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Náměstek ministra jmenoval editory
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), která soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé
vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství, v souladu s novým statutem a jednacím řádem ČAZV, přistoupila ke jmenování nových editorů (předsedů
redakčních rad) svých mezinárodních vědeckých časopisů.
Vydávání odborných vědeckých časopisů patří mezi jednu
z hlavních činností ČAZV, a ty
pokrývají širokou škálu zemědělských činností. ČAZV je největším vydavatelským domem
zemědělských vědeckých časopisů, vydává celkem jedenáct
časopisů, jež jsou všechny prezentované v databázi SCOPUS
(Elsevier), a devět časopisů je
registrováno v databázi Web of
Science s přiděleným Impakt
faktorem (IF).
Letos byli náměstkem ministra
zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D., jmenováni do funkcí
editoři jednotlivých časopisů.
Editorkou časopisu Czech
Journal of Animal Science byla
jmenována prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., která působí na katedře
chovu hospodářských zvířat na
České zemědělské univerzitě
v Praze a specializuje se na chov
drůbeže, králíků a kožešinových

zvířat. Časopis je vydáván od roku 1955 a dosáhl v roce 2017
hodnoty IF 0.955.
Editorkou časopisu Czech
Journal of Genetics and Plant
Breeding byla jmenována doc.
RNDr. Jana Řepková, CSc., která působí v Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Časopis je vydáván již od
roku 1965 a jeho IF byl v roce
2017 na úrovni 0.467.
Ing. Jan Blažek, CSc., vědecký
pracovník Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského
Holovousy, s. r. o., byl jmenován do funkce editora časopisu
Horticultural Science. Tento časopis je vydáván od roku 1976
a v roce 2017 získal hodnotu
IF 0.5.
Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.,
byl jmenován editorem časopisu Plant, Soil and Environment,
který je publikovaný od roku

1955 a dosáhl nejvyššího IF
z vydávaných časopisů ČAZV
s hodnotou 1.421 (2017). Tento
časopis je tak zařazený do Q2
(34/87) – Agronomy. Prof. Vaněk působí na katedře agroenvironmentální chemie a výživy
rostlin České zemědělské univerzity v Praze.
Editorem časopisu Plant Protection Science byl jmenován
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.,
který je vedoucím katedry botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis byl založen již v roce
1921 a jeho IF dosáhl v roce
2017 druhé nejvyšší úrovně
s hodnotou 1.076.
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc.,
prof. h. c., emeritní ředitel Výzkumného ústavu zemědělské
techniky, v. v. i., byl jmenován
editorem časopisu Research in
Agricultural Engineering. Časopis je vydáván od roku 1954, je

Brána v Plzni je opravena
(opr, čtk) – Plzeňský Prazdroj
dokončil čtyřměsíční opravu památkově chráněné Jubilejní brány v Plzni z roku 1893, která je
považována za hlavní symbol
českého pivovarnictví. Poslední
oprava brány, jejíž spodní část je
ze štěnovické žuly a horní z hořického pískovce, se odehrála před
18 lety.
„Nejdřív jsme provedli průzkum a určili hlavní poškození.
Byly způsobeny klimatem, ale byly tu také stopy konce války
z bombardování Plzně,“ řekl plzeňský sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář. Některé části brány
chyběly, některé byly narušené
trhlinami a byly znečištěné. Restaurátoři vše očistili, zpevnili
a staticky zajistili. Žulu čistili razantněji, u pískovce postupovali
opatrně pomocí regulované páry.
„Tak, aby se zachovalo co nejvíc

původní hmoty, aby nedošlo
k dalším ztrátám,“ uvedl Šindelář.
Brána je deset let kulturní památkou, opravu tedy kontroloval
Národní památkový ústav i památkáři města. Poškozený pískovec nahradili umělým kamenem,
minerální směsí, která věrně imituje jeho barevnost i strukturu.
Části kryté římsami se zachovaly
v téměř původní podobě, ale části
třeba na atice, vystavené srážkám
a větru, byly silně poškozené a do
některých už byly dříve vložené
nové části.
„Museli jsme najít nějakou harmonii, aby měl objekt jednotnou
fazonu,“ uvedl restaurátor. Hodně zčernalé části restaurátoři nevyčistili jako čerstvý kámen. Přiznali tak přirozenou patinu, což je
součást estetické tváře památky.
Základní kámen brány byl položen 5. října 1892, dokončena byla

o rok později. Od roku 1926 je
součástí ochranné známky piva
Pilsner Urquell. „Původní stavba
má mimořádnou kvalitu. Dokonce i vybíraná surovina, speciálně
na sochařská díla, která jsou na
dobu vzniku velmi dobře zachovalá,“ řekl Šindelář.
Autorem novorenesanční stavby je plzeňský stavitel a právovárečník Emanuel Klotz, který
velkou část života působil ve vedení Měšťanského pivovaru. Inspirací byla Porta Gemina
z chorvatské Puly výjimečná
dvěma oblouky. Vrchol brány
tvoří kamenné sousoší nazvané
Pivovarnictví, na okrajích stojí
dva půllitry piva. V polovině listopadu vložil pivovar pod sousoší schránku s fotografiemi, etiketami, novinami a dopisy pro
budoucí generace a sklenici spe
ciálního ležáku.

Prodejci džusů vzrostly tržby
(fia, čtk) – Zisk prodejce nealkoholických nápojů Maspex Czech
loni meziročně vzrostl o 61 procent na 66,6 milionu korun. Tržby
vzrostly o sedm procent na 1,13
miliardy korun, uvedla firma ve
výroční zprávě umístěné ve Sbírce
listin. Zisk společnosti roste několikátým rokem za sebou, předloni
byl nárůst 40procentní, o rok dříve
80procentní.
Firmu Maspex, která prodává
mimo jiné džusy Relax, vlastní
polská společnost Maspex Wadowice Group. Loni společnost
začala prodávat například marmelády.
Firma uvádí, že je lídrem s více
než 30procentním podílem na trhu ovocných nápojů, nektarů
a 100procentních džusů. Kromě
značky Relax prodává značky Figo, tonik Original River, Caprio,
Márka a další. Distribuuje instantní produkty pod značkami Coffeeta, což jsou smetany do kávy, nebo La Festa (káva 3 v 1). Nejvíce

loni rostla značka energetických
nápojů Tiger (o 40 procent), uvedla společnost. „Pokračovali jsme
v zaměření na prodej menších balení, které odráží změny v chování
našich zákazníků. Ti v mnohem
větší míře konzumují jídlo a nápoje mimo domov, kdy preferují
menší balení nápojů určených
výhradně k jednorázové konzumaci,“ uvádí v dokumentu společnost.
Společnost nebyla „úplně spokojená“ s tržními podíly svých
sirupů. „Hlavně značka Relax si
nedokázala udržet pozici z předchozího roku a bylo nutné připravit úpravu strategie na nadcházející rok,“ dodává materiál.
Lépe si podle ní vedla značka
Caprio.
Polská společnost v ČR ovládá
ještě Fonteu sídlící ve Veselí nad
Lužnicí. Ta vyrábí nápoje značek
Olé, Gordon, ale také pramenité
vody Aqua Bella. Loni firmě meziročně klesl zisk o 57 procent na

zhruba 20 milionů korun. Tržby jí
klesly meziročně o 17 procent na
515 milionů korun. „Podle očekávání došlo v roce 2017 k poklesu
jak v tržbách, tak v zisku, což bylo
způsobeno růstem cen surovin,
snížením prodaného množství
i vlivem vývoje kurzu CZK/EUR.
V roce 2018 očekáváme stagnaci
tržeb i zisku,“ uvádí výroční zpráva firmy Fontea.
Konkurenční Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko loni od dubna
do konce roku měla čistý obrat 5,9
miliardy korun a byla ve 137,6milionovém zisku. Meziročně jsou
údaje neporovnatelné, protože
fúzovala se sesterskou slovenskou
společností. Dalšímu z konkurentů, skupině Kofola, loni klesly tržby meziročně o 0,5 procenta (35,7
milionu korun) na 6,96 miliardy
korun. Česká PepsiCo se loni dostala ze ztráty do zisku 654 tisíc
korun. Tržby jí vzrostly meziročně
zhruba o 355 milionů na 2,75 mi
liardy korun.

uveden v databázi Scopus a prozatím nemá přidělen IF.
Prof. MVDr. Eva Baranyiová,
CSc., byla jmenována do funkce
editorky časopisu Veterinární
medicína, který je vydáván měsíčně od roku 1956 a hodnota
jeho IF dosáhla v roce 2017 hodnoty 0.434. Specializací prof.
Baranyiové je veterinární morfologie a fyziologie.
Editorem časopisu Czech Journal of Food Sciences byl jmenován prof. Ing. Vladimír Filip,
CSc., který působí v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky na Vysoké
škole chemicko-technologické
v Praze. Časopis je vydáván od
roku 1983 a jeho IF dosáhl v roce
2017 hodnoty 0.868.
Prof. Ing. Vladimír Jeníček,
DrSc., byl jmenován editorem časopisu Agricultural Economics,
který je vydáván od roku 1954, do
roku 1999 byl vydáván pod názvem Zemědělská ekonomika

a v roce 2017 dosáhl hodnoty
IF 0.706.
Doc. RNDr. Marian Slodičák,
CSc., byl jmenován editorem časopisu Journal of Forest Science
vydávaného od roku 1955, je uveden v databázi Scopus, který prozatím nemá přiřazen IF. Doc. Slodičák se zabývá lesnickým výzkumem ve Výzkumné stanici Opočno při Výzkumném ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc.,
Dr. h. c. byl jmenován editorem
časopisu Soil and Water Research, který je publikován od
roku 2006 a má přidělen IF 0.882
(2017). Prof. Kozák působí na
katedře pedologie a ochrany půdy České zemědělské univerzity
v Praze.
ČAZV je poctěna, že má za
editory svých časopisů jmenovány vážené odborníky v oblasti
zemědělského výzkumu a vzdělávání, kteří svou pečlivou a ne-

přetržitou prací pro časopisy
kontinuálně zvyšují jejich kvalitu
a prestiž. Společně s editory spolupracují týmy členů redakčních
rad, jež tvoří přední odborníci
v tuzemsku i zahraničí, spolupracující s jednotlivými redakcemi časopisů. Všem patří velké
poděkování vedení ČAZV za jejich kvalitně odvedenou práci.
Bližší informace jsou na webových stránkách www.agriculturejournals.cz.
Ing. Adéla Fajčíková
zástupkyně ředitelky České
akademie zemědělských věd
Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
ředitelka České akademie
zemědělských věd

Pivovarská skupina se
vloni vymanila ze ztráty
(opr, čtk) – Pivovary Lobkowicz
Group se loni dostaly z předloňské 106milionové ztráty do zisku
81,3 milionu korun. Tržby za prodej zboží a služeb se zvýšily o dvě
procenta na 1,2 miliardy korun.
Společnost to uvádí ve své výroční
zprávě, která byla v prosinci publikována ve Sbírce listin. Tvorbu
zisku ovlivnilo podle dokumentu
přijetí 259milionové dividendy.
Čistý obrat firmy se zvýšil o 24
procent na 1,55 miliardy korun.
Skupina, kterou ovládá čínská
společnost China Energy Finance
Corporation (CEFC), podle zprávy zaměstnávala loni 338 lidí, z toho 20 v managementu. Předloni
jich bylo 304 s 18 manažery.

„Společnost Pivovary Lobkowicz
Group bude i v budoucnu dbát na
to, aby si piva a limonády z pivovarů ve skupině udržela svůj osobitý
styl a jakost,“ uvádí dokument.
Pivovarskou skupinu tvoří pivovary v Protivíně, Uherském Brodě, Jihlavě, Hlinsku, Klášteře nad
Jizerou, Vysokém Chlumci a Černé Hoře. Mezi hlavní značky patří
Lobkowicz, Rychtář, Klášter, Platan, Ježek, Černá Hora a Uherský
Brod. Skupinu ovládá čínská
společnost CEFC.
Konkurenční jednička na trhu Plzeňský Prazdroj vykázala loni od
1. dubna do 31. prosince tržby za
zboží, vlastní výrobky a služby
přes 12 miliard korun, po zdaně-

ní byl výsledek hospodaření 2,6
miliardy korun. Účetní období
není plně srovnatelné s předchozími roky, bylo totiž zkráceno na
devět měsíců kvůli sladění finančního hodnocení s mateřskou japonskou společností Asahi.
Pivovary Staropramen, jež jsou
druhým největším producentem
piva v České republice, v roce
2016 kvůli odpisům prodělaly
1,29 miliardy, o rok dříve šlo
o prodělek 2,74 miliardy korun.
Provozní výsledek hospodaření
bez odpisů a opravných položek
dosáhl předloni 2,34 miliardy korun, v roce 2015 činil 1,52 miliardy korun. Loňské výsledky zatím

firma nezveřejnila.

Chtějí rozšířit plochy vinic
(opr) – Do roku 2020 chce skupina Bohemia Sekt rozšířit vlastní
plochy vinic na 620 hektarů. Příští
rok by mělo být vysázeno asi 20
hektarů. Nyní má značka 540 hektarů vinné révy. Problémy jsou ale
s nedostatkem vhodných pozemků. Sází se hlavně na tradiční odrůdy bílých vín, do výsadby by ale
v budoucnu mohl jít i Merlot. Uvedl to ředitel firmy Ondřej Beránek.
„Vysazování vinic je na Moravě
čím dál komplikovanější. Ne proto, že by nám bránily limity EU,
ale největším problémem je dostat
se k nějakým uceleným pozemkům, které jsou pro pěstování révy
vhodné,“ uvedl ředitel.
Primárně se firma snaží vysazovat bílá vína. „Jednoznačně vidíme i spotřebitelský příklon k tradičním moravským odrůdám,“
řekl Beránek.
Celkový objem sklizně byl letos
nadprůměrný. Průměrný výnos
vinic by měl být 6,5 tuny na hektar, což je o čtvrtinu více než dlouhodobý průměr. Například v Německu jsou ale výnosy dvojnásob-

né oproti ČR. Cena hroznů zůstala letos na loňské úrovni. Letošní
ročník vín bude charakteristický
vyšší cukernatostí, nízkými kyselinami a vysokým pH, což bude
mít velmi pozitivní vliv na červená
vína.
Bohemia Sekt má zpracováno
celkem 14 milionů kilogramů
hroznů, což je dosud nejvíc. Firma
čeká v letošním roce nárůst tržeb
v řádu jednotek procent. Rozhodující bude prosinec, kdy se prodá
třetina roční produkce sektů.
V ČR je standardem připíjet sektem na úspěšný nový rok.
Firma představila nový design
lahví. V letošním roce rovněž pokračuje ve stavbě nového střediska
na zpracování hroznů v Mikulově.
To by mělo mít kapacitu zpracování osm milionů kilogramů hroznů
během jedné sklizně. Celková investice dosáhne 200 milionů, z čehož byla letos proinvestována polovina. Zatím byly dokončeny stavební práce. „Ve sklizni ročníku
2020 bychom měli najet na plný
provoz,“ dodal ředitel.

V Česku se loni prodaly sekty
v hodnotě 1,43 miliardy korun,
vyplývá z údajů agentury Nielsen. Skupina Bohemia Sekt měla
loni tržby 1,6 miliardy korun.
Prodala více než 16 milionů lahví
sektu a šumivých nápojů a přes
jedenáct milionů lahví tichých
vín. Značka má 70procentní podíl na tuzemském trhu sektů
a 14procentní na trhu tichých vín
(v lahvi). Letos bude firmě nově
konkurovat se svými šumivými
nápoji také Cinzano. Pěstitelé vína u nás letos zažádali o možnost
nově vysadit vinnou révu na 226
hektarech, překročili tak roční
kvótu o 48 hektarů. Naprostá většina ze 194 žadatelů je z Moravy,
pouze deset z Čech. Od vstupu do
Evropské unie platil v Česku zákaz
rozšiřování vinic. Opatření mělo
vést k tomu, aby v některých evropských státech nevznikaly velké
nové plochy vinic s levnějšími produkty, které by kvalitním vinařům
kazily ceny. Od předloňského roku se v Česku poprvé mohly rozší
řit vinohrady o procento.

