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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Regionální potravina Jihomoravského kraje: 
Nominaci mají Podkova a laskonky 

 
Praha 30. června 2022 – Letošní hodnocení Regionální potraviny dokráčelo do finále. 
Komise se sešla v posledním, Jihomoravském kraji, kde se o ocenění ucházelo 154 
výrobků. Nominaci nakonec získala například Tučibomba od Veroniky Kropáčkové a bio 
čerstvý sýr od Markéty Šedivé. K slavnostnímu předání ocenění dojde na Krajských 
dožínkách ve Vyškově. 
 
Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Jihomoravského kraje pro rok 
2022 těmto výrobkům: 
 

 Kategorie: Výrobek a výrobce: 

1. Masné výrobky tepelně opracované PODKOVA 
JOSEF JŮZA 

2. 
Masné výrobky trvanlivé, tepelně 
neopracované, konzervy 
a polokonzervy 

PANENKA S RŮŽOVÝM PEPŘEM 
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ ŠTULPOVI 

3. Sýry včetně tvarohu BIO ČERSTVÝ SÝR 
MARKÉTA ŠEDIVÁ 

4. Mléčné výrobky ostatní TUČIBOMBA 
VERONIKA KROPÁČKOVÁ 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin KAVÁRENSKÝ KOLÁČ 
PRIFILOM 

6. Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek 

LASKONKA S KARAMELOVÝM KRÉMEM 
MARTINA HARNOŠOVÁ 

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje NEKTAR MERUŇKA 
FARMA U TŘÍ DUBŮ  

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě 

ŠTRÚDLOVÉ JABLÍČKO EXTRA DŽEM 
ZUZANA BOUDOVÁ 

9. Ostatní 
OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 
CHUŤ MORAVY 
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„Ocenění Regionální potravina je pro nás kromě zpětné vazby, že věci, které děláme, tak je 
děláme dobře, také prestižní ocenění, díky kterému je zjevný zvýšený zájem o naše produkty 
i větší publicita. Při současném trendu rostoucího zájmu o lokální produkci je tak pro nás značka 
Regionální potraviny potvrzením kvality našich výrobků,“ vysvětlil pan Vlastimil Sapák ze 
společnosti Chuť Moravy, nositel Regionální potraviny za Slaninádu, Svatojánské ořechy, 
Kdoulovou vejmrdu a nyní za Olej z vlašských ořechů. 
 
V Hodnotitelské komisi se sešli jako obvykle zástupci Ministerstva zemědělství, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní 
veterinární správy, Potravinářské komory, Agrární komory Jihomoravského kraje a Krajského 
úřadu. Komisí navržené výrobky získají na základě ocenění potvrzeného ministrem zemědělství 
Zdeňkem Nekulou označení Regionální potravina. Ocenění si producenti převezmou na 
slavnostním vyhlášení v rámci Krajských dožínek ve Vyškově v neděli 28. srpna.  
 
„Regionální potravina Jihomoravského kraje v roce 2022 byla velmi úspěšná. Přihlásilo se nám 
33 výrobců a mám o to větší radost, že mezi nimi došlo k obměně a více než polovina účastníků 
se do soutěže přihlásila poprvé. Hodnotitelská komise to neměla vůbec jednoduché, protože 
všichni uchazeči o titul měli své výrobky na opravdu vysoké úrovni,“ řekl Václav Hlaváček, 
předseda představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje. 
 
Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální 
potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 
zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let. 
 
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond 
značku administruje. V současné době je oceněno 415 produktů od 318 výrobců. Podrobnosti 
o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz. 
 
 
Miroslav Bína 
tiskový mluvčí 
e-mail: press@szif.cz 
mobil: +420 733 696 550 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné 
zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 
a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky 
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž 
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních 
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. 
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