3 centimetry. U bílého chřestu je kromě odříznutí dřevnaté spodní části nutné ho pečlivě oloupat celý až po hlavičku. Slupka totiž obsahuje hořké silice. Chřest loupeme vždy od hlavičky směrem dolů. Musí-

Stánky s čerstvým českým
chřestem a asparagusem
v květináčích

me ale dávat pozor, protože je velmi křehký. Očištěný či oloupaný chřest pak vložíme
do vroucí osolené vody, do které můžeme
podle chuti přidat i lžičku cukru, octa nebo
plátek citronu a lžičku másla. Doporučená
doba vaření bílého chřestu je 8 až 12 minut, u zeleného stačí poloviční čas tedy asi
5 minut. Chřest pak neoplachujeme studenou vodou, ale necháme vychladnout, neztratí tak nic ze své typické chutě, ani nepřijde o vitamíny.

Nemůže chybět ani řemeslný jarmark, který
v reálu ukazuje ruční výrobu předmětů tak,
jak ji dělávali naši předkové, což je poučné
zvláště pro dnešní děti.
Jak se ukazuje, návrat chřestu do české kuchyně je vítán nejen kuchaři, ale i hospodyňkami a výživáři napříč republikou, pro jeho
chuťové a zdravotní aspekty prospěšné lidskému organismu. Nikoliv náhodou použí-

I v tomto případě platí čím čerstvější, tím
lepší, proto bychom se zpracováním chřestu
neměli dlouho otálet. Skladujeme ho v ledničce při teplotě kolem +5 °C, ideálně ho ještě zabalíme do vlhké utěrky, tak uskladněný
by nám měl bez problémů vydržet několik
dní. V případě, že se rozhodnete chřest zamrazit, tak ho předtím tepelně upravte dle
výše uvedeného návodu.
Eugenie Línková
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vali chřestové ingredience lékárníci a ranhojiči. Starobylé civilizace pěstovaly chřest
v jeho divoké podobě a jedly ho i zasyrova, aniž by tušily více o detoxikačních účincích zelené rostliny s dužnatým zakončením
stvolů. Zkrátka jim chutnal.

Nové chřestové pole je vysazeno
Novinkou letošní sezóny je tolik očekávané
chřestové pole. Ivančice tím obnovují dávné
pěstování chřestu, který se po dlouhé odmlce vrací na úrodnou jižní Moravu, která bývala jeho věhlasnou domovinou. Nové chřestové pole je osázeno 1 600 sazenicemi a nachází se na pozemcích města. Jde o zcela zásadní událost, neboť ivančické slavnosti mají
letitou tradici a chtějí být v zásobování lahůdkovou zeleninou soběstační.

Jak by se měl chřest skladovat, aby
vydržel déle čerstvý?

Značka „ČESKÝ CHŘEST“
Značka Český chřest vznikla, aby navrátila
tuzemskému chřestu zasloužený lesk a slávu, které se historicky těšil. Český chřest pochází z Hostína na Mělnicku, kde byla znovuobnovena tradice jeho pěstování. Paradoxně
tomuto dílu napomohli Holanďané (dlouhodobě a úspěšně spolupracují s českými ze-
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Čas snadné přípravy je 20 minut
a hotové jídlo je pro 4 osoby
400 g těstovin farfalle
10 stonků zeleného chřestu, 5 stonků bílého chřestu
200 g hrášku, 100 g pancetty
150 g sýra grana padano
4 lžíce smetany a olivového oleje extra panenského
50 g másla, sůl a pepř a čerstvá bazalka
Postup
Chřest omyjte, odkrojte dřevnaté konce (2 - 4 cm). Bílý
chřest oloupejte škrabkou od hlavičky směrem dolů.
Ve velkém hrnci dejte vařit vodu se lžičkou soli a cukru.
Jakmile začne vřít, ponořte do ní chřest špičkami nahoru a 4 minuty povařte. Sceďte a nakrájejte na 2 cm dlouhé kousky, špičky odložte stranou.
Olej rozpalte v široké pánvi s vyšším okrajem, přidejte jarní cibulku a česnek. Nechte zesklovatět, přihoďte
pancettu, hrášek a spařený chřest.
Krátce orestujte, podlijte smetanou, osolte a opepřete. Sporák vypněte, do směsi vmíchejte polovinu sýra
a přidejte máslo na zjemnění. Promíchejte s těstovinami uvařenými podle návodu na obalu a podávejte vydatně posypané sýrem Grana Padano. Dozdobte lístky
čerstvé bazalky.
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Marinovaná vepřová kotleta,
chřestové zelí, bramborová placka
Kotletu vcelku nasolíme, opepříme, potřeme směsí
(hořčice, worchester, bylinky) a necháme v chladničce
marinovat 2 hodiny. Pak kotletu opečeme na trošce oleje
po obou stranách na pánvi a ještě 10 minut dopečeme
v troubě předehřáté na 200 °C.
Maso necháme chvíli odpočinout a nafilujeme. Čas, kdy se
kotleta marinovala, využijeme na přípravu chřestového zelí.
Příloha chřestové zelí a předem udělaná
bramborová placka:
Očistěný bílý chřest nakrájíme na špalíky a ještě podélně
rozřízneme. Na másle zesklovatíme šalotku, přidáme chřest,
ochutíme cukrem, bílým vínem, solí a pepřem a vaříme asi
10 minut do změknutí. Servírujeme v bramborové placce,
kterou jsme z obou stran omastili sádlem.
Doporučené víno: Ryzlink rýnský, moravské zemské,
suché, ročník 2015

Hovězí líčka na červeném víně,
zelený chřest, bulgur
Maso očistíme, osolíme a opepříme. Na rozehřátém oleji
opečeme po obou stranách dohněda. Vyjmeme a udržujeme v teple stranou. Do výpeku dáme nakrájenou kořenovou zeleninu, po chvíli přidáme cibuli a česnek a opékáme dočervena. Přichází chvíle pro divoké koření, tymián, rozmarýn a trochu rajského protlaku. Mícháme
ještě asi minutku. Zalijte dobrým červeným vínem, přiveďte k mírnému varu a vařte asi půl hodiny, kdy se objem sníží asi o třetinu. Pak vrátíme do hrnce opečená líčka a přelijeme vývarem. Přiklopíme a dusíme v troubě
na 140 °C asi 2 hodiny. Líčka budou krásně měkká, vyndáme je na talíř, omáčku přelijeme přes síto a dochutíme
solí a pepřem, maličko osladíme. Těsně před podáváním
zašleháme do omáčky ořech másla.
Příloha bulgur se zeleným chřestem: 1 díl bulguru
zalijeme 2 díly vařícího vývaru. Přiklopíme a necháme
nabobtnat asi 10 minut. Poté přidáme máslo a předvařený zelný chřest nakrájený na špalíky. Osolíme, opepříme a podáváme.
Doporučené víno: Sylvánské zelené, suché, pozdní
sběr, ročník 2016-17

Vinařská zóna potvrdila, že i chřestová menu se dají
kombinovat s dobrým vínem

Šéfkuchař František Sigmunt komentuje

Pokrmy z biopotravin

a návštěvy farem s programem ekologického zemědělství
Pivo s chřestovým výtažkem, světlý ležák Pavel Chrást, sommelier

Porce lososa osolíme a opepříme, kůži šikmo nařízneme
několika lehkými řezy.
Opékáme na pánvi s přepuštěným máslem, rozetřeným
česnekem, nejdříve kůží dolů. Do pánve během opékání přihodíme snítku tymiánu.
Příloha zelený chřest a holandská omáčka:
Chřest nemusíme loupat, jen pazoušky srovnáme
na spodní části výhonku, vhodíme do vařící mírně osolené vody se špetkou cukru. Vaříme 5-8 minut a ihned
je zchladíme studenou vodou pro zachování svěží zelené barvy. Před servírováním prohodíme chřest na pánvi s máslem. Holandskou omáčku připravíme ze žloutků
a bílého vína (na osobu 1 žloutek + půl deci vína), pepře, worchestru, tabasca. To vše vyšleháme ve vodní lázni do mírného zhoustnutí. Odstavíme z tepla a zašleháváme rozpuštěné máslo do hustší konzistence. Nakonec
můžeme ještě dochutit. Servírujeme tak, že na vyhřátý talíř srovnáme pazoušky chřestu, částečně přelijeme
omáčkou a nahoru položíme porci lososa kůží nahoru.
Doporučené víno: Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, ročník 2016

Projekt Bio v regionu zaměřený na zvýšení informovanosti o regionální bioprodukci
vstupuje do třetího ročníku. Zavítal na další tři střední školy s gastronomickým zaměřením,
a to do krajů Karlovarského, Královéhradeckého a po prázdninách na Vysočinu.

mědělci a zahradníky), avšak v jejich gesci
se chřest vyvážel pouze do zahraničí. Dnes
je pěstírna chřestu v Hostíně již zcela v českých rukou. Z chřestu se dá navíc vyrobit, jak
chutná snídaně na vidličku, je to i chřestiové
pivo a limonáda, zmrzlina a dá se jíst i syrový.

Kuchařská show před zraky diváků
a snoubení pokrmů s vínem

Steak z lososa, zelený chřest,
holandská omáčka

Velká úprava bio pokrmů

bio vaření

Gastronomickou jedničkou programu je příprava pokrmů komentovaná šéfkuchařem.
Je to poučná atrakce pro celé rodiny i s dětmi. Ve třech sekvencích mohli diváci přihlížet mistrovským kouskům kuchařů v přímém
přenosu. Své umění předvedl František Sigmunt (restaurant BLISS Miroslav), Přemek Forejt (restaurant Entrée Olomouc) a šéfkuchař
Petr Stupka. V zastřešené vzdušné polní restauraci dychtivě sledovaly zraky diváků přípravu vybraného dezertu pojmenovaného
„Marinovaný bílý chřest s jahodami, kozím sýrem a pohankou“ od Fr. Sigmunta. Nejméně

Chřestová
zmrzlina

Chlazený zelený chřest pro
přípravu studené polévky

dvacet porcí bylo rozdáno vylosovaným divákům přímo autorem receptu.
Ke koloritu chřestových slavností patří bohatá kulturní náplň, ale zejména vinařská zóna ukrytá ve stinném, chladivém nádvoří ivančické radnice. Svými víny se mohlo
pochlubit 33 moravských vinařství. Veškerá
jídla byla navíc servírována na ekologických
materiálech, které jsou plně odbouratelné
a nezatěžují naše životní prostředí a na úrovni špičkových restaurací, které i v polních
podmínkách vytvářely doslova zázraky.
Text a foto: Eva Kloudová

Slavnosti chřestu v Ivančicích navštívilo letos 11 tisíc návštěvníků
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Právě zde budou letos se studenty a jejich
pedagogy diskutovat odborníci i lidé z praxe, o tom, co je bioprodukce a co obnáší ekologické zemědělství. Součástí programu pro
budoucí kuchaře jsou, kromě teoretické části ve formě semináře a prezentací, odborné
exkurze do zemědělských podniků a k výrobcům biopotravin. Pro studenty gastronomických oborů je také nachystána praktická část
věnovaná přípravě pokrmů z bio surovin a jejich ochutnávka. Program pro každou školu
je přizpůsoben na míru - dle jejího zaměření
a možnostem daného regionu.

Motivace mladé generace
ke zdravému stravování
„Regionální spolupráce, místní odbyt, lokální dodavatelé jsou často skloňovaná témata
v souvislosti s rozvojem venkovských oblastí,
potravinové soběstačnosti a udržitelného zemědělství. Naší snahou je motivovat mladou
generaci k většímu zájmu o zemědělství skrze jídlo, diskutovat s nimi potřebu znalosti původu a postupů jeho vzniku. Je pro nás důležité, aby si budoucí pracovníci v oboru gastronomie uvědomili možnost volby - co a koho
nákupem podpoří. Zároveň upozorňujeme
na přidanou hodnotu biopotravin,“ říká Andrea Hrabalová, koordinátorka projektu Bio
v regionu. Klade si za cíl informovat a propojovat ty, kdo teprve hledají svůj směr a tvoří vazby - studenty. Právě posilování vztahů na místní úrovni, propojování kontaktů
a přenos know-how je potřebné pro rozvoj
celého sektoru ekologického zemědělství
a produkce biopotravin. Nezbytnou součástí
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je rovněž osvěta zaměřená na problematiku
označování a certifikace biopotravin.
Ve třetím roce fungování projektu se již
ustálil koncept, který odborné školy oceňují za vhodné komplexní pojetí. Balíček tří aktivit zahrnující: teorii (Vysvětlení, co znamená
bio), praxi (Ukázka, jak ekologické zemědělství funguje) a aplikaci (Jak se vaří z biopotravin) vznikal postupně. K původním seminářům s ochutnávkou místních biopotravin přibylo vaření a nyní jsou součástí akce i exkurze
pro studenty a jejich pedagogy.

Učíme se vařit bio
Toto pojetí vzdělávacích aktivit inspirovalo i další projekt Učíme se vařit bio, který od poloviny roku 2017 probíhá na pražských středních školách. Společně se oba
projekty snaží zvýšit povědomí o ekologickém zemědělství a důvodech, proč bio přiřadit k parametrům lokálnosti a sezónnosti
surovin, bez kterých se dnes moderní - zodpovědná gastronomie již neobejde.

Semináře - vaření - exkurze
probíhají ve třech krajích České
republiky
První seminář se uskutečnil 11. 4. 2018
na Hotelové škole v Mariánských Lázních.
Teoretická část se kromě základních údajů o ekologickém zemědělství a pravidel
certifikace zaměřila na komoditu kravské
biomléko. Praktická část přiblížila přípravu
pokrmů z bio surovin, kterou vedl profesionální kuchař Michal Hromas, jehož hlas mo-

hou znát posluchači Radia Wave z rubriky
Ve vlastní šťávě.
Druhý seminář se uskutečnil ještě týž
měsíc. Na Střední škole hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují proběhla teoretická část včetně praktické
ukázky vaření. Na začátek května byla naplánována exkurze na ovčí ekologickou farmu M&M v Šonově na Broumovsku. Pro studenty bylo jistě inspirativní slyšet, že do začátků podnikání nepotřebujete miliony.
Stačí nápad, chuť, píle a vytrvalost. Přímo
na farmě si studenti vyzkoušeli výrobu sýra
z kravského biomléka. Do Teplic nad Metují nemířilo Bio v regionu náhodně. Hostitelská škola je totiž zapojena do projektu Skutečně zdravá škola, který se rovněž
zaměřuje na osvětu propojení spotřebitelů s výrobci potravin a biopotravin v lokálním kontextu.
Poslední z cyklu seminářů se uskuteční
na Vysočině, ale až v následujícím školním
roce. Projekt zavítá na Střední odbornou
školu služeb v Jihlavě, kde právě od školního roku přivítá poprvé své studenty zcela
nový obor s maturitní zkouškou Potraviny
a výživa. I pro tyto studenty bude připravena exkurze a minikurz vaření z biopotravin.
Projekt BIO v regionu - Propagace
regionální bioprodukce a spolupráce realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zemědělství. Dlouholetým partnerem projektu je KEZ o.p.s., první
a největší certifikační organizace v sektoru
ekologického zemědělství.
Eugenie Línková
ve spolupráci s Bioinstitutem
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Vítězové soutěže olej

různé
Biofach

Český stánek, Stanislav Šindler, ved. prodeje
Ekofarma Javorník

Rekordní veletrh

Vítězové soutěže Mundus vini

BIOFACH 2018
Mezinárodního veletrhu bio potravin BIOFACH a přírodní
kosmetiky VIVANESS, který se konal v Norimberku se
zúčastnilo 93 zemí světa. Rekordních 3 218 vystavovatelů,
z nichž 275 prezentovalo své výrobky v rámci Vivaness,
představilo širokou škálu ekologických produktů již
po devětadvacáté.
Dvě nové haly, téma „Budoucí generace“
a speciální výstava „Bio od samého začátku“ o ekologickém pěstování a chovu inspirovaly přes 50 000 návštěvníků ze
134 zemí. Veletrh představil široké spektrum bioproduktů od čerstvých potravin,
přes potraviny mražené, pekařské a cukrářské výrobky, nápoje, živé potraviny
(raw food).

Nové trendy
Na ploše 550 m2 bylo představeno víc jak
900 nových výrobků, odborní návštěvníci z nich vybrali 7 nejlepších. Zvítězilo 5
německých výrobků a po jednom z Holandska a Dánska. Rovněž byla udělena
Mezinárodní cena za víno MUNDUS VINI
BIOFACH a Olive Oil Award. Trendy v roce
2018 zahrnovaly speciální oleje, bílkoviny na cesty a aroma kurkumy, stejně
jako řasy, přidávání vitamínů do potravin
a produkty globálního zaměření s regionálním charakterem. Patří sem například
mouka z quinoi z Německa, jejímž původním regionem jsou Andy. Zájemci o stravování našli bohaté inspirativní inovace také na společném stánku pro „Mladé
inovativní společnosti“, kde se letos prezentovalo 25 „nováčků“. Rozmanitost přinesly také tradiční tři zážitkové světy: Olivový olej, Vegan a Víno. Letos zde bylo
více než 1 200 vystavovatelů, kteří představovali veganské výrobky, více než 200
specialit olivového oleje a 129 ekologicky
vyrobených vín.
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Největší mezinárodní kongres
představil široké spektrum
BIO témat
Letošní ročník více než 150 individuálních
zasedání Kongresu BIOFACH přilákal zájem
9 000 účastníků. Nejvíce posluchačů přilákaly již tradičně přednášky věnující se vývoji
trhu s biopotravinami, zaujala však také zcela nová témata. Například prezentace o generacích Y & Z a jejich postojích vůči BIO nebo
diskuse, jak správně sdělovat přínosy ekologického zemědělství spotřebitelům. Zajímavé byly výsledky studie švýcarského výzkumného ústavu FiBL na téma, zda může ekologické zemědělství uživit svět. V rámci studie
byla provedena modelace zemědělství v roce
2050 při různé míře přechodu do ekologického zemědělství. Při převodu 100 % zemědělské půdy do režimu ekologického zemědělství je možné uživit budoucí populaci, ale
musí se změnit stravovací zvyklosti a omezit plýtvání potravinami. V opačném případě,
i při minimálním přechodu na ekologické zemědělství, nám nebude plocha zemědělské
půdy k uživení v roce 2050 stačit. Hlavním tématem kongresu 2018 bylo „Next Generation“. Diskutovalo se o tom, jak vidí „příští mladá generace“ další směřování ekologického
zemědělství a jak úspěšně uskutečnit generační výměnu.

Za větší nezávislost při pěstování
plodin a chovu zvířat
Prvovýroba se stala poprvé součástí veletrhu v rámci speciální výstavy „Bio od samé-

Ekologické zemědělství v ČR

Český stánek

ho začátku“. Výstava ukázala, jak daleko jsme
ve šlechtění odrůd a plemen vhodných pro
ekologické zemědělství. Ekologičtí zemědělci jsou závislí na odrůdách, které poskytují dobré výsledky bez pomoci chemických
hnojiv a pesticidů. Odrůdy, které splňují tyto
požadavky, však nejsou pro mnohé kultury
dosud k dispozici. Jen díky dlouholeté průkopnické práci, dnes ekologičtí zemědělci pěstují netradiční odrůdy obilovin, které
jsou již na trhu dobře zavedeny. Podobná situace je u chovu hospodářských zvířat.

Ke konci roku 2016 hospodařilo ekologickým způsobem více než 4 200 zemědělců na celkové výměře přes 506 tisíc hektarů, což převyšuje 12% podíl na celkové výměře zemědělské půdy ČR. Výrobců
biopotravin bylo ke konci roku 2016 registrováno na Ministerstvu zemědělství již
607, což je nejdynamičtější nárůst od roku
2009. Průměrná velikost české ekofarmy
v roce 2016 činila 119 hektarů, v EU máme
průměrně třetí největší ekofarmy. Každým
rokem se zvyšuje částka, kterou Češi za
biopotraviny utratí. Pro srovnání: průměr-

Pohled do útrob Biofachu

ně utracená částka za biopotraviny v roce
2016 činila na obyvatele v ČR 213 Kč, v EU
to bylo 54 eur. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl v Česku hodnoty 0,81 %, v Unii tento
podíl přesahuje již 6,2 %. Celkový obrat
s biopotravinami v roce 2015 činil zhruba
3,73 miliardy Kč, což je o půl miliardy více
než v roce předchozím. Z toho čeští spotřebitelé za ně utratili přibližně 2,25 miliardy Kč, zbývající biopotraviny šly na vývoz, většinou do států EU. Na českém trhu
se v biokvalitě nejvíce prodávají zpracované potraviny typu dětských výživ, kávy

a čaje, dále mléko, mléčné výrobky, ovoce a zelenina.

Informace o bio potravinách
PRO-BIO LIGA spotřebitelská pobočka PROBIO Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO
Šumperk s celorepublikovou působností je
zaměřená na propagaci a osvětu biopotravin
a systému ekologického zemědělství mezi
spotřebitelskou veřejností. Více informací najdete na stránkách www.biospotrebitel.cz,
které se brzy změní na www.lovime.bio.
Jaromír Hampl

České biopokrmy a boom
ekozemědělství
Občerstvení podávané při obchodních
jednáních na národním stánku pocházelo od českých bioproducentů. Spektrum
bylo široké od mléčných výrobků z farmy
Amalthea či Javorník-CZ, masných výrobků z Biofarmy Sasov, po sladké a slané sušenky Biopekárny Zemanka. K zakousnutí se podávaly sterilované patizony od Bio
Verich, které vyhrály ocenění Česká biopotravina 2017. Nechybělo ani biovíno
z rodinného vinařství Kadubcových.
Nejnovější data ukazují celosvětový
boom ekologického zemědělství.
Celosvětový trh biopotravin se přiblížil obratu 90 miliard dolarů. Německý trh
biopotravin se v roce 2016 zvýšil o téměř
10 % a přesáhl 10 miliard dolarů, ve stejném
období ve Francii došlo k nárůstu o 22 %.
Dánsko a Norsko oznámily nárůst bio trhu
o 20 %
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různé
drubežářství

Skandální reportáž
neodpovídá realitě
v chovech drůbeže
Reportáž České televize v pořadu 168 hodin, ze dne
17. 6. 2018 vyvolala u diváků velké emoce. Ať jsou záběry
pořízeny kdekoliv, tak uhynulé nebo zraněné kusy nacházející
se v klecích jsou v chovech nepřípustné. Také je závažné
pochybení, pokud se podařilo cizím osobám vniknout
do jakékoliv farmy. Dojde tím totiž k narušení biosecurity,
a tím spojeného ohrožení celého chovu infekční nákazou.
Kdyby taková osoba zavlekla do chovu nebezpečnou nákazu
– muselo by dojít, ve výjimečném případě, k usmrcení
celého chovu slepic. Reportáž je účelově zaměřena proti
obohaceným klecovým systémům v ČR a nelze prokázat,
zda se jedná o autentický materiál, či jakkoliv upravený,
naaranžovaný a sestříhaný materiál pořízený v zahraničí, jak
se již objevilo v minulosti.

Reakce drůbeže na noční zásah
do jejich spánkového režimu
K záběrům, které bylo možné vidět v ČT
a kolují po internetu, se musíme ohradit
následujícím: video bylo údajně pořízeno
v noci, kdy jsou slepice i v domácích chovech shromážděny všechny u sebe a spí. Pokud na ně ze tmy najednou nečekaně rozsvítíte, jak asi mohou reagovat? Pravděpodobně, jako tomu bylo na záběrech, jak by
asi reagoval každý z nás, kdyby nás někdo
nečekaně v noci probudil rozsvícením světla. K parazitům – v tomto případě hovoříme
o čmelíkovi kuřím, který je aktivní v noci. Přítomnost tohoto parazita není ideální, kdo
ale choval doma slepice, dobře ví, že se vyskytují ve všech chovech, voliérová, podestýlková, domácí nevyjímaje. Drtivá většina
chovů dělá proti výskytu čmelíků opakova-
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ná a nákladná opatření registrovanými prostředky zejména na přírodní bázi. K opeření slepic na podstrčených záběrech lze snad
jen říci, že se jednalo s největší pravděpodobností o hejna, které byla těsně před koncem
snáškového cyklu. To znamená ve věku okolo 70. týdne věku, kdy slepice přepeřují, nevyjímaje o jakou technologii se jedná, a každý,
kdo choval slepice, dobře ví, že v době přepeření nevypadají pěkně. Na ostatních záběrech, které ČT zveřejnila, je patrné, že drtivá
většina slepic je opeřena normálně a nevykazují jakékoli známky týrání.

Klecové chovy slepic jsou v ČR,
ve velkochovech nejrozšířenější
Dlužno říci, že existují tyto druhy chovů:
3 – obohacené klecové chovy, 2 – podlahové chovy, 1 – chov s výběhem a 0 – ekolo-

gické chovy. Počty nosnic a metody chovu
se v průběhu roku mění i v závislosti na vyskladnění a naskladnění jednotlivých turnusů nosnic. Od roku 2012 platí v EU směrnice na ochranu nosnic a je pravdou, že se
investovala, do přestavby technologií, nemalá část finančních prostředků. Mezi největší dovozce vajec do ČR je Polsko, které ani veškeré kapacity nestačilo přebudovat dle platné směrnice a prosákla se
na veřejnost řada afér. Výměna technologií je finančně velmi zdlouhavý proces, který se ale nedá zvrátit ze dne na den. V žádném případě však nelze říci, že za Evropou
zaostáváme. Obohacené klecové chovy
jsou v celé Evropě a ve světě. Že se od tohoto způsobu chovu především v západní
Evropě ustupuje, je pravdou, ale jde o proces pomalý, zejména pro svou finanční nákladnost.

jec, které je mnohonásobně vyšší u alternativních systémů ustájení. Vejce produkovaná v obohacených klecových technologií vykazují podle dostupných studií nejnižší bakteriální znečištění a zvířata zde
nejsou stresována jako ve velkých skupinách. ČR patří ke státům, kde se po sběru vajec věnuje mimořádná pozornost
skladování vajec v klimatizovaných prostorách, čímž se omezují zdravotní rizika na minimum a prodlužuje se čerstvost
vajec.Pokud se jedná o masnou drůbež,
tak ta žije výhradně na podestýlce – nikoli v klecích!

O pořadu jsme hovořili i se zástupci firem/farem, kde měly být záběry pořízeny.
V tomto kontextu musíme s politováním
říci, že se zdá postup reportérů ČT poněkud zvláštní a nekorektní poškozující zájmy,
produkci českého zemědělství, potravinovou soběstačnost našeho státu. Dát prostor
k vyjádření se k záběrům, během pouhých
cca 24 hodin, ještě během víkendu, je z našeho pohledu velmi nefér a neobjektivní.

Vyřazené slepice se nabízejí
k odkupu, nerozdávají se ale

Do chovů dochází inspektoři Státní veterinární správy pravidelně, každý chov
má svého ošetřujícího veterinárního lékaře. Případy v podobě nesebraných uhynulých kusů nebo zraněných kusů jsou nepřijatelné a nesetkáváme se s nimi. Nelze
zde vyloučit lidské pochybení ošetřovatele
na hale, došlo třeba k přehlédnutí uhynulé
slepice v kleci, v alternativních systémech
z praxe víme, že uhynulé zapomenuté slepice jsou často požírány ostatními živými
slepicemi a nemusí být úhyny ani objeveny.
Čeští producenti vajec už nyní čelí velmi silným tlakům v podobě dovážených a doto-

Každý občan má možnost odkoupit si vyřazené slepice snad ve většině českých
drůbežáren. A také se tomu tak děje. Téměř každá drůbežárna nabízí k odkupu vyřazené slepice, zbylé jdou na porážku. Zástupce skupiny Slepice v nouzi, která taktéž vystoupila v reportáži, nosnice vykupuje z velkochovu v minimálním množství
a dále přeprodává se ziskem drobnochovatelům, a „NE“ rozdává, jak bylo uvedeno
v reportáži.

S případy nesebraných uhynulých
nebo zraněných kusů se
nesetkáváme
vaných vajec ze zahraničí a také tlakům ze
strany supermarketů, které tlačí cenu pod
náklady výroby. Je tedy český člověk ochotný za lepší život zvířat opravdu připlatit odpovídající částku jak prezentují aktivisté???
Českomoravská drůbežářská unie, z.s. je pro
objektivní informování o chovech drůbeže
v ČR – bohužel však realitě zmíněná reportáž pořadu 168 hodin skutečně neodpovídala. Nebyly objektivně posouzeny životní
podmínky slepic ve všech systémech chovů
slepic a v jednotném stáří.
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

V registrovaných subjektech
drůbeže probíhají velmi přísné
kontroly
Českým chovatelům a velkochovům však
není životní úroveň zvířat lhostejná. Konkurenční televize v loňském roce, při fipronilové kauze, navštívila velkochov a reportér byl velmi překvapen vysokou úrovní
biologické bezpečnosti chovu a podmínkami, ve kterých nosnice žijí. V registrovaných subjektech drůbeže jsou velmi přísně
kontrolované podmínky, ve kterých zvířata
žijí. V současnosti se na veřejnosti objevují pouze názory osob, které nejsou odborníky na hodnocení pohody zvířat, objektivní názory odborníků nejsou brány v potaz.
V současné době se do ČR dováží asi 60 %
konzumních vajec především z klecových
technologií z okolních států a za nižší ceny,
než jsou produkovány v ČR.
Preference technologie chovu je a měla
by zůstat především na zákaznících, přičemž roli při výběru hraje vedle ceny i úroveň mikrobiálního znečištění skořápky va-
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PUBLIKACE
1

2

MOJI ČTYŘNOZÍ PACIENTI

3

KULTURNÍCH A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN

Cena publikace 490 Kč / 18 €
Nová cena 290 Kč / 11 €

268 stran

4

ŠTÍHLE VRETENO

Nové trendy v pestovaní ovocných drevín metodou
štíhlá vretena.
Autor: Ing. Ján Mezey, PhD.
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Povídky z literární pozůstalosti svého otce Jana
Matouška, rodáka z Vilémova u Litovle, předkládá
čtenářům autor ilustrací Vratislav Matoušek. Kniha
je výběrem příběhů ze života v rodné vsi z období
první republiky. Často jde o vzpomínky lidových
vypravěčů v hostinci nebo při kartách. Příběhy jsou
veselé i smutné, jak už to na světě bývá.

HANÁCKÉ POHÁDKY A POVĚSTI

Kniha představuje sběratelskou práci
a vypravěčské umění Bohumíra Štégera
(1908 - 1985). Snahou nového vydání
Pohádek a pověstí je po více než šedesáti
letech přiblížit zejména mladým čtenářům
krásu příběhů z oblasti Hané a Záhoří
j
a připomenout tradice tohoto kraje.
200 stran

Cena publikace 150 Kč / 6 €

Morfologická charakteristika, systematické
rozdělení podle hospodářského významu, bohatá
barevná fotodokumentace u každé plodiny.
Názvy patogenu jsou v českém, slovenském,
anglickém, německém a maďarském jazyce
Autoři: Aleš Lebeda, Barbora Mieslerová,
Jozef Huszár, Božena Sedláková.

Každý veterinář zažije totiž během své dlouhé
aktivní činnosti řadu veselých i smutných příběhů
a historek se šťastným i méně šťastným koncem.
Autentické příběhy z padesátileté veterinární
praxe MVDr. Vojtěcha Coufalíka.

Cena publikace 100 Kč / 4 €

PADLÍ

14

VÍLÉMOVSKÉ POVÍDKY

PADLÍ

MAGAZÍNY

KULTURNÍCH A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN

ALEŠ LEBEDA
BARBORA MIESLEROVÁ
JOZEF HUSZÁR
BOŽENA SEDLÁKOVÁ

350 stran

POMOLOGIE DROBNÉ OVOCE
A SKOŘÁPKOVINY

Popis odrůd s fotografiemi plodů. Základní informace
o pěstování. Rybízy, angrešty, jahodníky, maliníky,
ostružiny, ořešák vlašský, líska, mandloň.
Autoři: Bc. Tomáš Jan a Ing. Dušan Nesrsta

Cena publikace 290 Kč / 11 €

125 stran

15

16

AGRÁRNÍ OBZOR

POTRAVINÁŘSKÝ OBZOR

17

KOMUNÁLNÍ REVUE + VŠE PRO ZELEŇ

Odborné články,
reportáže, informace,
zprávy a další
zajímavosti z oblasti
rostlinné a živočišné
výroby, mechanizace
a příbuzných oborů.

Trendy, novinky
z oblasti potravinářství,
zajímavosti, historie,
tradice ze světa českých
a slovenských potravin.

Dva časopisy v jednom.
Časopis pro obce, města,
komunální služby,
komunální sféru.
Vše pro zeleň pro
realizátory a správce
veřejné zeleně.

12 čísel/rok
předplatné 720 Kč / 27 €

4 čísla/rok
předplatné 320 Kč / 12 €

2 čísla/rok
160 Kč / 6 €

214 stran
200 stran

Cena publikace 150 Kč / 6 €

5

Cena publikace 150 Kč / 6 €

6

KUCHAŘKA MORAVSKÝCH
VINAŘEK

18

Růže velkokvěté, mnohokvěté, sadové, anglické aj.
Způsob pěstování, choroby, škůdci.
Autoři: doc. Ing. Josef Sus, CSc.,
RNDr. Jiří Žlebčík a Ing. Jaroslav Rod, CSc.

Moravské recepty našich předků nejen
k vínu. Nejlepší, nejchutnější a zaručeně
vyzkoušené recepty, nejen k vínu, mezi
moravskými vinařkami, sesbírala a upravila
Eva Kloudová, autorka.

Cena publikace 385 Kč / 15 €
Cena publikace 250 Kč / 10 €

400 stran

Cena publikace 150 Kč / 6 €

7

SVĚT RŮŽÍ

8

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O VÍNĚ

LITOVEL – HANÁCKÉ BENÁTKY

Obrazová publikace mapující historické památky,
současnou architekturu a jiné zajímavosti Litovle
a nejbližšího okolí. Texty v českém a anglickém
jazyce.
Autoři: Petr Komárek, Petr Linduška

Cena publikace 200 Kč / 8 €

Cena publikace 200 Kč / 8 €

9

10

VINÁRSTVO & SOMELIÉRSTVO

Cena publikace 200 Kč / 8 €

11

300 stran

SURPDORSČVWLWHOH

3DYHO3DYORXåHN
/XERPtU/DPStĥ
DNROHNWLY

Vše o pěstování odrůd révy vinné pro malovinaře
a zahrádkáře, rezistentní odrůdy.
Autor: doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph. D. a kolektiv.

druhé
Cena publikace 350 Kč/13 €

RÉVA VINNÁ

í

vydán

368 stran

12

s.r.o.

2 časopisy – sleva 15 %
3 časopisy sleva – 25 %
4 časopisy sleva – 35 %
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Adresa: ................................................................................................................................................................................................................................................

160 stran

CO VČEL / LINĎÁKUV MALÉ HANÁCKÉ SLOVNIČEK POOČNÉ

Další kniha povídek a básniček v hanáčtině
od oblíbeného autora Petra Lindušky,
tentokrát doplněná o slovníček.

ka

novin

AGRIPRINT

dle vlastního výběru

Název firmy, jméno ........................................................................................................................................................................................................................

POVĚSTI O HRADECH A ZÁMCÍCH

Cena publikace 245 Kč /9 €

RÉVA VINNÁ PRO MALOPĚSTITELE

balíček magazínů

12 čísel/rok (dvě dvojčísla)
předplatné 300 Kč



180 stran

PŘEDPLATITELSKÝ

HANÁCKÉ NOVINY

Hanácké noviny o Hanácích a pro
Hanou. Prezentace aktuálních
významných důležitých událostí
tohoto regionu. Psáno „hanáckým“
perem a z pohledu i hanáckého
patriotismu. Bohatost krojů,
tradic, kultury odráží zemědělskopotravinářský význam hanáckého
regionu.

6 čísel/rok
předplatné 420 Kč / 16 €

Kniha je upraveným vydáním dříve vydané jedinečné
publikace sběratele Bohumíra Štégera (1908 – 1985)
ka
z r. 1957, která vynikala výjimečným poetickým
novin
slohem a elegantním obrazovým doprovodem
významného olomouckého výtvarníka Jeronýma Grmely
(1926 – 1992). Obsahem je 47 poeticky podaných pověstí
z Olomouckého kraje a 10 z kraje Moravskoslezského.

Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu
úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje.
Autoř: Ing. Štefan Ailer, PhD.
Slovenská polnohospodárska univerzita
v Nitre

Odborný, stavovský magazín
pro vinohradníky,
vinaře a ovocnáře v Česku
i na Slovensku.

439 stran

25 zásadních otázek o víně, na které odpovídá britský
odborník JERRY LOCKSPEISER. Autor odpovídá
na otázky jednoduchým a čtivým způsobem tak, aby
opravdu každý dobře porozuměl. Kniha tedy není
klasickou odbornou příručkou, je psána
ka
pro „běžné spotřebitele vína“.
novin
160 stran

19

VINAŘ-SADAŘ

Cena publikace 245 Kč / 9 €

160 stran
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zmrzlina

Česká zmrzlina z Opočna
zdravě konkuruje té italské
Víte, že zmrzlina z mlékárny BOHEMILK Opočno má dnes už 51 příchutí? Dále jsou to ovocné
zmrzlinové tříště a základy pro kopečkovou zmrzlinu – vše na bázi přírodních aromat. Mlékárna
Opočno to tak u nás pěkně „natřela“ italským zmrzlinám a směle jim konkuruje.
Více o tomto neodmyslitelném produktu
do horkých letních dní prozradila Ludmila Staříková, sales manager skupiny INTERLACTO.

Kolik je tak v současné době po Čechách a na Moravě prodejců vašich vynikajících zmrzlin a jaké množství v tunách se jí ročně u nás zkonzumuje?
Po celé České republice máme více jak 1 500
prodejních míst - ať už se jedná o cukrárny,
kavárny, restaurace či jednotlivé prodejní stánky u silnic - náš roční objem prodeje
můžeme lehce přepočíst na cca 100 milionů
porcí – v prodejích točené zmrzliny zaujímáme cca 70 % našeho trhu

Zmrzlina z Opočna se prodává jako
točená, dále tříště a základ pro zmrzlinu
kopečkovou ? Podílíte se u vašich odběratelů zmrzlinových směsí na nákupu
strojů a případně i pojízdných prodejen? Nebo jde o typickou franšízu?
Pro naše zákazníky se v rámci rozšiřování
nabídky sortimentu a služeb zabýváme také
zprostředkováním nákupu zmrzlinových
strojů různých druhů a provenience, Jejich
pronájmem – včetně dlouhodobého, zajišťováním servisu a i rychlé pomoci, v případě výpadku nebo poruchy stroje. Z tohoto
důvodu jsme zřídili v Opočně Zmrzlinovou
pohotovost, jejíž náplní je pomoci právě
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těm, kteří se v sezoně dostali do potíží a potřebují okamžitou radu nebo pomoc. Obchodně využíváme všech možností prodeje,
tj. jak přímé pronájmy, tak franšízy. Poskytujeme marketingově grafickou podporu
při realizaci stánku nebo pomoc s jeho obnovením do našich firemních barev a znaků. Podmínkou je zavázání se k dlouhodobé a seriozní spolupráci, která by měla být
zárukou, že se naši konzumenti ke stánkům
s červenobílou markýzou budou pravidelně
a rádi vracet.

Na letošní Salimě generální ředitel skupiny INTERLACTO MVDr.Oldřich Gojiš představil novinku mlékárny Opočno, jsou to lahodné mléčné nápoje Benefit s příznivými zdravotními
účinky. Můžete představit o co jde a je
tento nápoj už běžně v nabídce supermarketů?
Jedná se o novinku nápojového formátu,
který byl vyvinut dle požadavků spotřebitelů moderní doby. Výrobky jsou prakticky zabaleny do kartonu se šroubovým uzávěrem
a mají ideální velikost – 330 ml. BENEFIT®
IMPULS jen s 0,1 % tuku skvěle doplní energii na cestách a při sportu, BENEFIT® JOGI
může posloužit jako lehká svačina. Oba nápoje jsou v současné době v nabídce prodejen na tradičním trhu.

Tento nápoj je na bázi syrovátky
a nepřekvapí, když právě Francouzi ale
i Švýcaři si berou s sebou právě syrovátkové nápoje na výšlapy do hor jako
nejzdravější energetický drink, zažili jsme to na vlastní kůži, kdy nás průvodce takto vybavil.
Osvěžující nápoj BENEFIT® IMPULS s příchutí
mango-maracuja, obsahuje 10 % ovoce, má
nízký obsah laktózy a tuku a příznivě působí
na regeneraci svalstva po fyzické zátěži. Lahodný jogurtový nápoj BENEFIT® JOGI s příchutí lesních plodů doplní energii, obsahuje
12 % ovocné složky z pravého lesního ovoce,
má nízký obsah tuku a je přirozeným zdrojem bílkovin. Nápoje BENEFIT® se doporučují
podávat a konzumovat chlazené.

Není žádným tajemstvím, že společnost INTERLACTO do modernizací
svých 3 mlékáren investuje velké peníze. Prozradíte jaké částky to jsou během několika posledních let? Využíváte i podpůrných programů jako je například PRV při MZe nebo Inovace při
MPO a předkládáte své projekty?
Pravidelně investujeme do nových technologií za účelem modernizace a zkvalitnění
výroby a pokud je to možné, snažíme se využít i podpůrných programů.
Eugenie Línková
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Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144
Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 225 641, fax: +420 585 222 394
E-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

 kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách
 stanovení cizorodých látek v potravinách
 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin
 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě
 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu a importu
 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy
 poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy
ve značení potravinářských výrobků
SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Potravinářský
80 Kč/3€

MAGAZÍN O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH POTRAVINÁCH
M
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obzor

Vejce a kuřecí maso – superpotraviny 21. století!
Proč jíst vejce z českých chovů:
• jsou plná vitamínů – obsahují vitamíny B, C, D, E, K,
• snižují vysoký krevní tlak – peptidy přítomné ve vejcích výrazně
pomáhají ke snížení krevního tlaku
• jsou vynikajícím zdrojem bílkovin,
• snižují hladinu cholesterolu v krvi,
• jsou přirozeným zdrojem vápníku,
• předcházejí srdečním onemocněním – látky, která vejce obsahují,
pomáhají riziko srdečních chorob snižovat,
• obsahují síru – ta přispívá ke zlepšení kvality vlasů a nehtů,
• pomáhají redukovat váhu – mnoho studií prokázalo, že vejce díky své
výživové hodnotě mají velmi dobrý vliv na redukci váhy,
• látky obsažené ve vejcích mají příznivý vliv na lidskou paměť,
• jsou levná.

Letos poprvé
náš český chřest
na Slavnostech
v Ivančicích

Proč jíst kuřecí maso z českých chovů:

Koupí vajec a masa z českých chovů = podpora českých zemědělců + záruka kvality a čerstvosti potravin!

Rodina naplňuje
odkaz předků
Více než 100 let mají
uzeniny od Fialy
z Milovic pověst kvality
Potravinářský obzor

• má vysoký obsah bílkovin,
• jedná se o bohatý zdroj dvou vitamínů skupiny B, niacinu (B3)
a pyridoxinu (B6),
• má vysoký obsah proteinů,
• nízký obsah tuku – dietní, lehce stravitelné maso,
• neobsahuje antibiotika, hormony ani jiné nežádoucí látky,
• časově nenáročné na přípravu,
• cenově velmi přijatelné.
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www.cmdu.cz

Dvojí kvalitou
potravin se musí
zabývat i Evropský
parlament

Vítejte na Zemi
živitelce 2018
Školáci
a předškoláci,
těšte se!

Oslava světového
dne mléka
Česká zmrzlina
z Opočna zdravě
konkuruje té italské

