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Školu lze navštívit v úterý 

od 13.00 do 15.00 hodin na základě telefonické domluvy.

� školní minipivovar  � školní minimlékárna  

� ubytování v domově mládeže  � celodenní stravování

Maturitní obory:

T E C H N O L O G I E  P O T R A V I N

A N A L Ý Z A  P O T R A V I N

P Ř Í R O D O V Ě D N É  L Y C E U M

E K O L O G I E  A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

 Padneme 
    vám  do oka
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Vážené naše čtenářky, 
vážení naši čtenáři,

rok loňský se převalil jak lavina 
a už jsme pár týdnů v tom novém. 
Zima ještě hůře kopíruje zimy 
předešlé. Sníh je vzácností 
i v lyžařských areálech a nebýt 
techniky a možnosti vyjet si do Alp,
byly by lyže stejnou zbytečností 
jako prošlá platební karta. Horší 
je, že už ani neprší. To přináší 
i svoje pozitiva, řidičům to ne-
klouže, v ostřikovačích vydrží 
zimní náplň snad do prvního 

máje, a když projedete autem půl republiky, ono je pořád čisté. 
Ale to jsou výhody tak malicherné, že těší jen do okamžiku, 
kdy vám na zahradě uschne další strom.

Spodní vody mizí, i v této době řada studní na našem 
území vykazuje suché dno, a obce vymýšlejí nápravu v napo-
jení na zdroje povrchové vody. Ale i té není dost, to když za 
letošní zimu spadla ve formě deště a sněhu asi desetina prů-
měrného množství srážek. Kdy to příroda dožene, je spíše na 
optimistech, prognózy předpovědí počasí to moc nesignali-
zují. Je až s podivem, že v řekách a potocích pořád ještě něco 
teče, ale to zákonitě při současném vývoji počasí musí pře-
stat. Zachrání to výstavba nových retenčních nádrží a ryb-
níků? Mají se Pražáci bát o dost vody z Želivky a Vltavy? Ale 
ono to není jen o vodě pro domácnosti. Zemědělská rostlinná 
výroba na polích se bez ní nemůže obejít a je až s podivem, 
jak to, kromě výrazného poklesu produkce ovoce, v loňském 
roce dobře dopadlo. Únor bílý pole sílí se určitě letos nedo-
staví a i naše lesy nemocné kůrovcem se při této mírné zimě 
mohou připravit na další trauma. Zásahy a pomoc státu jsou 
pro hospodařící a postižené subjekty obrovské. Ale jsou to 
náplasti na neúspěch a účel těchto dotací nemá, až na malé 
výjimky, zlepšující a ani opravný účinek. Zatím se zdá, že se 
čeká na to, že se počasí samo umoudří a že těchto pár nebla-
hých let přežijeme, pomůžeme si dotačními programy a pak 
zas bude jako dřív dobře. To však se dá připustit jen ve velmi 
krátkém časovém horizontu, třeba v jednom dvou volebních 
obdobích. Ale my občané a naši potomci tady budou chtít žít 
a pracovat dál. Z hlediska našich myslí a přání donekonečna. 
Dokonce dál, než chtěl Hitler ve své Říši. Systém zemědělství 

a pěstování plodin u nás, a vlastně v celém našem země-
pisném pásmu, se musí radikálně změnit a musí reagovat 
nejen na celkové životní prostředí, ale hlavně na skutečnost, 
že se ženeme do savany kvůli nedostatku vody. Řepka má sice 
krásně žluté plochy v jarní krajině a pole kukuřice jsou už 
typickými a nepřehlédnutelnými hrázemi obrovské hmoty, ale 
to jsou právě plodiny, které tu nikdy historicky nebyly a nyní 
tvoří převahu osevních ploch. Ale chleba nedávají, řepku 
spálíme v našich autech a kukuřici v bioplynkách, až často 
pro krávy ve žlabech nezbyde. Pozor ale, za to naši sedláci 
nemohou. Je to chybně nastavená zemědělská politika. Potře-
bujeme hluboko kořenící rostliny, zejména vojtěšku a okopa-
niny, hlubokou orbu a další zemědělské zásahy do krajiny, 
včetně mezí a remízků v lánech, které zadrží napršenou vodu 
a zabrání půdní erozi. Nepochybuji ani trochu, že to všichni 
zemědělci vidí stejně jako já. Jen je to teď tak hezky nastavené, 
dotace tečou, letošek projedeme, ten další rok určitě taky, ale 
co pak? A ono to vůbec není o našich zemědělcích, ty karty 
musí vzít do ruky někdo jiný. 

Prožíváme období sucha, ale teď zejména koronaviru. 
Je to děs, který ohrožuje nejen čínskou populaci, ale celou 
planetu. Boj proti němu se ještě míchá s politikou a hlavně 
se kšeftem. Čína je nevyzpytatelný státní útvar, s nímž 
si cokoliv začínat má skoro vždy naprosto neočekávaný 
výsledek. Míchání kapitalismu a totality je snad horší než ta 
nejtvrdší totalita sama. I velmi pozitivní prvky v řešení epi-
demické situace, mám na mysli výstavbu velkonemocnic ve 
Wu-chanu za pár hodin, nemůže vyvážit nelidské zacházení 
s pacienty a omezování jejich svobody a chování. Je to však 
velmi nesnadné vždycky objektivně posuzovat, ale je naprosto 
zřejmé, že miliardový národ to nemá ve své zemi vůbec lehké. 
O poznání těžší to mají ještě menšiny a podrobené národy, 
včetně západní demokracií nakaženého kočkopsa Hong-
kongu. Můj děda Bohumil, otec mojí maminky, v létě roku 
1920 nečekaně navrácený český legionář na Rusi a syn lučic-
kého mlynáře, jehož synovský podíl pan otec prolil hrdlem 
a zbytek dal věnem jeho sestrám, občas světácky zafi lozo-
foval. Z Číny jde žluté nebezpečí. A to sem přijde. Jak to myslel 
náš děda, to naštěstí nepřišlo.  

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 �



4
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

0
s p o l e č n o s t

Současný stav 
světového sýrařství

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

Sýry patří k nejstarším potravinám lidstva a jejich sor-
timent tvoří trvale nejvýznamnější soubor mlékáren-

ských výrobků, a to nejen pro jejich rozmanitou chuť, 
přitažlivou vůni, ale zejména pro jejich nezastupitelný vý-
znam v naší výživě. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že 
zpracování mléka na sýry se datuje do doby kolem 4000 let
před naším letopočtem na území dnešního Iráku a po-
stupně se stalo jedním z klasických příkladů úchovy po-
travin. Odtud se výroba rozšířila přes Egypt, Řecko a Řím 
do celého světa. V současné době je známo asi 3000 dru-
hů sýrů. Sýry patří bezesporu mezi nejcennější potravi-
ny. Značný obsah plnohodnotných bílkovin živočišného 
původu, vysoká energetická hodnota sýrů s vyšším obsa-
hem tuku, obsah minerálních látek, zejména vápenatých 
a fosforečných solí, a vitaminů tak tvoří ze sýrů potravinu, 
která obsahuje téměř vše, co lidský organismus potřebuje 
pro stavbu svého těla a k celkovému udržení života a zdra-
ví. Bílkoviny mléka, a tedy i sýrů, obsahují esenciální ami-
nokyseliny, které si naše tělo nedovede vyrobit. Sýry jsou 
bohatým zdrojem vápníku, jehož přísun potravou je pro 
každého jedince nesmírně důležitý, a to již od období před 
jeho narozením až do vysokého stáří.

Výroba sýrů

Podívejme se nyní, jak je to se současnou světovou 
výrobou sýrů. Podle odhadů FAO (Organizace pro zeměděl-
ství a výživu) a IDF (Mezinárodní mlékařské federace) před-
stavovala světová výroba sýrů v roce 2018 více než 23 milionů 
tun a za rok 2019 by mohla překročit již objem 24 milionů tun. 
V tomto množství však nejsou z důvodu zamezení dvojího 
započítání zahrnuty tavené sýry, jejichž produkce činí dalších 
přibližně 1,7 milionu tun. Zpráva o světové mlékařské situaci 
vydávaná každoročně IDF si detailně všímá sýrů vyráběných 

průmyslově z kravského mléka, které tvoří z celkového světo-
vého objemu sýrů přibližně 90 %. Za rok 2018 byly v tomto 
počtu podchyceny údaje z 50 členských zemí federace a zapo-
čítána výroba v úhrnné výši 21 277 tisíc tun. Meziročně tak 
došlo k navýšení o 2,1 %, přičemž průměrná meziroční míra 
růstu byla v posledním desetiletí 2,2 %.

Zdroj: Bull. IDF 501/2019 – The World Dairy Situation 2019

Nejvýznamnější oblastí výroby sýrů jsou zejména země 
Evropy, ve kterých se vyrábí 44 % světové produkce. Dalším 
významným producentem je pak severoamerický kontinent 
s 27% světovým podílem, kde je výroba sýrů koncentrována 
zejména do Spojených států amerických a Kanady, ale také 
do Mexika. Meziroční růst globální výroby sýrů mezi lety 
2018/2017 byl 2,1 %, přičemž největší dynamiku zazname-
nali v Severní Americe (+3,0 %). V EU to bylo jenom 1,4 %, 
ale v jednotlivých zemích EU byl vývoj poměrně rozdílný: 
Irsko +14,2 %, Itálie +4,6 %, Polsko +3,6 %, Německo +1,5 %,
Dánsko +1,1 %, Nizozemsko +0,6 % a ve Francii došlo 
dokonce k poklesu produkce o -0,8 %.

K dalším světovým výrobcům sýrů se řadí Brazílie, 
Turecko a Argentina, nicméně se svými objemy výroby od 
579 do 755 tisíc tun již tyto země zaostávají za hlavními svě-
tovými hráči. V Rusku došlo v letech 2014 a 2015 k poměrně 
významnému rozmachu výroby z důvodu snahy vyrovnat se se 
zákazem dovozu sýrů ze západních zemí, nicméně s ohledem 
na limitující množství disponibilního mléka pro výrobu se 
nakonec průměrná roční míra růstu ustálila na hodnotě 1,9 %.

Již zmíněné Turecko je dnes možné označit z pohledu 
výroby sýrů za zemi s největší růstovou dynamikou, neboť 
průměrný meziroční růst vykazoval v uplynulé dekádě 9,6 %, 
což žádná jiná země nedosahuje.

Rozložení světové průmyslové výroby sýrů z kravského 
mléka přibližuje následující obrázek.

Světová výroba sýrů z kravského mléka (údaje dle IDF) – v tis. tun

Růst světové výroby sýrů 2013–2018
(sýry z kravského mléka vyráběné průmyslově)

Asie 
1 065

Oceánie
729

EU-28
9 376

ostatní
1 256

Evropa
10 632

Severní 
a Střední 
Amerika

6 770

Jižní 
Amerika

1 577

Afrika
506
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Následující tabulky poskytují údaje o výrobě sýrů (v tis. tun) sledovaných dlouhodobě IDF (opět se jedná o statistiku sýrů 
vyrobených z kravského mléka v průmyslových mlékárnách). Z přehledu jsou patrné odlišné trendy růstu v jednotlivých zemích.

Evropská unie

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

EU 28 7 857 8 367 8 998 9 246 9 376 +1,4 % +1,4 %

Německo 1 924 2 168 2 322 2 305 2 339 +1,5 % +1,5 %

Francie* 1 685 1 757 1 782 1 738 1 725 -0,8 % +0,2 %

Itálie* 1 054 1 069 1 010 1 053 1 101 +4,6 % +0,3 %

Nizozemsko* 672 753 845 874 880 +0,6 % +2,1 %

Polsko 515 638 739 800 825 +3,1 % +3,7 %

Dánsko 256 292 393 447 452 +1,1 % +1,8 %
Spojené 
království 346 337 397 416 426 +2,5 % +1,6 %

Irsko 119 172 207 196 224 +14,2 % +5,0 %

Rakousko 145 155 172 190 200 +5,6 % +2,5 %

Španělsko* 131 124 161 201 179 -10,8 % +2,4 %

Česko 118 111 122 133 135 +1,2 % +1,0 %

Belgie 61 71 97 113 109 -3,6 % +4,6 %

Litva 79 100 103 101 102 +0,9 % +2,0 %

Finsko 97 101 88 86 87 +1,4 % -0,8 %

Maďarsko 77 77 80 87 84 -3,6 % +0,7 %

Švédsko 118 103 90 83 82 -1,0 % -2,8 %

Lotyšsko 32 31 38 46 47 +2,2 % +3,0 %

Estonsko 28 38 43 43 45 +4,7 % +3,8 %

Slovensko* 39 25 31 36 38 +5,6 % -0,1 %

Kypr* 2 1 2 3 3 +4,1 % +4,1 %

Lucembursko 3 3 4 3 3 -17,4 % -1,3 %

Ostatní* 256 244 272 291 290 -0,4 % +1,0 %

* V uvedených zemích je významná rovněž výroba sýrů z jiných druhů mlék, která však v uvedené tabulce není zahrnuta

Ostatní evropské země

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

Rusko 371 433 453 464 473 +1,9 % +1,9 %

Bělorusko 150 242 305 323 332 +2,8 % +6,3 %

Švýcarsko* 168 180 187 188 190 +1,0 % +1,0 %

Ukrajina 358 263 167 166 168 +1,2 % -5,7 %

Norsko** 86 84 93 91 82 -9,7 % -0,3 %

Island 7 8 10 11 11 -0,9 % +3,2 %

 
* V uvedených zemích je významná také výroba sýrů z jiných druhů mlék, která však není v uvedeném údaji zahrnuta

** V Norsku je uvedena výroba všech sýrů; výroba sýrů z kravského mléka byla v r. 2018 ve výši 72,6 tis. tun

Severní a Střední Amerika

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

USA 4 150 4 737 5 367 5 733 5 908 +3,0 % +2,8 %

Kanada 310 344 390 428 443 +3,5 % +2,8 %

Mexiko 143 275 363 398 419 +5,2 % +8,6 %

Jižní Amerika

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

Brazílie 495 648 754 771 755 +2,1 % +3,3 %

Argentina 408 507 550 578 579 +0,2 % +2,7 %

Chile* 78 73 91 94 101 +7,1 % +2,0 %

Kolumbie 35 55 66 97 97 0,0 % +8,2 %

Uruguay 38 58 57 49 45 -7,0 % +1,3 %
 * Ve statistice jsou zahrnuty údaje pouze z velkých průmyslových sýráren
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Spotřeba sýrů

Sýry patří mezi mléčné výrobky, jejichž spotřeba 
dlouhodobě roste. Důvodů k tomu je hned několik, a to 
zejména skutečnost rostoucího spotřebitelského uvědo-
mění, že sýry jsou nejenom chutnou, ale především výži-
vově hodnotnou potravinou. Kromě toho, že se jedná 
o jednu ze základních potravin, stávají se sýry zejména 
v rozvinutých zemích jakousi součástí nového životního 
stylu, ve kterém konzumované potraviny přinášejí také 
radost, gurmánský zážitek, kdy se uspěchaný životní styl 
se stravováním v různých „fast foodech“ mění na nový styl 
tzv. „víkendového požitkářství“ s nálepkou spíše „slow-
-food“. Velký posun je ale také zaznamenáván v rozvo-
jových zemích (např. v Asii a v Africe), ve kterých ještě 
donedávna spotřebitelé sýry vůbec neznali, protože zde 
nebyly mléčné výrobky ani součástí jídelníčků a stravova-
cích návyků. Nicméně i tento svět se postupně „westerni-
zuje“, takže sýrové speciality začínají objevovat lidé také 
v Číně, Indii, Japonsku a dalších třetích zemích. Vzhledem 
k této skutečnosti je spotřeba sýrů v jednotlivých světových 
oblastech poměrně rozdílná, o čemž nás přesvědčuje obrá-
zek na následující straně.

Asie

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

Turecko1 220 473 666 687 753 +9,6 % +9,6 %

Izrael 106 122 136 146 146 +0,4 % 12,5 %

Indie2 7 15 34 43 48 11,4 % +15,5 %

Japonsko 39 46 46 46 45 -0,2 % +1,3 %

Čína3 15 17 28 38 41 +6,6 % +7,9 %

Kazachstán 15 16 30 25 28 +8,2 % +4,8 %

Jižní Korea 12 8 7 4 4 -2,8 % -2,9 %

Mongolsko 0 0 0 0 0 +65,8 % –

1 V Turecku je uvedena výroba všech sýrů; výroba sýrů z kravského mléka byla v r. 2018 ve výši 719 tis. tun
2 V Indii jsou zaznamenány údaje pouze od družstevních sýráren; údaje za celý mlékárenský sektor nejsou k dispozici
3 V Číně údaj zahrnuje i tavené sýry

Oceánie

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

Nový Zéland1 280 268 355 386 385 -0,3 % +2,5 %

Austrálie2 373 339 325 356 344 -3,5 % -0,6 %

1 Údaje za Nový Zéland zahrnují i tavené sýry
2 Fiskální rok končí v červnu roku následujícího

Afrika

Země 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 
2005 až 2018

Egypt 209 248 286 376 395 +4,9 % +5,0 %

Jižní Afrika 42 44 98 102 108 +5,9 % +7,5 %

Zimbabwe 2 2 3 3 3 0 % +1,0 %

Keňa 0 0 0 0 0 +15,5 % +2,9 %

Vybrané země 
světa celkem 2005 2010 2015 2017 2018 Index 2018/2017 Ø růst mezi lety 

2005 až 2018
17 874 19 865 20 848 21 277 +2,1 %

Pokud budeme hovořit o růstu spotřeby sýrů, můžeme 
říci, že průměrná míra růstu je podle údajů OECD-FAO 
odhadována v období let 2015–2028 ve výši 1,1 %, přičemž 
v rozvinutých zemích s již vysokou spotřebou se jedná, resp. 
bude jednat o meziroční nárůst pouze 0,3 % a v rozvojových 
zemích, kde sýrům lidé teprve přicházejí na chuť, je tento 
nárůst vyšší, a to 1,2 %.

Ke spotřebě sýrů je potřeba také poznamenat, že se mezi 
jednotlivými zeměmi liší i statistické metodiky, co je vše do 
údaje o spotřebě sýrů zahrnováno. Nejvyšší spotřeba sýrů je 
zřejmě v Řecku, kde však z prezentovaného množství okolo 
31–32 kg na osobu a rok tvoří 80 % dva zcela typické místní 
sýry, a to Feta a Halloumi. Toto číslo je však nyní nutné pova-
žovat za neofi ciální, protože Řecko za posledních 8 let nepo-
skytlo aktuální statistická data. Země se skutečně „nejvyšší“ 
spotřebou zahrnující opravdu celý široký sortiment je pak 
jednoznačně Francie a Lucembursko (26–27 kg). Některé 
země do spotřeby správně zahrnují i tvarohy a tavené sýry, 
jiné je zase naopak neuvádějí, takže objektivní srovnání zemí 
mohou být někdy ne zcela přesná. Severské země, jako např. 
Island a Skandinávie, započítávají do spotřeby i vysoko-
proteinový fermentovaný mléčný koncentrát skyr, i když se 
v tomto případě jedná o zakysaný výrobek, a nikoliv sýr jako 
takový.
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Vývoj spotřeby sýrů v letech 2016–2018 ve vybraných zemích světa (v kg na osobu a rok)

Evropská unie               Ostatní evropské země

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

Rusko 5,7 5,6 5,6 -0,6 %
Bělorusko 12,9 14,7 13,5 +2,5 %
Švýcarsko* 21,8 21,5 21,8 +0,9 %
Ukrajina 4,2 4,2 4,5 +2,9 %
Norsko** 19,1 18,7 18,8 0,0 %
Island 27,7 27,4 26,4

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

USA 16,7 16,9 17,3 +2,6 %

Kanada 13,6 13,8 14,5 +4,1 %

Mexiko 4,1 4,1 4,3 +3,7 %

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

Brazílie 3,8 3,8 3,7 -0,3 %

Argentina 11,7 12,8 12,9 +6,3 %

Chile 9,3 9,5 10,6 +12,5 %

Kolumbie 2,0 2,0 2,0 +2,6 %

Uruguay 8,8 10,0 9,5 +4,6 %

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

EU 28 18,7 18,6 18,9 +0,6 %
Německo 25,1 23,9 24,1 +1,2 %
Francie* 26,6 26,5 26,5 0,0 %
Itálie* 21,5 21,7 21,8 +0,6 %
Nizozemsko* 21,7 22,0 24,4 +6,6 %
Polsko 18,6 18,9 19,1 +1,3 %
Dánsko 28,4 27,6 28,9 +1,2 %
Spojené království 11,6 11,7 11,8 +2,5 %
Irsko 6,8 6,8 6,8 0,0 %
Rakousko 22,9 22,2 22,5 -0,1 %
Španělsko* 9,0 8,9 8,9 -0,5 %
Česko 17,6 17,7 17,9 +1,7 %
Belgie 15,0 14,6 14,2 -1,9 %
Litva 17,5 20,6 20,8 +7,2 %
Finsko 26,8 25,9 25,7 -1,8 %
Maďarsko 13,3 13,5 13,3 -0,2 %
Švédsko 20,6 20,0 20,2 -0,3 %
Lotyšsko 19,1 20,0 20,2 +1,6 %
Estonsko 25,2 24,4 24,4 -1,2 %
Slovensko* 14,0 13,5 13,5 -1,7 %
Kypr* 26,3 26,3 26,3 0,0 %
Lucembursko 23,9 26,5 26,5 0,0 %
Ostatní* 13,3 13,8 14,6 +4,5 %

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

Egypt 4,3 4,8 4,9 +9,5 %
Jižní Afrika 1,9 1,9 1,9 +0,9 %
Zimbabwe 0,6 0,6 0,6 0,0 %

Asie

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

Turecko 7,8 8,0 8,7 +7,1 %
Japonsko 2,4 2,5 2,5 +3,1 %
Izrael 19,2 19,3 19,1 +0,4 %
Jižní Korea 2,8 3,1 3,0 +1,3 %
Čína 0,1 0,1 0,1 +21,9 %
Kazachstán 2,4 2,4 2,6 +4,1 %
Mongolsko 0,3 0,4 0,4 +28,3 %

Jižní Amerika

Severní a Střední Amerika

Afrika

Oceánie

Země 2016 2017 2018 Index 
2018/2016

Austrálie 12,8 13,5 14,0 +6,3 %

Nový Zéland 9,0 9,8 10,1 +6,9 %

Česko
17,9 kg

Spotřeba sýrů v roce 2018 (v kg na osobu)
Západní Evropa a USA vykazují stabilně nejvyšší světovou spotřebu 
sýrů, naproti tomu spotřeba sýrů v 3. zemích je velice nízká.

Země 
s nejvyšší 
spotřebou:

Řecko cca 31 kg
neofi ciálně

Dánsko
28,9 kg

Francie a Lucembursko
26,5 kg

Finsko
25,7 kg

Holandsko a Estonsko
24,4 kg

Německo
24,1 kg

Rakousko
22,2 kg

Itále
21,8 kg

Polsko
19,1 kg

Pro přehlednost doplňuji tabulky o spotřebách sýrů ve vybraných zemích světa, jak jsou zaznamenány v IDF statistikách:
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Zajímavosti o trhu sýrů 
v nejvýznamnějších sýrařských zemích

Spojené státy americké
Podle objemu výroby

jsou USA s produkcí 5,908 
mil. tun jednoznačně nej-
větším světovým výrobcem 
sýrů. Charakteristické pro 
zdejší průmysl je zejména jeho 
dynamický růst, a to 2,8 % 
meziročně v posledním desetiletí. S přihlédnutím k důsledné 
ochraně domácího trhu není dovoz sýrů do země nijak vysoký 
a představoval v roce 2018 pouhých 3,1 % domácí spotřeby. 
Vysoký není příliš ani vývoz sýrů, který činí pouhých 5,9 % 
z výroby. Exportními destinacemi jsou zejména Mexiko, dále 
pak Čína, Jižní Korea, Japonsko, ale také Austrálie.

Ve vyráběném sortimentu převažuje cheddar (40 % 
z celkové výroby), následuje mozzarella vyráběná zejména 
pro sektor gastronomie. Oblíbené jsou rovněž sýry s tvorbou 
ok (švýcarského typu) a sýry pasta filata (italského typu) 
s objemem produkce 22 %, americký „tvaroh“ Cottage cheese 
představuje asi 5 % zdejší výroby.

Sýry jsou v USA poměrně oblíbené a zkonzumuje se jich 
ročně 17,3 kg na osobu. Trend růstu spotřeby jde ruku v ruce 
s trendem růstu zdejší výroby.

Německo
Německo je druhým nej-

větším světovým a prvním nej-
větším evropským výrobcem 
sýrů. Vyrábí se zde 2,339 mil.
tun sýrů z kravského mléka, 
významná je také produk-
ce tavených sýrů, a to ve výši
186 tis. tun. Výroba má dlou-
hodobě vyrovnaný meziroční růst ve výši 1,5 %. Obli-
ba sýrů je vysoká, o čemž svědčí vysoká roční spotřeba přes 
24 kg na osobu. Sortiment je poměrně pestrý a je navíc 
obohacován dovozem sýrů z okolních zemí v objemu pře-
vyšujícím 800 tis. tun, což představuje téměř 27 % domácí 
spotřeby. Vývoz sýrů naopak tak výrazný není a činí pouhých 
6 % z výroby. Vývozními destinacemi jsou zejména ostatní 
evropské země.

Hlavními výrobními segmenty jsou čerstvé sýry (34 %), 
polotvrdé sýry holandského typu (33 %), sýry typu pasta fi lata 
(zejména průmyslová mozzarella pro gastronomii) (17 %), 
dále pak tvrdé sýry (9 %) a měkké sýry (7 %).

Francie
Francie je z pohledu 

objemu výroby sýrů sice až 
třetí zemí světa, nicméně 
se jedná o zemi odlišující se 
od dalších sýrařských zemí 
naprosto ve všech aspek-
tech. Se svoji průměrnou 
spotřebou sýrů na obyvatele 
(cca 26,5–27,5 kg) se řadí trvale mezi země s nejvyšší kon-
zumací sýrů. 96 % Francouzů konzumuje sýry zcela pravi-
delně, z toho 47 % Francouzů si je dopřává každý den. Cení 
si přitom chuti, rozmanitosti druhů a pravosti mnoha sýrů. 
Sýry mají u Francouzů vysoké renomé, jsou národem milo-
vány, respektovány a často dokonce oslavovány. Nabídka sýrů 
je naprosto nepřeberná a mnohé druhy mají i své regionální 

a sezónní alternativy. Není tedy divu, že se spotřebitelé, ale 
někdy i odborníci v tom širokém výběru stěží orientují. Na 
tomto místě je rovněž dobré připomenout proslulý výrok cha-
rismatického francouzského poválečného prezidenta, gene-
rála Charlese de Gaulle, o tom, jak „… je obtížné vládnout 
zemi, která má 258 druhů sýrů…“ . Podobný výrok vyslovil na 
počátku 2. světové války také britský premiér Winston Chur-
chill, který jím chtěl docílit všeobecnou britskou podporu pro 
Francii proti její nacistické okupaci. Tehdy řekl: „Žádná země 
vyrábějící 300 druhů sýrů nemůže přeci zemřít.“ Sýry jsou ve 
Francii jednoznačně součástí životního stylu francouzského 
národa.

Dnešní výroba sýrů (2018) představuje 1,725 mil. tun 
sýrů z kravského mléka, k tomu tu je ale dalších 107 tis. tun 
kozích sýrů a 64 tis. tun ovčích sýrů. Francie dále produkuje 
135 tis. tun sýrů tavených. I přes tyto objemy prožívá zdejší 
sýrařství v posledním desetiletí spíše recesi, což dokládá jen 
nepatrný meziroční růst výroby ve výši 0,2 %. Důvodem níz-
kého růstu výroby byly problémy související spíše s prvový-
robou mléka a jeho cenovou nestálostí.

I přes pestrost sortimentu se do Francie dostávají sýry 
z okolních evropských zemí, které země sama nevyrábí. Tento 
dovoz reprezentuje okolo 26 % domácí spotřeby. Francie ale 
má naopak co nabídnout světu a její export ve výši přes 370 tis.
tun představuje 40 % domácí produkce. 

Ve výrobním portfoliu jsou nejvíce zastoupeny emen-
tálské sýry (14 %), sýry s ušlechtilou plísní na povrchu, tedy 
Brie a Camembert (14 %), tvrdé sýry Comté a Cantal (5 %). 
Podobně jako v jiných zemích jsou velice populární pařené 
sýry (5 %) a Francie je také největším konzumentem rakletů 
(4 %).

Francie má dnes registrováno 45 sýrů nesoucích chrá-
něné označení původu a 9 sýrů s chráněným zeměpisným 
označením. Význam produkce těchto chráněných výrobků 
je obrovský. Tyto sýry totiž představují řemeslné a kulturní 
dědictví Francie a vypovídají o životním stylu francouzského 
národa. 

Význam chráněných sýrů s CHOP či CHZO je nedo-
zírný také v zaměstnanosti. Na jejich výrobě se totiž podílí 
45 000 farmářů a dalších 13 000 osob na sýrárnách a ve zra-
cích sklepích. Pro jejich výrobu se ve Francii využívá téměř 
10 % objemu kravského mléka z této země, 12,5 % celkové 
výroby kozího mléka, a dokonce 42 % mléka ovčího. 

Podle dostupných statistik tyto sýry konzumuje 92 %
Francouzů, kteří jich v průměru spotřebují asi 4,7 kg na hlavu, 
což je v podstatě pětina zdejší spotřeby sýrů. 

Ročně se ve Francii vyprodukuje sýrů a másel s chrá-
něným označením na 230 tis. tun, což představuje celkový 
obrat přibližně 1,8 miliardy eur ročně. Rovněž export uvede-
ných výrobků je nyní v objemu vyšším než 13 000 tun a fran-
couzské sýry a másla s chráněným označením původu putují 
opravdu do celého světa.

Itálie
Také tato středomořská 

země se v mnohém podobá 
Francii. V roce 2018 se zde vyro-
bilo 1,170 mil. tun sýrů z krav-
ského mléka, z nichž 16 %
tvořily extratvrdé sýry Grana 
Padano a 13 % Parmigiano 
Reggiano, a dále pak 5 % italská 
Gorgonzola. Bohužel také Itálie měla potíže s dostatkem 
mléčné suroviny, která se do země musí i dovážet, což potvr-
zuje jenom nízká meziroční míra růstu, konkrétně 0,3 % 
v posledním desetiletí. Dovoz sýrů do Itálie představuje 40 %
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domácí spotřeby, vývoz sýrů je pak jedním z významných 
komodit zahraničního obchodu. Exportuje se více než 
400 tis. tun sýrů, což představuje 36% podíl domácí výroby. 
Také Italové milují sýry a zkonzumují jich ročně okolo 22 kg 
na osobu.

Itálie je zemí s největším počtem sýrů s registrací chrá-
něného označení původu. Těchto sýrů zde je již 50, navíc jsou 
zde ještě 2 sýry s chráněným zeměpisným označením. Rozdíl 
oproti jiným sýrařským zemím však spočívá v celkovém 
objemu produkce těchto sýrů, který je okolo 470 tisíc tun, což 
je přibližně 44–45 % zdejší výroby. Spotřeba chráněných sýrů 
je v Itálii také vysoká, a to více než 10 kg na osobu a rok. Itálie 
je rovněž největším světovým exportérem sýrů s chráněným 
označením.

Sýry s chráněným označením původu 
a chráněným zeměpisným označením

Chráněné sýry mají nesmírný kulturní, obchodní, 
marketingový a hospodářský význam. V současné době je 
v Evropské unii z 20 zemí již zaregistrováno 190 sýrů s chrá-
něným označením původu (CHOP) a 49 sýrů s chráněným 
zeměpisným označením (CHZO). Další sýry jsou ve stavu 
administrativního projednávání (v „Offi cial Journal EU“ bylo 
nyní již zveřejněno 10 nových návrhů pro CHOP a 3 návrhy 
pro CHZO a probíhá jejich vypořádání). Dále jsou podány 
přihlášky dalších 16 návrhů pro CHOP a 8 pro CHZO, které 

Další z pohledu výše výroby významné sýrařské země Evropy přibližuje následující tabulka:

Nizozemsko Polsko Rusko Dánsko V. Británie Bělorusko Švýcarsko
Výroba 2018 
(tis. tun) 880 825 473 452 426 332 190

Ø meziroční růst 
2005–2019 +2,1 % +3,7 % +1,9 % +1,8 % +1,6 % +6,3 % +1,0 %

Ø spotřeba 2018 24,4 kg 19,1 kg 5,6 kg 28,9 kg 11,8 kg 13,5 kg 21,8 kg

Sortiment, 
poznámka

Polotvrdé sýry 
98 % výroby: 
Gouda 63 %, 
Eidam 35 %

54% tvaroh 
a čerstvé sýry, 
dále pak sýry 

polotvrdé 
a tvrdé

Obliba sýrů 
je velká, 

ale pro vyšší 
výrobu chybí 

dostatek 
suroviny

54 % 
polotvrdé, 

23 % čerstvé, 
18 % měkké 
a 5 % modré

71 % tvoří 
cheddar, 

18 % čerstvé 
a měkké sýry

Velký podíl 
vyráběných 

sýrů 
je exportován 

do Ruska

Největší podíl 
představují 

tvrdé horské 
sýry

Přehled významných producentů sýrů z dalších neevropských zemí uvádí následující tabulka:

Země Brazílie Turecko Argentina Kanada Mexiko Egypt Nový Zéland
Výroba 2018
(tis. tun) 755 753 579 443 419 395 385

Ø roční růst 
2005–2019 +3,3 % +9,6 % +2,7 % +2,8 % +8,6 % +5,0 % +2,5 %

Ø spotřeba 2018 3,7 kg 8,6 kg 12,9 kg 14,5 kg 4,3 kg 4,9 kg 10,1 kg

Převládající 
druhy sýrů

polotvrdé 
sýry

bílé sýry,
pařené sýry

polotvrdé 
sýry

cheddar
pařené 

sýry
bílé 
sýry

Cheddar

Bez zajímavosti není ani trh sýrů ve vybraných (nesýrařských) 
asijských zemích:

Japonsko Indie Čína
Výroba 2018
(tis. tun) 45 48 41

Ø roční růst 
2005–2019 +1,3 % + 15,5 % + 7,9 %

Ø spotřeba 2018 2,5 kg < 0,1 kg 0,1 kg

Evropská unie – počet registrací

Sýry s chráněným označením původu (PDO/CHOP) 

s chráněným zeměpisným označením (PGI/CHZO)

 Francie 45+9

 Itálie 50+2

 Španělsko 26+2

 Řecko 21+0

 Velká Británie 10+7

 Portugalsko 11+1

 Německo 6+3

 Slovensko 0+8

 Nizozemí 4+3

 Rakousko 6+0

 Polsko 3+2

 Slovinsko 4+0

 Dánsko 0+4

 Česko 0+3

 Litva 0+3

 Rumunsko 1+1

 Belgie 1+0

 Irsko 1+0

 Chorvatsko 1+0

 Švédsko 0+1

Registrovaný počet sýrů PDO/PGI

budou muset být nejprve zveřejněny v „Offi cial Journal EU“, 
než se přistoupí k jejich vypořádání napříč členskými zeměmi 
EU. 

Následující graf ilustruje rozložení již zaevidovaných sýrů 
s chráněným označením v zemích EU:

Podíl výroby těchto sýrů na celkové produkci sýrů EU 
představuje přibližně 10,5 %. Největší podíl ze své domácí 
výroby vykazuje Řecko, a to téměř 48 %, což představuje 
přibližně 100 tis. tun. Nejvýznamnějším sýrem s CHOP tu 
je sýra Feta. V Itálii je absolutní objem výroby sýrů s chrá-
něným označením ale zřejmě nejvyšší vůbec, a to 470 tis. 
tun, což představuje 44 % italské výroby sýrů. Ve Špa-
nělsku je tento podíl na celkové produkci sýrů 16 %, ve 
Francii 12 %, V Rakousku 7 %, ve Velké Británii a v Nizo-
zemsku asi 6–7 % a u nás v České republice to jsou ne-
celá 3 %.
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Trh sýrů v České republice

Výroba sýrů v České republice má za sebou velmi 
dlouhou historii a tradici započatou již v období 10. století, 
kam až sahají první zmínky o sýrech u nás. Výroba sýrů pak 
prošla několika historickými etapami, od primitivního lido-
vého sýrařství v domácnostech, malých farmách a salaších 
přes manufakturní výrobu na velkostatcích a zahájení prů-
myslové výroby sýrů na přelomu 19. a 20. století, následně 
přes složitou historickou etapu v období od 1. do konce 2. svě-
tové války a následnou socializaci zemědělství a průmyslu. 
Sýrařství současnosti je však již charakterizováno koncent-
rací výroby sýrů do velkých výrobních celků zpracovávajících 
velké objemy mléka, sýry jsou vyráběny ekonomicky o stan-
dardní jakosti a skutečně významného posunu doznala také 
šíře vyráběného sortimentu, ve kterém je možné nalézt téměř 
všechny druhy známých sýrů. Pozitivní dopad na současný 
stav měl bezesporu i vstup zahraničního kapitálu do českého 
mlékárenství, který s sebou přinesl moderní technologické 
a marketingové know-how.

Na následujícím obrázku je dokumentována výroba pří-
rodních a tavených sýrů (v tis. tunách) v letech 1950 až 2019. 
Je zde patrný trvalý růst výroby (v posledním desetiletí s mezi-
roční mírou růstu 1 %) při souběžném poklesu počtu průmy-
slových sýráren (od 140 na počátku šedesátých let minulého 
století po dnešních 27 kapacit). Odchylky od tohoto vývoje je 
možné vypozorovat zejména v roce 1993, kdy došlo k cenové 
liberalizaci, a tím náhlému poklesu koupěschopné poptávky, 
což se však v následujícím roce opět změnilo, neboť si spo-
třebitelé uvědomili, že sýry jsou skutečně jednou ze základ-
ních potravin. K dalšímu propadu pak došlo v roce 2004, kdy 
Česká republika přistoupila k Evropské unii a domácí český 
trh se záhy zaplnil obrovskou nabídkou z okolních evrop-
ských zemí. Tento tehdejší propad domácí výroby sýrů se 
postupně opět navrací k objemům před rokem 2004, i když 
silná konkurence z okolního světa zůstává nadále vysoká, což 
dokumentuje podíl dovozu sýrů na domácí spotřebě převyšu-
jící 51 %.

Z tabulky vpravo nahoře je patrná mírná recese výroby 
sýrů v loňském roce. Z údajů o zahraničním obchodu zná-
mých prozatím do konce listopadu lze vyčíst více méně sta-
bilní úroveň vývozu v porovnání s předchozím rokem, ale 
naopak poměrně výrazný další růst dovozů. Z těchto údajů 
pak lze dovodit očekávaný růst tuzemské spotřeby sýrů, 
na který však neměl vliv vývoj domácí produkce sýrů, ale 
naopak dovoz sýrů k nám. Konečné údaje o zahraničním 
obchodu a dosažené spotřebě budou k dispozici v měsíci 
březnu 2020.

Současný stav výroby sýrů a tvarohů v ČR a zahraničního 
obchodu se sýry v letech 2017–2019 dokumentuje následu-
jící tabulka:

Množství 
v tunách 2017 2018 2019 Rozdíl 

2019/2018
Výroba sýrů 
přírodních 94 375 96 870 96 419 -0,5 %

Výroba sýrů 
tavených 15 076 14 888 14 315 -3,8 %

Výroba tvarohů 38 923 38 028 37 893 -0,4 %

VÝROBA 
celkem 148 374 149 786 148 627 -0,7 %

Dovoz sýrů 95 732 96 496 95 666*

Export sýrů 54 356 56 516 51 364*

Domácí 
spotřeba sýrů 
a tvarohů 
(v kg na osobu) 
– celkem, v tom:
– přírodní sýry
– tavené sýry
– tvarohy

17,9 kg

11,3 kg
1,9 kg
4,7 kg

17,9 kg

11,6 kg
1,8 kg
4,5 kg

odhad 
cca 

18,5 kg

*   Dovoz a vývoz 2019: ke konci ledna 2020 jsou známy zatím 
pouze údaje za I–XI

Současné trendy ve světové výrobě sýrů

Co určuje současný vývoj světového sýrařství a jaké jsou 
nejvýznamnější spotřebitelské trendy, lze shrnout do několika 
následujících bodů:

–   Rostoucí střední třída v kombinaci s urbanizací jsou 
možná největší hybnou silou životního stylu – lidé se stě-
hují do měst, což s sebou přináší rušnější život, vyšší příjmy, 
potřebu pohodlí.

–   Zdraví a wellness – povědomí o dobrém zdraví se bude 
i nadále zvyšovat a demografické změny ve společnosti 
povedou také ke stárnutí populace – s tím ale budou spo-
jené i některé rizikové faktory, jako například nad váha 
a obezita.

–   Původ, udržitelnost a bezpečnost potravin – spotřebi-
telé budou mít větší zájem o ekologické produkty, jakož 
i o dobře známé značky s vysokým standardem bezpečnosti 
potravin. Již dnes je patrný vysoký zájem o výrobky typu 
„clean label“.

–   Vysoká kvalita výrobků nebude do budoucna pouhým 
požadavkem, ale nezbytnou podmínkou, která bude spo-
třebitelskou veřejností chápána jako úplná samozřej-
most.

–   Zodpovědné stravování – jídlo se stane více trendem 
a součástí životního stylu než jen pouhou potravou. Zájem 
bude o autentičnost výrobků, rozšiřovat se bude gastro-
nomie typu „slow food“, zvyšovat se bude zájem o tzv. „fair 
trade“ výrobky a do módy se bude dostávat i jakési „víken-
dové požitkářství“.

–   Inovační trendy typu: bez („free from“) – např. výrobky 
se sníženým obsahem laktózy, cukru, lepku, trans-mast-
ných kyselin, výrobky bez přídatných látek atd.

cenová 
liberalizace

Vývoj výroby přírodních a tavených sýrů v ČR 

v letech 1950–2019
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Spotřebitelé budou u výrobků vyžadovat čerstvost, svě-
žest, zdraví, bude je více zajímat původ – např. biovýrobky 
a výrobky s označením „clean label“ a výrobky bez použití 
přídatných látek. Bezlaktózové výrobky budou vyžadovány 
ve všech výrobkových skupinách sýrů, módní záležitostí se 
stávají také vysokoproteinové výrobky – např. tvarohy. Bez 
zajímavosti není ani fakt, že fermentovaný vysokoproteinový 
výrobek skyr, který se rozšířil po celé Evropě ze země svého 
původu Islandu, je zařazován zejména v severských zemích 
také do kategorie sýrů, což v těchto zemích ve statistikách 
uměle navyšuje tamní spotřebu sýrů (např. Island a Dánsko). 
Zákazníci budou u výrobků více poptávat nové a netradiční 
příchutě, které jsou v marketingových studiích označovány 
jako výrobky pro „dobrodružné spotřebitele“.

Velmi široce jsou stále více poptávány tzv. etnické potra-
viny, kterými v kategorii sýrů mohou být například napo-
dobeniny grilovacího sýra Halloumi, rozšířeného zejména 
na Kypru, v Řecku a v dalších blízkovýchodních zemích. 
Etnickým sýrem je ale i italská mozzarella používaná rovněž 
při přípravách pizzy, která se již dávno rozšířila po celém 
světě. Popularita pizzy posypané nejenom mozzarellou, ale 
dnes již jakýmkoliv sýrem, dala vzniku velkého průmyslu 
výroby předpřipravených pizz.

Lidé se budou více vracet také k tradičním výrobkům 
s vysokou kvalitou a autentičností. Přidanou hodnotu pro 
spotřebitele poskytnou zejména sýry s chráněným ozna-
čením, vysoce prozrálé (archivní sýry), ale také speciální, 
i když výrazně dražší afi nované sýry.

Novým typem výrobků v sýrařství se stanou různá malá 
„single“ balení nabízená například jako snacky pro kon-
zumaci na cestách (potraviny typu „to go“). Sýry ale také 
budou častou surovinou pro moderní gastronomii a fast 

food restaurace, ale také pro další potravinářské zpraco-
vání, například v pekárenském či masném průmyslu nebo při 
výrobě lahůdek.

Trvalým trendem, který započal již před několika lety, 
jsou pohodlné, tzv. convenience potraviny určené zejména 
pro moderního náročného spotřebitele, který chce mít vše 
snazší, který nemá čas a který tedy chce mít své potraviny při-
pravené doslova „na klíč“. Sem patří samozřejmě nejenom 
plátkování a strouhání sýrů, ale také nabídka různých cate-
ringových balení sýrů (kostičky na party, na saláty), sýrové 
omáčky a dresingy, sýry na smažení a grilování včetně kombi-
nace s dochucujícími přísadami apod.

Oblíbenými je dnes pořádání různých degustací sýrů 
spojených s párováním sýrů s vínem, pivem, ovocem, pečivem 
apod. Sýry se při nich tak stávají součástí „nového“ životního 
stylu a gastronomickým potěšením.

V neposledním řadě nesmíme zapomenout na skuteč-
nost, že se na trhu potravin objevuje stále více alternativních 
výrobků, a tedy i alternativ k sýrům. Může se jednat o spe-
ciální potraviny pro vegany, výrobky s vyloučením mléč-
ného tuku, resp. jeho nahrazení tukem rostlinným, nebo jen 
a pouze napodobeniny sýrů vyrobených zcela bez použití 
mléka. Zde samozřejmě nemůžeme mluvit o sýrech jako tako-
vých, nicméně musíme vzít na vědomí, že i toto je současný 
spotřebitelský trend a pro sýrařský průmysl jeden z vážných 
konkurentů. Smutná je v tomto případě pouze skutečnost, 
že se někteří výrobci těchto alternativ uchylují k záměr-
nému matení spotřebitelů používáním nesprávných označo-
vání, parazitováním na vyhrazených mlékařských termínech 
a často i nekalými marketingovými praktikami.

�
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www.akcr.cz

Působení Agrární komory:

v oblasti LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ

•     řeší obchodní spory pomocí nezávislého 

Rozhodčího soudu, který založila 

ve spolupráci s Hospodářskou 

komorou ČR 

•     připomínkuje návrhy právních norem 

a iniciuje jejich vypracování

•     organizuje odborné přednášky 

a semináře

v oblasti ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

•     má stálé zástupce při evropských 

strukturách v Bruselu

•     je členem COPA-COGECA 

(Výbor profesních zemědělských 

organizací v EU – Všeobecný výbor 

zemědělských družstevních organizací 

v EU)

•     je členem Farm Europe

•     je zastoupena v Ekonomickém a sociálním

výboru EU

•     navazuje a rozvíjí styky s komorami 

(nejvíc se zeměmi Visegrádské čtyřky),

•     pořádá mezinárodní konference 

a kongresy

v oblasti ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

•     spolupracuje se středními školami, univerzitami

•     pořádá semináře a vzdělávací akce

•     poskytuje poradenství

•     podílí se na projektu Národní soustava 

kvalifi kací, Národní soustava povolání 

a systému mistrovské zkoušky

•     vyvíjí kroky k realizaci inovací v zemědělství

v oblasti KOMUNIKACE

•     AK ČR informuje své členy pomocí 

e-mailových zpráv a vlastního 

internetového portálu www.akcr.cz 

•     v týdeníku Zemědělec na vlastní stránce, 

označené AGRObase, seznamuje 

čtenáře s aktuální situací v oblastech 

důležitých pro zemědělce

•     pravidelně vydává vlastní informační 

měsíčník AGRObase

•     spolupracuje s celou řadou médií, 

vydává vlastní stanoviska, poskytuje 

odborné a věcné komentáře

•     propaguje zemědělství, potravinářství 

a venkov prostřednictvím vlastních 

projektů a televizních cyklů

sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví 
a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, 

kteří obhospodařují téměř tři pětiny celkové výměry 
zemědělské půdy v ČR. 

Dále organizuje poradenství 
a poskytuje informační služby na celém území ČR.

Agrární komora ČR

A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R  J E  Z Ř Í Z E N A  Z Á K O N E M  č .  3 0 1 / 1 9 9 2  S b . 

O  H O S P O D Á Ř S K É  K O M O Ř E  Č R  A  A G R Á R N Í  K O M O Ř E  Č R , 

V E  Z N Ě N Í  Z Á K O N A  č .  1 2 1 / 1 9 9 3  S b .  A  V E  Z N Ě N Í  Z Á K O N A  č .  2 2 3 / 1 9 9 4  S b .
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. ZDENĚK JANDEJSEK, CSc., 
prezident Agrární komory České republiky 

  1. Vážený pane prezidente, stojíte v čele Agrární komory tři 
roky čili celé jedno volební období. Za tu dobu se vyrojila řada 
událostí, které buď přímo, nebo přeneseně zasáhly do života 
a chování zemědělců, ale i Komory. Hodnotíte-li zpětně toto 
celé Vaše funkční období, co se pod Vaším vedením povedlo 
a na co jste oprávněně hrdý? A na druhé straně, byl tam 
i v něčem neúspěch? 

Práce v nevládních organizacích je složitá v tom, že 
můžeme pouze navrhovat změny či nové podmínky zajiš-
ťující zvyšování výroby, zlepšování kvality výrobků nebo 
zlepšování podmínek péče o krajinu atd., ale vždy na konci 

rozhodují orgány státní moci. Ty v celé řadě případů nemusí 
rozhodnout v zájmu odvětví, ale často vychází z politických 
zájmů, či ze zájmů různých skupin obyvatelstva, které 
nemusí znát podstatu problému řešené věci. Je nutné 
objektivně konstatovat, že řada pozitivního se podařila, ale 
také v některých zásadních věcech se nám nepodařilo zájmy 
zemědělců prosadit podle našich představ. 

K tomu pozitivnímu řadím prosazení vratky spotřební 
daně u zelené nafty, což pomáhá zejména u speciální rostlinné 
výroby i u všech odvětví živočišné výroby. Velkým pozitivem je 
i snížení administrativní náročnosti přes normativy na půdu 
a velké dobytčí jednotky (VDJ) u živočišné výroby. Tím jsme 
se přiblížili k zemím staré EU 15 a udělali jsme malý krůček 
k přibližování se v podporách. 

Velmi důležitým krokem bylo v uplynulých třech letech 
řešení citlivých komodit a v rámci programu rozvoje venkova 
(PRV) u investičních podpor do živočišné výroby a speciálních 
komodit v rostlinné výrobě. V PRV je však ještě velké manko 
v řešení celé struktury a hlavně ve výši kofi nancování ze stát-
ního rozpočtu. Česká republika přispívá v rámci PRV 35 %, 
ale například Spolková republika Německo ze státního roz-
počtu 60 % a Rakousko až 100 %.

Velice pozitivně můžeme v posledních letech hodnotit 
řešení náhrad za škody způsobené mrazy u ovoce a zeleniny 
a škod způsobených suchem na plodinách v roce 2018, kde bylo 
ze škod v objemu větším než 4 mld. Kč vyplaceno 2 mld. Kč. 

V neposlední řadě se podařilo notifikovat v Bruselu 
několik podpůrných schémat v rámci národních dotací, a to 
v titulech 8, 20 a 9. Jedná se o mléko, vepřové maso, drůbeží 
maso a od března 2020 budou rozšířeny o hovězí maso. Cer-
tifi kovaný je též systém QCZ na mléko a probíhá certifi kace 
QCZ na vepřové a drůbeží maso. Na tyto notifi kované pod-
pory bylo vyplaceno z národních zdrojů za rok 2018 3,9 mld. 
Kč a 3,9 mld. Kč za rok 2019. V letošním roce se předpokládá 
vyplacení obdobné částky kolem 4 mld. Kč. Je to výsledek naší 
velmi dobré komunikace s ministerstvem zemědělství a jeho 
zájmů řešit zatím velmi nevyvážené podpory z národních 
zdrojů u nás a státech EU 15. 

Tam, kde máme ještě velký dluh, je zatím neprosazení 
účinného zákona o významné tržní síle, kde nejslabší článek 
(zemědělská prvovýroba) ve výrobkové vertikále není účinně 
ochráněn, a tím dochází k nízké soběstačnosti a vyklizení 
trhu s potravinářským sortimentem ve prospěch zemí vlastní-
cích maloobchodní prodej. Pokud se nepodaří vyřešit účinně 
vyváženost celé vertikály, tedy vztah prvovýroba x zpraco-
vání x maloobchodní prodej, nezmění se úroveň soběstač-
nosti, ale hlavně vyklidíme zemědělsko-potravinářský trh 
dovozcům potravin a záporné agrární saldo se bude dále pro-
hlubovat (rok 2019 – záporné saldo přibližně 40 mld. Kč). 

Druhým nevyřešeným úkolem je prosazení odpovídají-
cího zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Jsme 
jednou z posledních zemí v Evropě s dobrou kvalitou země-
dělské půdy, která své národní bohatství nechrání a půda je 
z velké části v rukou spekulativního kapitálu. 

2. Jste nejen vrcholným představitelem našich zemědělců, ale 
především významným a úspěšným podnikatelem v zeměděl-
ství a potravinářské výrobě a obchodu. Jak se dala skloubit 
tato Vaše činnost a aktivita s prací pro Komoru, když 
vycházím z toho, že funkce prezidenta je časově a věcně velmi 
náročná a téměř nezastupitelná? 

Velice trefná otázka k mé činnosti. Z pohledu časové 
náročnosti se tyto aktivity jen složitě zabezpečují, vyžaduje 
to velkou součinnost spolupracujících na AK ČR a samostat-
nost a velmi slušnou kvalitu managementu společností, které 
spoluřídím. Samozřejmě dlouhodobě je tento souběh funkcí 
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těžko zvladatelný, a proto i z důvodu věku a zdravotních indis-
pozic nepředpokládám ucházet se o další mandát ve funkci 
prezidenta AK ČR.

Z pohledu vhodnosti tyto činnosti na sebe velmi pozitivně 
navazují, kdo jiný by měl znát lépe potřeby zemědělských pod-
niků a jejich odvětví v rostlinné a živočišné výrobě než ten, kdo 
celý život v zemědělství pracoval, podniky řídí a spoluvlastní. 
Kdo jiný by měl znát potřeby potravinářských podniků, jejich 
cenotvorbu, jejich nároky na kvalitu, organizaci obchodu, než 
ten, kdo má praxi 42 let. Dlouhodobá praxe, relativně slušné 
výsledky jak v podnicích zemědělské prvovýroby, tak zpraco-
vání mně dopomohly k provozním znalostem, které mohou 
řešení potřeb zemědělců vydatně prospět. Neskromně musím 
konstatovat, že skloubením znalostí z prvovýroby, zpracování 
i obchodu a nyní i zájmů státní správy, výkonné moci a hlavně 
skutečných zájmů orgánu EU mohu při vedení Agrární 
komory velmi pozitivně využít. 

Praxe v zemědělském podniku by měla být podmínkou 
pro obsazování míst v institucích našeho typu, ale i na odbor-
ných místech na ministerstvech a dalších úřadech, které roz-
hodují nebo nastavují podmínky pro zemědělství. 

Musím konstatovat, že nekompetentnost a neodbornost 
mnohých našich úředníků v uplynulých 30 letech svobod-
ného podnikání způsobila současný stav našeho zemědělství 
z pohledu soběstačnosti a směřování zemědělství vůbec. Při 
komunikaci s úředníky a zemědělskou praxí vidím propastné 
vztahy, podnikatel v zemědělství přes nesmyslný systém růz-
ných nařízení, vyhlášek a kontrol je přímo dehonestován ve 
svém oboru a místo aby spolupracoval a navrhoval ta nej-
správnější řešení z pohledu praxe, je považován za protivníka 
místo spolupracovníka. 

Na opačné straně často sedí úředník, který ve většině 
případů nemá ani tušení o odbornosti a zásadách podnikání, 
protože do úřadu přišel přímo ze školy a svou práci koncen-
truje na splnění zákona, vyhlášky či nařízení. Žádný řídící 
pracovník s odbornou náplní by neměl bez 5 až 10leté praxe 
v oboru dostat místo, které praxi vyžaduje (těch je ale 80 %). 
Trápí se pak úředník i podnikatel v zemědělství a výsledkem je 
v průměru jenom cca 50% soběstačnost v potravinách. Dovoz 
potravin ze Španělska, Turecka, Brazílie a dalších zemí při-
náší obrovskou uhlíkovou stopu, kterou tolik kritizujeme. 
A viníkem je kdo?

3. Jaký je rozdíl v charakteru práce vést fi rmu a vést Agrární 
komoru ČR? Dá se Komora řídit stejným stylem jako fi rma? 
V čem jsou největší rozdíly? Střet zájmů je nyní dost skloňo-
vaným pojmem při hodnocení práce vysoce postavených osob-
ností. Může se dostat do střetu zájmů i prezident Agrární 
komory?

Organizování firmy a organizování Agrární komory 
jsou dvě rozličné věci a důvod je jednoduchý. Ve fi rmě reali-
zuje ten, kdo ji řídí, vlastní představy a všechny jeho rozhod-
nutí vedou k tomu, aby fi rma prosperovala a aby se současně 
rozvíjela tak, aby byla zajištěna její konkurenceschopnost. 
Na Agrární komoře není cíl nastavený jednotlivcem, to je nej-
důležitější. Cíle jsou stanovené tak, aby respektovaly zájmy 
řady odvětví, řady skupin, a to všechno je nutné sladit. Nutné 
je ale konstatovat, že práce a zkušenosti v podniku jsou ele-
mentárním základem k tomu, aby řízení Agrární komory 
přinášelo prospěch běžným zemědělcům či potravinářům. 
Jen praktické zkušenosti vytvářejí jasnou vizi, co musí 
Agrární komora prosazovat. To neplatí jenom pro Agrární 
komoru, ale platí to pro všechny vládní i nevládní organi-
zace. Pokud tomu tak není, nejsou skutečné potřeby země-
dělců v zemědělské politice prosazovány. V těchto funkcích 
by měli být vždy lidé, kteří mají vědomosti a zkušenosti, které 
povedou k prosperitě ať už v zemědělství, či jiných sektorech. 
Je třeba nastavit pravidla, která umožní rozvoj všech sektorů 
a zajistí jejich prosperitu. 

Střet zájmů se stává v poslední době moderním 
tématem. A musím říct, že mě někdy udivuje, jak se využívá 
dvojí metr. U některých eurokomisařů či vysoce postave-
ných bruselských úředníků, kteří přímo ovlivňují přípravu 
nařízení, ale i rozpočet pro jednotlivé odvětví, nebo dokonce 
navrhují výši dotací z Evropského rozpočtu pro svoji zemi 
i odvětví, se o střetu zájmu vůbec nemluví (příkladem může 
být informace, jak bývalý eurokomisař pro zemědělství pro-
sazoval mimořádnou dotaci pro chovatele v Irsku a zároveň 
sám hospodařil). Ke střetu zájmů prezidenta Agrární komory 
nemůže dojít, protože Agrární komora je nevládní organi-
zace, která dává pouze návrhy a připomínky například k pří-
pravě zákona, k nastavení vyhlášek, k podmínkám čerpání 
dotací a snaží se prosazovat zájmy členů ve prospěch roz-
voje zemědělství v České republice. Vždy o veškerých skuteč-
nostech, které by mohly ovlivňovat podmínky pro samotné 
hospodaření, mají v rukou zákonodárné a výkonné orgány. 
Prezident Agrární komory nemá žádnou možnost svou čin-
ností přivodit střet zájmu. Jak už jsem uvedl v úvodu, je před-
ností, když funkci prezidenta vykonává člověk, který má nejen 
vzdělání v daném oboru, ale i praktické zkušenosti z vedení 
podniku, protože dokáže reálně zhodnotit vliv nastavených 
pravidel a opatření v praxi. 

4. Do sféry Agrární komory patří vedle zemědělství také 
i lesní a vodní hospodářství. V jaké kondici se podle Vás 
nachází jednotlivá tato odvětví našeho hospodářství? 
Zemědělství je na tom určitě dobře, když podle ekonomic-
kých výsledků bylo v loňském roce dosaženo nárůstu tržeb 
o 9 mld. Kč v porovnání s předchozím rokem. Jak tedy hod-
notíte stav našeho současného zemědělství? A co i naše lesy 
a voda? 

V posledních letech je zemědělská a potravinářská 
výroba výrazně dehonestována. Význam tohoto sektoru jak 
z pohledu produkce potravin, tak z pohledu biodiverzity je 
značně podceňován. Je pravdou, že v uplynulých 70 letech 
bylo špatně organizované zemědělství, nejprve násilnou 
kolektivizací, kde živočišná výroba byla pouze koncentro-
vána, ale dochází k minimálnímu růstu produktivity práce. 
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Přes řadu negativ byla zajištěna soběstačnost v rostlinné 
i živočišné výrobě. Chybějí pouze nejnovější technologie, 
osiva či genetika a podobně. 

Po roce 1990 jsme nedokázali využít obrovskou výhodu 
z rozsahu (velké podniky a koncentrované stavby v živočišné 
výrobě) a politická rozhodnutí nevedla k nastavení motivač-
ních pravidel k využití technického rozvoje země, již dostup-
ného z celého světa, naopak došlo k nastavení podmínek 
k maximální extenzitě a útlumu živočišné výroby. K rušení 
hlavně živočišných výrob výrazně přispěla zejména likvidace 
obchodních dohod uzavřených v dobách končícího socia-
lismu, a tím vyráběná živočišná produkce neměla uplatnění 
na starých trzích v socialistických zemích. Z důvodu nemož-
ného umístění na jiných trzích došlo k tak výraznému poklesu 
cen komodit, že nedosahovaly ani 30 % reálných nákladů 
(např. ceny krav 9 Kč za 1 kg živé váhy, ceny býků 13 Kč za 
1 kg živé váhy). 

Tabulka č. 1   Hrubá zemědělská produkce ČR ve stálých 
cenách v mld. Kč

Rok 1936 1990 2018 2018/1990 v %
Cena v mld. Kč 80 946 106 143 73 667 69,4

Výsledky ukazují na nezodpovědné řízení zemědělské 
výroby za uplynulých 30 let naší vládní garniturou, která se 
držela hesla „není třeba potraviny vyrábět, vše si můžeme 
dovézt“. Zapomnělo se však na výrobní a hygienické stan-
dardy používané u nás, zakázané chemické látky a uhlíkovou 
stopu, stáří a kvalitu dováženého zboží, které dnes intenzivně 
řešíme. Přes téměř destrukci českého zemědělství je současná 
soběstačnost v České republice následující: 

– mléko 88–90 %
– vejce 54–60 %
– drůbeží maso 54–64 %
– vepřové 36–38 %

V hovězím mase jsme soběstační, ale spotřeba klesla 
z 23,5 kg v roce 1989 na 7,8 kg v roce 2018 na obyvatele za rok. 
Stav soběstačnosti je vzhledem k nesmyslně nastaveným pod-
porám EU, které neřeší vyváženost mezi živočišnou a rost-
linnou výrobou, ještě funkční a řešitelný. Je sanován velmi 
dobrými výsledky řady podniků, které přes vyšší zadluženost, 
vzniklou z udržení živočišné výroby, dosahují nadprůměrné 
výsledky v užitkovosti a reprodukčních parametrech, kterými 
se stát řadí jak ve výrobě mléka, tak u vepřového a drůbežího 
masa mezi nejlepší země v EU 28. 

Časté diskuze o produkci skleníkových plynů v Evropě 
živočišnou výrobou a potřebě jejich snížení u všech členských 
státu EU 28 vyvolává úsměv. To proto, že v jednotlivých 
zemích je obrovský rozdíl v zatížení zvířat na 100 ha země-
dělské půdy. Konkrétně Spolková republika Německo produ-
kuje na 100 ha zemědělské půdy 2,3x více mléka a užitkovost 
má nižší než Česká republika, 5,3x více vepřového masa 
a 3,4x více hovězího masa a je zemí exportní ve všech komo-
ditách, například u vepřového masa vyváží kolem 20 % své 
produkce.

Holandsko produkuje na 100 ha zemědělské půdy 9,1x 
více mléka, 11,1x více vepřového masa a 9,9x více hovězího 
masa oproti České republice. V uvedených komoditách tyto 
země vyváží více, než spotřebují vlastním obyvatelstvem. Tato 
obrovská intenzita je realizována jen a pouze z ekonomických 
důvodů. 

Velice jednoduché srovnání ukazuje na to, že není odů-
vodnitelné v České republice redukovat stavy hospodářských 
zvířat, ale naopak posilovat živočišnou výrobu a spotřebovat 

produkci tam, kde se vyrábí, a tím zvyšovat čerstvost, kvalitu, 
a hlavně snižovat logistiku, kde při velkých vzdálenostech je 
uhlíková stopa obrovská. 

Co se týče vody, je to jeden ze základních atributů exi-
stence lidstva. Bez vody bychom jako lidstvo přežili jenom 
několik dní. Takže naše činnost musí směřovat k tomu, aby 
bylo dostatek vody v půdě. Organika zadržuje vodu v půdě. 
Příkladem je studie z Dánska, která uvádí, že při optimálním 
stavu půdy dokáže zadržet půda více vody, než máme ve 
všech řekách, jezerech a přehradách. Je proto nutné starat se 
o půdu s péčí řádného hospodáře. Česká republika je v pod-
statě střecha Evropy, veškerá voda však odtéká z České repub-
liky. Naší povinností je tuto vodu zadržet, tj. zamezit odtoku, 
a využívat ji nejen pro lidskou spotřebu, ale pro zeměděl-
ství, které se musí stát prioritou v zajištění vlastních potra-
vinářských výrobků. Pokud dokážeme zregulovat a propojit 
naše toky a využít vodu z Dunaje v měsících květen a červen, 
můžeme obnovit tradice zelinářství, ovocnářství, a hlavně 
v produkci ranných druhů ovoce a zeleniny. V těchto sekto-
rech dovážíme nejvíce zboží, které nám zanechává uhlíkovou 
stopu, a ještě nemáme přehled o kvalitě dovážené produkce 
z pohledu využití přípravků na ochranu rostlin, průmyslo-
vých hnojiv apod. Je nutné zdůraznit, že jde o druhy zeleniny 
a ovoce, které si dokážeme vypěstovat doma. Pokud bude 
k dispozici dostatek vody, tj. možnost vybudování efektiv-
ních závlah, budeme mít k dispozici nejenom kvalitní pro-
dukty, ale i produkty zdravotně nezávadné, protože máme 
přehled o podmínkách, v jakých jsou pěstovány. 

5. Rostlinná výroba je zemědělský fundament. Rozsah rost-
linné produkce, tedy využívání půdy k zemědělské výrobě, se 
však neustále snižuje a začalo to být trvalým trendem. Jak 
je na tom naše rostlinná produkce podle Vašeho hodnocení 
a jak hodnotíte její dosavadní vývoj v posledních letech, ale 
i její současný stav? A co je nutné udělat pro to, aby nám 
vůbec nějaká půda na zemědělskou výrobu zbyla, když sta-
víme dálnice, nové průmyslové areály a rozšiřujeme obce na 
nejúrodnějších půdách naší země? A co struktura rostlinné 
produkce? Soběstačnost ve výrobě potravin už léta nikoho 
netrápí, co s tím? 

Výměra orné půdy z 3,825 mil. ha v roce 1936 a 3,278 mil.
ha v roce 1990 klesla na 2,46 mil. ha v roce 2019 a zelení akti-
visté mluví o potřebě zatravňování a tvorbě zelených remízků. 
Máme rozlohu 7,88 mil. ha a orná půda představuje z naší 
rozlohy jenom 31,1 %. Máme tedy lesů, luk, vod a dalších kra-
jinných prvků včetně městských sídel a obcí téměř 70 %. Který 
stát s obdobným reliéfem má lepší podmínky pro život zvířat, 
ptáků a dalších živočichů? Proto je na čase a bezpodmínečně 
nutné organizovat intenzivní zemědělskou výrobu tak, aby 
uživila národ a současně zajišťovala dostatečnou úroveň péče 
o krajinu. 

Tabulka č. 2  Osevné plochy zemědělských plodin v tis. ha 
(ovoce, zelenina v tis. tun)

Rok 1936 1989 2018 2018/1989 
v %

Obilniny 2219 1670 1339 80,2
Brambory 
vč. škrobu

507 115 22 19,1

Cukrovka 148 127 59 46,4

Ovoce 416 590 188 (2015) 31

Zelenina 253 (1945) 574 247 (2015) 43

Situace v rostlinné výrobě je složitá, zde došlo k redukci 
plodin náročných na pracovní sílu s vysokou produkcí na 
hektar (vysokou přidanou hodnotou), jako jsou brambory, 
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zelenina a ovoce. Je velmi smutné dovážet brambory z Egypta, 
Alžírska, Turecka, když naše země byla exportérem a dová-
žela pouze rané brambory. Nedokázat si vyrobit na našich 
úrodných půdách kolem řek dostatek běžné zeleniny a ovoce 
je až trestuhodné, vždyť sklizeň zeleniny je v současné době 
oproti roku 2000 u jednotlivých druhů:

– petržel na 16 %,
– zelí na 32 %,
– kedluben na 25 %,
– okurky na 26 %,
– kapusta na 9 %,
– rajčata na 27 %.

Květák ofi ciálně neprodukujeme vůbec a česnek pouze 
na 10 %. U ovoce není situace o moc veselejší. Ve srovnání 
s rokem 2000 je současná produkce na následující úrovni: 

– jablka na 38 %,
– švestky na 33%,
– hrušky na 15 %,
– třešně na 18 %,
– broskve na 10 %,
– rybíz na 10 %,
– merunky na 31 %,
– angrešt na 1 %.

Zatímco obilovin spotřebováváme ve výši 50 až 60 % 
produkce do potravin a krmiv, zbytek, tj. 3 až 4 mil. tun, vyvá-
žíme. V současné době se nízkou produkcí hnoje na většině 
našich půd vytváří nedostatek fosforu (nutného ke kvetení 
a zrání), který pak dovážíme za vysoké ceny z Jižní Ameriky, 
Alžírska a Dálného východu. Pokud by bylo obilí spotřebo-
vané v živočišné výrobě, nebylo by nutné fosfor v tak velké 
míře dovážet a značná část by byla zajišťována z drůbežího 
a vepřového hnoje. 

Zemědělská půda je naše národní bohatství a základním 
výrobním prostředkem k zajištění potravin. Proto musíme 
zemědělskou půdu zúrodňovat a to zajistíme jen hospoda-
řením na ní, s vyváženou živočišnou výrobou, ne jako v sou-
časné době, kdy živočišná výroba je několikanásobně nižší na 
100 ha zemědělské půdy než v zemích EU15. Tím nám chybí 
organická hmota v půdě a zadržování vody v půdě nefunguje. 
Trvale mluvíme o zatravňovaní, ale je třeba si uvědomit, že 
v současné době je pouze 31,1 % orné půdy z celkové rozlohy 
země, a to v žádné zemi s obdobným reliéfem není. Narostlá 
travní hmota je místo využití v živočišné výrobě mulčována. 
Musíme zabránit záborům nejkvalitnější zemědělské půdy 
pro výstavbu průmyslových hal a skladů, je to zvrhlost a uka-
zuje to na úroveň předešlých vlád. A o cenách, za které byla 
nejlepší zemědělská půda vykupována, je lépe ani nehovořit, 
vedlo by to k řadě spekulací. Je nezbytné nastavit zákonem 
zákaz využívání nejlepších černozemních půd k výstavbě 
a u kvalitních zemědělských půd nastavit ceny za odnětí  ze 
zemědělského půdního fondu na úrovni 3 až 5 krát vyšší, než 
jsou v současné době. Je dostatek zchátralých areálů po zkra-
chovalých podnicích a ostatních ploch včetně méně kvalitních 
zemědělských půd. 

Jak už jsem se zmínil, téměř všichni mluví o nedostatku 
vody v půdě, ale převážná většina parkovišť a odstavných 
ploch kolem supermarketů a výrobních či skladovacích hal 
je vybetonována či vyasfaltována. V zákonu o povolování 
staveb je nutné ihned řešit povinnost stavět vodopropustné 
plochy u velkých a větších staveb. Musíme řešit erozi a vsa-
kování vody do půdy moderním hospodařením na bázi pre-
cizního zemědělství, nikoliv nesmyslným zatravňováním, 

které vede k nulové produkci a minimálnímu zasakování 
vody do půdního profi lu. Je důležité zákonem zabránit spe-
kulativním nákupům půdy, což zvyšuje cenu a nájem půdy 
pro řádné hospodáře, a tím dochází k snižování konkurence-
schopnosti českých zemědělců (v úrodné Francii je průměrná 
cena zemědělské půdy cca 170 tis. Kč na hektar, v České 
republice přibližně 245 tisíc Kč na hektar zemědělské půdy. 
Dále je nezbytné podpory na plochu podmínit chovem hos-
podářských zvířat k tvorbě organické hmoty v půdě a zvy-
šovat úrodnost půdy a na většině ploch nastavit pravidelné 
vápnění k snižování kyselosti půd. Počet velkých dobytčích 
jednotek na jeden hektar zemdělské půdy by se měl pohybovat 
od 0,6 do 0,8 (v současné době je cca 0,38 VDJ/ha zemědělské 
půdy). Tato výše zatížení na hektar zemědělské půdy by měla 
být podmínkou k vyplácení podpor na plochu (I. pilíř). Podle 
mého názoru by se měla nastavit pravidla kontrol řádného 
hospodáře na půdě, kde by se dělaly pravidelné rozbory půd 
na jednotlivých honech, kontrola humusu a huminových 
kyselin v půdě včetně aktuální kyselosti půd, rozbory obsahu 
fosforu, draslíku a dalších prvků, které rozhodují o úrodnosti 
půd a následně o dosahovaném výnosu veškerých plodin. 
Výsledky těchto rozborů porovnat se stavem půd v roce 1990, 
případné zhoršování úrodnosti půd pak promítnout do vyplá-
cení všech dotací. Aby na zemědělskou výrobu byla k dispo-
zici zemědělská půda, je nutné zákonem nastavit podmínky 
koupě a prodeje zemědělské půdy (mimo severských států, 
kde zemědělská půda není tak kvalitní, mají téměř všechny 
státy EU tyto podmínky upraveny). Zemědělská půda je 
národní bohatství, nikoliv běžná nemovitost, kde může 
volně vstoupit spekulativní kapitál. Zemědělskou půdu by 
měly nabývat fyzické či právnické osoby, které na ní hospo-
daří s péčí řádného hospodáře, akcionáři společností stejně 
jako podílníci ve společnostech či členové orgánů v zeměděl-
ských společnostech apod. Stejně tak je nutné upravit stano-
vení minimální doby nájmu nejméně na sedm let (nemůže 
se každý rok měnit nájemce). Do půdy je nutné investovat, 
což předpokládá organické hnojení k zvyšování či udržování 
stálého procenta humusu v půdě, vápnění, udržení potřebné 
kyselosti půd atd. 

Co se týče soběstačnosti, je nutné zvýšení soběstačnosti 
na úroveň 70 až 90 % podle jednotlivých komodit, a to zejména 
využitím produkce obilí k živočišné výrobě, ve které je sobě-
stačnost jedna z nejnižších. Obilí nelze vyvážet jako surovinu 
a značný nedostatek fosforu řešit drahými nákupy. Fosfor je 
nutné do půdy vracet v hnojení statkovými hnojivy (chlévská 
mrva, kejda, drůbeží podestýlka, komposty), bez jejich pro-
dukce hospodářskými zvířaty nemůžeme naplnit potřebu 
organické hmoty jen zaoráváním rostlinných zbytků. S oka-
mžitou platností přijmout zákaz výroby slaměných a sen-
ných granulí ke spalování v kotelnách doma i v zahraničí. Jak 
jsem již uvedl, v produkci zeleniny, ovoce a raných brambor je 
nutné vytvořit podmínky k investování do zavlažovacích sys-
témů, výstavby skladů a do zakládání trvalých porostů (sady, 
vinice atd.). Nejúrodnější půdy v povodí řek jsou zavlažované 
minimálně, produkce ovoce, zeleniny a brambor se pohybuje 
kolem 30 % národní spotřeby; tyto komodity dovážíme ze 
zemí, kde neznáme, jaké jsou používány chemické ochranné 
prostředky, hnojení a logistikou navyšujeme uhlíkovou stopu 
atd. Je nutné podpory směrovat do průměrných a nadprůměr-
ných podniků a každá vložená koruna musí zvýšit výkonnost 
a současně udržet dobrý stav krajiny. Voda se zadrží v půdě, 
jen pokud se na ní hospodaří. 

6. Přejděme nyní k živočišné výrobě. Obecný pohled na ni 
obvykle podléhá zjednodušení, že zemědělci na ni rádi zapo-
mněli, když dotační politika EU saturuje převážně rostlinnou 
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produkci. Jak to vidíte Vy? A jak jsme na tom v jednotlivých 
komoditních oblastech živočišné výroby a co je podle Vás 
nutné udělat pro to, aby se největší rozpory, zejména nízká 
výroba vepřového masa, dostaly do optimálních čísel? Nebo 
už jsou na toto téma rozdány karty tak, že je návrat ke zvýšení 
produkce jenom zbožné přání? 

Současný neutěšený stav zejména v živočišné výrobě 
je způsoben nevhodnými politickými rozhodnutími. Většina 
neprofesionálů na místech kormidelníků českého zemědělství 
bez odborných znalostí, bez úspěšných výsledků prokázaných 
praxí, vedla naše zemědělství k velmi smutným výsledkům. 
Živočišná výroba dosáhla následující úrovně:

Tabulka č. 3 Stavy hospodářských zvířat v tis. ks
Rok 1936 1989 2018 2018/1989 v %

Dojnice 1805 1247 360 28,8

Skot celkem 3298 3481 1415 40,6

Prasnice 330 312 90 28,9

Prasata celkem 2462 4799 1544 32,2

Výše uvedená nesmyslná redukce stavů hospodářských 
zvířat je hlavní příčinou nedostatečného zadržování vody 
v půdě. Pokud dojde k vyváženému hospodaření, tj. k dodr-
žování zemědělských soustav, opětovně se začne pěstovat ve 
výrazné míře jetel, vojtěška, hrách, bob a další plodiny a pak 
půda bude mít dostatek organické hmoty, drobtovitou struk-
turu apod. Při optimálním stavu půdy dokážeme zadržet 
v půdě více vody, než máme ve všech řekách, jezerech a pře-
hradách (to uvádí i Dánská studie o stavu zemědělské půdy). 
Někde až úplný výpadek hospodářských zvířat na jednotli-
vých hospodářstvích a prodej slámy na palivové granule 
vede ke ztrátě humusu, k okyselování půd, likvidaci drobto-
vité struktury, minimální jímavosti vody a hlavně ke zvýšené 
potřebě průmyslových hnojiv. 

Zdvojnásobení počtu hospodářských zvířat by naplnilo 
stavy hospodářských zvířat na cca 60 % roku 1990 a pomohlo 
by zajistit vyváženost rostlinné a živočišné výroby. Zemědělci 
by do půdy zapracovávali dvojnásobné množství organické 
hmoty, hnoje, kejdy, močůvky. Zároveň by se do osevných 
postupů automaticky vrátilo pěstování motýlokvětých rostlin 
k výživě zvířat (jak už bylo zmíněno), které poutají vzdušný 
dusík, a tak nahradí velkou část používaných průmyslových 
hnojiv a samozřejmě zvýší jímavost vody v půdě. Jde o opat-
ření, která jsou reálná a přinesou výsledky. 

7. Náš potravinářský průmysl prodělal za posledních třicet 
let velkou změnu. I když byl tento vývoj dost živelný, napřed 
náš trh a pak ten celoevropský, úrovni potravinářské výroby 
to velice prospělo. Jak vidíte a jak hodnotíte náš současný 
potravinářský průmysl Vy a kde vidíte největší jeho sílu 
a pozitiva? A na druhé straně, co by mělo být jinak a mělo být 
předmětem řešení k nápravě?

 Pro podporu českých potravin je nutné sjednotit zna-
čení potravin českou státní vlajkou na viditelné straně pro 
spotřebitele. Pokud má potravina českou státní vlajku, 
musí být ze 100 % české suroviny (mimo koření a obalu). 
Jakékoliv výjimky či úlevy přinesou jen manipulace, podvody 
a nepomohou výrobcům, zpracovatelům českých surovin ani 
spotřebitelům. Současná praxe, kdy jsou výrobky pouze zaba-
leny v České republice, dává možnost uvádět na obalu tvr-
zení, že se jedná o český výrobek, ale na špatně viditelném 
místě, a ještě miniaturními písmeny se dozvíme o skutečném 
původu suroviny. Jde o zbytečné matení spotřebitele. Na 
vrchní straně například masného výrobku je nutné uvést, 
kde bylo zvíře narozeno, kde odchováno, kde poraženo, kde 

bylo zboží zpracováno a zabaleno. Spotřebitel pak může pre-
ferovat region a chovatele, od kterého pochází surovina pro 
výrobu konečného výrobku. 

Je současně nezbytné oddělit v regálech české výrobky, se 
100% českou surovinou, aby měl zákazník přehled a neztrácel 
čas a obchodníci si nehráli na schovávanou, jak to v současné 
době je u velké části potravinářských výrobků. 

U českých potravin je nutné vidět hygienickou kont-
rolu celé vertikály, která zabezpečuje zdravotní bezpečnost 
a hlavně čerstvost zboží a minimální uhlíkovou stopu. Kon-
trola českých potravin je jedna z nejdůslednějších na světě. 

Je nutná podpora nákupu inovativních technologií 
z investic II. pilíře Společné zemědělské politiky. Takzvaný 
druhý pilíř, tedy program rozvoje venkova, je tvořen z pro-
středků EU a z kofi nancování státem. V současném období 
je kofi nancování českým státem ve výši 35 % (v některých 
státech EU 15 je to až 100 %, jako například Rakousko, 
a téměř 60 % Spolková republika Německo a Holandsko). 
Tento pilíř by měl doznat strukturálních změn ve prospěch 
investic, které zajistí trvalé zvyšování produktivity práce, 
a technická úroveň výroby potravin bude odpovídat nejno-
vějším světovým trendům. Jen uvedený směr v potravinář-
ském průmyslu zajistí konkurenceschopnost v tuzemsku 
i v zahraničí. 

Dále je důležitá podpora produkce QCZ potravin (jedná 
se o výrobu kvalitních potravin z certifi kovaného zboží). Jde 
o garanci, že se používají krmiva z domácí produkce, které 
jsou pod kontrolou (rostlinolékaři, osiváři, veterináři atd.). 
Zároveň jsou zvířata odchovaná v českých provozech pod 
kontrolou, kde jsou zajištovány životní podmínky zvířat 
(kontrolují je plemenáři, veterináři atd.), a jsou vykrmovaná 
v českých provozech z certifi kovaných krmiv (non GMO – 
bez použití geneticky modifi kovaných rostlin), bez ošetřování 
nepovolenými prostředky (neonikotinoidy apod.) a bez použí-
vání hormonů a antibiotik atd. Toto označení je možné dále 
jen v případě, že zvířata jsou poražena a zpracována v domá-
cích provozech, kde je zajištěn stálý veterinární dozor, který 
dohlíží na zacházení se zvířaty a na používání povolených 
přísad a komponentů do uzenářských a dalších výrobků. Toto 
označení garantuje, že balení výrobků je ve zpracovatelských 
provozech pod trvalou veterinární kontrolou. 

Dále je nutné řešení legislativy, v současnosti jde o již 
zmíněný zákon o významné tržní síle. Zákon musí zajistit 
vyvážené obchodní vztahy mezi prvovýrobcem, zpracovatelem 
a maloobchodním prodejcem s tím, že spotřebitel obdrží 
odpovídající kvalitu za odpovídající cenu. Spotřebitel 
má zájem nakoupit za co nejlepší cenu a to vede prodejce 
k nákupu co nejlevněji suroviny bez ohledu na její kvalitu 
a samozřejmě na kvalitu výrobků a nutriční hodnotu a složení 
výrobků, a tak výrobce produktu je tlačený cenou, nikoliv kva-
litou. Tento nešvar vede k snižování kvality běžných spotřebi-
telských produktů a tím nepřispívá ke zkvalitňování potravin 
a nepůsobí na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, 
ale naopak. Zdravá výživa je základem dlouhověkosti, ale 
i kvality našeho života.

Je nezbytné, tak jako je tomu v zahraničí, omezit pro-
moční akce za nesmyslně nízké ceny (za které není možné 
vyprodukovat ani základní suroviny), které nevedou k zvy-
šování nutriční hodnoty potravin. V akcích se prodává 
70 až 80 % základního potravinářského zboží, ale kupří-
kladu v Německu je to jen 18 až 19 %, a jde často o dopro-
deje nebo o nově zaváděné výrobky na trh. Stejně tak je nutné 
vyřešit prodej za podnákladové a podnákupní ceny, které 
tlačí na nižší kvalitu. Aby dodavatelé nezkrachovali, využí-
vají suroviny nižší kvality a receptura je nastavena k nejlev-
nějším a méně kvalitním surovinám. Podnákladové ceny tlačí 
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české producenty, kteří mají nižší podpory než v zemích EU 
15, k mizivé rentabilitě a ukončení výroby, tím je uvolňován 
trh pro cizí zboží, které se nevyrábí laciněji, ale je podstatně 
více dotováno, ale tuto skutečnost spotřebitel nezná. Běžný 
spotřebitel pak nemá nejmenší tušení, jakou má potravina 
skutečnou hodnotu, a hospodaření s ní je vidět v popelnicích. 
Zákon má podle evropské směrnice vyřešit vyváženost smluv 
mezi dodavateli a maloobchodními prodejci posílením posta-
vení nejslabšího a nejzranitelnějšího článku, kterým je prvo-
výrobce. Jinak prvovýrobce zlikvidujeme a uvolníme trh pro 
dovozce, kteří budou dovážet nadprodukci z jiných zemí. 

8. Zemědělství a potravinářský průmysl má ve většině zemí 
větší majetkovou spojitost než u nás. Má to svoje historické 
důvody, které přetrvávají dodnes a je v nich více negativ než 
výhod. Vzájemné vztahy obou podnikatelských sfér jsou však 
nezbytné pro úspěšnost na trhu, a jsou-li dobré, je to velká 
výhoda pro obě strany. Jak hodnotíte současné vztahy mezi 
zemědělci a potravináři Vy? 

Zemědělci a zpracovatelé jsou na „jedné lodi“. Jsou 
navzájem na sobě závislí a jen na základě dobrých vztahů a spo-
lupráce mohou existovat. V minulosti došlo k velké redukci 
živočišné výroby, zpracovatelé měli možnost získat surovinu 
za nižší ceny, a tak dosahovali dobré výsledky, a neměli zájem 
o spoluvlastnictví. Jak se však utlumila výroba, vznikla slo-
žitá situace. Tím že zpracovatelské kapacity nejsou využity 
tak, jak by měly, nemají zpracovatelé jistotu. V některých pří-
padech si z těchto důvodů zpracovatelské podniky nemohou 
dovolit nakoupit nejmodernější technologie. Vztahy nejsou 
vždy dobré proto, že dodavatelé nemají žádný podíl v zpraco-
vatelských podnicích (jak je tomu v mnohých jiných zemích). 
Pokud dojde k navýšení živočišné výroby, a tím k navýšení 
produkce, tak budou naši zpracovatelé schopni využít plně 
svoje kapacity a pak budou schopni konkurence na světových 
trzích. 

9. Hospodářská politika EU výrazně ovlivnila naše životy 
téměř ve všech oblastech. V zemědělství a výrobě potravin 
to byla revoluce. Naprostá změna pravidel a legislativy, 
dost často harmonizovaná našimi předpisy ještě přísněji 
než zamýšlenou ideou a evropským paragrafovým zněním. 
A tento stav, jak se zdá, bude nekonečný. Jaká tedy je nynější 
evropská hospodářská politika a jak ji hodnotí prezident 
Agrární komory ČR, ale i podnikatel v zemědělství a potravi-
nářském průmyslu? 

Pokud mluvíme o společné zemědělské politice, je nutné 
zdůraznit, že ta současná není skutečně jednotná a neposky-
tuje všem zemím, a tím i zemědělcům stejné podmínky. A taky 
stěží můžeme mluvit o jednotném trhu. Aby byla zemědělská 
politika skutečně společná, musí dojít k harmonizaci plateb 
v EU 27, tj. sjednocení plateb nebo jejich sblížení. Vždyť 
v I. pilíři (v přímých platbách) má Holandsko 393 eur/ha, 
Česká republika 234 eur/ha, Chorvatsko a Litva 95 eur/ha. 
Využívání diametrálně rozdílných podpor přispívá k vytla-
čování později přistoupivších zemí z trhu a místo sbližo-
vání úrovně v EU 27 dochází k zvyšování rozdílů a stagnaci 
výkonnosti celé EU (není využit potenciál všech zemí) – 
tím EU bude ztrácet na dynamickém rozvoji a současně 
může zaostávat oproti světovým velmocím. V zemích, kde je 
koncentrována výroba, která je zajišťována většími podniky, 
je nezbytné využít redistributivní platbu, tj. zvýšenou 
podporu na prvních např. 100 ha zemědělské půdy ve výši 
5 až 10 % přímých plateb, a tím podpořit menší hospodářství 
s nižší produktivitou práce, což vyloučí povinnost zastropo-
vání (tj. vyplacení celkové podpory pouze do výše 60 tis. eur 
bez ohledu na velikost podniku). Dále k správnému využívání 

peněžních prostředků je nezbytné poskytnout podpory 
v I. pilíři (přímé platby na plochu) jen těm, kteří tvoří produkci 
(tržby). V současné době je v České republice téměř 32 tis.
žadatelů o dotace, ale jen 1850 z nich vytváří více než 80 % 
zemědělské produkce. Jsme přesvědčeni, že směrování vět-
šího objemu dotací z I. pilíře na citlivé komodity je nutné zvýšit 
na 25 % ze současných 15 % (podpora na pěstování zeleniny, 
ovoce, brambor a na chovy hospodářských zvířat). Staré 
země tlačí na snížení těchto podpor pod 15 %, důvodem je ale 
už existující podpora těchto komodit z dotací na farmu, které 
jsou uplatňovány jen u starých zemí EU 15, a ty se pohybují 
kolem 20 % (např. Finsko 19,6 %). Změny jsou nezbytné i ve 
II. pilíři (rozvoj venkova), kde je nezbytné prosadit stejné kofi -
nancování ze státního rozpočtu u všech zemí EU 27 a struk-
turu II. pilíře upravit ve prospěch investic. Kofinancování 
II. pilíře z národního rozpočtu je v současné době v rozsahu 
15 až 100 % (Slovensko 25 %, Česká republika 35 %, SRN 
a Holandsko 59,5 %, Rakousko 100 %). Jak je možné mluvit 
o společné zemědělské politice a řešení konkurenceschop-
nosti? Kofi nancování je nutné sblížit např. na 45 až 50 %,
aby nemohl být narušen společný trh a úroveň jednotlivých 
zemí se sbližovala. Investice je nezbytné navýšit na maximální 
výši a směrovat hlavně do živočišné výroby, zavlažování a pro-
dukce zeleniny, ovoce, brambor apod. Je důležité prosadit, 
jako u I. pilíře, vyšší zatížení velkou dobytčí jednotkou na 
hektar (zvýšit počet chovaných hospodářských zvířat) jako 
podmínku pro investiční dotace. Stejně tak u bioprodukce je 
nutné posílit podpory tam, kde výroba dosáhne úrovně ale-
spoň 50 % konvenčního zemědělství. Měli by se podporovat ti 
hospodáři, u nichž dochází k růstu výroby a současně je zajiš-
těna údržba krajiny – jedná se o ty, kteří pečují o půdu s péčí 
řádného hospodáře (neklesá humus, fosfor, draslík a nezvy-
šuje se kyselost půdy). Také je nutné podpořit precizní země-
dělství, jedná se o protierozní a krajinotvorné technologie, 
kde jsou zapojeny meziplodiny a je zajištěna trvale zelená kra-
jina. Zde je největší prostor pro Ministerstvo životního pro-
středí, které, pokud chce mluvit a rozhodovat o zemědělství, 
musí si doplnit základní znalosti agronomie a chovu hospo-
dářských zvířat a mít na paměti též informace o světovém 
zemědělství, které je a vždy bude Evropské unii konkurentem. 
Řešení podpor na biodiverzitu a celkovou péči o krajinu musí 
vycházet i z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. 

10. V těchto dnech i hodinách připravujete sněm Agrární 
komory, který se uskuteční v první polovině března tohoto 
roku. Můžete prozradit, co bude jeho stěžejní náplní a co se 
na něm bude řešit? Nebo i jinak, co je nejpalčivějším pro-
blémem našeho zemědělství nyní? A co jeho největší silou, ale 
i chloubou? Můžete vyslovit v těchto myšlenkových souvislos-
tech i svoje sedlácké krédo? 

Jde o volební sněm Agrární komory, kde budou probíhat 
volby nového vedení AK ČR. Je nutné zabezpečit kontinuitu 
a navázat na plnění cílů, které byly stanoveny a potvrzeny 
našimi členy. Jak jsem již výše uvedl, jde o pokračování 
prosazování legislativních změn, ale nové vedení by mělo 
navázat i na prosazování požadavků na půdě institucí v Bru-
selu. 

Agrární komora České republiky je jedinou zemědělskou 
organizací, která ze zákona byla zřízena na podporu podnika-
telských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k pro-
sazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů. 
Naši zemědělci se starají s péčí řádného hospodáře o půdu 
a naši krásnou zemi. Vyrábíme potraviny pro naše obyvatele, 
ale postupně došlo k vzniku velké propasti mezi zemědělci 
a ostatními obyvateli. Vidíme, že dnes si zemědělce váží málo 
lidí, a díky tomu, že jsou obchody plné potravin a všeho je 
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dostatek, tak se současná situace bere za běžnou a ztrácí se 
vztah k zemědělcům i k naší přírodě. Kolika lidem, kteří bydlí 
na venkově, dnes „smrdí“ pasoucí se dobytek či vadí kokrhání 
kohouta. Ve sdělovacích prostředcích se dozvídáme zejména 
negativní informace (a často nepravdivé) a to všechno má vliv 
i na zemědělství. Požadavky na cenu potravin rostou, stále je 
tlak, aby byly potraviny co nejlevnější, a jestli neumíme vyrobit 
tak levně, dostávají se na naše pulty obchodů potraviny, které 
jsou ze zahraničí, jsou více dotované (v konečném důsledku 
nejsou levnější, jen výše dotace je výrazně větší, ale o tom už 
náš spotřebitel neví). A až když se daná potravina u nás pře-
stane vyrábět, výrazně vzroste její cena a ta bude vyšší, než 
byly původně potraviny od domácích dodavatelů. Příkladem 
může být cena brambor a její dovoz z Turecka či jiných zemí. 

Víte, že zemědělství v ČR zaměstnává cca 100 000 lidí, 
ale spolu s navazujícími sektory je to až 15 % práceschopného 
obyvatelstva? Pečujeme o krajinu, podíl zemědělství na HDP 
v ČR je přibližně 2,5 %. Jsme ovlivňováni nejen domácími 
podmínkami a legislativou, ale hlavní vliv na zemědělce má 
Společná zemědělská politika EU. Je jednou z nejdůležitějších 
politik EU a nastavuje rámec evropského zemědělství, a tím 
i podmínky pro produkci kvalitních, zdravých a bezpečných 
potravin produkovaných udržitelným způsobem, ale i dalších 
veřejných statků, jakým je např. příspěvek k zaměstnanosti 
na venkově. Základním předpokladem pro to, aby mohla SZP 
plnit očekávání veřejnosti, je zachování silného rozpočtu pro 
zemědělství z prostředků Evropské unie. Evropští země-
dělci vyrábějí potraviny s vysokými standardy kvality, péče 
o krajinu a hospodářská zvířata, přičemž si musí zároveň 
udržet konkurenceschopnost na trhu. Proto v dalším období 
v rámci EU budeme nadále prosazovat silný rozpočet, který 
je nutné zvýšit vzhledem k vyšším požadavkům na zemědělce 
v EU. Dále nesouhlasíme s argumentem Evropské komise 
o nespravedlivém rozdělení dotačních podpor a s návrhem 
povinného zastropování přímých plateb. Zastropování/deg-
resivita přímých plateb by měly být pro členské státy dobro-
volné. Každý členský stát si na základě vlastní analýzy vybere, 
zda je v jeho případě vhodnější (s ohledem na strukturu sek-
toru a administrativní náročnost) aplikovat zastropování, 
degresivitu, či redistributivní platbu. Pro naše zemědělství je 

nutné navýšení plateb na citlivé komodity, máme informace 
o výši plateb v EU 15, které se výrazně liší od sazeb u nás. 
Požadujeme současně navrhovaných 13 % navýšit na 25 % 
(v současnosti je podpora citlivých komodit do 15 %). Jde 
o speciální rostlinnou výrobu a živočišnou výrobu, které při-
spívají k vytváření a udržení pracovních míst na venkově 
a tvorbě přidané hodnoty. Citlivé komodity mají pozitivní 
efekt na půdní úrodnost, a schopnost zadržení vody v krajině, 
biodiverzitu a životní prostředí jako celek. Není teda důvod 
v době, kdy chceme pečovat o životní prostředí, ještě více sni-
žovat podporu na tuto péči.

A jak jsem už uvedl, je nutné sjednotit fi nancování země-
dělců v přímých platbách (teda v takzvaném I. pilíři) a taky 
v podporách na rozvoj venkova (v II. pilíři). Program roz-
voje venkova by neměl narušovat jednotný trh. Přestože má 
dojít k dalšímu přesunu pravomocí k členským státům, měla 
by být zároveň nastavena pravidla nejen pro minimální, ale 
i maximální míru kofi nancování. V současné době mohou 
bohatší státy kofi nancovat Program rozvoje venkova až sed-
minásobnou částkou ve srovnání s některými chudšími státy. 
Podle našeho názoru by procento kofi nancování PRV mělo 
být nastaveno fi xně, aby se v souvislosti s krácením rozpočtu 
PRV nezvrhlo v souboj státních rozpočtů. 

Další „kapitolou“ jsou už zmiňované národní dotace. 
Státy EU 15 silou svých rozpočtů vytvářejí tak odlišné pod-
mínky pro svoje zemědělce, že státy EU 13 nejsou schopné 
v mnohých komoditách konkurovat podnákladovým cenám. 
A to, aby si státy navzájem mezi sebou konkurovaly a EU 15 
si vytvářela „nové kolonie“, nemá být cílem Unie. Státy EU by 
měly mít podmínky pro rozvoj, a naopak EU jako celek by měl 
konkurovat a prosazovat se na trhu třetích zemí. 

A moje krédo? Pro nadcházející léta, tak v rozpětí 7 až 
10 let, zajistit 90% soběstačnost v potravinách mírného 
pásma a v odvětvích, ve  kterých dominujeme v EU, dokázat 
exportovat a uplatnit se na celosvětovém trhu. 

 
Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Na tuto otázku se každé dva roky snaží dát odpověď 
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ. Jejich 18. ročník 

se uskutečnil ve dnech 16. a 22. ledna 2020 v Praze. Na pře-
hlídky navázala 23. ledna konference Mléko a sýry. Obě akce 
organizuje Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, 
spoluorganizátory jsou Českomoravský svaz mlékárenský 
a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii 
České společnosti chemické. Záštitu nad přehlídkami sýrů 
i nad konferencí převzal nově jmenovaný rektor VŠCHT prof. 
Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Celkově bylo hodnoceno 46 sýrů od 16 výrobců. Počet při-
hlášených vzorků sýrů i počet výrobců byl ve srovnání s před-
chozím ročníkem nižší (54 sýrů a 20 výrobců v roce 2018). 
Sýry českých výrobců byly ještě doplněny 11 vzorky sýrů ze Slo-
venska od 4 výrobců. Přihlášené sýry byly nejprve hodnoceny 
odbornými komisemi 16. ledna na VŠCHT. Vyhlášené kategorie 
sýrů byly upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly přihlášeným 
vzorkům a kategorie byly přiměřeně velké. Označení kategorií 
a počet vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Nejvíce sýrů na 
hodnocení přihlásily společnosti Mlékárna Polná a Savencia 
Fromage & Dairy (6 vzorků), dále Brazzale Moravia, Madeta 
a Polabské mlékárny (5 vzorků). Slovenské sýry reprezentovaly 
výrobky společností Agrofarma Červený Kameň, Levické mlie-
karne, Milk-Agro a SHR Oľga Apoleníková.  

Tabulka č. 1 Rozdělení sýrů do kategorií
Kategorie Počet vzorků

Polotvrdé sýry holandského typu 10

Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry 6

Měkké sýry zrající 6

Čerstvé  a termizované sýry 8

Tavené sýry 7

Speciality 9

Při odborném hodnocení posuzují každý sýr 2 paralelní 
komise složené ze 4 až 5 členů, které tvoří předseda a jeden 

další nezávislý hodnotitel. Ti byli doplněni obvykle dvěma 
zástupci výrobců. Sýry se tradičně posuzují ve dvou zna-
cích: vzhled a konzistence (ve výsledném hodnocení tvoří 
40 %) a chuť a vůně (60 %). Jsou rovněž stanovena pravidla 
pro shodu hodnocení v rámci komise i pro maximální rozdíl 
mezi paralelními komisemi, aby se vyloučilo extrémní hod-
nocení. Pokud ke shodě nedojde, vzorky posuzuje nezávislá 
departážní komise. Hodnotitelé mají k dispozici schémata 
pro hodnocení, ta jsou však jen obecným vodítkem, pro-
tože sýry v jednotlivých kategoriích jsou poměrně různo-
rodé. Hodnotí se tak společně vzorky s různou tučností, 
neuzené i uzené sýry, neochucené i ochucené vzorky apod., 
hodnotitelé však měli podstatné charakteristiky sýrů uve-
dené ve formulářích. Hodnocení je u převážné většiny 
vzorků anonymní, avšak řadu vzorků lze kvůli specifi ckým 
vlastnostem snadno rozlišit, některé sýry (jako např. čer-
stvé nebo tavené) by vyjmutím z obalu mohly být poško-
zeny. 

V předchozích ročnících byly udělovány diplomy za první 
tři místa v kategorii (pokud byl v kategorii dostatečný počet 
vzorků) a dále čestná uznání sýrům, které obdržely hodnocení 
vyšší než 75 bodů. Vzhledem k výše zmíněné heterogenitě 
vzorků v jednotlivých kategoriích a zejména kvůli tomu, že 
rozdíly mezi vzorky nebyly ve většině případů statisticky 
významné, bylo po dohodě členů organizačního výboru 
přehlídek rozhodnuto sýry pouze řadit do kvalitativních 
kategorií. Diplomy tak byly letos uděleny sýrům, které 
v odborném hodnocení získaly 90 až 100 bodů, tedy vynikající, 
a dále sýrům s hodnocením 80 až 90 bodů, tzn. výborné. Na 
základě tohoto hodnocení získaly diplom za vynikající jakost 
3 sýry – všechny z kategorie Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry. Dále 
bylo uděleno celkem 18 diplomů za výbornou kvalitu. Oceněné 
sýry jsou uvedeny v tabulce č. 2. Nejvíce ocenění získala Madeta 
a Mlékárna Polná – obě po pěti diplomech, z toho vždy jeden 
za vynikající sýr. Úspěšná byla rovněž Savencia Fromage & 
Dairy (3 diplomy) a Mlékárna Klatovy (2 diplomy), dalších 
6 společností získalo po jednom diplomu. 

Jaká je kvalita českých sýrů?

Veřejné hodnocení sýrů v kongresovém centru Masarykovy koleje v Praze
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Celostátní přehlídky sýrů 2020 – fotogalerie

Hodnocení odbornou komisí Vítězové v kategorii „Polotvrdé sýry holandského typu“

Vítězové v kategorii „Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry“ Vítězové v kategorii „Měkké sýry zrající“

Vítězové v kategorii „Čerstvé a termizované sýry“ Vítězové v kategorii „Tavené sýry“

Vítězové v kategorii „Speciality“ Ocenění výrobci ze Slovenska
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Vysoce byla také hodnocena kvalita slovenských sýrů. 
Tři sýry byly hodnoceny jako vynikající: Volovec premium 
(Milk-Agro, Prešov), 100% Ovčia bryndza salašnícka (SHR 
Oľga Apoleníková, Salaš Pružina) a Niva Originál Zlatá 
(Levické mliekárne).  Další tři sýry obdržely diplom za hod-
nocení „výborný“: Horal – svieži mliečny syr, Bryndza plno-
tučná zmesná (oba Agrofarma, Červený Kameň) a Bačove 
uzlíky údené (SHR Oľga Apoleníková). Symbolicky byly na 
letošních přehlídkách zastoupeny i farmářští výrobci – MVDr. 
Václav Osička z ČR a SHR Oľga Apoleníková ze SR. Sýr 
Doubravák byl hodnocen velmi dobře, zejména ve veřejném 
hodnocení, dva slovenské farmářské sýry byly dokonce oce-
něny diplomy.

Na odborné hodnocení navázalo veřejné hodnocení 
v kongresovém sále a přilehlých prostorách Masarykovy 
koleje, osobně ho krátkým proslovem zahájil rektor VŠCHT 
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka. O hodnocení byl značný zájem 
a kongresový sál byl zcela zaplněn (téměř 200 účastníků). Před 
hodnocením jsme si připomněli minutou ticha odchod člena 
organizačního výboru přehlídek a vynikajícího sýrařského 
odborníka pana Ladislava Liklera. Sýry byly hodnoceny 
obdobně jako při odborném hodnocení, každý sýr byl posouzen 
dvěma nebo třemi sedmnáctičlennými komisemi. Neuplatňují 
se zde pravidla shody mezi členy komise ani mezi komisemi. 
Veřejné hodnocení bylo zdánlivě přísnější, protože žádný 
sýr nebyl hodnocen jako vynikající a pouze 11 jako výborný. 
V početných komisích se však výsledky více průměrují, ve 
veřejném hodnocení tak byly obsazeny pouze 2 kvalitativní 
kategorie (výborný a velmi dobrý). Naproti tomu při odborném 
hodnocení byly sýry zařazeny do 4 kategorií od vynikajících po 
průměrné. Při veřejném hodnocení tak nezískal např. žádný 
sýr označení vynikající. Pouze v případě čerstvých sýrů bylo 
výborně hodnocených sýrů více z veřejného než z odborného 
hodnocení. Veřejné hodnocení bylo doplněno přednáškou Ing. 
Jiřího Kopáčka, CSc., Současný stav světového mlékařství 
a sýrařství. Tato aktuální přednáška je dostupná na webových 
stránkách přehlídek http://cps.vscht.cz. 

Na navazující konferenci Mléko a sýry 23. ledna bylo 
prezentováno 15 přednášek a 18 posterů, které byly věno-
vány analytickým metodám, mlékárenské technologii a mik-
robiologii. Příspěvky účastníků ze Slovenska (4 přednášky 
a 4 postery) umožňují udržovat vzájemný kontakt v mléká-
renském oboru. Obohacením bylo rovněž vystoupení doc. 
Moniky Johansson z SLU (Swedish University of Agricul-
tural Sciences, Uppsala), která se věnovala významným roz-
dílům v izolované DNA z plnotučného a odstředěného mléka. 
Na konferenci bylo registrováno více než 120 účastníků. Plné 
texty příspěvků budou publikovány ve sborníku, který bude 
rovněž dostupný na webových stránkách přehlídek.

Celostátní přehlídky sýrů i konferenci Mléko a sýry dopl-
ňuje výstava sýrů, kde jsou vystaveny nejen některé soutěžní 
sýry, ale i další vzorky poskytnuté českými a slovenskými 
sýrárnami. Obě akce doprovázejí prezentace firem, které 
dodávají potřeby pro laboratoře a mlékárenskou výrobu. 
Zájem o prezentace ze strany fi rem byl velký – účastníci pře-
hlídek a konference tak mohli kontaktovat celkem 15 fi rem. 
Organizační výbor Celostátních přehlídek sýrů a konference 
Mléko a sýry děkuje podnikům, které poskytly vzorky sýrů 
na přehlídky a na výstavu, i všem spolupracovníkům, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh přehlídek i konference.

doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.,
doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.,

Ústav mléka, tuků a kosmetiky,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 �

Tabulka č. 2 Sýry oceněné na Celostátních přehlídkách sýrů
Sýr Výrobce t. v s. suš. Hodnocení

Polotvrdé sýry holandského typu
Gouda MADETA a. s. 48 % 56 % výborný

Uzený 
Eidamský sýr

Mlékárna 
Polná, spol. 

s r. o.
45 % 56 % výborný

Uzená 
Gouda blok

Mlékárna 
Klatovy a. s.

47 % 55 % výborný

Bio eidam 
30 % t. v s.

POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY 

a. s.
30 % 50 % výborný

Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry
Tylžský sýr 
archivní

MADETA a. s. 48 % 58 % vynikající

Zlatá 
Praha

Mlékárna 
Polná, spol. 

s r. o.
48 % 58 % vynikající

Gran Moravia 
Riserva

Brazzale 
Moravia a. s.

47 % 67 % vynikající

Měkké sýry zrající
Blaťácké zlato 
Klášterní

MADETA a. s. 48 % 51 % výborný

Sedlčanský 
Hermelín 
– česnek 
s pepřem

Savencia 
Fromage 

& Dairy Czech 
Republic, a. s.

50 % 46 % výborný

Král sýrů 
provensálské 
bylinky

Savencia 
Fromage 

& Dairy Czech 
Republic, a. s.

53 % 48 % výborný

Čerstvé  a termizované sýry
Zálesák 
– lahůdkový 
termizovaný sýr

KROMILK 
a. s.

63 % 38 % výborný

Jihočeský 
Cottage 
bez příchuti

MADETA 
a. s.

45 % 21 % výborný

Lučina 
Linie

Savencia 
Fromage 

& Dairy Czech 
Republic, a. s.

50 % 29 % výborný

Tavené sýry
Jihočeské Lipno 
extra smetanové

MADETA a. s. 64 % 44 % výborný

Smetanito se 
šunkou a cibulí

 BEL Sýry 
Česko a. s.

30 % 31 % výborný

Président Tavený 
sýr se smetanou

Mlékárna 
Klatovy a. s.

56 % 43 % výborný

Speciality

Balkánský sýr 
porce 180 g

Mlékárna 
Polná, 

spol. s r. o.
50 % 42 % výborný

Koliba 
– pařený 
uzený sýr

Mlékárna 
Polná, 

spol. s r. o.
45 % 54 % výborný

Jadel 
– pařený 
uzený sýr

Mlékárna 
Polná, 

spol. s r. o.
45 % 54 % výborný

Allami LAKTOS, a. s. 48 % 45 % výborný

Balsýr
Mlékárna 
Žirovnice 

s. r. o.
48 % 46 % výborný
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Současné trendy 
v cereální 

technologii
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,
Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha

V současné době panuje shoda v tom, že toto století nejvýraz-
něji ovlivní informační technologie a biotechnologie a jejich 

průniky. Vývoj v obou oblastech je natolik rychlý, že je jen těžké 
předvídat jeho důsledky v delším časovém horizontu. Moder-
ní biotechnologické postupy se uplatňují zásadním způsobem 
i v současných trendech v cereální technologii. Výroba chleba 
stojí do značné míry na fermentačních procesech již od pradáv-
na a stejně tak i další významné biochemické děje do primární-
ho a sekundárního zpracování obilovin pronikly již v dávných 
dobách. To podstatné, co charakterizuje vývoj v posledních de-
setiletích a promítá se do naší technologie stále významněji, je 
znalost podstaty mikrobiologických, biochemických a fyzikál-
ně chemických procesů, které se zde uplatňují, a schopnost je 
směrovat a řídit. Cereální technologie se v poslední době velmi 
často vrací k postupům, které již upadaly či upadly v zapomně-
ní, stejně jako k surovinám – obilovinám, pseudoobilovinám, 
luštěninám i dalším plodinám, které se historicky využívaly pro 
výrobu chleba, pečiva i dalších cereálních produktů, a globali-
zuje se v tom smyslu, že se rozšiřuje spektrum plodin i postu-
pů o takové, které mívaly pouze lokální význam. K technologic-
kým postupům uplatňovaným v historii se však navracíme na 
nové úrovni jejich poznání a chápání a snažíme se v maximální 
míře využít jejich potenciál a totéž platí o surovinách.

Hovoříme-li o potenciálu, pak máme na mysli přede-
vším potenciál výživový, tj. maximálně efektivní využití těch 
složek našich surovin, které představují nebo mohou před-
stavovat nutriční přínos. Obiloviny sloužily po tisíciletí pře-
devším jako zdroj dostupné energie uložené v molekulách 
škrobu a jako významný zdroj proteinů (byť neplnohod-
notných). V současné době však ve vyspělých částech světa 
řešíme (poprvé v lidské historii) problém přebytku energie 
dostupné v potravě. Je to dáno nejen bohatnutím společnosti, 
ale také radikální změnou životního stylu, který vedl k pod-
statně menší energetické náročnosti naší každodenní čin-
nosti. Klesla potřeba fyzické práce a pohybu vůbec. Z toho 
důvodu se historická přednost obilovin stala diskutabilní, 
a proto v nich hledáme (a často také nacházíme) další nutričně 
významné benefi ty a jejich energetickou vydatnost se naopak 

snažíme redukovat. Proto také návrat k zapomenutým plo-
dinám a rozšiřování sortimentu surovin. Hlavní chlebová obi-
lovina – pšenice – která postupně ovládla i ty části světa, kde 
se využívala pouze okrajově, s sebou sice přinesla oblíbené 
typy produktů (chleba, pečiva, těstovin), které mají jedinečné 
a jen velmi těžko napodobitelné senzorické vlastnosti, ale 
představují právě především energeticky bohaté potraviny, 
navíc s vysokým glykemickým indexem.

Pšenice a jí nejblíže příbuzné obiloviny (žito, ječmen a do 
jisté míry i oves) představují navíc pro nezanedbatelnou část 
populace trpící celiakií (v ČR se odhaduje, že celiakií trpí až 
1 % obyvatel) závažné zdravotní riziko. I to je důvodem pro 
rozšiřování sortimentu plodin, které zpracováváme do podoby 
cereálních výrobků. Ale především jde o to, že některé obi-
loviny a pseudoobiloviny a také zejména luštěniny a některé 
další plodiny mohou přinášet významné nutriční benefity, 
které jsou dány obsahem biologicky aktivních složek, jež se 
v pšenici často nevyskytují a často mívají i vhodnější poměry 
vlákniny a proteinů vůči škrobu. To neznamená, že by pšenice 
v budoucnu měla nějak zásadně ustoupit do pozadí, ostatně 
byla by to škoda. Ale podstatné zpestření sortimentu cereál-
ních výrobků a nakonec i racionálnější postupy zpracování 
pšenice seté i jejích dalších druhů jsou žádoucí a již probíhají.

Shrňme si stručně, jaké z dnešního pohledu vidíme 
hlavní cíle, kterých hodláme v cereální technologii v dohledné 
době dosáhnout a které (bio)technologické procesy k nim 
mohou vést.

1.   Zvýšení rozmanitosti produktů tradičního typu (chleba, 
pečiva, těstovin) i dalších cereálních výrobků včetně netra-
dičních.

2.   Zvýšení podílu vlákniny a případně také bílkovin oproti 
škrobu a snížení glykemického indexu cereálních výrobků.

3.   Další rozšíření sortimentu bezlepkových cereálních pro-
duktů.

4.   Zefektivnění využití přirozeného nutričního poten-
ciálu zpracovávaných plodin (uchování maxima přínos-
ných biologicky aktivních látek, zvýšení jejich biologické 
dostupnosti a využitelnosti).

5.   Řízené modifi kace nutriční hodnoty cereálních výrobků 
snížením obsahu nežádoucích složek, zvýšením obsahu 
nutričně přínosných složek.

6.   Last but not least: zvýšení senzorické atraktivity cereálních 
produktů s vysokou nutriční hodnotou.

Na posledně jmenovaný cíl se občas poněkud zapomíná, 
ale dokud nebude pro dítě, které jde domů ze školy v pekař-
ství či cukrárně vedle croissantů, koblih a sladkých a tučných 
moučníků stejně chutný a atraktivní výrobek s významnými 
nutričními benefi ty, pravděpodobně se jeho stravovací návyky 
nezmění. My dospělí můžeme konzumovat výrobky s vyšším 
obsahem vlákniny a dalších přínosných složek z přesvědčení, 
od dětí to ale očekávat reálně nelze.

A které jsou hlavní cesty, které mohou k těmto cílům 
mířit? Vedle moderních typů dezintegrace (mletí) obi-
lovin, pseudoobilovin, luštěnin a dalších plodin, které 
žádoucí úpravou granulace a šetrností k biologicky aktivním 
a nutričně významným složkám vytvoří základní podmínky 
pro další zpracování mouk, šrotů a jinak dezintegrovaných 
zrn, jsou to zejména enzymové procesy uplatňující se jak při 
přípravě zrna k dezintegraci, tak při zpracování jejích pro-
duktů a fermentační procesy. Jak jsme již uvedli výše, tyto 
procesy se uplatňovaly v cereální technologii již dříve a často 
představují velmi tradiční postupy zpracování obilovin a dal-
ších plodin, ale nikdy jsme zatím neměli takové prostředky 
k jejich účinnému řízení, jako máme dnes.
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Enzymové procesy se uplatňují zejména během postupů 
takzvané hydrotermické úpravy zrn, šrotů nebo mouk. Aby 
byl jejich průběh dostatečně účinný, musejí být správně 
nastaveny tři základní parametry – vlhkost, teplota a čas. His-
toricky se vyvinula celá škála takových postupů, a to v dobách, 
kdy o enzymech a dalších fyzikálně chemických aspektech 
často neměl nikdo ponětí. Vyvíjely se na základě empiric-
kých zkušeností. Nakrápění a odležování zrna a jeho tem-
perace (souhrnně kondicionování) se používalo tradičně jak 
při mlýnském zpracování chlebových obilovin, tak při výrobě 
vloček a dalších produktů. Stejně tak máčení zrna a jeho 
řízené naklíčení (sladování) nebo výroba zápar a zavářek. 
Původním smyslem těchto postupů byla často hlavně modifi -
kace fyzikálních vlastností zrna, nicméně ukazovalo se, že se 
mohou velmi pozitivně odrážet v senzorických vlastnostech – 
vůni, chuti či vzhledu.

Dnes již známe podrobně podstatu těchto změn. Ve 
vodném prostředí (např. při nakrápění nebo máčení obilného 
zrna) dochází k sorpci a navázání vody do struktury biopo-
lymerů, tj. škrobu (rychlejší sorpce vody probíhá v případě 
škrobu poškozeného zejména během dezintegrace), složek 
rozpustné (bobtnavé) vlákniny a proteinů. Dochází k aktivaci 
enzymů a k jejich hydrolytickému působení (štěpení škrobu, 
proteinů i částečné hydrolýze některých složek vlákniny). 
Všechny tyto děje probíhají rychleji a intenzivněji při vyšší 
teplotě, a to včetně enzymové hydrolýzy. Amylázy a do jisté 
míry i proteázy jsou relativně termostabilní a jejich teplotní 
optima jsou vysoká. Spolupůsobení vlhkosti a teploty v čase 
nazýváme souhrnně hydrotermickou úpravou. Zrno je možné 
podrobit hydrotermické úpravě vcelku, nebo po (částečné) 
dezintegraci, tj. v podobě loupané (či jinak povrchově opra-
cované), vloček, krup,  lámanky, trhanky, šrotu stejně jako 
krupic a mouk.

Dezintegrace, zejména otevření vnitřní struktury zrna 
(endospermu) vždy vede k rychlejší a intenzivnější hydrataci 
i prohloubení souvisejících procesů. Hydratace a bobtnání 
biopolymerů vede ke změně mechanických vlastností (tex-
tury), což se ve výsledku projevuje tím, že zrno nebo jeho části 
jsou měkčí na skus. Spolupůsobení vlhkosti a teploty a čás-
tečná enzymová hydrolýza biopolymerů vede k chemickým 
procesům potencovaným zvýšenou teplotou prostředí. 
Dochází mimo jiné k reakcím souhrnně označovaným jako 
neenzymové hnědnutí (Maillardova reakce, karamelizace), 
jejichž důsledkem jsou zásadní změny senzorických vlast-
ností – barvy, ale zejména chuti a vůně.

Řízené postupy hydrotermické úpravy, máčení a klíčení, 
obilných zrn a jejich částí vedou ke změně obsahu a struktury 
oligosacharidů, škrobu a neškrobových polysacharidů. Vedle 
biochemických procesů (aktivace a působení enzymů, tvorba 
nízkomolekulárních fermentovatelných látek a jejich zapojení 
do dalších reakcí, uvolnění substrátů pro vznik senzoricky 
významných látek, vznik exopolysacharidů a oligosacharidů) 
hrají roli i fyzikální projevy (hydratace, bobtnání a mazovatění, 
tvorba nízkomolekulárních ve vodě rozpustných látek). 
Produkty enzymové hydrolýzy polysacharidů jsou v konečné 
fázi jednoduché cukry (maltóza, glukóza a další), jejichž 
přítomnost se projevuje nasládlou chutí produktů, reakce 
neenzymového hnědnutí vedou k produktům přispívajícím 
charakteristickou mírně nahořklou chutí a zejména širokým 
spektrem vonných látek.

Vedle významných modifikací fyzikálně-chemických 
a senzorických (organoleptických) vlastností dochází také 
v procesech hydrotermické úpravy k významným změnám 
nutričních vlastností zpracovávané suroviny. Vlivem 
bobtnání a částečné hydrolýzy dochází k rozvolnění struktur 
obalových a podobalových vrstev zrna, a tím k uvolnění 

složek vlákniny a doprovodných látek s často významnou 
biologickou aktivitou. Správně vedený proces hydrotermické 
úpravy má tak za následek zvýšení biologické dostupnosti 
(bioavailability) těchto látek, a přispívá tak ke zvýšení nutriční 
hodnoty produktu.

Příkladem stále častěji používaných typů hydrotermické 
úpravy jsou příprava zápary či závařky, které jsou sice 
tradičními postupy, nicméně v současné době prováděnými 
nikoli na základě empirických poznatků, jak tomu bylo dříve, 
ale na základě současných znalostí jejich fyzikálně-chemické, 
biochemické a mikrobiologické podstaty. V dnešní době 
se tyto procesy vedené řízeným způsobem na speciálních 
zařízeních také označují jako aromatechnologie.

Při kontrolovaném máčení obilných zrn ve vodě o teplotě 
20–30 °C po dobu 12–24 hodin difunduje voda mikropóry 
dovnitř zrna, a tím je zahájen proces bobtnání škrobu a pro-
teinů. Vláknina, enzymy a bioaktivní látky zůstávají v této fázi 
beze změny. Intenzivním ohřevem zrna ve vodě po dobu něko-
lika hodin se získá produkt označovaný jako zápara (ohřev při 
teplotě cca 50 °C) nebo zavářka (ohřev při teplotě nad 60 °C).

V případě zápary je po smíchání vody a většinou celých 
zrn směs zahřívána na teplotu kolem 50 °C a poté ponechána 
cca 2–3 hodiny stát. Díky vyšší teplotě v porovnání s máčením 
dochází k rychlejšímu pohybu a příjmu vody do struktury zrna 
a ke zvětšení objemu zrna. Při zahřívání a během stání směsi 
dochází k intenzivnímu bobtnání škrobu (nastává rozpad 
škrobových zrn) a bobtnání proteinů, k částečnému bobt-
nání složek rozpustné vlákniny, nepatrnému výluhu vitaminů 
(skup. B) a rozpustných solí minerálních látek. 

Při přípravě zavářky se jedná o smíchání vody a zrn 
(nebo šrotu či jemnějších produktů – mouk), zahřátí směsi 
na teplotu 60–65 °C (i výše) po dobu několika hodin. Produkt 
pak chladne a dozrává. Většinou jsou do směsi přidávány 
i amylolytické enzymy, nejčastěji ve formě enzymově aktivní 
sladové mouky.  Nastává intenzivní enzymové odbourávání 
zmazovatělého škrobu na dextriny nebo až na cukry (mal-
tóza, glukóza). Jednoduché sacharidy způsobují nasládlou 
chuť produktu a během tepelné úpravy se podílí na barvě 
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kůrky a vůni a chuti pekařského výrobku se zavářkou. Vedle 
aktivace původních amylolytických enzymů jsou aktivovány 
i proteolytické enzymy. Probíhá hydrolýza proteinů za vzniku 
různých peptidů a aminokyselin, které mohou jednak při-
spívat k profi lu aromatických látek závařky a fi nálního pekař-
ského produktu. Aminokyseliny se navíc při procesu pečení 
spolu s cukry zapojují do reakcí neenzymového hnědnutí 
(Mailardova reakce, vybarvení kůrky pečiva a charakteris-
tické vonné a chuťové látky pečiva). S delší dobou stání směsi 
dochází k intenzivnějšímu bobtnání části rozpustné vlákniny 
a k výluhu některých nízkomolekulárních, ve vodě rozpust-
ných látek (vitaminy skupiny B, soli apod.). Po senzorické 
stránce jsou obilná zrna ve formě zavářky snadno žvýkatelná, 
s měkkou konzistencí a velmi příjemnou vůní a chutí. Delší 
doba a vyšší teplota úpravy zrna vede ke zvýšení využitelnosti 
některých bioaktivních látek.

Vzniklé cukry se stávají substráty mikroorganismů (kva-
sinky a bakterie), které se účastní fermentačních procesů.

Fermentační procesy provázejí zpracování obilovin od 
jeho počátků v dávné historii. Základními procesy, které se 
v cereální technologii uplatňují, jsou etanolové a mléčné kva-
šení. Zatímco první z nich se využívá především díky tvorbě 
oxidu uhličitého (kvasného plynu) sloužícího k nakypření 
těsta, mléčné kvašení jak homo-, tak heterofermentativního 
typu má zásadní vliv na senzorické vlastnosti výrobku. Ale 
jak se ukázalo, také na výživové vlastnosti, a to jak tvorbou 
některých nutričně významných a biologicky aktivních látek 
(například exopolysacharidů), tak také zvýšením biologické 
dostupnosti a využitelnosti látek přítomných v zrnech a pri-
márních produktech. Hlavní produkty mléčného kvašení, 
především sama kyselina mléčná, slouží také díky své anti-
fungální aktivitě jako přirozené konzervanty a stabilizátory 
výrobků. Příprava (výroba) kvasů a jejich aplikace při výrobě 
chleba a pečiva je součástí a v jistém smyslu i fundamentem 
sekundárního zpracování obilovin již od jeho počátků. Kvasy 
se připravovaly především z primárních produktů (šrotů 
a mouk) základních chlebových obilovin (pšenice, ječmene 
a posléze žita) a jejich nositelem byly jak etanolové, tak mléčné 
kvašení. Žitné kvasy, v nichž se kombinují oba typy kvašení, 
jsou typické pro střední, severní a východní Evropu. Kolem 
jednoho z mnoha typů chlebového kvasu, totiž třístupňo-
vého žitného kvasu, se vytvořil téměř národní mýtus (tradiční 
český třístupňový kvas), který však má také své slabiny – tří-
stupňové vedení má svou tradici také v Německu a Rakousku, 
přičemž stejně jako tam i u nás se historicky žitný chlebový 
kvas vedl různým způsobem (za různých podmínek), ne vždy 
ve třech stupních, přičemž tradice a zvyklosti byly často regi-
onální a své postupy odpovídající nejlépe podmínkám měli 
(a stále mají) i jednotliví pekaři. V odborném kontextu tak 

raději než o třístupňových kvasech hovoříme o obnovitelných 
kvasech tvořících kyseliny i kvasný plyn.

Kvasy se obecně připravují buď spontánní iniciací 
z přirozené mikrofl óry obilovin, nebo pomocí startovacích 
kultur rozmanitého složení. Vedou se v jednom nebo více 
stupních a některé z nich jsou opakovatelné, čili větší část 
fi nálního kvasu se používá pro tvorbu těsta a menší část se 
vrací jako základ pro další kvasný cyklus. V současné době 
však existuje mnoho technologických postupů výroby vitál-
ních (živých) kvasů, které využívají moderní poznatky mik-
robiologie, biochemie a nauk o výživě, které představují 
skutečně propracované biotechnologické procesy. Z důvodů 
uvedených výše se kvasům věnuje v moderní cereální techno-
logii značná pozornost a vyvíjejí se postupy modifi kace a opti-
malizace fermentačních procesů s ohledem na kvantitativní 
i kvalitativní skladbu produktů, zejména na obsah a zvýšení 
dostupnosti biologicky aktivních a nutričně přínosných látek. 
Kvasy také díky své stabilizační schopnosti snižují nebo elimi-
nují potřebu přídavků některých přídatných látek sloužících 
k prodloužení čerstvosti a trvanlivosti chleba a pečiva. Jako 
substrát slouží primární produkty žita i pšenice, ale v poslední 
době se pozornost stále více zaměřuje také na méně tradiční 
obiloviny, ale také na pseudoobiloviny i luštěniny. 

Jako příklad mohou sloužit pohanka, čirok nebo rýže. 
Jedná se o bezlepkové plodiny, což jim dodává význam nejen 
pro zvláštní výživu osob trpících celiakií či jinou formou into-
lerance lepku, ale jejich atraktivitu zvyšuje i zájem širší části 
populace o bezlepkovou stravu. Pohanka sama o sobě před-
stavuje zajímavý zdroj proteinů jiného aminokyselinového 
složení, než je tomu u obilovin, a také dalších nutričně význam-
ných látek, jako například rutinu. Čirok je obilninou pěsto-
vanou často v suchých a teplých oblastech a jeho odolnost vůči 
suchu může být potenciálně zajímavá v souvislosti s klimatic-
kými změnami a úbytkem vláhy v Evropě včetně Česka.

Popsané enzymové a fermentační procesy a jejich řízení 
pomocí regulace enzymových aktivit nebo skladby četnosti 
a aktivity populací mikrofl óry, a to jak úpravou fyzikálních 
podmínek, tak například cílenými přídavky enzymových pre-
parátů nebo inokulací defi novanými mikrobiálními kmeny, 
může velmi efektivně vést k naplnění výše uvedených cílů, 
a to jak jejich výživových, tak senzorických a dalších aspektů. 

Již v blízké budoucnosti však můžeme očekávat, že se 
možnosti regulace enzymových a fermentačních procesů 
přestanou omezovat pouze na metody, které se v praktické 
cereální technologii uplatňují dosud zcela převážně, totiž 
na úpravy fyzikálních a fyzikálně-chemických podmínek, za 
nichž tyto procesy probíhají, nebo na přídavky enzymů či ino-
kulací mikroorganismy. Používat se začnou hlubší a sofi sti-
kovanější zásahy do jejich molekulárně biologické podstaty. 
Takové zásahy, které povedou k účinnějšímu ovlivnění složení 
cereálních produktů, ať již ve smyslu obohacení o biologicky 
aktivní látky, nebo naopak eliminace některých nežádoucích 
složek (např. lepku), jsou již předmětem výzkumu a jejich 
aplikace je pouze otázkou času.

Vedle toho je třeba očekávat další rozšíření spektra 
surovin. Zaprvé o geneticky modifi kované plodiny, jakkoli je 
k tomu v Evropě zatím odpor, v budoucnu se bez nich s vysokou 
pravděpodobností zemědělství neobejde. Zadruhé o suroviny 
ze skupiny tzv. potravin nového typu. I do cereální technologie 
pronikne v brzké době nejspíš například zpracování hmy-
zích produktů. (Ostatně mlynáři v humorné nadsázce hovoří 
o tom, že to praktikují již dávno, pouze o tom mlčí.)

Pokud tyto nové postupy povedou ke zpestření sorti-
mentu výrobků, ke zvýšení jejich nutriční hodnoty, senzorické 
atraktivity a v neposlední řadě také bezpečnosti, bude to jistě 
žádoucí.  �
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Exotické druhy 
ovoce v gastronomii 

– 1. část
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,

Ing. LUKÁŠ DVOŘÁK, Ph.D.,
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D., 

Katedra gastronomie a hotelnictví, 
Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

Ovoce už dávno nemáme spojené jen s jablkem, hruškou 
nebo třešní. Moderní doba konzumentům umožňuje 

poznání mnohem exotičtějších druhů ovoce. Nabídka ovo-
ce je na českém trhu velmi široká a pestrá a konzumenti si 
již některé exotické druhy oblíbili (ananas, mango, avo-
kádo či olivy), u mnoha dalších druhů však netuší, jak tyto 
exotické plody konzumovat nebo jak jinak je kulinárně 
využít. Některé méně známě exotické druhy ovoce, se kte-
rými je možné se setkat na pultech, včetně jejich nutriční 
hodnoty a možností jejich konzumace a kulinářského vy-
užití, jsou popsány v tomto článku. Autoři věří, že článek 
čtenáře motivuje nejen k vyzkoušení těchto druhů ovoce, 
ale rovněž i k přípravě rozličných chuťově a výživově zají-
mavých gastronomických specialit.

Úvod

Ovoce je označením zpravidla sladkých jedlých 
plodů, plodenství nebo semen převážně víceletých semen-
ných rostlin, nejčastěji dřevin. Je velmi významným zdro-

jem vitaminů, minerálních látek a dalších nutričně zajíma-
vých složek. Jedním z nejvíce zastoupených vitaminů je kyse-
lina askorbová (vitamin C), která se vyskytuje hojně nejen 
v citrusových plodech, ale také v ovoci pěstovaném u nás, 
např. v černém rybízu, rakytníku, jahodách, angreštu či kiwi. 
Je třeba mít na zřeteli, že tepelným zpracováním se obsah 
vitaminu C významně snižuje, a proto je nejvhodnější kon-
zumace čerstvého ovoce. Provitamin A neboli ß-karoten, ze 
kterého je lidské tělo následně schopno vyrobit si vitamin A, 
je obsažen ve vyšším množství např. v broskvích a meruň-
kách. Meruňky jsou také zajímavé svým obsahem vita-
minu K a E. Dalším vitaminem, který stojí za zmínku, je 
vitamin B6, jehož nejvyšší obsah je např. v jablcích či hruš-
kách [1]. V posledních letech se hojně skloňuje slovo fla-
vonoidy, které jsou obsaženy mimo jiné i v ovoci, a je jim 
přisuzován někdy až zázračný účinek. Tyto antioxidanty, 
označované také jako vitamin P, nacházíme v hojné míře 
např. v ostružinách, borůvkách, vinných hroznech, višních, 
rybízu, švestkách, rakytníku a dalších druzích ovoce [2].

Hlavními složkami ovoce jsou voda a sacharidy. Obsahy 
bílkovin a tuků jsou zanedbatelné, jelikož se pohybují pod 
hranicí 1 % [3]. Podíl vody v ovoci kolísá a může dosahovat 
90 % i více (nejvíce vody obsahuje např. vodní meloun, 
broskve, meruňky), ovšem během skladování se obsah vody 
v ovoci snižuje. Důležitým nutričním benefitem ovoce je 
obsah vlákniny, která je tvořená celulózou a jejíž obsah závisí 
na druhu a stupni zralosti ovoce. Během zrání se v ovoci mění 
i obsah cukru, přičemž v ovoci je převládajícím cukrem fruk-
tóza. Dalšími složkami, které dodávají ovoci různé nutriční 
i senzorické vlastnosti, jsou minerální látky, pektiny, tříslo-
viny a různé aromatické látky [1]. 

Ovoce je nejvhodnější konzumovat v čerstvém stavu, ale 
často se také zamrazuje či tepelně zpracovává na různé džemy, 
marmelády či konzervy. Ovocem lze obohatit různé komerční 
produkty, jako jsou dorty, buchty, zmrzliny, džusy, jogurty, ale 
také pivo či víno [4]. V zemích původu se samozřejmě využívá 
při přípravě rozličných kulinářských specialit, které obohatí 
všední i sváteční stůl.

Na trhu lze po celý rok koupit nejen naše ovoce, ale 
mnoho exotických druhů. Častou otázkou je, jak tyto druhy 
leckdy i cenově dražšího ovoce využít v kuchyni, jak je kon-
zumovat. Důležité je konzumovat plody ve správném stupni 
zralosti a vybrat vhodnou kulinární úpravu, která by zacho-
vala jeho nutriční kvalitu a podtrhla jeho chuť. 

Kumquat 

Kumquat (Fortunella ssp.) též nagami nebo „počeš-
těně“ kumkvat je citrusům příbuzné ovoce připomínající 
miniaturní pomeranče. Kumquat pochází z Východní 
Asie a Jižní Číny, kde je znám již od 12. století. Tento 
podlouhlý plod patří mezi nejmenší citrusové plody, neboť 
dosahuje délky pouhých 2 až 4 cm. Pěstuje se na stále-
zeleném keři nebo na malém, 3 metry vysokém stromku 
[5, 6] a celé ovoce je jedlé. Kumquat ke správnému růstu 
vyžaduje horká léta v teplotních intervalech od 25 do 38 °C, 
ale odolává mrazu až do -10 °C [5]. Výrazně nakyslá dužina 
a sladká slupka plodu oranžové barvy vytvářejí zajímavý 
svěží chuťový kontrast. U některých konzumentů není 
kumquat v oblibě, protože má také mírně nahořklou chuť. 
Nutriční benefi ty kumquatu jsou uvedeny v tabulce na stra-
ně 30. 

Protože mají plody výrazné aroma, nejčastěji se použí-
vají při pečení masa (v takovém případě se půlí nebo čtvrtí). 
Je možné ho konzumovat v čerstvém stavu, kdy se na rozdíl 

Květoslava Šustová Lukáš Dvořák

Pavla Burešová
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od pomerančů konzumuje i se slupkou. Celé plody jsou často 
používány také k ozdobě koktejlů a jiných nápojů [5, 6]. Kon-
zervované kumqvaty jsou vyváženy z Tchaj-wanu a často se 
používají jako dezert v čínských restauracích. Hojně se toto 
ovoce pěstuje na řeckém ostrově Korfu (Kerkyra), kde se z něj 
vyrábí stejnojmenný tradiční alkoholický likér [6].

Ovoce se často uplatňuje při výrobě cukrovinek, 
kdy se konzervuje v cukrovém či kukuřičném sirupu spo-
lečně s vinným octem, hřebíčkem a skořicí. V takovém pří-
padě se ponechává po nějakou dobu dozrávat, dokud ovoce 
neztratí část své vlhkosti a nezíská bohatější chuť. Plody jsou 
rovněž vynikající pro výrobu marmelády, buď samotné nebo 
s citrusovými plody calamondin. Ovoce v zemích původu se 
nakládá do nádob s vodou, octem a solí, kde vydrží po dobu 
6 až 8 týdnů. Chcete-li ovoce naložené na sladko, tak je třeba 
z poloviny ovoce rozvařit a poté povařit se směsí kukuřičného 

sirupu, octa, vody a cukru s přidáním hřebíčku a skořice, až 
bude výsledný produkt průhledný a hustý. Je možné připravit 
toto ovoce podobně jako známý a oblíbený tzv. pečený čaj. 
Oblíbená kumquatová omáčka se připravuje povařením 
nakrájeného ovoce s medem, pomerančovým džusem, solí 
a máslem [7].

Calamondin

Calamondin (Citrofortunella microcarpa) je křížencem 
mezi kumquatem a mandarinkou [8], pocházející z Asie. Je 
především oblíbený na Filipínách, kde se tyto aromatické 
plody používají hojně v gastronomii. Jedná se o rostlinu, která 
se často pěstuje jako atraktivní stromek v našich domácnos-
tech, aniž by byly její dekorativní plody používány ke kon-
zumaci. Přitom se jedná o jedlé citrusové ovoce vonící po 
mandarinkách, kyselé chuti s vysokým obsahem vitaminu C. 
Pro jeho senzorické vlastnosti bývá také nazýván jako „man-
darinkový stromek“ či „kyselý pomeranč“. Ovoce calamon-
dinu má 3 až 5 cm v průměru a konzumuje se i s kůrou, která 
má mírně nasládlou příchuť.

Calamondin je vhodný k přípravě osvěžujících limonád, 
ke zdobení ovocných a zmrzlinových pohárů či míchaných 
nápojů. V Asii je z ovoce vyráběn džus, který se používá při 
úpravě ryb, drůbežího anebo vepřového masa [9]. Zavaře-
nina z calamondinu je dělána stejně jako pomerančová mar-
meláda. Při vaření je možné kombinovat calamondin s jiným 
ovocem, např. s již zmíněným kumquatem, s brusinkami 
nebo se zázvorem. Z ovoce je možné připravovat také rozličná 

želé, likéry, přidávat je do smoothie, upravovat je do ovoc-
ných koláčů. Velice zdobně vypadá na povrchu cheesecake 
či dortů. Stejně jako předchozí kumquat se i calamondin vy-
užívá v kombinaci s dalšími druhy ovoce či zeleniny na pří-
pravu lahodných chutney [10].

Karambola

Karambola neboli čínská hvězdice je ovoce stromu 
Averrhoa carambola pocházející z Indonésie a Filipín. Nej-
častěji se jí čerstvé v exotických ovocných salátech nebo 
jako ozdoba pohárů a nápojů. Mimo dekorativní účely lze 
plody karamboly využít k výrobě ovocných konzerv a džusů. 
Karambola se v Číně hojně využívá také při vaření, kdy bývá 
dušená v cukru, někdy s jablky, ale také je možné ji vařit 
s rybami. V Thajsku jsou plody karamboly vařené spolu s kre-
vetami. V Austrálii se používá karambola vařená jako zele-
nina, nakládaná nebo ve formě džemů. Na Jamajce toto ovoce 
také suší [11].

Plody dosahují délky 5 až 15 cm a obvykle mají 5 pro-
minentních podélných žeber, které je nutné před konzumací 
odstranit. Plod se následně krájí na plátky, čímž vzniknou 
velmi dekorativní hvězdy [12]. Dužnina plodu je velmi šťav-
natá, sklovitě žlutá, kolem středu s malými semeny, s kon-
zistencí podobnou hroznům a chutí připomínající angrešt 
či zelené jablko. Plody mají nízký obsah cukru, zato hojně 
vitaminu C, minerálních látek, především vápníku, hořčíku, 
železa a fosforu. Podrobné nutriční hodnoty jsou zapsány 
v tabulce. Stromy karamboly poskytují dvě až tři sklizně za 
rok [11]. 

Kumquat Foto: cz.pinterest.com

Calamondin  Foto: Šustová

Karambola  Foto: gotujmy.pl
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Složení a nutriční benefi ty ovoce dle USDA 
Nutrient Database na 100 g

Nutrient
Druh ovoce

Kumquat Karambola Physalis

Energie (kcal) 71 31 286

Sacharidy (g) 15,9 6,73 60,71

Tuky (g) 0,86 0,33 0

Bílkoviny (g) 1,88 1,04 7,14

Vláknina (g) 6,5 2,8 10,7

Vitamin A (mg) 144 66 8036

Vitamin B1 (mg) 0,037 0,014 –

Vitamin B2 (mg) 0,09 0,016 –

Vitamin B6 (mg) 0,036 0,017 –

Vitamin C (mg) 43,9 34,4 8,6

Vitamin E (mg) 0,15 0,15 –

Vápník (mg) 62  3 0

Hořčík (mg) 20 10 –

Mangan (mg) 0,135 0,037 –

Zinek (mg) 0,17 0,12 –

Fosfor (mg) 19 12 –

Draslík (mg) 186 133 –

Sodík (mg) 10 2 89

mg = miligram               μg = mikogram

Tabulk a: Nutriční složení tropických plodůOvoce obsahuje velké množství kyseliny šťave-
lové a mělo by se konzumovat jen v malém množství. Při 
nadměrné konzumaci mohou plody karamboly způsobit 
otravu, projevující se zejména toxickou encefalopatií (globální 
dysfunkce mozku), ale i poškozením ledvin. Tomuto problému 
lze zabránit např. současným podáním vápníku v rozpustné 
formě. Pro pacienty s ledvinovou nedostatečností je však 
karambola nebezpečná, protože nejenže se šťavelan hůře 
vylučuje, ale jeho vysoká koncentrace také zpětně poškozuje 
již tak narušenou funkci ledvin [13].

Karambola vypadá velmi atraktivně ať už v celku či 
nakrájená na plátky připomínající hvězdy. Je možné je využít 
především k dekoraci ovocných a sýrových mís, dezertů, 
míchaných nápojů, ovocných pohárů a polévek. Efektně 
vypadá plátek karamboly na povrchu rozličných zapékaných 
koláčků či dortíků. Chuťově zajímavé jsou i kombinace drůbe-
žího masa upravovaného s karambolou [12].

Physalis

Physalis neboli mochyně je druh rostlin s velkým oran-
žovým až červeným uzavřeným listovým kalichem s bobulí 
uvnitř [14]. Tvar ovoce vypadá jako tvar močového měchýře 
a od toho je odvozen také název „Physalis“ pocházející ze 
starověkého řeckého „phusalis“, což znamená „močový 
měchýř“. Název varianty „alkekenge“ pochází ze starého 
francouzského „alquequange“, který sám vychází z arab-
ského „al-kakang“. Použitý název „koqueret“ se týká starého 
jména pro kohouta, „koq“, protože jasně červenoranžová 
barva ovocného kalichu vyniká jako kohoutí hřebínek. Lidově 
se pro toto ovoce používají další názvy: mořská višeň, židovská 
višeň, židovská jahoda, liščí jablko, měchuňky, čínské lampi-
onky, aztécká třešeň, židovská třešeň, kapská srstka či ana-
nasová třešeň. Mimo potravinářské účely se physalis používá 
také jako ne příliš vysoká okrasná rostlina, která je proto ide-
ální dekorativní rostlinou do zahrádek či na balkon. Rostlina 
není náročná na pěstování a kvete od července do října [15].

Na světovém trhu jsou známé tři přibuzné druhy, a to 
Physalis alkekengi – mochyně židovská, Physalis heterophylla 
a Physalis peruviana – mochyně peruánská. Oblast původ-
ního rozšíření sahá od jižní Evropy po východ a jižní Asii až 
po Japonsko [15]. V našich podmínkách sytě oranžové lampi-
ónky mochyně přezdívané židovská třešeň pěstujeme často na 
zahrádce jako trvalku, zatímco jedlou mochyni peruánskou 
musíme vysazovat každý rok znovu. 

Je třeba dávat pozor na to, z kterého druhu plody pochá-
zejí. Plody mochyně židovské jsou považovány za jedovaté, 
či alespoň nejedlé. Naopak plody mochyně peruánské jsou 
vyhledávanou, zdravou a oblíbenou pochoutkou. Jak tedy 
poznáme, kterou mochyni můžete konzumovat bez obav? 
Mochyně židovská třešeň má svůj plod obalený oranžovočer-
veným měchýřkem, zatímco lampiónky mochyně peruánské 
jsou šedozelené. Plody mochyně židovská třešeň jsou bobule 
sytější barvy (oranžové nebo červené), mochyně peruánská 
má plody větší a ve zralosti vybarvené zelenožlutě až žluto-
oranžově [15]. 

Jedlé bobule mochyně peruánské mají chuť nasládlou 
a konzumují se v syrovém stavu nejčastěji stále v uzavřeném lis-
tovém kalichu, který je nutné před konzumací odstranit. Plody 
rostliny známé svými léčebnými vlastnostmi jsou bohaté 
na antioxidanty. Jsou zdrojem karotenů, provitaminu A, 
vitaminu E, fytosterolů a vitaminu C, ale také vitaminu B, 
fosforu a menším obsahem bílkovin 16]. Pozor je třeba dávat 
na nezralé plody obsahující značné množství solaninu, který 
může vyvolat gastroenteritidy a průjem, především u dětí. 
Také zbytek rostliny je pro vysoký obsah solaninu jedovatý. 
Výživové hodnoty plodu physalis jsou uvedeny v tabulce. 

Plody v původním obalu lze uchovávat při pokojové tep-
lotě po dobu 30 až 45 dnů. Ovoce lze jíst čerstvé nebo ve formě 
džemu, při jehož přípravě je však nutné přidání želírující látky, 
protože mochyně neobsahuje pektin. Ovoce se konzumuje 
i sušené, přidává se do sladkých pokrmů, do ovocných salátů, 
bývá součástí i hlavních pokrmů. Physalis se také podává 
vařený ve víně a sirupu. Pro svůh vzhled a velmi jemnou chuť 
je ovoce vyhledávané při přípravě rozličných lákavých dezertů 
či ovocných pohárů, ale rovněž při dekorování míchaných 
nápojů, sýrových a masových mís [17]. Physalis  Foto: 123rf.com
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Známe pravdu 
o mléce a mléčných 
výrobcích. Pozor na 
nepodložené mýty!

Život se skládá z protikladů. Proto jsou mezi námi zarytí 
zastánci mléka a mléčných výrobků, stejně tak i jejich 

odpůrci. Nicméně je nesporné, že produkty z mléka se v na-
šich zeměpisných šířkách konzumují téměř od nepaměti. 
Přinášejí nám řadu nezbytných živin. Přesto se o nich do-
čtete i negativa. Které z nich jsou jenom výmysly bez jaké-
hokoliv vědeckého důkazu?

Proč vůbec někdo proti mléku bojuje? Jedni za tím vidí 
určitou ideologii, např. vegani a ekologičtí aktivisté, jiní zase 
fi nanční pohnutky, např. výrobci sóji a náhražkových pro-
duktů. K lobby proti mléčným výrobkům se občas přidávají 
také někteří lékaři. Bohužel převážně argumentují fakty vytr-
ženými z kontextu nebo se ohánějí tvrzeními, která nebyla 
nikdy vědecky prokázána.

„Hlavními argumenty propagandy jsou většinou alergie, 
nevhodnost konzumace mléka pro zdraví nebo třeba škodlivost 
mléčného tuku. Odpůrcům ovšem také vadí oteplování planety 
metanem od dojnic nebo i údajně špatná stravitelnost krav-
ského mléka (oproti např. mléku koz a ovcí),“ zmiňuje Ing. Jiří 
Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékáren-
ského. „Přesto je u nás konzumace mléka a mléčných výrobků 
poměrně stabilní. Za rok 2018 dosáhla hodnoty 245,8 kg na 
osobu. Potenciál růstu tady je, protože oproti průměru EU zao-
stáváme cca o 30 kg, což souvisí zejména s nižší spotřebou sýrů 
oproti zemím západní Evropy.“

Nejčastější mýty, tedy vědecky nepodložená tvrzení, o kon-
zumním mléce 
•     Kravské mléko není vhodné pro člověka. Člověk je jediný 

savec, který pije mléko jiného savce.

•     Mléko je zdrojem zdravotních komplikací – např. alergie 
na mléko, zvyšování hladiny cholesterolu, vyšší frekvence 
infekčních onemocnění. 

•     Čerstvé mléko je zdravější než trvanlivé. Trvanlivé mléko 
navíc neobsahuje už žádné vitaminy a minerály.

•     Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty – tedy tak zvaná 
„éčka“. 

•     Mléko může obsahovat antibiotika a hormony, které mají 
negativní vliv na lidské zdraví.  

•     Do mléka se leje řepkový olej.

•     Mléko je tučné a má moc kalorií.

•     Mléko z obchodu je ředěné vodou.

•     Mléko zahleňuje.

Nejčastější mýty, tedy vědecky nepodložená tvrzení, 
o jogurtech
•     Ne všechny jogurty obsahují živé kultury.

•     Trvanlivost jogurtů je 2–3 dny, maximálně jeden týden.

•     Jogurt není zdravou potravinou.

•     Jogurty obsahují nebezpečná „éčka“.

•     Jogurt s trvanlivostí jeden měsíc musí obsahovat konze-
rvanty.

•     Současný jogurt není skutečný jogurt.

•     Pouze jogurty zrající v kelímku jsou skutečné jogurty.

•     Smetanový jogurt obsahuje více vápníku.

•     Jogurty jsou vyráběny z pasterovaného mléka, musí být 
tudíž mrtvé.

•     Jogurty „ve skle“ s ovocem na dně neobsahují „éčka“. 

•     Kefír je lepší než jogurt.

•     Skutečnost, že není výrobek po překročení záruční lhůty 
kontaminován, prokazuje, že je konzervován. 

Nejčastější mýty, tedy vědecky nepodložená tvrzení, o tave-
ných sýrech
•     Tavené sýry jsou plné „éček“.

•     Tavicí soli v tavených sýrech škodí zdraví.

•     Tavené sýry jsou laciné, a tudíž musejí být méně kvalitní.

•     Tavené sýry jsou odkladištěm zbytků a závadných sýrů.

•     Tavený sýr je nevhodným zdrojem vápníku.

•     Tavený sýr je výrobek s nezdravým tukem.

•     Tavené sýry obsahují laciné margaríny.

•     Bílkoviny v tavených sýrech mají nižší biologickou hod-
notu.



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 33
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

0

A právě tato nepodložená tvrzení a dezinformace, která 
přešla až do kategorie mýtů a klišé, pomáhá objasnit nová 
publikace Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., a kolektivu nazvaná 
„Mýty o mléce a mléčných výrobcích“, která byla veřejnosti 
představena 14. listopadu 2019. Publikace se opírá o názory 
předních odborníků, lékařů a specialistů na výživu. Čtenáři 
se v ní dozvědí, jak to vlastně s mlékem je a že se konzumace 
mléčné stravy vůbec nemusejí obávat.

Vědecky ověřené vlastnosti 
a účinky mléka na lidský organismus

Mléko a mléčné produkty jsou zcela přírodním produk-
tem. Jejich konzumace a zpracování má dlouhodobou historii. 
Navíc jsou doporučovány v rámci diety ve všech státech EU.

„Komplexnost složení mléka a mléčných výrobků a jejich 
nutriční vyváženost je nezpochybnitelná. Z hlediska výživy nám 
dodává především plnohodnotné bílkoviny, velké množství váp-
níku a dalších minerálů a také řadu vitaminů.  Má nízký obsah 
cholesterolu, výbornou sytící schopnost a stravitelnost. Fer-
mentované mléčné výrobky jsou výborným zdrojem prospěšných 
bakterií,“ vysvětluje Ing. Šárka Horáčková, CSc., z Ústavu 
mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. 

Jak je to u nás laktózovou intolerancí 
a alergií na mléčnou bílkovinu?

Asi před 10 tisíci lety došlo u našich předků k mutaci, 
která zajišťuje aktivitu enzymu laktázy, rozkládající mléčný 
cukr (laktózu) i v dospělosti. Tak tomu je i v české populaci. 

„Laktózovou intoleranci u nás nacházíme u jednotek 
procent populace. Mléko mohou konzumovat nejen děti, ale 
i dospělí. Mléko, ať již kravské, kozí nebo ovčí, je co do slo-
žení mimořádně komplexní. Obsahuje ovšem i bílkoviny, které 
mají alergenní potenciál – stejně jako mnoho jiných potravin. 
Lékařsky ověřené alergie na složky mléka se však vyskytují jen 
u velmi malé části populace, a zvláště pak u dětí. S věkem jejich 
výskyt klesá,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc.

apriori 

�
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O výživě od Adama 
až po současnost

RNDr. PETR ŠÍMA, CSc.,
Mikrobiologický ústav, v. v. i., AV ČR, 

člen českých i mezinárodních vědeckých společností
IRENA MICHALOVÁ, 

Sdružení českých spotřebitelů

Upozornění místo úvodu 

Prebiotika: jsou opravdu nezbytnou složkou výživy člo-
věka? 

Otázka není zamýšlena, aby vyvracela, či obhajovala
víceméně obecně přijímané přesvědčení, že člověk potře-

buje pro udržení svého zdraví prebiotika, tedy vlákninu, 
a to převážně rostlinného původu. Toto dogma je tak hlu-
boce zakořeněno jak mezi odborníky, tak i laiky, že se té-
měř rovná dogmatům víry a je předmětem neustálého boje 
mezi propagátory různých forem vegetariánství s přívrženci 
masa. Tedy, kdo má pravdu? Anebo je pravda někde upros-
třed? 

Co jsou to vlastně prebiotika? Podle běžné defi nice „pre-
biotikum je nestravitelná složka potravin, která podporuje 
růst nebo aktivitu střevní mikrofl óry, a zlepšuje tak zdravotní 
stav konzumenta“ (viz např. Wikipedie). První prebiotikum 
v našem životě je laktóza. Prebiotika rostlinného původu tvoří 
součást naší stravy až v pozdějším období života. Neposkytují 
organismu žádnou energii, ale jsou substrátem pro střevní 
mikrobiotu, podporují peristaltiku, vstřebávají vodu a váží 
na  sebe lipidy a cholesterol.

Ohlédnutí do dávné historie

Pojďme se tedy poohlédnout po historii, nejen té nej-
dávnější, kdy se v paleolitu formoval jídelníček současného 
člověka Homo sapiens sapiens (subtribus Hominina), ale také 
té méně dávné, která začíná se vznikem zemědělství. Kdo 
tedy vlastně jsme? Pro názornější představu jsou časové sou-
vislostí v evoluci člověka a genetické příbuznosti s ostatními 
našimi nejbližšími příbuznými v živočišné říši znázorněny na 
obr. 1.

Fosilní nálezy přesvědčivě dokazují, že naši předkové byli 
vegetariáni, ale měnící se prostředí, které obývali, je postupně 
donutilo přejít od převažující rostlinné stravy ke stravě, v níž 
bylo hlavní složkou maso (Coppens 1994). V pravěku, který 
trval více než 2 miliony let, docházelo k periodickému stří-
dání dob ledových a meziledových. Klimatické změny ovliv-
ňovaly zejména rostlinstvo. Dlouhodobá ochlazení, kdy byla 
dosažitelnost rostlin vhodných k jídlu velmi omezena, musela 
zákonitě vést tehdejší druhy homininů k přeorientování se 
na živočišnou potravu. Předpokládá se, že tento přechod byl 
pozvolný. 

Další druhy homininů, které se objevily na scéně, zařa-
zovaly do své stravy postupně stále více masa získávaného 
odchytem drobných živočichů, sběrem mlžů (srov. mezoli-
tické kjøkkenmøddingy v Dánsku nebo i v geografi cky vzdá-
leném vietnamském Annamu) a rybolovem, a ještě později 
organizovaným lovem větších zvířat (Noll 1991). 

Rovněž se začala měnit také strategie opatřování potravy 
a frekvence jejího příjmu, které odlišily naše předky od ostat-
ních primátů. Omezili postupně nepřetržitý příjem potravy, 
jak je tomu u druhů, které se živí rostlinnými částmi a plody, 

Obr. 1   Fylogeneze člověka. Stupeň příbuznosti s lidoopy je vyjádřen v % DNA
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a naučili se jíst jen několikrát za den. Tuto frekvenci přijímání 
potravy dodržujeme i dnes, v moderní společnosti tradičně 
3–5x denně, i když při současných možnostech zásobování 
a dostupnosti potravin bychom mohli jíst téměř nepřetržitě, 
stejně jako ostatní primáti. Dokonce ani naši nejbližší pří-
buzní šimpanzi (subtribus Panina) neznají vymezený čas 
k jídlu. Stalo se tak v důsledku vstupu masa do našeho jídel-
níčku a taktikou jeho opatřování, tedy hlavně lovem, který 
nedovoloval jíst nepřetržitě, ani ulovenou kořist bezprostředně 
konzumovat. Proto si také jídlo upravujeme různými způsoby. 
Jsme také jedinými primáty, kteří si shromažďují potravu, aby-
chom ji snědli později, a kteří se o jídlo dělí. Rozdíly mezi stra-
vováním člověka a ostatních primátů jsou uvedeny v rámečku.

Behaviorální rozdíly ve způsobech stravování mezi 
člověkem a ostatními primáty
1. Opuštění od nepřetržitého příjmu potravy
2. Odnášení potravy na jedno stanoviště (tábořiště)
3.  Shromažďování/uchovávání (konzervace) potravy na 

později
4. Specializace opatřování potravy, lov – muži, sběr – ženy
5. Dělení se o potravu
6. Příprava potravy (oheň), ochucování (sůl)
7. Zařazení masa jako převažující složky potravy

     Jedli jsme jinak a něco jiného, než lidoopi

Přijetí masa do jídelníčku našich dávných předků 
a změny nutričního chování se staly základem pro další evo-
luční adaptaci směrem k současnému Homo sapiens sapiens. 
Posun od býložravosti, zcela typické pro současné vyšší pri-
máty (gorila, orangutan), k všežravosti a masožravosti mohl 
nastat v podstatě až u Homo erectus, který obýval sušší oblasti 
se střídáním ročních období. Svědčí o tom změny chrupu, 
což vyplývá z komparativních studií zubů fosilních lidoopů 
a raných hominidů. U homininů došlo k redukci velikosti 
špičáků, třenových zubů a stoliček a na zubních ploškách se 
objevily drobné změny (jamky nebo rýhy) charakteristické 
pro fosilní, ale i současné masožravce (např. hyeny). Měnila 
se i kraniomandibulární morfologie (spojení lebky s čelistí), 
později umožňující vývoj artikulované řeči (Mazák 1977). 

Toto vše umožnilo zvětšování mozku, zdokonalování 
mozkové činnosti a rozvoj druhé signální soustavy, což je 
opět unikátní pouze pro rod Homo. Pro další vývojové stupně 
homininů už rostliny nepředstavovaly nejvýznamnější zdroj 
všech potřebných nutričních složek, i když stále měly pod-
statný význam jako zdroje energie (Milton 1999). Rozdíly ve 
skladbě stravy člověka a primátů jsou patrné z obr. 2.

Jednou z podstatných evolučních výhod přijetí masa 
bylo usnadnění přísunu snadno metabolizovatelných pro-
teinů (jako bezprostředně využitelný zdroj energie a esen-
ciálních aminokyselin), ale také tzv. dietárních nukleotidů 
potřebných pro podporu vývoje a růstu (nejvíce pro vývoj 
mozku a imunitního systému) a pro rychlou regeneraci tkání 
(Šíma 2008) a také dalších potřebných mikronutrientů, 
zejména zinku, který je důležitým imunogenním stopovým 
prvkem (Finch 2004). Předpokládá se, že předkové homininů 
i první hominini získávali okolo 35 % energie z tuků (z toho 
7,5 % ze saturovaných tuků), 35 % energie ze sacharidů 
(z toho med asi 2–3 %) a 30 % z proteinů. Další energetický 
zdroj poskytovaly také nepěstované rostliny a plody získávané 
sběrem. Mohlo to představovat až 50 % energie, což je zhruba 
stejný podíl jako u současného člověka (Eaton 2006, Gerrior 
a Bente 2002). 

Poškozujících transmastných kyselin bylo v jejich dietě 
zanedbatelné množství. Ve srovnání s dnešním poměrem poly-
nenasycených tuků n-6 : n-3, který činí 10 : 1, byl u nich 2 : 1. Lze 
ale předpokládat vyšší příjem cholesterolu, až 480 mg/den,
pravděpodobně v důsledku konzumace morku, mozku a jiných 
vnitřností (játra) ulovených zvířat. Není-li maso příliš tepelně 
upravováno, zachovává si řadu důležitých látek. Pokud není 
maso ulovených zvířat vykrváceno, obsahuje na rozdíl jateč-
ných zvířat dostačující množství vitaminu C (8–12 mg.l-1)

a navíc obsahuje železo (75 mg.l-1), což v podstatě výživové 
nedostatky masité stravy neutralizuje (Freuchen 1939, Ras-
mussen 1939, Stepp 1939, Úlehlová-Tilschová 1944). 

Vláknina činila odhadovaných 100 g/den, ale obsah 
fytátů byl zanedbatelný. Příjem vitaminů a minerálních složek 
nutrice je odhadován 1,5–8x vyšší s výjimkou sodíku (méně 
než 1000 mg/den, tj. mnohem méně než draslíku). Co se 
týče ovoce, zeleniny, cereálií a mléčných produktů, jak jsou 
chápány v dnešním pojetí, byl jejich příjem rovněž nepatrný 
(Eaton 2006). 

V prvních měsících života působí jako prebiotikum lak-
tóza, která tvoří 7 % mateřského mléka. Laktóza se prak-
ticky v tenkém střevě nemetabolizuje, z převažující části je 
fermentována v tlustém střevě, kde podporuje růst bifi do-
baktérií a laktobacilů. Laktóza je také výchozí látkou pro 
tvorbu dalších prebiotických galaktooligosacharidů. Prebio-
tika rostlinného původu tvoří nedílnou součást naší stravy až 
v pozdnějším období života. 

Nástup konzumace masa je považován za důležitý faktor 
v sociogenezi člověka, který umožnil adaptivní radiaci lidí 
nejprve v Africe a později jejich expanzi a zasídlování Evropy 
a Asie. K velkým migracím našich předků došlo ještě před 
nástupem neolitu, tedy před vynálezem zemědělství a chovem 
domestikovaných zvířat, nejdříve asi před 60 000 až 45 000 lety,
kdy vyšli ze své „africké kolébky“, aby obsadili téměř všechny 
obyvatelné regiony planety, i když klimaticky a biocenolo-
gicky zcela odlišné od svého prapůvodního domova (Hennet 
et al. 2012).

Ohlédnutí do nedávné historie

Hned na začátku je třeba připomenout, že musíme mít 
stále na mysli konzervativitu a setrvačnost genomu, což se 
často přehlíží. Geny řídící metabolismus se u příslušníků 
rodu Homo ustavovaly po miliony let. Muselo projít více než 
100 000 generací, než se původní vegetariánský genom sbě-
račů a příležitostných lovců adaptoval na skladbu stravy, v níž 
převažovalo maso. Ale jen 10 000 let uběhlo od počátku země-
dělství, tj. asi 500 generací, kdy se část lidstva opět vrátila 
k rostlinám, které byly přednostní složkou výživy jak vývojově 

Obr. 2  Rozdíly ve skladbě stravy člověka a primátů
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nižších primátů, tak i pokročilejších hominidů. Jen pouhých 
10 generací od začátku průmyslové revoluce jíme technolo-
gicky upravované potraviny. 

Neznamená to nic jiného, než že převažující většina 
našich genů má pravěký původ a že tedy genetická skladba 
genomu moderního člověka zůstává stále na úrovni našich 
paleolitických předků (Cordain et al. 2005). „Problém je 
v tom, že naše geny tohle nevědí. Programují nás dnes stejně, 
jako nás programovaly před 40 000 lety,“ komentuje citovaný 
autor. Lapidárně to shrnul ve své knize Proč to někdo rád 
horké (Why some like it hot) etnolog G. P. Nabhan (2006): 
,,Jsme to, co jedli naši předkové“.

O stravě sběračů a lovců se usuzuje, že byla jednou 
z nejvyváženějších. Vyplývá to z etnografi ckých studií u jiho-
afrických Sanů (Kung, Dobe Ju´hoansi) nebo původních 
australských domorodců (aboridžinců), kteří jsou poklá-
dáni za nejstarší národy, kteří po nejméně 60 000 let nezmě-
nili svůj způsob života ani styl obživy. 70 % podílu ve stravě 
Dobe Ju´hoansi je rostlinného původu, zbytek pak předsta-
vuje maso, hlavně drobných živočichů (Lee 2003). 

Stejně tak to platí pro zdánlivě monotónní obživu 
národů obývajících extrémní oblasti kolem severního polár-
ního kruhu, tj. přibližně 66° 33‘ severní šířky. Inuité (Esky-
máci) Copper až do nedávna získávali 55 % potravy lovem 
zvěře a 45 % rybařením. U kanadských indiánů Mistassani 
Cree žijících přibližně v týchž šířkách pak 75 % potravy 
zaujímalo maso ulovených zvířat a 25 % ryby. Avšak, jak už 
bylo řečeno výše, syrové maso obsahuje dosti potřebného 
antiskorbutického vitaminu C, ještě více je ho v kůži běluhy. 
Určitý podíl rostlinné vlákniny pak mohli získávat pojídáním 
obsahu žaludků ulovených býložravců (Hayden 1981). 

Pravý opak však lze říci o prvních zemědělských náro-
dech, které začaly pěstovat obiloviny a využívat je jako hlavní 
potravinu. Z nutričního hlediska se vrátily zpět ke stravě her-
bivorních opolidí. Ve výživě založené výhradně na obilovi-
nách doplněné zeleninou a ovocem s minimálním příjmem 
masa jako hlavním zdrojem proteinů a lipidů nebyly obsaženy 
některé esenciální nutriční složky. Obiloviny sice uhradily 
potřebnou energii, ale nezajistily příjem např. dostačujícího 
množství sodíku, vápníku, vitaminů C, B1 a B12, nebo ami-
nokyseliny lyzinu (nutné pro růst svalů, kostí a hojení ran). 
Následkem byl nižší vzrůst a zvýšení náchylnosti ke sdělným 
i nesdělným chorobám, což se projevilo zejména v nebývale 
vysoké dětské úmrtnosti. Jako příklady nemocí typických pro 
zemědělce lze uvést beri-beri, jež je důsledkem nedostatku 
vitaminu B1, nebo keshanskou chorobu způsobenou chy-
běním selenu. Je také třeba zdůraznit, že strava s převažující 

rostlinnou složkou obsahující zároveň více sacharidů je cha-
rakteristická pro některá typicky zemědělská etnika (např. 
indiáni Qolla), ale také pro současné vegetariány. Vyvolává 
stav chronické hypoglykémie, což nakonec vede k zásadním 
změnám chování a ke zvýšené agresivitě (Bolton 1973, 1984). 
V rámečku níže jsou shrnuta hlavní pozitiva a negativa neoli-
tické revoluce.

V průběhu neolitu se stravování příslušníků agrárních 
národů stávalo vyváženějším, tím že svůj jídelníček rozšířili 
také o luštěniny, různé druhy zeleniny, ovoce a olejniny, ale 
také jej začali obohacovat masem hlavně domestikovaných 
a v menší míře i ulovených divokých zvířat. Až teprve mnohem 
později vznikl potravinový komplex, kdy asi 50 % potřebných 
bílkovin dodávalo obilí, dalších zhruba 40 % maso a zbytek 
mléko a mléčné výrobky, luštěniny a plody opatřované sběrem 
(ořechy, žaludy, ovoce, houby aj.).

Nutričně rozdělený svět

Před nástupem neolitu, tedy před začátkem agrární 
revoluce, byla hustota obyvatelstva nízká. Je odhadováno, že 
sběračství a lov uživí jednoho člověka na 10 km2, maximálně 
1 km2. Řídké osídlení nedovolovalo masové šíření infekčních 
chorob, takže je toto období výstižně označováno jako preepi-
demická fáze ve vývoji lidstva. 

Vše se změnilo s příchodem zemědělství, které ovšem 
mohlo vzniknout jen za specifi ckých podmínek (úrodná půda, 
možnost zavlažování), a to v relativně omezených regio-
nech bez extrémního kolísání klimatu. Na převažující časti 
ekumény (οἰκουμένη), tedy země vhodné k obydlení, kde se 
rozkládaly lesy, také stepi a tundra, místní podmínky nedo-
volovaly obdělávání půdy, tedy pěstování rostlin v nutričně 
dostačujícím množství. Tyto oblasti zasídlili lidé, jejichž 
hlavní složkou potravy bylo maso a tuk lovných zvířat a ryby. 
Na ohromných rozlohách stepí žili kočující pastevci se stády 
dobytka, kteří k masité stravě přidali navíc mléko a mléčné 
výrobky, ale díky neustálé změně sídel nestačili obdělávat 
půdu.

Nástup a zavedení zemědělství rozdělil nutriční svět lidí 
na dvě části. Už jen hortikultura a primitivní obdělávání půdy 
(bez zavlažování) mohly uživit 1–3 osoby na 1 km2, pokro-
čilé zemědělství pak 10–20 osob a při kombinaci s chovem 
zvířat až 165 lidí (Rappaport 1989). Zvyšující se zalidněnost 
a vznik sídel s početným obyvatelstvem vyvolaly nebývalý 
vzrůst nových infekčních chorob. Začala epidemická fáze ve 
vývoji lidstva.

Budeme-li sledovat od několika století před naším leto-
počtem až asi po první tisíciletí naší éry historický vývoj lid-
stva v Evropě, a v širším měřítku také v Egyptě a na Blízkém 
a Předním východě, pak zjistíme, že se zde souběžně vyskyto-
valy dvě diametrálně odlišné nutriční kultury. 

Byla to především pokročilá klasická antická kultura 
Egypťanů, Řeků a Římanů, jejichž státy se zakládaly na 
zemědělství a sadovnictví. Nejvýznamnějšími plodinami 
bylo obilí, vinná réva a olivy (olej). Menší roli hrálo i sadař-
ství, zahradnictví a chov hlavně ovcí a v přímořských oblas-
tech a při řekách rybolov. Už méně podstatnou nutriční 
složkou bylo maso a mléčné výrobky (sýry). Tento středo-
mořský alimentární systém měl tedy význačně vegetariánský 
charakter. 

Římané označovali obdělávanou kulturní krajinu, 
která se rozkládala v těsné blízkosti měst jako ager, oproti 
zemím, které nebyly zemědělsky využívány a které nazý-
vali saltus. V této divoké přírodě rozkládající se v chladněj-
ších euroasijských oblastech žily „barbarské“ národy, které 

Hlavní pozitiva a negativa agrární neolitické revoluce

Pozitiva
50x vyšší produkce potravin u stejné plochy při pěstování 
rostlin a chovu dobytka, 
vzrůst populace, usazování se v stálých sídlištích

Negativa
zvýšení populační hustoty, nástup epidemií, války pro zís-
kání potřebných zdrojů

Sdělné nemoci
spalničky, TBC, pravé neštovice – mezidruhová bariéra 
mezi dobytkem a člověkem 
chřipka, černý kašel, malárie – od prasat, kachen, kuřat

Nesdělné nemoci 
celiakie, diabetes 2, xeroftalmie*, beriberi**

*) nedostatek vitaminu A; **) nedostatek vitaminu B1
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zůstaly při masité stravě vývojově pokročilých paleolitických 
lovců. V Evropě to byli Keltové a Germáni, a později Slované, 
kteří se živili hlavně lovem. Vzdálenější, rozlehlé euroasijské 
stepní oblasti byly od nepaměti domovem kočovných paste-
veckých národů jako Skytů a turkotatarských a mongolských 
kmenů. V jejich stravě převažovalo maso, živočišný tuk a čás-
tečně také výrobky z mléka a nechyběly ani lesní plody, houby 
a lišejníky (Laponci, Eskymáci). Obilniny a zelenina se pěs-
tovaly, případně směňovaly v zanedbatelném rozsahu. Tento 
typ stravování považovali řečtí i latinští autoři za necivilizo-
vaný, vzdálený od ideálů antiky, kde platilo, jak tvrdil slavný 
římský lékař Aulus Cornelius Celsus (25 př. n. l.–50 n. l.), že 
„nejlepší potravina je chléb, protože obsahuje více výživnosti, 
než jakékoliv jiné jídlo“. 

Avšak téměř o století dříve upozornil Gaius Julius 
Caesar (100 př. n. l.–44 n. l.), že Germáni „… nepracují na 
polích, a jejich strava většinou sestává z mléka, sýra a masa“. 
Římský historik Ammianus Marcellinus (asi 330–395 n. l.) 
píše o barbarech v díle O tom, co se stalo (Res gestae): „Nikdo 
z nich vůbec nesáhne po pluhu, ani nezasadí strom, nikdo si 
nevyhledává živobytí orbou půdy. Ustavičně se potulují široko 
daleko rozsáhlými kraji bez domova, bez pevného bydliště či 
zákonů… Tolik se stěhují, že jedna žena se stihne provdat na 
jednom místě, porodí jinde a děti vychovává kdesi daleko… 
Zcela neznalí obilí či vína, živí se divou zvěří a mlékem a všeli-
jakými rostlinami“ (Stiebitz 1927). Lze citovat další autory, 
např. byzantského historika Prokopia z Kaisareie (asi 
500–565 n. l.), který v polovině 6. století n. l. konstatuje, že 
Laponci „nepijí víno a nezískávají žádnou potravu z polí… 
a muži a ženy se tam věnují pouze lovu“. Nebo dílo gótského 
kronikáře Iordana (zemřel asi po roce 552 n. l.) O původu 
a dějinách Gétů (De origine actibusque Getarum) (Getica), 
kde píše, že „skandinávské národy žijí jen z masa“ a Laponci 
„nevyhledávají jídlo z obilí vyrostlého na poli, nýbrž žijí 
z masa divokých zvířat a z ptačích vajec“, nebo že „Hunové 
neznají jinou činnost než lov“. Také Anthimus (511–534 n. l.),
byzantský lékař Theodorika, krále Ostrogótů, zaznamenává, 
že „…některé národy jedí syrové a krvavé maso a těší se dob-
rému zdraví“ (Montanari 1993). Ještě kolem roku 1075 se 
Mistr Adam z Brém, kanovník a autor dějin hambursko-
-brémského arcibiskupství Činy biskupů hamburského kos-
tela (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi cum), ve své 
4. knize o dějinách skandinávských zemí zmiňuje, že Norsko 
se k zemědělství naprosto nehodí (sterilissima omnium regi-
onum), půda v Jutsku je neplodná (ager sterilis) a „celá Ger-
mánie je pokryta hlubokými, hrůzostrašnými lesy, avšak 
lesy jutské jsou nejhorší…“, i když na druhé straně uvádí 
Švédsko jako zem neobyčejně úrodnou (fertilissima) (Brøn-
sted 1967). 

Ale neúrodné, a tudíž nehodící se pro zemědělství, 
byly i rozsáhlé oblasti tajgy a stepí. Když roku 1009 přijali 
mongolští Kerejtové nestoriánské křesťanství, ptali se jejich 
kněží, jak mají novokřtěnci dodržovat pravidla půstu: „Co 
mají novokřtění Kerejti jíst v době půstu, když neznají ani 
zeleninu, ani obilniny, ani ovoce?“ A nestoriánský patriarcha 
Jan VI. odpovídá: „Nechť jedí jen mléko a sýry a vystříhají 
se masa.“ Toto svědectví dokládá dopis, který Abdiša, met-
ropolita v chorásánském Mervu, adresuje nestoriánskému 
patriarchovi Janu VI. v Bagdádu, jak jej zaznamenal jako-
bitsko-syrský historik Georgius Bar Hebraeus (1226–1286) 
(Grousset 1970). 

Je ovšem hodné povšimnutí, že národy stravující se po 
desítky generací takto odlišně, tedy převážně stravou zalo-
ženou na mase a mléčných produktech, byly schopny založit 
a spravovat jedny z největších státních útvarů v celé historii 
lidstva. Na euroasijském kontinentu to byla Mongolská říše, 
kterou obývaly kočovné pastevecké kmeny, jež v období svého 
maximálního rozmachu (ve 13. a 14. století) ovládala území 
o rozloze kolem 33 000 000 km2 (tj. 22 % souše) a žilo v ní na 
100 milionů obyvatel. Jejich stravu popisuje v díle Historie 
Mongolů (Historia Mongalorum quos nos Tartaros appe-
llamus)* františkánský mnich a cestovatel Jan Plano Carpini 
(Giovanni da Pian del Carpine) (1182–1252), který byl vyslán 
roku 1245 papežem k mongolskému chánovi Güjükovi: 
„Nemají ani chléb, ani byliny a zeleninu, ani nic podobného, než 
maso… Pijí kobylí mléko ve velkých množstvích, jestliže jej mají; 
také pijí mléko ovcí, krav a koz, a dokonce i velbloudic.“ Také 
v hrdinském eposu oloncho** sibiřských Jakutů z 11.–13. sto-
letí o jejich praotci Er Sogotochovi nenajdeme ani zmínku 
o rostlinné stravě. Hrdinský epos oloncho „O osamělém Er-
-Sogotochovi jak v boji vydobyl krásnou Ükejdén-kuo“ praví: 
„… otroci přinesli na stříbrných talířích maso z devíti mladých 
koní a stříbrné džbánky s kumysem, ve kterém plavaly hroudy 
másla velké jak kachní vejce. Er-Sogotoch… snědl maso devíti 
kobyl, vypil devadesát džbánků kumysu.“ Ellej-Tojon praví: „… 
v mém životě jako jasné hvězdy svítí osm krásných dcer, a ta nej-
mladší ze všech nejkrásnější, odkojená tučným mlékem losím, 
vykrmená měkkým masem losím, nalíčená jemným morkem 
losím… tu dceru ti dávám.“ Je zde snad zmínka o nějakém jídle 
rostlinného původu? Na popisovaných hostinách se podává 
jen maso, máslo, vejce a kumys (zkvašené kobylí mléko). 

Zde je namístě mít na paměti tři hlavní historická fakta:
I.       Způsob života nomádů zaujímá v historii lidstva převažu-

jící období, daleko delší než obdělávání půdy a pěstování 
obilovin. 

II.     Kočovný způsob života neumožňuje pěstovat rostliny: 
„Neexistují žádné doklady o pěstování rostlin v mon-
golských oblastech a stravu lidí tvořilo výhradně maso 
a mléko z jejich stád, občas doplněnou zvěřinou nebo 
rybami.“ (Dikov 1953).

III.  Nomádské kmeny dobyly ohromné rozlohy Starého světa, 
ovládaly je po staletí a založily největší říše v dějinách lid-
stva.

 

Závěry

Záměrem tohoto sdělení nebyla ani obhajoba a propa-
gace výživy založené na mase jako její hlavní složce. Stejně tak 
nebylo úmyslem odsuzovat vegetariánství. Mělo upozornit, 
že evoluce směřovala člověka k nutričnímu oportunismu, 
tedy k využití všech dostupných potravinových zdrojů, nikoliv 
k úzké potravní specializaci, která vede do slepé vývojové 
uličky. Lze citovat významného paleontologa R. E. Leakeye: 
„Pravé tajemství úspěchu lidské evoluce je v tom, že všechny 
přeměny vždy směřovaly k jednoduchosti a k zachování schop-
nosti dalšího přizpůsobení, a nikoliv k přílišné specializaci, 
která vede do slepé vývojové uličky.“

Nutriční chování, resp. volba stravy, způsob vyhledávání 
a zpracování potravy je přímo určeno vztahy mezi člověkem 
a přírodními podmínkami prostředí, které obýval a obývá, a je 

*)       Pozn. Historie byla jen částečně publikována v letech 1473, 1598 a 1634. Kompletně bylo dílo uveřejněno až v r. 1839 v M.A.P. d’Avezac 

(ed.) in Recueil de voyages et de mémoires, vol. 4, Geographical Society of Paris.

**) Pozn. Od r. 2005 je tradice oloncho zařazena do Mistrovských děl a nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
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součástí kultury charakterizující jednotlivá lidská společen-
ství (Kroeber a Kluckhohn 1952). Na rozdíl od blízce příbuz-
ných primátů byla a stále je plasticita genomu člověka daleko 
širší, takže mu dovolila využívat velmi širokou paletu potravi-
nových zdrojů jak rostlinných, tak živočišných. 

Další odlišností specifi ckou jen pro člověka je jeho kul-
turní adaptační strategie, čímž se rozumí komplex nástrojů 
a technik pro opatřování a zpracování potravin (Cohen 1968).

Je třeba si stále uvědomovat tyto důležité skutečnosti:
Současní lidé, ať už mají jakýkoliv rasový původ, anebo 

příslušejí k jakémukoliv kulturnímu okruhu, jsou geneticky 
adaptovaní na nutriční prostředí svých předků před neo-
litickou revolucí (vznikem zemědělství). Byla to především 
nutriční nespecializace, která formovala vše, čím se odlišu-
jeme od svých předků a příbuzných primátů, tedy naši morfo-
funkční výbavu a anatomicko-ergonomické odlišnosti včetně 
rozvoje inteligence, kulturních projevů, a nakonec i celou 
naši současnou technologickou civilizaci. Bylo to díky naší 
genetické výbavě, která po věky determinovala naši nutriční 
adaptibilitu, tedy schopnost oportunisticky využít všechny 
možnosti získávání všech potravinových zdrojů, které se 
nabízely. 

Následující přehled shrnuje odlišnosti nutričního cho-
vání člověka od ostatních primátů a vyšších savců.

Sedm univerzálních charakteristik nutričního chování 
H. sapiens, které se ustavovaly po 3 miliony let evoluce 
hominidů a které také formují naše současné nutriční 
chování
1. Jsme extrémně omnivorní: 
 jíme stovky různých druhů živočichů, rostlin, hub a řas
2. Máme různé systémy transportu potravy:
 z místa jejího sběru/lovu na místo její konzumace
3. Máme různé systémy skladování potravy: 
  včetně dlouhodobé ochrany a zachování její nutriční 

hodnoty až do doby spotřeby
4.  Používáme různé technologie zpracování potravy 

a přípravy jídla:  
  vaření, dušení, smažení, pečení, detoxifi kace, míchání 

směsí, dochucování, barvení; od využití ohně (H. erec-
tus) po mikrovlnnou troubu (H. s. sapiens)

5. Pravidelně si předáváme a vyměňujeme potravu: 
 kulturní rituály, společné stravování
6. Máme tabu a rituální zákazy: 
  určitých druhů potravy a jídel podle věku, sexu, stavu 

zdraví (gravidity) a kulturně-náboženských předpisů
7. Užíváme potravu k jiným účelům, než k jídlu: 
 jako lék, symbol rituální oběti

Další osud lidstva bude záležet jen na zabezpečení, 
využití, či zneužití potravin, a na volbě technologií jejich 
zpracování. Je neméně důležité pro současnost a bude i pro 
budoucnost, aby byla zajištěna a také dodržována konzumace 
skladebně i energeticky vyvážené stravy a aby nedocházelo 
k extrémnímu propagování jen některých nutričních složek 
a módním výkyvům ve stravování. Na úplný závěr je si třeba 
připomenout Démokritova slova, jak je cituje Marcus Aure-
lius Antoninus Augustus: „… Všechno je jen věc názoru. Jen 
základní prvky jsou pravdivé. Stačí pamatovat si, že všechno je 
jen věcí názoru.“

Poděkování 

Autoři děkují projektu RVO 61388971 za podporu pří-
pravy tohoto sdělení.
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Mouka Pernerka začala svou cestu za úspěchem v roce 
1992. Právě tehdy se Mlýn Perner vrátil do rukou rodi-

ny původních majitelů. Od té doby si rodinná fi rma ze Svi-
jan vydobyla silné postavení na tuzemském trhu i v západ-
ní Evropě díky investicím do nejmodernějších technologií.

Charakteristika mouky Pernerky

Celozrnná hladká mouka Pernerka je mlýnský produkt 
zpracovaný unikátní technologií, kterou v České republice dis-
ponuje pouze Mlýn Perner. Tato mouka, vyznačující se velmi 
jemnou granulací částic, si zachovává všechny nutriční bene-
fi ty charakteristické pro celozrnnou mouku, tedy vyšší obsah 
vlákniny, proteinů, minerálů, vitaminů a bioaktivních složek, 
a zároveň má ve srovnání s běžnými celozrnnými moukami 
zlepšené senzorické i technologické vlastnosti. Proto nachází 
uplatnění v pekárenském a pečivárenském průmyslu a zís-
kává oblibu i u maloobchodních zákazníků. Momentálně Mlýn 
Perner nabízí celozrnnou hladkou mouku z pšenice seté, žita, 

pšenice špaldy a pohanky, přičemž mouka je vhodná pro pří-
pravu spontánních či řízeně fermentovaných kvasů i těst.

Důvod jejího vzniku, její výrobní základ

V pekárenském průmyslu v současnosti dochází k celé 
řadě změn, ať už se jedná o zavádění nových produktů na 
trh, nebo o změny v recepturách stávajících výrobků, které 
vychází z požadavků zákazníka. Dnešní, uvědomělý kon-
zument se zajímá o to, co jí, a sleduje výživovou hodnotu 
výrobků, které nakupuje. Proto také vyhledává potraviny, 
které mu přináší určitý zdravotní benefi t. U cereálií je zájem 
konzumentů směřován k produktům se zvýšeným obsahem 
vlákniny, proteinů a minerálních a bioaktivních látek (např. 
vitaminů a fenolických látek) a konzumenti kladou velký 
důraz taktéž na sníženou energetickou hodnotu a glykemický 
index výrobku. Proto se v obchodech stále častěji setkáváme 
s cereálními produkty z celozrnných mouk běžných obi-
lovin typických pro střední Evropu (pšenice a žita), méně 

Celozrnná mouka umletá do hladka
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pěstovaných obilovin, kam lze zařadit ječmen, oves, čirok 
aj., a dále pseudoobilovin (např. pohanky, quinoy a ama-
rantu).

Na tyto trendy musí přirozeně reagovat mlynářský 
průmysl, ovšem výroba celozrnných mouk s sebou přináší 
řadu úskalí, protože klasické mlýnské technologie nejsou 
schopny celozrnnou mouku umlít tak, aby výrobek splnil 
očekávání zákazníků. Využití běžné celozrnné mouky v peká-
renském, pečivárenském či těstárenském průmyslu tak sice 
vede ke zvýšení nutriční hodnoty cereálních výrobků, ovšem 
takto získaná celozrnná mouka má zhoršené technologické 
a senzorické vlastnosti. Takto umletou celozrnnou mouku 
mnozí odmítají, protože pečivo z ní je tvrdé nebo se drolí, 
a kromě nižšího objemu má pečivo taktéž charakteristickou 
pachuť. Důvodem je značná variabilita v distribuci velikosti 
částic obalových vrstev, a v moukách je tedy možné nalézt 
drobné a často velmi tvrdé částice, které v pekárenském 
a pečivárenském průmyslu způsobují komplikace a mají vliv 
na reologické a senzorické vlastnosti konečného výrobku. 

Dalším problémem je nízká variabilita mlecích linek, 
které často dokážou zpracovat jen velice úzké spektrum 
surovin s podobnými vlastnostmi. Naším cílem bylo navrh-
nout mlecí linku, která by produkovala celozrnné mouky 
senzoricky přijatelné pro většinu konzumentů a která by 
dokázala zpracovat široké spektrum surovin, což se nám 
nakonec podařilo. 

Díky této unikátní technologii jsme tedy schopni vyrábět 
jemnou celozrnnou mouku z obilovin (pšenice, žito, ječmen, 
oves), pseudoobilovin (pohanka, amarant, quinoa), nebo 
dokonce i luštěnin (hrách, čočka, cizrna), která má v porov-
nání se standardní celozrnnou moukou lepší senzorický 
profi l. Důvodem zlepšených senzorických vlastností mouky 
je jemná granulace částic nejen endospermu zrna, ale taktéž 
dezintegrovaných obalových vrstev. Výhoda naší hladké 
mouky tkví v tom, že se dobře zpracovává, správně kyne a má 
dobrý objem, a přitom je stále celozrnná.

Kuchařské a pekařské využití

Celozrnná hladká mouka Pernerka je vhodná pro celou 
řadu aplikací, ať už se jedná o maloobchodního zákazníka, 
který si chce doma upéct bábovku, nebo o průmyslového 
pekaře, který potřebuje produkovat velké objemy pečiva.

V prvním případě se snažíme se zákazníkem komuni-
kovat, ať už přes webové stránky (www.pernerka.cz), Face-
book, YouTube, či jiné platformy, kde je možné nalézt celou 
řadu receptů, od celozrnného quiche přes celozrnný žitný 
chléb až po pohankové perníkové řezy. V druhém případě 
klademe důraz na individuální přístup a osobní kontakt 
se zákazníkem, kdy nabízíme pomoc s vývojem receptury 
apod. Jsme schopni např. připravit směs na míru, kterou 
zákazník jen smíchá s vodou a droždím a má zaděláno 
na těsto. V souvislosti s většími odběrateli máme zkušenosti 
s přípravou chlebů, rohlíků a dalšího běžného pečiva, kvasů 
anebo taktéž lineckého cukroví.

Dietetická hodnota 
a další přednosti celozrnných mouk

Jak už bylo zmíněno výše, celozrnná mouka přináší 
ve srovnání se světlou moukou řadu benefitů vyplývajících 
z vyššího obsahu vlákniny, bílkovin, minerálů, vitaminů 
a dalších bioaktivních složek (např. fenolických látek). 
Pravidelná konzumace vlákniny prokazatelně upravuje hladinu 

cholesterolu a glukózy v krvi, a působí tedy jako prevence proti 
civilizačním onemocněním, jakými jsou např. cukrovka 2. typu, 
metabolický syndrom nebo kardiovaskulární onemocnění. 
Velice důležitým parametrem Pernerky je taktéž relativně malé 
poškození škrobových částic. Pro konzumenta to znamená, že 
má mouka a posléze i pekárenský produkt nižší glykemický 
index. Hladina glukózy v krvi se tedy navyšuje postupně a její 
maximum dosáhne nižší hodnoty než v případě konzumace 
pečiva ze světlé mouky. Z tohoto důvodu vyprodukuje slinivka 
břišní menší množství inzulínu, a dochází tedy v menší míře 
ke vzniku rezistence tělních buněk na inzulín. Lze také před-
pokládat, že jemnější granulace obalových a podobalových 
vrstev vede ke zvýšené biologické využitelnosti prospěšných 
složek jednotlivých surovin, a tedy ještě k umocnění zdravot-
ních benefi tů, které s konzumací dané složky souvisí.

Zvýšená vaznost vody

Z technologického a ekonomického hlediska je u celo-
zrnné hladké mouky Pernerky důležitá zvýšená vaznost 
vody. Na tomto jevu se podílí více faktorů a pravděpodobně 
souvisí s jemnější granulací otrub a taktéž se sníženou 
vlhkostí samotné mouky. Laicky řečeno má pekař možnost 
prodat více vody. Této důležité fyzikální vlastnosti lze využít 
nejen při procesu výroby těsta, ale taktéž při přípravě kvasů. 
Využití fermentace celozrnných hladkých mouk dále zvyšuje 
výživovou hodnotu konečných pekárenských výrobků 
a zlepšuje jejich senzorický profi l.

Jemnější granulace částic má dále vliv na reologické vlast-
nosti pekárenských a pečivárenských produktů, které se svou 
strukturou a texturou blíží vlastnostem výrobků ze světlých 
a chlebových mouk. Výsledný produkt má poté měrný objem, 
který může konkurovat tradičním výrobkům.  

Všechny tyto informace jsou výsledkem dlouhodobé 
spolupráce s Ústavem sacharidů a cereálií Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze, která započala již při zavádění 
mlecí linky.

Obchodní pohled a rozšíření mouky 
v obchodní síti 

Díky nejmodernější technologii produkujeme ve Mlýně 
Perner mouky nejlepší jakosti pro největší producenty pekař-
ských a pečivárenských výrobků v České republice i na západ-
ních trzích. Nová unikátní technologie mletí nám zároveň 
usnadnila vstup na maloobchodní trh, kde v tuto chvíli pod 
značkou Pernerka nabízíme 13 druhů mouk. Kromě jiného 
i špaldovou, pohankovou, žitnou nebo rýžovou. Spolupracu-
jeme se všemi významnými hráči na tuzemském trhu, jakými 
jsou řetězce Lidl, Kaufl and, Tesco i Albert, ale i s menšími 
prodejci. Pernerka je k dostání i u významných online pro-
dejců. 

V letošním roce je velkým počinem účast Pernerky v popu-
lární soutěži Peče celé Česko. Tu vysílá Česká televize každou 
sobotu v hlavním vysílacím čase s vysokou sledovaností, 
přesahující milion diváků. Kromě sponzoringu pořadu je Per-
nerka také jedinou moukou, ze které soutěžící pečou. Pernerka 
je také sponzorem doprovodného programu Napečeno.

Ing. Daniel Koval,
vedoucí vývoje ,

Mlýn Perner Svijany spol. s r. o.

 �
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Brněnské výstaviště bude od 20. do 23. dubna hostit nej-
větší tuzemský svátek potravinářství a navazujících 

oborů. Premiéry nových produktů, nejmodernější tech-
nologie pro zpracování i balení, diskuse českých a za-
hraničních odborníků i zpětná vazba široké veřejnosti – 
to všechno se odehraje na již 32. ročníku Mezinárodního 
potravinářského veletrhu SALIMA. Kdo chce nové trendy 
vidět, zažít a třeba i ochutnat, neměl by si nechat ujít příle-
žitost, která se opakuje jen jednou za dva roky. 

Vystavují lídři 
českého potravinářského trhu

Značka SALIMA se vztahuje na celý komplex vele-
trhů, které spojuje téma potravin a nápojů. Většinu vele-
tržní nabídky dnes tvoří technologie a suroviny potřebné 
k jejich zpracování, ale fi nální produkce stále zůstává velkým 
návštěvnickým lákadlem. Letošního ročníku se zúčastní 
přední domácí výrobci a lídři trhu v jednotlivých branžích. 
Vystavuje třeba fi rma Váhala a spol. s r. o., výroba a prodej 
masných a lahůdkářských výrobků, jako představitel nejlepší 
české řeznické a uzenářské tradice. Ze zpracovatelů mléka 
se představí například Polabské mlékárny nebo Bohemilk. 
Velmi silná bude sekce kávy, kde nechybí fi rmy jako J.J. Dar-
boven, Nestlé Česko nebo Pavan Caffé. Na veletrhu mlynář-
ství, pekařství a cukrářství MBK vystavují fi rmy jako Kornfeil, 

Jarospol Technology nebo Pekass a vrací se Melvia Trade. 
Zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování na veletrhu 
G+H předvedou mj. společnosti Hraspo, Montycon gastro, 
Retigo a Unox Distribution. 

„Opět se ukazuje nezastupitelnost veletrhů v osobní 
komunikaci a přístupu ke klientům. Přece jen stále platí, že 
neprodává a nenabízí robot, ale člověk. A jen člověk je schopen 
naplnit baťovské heslo, že každý z účastníků obchodu musí na 
tomto obchodu získat, dnes se tomu moderně říká ‚win – win‘. 
Proto nás velmi těší, že jsme pro ročník SALIMA 2020 zazna-
menali návrat některých výrazných lídrů trhu, a to napříč 
obory,“ komentuje zájem o účast ředitel potravinářských vele-
trhů Martin Videczký. 

Zahraniční i regionální speciality

Na veletrhu se představí také velké oficiální expo-
zice Polska a Maďarska, přičemž veřejná podpora polského 
potravinářského exportu bude skutečně mimořádná: spo-
lečnou účast polských fi rem zaštiťují Ministerstvo zeměděl-
ství i Národní agentura pro podporu zemědělství KOWR. 
Jak informoval Martin Videczký, s dalšími zeměmi pořada-
telé vedou jednání o formách účasti. Velmi dobře se podle něj 
rozvíjí také spolupráce s agrárními komorami zastupujícími 
regionální producenty potravin a nápojů. Tradicí je napří-
klad účast Regionální agrární komory Jihomoravského kraje 

SALIMA 2020 v netradičním termínu, 
ale s tradičně bohatou nabídkou
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20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

s prezentací úspěšných firem z lokálních potravinářských 
soutěží. Posledního ročníku veletržního komplexu SALIMA 
se na jaře 2018 zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupených 
firem. Téměř polovina prezentovaných firem byla zahra-
ničních a brněnským výstavištěm za pět dnů prošlo 25 tisíc 
návštěvníků z 33 zemí.

Zmrzlináři se sladkými novinkami

Většina vystavovatelů si své novinky schovává jako pře-
kvapení až na veletrh, ale někteří už dopředu prozradili, na co 
se návštěvníci mohou těšit. Příkladem je Mlékárna Hlinsko 
a její Tatra Zmrzka zpracovaná s využitím přírodních barviv 
a mléka od českých farmářů. Její sortiment se každoročně 
obměňuje a aktuálně je v nabídce dvacet devět druhů příchutí 
zmrzlin s mléčným základem, čtyři druhy příchutí vodové 
zmrzliny a osm druhů příchutí ledové tříště. Tatra Zmrzka 
je na trhu od roku 2012 a za zmínku rovněž stojí sypká směs 
Frappé, ze které si při správném poměru připravíte ledovou 
tříšť nebo osvěžující ledovou kávu.

Kdo si potrpí na sladké mražené lahůdky, přijde si na 
veletrhu SALIMA 2020 skutečně na své, protože sekce zmrz-
linářů očekává bohaté zastoupení. Chybět nebude mj. zmrz-
lina Carte d´Or od fi rmy Unilever ČR nebo oblíbená Česká 
zmrzlina z Opočna od Mlékárny Opočno (Bohemilk a. s.).

Návraty spokojených firem

Zájem o brněnské potravinářské veletrhy v posledních 
letech stoupá, což už minule potvrdily názory účastníků. 

„Minulý veletrh byl především o kvalitě. Běžných návštěv-
níků dorazilo z našeho pohledu méně, zato však přišli všichni 
zákazníci, se kterými jsme se potřebovali setkat, a potěšily 
nás obchodní úspěchy, které se nám tady podařilo vyjednat. 
V porovnání s rokem 2016 se úroveň veletrhu zlepšila – od 
podoby stánků přes návštěvníky až po celkově dobrou atmo-
sféru, která v pavilonu vládla po celou dobu. Potěší mě, když si 
MBK bude svou atraktivitu zvyšovat i nadále,“ řekla Martina 
Kornfeilová, ředitelka marketingu a obchodu v rodinné fi rmě 
Kornfeil. 

Spokojen byl i spolumajitel fi rmy Jarospol Technology 
František Jaroš: „Za naši společnost mohu říct, že jsme se 
vším plně spokojeni. Hlavní výhodnost účasti na veletrhu MBK 
vidím v tom, že je to ideální místo pro setkávání fi rem, které by 
se za normálních okolností setkávaly těžko. Veletrhu přeji, aby 
šel jen a jen dopředu.“

Martin Galla ze společnosti Hraspo, která dodává 
kvalitní technologie pro gastroprovozy, v roce 2018 ocenil 
obchodní přínos veletrhu G+H: „Vystavujeme zde každé dva 
roky a vždycky tu najdeme něco nového, nové kontakty.“ Jiří 
Štursa na veletrhu SALIMA 2018 zastupoval italskou společ-
nost Panini a vyzdvihl hlavně vysokou návštěvnost: „V prů-
měru jsme navázali přibližně deset nových kontaktů denně 
a nadchly nás četné zahraniční návštěvy. Objevili se zde lidé 
z Polska, Ruska, Tuniska, Pákistánu nebo Libye.“  

Všechny tyto fi rmy vystavují i na letošním ročníku. 
Více se o veletrzích SALIMA, SALIMA TECHNOLOGY, 
MBK, G+H a VINEX 2020 dozvíte na www.salima.cz.

 Veletrhy Brno, a. s. 

�
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Svijanský Máz 
letošním nejlepším 

světovým pivem 
plzeňského typu 

Svijany – Po loňském úspěchu Svijanské Desítky letos ve 
světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 

2020 získal nejvyšší ocenění Svijanský Máz, jemuž pro letoš-
ní rok patří titul nejlepšího piva plzeňského typu BEST PILS-
NER. Kromě toho si Svijany ze soutěže odnesly ještě jednu 
zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové ceny. 

Přes dvacet zástupců pivně sommeliérských škol, 
výzkumných ústavů, novinářů a pivovarníků hodnotilo 
v pražském baru Malý/Velký přihlášená piva ze 17 zemí světa 
v pátém ročníku světové soutěže. Zkoumali přitom vůni, 
vzhled a chuť jednotlivých vzorků piv tzv. naslepo. Nejlepší 
piva pak someliéři ocenili bronzovými, stříbrnými a zlatými 
medailemi. Celkem udělili 9 zlatých, 16 stříbrných a 21 bron-
zových medailí. 

 „Pivovar Svijany si 
z klání vedle titulu BEST 
PILSNER odnesl i jednu 
zlatou, dvě stříbrné a čtyři 
bronzové ceny, a zane-
chal tak v soutěži velmi 
výraznou českou stopu. 
Jako české pořadatele nás 
to samozřejmě těší. Ceny 
pro Pivovar Svijany doka-
zují, že tradičně vařené pivo 
českého typu si i v současné 
ohromně široké nabídce 
pivních stylů stále uchovává 
důležité místo,“ uvedl pořa-
datel soutěže Jakub Veselý. 

Svijanská bilance na World Beer Idol 2020

BEST PILSNER Svijanský Máz 11 %

Gold Svijanský Máz 11 %

Silver
Svijanská Kněžna 13 %

Svijanský Kníže 13 %

Bronze 

Svijanská Desítka 10 %

Svijanský Rytíř 12 %

Svijany „450“

Svijanský Máz 11 % nefi ltrovaný

www.worldbeeridol.com Jakub Veselý / World Beer Idol

SVIJANSKÝ MÁZ 
Pivovar Svijany

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním 
postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v ote-
vřených kádích a dlouhodobého zrání piva v ležáckých 
sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva 
doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál 
naposledy na stupních vítězů loni na světových soutěžích 
2019 World Beer Awards a Meininger’s International Craft 
Beer Award. Svijanská Kněžna se stala vítězem loňského 
desátého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS – Pivní 
speciál roku 2019 v  kategorii polotmavých a tmavých speci-
álních piv. 

„Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější reakce běžných spo-
třebitelů a našich fanoušků, všechna ocenění − a zvláště 
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pak uznání od tak renomované odborné poroty − nás samo-
zřejmě mimořádně těší. Dokazují totiž to, že jsme se před 
více než dvaceti lety při záchraně pivovaru vydali správnou 
cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní 
postupy,“ řekl k tomu sládek Pivovaru Svijany Petr Men-
šík. 

•     Svijanský Máz 11 % – svijanská klasika a nejprodávanější 
svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar 
jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru 
mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami 
− ležáky.

•     Nefiltrovaný Svijanský Máz 11 % − odpověď pivo-
varu na stále rostoucí poptávku po co nejpřírodnějších 
pivech. Nefi ltruje se, takže je v něm zachován obsah kul-
turních pivovarských kvasinek a dalších prospěšných 
látek. 

•     Svijanská Desítka 10 % − poctivá desítka se stupňovitostí 
přes deset procent vyráběná tradiční technologií s kva-
šením ve spilce. 

•     Prémiový ležák „450“ − speciální pivo původně uva-
řené jen pro oslavy 450 let od založení pivovaru ve Svi-
janech, které nakonec zůstalo v sortimentu svijanských 
piv natrvalo. Je vyrobeno z poloraného žateckého červe-
ňáku (Osvaldova klonu), humnového sladu z nezávislých 
sladoven a samozřejmě tradičním postupem − tedy kva-
šením na otevřené spilce a zráním v ležáckých tancích. 
Plné chlebnaté pivo s příjemnou intenzivní jemnou hoř-
kostí.

•     Svijanský Rytíř 12 % − za studena dochmelovaný ležák. 
Vyznačuje se velmi specifi ckou a unikátní hořkostí a ve Svi-
janech se vaří od roku 2001 při využití výjimečných chmelů 
z vlastních chmelnic pivovaru v oblasti Polepských Blat. 
Nese zřetelný rukopis sládka Petra Menšíka, z jehož expe-
rimentů s domácím vařením piva vlastně původně vznikl.

•     Svijanský Kníže 13 % − silnější sváteční pivo, vyráběné 
tak, aby ještě více vynikly chutě a vůně typické pro ležáky. 
Pivovar jej vyrábí nejdéle ze všech silných piv – již od polo-
viny devadesátých let – a je také nejoblíbenější: tvoří téměř 
polovinu celkového výstavu silných piv ve Svijanech. 
Vyznačuje se příjemně hořkou a plnou  chutí. 

•     Svijanská Kněžna 13 % − tmavý protějšek Svijanského 
Knížete se vyrábí z vybraných speciálních sladů, které mu 
dodávají specifi ckou kávově-karamelovou chuť. Výborně 
se hodí k dobrému jídlu a mimořádnou oblibu si získala 
jako součást řezaného piva s kterýmkoli jiným pivem ze 
Svijan – různými kombinacemi lze dosáhnout rozličné 
chutě, vůně a stupňovitosti.

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

�
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Současným trendem v průmyslovém značení už není jen 
zvyšování výkonu a kvality rozlišení. To se u špičkových 

strojů považuje za samozřejmé axiomy. Naopak se zvyšuje 
zájem o inteligentní technologie, které přispívají ke zlep-
šení transparentnosti, vysledovatelnosti a optimalizaci ce-
lého balicího procesu. Hned několik novinek ze sortimen-
tu smart řešení šitých na míru digitálně automatizovaným 
požadavkům současnému Industry 4.0 má ve svém portfo-
liu společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r. o.

Zájem o inteligentní řešení, jehož cílem je eliminace 
případných chyb, zvýšení vysledovatelnosti a zlepšení opti-
malizace celého balicího procesu, nikdy nebyl větší než právě 
nyní. Těmto požadavkům současného trhu se snaží svým 
vývojem vycházet vstříc mnozí producenti a dodavatelé, kteří 
si uvědomují, že pokročilé smart řešení přináší zákazníkům 
nejenom nemalé úspory, ale následně zvyšování kvality, 
prodeje a sekundárně i loajality zákazníků. V současnosti 
vývojově nejpokročilejší řešení v oblasti automatizace a digi-
talizace nabízí společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.

CoLOS V6 digitalizuje proces balení

V oblastech plnohodnotné automatizace ve spojení 
s digitalizací procesu hraje hlavní roli pokročilý typ SW, 
kterým lze řídit jak jednotlivé části, tak i celý proces balení. 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM v současnosti uvádí na trh 
nejnovější upgrade SW CoLOS. Současná verze 6 umož-
ňuje spojovat centralizovaná produktová data, systémy 
pro řízení linek, obsluhu tiskárny a zařízení pro kontrolu 

kódů ve zcela integrovaných řešeních. SW aplikace vyvi-
nuté společností Markem-Imaje jsou dostupné ve varian-
tách CoLOS Base, CoLOS Line a CoLOS Factory. Výhodou 
řídicího programu je individualizace systému, tedy vytvá-
ření zákaznických řešení na míru klientovi. Ukazuje se, že 
je to právě digitalizace, která představuje nejlepší a nákla-
dově nejefektivnější způsob k dosažení zlepšení výkonu, 
spolehlivosti, udržitelnosti a efektivity balení. CoLOS, 
který je modulární aplikací, zvyšuje efektivitu výroby a sni-
žuje množství odpadu výrobků spojeného se špatným 
kódováním a tiskem. SW se dobře integruje nejenom s tech-
nologiemi Markem-Imaje, ale i s dalšími SW využívanými 
v procesu výroby a balení (různé typy ERP, MES, WMS 
apod.).

Uživatelský systém řízení doslova pro každého

Systém lze implementovat připojením k tiskárnám, 
výrobním zařízením a podnikovým datovým zdrojům přes 
ethernet. Administrátor vytvoří přístup k rozhraním CoLOS 
jednotlivým zaměstnancům podle potřeby či jejich zařazení. 
Ti se pak k němu mohou připojovat pomocí PC, tabletu či dal-
šího mobilního zařízení. Pomocí programu lze snadno zís-
kávat záznamy o výrobě dostupné v reálném čase i v archivu 
výroby, aby poskytly lepší dohledatelnost s poznatky o kódo-
vání, tiskovém výkonu a kvalitě. Z hlediska cybersecurity 
systém poskytuje velkou míru bezpečnosti sbíraných dat, 
u kterých lze nastavit různé možnosti jejich zálohování. 
CoLOS V6 je inteligentní řešení, které uživatele upozorní 
rychle, přesně a ekonomicky na všechny možné problémy, 

Balte inteligentně: 
DIGITALIZUJTE PROCES BALENÍ
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ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR

které jsou detekovány v reálném čase, čímž se eliminuje 
potenciální chybovost obsluhy, eventuálně se snižují náklady 
na přebalování a vyřazování výrobků v případě chybovosti. 
Díky řízení a inspekčnímu sledování SW systému dochází 
k výraznému omezení prostojů, a tím zároveň ke zvýšení 
výrobního výkonu.

Vysledovatelností k ochraně značky

Obecně lze konstatovat, že v rámci celého systému Pac-
kaging Inteligence s využitím unikátního softwaru pro správu 
informací CoLOS nabízí Markem-Imaje mnoho různých řešení 
šitých přímo na míru zákazníkovi. Jedním z takovýchto řešení 
je i Markem-Imaje Tracking Solution. Toto řešení lze uplatnit 
na úrovni výrobku, obalového materiálu z lepenky nebo palety, 
takže lze skenovat a sledovat výstup na každé úrovni, aby byla 
zajištěna plná dosledovatelnost produktů. Díky sofi stikova-
nému řešení je zajištěna nejen správnost kódování, ale i bez-
chybná kompatibilita dat tak, aby celý proces byl co možná 
nejvíce nákladově efektivní. Tím, že inteligentní SW řešení 
umožňuje sledovat každý jednotlivý produkt, který vyšel 
z výrobní linky, a bezchybně ho označit, poskytuje v nemalé 
míře ochranu značce před případným paděláním a drasticky 
limituje problémy související s kvalitou produkce.

Více o digitalizaci procesu balení:

Nové smart řešení 
z oblasti termotransferového tisku

Inteligentní SW řešení však nebylo jedinou novinkou 
minulého podzimu. Další novinkou je uvedení nových TTO 
tiskáren (SmartDate X45, X65 a X65-128) na český trh. Nové 
tiskárny zažily svou premiéru již v říjnu na brněnském výsta-
višti v rámci MSV. Poprvé na trhu TTO tiskáren přicházejí 
tyto technologie s vestavěným nástrojem pro zlepšování pro-
cesů. Jakmile je povoleno, mohou být logovány a analyzovány 
důvody výpadků balicí linky, což usnadňuje rozhodování na 
základě dat. Tiskárny SmartDate® (TTO) představují zvláště 

vhodné řešení pro potisk fóliových materiálů, které jsou běžné 
při vytváření skupinových či přepravních obalů především 
v sortimentu kosmetiky, farmacie, potravin či nápojů. Tento typ 
přebalu se však vyskytuje i u vytváření větších jednotek, které 
jsou typické např. ve stavebnictví. Díky novým funkcím, kte-
rými TTO tiskárny disponují, se zrychluje kódování povrchů 
a zároveň eliminují náklady na prostoje výroby. Ve srovnání se 
staršími typy dochází u nových tiskáren k další výrazné mini-
malizaci potenciální chybovosti. Další novou a určitě velmi 
využitelnou funkcí je u tiskáren relativní pohyb, kterým se 
zajišťuje, že kódy jsou vytištěny plně, i když se obalový mate-
riál z nějakého důvodu zastaví uprostřed tisku. Upozornění na 
chybějící body pomocí detekce mrtvých bodů umožňuje ope-
rátorům provést úpravy před tiskem problematických kódů.

Standardní výkon výrazně překonán

Tiskárny se ovládají pomocí velkého dotykového dis-
pleje (25,6 centimetru / 10,1 palce). Ovládání je pro uživa-
tele díky zlepšení čitelnosti uživatelsky přátelštější. Oproti 
konkurenčním tiskárnám je díky novým funkcím a zjedno-
dušení cest proces ovládání rychlejší (stačí méně kliknutí na 
dokončení úkolů). Pro další zrychlení a zefektivnění každo-
denních operací pomáhají uživatelům různí podrobní prů-
vodci v podobě vestavěných videonávodů a modulů „how to“. 
Další kvalitativní novinkou je doplněk Detect-Plus, kterým 
se potvrzuje přítomnost kódu, jeho pozice a kvalita přímo na 
fólii produktu, na rozdíl od konkurenčních řešení, která kon-
trolují otisk tisku na pásce, nikoli na balení.

Díky všem vychytávkám tiskárny poskytují i mnohem 
vyšší výkon, který není na úkor ekonomičnosti provozu 
ani kvality tisku. SmartDate X65 umí tisknout rychlostí 
1800 mm/s, aby dosáhl 455 ppm při 300 dpi. Rychlost tedy 
překonává průmyslový průměr (120–160 ppm). Při použití 
široké tiskové hlavy SmartDate X65-128 dosahuje 400 ppm 
na ploše až 128 × 500 mm, což při současném vývoji techno-
logií představuje dvojnásobek proměnného tisku oproti stan-
dardním tiskárnám. 

           Tiskárna SmartDate X65 �
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•     Společnost BILLA se v rámci svého projektu trvalé udr-
žitelnosti zavázala k výsadbě ovocných stromů již v pěti 
lokalitách 

•     Výsadbou ovocných stromů chce navrátit české krajině 
její typický ráz a pomoci přírodě s lepším zadržováním 
vody a půdy

•     Dva ovocné sady byly již dokončeny, další tři jsou v rea-
lizaci 

Společnost BILLA v roce 2017 spustila projekt v rámci 
strategie trvalé udržitelnosti, který koresponduje s její 

dlouhodobou vizí a cíli vedoucími k ochraně přírody v loka-
litách, ve kterých provozuje své prodejny. Tento CSR pro-
jekt má za cíl navracení ovocných stromů zpět do přírody, 
které budou sloužit veřejnosti k odpočinku, obnoví původní 
ráz krajiny, zpříjemní mikroklima a napomohou lepšímu 
zadržování vody a půdy. 

Před zhruba dvěma lety společnost započala realizaci 
pilotního projektu s městem Říčany a o rok později předala 
nový ovocný sad do rukou obyvatel města. Do Ovocného 
sadu Srnčí BILLA investovala přes 1,5 milionu Kč a v sadu lze 
nalézt 54 původních odrůd stromů, včetně 22 vzácných 
druhů. 

V navracení stromů do 
naší krajiny BILLA pokra-
čovala i v dalším roce, tento-
krát ve středočeském Kolíně. 
Zde mimo výsadby ovocných 
sadů BILLA zároveň revita-
lizovala naučnou turistickou 
stezku Borky. Tato zhruba 
čtyřkilometrová stezka je 
nyní kromě nových infor-
mačních tabulí obohacena 
o interaktivní vzdělávací 
tabule o zvířatech a rostli-
nách, které mohou posloužit 
například školám a školkám 

jako učební materiál v rámci hodin prvouky či přírodovědy. 
Současně BILLA rozšířila stezku o jednu novou zastávku 

BILLA navrací ovocné stromy 
zpět do krajiny. Do projektu se zapojilo 

již pět lokalit 

Nové interaktivní tabule mapující turistickou trasu v Borkách

Nově vybudovaný altán a ovocný sad Borky

Turistická trasa Kolínskou 
přírodou s Billou
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s dřevěným altánem se stolem a lavicemi, kde si návštěvníci 
mohou odpočinout před cestou zpět do škol nebo rodinám 
s dětmi zpět do svých domovů. Stezka se rozrostla o celkem 36 
ovocných stromů, mezi které patří ořešáky, třešně či švestky. 
Do vybudování naučné stezky se sadem a jeho následné pěti-
leté údržby BILLA investovala rovněž bezmála 1,5 milionu Kč. 
Její předání je plánováno na 22. dubna 2020 v rámci zahájení 
výstavy „Životní prostředí“, organizované Odborem životního 
prostředí města Kolín, která prezentuje širší pohled na přírodu 
okolo nás, životní prostředí a myslivost a bude i letos oboha-
cená o mnoho soutěží o zajímavé ceny pro děti z mateřských 
a základních škol.  

V obnově sadů a alejí v české krajině se BILLA rozhodla 
pokračovat letos i v dalších letech. Na konci roku BILLA 
podepsala smlouvu na pokračování projektu ovocné aleje 
podél nově vznikající cyklostezky v Říčanech. BILLA rovněž 
pomůže s revitalizací původního zámeckého ovocného sadu 
v Holešově a s realizací vyhlídkového místa s ovocnými 
stromy v Zábřehu. 

„Součástí naší fi lozofi e je dlouhodobá snaha o udržitel-
nost. Přestože na prodejnách i našich logistických centrech 
využíváme nejšetrnější technologie a neustále zefektivňujeme 
logistické procesy na naše prodejny, cítíme, že dopady našeho 
podnikání na životní prostředí je potřeba dále vyvažovat. 
Proto projekt výsadby ovocných stromů chceme i nadále pod-
porovat a spolupráci rozšiřovat v budoucnu i do dalších měst,“ 
říká manažerka korporátní komunikace Dana Bratánková.

Snahou společnosti BILLA je pokračovat v projektu i po 
realizaci všech stávajících pěti lokalit. 

 www.billa.cz
BILLA, spol. s r. o.

Vizualizace altánu v Holešově

Plán 2. etapy výsadby ovocných stromů v Říčanech  �
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Přeprava a jakákoliv manipulace s potravinami během 
transportu je dnes velmi diskutovaným tématem. Nabíd-

ka autochladniček je v dnešní době skutečně nepřeberná, a to 
nejen z hlediska použitého systému chlazení, tvaru a rozmě-
ru, ale i kvality, a tedy i ceny. Pod všeobecným pojmem auto-
chladnička si lze představit miniaturní box o objemu 1 litru 
na přepravu vzorků až po 1640litrové velkoobjemové trans-
portní boxy do dodávkových vozidel s možností chlazení, 
mražení či dodatečného příhřevu. Společnost DALIX, kte-
rá je na trhu vnímána jako specialista v daném oboru, díky 
mnohaleté zkušenosti při výrobě zakázkových autochlad-
niček, dnes spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými vý-

robci mobilního chlazení a nabízí jejich produkty. Portfolio 
autochladniček pokrývá prakticky všechny známé techno-
logie chlazení, a to jak v podobě přenosných, tak i vestav-
ných neboli zabudovaných mobilních chladniček. Požadav-
ky na technická řešení se neustále mění a je nutné reagovat 
na nové trendy v dopravě, zásobování a distribuci potravin, 
např. z internetových obchodů. Již dnes nabízí společnost 
DALIX řešení pro tzv. e -mobilitu. Nabídka obsahuje něko-
lik modelů velkoobjemových autolednic s vlastní vestavěnou 
baterií, které jsou vhodné pro elektrická vozidla. Společnost 
aktivně pracuje na stále aktuálním alternativním řešení, na 
tzv. eutektickém chlazení. Jedná se o mobilní izolované boxy 
nebo kontejnery, do kterých jsou vkládány předchlazené eu-
tektické desky. S touto technologií lze nabídnout chladicí či 
mrazicí kontejnery až do objemu 1400 litrů v různých teplot-
ních kategoriích, aniž by toto řešení energeticky zatěžovalo 
vozidlo.

DALIX nabízí odborníkům fl exibilní, efektivní a ekono-
mická řešení pro všechny nové potřeby přepravy v chladíren-
ském průmyslu, pro které nejsou tradiční řešení (izolovaná 
vozidla s vestavěnou chladicí jednotkou) optimální.

Dalix s. r. o. �

Profesionální autochladničky 
a transportní chladicí a mrazicí boxy 

od společnosti DALIX

PROFESIONÁLNÍ AUTOLEDNICE 
A VELKOOBJEMOVÉ CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ BOXY PRO DODÁVKOVÁ VOZIDLA

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

Napájení na 12, 24 V DC /230 V AC, plyn nebo solar. 
Více jak 100 typů autolednic skladem k okamžitému 
dodání. HACCP certifi kace.

DALIX, s.r.o., certifi kovaný distributor pro ČR

Jamská 2439/59, 59101 Žďár nad Sázavou, tel: 566 626 563, mob: 603 227 448, info@dalix.cz www.dalix.cz

dalix_reklama_180 x 128 mm_2.indd   1 6. 8. 2018   16:17:24
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Projekt „Učíme se 
vařit bio“ nadále 
propojuje budoucí 

kuchaře se světem 
biopotravin 

EVA ČERMÁKOVÁ,
PRO-BIO LIGA 

Zájem o kvalitní potraviny a stravování roste jak mezi běž-
nými spotřebiteli, tak mezi zákazníky restaurací. Moder-

ní gastronomie je na vzestupu a stále běžnější je používání 
sezonních a lokálních surovin a přímá vazba na producenty. 
Pokud navíc dáme přednost bioproduktům, podpoříme vý-
robce, kteří upřednostňují hospodaření s pozitivním vlivem 
na životní prostředí, pohodu zvířat a lidské zdraví. 

Přestože se veřejnost stále více zajímá o kvalitu a původ 
potravin, co se týče používání lokálních biopotravin, máme 
v České republice dosud značné rezervy. Lidé často nevědí, 
kde a hlavně proč by vlastně biopotraviny měli kupovat. Pro-
jekt „Učíme se vařit bio“ proto cílí primárně na studenty gas-
tronomických škol. Právě tito budoucí profesionálové budou 
totiž zanedlouho ovlivňovat podobu a kvalitu českého veřej-
ného stravování. 

„Aktivity projektu byly navrženy tak, aby měly pro stu-
denty co největší praktický přínos. Studenti si vyzkouší vaření 
z biosurovin pod vedením prvotřídních profesionálních 
kuchařů nebo navštíví restauraci nebo jiný gastroprovoz, kte-
rému jsou blízké principy udržitelnosti a kde z biosurovin pra-
videlně vaří. Nedílnou součástí je i exkurze na certifi kované 
ekofarmy nebo k výrobcům biopotravin. Vycházíme ze zkuše-
ností z minulých let a praktické akce doplňujeme informacemi 
o ekologickém zemědělství a biopotravinách formou seminářů 
a debat na školách,“ shrnuje Eva Čermáková, koordinátorka 
projektu.

Projekt přímo navazuje na výstupy předešlého pro-
jektu „Učíme se vařit bio“, který proběhl v letech 2017/2018. 
V roce 2019/2020 jsou do projektu zapojeny střední odborné 
školy gastronomického zaměření v hlavním městě Praha, a to 
konkrétně: Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45, 
Praha 10 – Malešice a Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 
10 – Vršovice. 

Jaká je skutečná cena potravin?

S tématem biopotravin a ekologického zemědělství 
se studenti Hotelové školy ve Vršovicích seznámili v prů-
běhu interaktivního semináře v úterý 3. prosince. Hned na 
začátku se studenti maturitního ročníku rozdělili do čtyř 
skupin tak, že si vybrali své oblíbené jídlo – kuřecí křidýlka, 
vaječnou omeletu, vepřovou šunku nebo sýry na všechny 
způsoby. Prostřednictvím těchto konkrétních pokrmů se 
pak postupně seznamovali s tím, jak jejich oblíbené jídlo 
vzniká v ekologickém versus konvenčním zemědělství. 
Sami například rozhodovali o tom, kolik prostoru musí mít 
zvířata k životu, čím musí být krmena, jak je to s mláďaty 
a délkou pobytu u matek a jak jsou zvířata léčena v případě 
nemoci.

Debatovalo se třeba i o rozdílech ve snůšce vajec nebo 
o tom, proč mají běžné uzeniny růžovou barvu a biouzeniny 
našedlou. Problematika biopotravin a ekologického země-
dělství pojatá tímto názorným způsobem studenty velmi zau-
jala – pochopili, v čem spočívá rozdíl v ceně běžných potravin 
a těch se značkou bio, vědí, co vše cenu potravin ovlivňuje 
a jak nákupem potravin mohou ovlivnit stav životního 
prostředí a své zdraví. 

Pokud i vás zajímá, jak je to s cenou biopotravin, tak 
vám doporučujeme zhlédnout krátké video z našeho semi-
náře o skutečné ceně potravin: http://bit.ly/Skutecna-cena.
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Vaření s kuchařem, 
který sbírá medaile ve světě

B udoucí kuchaři ze Středního 
odborného učiliště gastronomic-
kého U Krbu v Malešicích se s biopo-
travinami seznámili při praktickém 
kurzu vaření v úterý 10. prosince. Pod 
vedením šéfkuchaře a člena Národ-
ního týmu asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR Martina Svatka připravili 
degustační obědové menu pro 30 spo-
lužáků a vedení školy.

 Martinovým královstvím jsou 
jižní Čechy, kde pracuje jako šéfkuchař 
hotelu Nautilus. Vychází z tradičních 

receptů, které však obléká do moderních šatů. S národním 
týmem již posbíral řadu medailí ze soutěží po celém světě. 
Učit se od takového kuchaře je vždy velkým zážitkem. Vaření 
mělo nádech koncertu rockové kapely – Martin jako frontman 
skupiny udával tón a svižné tempo celého vaření. Studenti 
měli ve dvojicích nebo trojicích na starost celou přípravu 
dílčích částí menu, ať už to byla příprava masa, kroupového 
rizota nebo pečené zeleniny. Martin radil, ukazoval, ochut-
nával a šířil kolem sebe pohodovou náladu. A jaké menu jsme 
z biopotravin připravili?

Jako předkrm se servírovalo kroupové rizoto s petrže-
lovým pestem a konfi tovanou mrkví a petrželí. K hlavnímu 
chodu se podávala vepřová kotleta z přeštického čuníka s hoř-
čičnou omáčkou, uzenými bramborami a pečenou cibulí. 
V kuchyni to chvílemi hořelo a doutnalo: velkým překvapením 
bylo využití sena při pečení brambor a při konfi tování zele-
niny. Vynikající chuť i jednoduchost přípravy mnohé nadchla 

Spojka Karlín 
– návštěva inspirativní restaurace 

Vyzbrojeni teorií ze semi-
náře jsme se studenty vyrazili 
na obhlídku provozu restaurace 
Spojka Karlín, která je skvělým 
příkladem toho, jak se dají prin-
cipy udržitelnosti uplatňovat 
v praxi. Spojka Karlín funguje 
teprve od léta 2019, navazuje však 
na úspěšný koncept vegetariánské 
a veganské restaurace Etnosvět. 

Příprava jídla v kuchyni je zde 
samostatnou kapitolou, která den-
nodenně píše své osobité příběhy, 
ať už je to ručně vyráběné voňavé 
pečivo nebo dezerty, které skvěle chutnají i bez cukru a lepku. 
Veškerá jídla, která zde servírují, připravují od základu za pou-
žití čerstvých surovin, maso zde najdete jen v biokvalitě. Místní 
kuchaři mají dokonce vlastní zahrádky, na kterých pěstují zele-
ninu, klíčky a bylinky. Vznikají zde i zero waste marmelády 
a nezapomíná se ani na nápoje: vlastnoručně tu připravují kom-
buchu a zázvorové pivo. A jak už jsme zmiňovali, při přípravě 
jídla maximálně dbají na udržitelnost – vaří zde z tzv. křivé zele-
niny ze statku z Polabí, používají rekrabičku, kompostují atd.

Zaměstnanci restaurace se se studenty podělili o své 
zkušenosti s rozjezdem restaurace a úskalími provozu, 
nechali je nahlédnout do kuchyně, pekárny a výrobny kom-
buchy. Bonusem byla ochutnávka zdejší výborné vegetari-
ánské i masité kuchyně včetně veganského dezertu z červené 
řepy. Motto restaurace – jídlo spojuje – je tu cítit ve všem, 
co dělají. Pochutnat by si tu měl 
každý: vegani, vegetariáni i milov-
níci masa. O tom se konec konců 
přesvědčili i studenti, kteří se 
exkurze zúčastnili. Po připra-
vené ochutnávce se jen zaprá-
šilo.

A se sladkou tečkou – vegan-
ským čokoládovým dezertem 
z červené řepy bez cukru – přišlo 
nečekané překvapení. S přípravou 
dezertu nás seznámila cukrářka 
Anežka, která je absolventkou 
stejné školy – Hotelové školy Vršo-
vice. Propojení teorie s praxí se 
vydařilo po všech stránkách. 
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tak, že plánovali na nedělní oběd překvapení pro své blízké 
doma. 

Martin Svatek učil studenty nejen vařit, ale i servírovat 
a využívat beze zbytku vše, co z potravin využít lze. Napří-
klad odřezky zeleniny neskončily v koši, ale v hrnci, kde z nich 
nakonec vznikl výborný zeleninový vývar. Plýtvat kvalitní 
surovinou si profesionální kuchař nedovolí.

Příběhy farem, kde jídlo vzniká

O původu uvařeného menu – kde, kým a jak byly suro-
viny vypěstovány a/nebo vyrobeny – se studenti podrobně 
dozvěděli na odpoledním semináři. 

Přeštického čuníka dodala Biofarma Sasov, která je 
známá svým unikátním rodinným chovem přeštických 
černostrakatých prasat a která chov tohoto plemene prasat 
u nás zachránila a oživila. Jejich čuníci se na farmě mají 
opravu jako „prasata v žitě“. Na přilehlých polích se totiž 
mimo jiné pěstuje i konopí a sasovští přeštíci po sklizni zkr-
mují zbytky. Produkty biofarmy Sasov získávají pravidelně 
různá ocenění – raritou na českém trhu je například Bio-
uherák, který v roce 2004 zvítězil v soutěži Česká biopotra-
vina, Kančí biolovečák – vítěz roku 2010, či Bio Trhaná paš-
tika z přeštíka z roku 2016. 

Sasov je jedinečná farma s vlastními jatkami a pestrou 
paletou činností. Pěstují tu kolem dvaceti různých druhů 
plodin, provozují malou bioplynovou stanici, zelinářskou 
zahradu, a kromě zmíněných přeštíků chovají i masný skot 
plemene Charolais. Ideální dobou k návštěvě farmy je září, 
kdy Sasovští pravidelně pořádají Biozemědělský den a oteví-
rají vrata všem zájemcům o kvalitní jídlo.

Sýr a smetanu na přípravu rizota jsme získali z biofarmy 
BioVavřinec a Kosař. Na rodinné farmě v Novém Kníně ve 
středních Čechách vznikají mléčné produkty, které jsou 
poctivé, chutné a bez jakýchkoliv konzervantů, zahušťovadel 
či stabilizátorů. Při výrobě tu používají pouze mléko, mikrobi-
ální kultury a syřidlo. Tradičními postupy tu vyrábějí jogurty, 
tvaroh a mnoho druhů sýrů, z nichž proslula zejména jejich 
Svatá Barbora. Důraz tu kladou nikoliv na množství produkce, 
nýbrž na kvalitu mléka. Zdejší krávy – tradiční plemeno čes-
kého červenostrakatého skotu (ČESTR) – mají celoročně pří-
stup do výběhu a na pastvu. Jejich běžný den se v maximální 

míře podobá životu hospodářských zvířat v dobách našich 
předků: Dojnice jsou každé ráno sehnány z pastvy, podojeny 
a po nakrmení se vracejí na pastvu. V odpoledních hodinách 
se celý proces opakuje znovu a za příznivého počasí se krávy 
pasou venku i v noci. Veškeré krmivo, které krávy dostávají, 
je v biokvalitě a pochází z pozemků farmy. Není divu, že se 
zdejší krávy dožívají obzvlášť vysokého věku a výrobky z jejich 
mléka sbírají ceny na nejrůznějších gastro festivalech a sou-
těžích.

Kořenovou zeleninu a brambory pro naše menu vypěs-
tovali na Svobodném statku u Soutoku. Najdete ho nedaleko 
Litoměřic, ještě přesněji nedaleko pevnosti Terezín, v malé 
obci České Kopisty na soutoku Labe a Ohře. Zdejší hlavní 
hospodář Jaroslav Lenhart – mimochodem tatínek čtyř 
malých dětí – miluje pestrost. Na pozemcích v okolí statku 
pěstuje okolo 50 druhů zeleniny, kromě toho také květiny 
a bylinky, které si tu sami suší a zpracovávají.

Zdejší specialitou je takzvané Camphillské společenství 
– na statku kromě běžných zaměstnanců také žijí a pracují 
i lidé s postižením. Lidé ze Svobodného statku totiž věří, že 
život s rytmem roku, který vyplývá kromě jiného ze zeměděl-
ských prací, má ozdravný vliv na duši člověka. Mnoho času tu 
věnují také péči o krajinu, ať už se jedná o výsadbu remízků 
a ovocných sadů, včelaření, sochy v polích či výstavbu kaple. 
Pomáhat a nasát atmosféru sem jezdí dospělí i děti v rámci 
nejrůznějších zážitkových exkurzí a často tu potkáte i dobro-
volníky z různých koutů světa. 

Pokud byste se chtěli o těchto farmách dovědět více, 
najdete všechny informace pohromadě na Mapě českých 
biopotravin https://kde.lovime.bio/. Stačí zadat do filtru 
název farmy a vyskočí na vás jak informace, tak i různá videa 
z farmy, články o ní a tipy, kde a jak zdejší produkty nakoupit.

 Na jaře 2020 se se studenty na některé z farem zajedeme 
podívat. 

Více informací k projektu včetně fotogalerie: 
https://www.lovime.bio/projekty/ucime-se-varit-bio/

P okud byste chtěli, aby se i na vaší škole učili 
studenti vařit bio, podívejte se na webové stránky 

www.lovime.bio/programy-skoly/ a kontaktujte nás. 

�
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Data & Trendy 
EU potravinářský 

a nápojový průmysl 
2019 

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Zpráva FoodDrinkEurope publikovaná v říjnu loňského 
roku nabízí komplexní obraz o struktuře a ekonomice 

evropského potravinářství a nápojového průmyslu, které je 
největším zpracovatelským průmyslovým odvětvím v rámci 
EU (28 zemí) z hlediska obratu, přidané hodnoty a zaměst-
nanosti. Zpráva poskytuje hloubkovou analýzu jednotného 
trhu Evropské unie, interakcí se světovými trhy a hodnoce-
ní potravinářských a nápojových společností s globálním 
působením. Všechny uvedené údaje ve zprávě pocháze-
jí z ofi ciálních zdrojů a byly zpracovány společností Food-
DrinkEurope. Dokument je doslova nabitý čísly a údaji, vel-
mi hojně doplněn grafi kou a zejména vypovídajícími grafy. 
Jeho plné znění je zveřejněno na adrese https://www.food-
drinkeurope.eu/publication/data-trends-of-the-european-
-food-and-drink-industry-2019/.

Krátce o společnosti FoodDrinkEurope

Kořeny vzniku této organizace spadají do r. 1982, kdy 
byla jako nezávislá organizace založena Konfederace potra-
vinářského a nápojového průmyslu EHS. Stala se klíčovou 
zúčastněnou stranou a spolupracovala/spolupracuje s evrop-
skými a mezinárodními institucemi v otázkách ovlivňujících 
potravinářský a nápojový průmysl. Členy jsou jednak národní 
federace (naši zemi tedy zastupuje Potravinářská komora 
ČR), sektorové organizace (jako příklad za všechny CEE-
REAL – Evropské sdružení pro výrobu snídaňových cereálií) 
a velké potravinářské společnosti. Priority činnosti jsou zaru-
čení bezpečnosti potravin, zlepšení výživy a zdraví, zajištění 

ekologické udržitelnosti v dlouhodobé konkurenceschop-
nosti potravinářských a nápojových společností, odpovědné 
obchodní jednání. FoodDrinkEurope pořádá konference 
a kongresy, vydává tiskoviny, informace, prezentace a tiskové 
zprávy, vyjadřuje se k aktualitám oboru, vydává prohlášení 
a další aktivity.

Úvod zprávy  Data & Trendy – příspěvek 
do hospodářství EU v rámci jednotného trhu

Jídlo a pití představují jedny z nejhlubších tradic naší 
společnosti. Evropané jsou hrdí na to, že jejich skvělou a roz-
manitou kuchyni, potraviny a nápoje si dopřávají nejen oni 
sami, ale i další miliony lidí po celém světě. Kultura potravin 
je jedním z největších společných úspěchů jednotného trhu 
EU. Potravinářský a nápojový průmysl patří mezi tři nejvý-
znamnější průmyslová zpracovatelská odvětví z hlediska 
obratu a zaměstnanosti ve většině členských států. Potravi-
nářský průmysl je stálicí evropského průmyslu s vlastnostmi 
stabilního, odolného a robustního sektoru. Podíl obratu 
potravin a nápojů na zpracovatelském průmyslu je celých 
15,1 %. 

Údaje o potravinářském a nápojářském průmyslu v rámci 
EU:

Obrat
1192 miliard EUR

– největší zpracovatelské 
průmyslové odvětví v rámci EU

Zaměstnanost 4,72 milionů lidí
– největší zaměstnavatel v rámci EU

Přidaná 
hodnota

2,1 % z hrubé přidané hodnoty
v rámci EU

Spotřeba 13,8 % výdajů domácností 
na potraviny a nápoje

Počet fi rem 294 000

Výdaje na 
výzkum a vývoj 2,9 miliard EUR

Prodeje v rámci 
jednotného trhu 91 % z obratu potravin a nápojů

Malé 
a střední fi rmy

47,5 % z obratu potravin a nápojů

30,8 % ze zaměstnanců 
v oblasti potravin a nápojů

Zahraniční 
obchod

110 miliard EUR – export

74 miliard EUR – import

36 miliard EUR – obchodní bilance

19 % – podíl EU 
na celosvětovém vývozu

Podíl obratu ve zpracova-
telském průmyslu EU 
v r. 2016 podle odvětví (%)

automobilový průmysl

potravinářský a nápojový průmysl

ostatní odvětví průmyslu

stroje a zařízení

chemický průmysl

kovové výrobky
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Se 40,1 miliardami EUR investovanými v roce 2016 je 
potravinářský a nápojový průmysl také výrobním odvětvím 
s nejvyššími investičními výdaji. 15,1% je podíl na obratu 
potravin a nápojů ve zpracovatelském průmyslu a 12,3% je 
podíl na přidané hodnotě potravin a nápojů ve zpracovatel-
ském průmyslu. 

Ve srovnání s ostatními sektory zpracovatelského prů-
myslu je potravinářství s nápoji klíčovým poskytovatelem 
práce a stabilním zaměstnavatelem. V průměru je však pro-
duktivita práce v potravinářském a nápojovém průmyslu nižší 
než ve výrobním sektoru jako celku (ve sledovaných odvětvích 
je druhá nejnižší a také méně než poloviční oproti chemic-
kému průmyslu nebo o 20–35 % nižší než v automobilovém, 
případně strojírenském průmyslu). Evropská potravinářská 
a nápojová společnost zaměstnává v průměru 16 osob, tj. 
o 2 zaměstnance více než v průměrné výrobní společnosti. 

Poté, co byl růst přidané hodnoty po řadu let předstižen 
výší vstupních nákladů v potravinářském a nápojového prů-
myslu EU, v poslední době se obnovil. V posledním desetiletí 
rostly náklady na přidanou hodnotu a vstupní náklady rychleji 
než ve výrobě obecně. 

Sektory v rámci EU

Statistiky Eurostatu dělí potravinářství a nápojový prů-
mysl podle sortimentu do celkem 10 odvětví: nápoje; mléká-
renství; masný průmysl; zpracování ovoce a zeleniny; oleje 
a tuky; pekárenství aj. výrobky z mouky; mlynářství a škro-
bárenství; zpracování ryb; krmiva pro zvířata; ostatní (různé) 
potraviny (kam patří čokoláda, sušenky, cukrovinky, káva 
a čaj, potravinové přípravky). Cílem celého potravinářského 
sektoru je samozřejmě nabízet spotřebitelům co nejširší škálu 
potravin a nápojů. 

Porovnáním jednotlivých odvětví se odhalí, že mezi nimi 
existují obrovské rozdíly. Některé zajímavosti lze popsat 
řečí čísel:

–      Tři čtvrtiny celkového obratu a více než 80 % z celko-
vého počtu zaměstnaných osob a společností předsta-
vuje pět (z deseti celkem) největších sektorů, kterými 
jsou pekárenství aj. výrobky z mouky, masný průmysl, 
mlékárenství, nápoje a kategorie ostatních druhů potra-
vin.

–     Obrat masného průmyslu, podle tohoto ukazatele největ-
šího sektoru, představuje 20% podíl z celého potravinář-
ského a nápojového průmyslu. 

–     Pekárenství aj. výrobky z mouky jsou s 11% podílem z cel-
kového obratu na páté pozici, avšak zaujímají první místo 
s 33% podílem v zaměstnanosti oproti 20 % masného prů-
myslu, a také obor pekárenství aj. výrobky z mouky před-
stavuje suverénně nejvyšší počet společností, tj. 52 %, 
oproti druhému v pořadí masnému průmyslu s pouhými 
12 % počtu společností. 

–     I produktivita práce se podstatně liší podle jednotlivých 
odvětví. Nejvyšší hodnotu zaznamenávají výrobci nápojů 
a producenti krmiv pro zvířata, nejnižší pak pekárenství aj. 
výrobky z mouky.

Porovnání zemí

Zpráva detailně srovnává jednotlivé země EU a kon-
statuje, že potravinářský a nápojový průmysl je největším 
výrobním zaměstnavatelem v polovině členských států. 

V pořadí zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu je 
v ČR potravinářství a nápojový průmysl na 4. místě, což je 
stejná pozice jako u Slovinska a Finska. Všechny ostatní země 
EU mají tyto dva propojené obory na přednějších pozicích. 
Že je struktura potravinářství v jednotlivých zemích velmi 
odlišná, svědčí i další srovnání, např. ČR má velmi podobný 
počet společností v oboru jako Velká Británie (cca 10 500 fi -
rem), ovšem ve VB je to průmysl s největší zaměstnaností 
(460 000 zaměstnanců), u nás pak pouhých 112 800 za-
městnanců (v r. 2017). Podle obratu jsou největšími zeměmi 
(sestupně) Francie, dále Německo, Itálie, Španělsko a Velká 
Británie. My máme stejný obrat jako Řecko a více méně srov-
natelný s Portugalskem, Rumunskem, Maďarskem a Fin-
skem, daleko před námi (několikanásobně) je Nizozemí, 
Belgie a Polsko. Možná překvapivě má o třetinu větší obrat 
také Švédsko.

67% podíl z celkového obratu odvětví v rámci EU tvoří 
pět největších výrobců potravin a nápojů.

Malý rozsah / velký dopad

Z údajů v předcházejícím odstavci vyplývá, že potravi-
nářský a nápojový průmysl je vysoce diverzifi kované odvětví, 
jehož strukturu tvoří mnoho společností velmi rozdílných 
velikostí. Malé fi rmy (do 49 zaměstnanců) a střední společ-
nosti (s 50–249 zaměstnanci) vytváří téměř 50 % z celkového 
obratu a přidané hodnoty a poskytují plnou třetinu pracov-
ních míst v tomto odvětví. Potravinářství a nápojům se ve 
svém výrobním programu věnuje více než 290 000 malých 
a středních podniků.

Postavení oboru souhrnně nazvaného „pekárenství aj. 
výrobky z mouky“ (cukrovinky, těstoviny, snídaňové cereá-
lie) v rámci celé EU:

Ukazatel % 
z celku

Pořadí 
(z celkem 

deseti sektorů)

Obrat oboru 11 5. pozice

Přidaná hodnota 19 2. pozice

Počet společností 52 1. pozice

Zaměstnanci 33 1. pozice

Produktivita práce v r. 2016 
(1000 EUR / osoba)

nápoje 

krmiva pro zvířata

mlynářství a škrobárenství

ostaní potraviny

oleje a tuky 

mlékárenství

zpracování ovoce a zeleniny

zpracování ryb

masný průmysl

pekárenství aj. výrobky z mouky
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Digitalizace

Pod pojmem digitální technologie je ve statistikách 
v rámci EUROSTATu s názvem zdroje „Hodnoticí tabulky 
digitální transformace z r. 2018“ zahrnuto 9 klíčových tech-
nologií: robotika, automatizované stroje, mobilní služby, 
 cloudové technologie,  internet věcí, řešení kybernetické 
bezpečnosti, analýzy a velká data, přidaná výroba (3D tisk), 
umělá inteligence, sociální média. 

Dopad nových digitálních technologií na potravinářské 
fi rmy lze také vyjádřit ve faktech a řečí čísel: 88 % – tak vysoký 
je podíl potravinářských společností, které si plně uvědomují 
nové vyhlídky, které přináší digitální transformace. 59 % 
potravinářských společností již má potřebné dovednosti pro 
využití digitální transformace.

Integrace digitálních technologií v rámci každé společ-
nosti vyžaduje značné investice, které se používají k jejich 
vývoji a ke zlepšení výrobních procesů. Účel investic do digi-
tálních technologií v potravinářském průmyslu v roce 2017, 
kdy 27 % potravinářských podniků jmenovalo svého ředitele 
pro digitalizaci, lze charakterizovat následovně:

–    58 % společností investovalo do vývoje nových produktů 
nebo služeb umožňovaných digitálními technologiemi.

–    74 % společností investovalo do zlepšení výrobních pro-
cesů prostřednictvím digitalizace.

–    24 % potravinářských společností zaznamenalo konkrétní 
výsledky z přijetí digitálních technologií, oznámilo svůj růst 
ve smyslu zvýšení počtu svých zaměstnanců a vytvoření 
nových pracovních míst.

Podle Mezinárodní federace robotiky byl v letech 
2013–2017 nárůst prodeje robotů v potravinářském a nápo-
jovém průmyslu 52 %, přičemž 45 % evropských potravinář-
ských robotů je v Německu a Itálii, celkem v tomto odvětví 
pracuje 30 tisíc robotů. Jejich hustota je nejvyšší ve Švédsku, 
Dánsku, Nizozemsku a Itálii.

Spotřeba

Potraviny a nápoje jsou v rámci EU druhým největším 
výdajem domácností, průměrně je to 13,8 % z celkových 
výdajů. Vyšší jsou pouze výdajové položky (zahrnuty v jednom 
statistickém balíčku) za bydlení, vodu a energie (24,2 %), těsně 
za nimi na 3. místě jsou pak náklady na dopravu (13 %). V roce 
2017 podíl výdajů domácností u potravin a nápojů zůstal ve 

srovnání s předchozím rokem stabilní. Výrobní ceny potravin 
a spotřebitelské ceny potravin jsou stabilnější než ceny země-
dělských komodit. Je to dáno tím, že výrobní ceny potravin 
zahrnují jiné vlastní náklady než zemědělské suroviny. 

Mezi členskými státy se podíl výdajů domácností na 
potraviny a nápoje lišil ve značně širokém intervalu – a to 
v rozpětí od 10 % do 31 %. Zdroj Eurostat / Národní účty / 
Členské země / Zjišťování rozpočtu domácnosti uvádí, že 
výdaje domácností na spotřebu potravin a nápojů podle člen-
ských států (v % z celkových výdajů) byly v roce 2017 v zemích 
bývalého východního bloku 2–2,5x vyšší než v zemích západní 
Evropy. 

Výdaje domácností na spotřebu potravin a nápojů 
podle členských států (v % z celkových výdajů)

Velká Británie 10 Belgie 15

Irsko 11 Slovinsko 16

Rakousko 11 Kypr 16

Německo 12 Řecko 18

Španělsko 13 Portugalsko 18

Dánsko 13 Česká republika 20
Švédsko 14 Slovensko 21

Finsko 14 Maďarsko 21

Malta 14 Pobaltské státy 23–26

Francie 15 Rumunsko 31

Itálie 15 Chorvatsko 31

9 klíčových technologií digitalizace

Rozpis výdajů na spotřebu domácností v EU v r. 2017 
(% celkových výdajů) 

bydlení, voda a energie

potraviny a nápoje

transport

restaurace a hotely

kultura a rekreace

ostatní
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Obchod v rámci jednotného trhu

Vnitřní export mezi jednotlivými zeměmi EU před-
stavuje cca 3/4 z celkového obratu celého potravinářského 
a nápojového průmyslu EU. Několik příkladů z jednotného 
trhu s potravinami a nápoji:

–     Německo je členským státem EU s nejvyšší úrovní obchodu 
s potravinami a nápoji uvnitř EU.

–     Více než 50 % obratu nizozemského a belgického potravi-
nářského a nápojového průmyslu je generováno vývozem 
do jiných členských států EU.

–     Sektor nápojů EU vyváží v rámci jednotného trhu zemí 
EU zhruba stejné množství výrobků jako do třetích zemí. 
U většiny ostatních odvětví je hodnota vývozu v rámci EU 
výrazně vyšší v porovnání s exportem mimo země EU.

–     Česká republika patří mezi TOP 15 exportérů potravin 
a nápojů zemí EU. Podle celkových čísel exportu v rámci 
jednotného trhu (v EUR) je ČR na 12. místě. V celkové 
bilanci vývozu a dovozu v rámci jednotného trhu máme 
však zápornou bilanci, tzn. více potravin a nápojů ze zemí 
EU dovážíme, než do nich vyvážíme. 

 

Mezinárodní obchod: 
příležitost růstu a zaměstnanosti

Export potravin a nápojů v EU se po devátý rok (od 
r. 2009) po sobě mírně zvýšil, zatímco import se snižuje. 
Obchodní bilance v r. 2018 činila mezi vývozem a dovozem 
potravinářského zboží 36 miliard EUR. 

Asi 3/4 z celkového exportu potravin a nápojů v EU jsou 
určeny pro jednotný trh v rámci zemí EU, cca 1/4 vývozu 
potravin a nápojů z členských států se prodává do zemí mimo 
EU. Během období 2009–2018 se vývoz mimo EU v průměru 

zvýšil o 7 % ročně, zatímco u vývozu v rámci EU to bylo 4 %
ročně. Export se zvýšil do většiny zemí hlavních a tra-
dičních obchodních partnerů EU (s výjimkou Hong-
kongu, Číny a Norska). Výrazně se pak zvýšily vývozy na 
Ukrajinu, do Singapuru, Egypta, Libye, Izraele, Brazílie 
a Indie. 

Úspěch zahraničního obchodu EU je podpořený silnými 
a tradičními potravinářskými a nápojovými odvětvími. Tři 
nejvýkonnější vývozy podle jednotlivých oborů (tedy detail-
nějšího členění než odvětví) jsou lihoviny, minerální vody 
a nealkoholické nápoje, pekárenské aj. výrobky z mouky. Do 
úspěšné exportní kategorie „různé potravinářské výrobky“ 
neboli „ostatní potraviny“ je zahrnuto zboží jako čoko-
láda, sušenky, cukrovinky a potravinářské přípravky. Na 
druhou stranu mezi TOP 3 nejlépe fungující importy podle 
oborů patří potravinové přípravky, pivo a krmiva pro zví-
řata.

EU se na celosvětovém vývozu potravin a nápojů podílí 
19 %, což znamená s velkým náskokem 1. místo mezi expor-
téry. Nedávná bilance produktů EU s vybranými třetími 
zeměmi byla většinou pozitivní, zejména směrem k Číně 
(+8,6 %) a Koreji (+4,7 %). Podíl EU exportu na ruském jídle 
a pití se odrazil od svého minima v roce 2015.

V období 2017–2018 se nejlépe vyvíjel vývoz lihovin, 
chleba, pečiva a sušenek, dále pak kojenecké výživy a vína. 

Co se týče dovozu, tak nejvýraznějším trendem je dvojci-
ferný pokles importu palmového oleje a upraveného a konzer-
vovaného ovoce a ořechů. 

Většina z TOP 10 vývozních sektorů EU zaznamenala 
v roce 2018 pozitivní růst, s výjimkou potravinových pří-
pravků, krmiv pro zvířata, krmiv pro domácí zvířata, vep-
řového masa (čerstvého, chlazeného a zmrazeného) a piva. 
Víno a lihoviny jsou špičkovým vývozem z EU, každé toto 
odvětví dosahuje více než dvojnásobných hodnot exportu 
než další sektory. V importu jednoznačně vedou ryby, a to ve 
formě rybích fi let, zpracovaných výrobků a mrazeného masa. 
Toto odvětví v r. 2018 znamenalo 40 % z celkového importu 
potravin a nápojů do zemí EU. 

Biohospodářství

Potravinářský a nápojový průmysl je hlavním přispěva-
telem do evropského biohospodářství. Ze statistik z r. 2015 
vyplývá, že z celkového obratu biohospodářství v EU připadlo 
celých 49,1 % na potraviny a nápoje. Dohromady, lehce přes 
50 %, pak činil obrat zemědělství, lesnictví a rybolovu, bioche-
mikálií, léčiv, plastů a gum, výrobků ze dřeva a nábytku, papíru 

Export potravin a nápojů TOP 15 exportérů 
v r. 2018 (v miliardách EUR)

NĚMECKO

FRANCIE

ITÁLIE 

POLSKO

DÁNSKO 

RAKOUSKO

ČESKO

PORTUGALSKO

Export potravin a nápojů podle odvětví uvnitř 
a mimo EU v r. 2018 (v miliardách EUR)

ostaní potraviny

masný průmysl

mlékárenství

nápoje

zpracování ovoce a zeleniny

oleje a tuky

zpracování ryb

pekárenství aj. výrobky z mouky

krmiva pro zvířata

mlynářství a škrobárenství

Export podle odvětví v r. 2018 (%)
nápoje 

ostaní potraviny

masný průmysl

mlékárenství

zpracování ovoce a zeleniny

oleje a tuky 

pekárenství aj. výrobky z mouky

zpracování ryb

krmiva pro zvířata

mlynářství a škrobárenství
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a výrobků z papíru, a nakonec kategorie ostatních biovýrobků. 
Podíl biohospodářství na zaměstnanosti v EU činí již 8,2 %.

Udržitelnost – dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje 

V roce 2050 dosáhne počet obyvatel naší planety čísla 
9,7 miliard. Uživit toto množství lidí bude znamenat nutnost 
50% nárůstu celosvětové produkce potravin.

Přičemž již dnes jednotlivé fáze výroby a zpracování 
potravin představují více než tři čtvrtiny emisí skleníkových 
plynů, které souvisejí se zemědělstvím a potravinářstvím. 
Klíčem ke splnění cílů Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 
2030 je řešení hladu, podvýživy a nadváhy. Rostoucí populace 
a růst jejích příjmů budou i nadále řídit a určovat poptávku 
po potravinách. Splnění dodatečné poptávky bude záviset na 
dostupnosti a produktivitě zdrojů.

Udržitelnost – globální sociální výzvy

Více než 2 miliardy lidí trpí chronickým nedostatkem 
mikroživin a více než 820 milionů lidí trpí chronickým 
hladem. Na druhou stranu 13 % světové dospělé populace je 
obézních – to jsou data WHO a FAO.

Odpad v rámci EU (podle zdrojů z Evropské komise) 
tvoří 20 % z celkového množství vyrobených potravin. To je 
jídlo, které se znehodnotí nebo zbytečně vyhodí. 88 milionů 
tun potravin, což znamená 173 kg na osobu, tedy na každého 
Evropana, se každý rok vyplýtvá. Odhadované náklady na 
tyto škody jsou 143 miliard EUR. 

V kontrastu s údaji o plýtvání v bohaté Evropě jsou pak 
předpoklady nutné k uživení lidstva v již nedaleké budouc-
nosti. Pro splnění celosvětové poptávky po potravinách (podle 
zdrojů FAO) do roku 2050 by bylo třeba o 50 % zvýšit celosvě-
tovou produkci potravin, mít k dispozici navíc 16,5 milionu 
hektarů orné půdy (+ 15 %) a zajistit 28% nárůst výnosů!

Inovace a spotřebitelské trendy

Spotřebitelské trendy jsou inovačním klíčem a hnacím 
motorem inovací, vedoucí k produkci s větším výběrem 
potravin pro uspokojení spotřebitelů.

Hnací mechanismy potravinových inovací lze rozdělit do 
15 trendů, seskupených podle 5 pomyslných směrů, jež odpo-
vídají obecným očekáváním spotřebitelů: potěšení, zdraví, 
tělesné potřeby, pohodlí a etika. Zdraví v roce 2018 získalo 
33,7 % důležitosti v rámci celkových směrů, ale díky prud-
kému nárůstu ekologických obav se stala nejdynamičtějším 
hnacím motorem inovace potravin v Evropě etika. Na prvním 
místě zůstává, a předním tahounem potravinových inovací 
v Evropě je parametr nazvaný „pleasure“, což v překladu zna-
mená potěšení, radost, požitek. Tento dominantní parametr 
s aktuálním podílem 47,8 % v roce 2018 zaznamenal mírně 
klesající trend ve srovnání s r. 2017 (o 2 %). 

Nejinovativnějším odvětvím potravin na světě jsou pak 
nealkoholické nápoje, těsně za nimi jsou slané zmrazené 
výrobky a na třetím místě fi gurují hotová jídla. 

 Globální trendy ve výzkumu a vývoji

Trvalá úroveň investic do výzkumu a vývoje je základní 
charakteristikou pro potravinářský a nápojový průmysl 
v rámci EU. Přesto zpráva Data & Trendy – EU potravinářský 
a nápojový průmysl 2019 vydaná organizací FoodDrink-
Europe konstatuje, že potravinářský a nápojový průmysl 
EU má nižší investiční náročnost do výzkumu a vývoje, 
zejména ve srovnání s některými lokálními potravinářskými 
a nápojovými průmyslovými odvětvími po světě (do statis-
tiky je zahrnut i tabákový průmysl). Soukromé investice do 
výzkumu a vývoje v potravinářském a nápojovém průmyslu 
rostou zejména v Asii a Austrálii.

Ve všech členských státech EU se intenzita investic do 
výzkumu a vývoje pohybuje od 0,01 % do 0,54 %. Na špici 
jsou Finsko, Nizozemí a Belgie. Na druhém konci investiční 
tabulky jsou státy bývalého východního bloku, včetně naší 
země.

V potravinářském a nápojovém průmyslu působí 
60 z nejlepších světových 2 500 společností pro soukromé 
investice do výzkumu a vývoje. Tyto společnosti společně 
investovaly v roce 2017/18 do výzkumu a vývoje 8 miliard 
EUR, z čehož 2,9 miliardy EUR investovalo 16 potravinář-
ských a nápojových společností se sídlem v EU. Z těchto 
16 společností v EU se nachází pět ve Spojeném království, 
tři jsou v Nizozemsku, po dvou najdeme ve Francii, Irsku 
a Německu a po jedné pak v Belgii a Dánsku. 

 �

 Trendy v inovacích potravincích potravin

zákazník
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BrauBeviale 2019
doc. Ing. LADISLAV CHLÁDEK, CSc.,
Česká zemědělská univerzita, Praha

Po jednoroční přestávce uspořádala norimberská vele-
tržní společnost NürnbergerMesse v areálu svého are-

álu ve dnech 12.–14. listopadu 2019 další ročník veletr-
hu BrauBeviale 2019, který je po mnichovském veletrhu 
„Drinktec“ druhou největší evropskou veletržní akcí. Za-
čátek tohoto veletrhu je datovaná do roku 1947, kdy město 
Norimberk zorganizovalo pro vdovy padlých nebo v zaje-
tí skončilých německých sládků a sladovníků seznamova-
cí akci s možností najít si nového partnera. Spolkové země 
Bavorska měly v roce 1945 téměř 1500, většinou rozbitých, 
pivovarů, které pro rodiny majitelů i sladovníků představo-
valy jediný způsob obživy. V dějinách pivovarství nebo sla-
dovnictví se jednalo o ojedinělou akci, ze které se postupem 
času kromě dodávky nebo výměny náhradních dílů stal dru-
hý největší evropský veletrh nápojové techniky. Největším 
je však v současné době mnichovský veletrh „Drinktec“, 
který probíhá pouze jednou za čtyři roky. Tři roky po sobě 
je organizován norimberský veletrh BrauBeviale, ten však 
není omezen pouze na Norimberk, ale sesterské veletrhy 
probíhají v dalších městech, např. Beviale Moscow s pre-

miérou v roce 2015 se koná každoročně, v roce 2020 pro-
běhne v termínu 24.–26. března. V Jižní Americe se bude 
konat premiéra veletrhu BrauMexico v červenci 2020, pod 
jmény Craft Beer China, Craft Beer Italy a Craft Beer In-
dia jsou organizovány veletrhy zaměřené na řemeslné pivo-
vary. 

Veletrhu BRAUBEVIALE 2019 se zúčastnilo celkem 
1090 vystavovatelů ze 45 zemí, především z Německa, Itálie, 
Číny, Spojeného království, České republiky, Rakouska, 
Belgie a dalších zemí. Nasčítalo se přibližně 40 000 zájemců 
o novinky v nápojovém průmyslu, z toho asi 32 000 bylo 
z Německa a dalších 18 000 ze 138 zemí, nejvíce z Rakouska, 
Itálie, České republiky, Ruské federace a dalších zemí. České 
fi rmy vystavovaly většinou v rámci společnosti CzechTrade, 
což je součást Mnisterstva průmyslu a obchodu, jednalo 
se o následující fi rmy – Cube s. r. o. (přístrojová technika), 
Altec (výrobní linky), Montis (reklamní předměty), NATE 
a. s. (nápojová technika), Nerez Blučina (výroba nerezových 
nádrží a tanků), NT technics s. r. o. (nákup, prodej, marke-
tink), Thermotechnika Bohemia (výčepní zařízení), Tradelin 
(ekologické sanitační prostředky) a Wunder-Bar (postmixy 
a další doplňky). Mimo společnost CzechTrade vystavovala 
např. fi rma Pali s. r. o. (nápojová technika), chmelařské fi rmy, 
Chmelařský institut, TOP Hop, Bohemia Hop, český výrobce 
sladu Souffl et CZ, což je součást francouzského koncernu 
Souffl et, který vlastní české sladovny Hodonice, Litovel, Kro-
měříž, Nymburk a Prostějov. 

Současná situace v nápojovém průmyslu je na základě 
statistických údajů Norimberské veletržní společnosti (rok 
2019 ještě nebyl k dispozici) následující: v roce 2018 se vypilo 
všech balených alkoholických a nealkoholických nápojů 
celkem 946,8 miliardy litrů, pro rok 2023 se předpokládá 
spotřeba přibližně 1100 miliard litrů, což je nárůst 16,3 %. 
Největší nárůst připadá na Blízký východ a Afriku (+32,5 %)
jihovýchodní Asii a Pacifik (+22,8 %), východní Evropu 
(+12,4 %), Jižní Ameriku (+12,3 %), Austrálii (+8,8 %), 
západní Evropu (+8,3 %) a Severní Ameriku (4,4 %). Pokud 
se budou brát pouze alkoholické nápoje, těch se v roce 2018 
ve světě vypilo celkem 254,3 milard litrů, prognóza pro rok 
2023 je 274,9 miliard litrů, což je nárůst 8,1 %, největší je na 
Blízkém východě a v Africe.
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Doprovodný program veletrhu BrauBeviale 2019 
zahrnoval následující akce: 

Největší dvoudenní konferenci Forum BrauBeviale, 
s volným přístupem návštěvníků, pořádala veletržní spo-
lečnost Norimberské veletrhy, první den bylo hlavní téma 
přednášek „Nápoje budoucnosti“, druhý den byl věnován 
vývoji pivovarského zařízení a automatizaci v budoucnosti. 
Nedílnou součástí doprovodného programu evropských 
veletrhů v Norimberku a v Mnichově je každoročně pořá-
daná světová degustace piv „European Beer Star“ (Evropská 
pivní hvězda), kterou pořádá Svaz soukromých pivovarů 
Bavorska, jejíž začátek sahá do roku 2004, kdy se soutě-
žilo ve 24 kategoriích a za účasti 12 degustátorů, samotná 
degustace probíhá od tohoto začátku v Pivovarské Akademii 
Doemens v Grafelingu, který leží nedaleko Mnichova. V roce 
2019 bylo do této soutěže přihlášeno již 2483 vzorků piva ze 
47 zemí a soutěžilo se již v 67 kategoriích. Jednou z nových 
byla dosud odmítaná kategorie „Kyselé pivo“ vyráběné 
použitím též mléčných bakterií, které většina pivovarníků 
odmítá jako hlavního nepřítele svého piva za přispění všech 
možných sanitačních prostředků. Českou pivovarskou veřej-
nost jistě potěšila skutečnost, že v kategorii „České světlé 
pivo plzeňského typu“ všechny tři medaile vyhrály pivovary 
z České republiky, zlatou medaili si odvezl pivovar Liberec – 
Vratislavice za pivo „Konrad Premium“, stříbrnou medaili 
dostal za pivo „Litovel Premium“, bronzovou medaili obdržel 
za pivo „Rebel original“ Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. 
Méně úspěšné však byly české pivovary v další „naší“ kate-
gorii „České tmavé pivo plzeňského typu“, ve které Zámecký 
pivovar Frýdlant získal za pivo „Kateřina“ stříbrnou medaili 
a pivovar Svijany se svým pivem „Svijanská kněžna“ si 
odvezl bronzovou medaili. První den veletrhu BrauBeviale 
2019 využilo příležitosti zahrát si na člena poroty více než 
5000 návštěvníků, kteří dostali možnost degustovat všechna 
některou medailí oceněná piva. Návštěvníky veletrhu oce-
něná piva dostala další titul „Consumers´ Favourite 2019“ 
(„Oblíbené spotřebiteli v roce 2019“). Zlatou medaili od 
laické poroty získal tmavý Weizenbock „Augustus 8“ pivo-
varu Riegele (Německo), dvě stříbrné medaile si odvezly 
italské pivovary Birra dell’Eremo (pivo Traditional Bel-
gian-Style Lambic, Geuze) a pivovar „Selva Sour“ (pivo 
Fruit Gueuze), třetí místo obsadilo pivo Belgian-Style 
Strong Blond Ale z belgického pivovaru „Brouwerij Le 
Huyghe“. 

Rozmanitost světa nápojů mohli návštěvníci veletrhu 
zažít v oblasti Craft Drinks Area ve veletržním pavilonu 
č. 6, kde se na osmi barech konaly nezávislé ochutnávky piv, 
lihovin a nealkoholických nápojů. Velký zájem byl také o kou-
řové sklepní pivo Kaminfeuer, které zvítězilo ve druhé soutěži 
hobby pivovarů pořádané fi rmou Maisel & Friends a vele-
trhem BrauBeviale.

V roce 2019 byly v rámci veletrhu BrauBeviale 2019 
opět vítány malé a velmi malé pivovary a jejich sládci. 
V tematickém pavilonu brau@home našli četné podněty 
a živou výměnu zkušeností a nechyběl ani areál pro ukáz-
kové vaření piva a specializované přednášky přinášející kon-
krétní impulzy v části zvané Speakers´ Corner. Otevřenou 
výměnu názorů sahající až po vysoce kontroverzní diskuze 
zažilo Forum BrauBeviale – v neposlední řadě se dvěma Hot 
Topics on Stage. „Voda z vodovodu versus minerální voda“ 
stejně jako otázka zálohy na lahve jsou stále ožehavá témata 
a živě se o nich diskutovalo i mimo fórum. 

Témata budoucnosti pivovarského odvětví byla v dopro-
vodném programu velmi populární a hosté veletrhu je hodno-
tili velmi dobře. Už den před samotným veletrhem vše začalo 
dvěma sympozii. Export Forum German Beverages poslou-
žilo zainteresovaným německým výrobcům nápojů k výměně 
informací s odborníky na vývoz. Účastníci též obdrželi spe-
cifické analýzy trhů a další poznatky o nich. Dobrého při-
jetí mezinárodními řemeslnými výrobci piva a provozovateli 
brewpubů se dočkalo European MicroBrew Symposium 
organizované Pokusným a výukovým ústavem Berlín (Ver-
suchs- und Lehranstalt für Brauerei Berlin). 

Nomenklatura veletrhu byla následující:
–   suroviny pro výrobu piva a dalších alkoholických i nealko-

holických nápojů,
–   výrobní linky pro výrobu sladu, piva, 
–   linky pro balení nápojů a dalších výrobků,
–   marketink,
–   zpracování odpadů.

Návštěvník veletrhu si jistě povšiml stoupajícího počtu 
fi rem vyrábějících strojní zařízení pro malé pivovary, pro něž 
se vžil z angličtiny převzatý název řemeslný pivovar. Českou 
republiku zastupovala řada fi rem, např. PACOVSKÉ STRO-
JÍRNY, a. s., NATE a. s., Destila Brno, ZVU STROJÍRNY, 
a. s., Hradec Králové a další. Ze zahraničních fi rem to byly 
německé fi rmy Caspary, GEA, Krones. Dále rakouské fi rmy 
LABU a Salm, výrobci z Itálie, ze Španělska, Číny a USA 
a dalších zemí. Firma NATE a. s. Chotěboř, která byla zamě-
řena zejména na dodávky lahvárenských linek pro střední 
a velké pivovary, reagovala na trend výstavby malých pivovarů 
vývojem plničů pro malé výkony. Pro tyto pivovary je určena 
manuálně ovládaná linka, tvořená vystřikovacím zařízením 
a plničem s maximálním hodinovým výkonem až 200 lahví. 
Pro větší výkony je určena poloautomatická linka s výkonem 
200 až 600 lahví za hodinu, tvořená vystřikovacím, plnicím 
a uzavíracím zařízením, tato zařízení jsou navzájem propo-
jená dopravním pásem těchto linek s hodinovým výkonem 
v závislosti na počtu plnicích ventilů a objemu plněných obalů 
300 až 1200 kusů. Obdobné zařízení nabízely i další české 
fi rmy Altec a Pali (obě Chotěboř) a řada zahraničních fi rem.

Po prohlídce všech exponátů, umístěných v devíti pavilo-
nech veletrhu BrauBeviale 2019, byly zřejmé následující 
trendy:
–   přechod ze stávajících šaržovitě pracujících zařízení, např. 

jednolivých nádob varen (zejména rmutovacích pánví 
a scezovací kádě), na kontinuální výrobu,

Plastové proložky pro KEG sudy (firma Brewery Plastics 
Anglie)
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–   intenzifi kace procesu kvašení v cylindrickokónických tan-
cích a postupné zavádění kontinuálního procesu,

–   přechod ze stávající klasické křemelinové fi ltrace na pou-
žití odstředivek nebo dekantérů s následnou membránovou 
fi ltrací,

–   snižování hmotnosti stávajících plastových obalů,
–   přechod z plastových lahví pro stáčení alkoholických i neal-

koholických nápojů na kovové nápojové plechovky,
–   postupné nahrazování klasických etiket digitálním 

potiskem lahví nebo nápojových plechovek.

Německý koncern Krones na svém stánku předváděl 
celonerezovou varnu Microcube s objemem várky 25 hl s poža-
davkem na půdorysnou plochu 38 m2, denně lze uvařit až pět 
várek, není však problém zvýšit tento počet na osm. Varna 
má tři nádoby (kombinovanou rmutovací a scezovací káď, 
kombinovanou rmutovací a mladinovou pánev a vířivou káď). 
Zajímavostí této varny je mladinová pánev, která je osazena 
zmenšeným interním vařákem Stromboli, používaným na vel-
kých varnách. Pro řemeslné pivovary byla určena též veletržní 
novinka koncernu Krones, jednalo se o plnič skleněných lahví 
Krones Craftmate G (G je v angličtině zkratka pro „Glass“, 
což je sklo), který navazoval na předchozí typ Craftmate C 
(C je v angličtině zkratka pro „can“, což je plechovka), určený 
pro stáčení nápojových plechovek pro malé pivovary nebo 
pro výrobce sycených nápojů, který byl uveden na trh v roce 
2015. Oba typy mohou, v případě piva s obsahem oxidu uhli-
čitého v rozsahu 3,6 g/l-1 až 5,6 g/l-1 a rozsahu teplot 2 °C 
až 16 °C. Plničem je možno plnit nápojové plechovky stan-
dardního tvaru 211/202 nebo 204/202 až 300/209 v rozsahu 
objemu 0,25–0,3 – 0,33–0,355 (0,12 oz. US) – 0,474 (16 oz. 
US) – 0,5–0,710 (24 oz. US) až 1,0 litr, výkon plniče závisí 
logicky na jejich objemu, v případě nejmenšího obalu 0,25 l 
lze naplnit 17 500 ks těchto plechovek za hodinu a pro nej-
větší jednolitrovou lahev hodinový výkon klesá na 6500 ku-
sů, obě hodnoty platí pro pivo o teplotě 5 °C a obsahu oxidu 
uhličitého 5,6 g/l-1. Plnič Krones Craftmate je tvořen kom-
paktním ventilovým uzlem s potrubím, spojujícím zařízení 
s tankem pro skladování nápoje. Dále elektrorozvaděčem, 
dvaceti čtyřmi plnicími ventily a čtyřmi uzavíracími segmenty 
s automatickým vkladačem víček, jejich následném zapertlo-
váním. Vše je ovládáno dotykovým ovládacím panelem. Hori-
zontálně řešené konstrukční plochy mají dostatečný sklon 
pro úplný odtok zbytků nápoje nebo sanitačního prostředku. 
Oba plniče jsou sanitovány cirkulací čisticího a dezinfekčního 
prostředku, sanitační nástavce se nasazují a sundávají manu-
álně. Plnič je podle volby zákazníka řízen počítačovým sys-
témem Siemens S7 nebo Allen Bradley. Nastavování výšky 
při změně formátu obalu se provádí manuálně. Konstruktéři 
plniče Craftmate řešili rozměry tohoto zařízení s ohledem na 
možnost jeho dopravy standardním kontejnerem, celý plnič 
se totiž vejde do jednoho kusu tohoto transportního obalu, 
což značně zlevňuje jeho tuzemskou a zejména zámořskou 
dopravu. Zajímavou konstrukci plniče nápojových plechovek 
předváděl na svém stánku americký výrobce ABE (American 
Beer Equipment), jednalo se o průchozí plnič osazený celkem 
16 plnicími ventily, uspořádanými ve dvou paralelních řadách 
po osmi ventilech, každá z nich může být použita pro různé 
velikosti obalů v rozsahu velikostí 330 ml až 568 ml, hodinové 
plnící výkony však výrobce neuváděl.

Řada předních světových fi rem na veletrhu předváděla 
výsledky svého úsilí a to, jak bude nebo by měl vypadat 
pivovar v současné či blízké budoucnosti. Firma GEA 
Brewery Systems GmbH převáděla model pivovaru tvořený 
mlecí jednotkou MILLSTARTM, která splňuje obě směrnice 
ATEX, vydané Evropskou Unií pro ochranu pracovníků ve 

výbušném prostředí, dále ve srovnání s ostatními obdobnými 
mlecími systémy má jednotka MILLSTARTM nejnižší dopad 
na životní prostředí. K její další výhodě patří skutečnost, že 
může v případě mokrého šrotování vystírat rmuty s poměrem 
sladový šrot / voda až 1 : 2, což je zejména vhodné pro výrobu 
vysokoprocentních mladin v systému High Gravity Bre-
wing. Mezi další přednosti patří díky snížení příjmu kyslíku 
výrobcem deklarovaná zlepšená chuť piva. Jednotka MILL-
STARTM je dodávána v rozsahu hodinového výkonu 2–40 t. 
Rmutovací a mladinová pánev má konstruované míchadla 
tak, aby se snížilo působení střižných sil, které mají negativní 
vliv na chuť piva. Pro ohřev obou pánví je možná volba pro 
zákazníka buď pára, nebo tlaková horká voda. Scezovací káď 
LAUTERSTARTM má tříramenné kypřicí zařízení, což je dosti 
neobvyklé, většinou pro menší zařízení byly dvouramenné 
a pro střední a větší se používají čtyřramenná kypřicí zaří-
zení. Firma GEA dodává tato zařízení vybavená softwarem 
Multifunktional Lautering Management (MFM), zajištu-
jící bezchybný průběh scezovacího procesu, čirou sladinu 
bez tuhých částic a s minimálním obsahem extraktu v mlátě 
a rychlé vyhrnutí mláta do zásobníku. Pro povaření sladiny 
s chmelem je určeno další zařízení GEA, a to mladinová pánev 
JETSTARTM, která je vybavená vnitřním vařákem, opatřeným 
na jeho vrchní části dvojím výstupem. Spodním, kterým se 
mladina při ohřevu vrací pod hladinu, a horním, kdy vařící 
se mladina stříká v paprscích nad hladinu, čímž při sníženém 
termickém zatížení dosáhne odpar 3 % až 4,5 %, což podle 
výrobce je dostačující pro izomeraci chmele a dalších para-
metrů při značné úspoře tepelné energie. Mladinová pánev 
LAUTERSTARTM je napojená na systém získávání odpadního 
tepla, což opět snižuje jeho spotřebu. Pro dávkování chmele 
je určena další jednotka HOPSTARTM, pracující s chmelovým 
extraktem nebo hlávkami, popř. jejich kombinací. Výrobce 
udává až 30% úsporu chmele při aplikaci tohoto zařízení, 
které se dodává v řadě velikostí, od nejmenší, určené pro 
řemeslné pivovary, až po velkokapacitní závody. Množství 
dávkovaného chmele lze regulovat v rozsahu 200 g/hl až 
600 g/hl. Pro aeraci zchlazené mladiny nabízela fi rma GEA 
další jednotku WORTSTARTM. Zařízení je určeno pro mla-
dinové potrubí v rozsahu světlostí DN25 až po DN125, což 
opět pokrývá všechny velikosti stávajících pivovarů. Rychlost 
proudění mladiny v těchto velikostech potrubí se pohybuje od 
1,0 m/s-1 až do 2,5 m/s-1, což odpovídá maximálnímu objemo-
vému toku až 1250 hl/h-1. Mladinu lze provzdušňovat v roz-
sahu 5–12 mg kyslíku v litru. Revoluční řešení připravila fi rma 
GEA pro proces scezování a vyslazování, v budoucnosti již 

Plnič skleněných lahví Krones Craftmate (Krones Německo)
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Kontinuální kvašení Poseidon  (fi rma Krones Německo)

nepočítá s klasickou scezovací kádí nebo sladinovým fi ltrem, 
ale dekantérem, který scedí předek podobně jako výstřelek do 
šesti minut, přičemž sypání může být surogováno až do 100 %. 
Další fi rmy, které připravily vizionářskou vizi „Pivovar 21. sto-
letí“, byly jednak původně německá firma A. Ziemann 
a holandská fi rma Holvrieka, obě byly v nedávné době zakou-
pené jednou čínskou fi rmou, která však z obchodních důvodů 
nechala oběma fi rmám původní názvy. Tyto fi rmy pracovaly 
na tomto projektu spolu s německým koncernem KHS. Podle 
vypracovaných podkladů, které tyto fi rmy rozdávaly zájemcům 
na svých stáncích, budou mít nové pivovary v 21. sto-
letí sloučenou vlastní výrobu piva a stáčírny lahví a sudů. 
Dosud platila skutečnost, že oba výrobní celky měly společně 
pouze úsek výdej vyrobeného piva / stočení tohoto piva do 
příslušných obalů, nově by však obě výrobní jednotky měly 
splynout v jednu. Výhodou nové organizace pivovaru by dle 
futurologů měla být lepší vzájemná provázanost, koordino-
vanost a politika fi nancování. Novou organizací pivovaru by 
se případně vyřešila otázka odpadního tepla z varny, které 
by se dalo využít při mytí lahví nebo sudů. Obdobně předpo-
kládají autoři této studie využít odpadní teplo vznikající při 
výrobě chladu v jiné části výroby. Obdobně je tomu i v hos-
podaření s pitnou a odpadní vodou ve výrobě nebo ve stáčír-
nách. Z odpadů, tedy sekundárních surovin, např. sladového 
a chmelového mláta spolu s odpadní vodou, lze na příslušném 
zařízení vyrábět bioplyn, který částečně ušetří náklady na 
zemní plyn nebo topný olej. Současný stav v hospodaření 
s teplem je nevyhovující, na varně dochází důsledkem jejího 
okamžitého přebytku k plýtvání, zatím co v jiných místech 
pivovaru v důsledku jeho nedostatku se musí nakupovat nebo 
vlastními prostředky vyrábět. Podobně na tom je oxid uhli-
čitý, kterého je ve výrobním bloku nadbytek, a ve stáčírnách 
lahví a sudů je nutno často tento drahý plyn nakupovat. Podle 
tvůrců této studie je v současnosti pouze v mizivé míře vy-
užívána solární energie a geotermální teplo. Cílem této studie 
bylo zajistit soběstačnost pivovaru na tepelné a částečně 
i elektrické energii. Tyto energie by se vyráběly alternátorem, 
poháněném turbínou s bioplynem. Dalším cílem této studie 
bylo snížení zátěže životního prostředí emisemi a odpadními 
vodami z pivovaru. 

Koncern Krones AG předváděl návštěvníkům vele-
trhu řadu novinek. Pro intenzifi kaci procesu hlavního kva-
šení a snížení výrobních nákladů ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v Mnichově představil systém Poseidon, určený 
pro kontinuální dynamické kvašení mladiny v cylindrickokó-
nickém (CKT) tanku. Na veletrhu byl na drátěném modelu 

CKT v poloprovozní velikosti představován princip funkce 
dynamického kvašení. Vnitřní prostor CKT byl podle autorů 
Poseidonu rozdělen na dvě části: v horní části CKT byl pro-
stor pro kvašení a v dolní části byl sedimentační prostor. 
V ose kuželového tanku CKT byla umístěna trubka pro přívod 
provzdušněné a zakvašené mladiny a odvod zeleného piva, 
s touto trubkou byly dále koaxiálně umístněné dvě trubky, 
zasahující do výše jedné třetiny tanku, z nichž jedna sloužila 
pro přívod mladiny z dolní části kvasného prostoru do cir-
kulačního čerpadla, ze kterého se mladina druhou trubkou 
přiváděla až na hladinu. Potrubní rozvod je uspořádán tak, 
že cirkulační čerpadla mohou nasávat jak z horního, tak i ze 
spodního prostoru, výtlačné potrubí má odbočku do potrubí 
pro sběr kvasnic. Kontinuální kvašení probíhá v následujících 
krocích: plnění, hlavní kvašení, sedimentace kvasnic a jejich 
následné odstřelení, chlazení, sedimentace a odstřel zbytků 
kvasnic a přečerpání do jiného CKT pro ležení piva. Z výkladu 
na stánku a písemných podkladů nebylo však příliš zřejmé, 
v čem vlastně spočívalo kontinuální kvašení a o jakou dobu se 
zkrátil potřebný čas. Obdobně jako fi rmy A. Ziemann, Hol-
vriek a KHS vyvinul i koncern Krones AG pro futuristický 
pivovar v 21. století nový typ membránové fi ltrace, která by 
měla zcela nahradit stávající fi ltraci s použitím křemeliny jako 
pomocného fi ltračního prostředku, ten se používá ve světě pro 
fi ltraci až 90 % vyrobeného piva a má vedle svých předností 
i řadu nevýhod (likvidace apod.). Koncern Krones AG řešil 
tento problém dvojí cestou: nahrazení křemeliny jiným pro-
středkem, zejména viskózou nebo směsí, tvořenou viskózou 
a celulózou. Jinou alternativou je membránová fi ltrace, která 
je v současné době v laboratořích Krones AG zatím ve zku-
šební fázi. První možná alternativa je aplikace viskózy, tuto 
problematiku řeší Krones AG společně s výrobcem tohoto 
prostředku, fi rmou Kelheim Fibres GmbH. Pro zkoušky pou-
žitá viskóza není přírodního původu, ale je syntetická, vyro-
bená ze 100% přírodního materiálu. Poslední poloprovozní 
fi ltrační zkoušky při použití viskózy prokázaly, že porozita 
filtračního koláče byla shodná jako při použití křemeliny 
a čirost fi ltrátu byla dostačující. Výhodou aplikace viskózy je 
zcela odstranění případného zdravotního rizika a vzhledem 
k původu výrobku a jeho biodegradaci nezatěžuje životní pro-
středí. Membránovou fi ltraci pod názvem Phoebus vyvíjí kon-
cern Krones AG společně s fi rmami SDW Water treatment 
a CRD Proces Technologies. Provedená srovnání všech para-
metrů fi ltrace s použitím křemeliny a membránové fi ltrace 
jednoznačně prokázaly přednosti druhého způsobu fi ltrace 
zejména v čirosti získaného fi ltrátu a automatizaci procesu, 
tyto testy proběhly v součinnosti s Univerzitou aplikovaných 
věd v Berlíně ve vybraném pivovaru. Porovnávací testy proká-
zaly v případě membránové fi ltrace zejména vyšší kvalitu fi l-
trátu a možnost automatizovat tento postup. Mezi současné 
nevýhody membránové filtrace patří však vyšší provozní 
náklady, spotřeba elektrické energie a vody.

Světovou novinkou koncernu Krones, uvedenou na slav-
nostní premiéře v dubnu 2019 v pivovaru Bishofshof v bavor-
ském Regensburgu do zkušebního provozu, byl kombinovaný 
plnič Dynafi ll, který jako první na světě naplní a současně 
uzavře lahve při jedné otáčce bubnu, osazeného plnicími ven-
tily spolu s uzavíracími elementy. Oproti současnému stavu 
monobloků, tvořených vždy plnicím a uzavíracím bubnem, 
znamená použití Dynafi llu úsporu plochy pro jeho instalaci, 
dále není pro odstranění vzduchu z hrdlového prostoru 
naplněné lahve nutný výstřik tlakovým pivem nebo vodou.

Pro aseptické balení mléka a dalších nesycených nápojů 
do nevratných PET lahví nabízela fi rma Krones AG kompletní 
výrobní linku, zahrnující vyfukovací zařízení lahví až po pale-
tizaci naplněných lahví, výkon se řídí požadavky zákazníka. 
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 Potrubní vestavba do CKT Poseidon 
 (fi rma Krones Německo)

Další světovou novinkou koncernu Krones AG, představo-
vanou na jeho stánku, byl kombinovaný plnič a korunkovací 
stroj Dynafi ll, který současně na stejném otáčejícím se plnicím 
bubnu provede evakuaci, naplnění lahve syceným nápojem 
a naplněnou lahev uzavře korunkovým uzávěrem, přičemž 
proces plnění lahve o objemu 0,5 litru trvá pouze 0,5 se-
kundy a s jejím následným uzavřením pouze pět sekund, 
což znamená zkrácení času plnění a uzavírání oproti sou-
časným strojům o 50 %. Na tomto stroji je možné plnit stu-
dené nebo horké nápoje, maximální teplota je 30 °C. Další 
velkou výhodou konstrukce „dva v jednom“ jsou nižší nároky 
na půdorysnou plochu instalovaného stroje, dále snížení 
spotřeby oxidu uhličitého oproti ostatním obdobným kon-
strukcím o 20 %, nedochází ke ztrátám stáčeného nápoje. 
Jinou nepodstatnou předností zařízení Dynafi ll je při zacho-
vání hodinového výkonu 36 000 naplněných a uzavřených 
lahví snížení počtu plnicích ventilů ze 100 na 66 kusů. Neza-
nedbatelnou výhodou je rovněž kombinovaná konstrukce 
plnicího a uzavíracího mechanismu, které je možno současně 
sanitovat okruhem z CIP stanice. Jinou světovou novinkou 
„vše v jednom“ byl kombinovaný plnič a uzavírač nápojo-
vých plechovek typ Modulfi ll Bloc FS-C, tvořený plničem, 
osazeným volumetricky řízenými plněnými ventily Modull-
fi ll VFS-C, který lze podle tvaru obalu použít na velký rozsah 
hodinového výkonu plnění, od 18 000 až po 135 000 obalů. 
Zbrusu nový však je uzavírač naplněných nápojových ple-
chovek typ Modulseam – logicky pro stejné hodinové výkony. 
Velký důraz při konstrukci byl věnován dokonalé sanitaci 
celého zařízení, všechny rovné plochy jsou pro odtok sanitač-
ního prostředku nebo vody skloněny, kabely a přívodní hadice 
jsou vedeny vnitřními prostory plniče apod. Zcela nově jsou 
z hlediska rychlé výměny řešeny všechny potřebné díly tak, 
aby se neztrácel čas při najíždění na nový formát obalu.

Další novinkou na stánku Krones AG byla linka podle 
koncepce „vše v jednom“ na vyfukování lahví, osazená 
integrovaným plničem, uzavíracím a etiketovacím strojem 
Cosme 3Bloc s výrobníkem nápojů a sanitační stanicí. 
Výhodou tohoto uspořádání je vynechání instalace jinak nut-
ných dopravníků lahví mezi vyfukovacím strojem a plničem, 
dále zkrácení potrubí mezi výrobníkem a plničem a propo-
jení se sanitační stanicí. Konstruktéři dokázali u současného 
zařízení při stejném výkonu linky snížit spotřebu vody až o 50 
%, elektrické energie až o 30 %, dále zkrátit oproti původ-
nímu výrobku prostoje o 50 %. Jinou veletržní novinkou kon-
cernu Krones AG byl elektropneumaticky řízený plnicí ventil 

sycených a nesycených nápojů typ PFR (proporcionální regu-
látor průtoku), který je určen zejména pro stáčení silně pění-
cích nápojů. Podle intenzity pěnění plněného nápoje v lahvi 
se automaticky reguluje tlak, a tím i rychlost plnění, tak se 
zamezí nežádoucímu vypěňování nápoje z naplněné lahve, 
a minimalizují se tak výrobní ztráty. Výrobce udává zvýšení 
plnicí kapacity tohoto ventilu oproti obdobným zařízením až 
o 25 %, což znamená u běžné linky až 72 milionů 0,5 l lahví 
ročně. Opět je řešena konstrukce tohoto ventilu s ohledem na 
jeho maximální sanitovatelnost. Pro stáčení nesycené vody 
byla určena další veletržní novinka koncernu Krones AG, jed-
nalo se o monoblok ErgoBloc, který se dodává ve třech vari-
antách, ErgoBloc LC KT (výkon až 48 000 lahví za hodinu), 
ErgoBloc LM (výkon až 55 000 lahví za hodinu) a ErgoBloc L
(výkon až 81 000 lahví za hodinu). K těmto zařízením lze 
dodávat i vyfukovací stanice s potřebným výkonem. Obdobný 
výrobek bylo inovované zařízení pro aseptické plnění čaje, 
kávy, ovocných šťáv a UHT mléka, první linku na aseptické 
plnění těchto nápojů dodal koncern Krones AG již v roce 
1995 a současnou linku modernizoval na základě 22 let zku-
šeností z jejich provozu. Koncern Krones začal psát svoji 
historii až v roce 1952, kdy jeho zakladatel Herrmann Kron-
seder zahájil výrobu etiketovacích strojů vlastní konstrukce, 
a proto na každém veletrhu po celou dobu své existence vysta-
vuje nějakou novinku z oblasti adjustací lahví. Totéž platilo 
i na veletrhu „BrauBeviale 2017“, kdy byla vystavena další 
veletržní novinka, etiketovací stroj typ „Ergomodul“ (ergo-
nomický modul). Konstrukce tohoto typu je samonosná, bez 
nosných stojanů, s nanášením etiket ze zásobníků nebo z role, 
pracující s tavným nebo studeným lepidlem, s výkonem podle 
přání zákazníka. Nicméně vedle tohoto stroje byly na veletrhu 
vystaveny čtyři prototypy zařízení na digitální potisk lahví 
typ „Deco Type“. Nízkokapacitní typ „Deco Type Select“ 
byl určen pro nanášení etiket sprejovou tiskárnou na lahve 
netradičních tvarů, další vysokovýkonný typ „Deco Type 
Performance“ potiskuje válcové obaly, třetí typ „Deco Type 
Compact“ je určen pro střední výkonovou třídu a poslední 
typ „Deco Type Lab“ je používán v laboratořích pro označení 
lahví se vzorky. Výhodou digitálního potisku je i možnost 
nanášení kvalitní etikety na zvlněný nebo jinak odlišný povrch 
lahví, což v případě adjustace klasickou etiketou není možné. 
Zaváděním digitálního nanášení etiket a v případě úspěšnosti 
tohoto vývoje si koncern Krones AG možná připravuje konec 
produkce svého klasického výrobku. Další novinkou v expo-
zici koncernu Krones AG byla generace robotů typ „Tripod“ 
s jednodušším konstrukčním řešením pohybu všech pohybli-
vých částí stroje, což snižuje hmotnost celého stroje a snazší 
údržbu. Obdobnou nabídku digitálního potisku měla ve své 
veletržní nabídce i fi rma KHS a Till. 

 V současné době se koncern KHS, jeden z vedoucích 
světových výrobců plnicí a balicí techniky, skládá z firem 
KHS GmbH, KHS Corpoplast GmbH, KHS Plasmax GmbH 
a NMP Systems GmbH a je 100% dceřinou společností Salz-
gitter Klöckner-Werke GmbH. Jeho závody jsou mimo 
Německa též v USA, Brazílii, Indii a v Číně. S více než 
4800 spolupracovníky vytvořil tento koncern v roce 2016 roční 
obrat více než 1,2 miliardy €. Minulost tohoto koncernu je též 
zajímavá, postupně vznikl slučováním známých fi rem, jako byl 
Seitz, Holstein, Kappert a další. Z jejich prvních písmen po řadě 
změn vznikl současný název. Na veletrhu „BrauBeviale 2019“
předváděl mimo jiné i plnič Innosept ABF 711, určený pro 
aseptické plnění citlivých nápojů do PET obalů, který byl 
původně vyvinut pro rakouský koncern NÖM AG v městě 
Badenu. Linka s tímto plničem vykazuje hodinový výkon 
40 000 lahví o objemu 1,0 litr. Koncern NÖM AG již v minu-
losti koupil šest KHS aseptických linek s tímto plničem, 
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přinesl velmi dobré výsledky. Do třetice ultralehkou PET 
lahev o objemu 0,5 litru vyvinul koncern KHS ve spolupráci 
s fi rmou Husky Ontario pro stáčení nesycené vody, tato lahev 
má hmotnost pouze 5 g, což je pravděpodobně nejlehčí lahev 
svého druhu a objemu na světě. Kanadský výrobce preforem 
těchto lahví Husky Ontario je rovněž známý výrobou prv-
ních plně biodegradovatelných plastových lahví na světě, 
které vyrábí z pryskyřice NatureWorks® PLA. Snahu o sní-
žení hmotnosti plastových lahví pro plnění nápojů ocenilo 
již v roce 2015 britské vydavatelství časopisu Food Beverage 
Media cenou World Beverage Innovation Award, tehdy za 
odlehčenou lahev o objemu 1,0 litr, která byla určena pro mlé-
kárny. Vývoj mlékárenských plastových lahví stále pokračuje, 
např. v rámci veletrhu 2017 vyznamenal koncern KHS tři nej-
úspěšnější návrhy těchto lahví, vytvořené za jeho podpory stu-
denty Odborné školy v Münsteru. V důsledku vzrůstání počtu 
řemeslných pivovarů rozšířil i koncern KHS svůj výrobní 
program o zařízení pro tyto pivovary vývojem kompakt-
ního plniče a uzavírače nápojových plechovek typu „Cann 
Inofi ll Compact“ s výrobní kapacitou s možností výplachu 

obalu oxidem uhličitým v rozsahu 10 000 až 48 000 obalů 
o objemu 0,15–1,0 l za hodinu. Pro zajištění přesné repro-
dukovatelné dávky je každý plnicí ventil řízen magneticko-
-indukčním průtokoměrem. Plnicí buben tohoto plniče se 
objemem plnicího bubnu pohybuje podle potřeby v rozsahu 
50 až 200 litrů. Celé zařízení je u výrobce kompletně smon-
továno podle hesla „Plug and produce“ (zastrč a vyráběj). 
Konstruktéři si byli vědomi skutečnosti, že tyto malé pivo-
vary při plnění obalů často mění druhy piva, a proto věno-
vali velkou pozornost účinné sanitaci před stáčením nového 
druhu piva tak, aby nebylo toto chuťově poškozeno přede-
šlým, často dosti odlišným, nápojem. O tento plnič projevili 
na veletrhu „Drinktec 2017“ zájem zejména majitelé řemesl-
ných pivovarů z USA. Pro malé pivovary a pro výrobce desti-
látů je určeno kompaktní etiketovací zařízení KHS Innoket 
Roland 40. Při konstrukci tohoto stroje byla použita řada dílů 
(přívodní a výstupní hvězdice a další) z osvědčených větších 
etiketovacích strojů InnoketNeo a VarioDrive. Stroj Innoket 
Roland 40 má hodinový plnicí výkon v rozsahu 2500 až
25 000 lahví, lze jej osadit různými stanicemi s etiketami 
včetně daňové pásky v případě adjustování lihových nápojů. 
V běžném provedení se tento stroj dodává s dvěma stani-
cemi pro aplikaci studeného lepidla, pro výrobce však není 

Digitální potisk skleněných nebo plastových lahví 
 (Německý koncern Krones)

Tricanter jako náhrada scezovací kádě 
 (Firma GEA Německo)

a protože svými produkty zásobuje zejména Německo a Itálii 
a linky se osvědčily, rozhodl se pro nákup dalších těchto zaří-
zení. V době konání veletrhu prodal KHS nejen koncernu 
NÖM AG, ale i jiným zájemcům další linky pro aspetické 
plnění nízko- a viskózních nápojů do obalů v rozsahu objemu 
0,25 až 1,5 litru. Výkon při plnění viskózních nápojů závisí na 
velikosti obalu, pro lahev 0,5 l je hodinový výkon 15 000 obalů
a pro 1,5litrovou lahev je 9000 obalů za hodinu. Dceřiná spo-
lečnost koncernu KHS firma NMP Systems vyvinula svě-
tovou novinku v balicí technice, samozřejmě vystavenou na 
stánku KHS. Jednalo se o skupinové balení typ Nature Multi-
PackTM šesti nápojových plechovek, které se nyní místo balení 
do smrštitelné fólie systémem 2 x 3 kusy navzájem fixují 
bodovým spojením rychleschnoucím lepidlem. Tím vzniká 
podstatná úspora této dražší fólie, spotřebitel může s tímto 
balíčkem, vybaveným odnosnou páskou, snadno manipu-
lovat, protože mu stačí odlepit libovolné krajní obaly a střední 
kusy zůstávají stále navzájem spojeny. První série odzkušo-
vání tohoto způsobu balení, pro který se vžil zkrácený název 
„Snap Pack“, v provozních podmínkách proběhla úspěšně 
v pivovarech skupiny Carlsberg. Tento způsob skupinového 
balení byl již vystaven na veletrhu BrauBeviale 2016, ale 
stejný princip skupinového balení lepidlem se tehdy použil 
na lahve. 

Další úspěšnou akcí koncernu KHS byl na zakázku 
německých pivovarů vývoj ultralehké PET lahve o objemu 0,5 l
s požadavkem na snížení již tak nízké hmotnosti jedné lahve 
vyvinuté v předchozím období rovněž v rámci koncernu KHS, 
která dosud vážila 22,5 g. Úkol se podařilo díky počítačovému 
programu „Lightweight-Know-hows im Bottles & ShapesTM“ 
zdárně vyřešit, hmotnost jedné lahve se snížila na novou 
rekordní hranici 20,9 g, což znamená úsporu 1,6 g, tedy 
téměř jedno procento, které při velkých objemech výroby 
těchto obalů představuje poměrně velkou úsporu. Této úspory 
se dosáhlo zmenšením objemu nosného kroužku a závitové 
části. Nově vyvinutá lahev má stejnou kvalitu a stabilitu 
jako její předchůdkyně, snížení její hmotnosti neovlivnila 
těsnost uzávěru typ PCO 1881 ani dopravu naplněné lahve 
na dopravním pásu. Další úsporu hmotnosti PET lahve se 
podařilo koncernu KHS realizovat v případě stáčení pšenič-
ného piva, u kterého v důsledku vyššího tlaku během paste-
race měla původně lahev hmotnost 24,0 g, kterou se podařilo 
obdobnými úpravami jako u předešlé lahve snížit na 22,5 g, 
což opět znamená úsporu téměř jedno procento. Odzkušovací 
provoz této lahve rovněž v provozním měřítku v pivovarech 
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Plastové sudy  (fi rma POLYKEG Německo)

Reaktor pro kontinuální výrobu piva  (Firma GEA Německo)

problémem tento počet a druh lepidla na vyžádání zákazníka 
změnit. Pro střední pivovary a výrobce sycených nápojů, kteří 
používají pro stáčení nápojové plechovky, byl určen plnič 
„Inofil Cann DVD“ s výrobní kapacitou až 132 000 obalů
za hodinu, průměr ústí nápojové plechovky se může pohy-
bovat v rozsahu 200–206 mm. Inovovaná konstrukce plni-
cího ventilu tohoto zařízení umožnila snížení spotřeby oxidu 
uhličitého, nutného pro předvýplach obalu, až o 30 %. Další 
veletržní novinkou koncernu KHS byl KHS InnoPet Aqua M, 
určený pro stáčení nesycené vody do PET lahví o objemu v roz-
sahu 0,25–0,8 litru s hodinovým výkonem až 50 000 lahví. Díky 
řadě inovací v konstrukci zařízení může provozovatel nejen 
ušetřit plochu pro instalaci tribloku, ale i zlepšit parametry 
stáčeného nápoje. Triblok zahrnuje vyfukovací stroj Biomax 
Serie IV., plnicí a uzavírací stroj Innofi ll PET NV a etiketovací 
stroj. Vyfukovací stroj je určen pro výrobu lahví s průměrem do 
75 mm. Zákazník má samozřejmě možnost koupit si jednot-
livé stroje samostatně. Pro řízení tribloku je určen vylepšený 
řídicí systém Human Machine Interface (rozhraní obsluha/
stroj). Aplikace vývěvy v etiketovacím stroji umožňuje plnění 
i ultralehkých plastových lahví, které koncern v poslední době 
uvedl na trh. Další veletržní nabídka koncernu KHS byla 
určena pro mytí a plnění jednocestných a vratných sudů KEG. 
Jako veletržní novinka byla pro menší pivovary, vinařské 
závody a výrobce sycených nápojů určena linka Innokeg 
AF-C Transversal s hodinovým výkonem 250–700 sudů
a s velmi malou půdorysnou plochou. V případě plnění pouze 
jednocestných sudů se vyřazuje proces mytí a tyto sudy se 
pouze podle hygienických požadavků vypláchnou pitnou 
vodou. Protože tato linka je vybavena řídicím systémem 
IO-Link-Technologie, bylo možno zkrátit až 50 % kabeláže. 
Pro řízení této linky, např. ukončení provozu, start sanitač-
ního programu, přechod na jiný režim plnění apod., je možno 
použít mimo klasické ovládání též „chytrý“ telefon, tablet 
apod. Pro majitele starších stáčecích linek, dodaných kon-
cernem KHS v předchozím období, měl jejich výrobce sym-
patickou nabídku, zvýšit technickou úroveň zastaralých linek 
a sólo strojů na současnou úroveň za příznivých fi nančních 
podmínek. Zajímavou nabídku pro výrobce strojního zařízení 
zejména pro pivovary měla německá fi rma Beckhof GmbH, 
která nabízela provedení průmyslového designu dodávaných 

sólo strojů nebo výrobních linek s cílem zvýšit jejich prodej-
nost. Kieselmann,  přední německý výrobce dvousedlových 
ventilů, předváděl na veletrhu různé provedení těchto 
armatur včetně stanice těchto ventilů, určených pro zapojení 
CKT, v další jeho nabídce byly stacionární a rotační sanitační 
hlavice a různé typy armatur.

Dalším světovým lídrem v oblasti plnění nápojů, teku-
tých potravin a kašovitých hmot do obalů prakticky všech 
typů a širokém rozsahu výkonů a balicích strojů, výrobních 
linek na plastové obaly pro nápoje, potraviny a další výrobky 
je německý koncern KHS Maschinen- und Anlagenbau AG se 
sídlem v Dortmundu, který vlastní další podniky, např. KHS 
Corpoplast GmbH, NMP Systems GmbH v Německu s dal-
šími dceřinými podniky v zahraničí. Původní název této fi rmy 
byl Kappert Holstein, což byli dva obchodníci, kteří si v Dort-
mundu dne 1. 10. 1868 založili obchod s potravinářským 
zařízením pro nápojový průmysl, ze kterého se postupem 
doby stal výrobní závod těchto zařízení. Ten prodělal řadu 
fúzí, např. v roce 1979 s fi rmou Klöckner Werke, v roce 1993 
následovala další fúze s fi rmou Seitz Enzinger Noll Maschi-
nenbau (SEN) AG a s výrobními závody v městech Bad 
Kreuznach a Worms, což vedlo ke změně názvu fi rmy na sou-
časný stav KHS Maschinen- und Anlagenbau AG. Mezi jeho 
významné novinky patří např. následující zařízení, nabízené 
i na veletrhu BrauBeviale 2019: Linka pro zvýšení bariérové 
odolnosti difuze kyslíku do nápoje a úniku oxidu uhličitého 
z plastových lahví, úprava spočívá v nanášení pružné skle-
něné vrstvy na vnitřní stranu těchto lahví, tím takto upra-
vená lahev má v podstatě stejné vlastnosti jako celoskleněný 
obal, avšak je nerozbitná. Další podstatnou výhodou tohoto 
způsobu je značná úspora skla, nižší hmotnost a plná recyk-
lovatelnost lahví. 

Futuristická vize pivovaru

Řada předních světových firem pracuje na proble-
matice, jak bude nebo by mohl vypadat pivovar v blízké 
budoucnosti. Tyto vize vycházejí ze současného reálného
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Kontinuální linka Nessie jako náhrada scezovací kádě  (fi rma Ziemann, Holvrieka Německo, Holandsko)

předpokladu, že vody a fosilních paliv bude stále méně a tím 
bude stoupat i jejich cena. Dalším sledovaným parametrem 
bude jistě zvýšená ochrana životního prostředí, proto 
bude hledána možnost snížení emisí z výroby piva, což je 
především oxid uhličitý. Těmto požadavkům bude nejlépe 
vyhovovat přechod ze současné převážně šaržovité výroby 
na kontinuální způsob výroby mladiny, tak i její kvašení 
a ležení piva. V oblasti výroby mladiny se předpokládá 
provedení sanitace rmutovacího a mladinového reaktoru 
v neděli večer nebo v pondělí ráno a nepřetržitý jejich běh 
až do konce pracovního týdne, případně až do neděle. Tím, 
že se bude sanitovat pouze jednou týdně, klesne spotřeba 
koncentrovaných sanitačních prostředků a vody nutné pro 
jejich ředění a výplachy. Kontinuální výroba v úseku pří-
pravy sladiny a mladiny též odstraní nežádoucí výkyvy ve 
spotřebě elektrické energie, zejména použité pro chlazení. 
Pivovary budoucnosti budou pravděpodobně vybaveny zcela 
jinými šrotovníky. Firma GEA Brewery Systems GmbH vyvi-
nula mlecí jednotku MILLSTARTM, ta splňuje obě směrnice 
ATEX, vydané Evropskou unií pro ochranu pracovníků ve 
výbušném prostředí. Ve srovnání s ostatními obdobnými 
mlecími systémy má jednotka MILLSTARTM nejnižší nega-
tivní dopad na životní prostředí, k její další výhodě patří sku-
tečnost, že může v případě mokrého šrotování vystírat rmuty 
s poměrem sladový šrot / voda až 1 : 2, což je zejména vhodné 
pro výrobu vysokoprocentních mladin systémem High Gra-
vity Brewing. 

Pro rmutování pouze infuzním způsobem bude použit 
trubkový reaktor s pohyblivými, navzájem spojenými písty, 

které zaručují „pístový tok“, což je hydrodynamický model 
reaktoru, ve kterém všechny částice v systému mají stejný čas 
prodlevy. 

Scezování sladiny s následným vyslazením separova-
ného mláta ve stávající klasické kádi bude nahrazen konti-
nuálním způsobem – buď kaskádou rotujících sítových fi ltrů 
systémem „Nessie“, což je návrh firmy Holvireka – Zie-
mann  nebo dekantérem (firma GEA), nebo trikantérem. 
Obě tato zařízení jsou schopna provést scezování a vysla-
zení v řádu desítek minut, což je podstatné zkrácení dob 
procesu, které na klasickém zařízení trvá několik hodin. 
Novinkou další německé firmy Endres-Houser byl systém 
Netilion, což je systém umožňující vzdálené řízení vzájemně 
propojeného systému přístrojů a měřicích čidel, celý systém 
měření je ve spojení se samodiagnostikou těchto přístrojů 
(tzv. „HeartBeat“). Na tomto uspořádání je pak možné sle-
dovat a ovládat systém jako celek přes virtuální úložiště, tzv. 
„mrak“ („cloud“), vzdálená správa systému se provádí pro-
střednictvím přidané aplikace v „chytrém“ telefonu. Další 
veletržní novinkou firmy Endres-Houser byla výsledkem 
řešení technologie 4,0 teploměr s automatickým cejchováním 
typ iTHERM TrustSens TM371, který zaručuje bezchybné 
sledování teploty nejen v nápojovém průmyslu. Česká fi rma 
HOBRA – Školník® s. r. o. v Broumově byla založena v roce 
1930, od roku 1950 se zaměřila na výrobu fi ltračních desek, 
od roku 1965 svoje výrobní portfolio zaměřila na výrobu izo-
lačních materiálů. 

 �
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Klášter Porta coeli,
brána nebes 

se otevírá i díky 
pivovaru

Ing. JOSEF VACL, CSc.,
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE / 

PORT spol. s r. o.

Průchod branou do kláštera Porta coeli (z latiny Brána ne-
bes) v Předklášteří u moravského Tišnova v mnohém při-

pomíná jiná obdobná místa. Především znamenají vstup ja-
koby do jiného světa. Světa, který má za sebou povznášející 
i tragickou minulost. Byla období, kdy areál kypěl životem, 
kdy se stavěla budova za budovou, aby jejich prostřednictvím 
žil a prosperoval duchovní život. Roky slávy byly následová-

ny pády, opakovaným uzavřením kláštera a církevního živo-
ta. Je to jev, který zažil klášter u Tišnova, ale snad všechny 
kláštery u nás. Napadá nás několik paralel. Posuďte některé 
z nich. 

První z nich je, že Porta coeli má mnoho společného, 
alespoň z vývojového hlediska se svými souputníky, jako je 
např. klášter v Želivu, v pražském Břevnově, klášter v Oseku, 
Vyšším Brodě, a mohli bychom ve výčtu pokračovat. Slibné 
začátky, kdy nejvyšší panovníci v zemi se zasloužili o jejich 
vznik a prvotní rozvoj. Ve všech případech potom až tra-
gické vyústění v zavření nebo přerušení činnosti během 
husitských válek, aby následoval další velký rozmach a napl-
ňování duchovního cíle podporovaného silným hospodář-
ským zázemím. Po vzepětí v 17. a 18. století přichází reformy 
rakouského císaře Josefa II., především v roce 1782. Skoro 
všechny kláštery jsou zrušeny a probíhá jejich přeměna 
ve sklady, kasárna, manufaktury atd. Tyto roky přečkaly 
se závažnějšími nebo drobnějšími šrámy, aby se v 19. sto-
letí znovu nadechly a po menší nebo větší obnově se areálům 
navrátily původní funkce. Poté přichází rok 1948 a opětovné 
uzavření, nebo v lepším případě výrazné omezení fungování 
klášterních areálů. Následovala až na malé výjimky obrovská 
devastace způsobená tím, že areály nebyly opravovány, pustly, 
i když některé alespoň trochu přežily, měly-li nějakou funkci 
pro tehdejší společnost.

Druhou, paradoxně významnou paralelou je současná 
situace, hledání cesty zpět mezi místa plná života. Avšak 
s výrazně jinými funkcemi, než tomu bylo. Duchovní stránka 
v konventech, kdy místo dřívějších desítek řeholníků nebo 
řeholnic v nich působí počty řádově menší, nemůže být srov-
natelná s minulostí. Jisté však je, že klášter a jeho areál může 
přežít jen tehdy, najde-li si smysluplný ekonomický model 
založený na potřebách kláštera, jeho vlastníků, řeholníků 
a současně těch, kteří jsou ochotni v něm působit. A ten zna-
mená hledání souznění mezi vlastníkem a těmi, kdo v areálu 
fungují nebo plánují nějakou činnost vyvíjet. Zjednodušeně, 
najít fungující „chemii“ obou stran. Na tom řada zájemců 

k l á š t e r n í  p i v o v a r y

Portál goticko-románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli se po rekonstrukci otevře již letos v plné kráse
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z řad podnikatelů pohořela. Ale ti, co to chápou, mají dveře 
naopak otevřené. Tedy získat důvěru na obou stranách je snad 
ve všech případech rámcem k překonání vzájemné skepse. 
Ale je-li získána víra ve spolupráci pro obě strany, mohou 
z této synergie mít ekonomický prospěch všichni. Církev je 
u nás přes tisíc let, získala řadu zkušeností, dobrých i špat-
ných, a z těchto hledisek perspektivy projektů také posuzuje. 

A jsou i paralely další. Může jí být pečlivost, s jakou maji-
telé klášterního areálu hodnotí zájemce o spolupráci. Jako 
by se v hloubce a možná i délce posuzování projevovalo to, 
že mají za sebou instituci, v tomto případě církev, se všemi 
jejími zkušenostmi, dobrými i zlými, v průběhu posledních 
dvou tisíc let. Potom lépe rozumíme schvalovacímu procesu 
pronajímatele mnohem plastičtěji. Nejenom plnit fi nanční 
otázky, ale především to, aby nájemce areálu byl s to splnit 
kritéria odpovídající etickým, fi lozofi ckým, a nikoliv jen pod-
nikatelským pravidlům a požadavkům.

Když jsme u těch paralel, zmíním ještě další. Tou je nut-
nost mít až buldočí umíněnost, odvahu, trpělivost, invenci, 
schopnost diplomaticky jednat a umění skloubit mnoho 
dalších vlastností. A také slušnost, jak potvrdí mnozí, kteří 
v církevních areálech úspěšně fungují. To vše s jediným cílem. 
Podílet se na obnově klášterního areálu, být empatický neboli 
vcítit se, co druhá strana chce a potřebuje. Nejen navrátit mu 
původní funkce, tedy duchovní, ale pomocí ekonomické spolu-
práce najít funkce nové. Refl ektující dnešek. Mnohdy klíčovými 
osobami jsou samozřejmě představitelé církevních institucí, 
ale také správci. Ti jsou s to vytvořit pomyslný most mezi poža-

davky a představami vlastníků klášterů i těch, co v nich chtějí 
již řadu let něco vylepšit. Mnohé klášterní areály, jako třeba na 
Strahově nebo již zmíněném Želivu, Oseku, a ve výčtu bychom 
mohli úspěšně pokračovat, jsou toho důkazem. To se potvrdilo 
při návštěvě klášterního areálu Porta coeli v Předklášteří u Tiš-
nova. Tam se takový konsensus krok za krokem vytváří a dou-
fejme, že bude fungovat mnohem, mnohem déle. 

Smutnou paralelou je již okrajově zmíněný velmi špatný 
stav budov, cest, mobiliáře, zahrad snad všech areálů. Ale 
zároveň i snaha je povznést, navrátit jim když ne zašlou slávu, 
tak je včlenit do dnešních dnů.

Jinou paralelou společnou pro všechny klášterní areály 
je rozloha. Návštěvníka Předklášteří překvapí svou plochou 
a již dnes kombinací krásně upravených budov rámovaných 
těmi, které se spíš blíží ruinám a jejichž návrat k nové funkč-
nosti bude trvat mnoho desítek let. Nabízí i příležitost k zamy-
šlení, jak blízko k sobě má na jedné straně životaschopnost, 
krása a na straně druhé zmar. V rozmezí několika desítek 
metrů. Ale také možnost snít. O tom, co v minulosti bylo, co 

je v současnosti vidět, a po setkání s těmi, kteří v areálu pra-
cují, i perspektivy. Pokrok, někdy velmi opatrný až klopotný, 
ale snad ve všech případech s vizí. Ta je jasná: odpovědět na 
otázku, co udělat pro to, aby areály ožily, aby posloužily dneš-
nímu člověku k poučení, radosti, zábavě. Jisté je, že cesta není 
a nebude jednoduchá. Bude na ni mnoho práce, přesvědčo-
vání, zklamání, ale na konci, věřme, bude vidět lidské dílo, 
které přináší v mnohém jinou kvalitu života než v minulosti. 
Naplnění jiné společenské stránky lidského bytí, místo setká-
vání, komunikace a posílení třeba v současnosti složitých 
mezilidských vztahů, což v moderním světě je velmi důležité, 
žádané a tolik potřebné.

Na areál kláštera v Předklášteří je možné shlížet 
z pohledu, jak dnes vypadá. A hlavně, máte-li štěstí na zapá-
leného a informovaného průvodce areálem, jakým je jeho 
správce Ing. Jiří Chrást, dozvíte se, jak by mohl vypadat 
v nepříliš vzdálené budoucnosti, třeba již během několika let. 
Pomoci může i setkání se zástupci týmu pivovarníků, kteří 
navrátili po 77 letech místnímu pivovaru život. Nabízejí nejen 
vynikající pivo, což není všude samozřejmostí, ale očekává 
se spíš sdílení jejich nadšení, chápat jejich pokoru, zápal, ale 
i tolik potřebný racionální přístup k posuzování budoucích 
plánů a mnoho dalšího povznášející. Optimismus podložený 
prvními výsledky společné činnosti. Správce i pivovarníků.

Podzimní návštěva areálu poskytuje melancholičtější 
pohled, než je tomu nepochybně na jaře nebo v létě. Kláš-
terní budovy nabízejí velmi zřetelné, až konfrontační srov-
nání těch, které rekonstrukcí prošly, které areálu dávají život 
a které se podílejí na tom, co nejvíce potřebuje. A těch, které 
to štěstí zatím neměly. Areál má dvě tváře. Především pře-
kvapí již zmíněnou rozlohou. Tu lze rozdělit do tří kvadratur. 
V jedné z nich působí malá skupina řádových sester. Další 
kvadratury jsou potom navázány na to, aby s pomocí restituo-
vaného majetku i prostředků zvenčí klášteru vrátily i dnes 
velmi požadovanou společenskou funkci. Dominantou areálu 
je goticko-románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která 
nese jasné stopy obnovy. Lešení kolem prvního z nich a ruch 
zedníků dokola jen potvrzují, že se zde něco děje, co ve svém 
důsledku lidem poslouží. Ať věřícím, nebo i těm, kteří sem 
zavítají jako návštěvníci hledající krásné stavebně-historické 
památky. K tomu patří i opravená prelatura s muzeem, které 
však bylo zavřené. A samozřejmě i klauzura, kde žije v sou-
časnosti již zmíněná malá komunita sester, členek jediného 
cisterciáckého ženského kláštera na Moravě. 

Tyto bývalé nebo současné církevní stavby, ať již mají 
dnes jakoukoliv funkci, jsou doplněny ve zbývajících kvadra-
turách hned několika hospodářskými budovami. Mezi nimi 
výrazně dominují bývalý klášterní pivovar a sýpka. Na svou 
novou roli čekají a doufejme, že ji brzy najdou. Jinak nemusí 
další roky vzhledem ke katastrofálnímu stavu přežít. Naopak, 

Jiří Chrást ukazuje revitalizované budovy v areálu, sloužící už 
dnes jako byty

k l á š t e r n í  p i v o v a r y

Obnova památek postupně odkrývá krásu jednotlivých budov 
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některé menší budovy již žijí. Jsou v nich první byty, v dal-
ších fungují fi rmy. Jedna z nich nabízí nejen zaměstnání, ale 
především přináší svou produkcí pomůcky pro současnost. 
Druhá firma navazuje na po mnoho desetiletí přerušenou 
tradici. Hádá-li někdo, že je to pivovar, dovtípil se správně. 
Ale o něm později.

Našim zasvěceným průvodcem areálu je jeho správce. 
Nabízí se otázky: jak se Ing. Jiří Chrást dostal do Předkláš-
teří? A proč vzal na sebe nelehkou roli naplňovat vizi o vzkří-
šení areálu? Jaké jsou výzvy jeho pozice? „Vystudoval jsem 
stavařinu, ale mojí specializací jsou spíš pozemkové úpravy. 
Původně jsem pracoval pro Brněnské biskupství. A to mělo spo-
lečného právníka s řádem cisterciaček, dlužno poznamenat, že 
je to jediný řád svého druhu na Moravě. A právě prostřednic-
tvím uvedeného právníka a jednatele společnosti Bernardinum, 
s. r. o., pana Ing. Ondřeje Schulze, které se o zájmy cisterciác-
kého řádu stará, přišla nabídka působit jako správce areálu. 
A tak jsem začal pro společnost Bernardinum, s. r. o., jejímž 
je jednatelem a současně i správcem lesních porostů a prodeje 
dřeva, pracovat.“

Jaké byly začátky? Určitě nejednoduché, spíše trudné. 
Ale nechme Jiřího Chrásta vzpomínat: „První dojmy by mohly 
být pro leckoho poněkud skličující. Celý rozsáhlý areál byl 
poznamenán skutečností, že se mnoho let do oprav neinvesto-
valo. Logicky, nebyl zájem ze strany státu, vlastně společnosti. 
Prostě katastrofální stav,“ říká a dále poznamenává: „Nejde 
jen o to něco opravit, střechou počínaje a třeba interiéry konče, 
ale vybudovat něco, co bude lidem užitečné, co poslouží jako 
důležitý komunikační uzel pro toto a možná i další století. Pro-
tože obnovit areál a nedat mu novou funkci nemá smysl. Ekono-
micky, společensky, lidsky, prostě bylo by to mrhání prostředků, 
kterých není nikdy dost.“ S vážnou tváří jinak usměvavý 
správce dodává: „Pokud není dobrý nápad na využití, nemá 
smysl shánět peníze na konverzi stavby pro smysluplné hospo-
dářské a společenské využití. Až přijde nápad, určitě se najdou 
lidi, kteří se do projektu zapojí. A musíte mít pole, rybníky, lesy 
a také další funkční prvky, které jej budou financovat, jeho 
údržbu, a tím i rozvoj.“ Porta coeli v posledních třech letech je 
toho velmi přesvědčivým důkazem. 

Dnes jsou prostředky na obnovu areálu nabývány ze tří 
pilířů. Prvním je vlastní hospodaření kláštera. Peníze jsou zís-
kávány z nájmů bytů, které v areálu vznikly po rekonstrukci 
některých částí budov, a z pronájmu dalších prostor v areálu 
kláštera. Vedle pivovaru v areálu funguje, jak bylo uvedeno, 
společnost vyrábějící kompenzační pomůcky. Nájemci si 
opravili některé budovy a mají po danou dobu odpuštěný 
nájem. Pilíř druhý se opírá o pachty vyplývající z vlastnictví 
100 ha polí a dále o hospodaření na 1100 ha lesů, o které se 
stará tým pod vedením pana Schulze. Třetím zdrojem jsou 
prostředky, které plynou do klášterního areálu z minister-
stva kultury, protože areál byl prohlášen za národní kulturní 
památku. 

S čím se v areálu při jeho obnově začalo? První byly 
střechy některých hospodářských budov a hledání jejich 
nového využití. Tato fi lozofi e se ukázala jako správná a Jiří 
Chrást ji vysvětluje: „Hledali jsme a hledáme ekonomické vy-
užití budov. Tedy projekty, které jejich charakter udrží, ale mají 
i ekonomický potenciál. Proto jsme opravili budovu u vchodu 
a upravili prostory pro byty, které pronajímáme. V další části 
funguje společnost, která prostory upravila a vyrábí zdravot-
nická zařízení. Otevřeli jsme kavárnu. Čtvrtým projektem je 
pivovar.“

A se zjevným, až nakažlivým zápalem pokračuje: „Již 
jsme se přesvědčili, že bez nápadu není šance na smysluplné 
využití budovy. Nemá cenu shánět peníze jen proto, abychom 
mohli stavbu zachránit. Musíme jí vdechnout život. Jinak areál 
neobnovíme a to by byla škoda nejen pro nás, ale především pro 
budoucí generace.“

V areálu, v budově proboštství, se nachází jedno z pracovišť 
muzea – Podhorácké muzeum

V býv além pivovaru se pivo dnes zatím nevaří

Z historie kláštera

–  1230 – myšlenka na založení kláštera se zrodila již za 
života krále Přemysla Otakara I. († 15. 12. 1230). Zalo-
žení uskutečnila královna Konstancie po smrti manžela 
za velké podpory obou svých synů, Václava I. a Přemysla

–  1240 – smrt královny Konstancie v Porta coeli a její 
pohřbení v bazilice

–  13.–14. století – rozvoj kláštera,  
–  1428–1436 – během husitských válek zpustošení kláš-

tera
–  17.–18. století – klášter se dál úspěšně rozvíjí, konvent 

čítá až 60 sester, vzniká dnešní stavební podoba kláštera 
a komplexu hospodářských budov

–  1782 – dekretem Josefa II. klášter zrušen, klášterní 
budovy jsou prodány do soukromých rukou a přemě-
něny na textilní manufakturu

–  1901 – obnoven klášterní život
–  1950 – zrušení kláštera komunistickým režimem, kon-

vent se rozchází, část smí jako civilní osoby bydlet a pra-
covat ve vymezených prostorách

– 1989–1990 – obnovení řeholního života

Zdroj: Wikipedia

k l á š t e r n í  p i v o v a r y



71
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

0
i n f o r m a c e

Nejde však pouze o projekty s ekonomickou základnou. 
Areál má i církevní stavby, které mají duchovní rozměr. 
A samozřejmě, i o ně nebo spíše, stejně jako hospodářské 
budovy, je třeba opravit.

Jiří Chrást při vysvětlování budoucích plánů nepostrádá 
nadšení, ale v jeho hlase a především v myšlení nepřekva-
puje velká opatrnost a smysl pro realitu. „Zatím je naší prio-
ritou zajistit opravy alespoň některých budov, vdechnout jim 
nový život. Investor nebo investoři si svou investici postupně 
‚odbydlí‘. Pro další investice v areálu třeba již zmíněného 
bývalého pivovaru nebo obrovské budovy sýpky se nová funkce 
hledá. Zvažuje se výstavba bytů, které by mohly být atrak-
tivní tím, že budou nejen naplňovat standardy nároků sou-
časného člověka, ale budou mít jeden velký bonus – budou 
v budoucnu znovu v krásném, a především v tichém pros-
tředí.“ 

Než se však budeme věnovat vloni otevřenému pivo-
varu, nutně nás napadá další, pro tento klášter speciální 
paralela. Možná trochu přitažená za vlasy, ale přece jen myš-
lenku nabídněme. Našli jsme ji mezi slovutným Isaacem 
Newtonem, významným fyzikem přelomu 17. a 18. století, 
a lékařem z 21. století a jeho bratrem. Tím společným jmeno-
vatelem jsou jabloně. Pod jednou z nich kdysi, možná v roce 
1665 nebo 1667, seděl geniální vědec a o více než 350 let poz-
ději seděli pod jinou sourozenci Maláskovi. Napadla je více či 
méně revoluční myšlenka. Newtonovi prý ke geniální myš-
lence pomohl pád jablka na hlavu, což se bratrům nestalo, 
ale myšlenka i tak vznikla. Díky Newtonovi se ve fyzice učíme 
o gravitaci a jejích zákonitostech. A podobně přičiněním 
obou bratrů ze současnosti, a jak skromně říká jeden z nich, 
na základě spolupráce s dalšími realizují myšlenku, která 
je napadla pod jabloní. Co tak si splnit sen a založit pivo-
var? 

Myšlenka znovu zahájit vaření piva v areálu Porta coeli 
vznikla kolem roku 2015. Ale nechme vzpomínat Jiřího 
Chrásta: „Na první diskuse o pivovaru si dobře vzpomínám. 
Byla to moje první setkání v nové pozici a spolu s matkou předsta-
venou jsme jednali s představiteli dvou zájemců.“ A s málokdy 
zasmušilou tváří pokračoval: „Rychle jsme s představitelkou 
řádu zjistili, že zájemci vůbec nemají ponětí o tom, co znamená 
restaurovat staré objekty, v našem případě velké části areálu 
starého pivovaru. Vím jen, že měli velikášské plány, stamiliony 
létaly vzduchem. Jejich business plán byl postaven na obrov-
ských, nereálných výstavech. A tak jednání skončila tak rychle, 
jak začala. Sestry zájemce odmítly. A objevil se zájemce třetí. 
Dlužno podotknout, že měl mnohem realističtější představy.“ 
Jiří Chrást ve vzpomínkách pokračuje: „Nesmíte zapomenout 
na to, že sestry jsou od své přirozenosti konzervativní, a tak při 
rozhodování i toto hraje roli. A proč nakonec možnost vybu-
dovat pivovar dostal třetí zájemce, skupina 15 lidí? Především 
proto, že jsou z Tišnovska, někteří z nich jsou věřící, což ale 
nebyla nikdy zásadní podmínka. A hlavně, když uviděli stav 
bývalého pivovaru, vlastně ruiny, začali se v areálu rozhlížet po 
jiném místě, jiné budově. A jejich oko padlo na bývalou konírnu, 
možná to byla jízdárna, a ta se jim zdála sice stále velká, ale 
vhodnější. A tak začali s projektem, který nakonec dotáhli do 
úspěšného konce.“

Jak vlastně došlo k tomu, že parta nadšenců dnes provo-
zuje pivovar i restauraci? Musíme zpět, jak již bylo uvedeno, 
k jabloni. Během jedné letní noci v roce 2016 seděl MUDr. Jan 
Maláska, Ph.D., dnes předseda představenstva společnosti 
Klášterní pivovar Porta Coeli, a. s., který je zároveň i vrchní 
sládek s bratrem Karlem, pod oním ovocným stromem. Žádné 
jablko na nikoho z nich nespadlo a už se také ani neví, kdo 
s nápadem „uvařit si pivo ve svém“ přišel první, jestli Karel, 

nebo Jan. Při diskusi je napadlo, že právě klášter s bývalým 
pivovarem by mohl být tím pravým místem. Byla tam his-
torie, tradice, byť dlouhodobě přerušená, ale především 
nejdůležitější podmínkou bylo snad okamžité nadšení pro 
věc. Důležité je, že zatímco Jan vystudoval fenomenální 
Podskalskou průmyslovku v Praze, Karel měl a má v sobě 
něco jako univerzálního podnikatelského ducha. Zašli proto 
s dalšími nadšenci do kláštera za sestřičkami a správcem 
s nápadem, že by chtěli obnovit pivovar. „Začalo se vyjednávat 
s řádem, s paní převorkou Anežkou a v současnosti s převorkou 
administrátorkou Michaelou za účasti správce areálu Ing. 
J. Chrástem. Vyjednávání o nastavení podmínek trvalo asi 
rok a postupně jsme nacházeli tolik důležitý společný jazyk,“ 
komentuje začátky pozdější sládek a dodává: „Než jsme 
do toho šli, navštívili jsme klášterní pivovar a jejich majitele 
v Břevnově. Tam jsme viděli, jak obdobná situace může vypadat, 
a dost nás to uklidnilo. Třeba i proto, že jednání ani tam nebyla 
jednoduchá, ale trpělivost a slušnost se vyplatila. Jim i nám.“ 

K těm, kteří se na projektu podíleli od samého začátku, 
patří i Ing. Radek Holešinský, profesí manažer a stavař. 
V pivovaru je místopředsedou představenstva a s úsměvem 
charakterizuje svoji roli jako ten, který má na starosti mar-
keting, obchod i chod pivnice, ale přesnější by bylo, že je prý 
kluk pro všechno: „Sestry nás vzaly do starého původního pivo-
varu a procházeli jsme kdysi jistě nádherné prostory. Nakonec 
jsme ale realisticky došli k závěru, že je to prostě pro současné 
poměry předimenzované,“ dodává s vážnou tváří ing. Hole-
šinský. Prohlédli si i další budovy a prostory. Nakonec, po pro-
hlídce bývalé konírny, která měla i další funkce, se rozhodli 
právě pro ni. „Uvědomili jsme si, že její oprava by mohla být 

Značka piva Vorkloster znamená v němčině Před-
klášteří, a odkazuje tak k místu, kde se pivo vaří – v hos-
podářské části kláštera Porta coeli. Pivovar a pivnici 
s venkovním posezením naleznete uprostřed areálu kláš-
tera – naproti odbočce ke kostelu a muzeu. Více např. na 
www.vorkloster.cz.

Společnost Bernardinum, s. r. o., byla v roce 2014 
založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého 
opatství Vyšší Brod a Cisterciáckého opatství Porta coeli.

Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova 
původního majetku obou opatství a rozvoj hospodaření 
na lesních a zemědělských pozemcích.

Sládek Jan Maláska představuje opravenou bývalou konírnu 
s novou funkcí pivovaru a restaurace
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realističtěji zvládnutelná a mohla mít šanci ekonomicky přežít. 
V tom se plně shodujeme s panem správcem. Naše jednání 
s představiteli kláštera byla složitá, dlouhá, ale korektní. Asi 
jsme potřebovali partnera přesvědčit, že máme střízlivý pohled 
na věc, uskutečnitelné představy, realistické vnímání, kam 
chceme projekt dotáhnout. Musím říci, že jsme rádi, že jsme se 
nakonec domluvili, i když jsme jednání i několikrát ukončili. Ale 
konec dobrý, všechno dobré,“ Možná i složitost jednání mohla 
mít vliv na to, že kolektiv budovatelů pivovaru zůstal při sobě, 
i když začátky byly krušné. Hlavně zpočátku měli obavy z toho, 
že zvažovaná budova bývalé konírny, o původním pivovaru 
nemluvě, je pro ně příliš velká. Ale jak se ukázalo, rozhodli se 
správně. Vybudovali totiž nejen pivovar, ale mají zde i svou 
vlastní pivnici. Ve sklepení konferenční nebo společenskou 
místnost, která bude využívána především pro rodinné, ale 
i fi remní oslavy a podobné akce. Pro dokreslení složitosti pro-
jektu ing. Holešinský, „v civilu“ ředitel jedné fi rmy v okolí, 
dnes již s úsměvem dodává: „Dovedete si představit, že jsme 
se brigádně věnovali projektu snad devadesát sobot, vyváželi 
jsme stovky tun odpadu a jiného materiálu? A jednoduchá 
nebyla ani jednání o dodávkách technologií. Prostě dalo nám 
to zabrat, ale výsledek vidíte kolem sebe.“

„Musím s panem inženýrem souhlasit. Jednání nebyla 
jednoduchá. Hledání kompromisu akceptovatelného pro obě 
strany není nikdy snadné a prošlo, abych to řekl eufemisticky, 
určitými peripetiemi,“ poznamenává ing. Chrást a dodává: 
„U současných nájemců nás zaujala střídmost, reálnost před-
stav i některé další momenty – a to nakonec rozhodlo.“ A tak 
v září 2017 založili akciovou společnost. V ní je 15 společníků, 
osob z různých oblastí lidské činnosti, od lékaře po manažery, 
a šestnáctým partnerem je samotný řád cisterciaček. Klášter 
však má právo veta. A proč veta? „Nezapomeňte, že spolu-
majitelé se mohou měnit a s tím i jejich názory. Ale církevní 
představitelé mají své představy, své požadavky a ty musí být 
za všech okolností dodržovány. Vždyť jde o církevní majetek 
a ten musí fi lozofi cky odpovídat poslání církve, v našem případě 
reprezentované řádem. A fakt, který uvedl pan místopředseda, 
že někteří z akcionářů mají k církvi blíž a sdílejí řadu společ-
ných hodnot s řádem, měly nesporně určitou váhu. Klášter je 
držitelem ochranné známky a patentová ochrana byla velmi 
pečlivě zkoumána právníky a projednávána na Úřadu paten-
tového vlastnictví. Prostě některé meze jsou nepřekročitelné. 
Určitě pro dobro kláštera, ale i pro jeho partnery, ať jsou již 
z kterékoliv oblasti podnikání,“ dodává uvážlivě Jiří Chrást. 
K procesu vyjednávání poznamenal i jedno velmi důležité kri-
térium. Že sestrám, nebo přesněji všem v klášteře šlo o to, aby 
vše neskoupil nějaký velkopodnikatel, a ten si třeba usmy-
slel provádět aktivity, které s charakterem i smyslem areálu 
nemají nic společného.

Jak věci vlastně reálně fungují? Bývalá konírna byla 
rekonstruována z prostředků patnáctky akcionářů a ti si 
vlastně svou investici „odbydlují“. Mají jakési finanční 
prázdniny. Co bude s původním pivovarem? Budova sta-
rého pivovaru a sladovny je obrovská, přestavba by reálně 
stála mnoho desítek milionů korun s těžko odhadnu-
telnou dobou návratnosti. Ale plány ohledně znovuobno-
vení pivovarské a sladovnické tradice na původním místě 
jsou, nicméně jejich životaschopnost ukáže až budoucnost.

„Víme, že jsme nebyli ani první, ani jediní, kteří jsme 
v areálu chtěli podnikat, a specifi cky v pivovarství, ale nakonec 
jsme důvěru získali a vážíme si toho,“ říká s vážnou tváří ing. 
Holešinský. „Určitě k tomu přispělo, že jsme museli přijít s myš-
lenkou být v něčem odlišní. Vždyť v samotném Tišnově fungují 
další tři minipivovary. A na misce vah bylo i to, že jsme z Tiš-
nova nebo okolí, včetně sládka, někteří ze sousedních farností 
přišli s realistickými představami,“ dodává. 

Po dojednání podrobností se celý projekt začal uskuteč-
ňovat. Ale nechme začátky komentovat ing. Holešinským. 
„Celé se to rychle rozjelo. Základem byly brigády jako kdysi, 
trošku jsme si připadali jako za dob černých baronů. Dove-
dete si představit, že jsme všichni šli do modráků a začali dělat 
pivovar? Vyměnili jsme pécéčka a kanceláře nebo ordinace za 
kolečka, lopaty, krumpáče a vlastně jsme si tak svůj sen vybo-
jovali,“ říká s širokým úsměvem a pobaveně. A s poněkud 
váženější tváří dodává: „Když to dnes člověk vidí, co a jak 
vypadá v současném pivovaru, zdá se to dost neuvěřitelné. 
Zapojili jsme se všichni. Brigády byly každou sobotu. Hrabali 
jsme do země, až jsme se dostali na kamennou podlahu. Vše 
ostatní, stovky tun sutin, jsme vyvezli z areálu, ale ještě nějaké 
hromady k vyvezení jsou.“

Dalo by se říci, že tato téměř pohádka, doufejme, že 
se šťastným koncem, dodnes pokračuje jako koníček. Ještě 
jedna poznámka ing. Holešinského: „Možná proto, že se 
jedná o koníček, a nikoliv jen o investici, jsme se dostali až tam, 
kde jsme,“ říká s neskrývanou hrdostí jeden z protagonistů 
projektu a dodává: „Jsme prostě srdcaři, nejsme nikdo původně 
pivovarník. Ale máme klášter rádi a je to hodně o geniu loci 
tohoto místa, areálu.“ A jedním dechem dodává: „A ještě jeden 
detail patří k nově fungujícímu pivovaru. Jsme tak trochu tra-
dicionalisti a vedle sochy svatého Floriána, která je umístěna 
mezi budovami nového a starého pivovaru a který je především 
světec sládků, jsme v pivovaru instalovali i sochu svatého Vác-
lava, patrona pivovarníků. Jeho dřevěná socha má navíc sym-
bolizovat vazbu mezi Tišnovem a Předklášteřím.“

Po mnoha měsících úsilí se nakonec dočkali. 19. čer-
vence 2019 převor vyšebrodského kláštera Justin Berka 
spolu s tišnovským děkanem Josefem Rybeckým požeh-
nali podle prastarého rituálu varnu a celý pivovar s pivnicí 
a sládek nového pivovaru zahájil přípravu první várky piva. 
Po odmlce, která trvala celých 77 let. Vždyť předchozí pivovar 
uvařil poslední várku v roce 1942.

Historie piva a jeho vaření v Předklášteří je však mnohem 
starší. Prý bylo klášteru uděleno právo várečné hned v roce 
jeho vzniku, tedy 1234. Novodobí pivovarníci našli první 
písemné záznamy o vaření piva z roku 1628. Prozatím se 
jim nepodařilo najít původní recepturu, ale mají svoji vlastní 
a doufají, že jejich piva budou chutnat. V současnosti mají 
technologie na kapacitu 1000 hl za rok, ale vzhledem k tomu, 
že je poptávka velmi silná, počítají, že v únoru letošního roku 
kapacitu zdvojnásobí. V dlouhodobém horizontu by možná 
rádi opravili starý původní pivovar a sladovnu v areálu kláš-
tera. Vědí však, že dnes se na tak velké sousto musí pečlivě 
připravit.

Jaká je současná produkce? Nabídku tvoří nepaste-
rizovaná a nefi ltrovaná piva, se kterými by chtěli výrazněji 
prorazit mimo stávající prodejní místa. Současnou produkci 
představuje sládek pivovaru MUDr. Maláska: „Především 
máme svou vizi, které se držíme a chceme držet v budouc-
nosti. Tvrdíme ‚Vaříme takové pivo, které i ze všedního dne 
udělá svátek‘.“ Je proto radost si poslechnout, s jakým zau-
jetím popisuje v pivovaru Vorkloster vařená piva. „KLÁŠ-
TERNÍ 10° je světlé spodně kvašené výčepní pivo plzeňského 
typu. Klasicky vařené na dva rmuty. Použity tradiční slady 
– hlavně plzeňský – z humnové sladovny. Chmeleno natři-
krát. KLÁŠTERNÍ 12°. Pro naši Klášterní 12° jsme použili 
světlé slady s hrstí sladu barvícího a pouze jeden druh chmele, 
který má původ v žatecké oblasti. Naše řada speciálů zahr-
nuje KLÁŠTERNÍ 11° RUBÍNOVÁ. Vorkloster Klášterní 
11° je uvařen na dva rmuty z pěti sladů k dosažení dokonalé 
barvy. Chmelen třemi odrůdami chmele ze Žatecka. KLÁŠ-
TERNÍ 11° ZWICKL po natočení ve sklenici barvou při-
pomíná slámu ozářenou sluncem. Chmeleno načtyřikrát. 

k l á š t e r n í  p i v o v a r y
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KLÁŠTERNÍ 11° TMAVÁ je uvařena jako Svatomikulášský 
speciál. KLÁŠTERNÍ 13° POLOTMAVÁ je speciál vařený 
k příležitosti svátku všech Martinů, přímo určený ke spojení 
při konzumaci tradiční svatomartinské husy. Vařený ze šesti 
sladů tak, aby barva piva připomínala do zlatova opečenou 
husičku. KLÁŠTERNÍ 14° byla uvařena u příležitosti našeho 
patrona pivovaru, svatého Václava. KLÁŠTERNÍ BOCK je 
vařen v období Vánoc, jedná se o silné, spodně kvašené pivo, 
kde dominuje sladovost.“ A dodává s úsměvem: „A plánu-
jeme, že když se objeví nějaká svatá a významná osobnost, tak 
toho využijeme, řekněme marketingově. Vidíme v tom velkou 
příležitost, jak nabídnout novinku, aby o nás mnohem více 
věděli než doposud.“

Dnes prodají přibližně třetinu produkce ve vlastní piv-
nici, i když někdy je prodej „okolo komína“, jak se v han-
týrce pivovarníků prodej v místě výstavu říká, i větší. Hodně 
věří, že věhlas jejich piva bude šířit nedaleká restaurace Na 
Humpolce, která je z větší části v jejich vlastnictví. Dalším 
významným trhem je Tišnov a postupně se etablují i v Brně. 
Hledají však i další cesty k zákazníkům. Dobře vědí, že 
bez marketingu to nejde. Mají proto nemalé plány v této 
oblasti. Zúčastnili se již několika lokálních pivních festivalů. 
A také klášterního pivobraní v Praze, každoroční nejkom-
plexnější přehlídky klášterních pivovarů a jejich produkce 
u nás. Chtěli by se také zúčastnit vytipovaných soutěží, aby 
měli možnost srovnání s produkcí konkurenčních pivo-
varů.

Aby pivovar postupně dosáhl současné kapacity, zva-
žují i pronikání na zahraniční trhy. Již druhým rokem nabízí 
svá piva na adventní trhy v Rakousku, třeba v relativně vzdá-
leném Bregenzu. Bylo to umožněno tím, že zprvu fungovali 
jako tzv. létající pivovar (létající pivovar znamená, že pivovar 
bez vlastního technicko-technologického zázemí vaří pivo 
dočasně v pronajatých prostorách již existujícího pivovaru). 
S tím souvisí i to, že by chtěli vařit i přivést klášterní piva ze 
zahraničí, především z Bavorska a belgická trapistická piva. 
Do budoucna by, v ideálním případě, rádi dosáhli s někte-
rými minipivovary určitou reciprocitu v nabídce piv.

Na co jsou klášterní pivovarníci hodně hrdí, je odpo-
vědný, ekologický přístup k přírodě při produkci piva. Pivo 
se distribuuje v sudech nebo ve skleněných lahvích. A do 
budoucna by klášterní pivovarníci chtěli dosáhnout i toho, 
aby obaly na jejich pivo byly vratné, a dosáhlo by se tak uza-
vřeného cyklu. 

Areál však nemá jen fungující pivovar. Ještě starší, byť 
o pouhých několik měsíců, je klášterní kavárna. „Lidé při-
jdou do areálu a již dnes je místo určitým způsobem oslo-
vuje. Ale chceme, aby tyto vjemy byly doplněny o možnost se 
v areálu zdržet, posedět v příjemném prostředí, které se krok 
za krokem vytváří. Proto jsme otevřeli kavárnu,“ komentuje 
Jiří Chrást stále oblíbenější návštěvnické místo v areálu, které 
by se mělo profi lovat vedle pivovaru jako další alternativní 

příležitost k setkávání. Vznikla v létě 2019. Řádové sestry sice 
žijí v přísné klauzuře, což je jisté omezení. Na druhé straně 
však tento fakt nebrání tomu, aby jejich produkce nebyla 
nabízena právě v klášterní kavárně. Návštěvníci si v sezoně 
mohou pochutnat na jejich koláčích, jemném pečivu, zákus-
cích, křížal z místního ovoce. K dostání je např. čerstvě pra-
žená káva, klášterní piva Vorkloster nebo řemeslný cider 
Náčelník ze sousední vesnice Kaly. Ale nabídku obohacují 
i výrobky jiných klášterů, jako jsou Vyšší Brod, Doksany, 
Nový Dvůr. A vychutnat lze i vína francouzských klášterů 
Sept-Fons a Barroux z Provence nebo koupit i suvenýry a sbě-
ratelské kousky klášterního pivovaru Porta coeli. 

K tomu ing. Chrást poznamenává s neskrývaným opti-
mismem: „Kavárna je vybavena částečně i mobiliářem z kláš-
tera a nabízí jiné prostředí než třeba pivovarská pivnice. 
Myslíme si však, že obě instituce znamenají a budou znamenat 
to, co od areálu očekáváme. Nejen místo duchovní služby, ale 
i prostředí, ve kterém najdou zalíbení i lidé, kteří hledají odpo-
činek, relaxaci, chtějí se setkat v krásném a nebojím se tvrdit 
v unikátním prostředí, jakým je již dnes. A také se domní-
váme, že se bude postupně prosazovat mezi lidmi z okolí i jako 
turistický cíl hlavně v následujících letech.“ A současně pře-
svědčivě dodává sympatický správce klášterního komplexu: 
„Vím, je někdy těžké si představit, jak areál s množstvím budov, 
které potřebují opravit, a opakuji, najít pro ně především nové 
funkce refl ektující požadavky jednadvacátém století, by měly 
vypadat. Ale my už dnes vidíme některé budovy, řekl bych poe-
ticky v novém hávu. Třeba první byty jsou cestou, kterou chceme 
jít, neboť budov je kolem nás dost. Máme radost, že se opra-
vují cesty, přibude mobiliář pro posezení v klidu a pohodě a tím 
nabídneme alternativu k dnešnímu až nadmíru uspěchané sou-
časnosti. A nesmíme zapomenout i na informační funkci, aby si 
lidé mohli o klášteře, jeho historii, současnosti a třeba i plánech 
něco dovědět.“

Areál v Předklášteří již dnes opět žije. Možná přesněji, 
podobně jako na jiných místech se pomalu probouzí k životu. 
To je příznivá zpráva a doufejme, že po letech strádání se 
opět rozvine do nové krásy. Doufejme, že naplní představy, 
které o jeho nové roli mají všichni, kteří se na jeho rozkvětu 
podílejí. Areál si to zaslouží. Ale nejen on. Především všichni, 
kteří v něm najdou novou funkci jako místo setkávání, odpo-
činku, radosti a pohody. Ale i roli v duchovní obrodě, která 
bude refl ektovat to, co od ní v jednadvacátém století očeká-
váme. A přejme si, aby to nebylo poslední století jeho exis-
tence. Zasloužíme si to. Všichni.

Fotografi e PORT/jv. �

Elegantní je interiér pivovaru a pivovarské restaurace , která za-
ujme zajímavou nabídkou místních piv

k l á š t e r n í  p i v o v a r y
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PRO NEJLEPŠÍ KVALITU MLÉKA

Spojte se s nejlepšími

www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734   
promo@milcom.cz

Nejmenší FTIR 
analyzátor 
pro mléko, 
smetanu 
a syrovátku

MilkoScan™Mars 

BacSomatic™ 
Rychlá analýza 
mikrobiologických 
parametrů mléka – 
bakterie + somatické 
buňky
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Výrobci potravin, resp. podle legislativy správným názvem 
provozovatelé potravinářských podniků, se musí vedle 

běžných základních právních předpisů dobře orientovat 
i v platné potravinářské legislativě, ať už ve společné evrop-
ské nebo lokální, a sledovat všechny změny, které tato legisla-
tiva průběžně přináší. Změn v předpisech probíhá každý rok 
hodně, jedná se v podstatě o „never ending story“. Pro výrob-
ce se jedná o náročnou záležitost vše sledovat a zejména tyto 
změny promítnout včas i do značení svých obalů, neboť jak je 
známo – neznalost zákona nikoho neomlouvá.   

6. 11. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška MZe 
č. 274/2019, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., 
o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy 
a jedlé tuky a oleje. Účinnost nového předpisu je od 1. 1. 2020. 
Hlavním důvodem pro přípravu novely bylo zrušení článků 
týkajících se řeckých jogurtů a jogurtů řeckého typu na žádost 
Evropské komise po protestech Řecka kvůli defi nování těchto 
pojmů v našem lokálním předpisu. Při nesplnění stále se opa-
kujících požadavků na vyjmutí této části z naší vyhlášky hro-
zily České republice fi nanční sankce, proto bylo rozhodnuto 
o novelizaci tohoto mlékárenského předpisu. Zároveň se tím 
otevřela možnost zahrnout do této novely i potřebné změny 
a opravy v dalších článcích, které byly v minulé verzi přehléd-
nuty nebo opomenuty. 

BacSomaticTM – okamžitá kontrola hygieny na farmách. Kom-
binovaný přístroj pro stanovení bakterií a somatických buněk

NIRSTM DS 2500 Dairy jako řešení v mlékárenství. Kontrola 
sušených mléčných produktů: mléka a syrovátky, zmrzliny

MilkoScanTM Mars – nejmenší FTIR analyzátor pro mléko, 
smetanu a syrovátku. Umí detekovat také příměsi v syrovém 
mléce

Z provedených změn proti původnímu znění vyhlášky 
397/2016 jsou důležité tyto body: 
–     kategorie řecký jogurt byla nahrazena názvem „koncent-

rovaný mléčný výrobek“ se stejným požadavkem na min. 
obsah bílkovin, tzn. 5,6 % 

–     kategorie „jogurt řeckého typu“ byla zrušena
–     v čl. 1 byl nově zařazen bod: (6) U mléka a mléčných 

výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být 
s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uve-
deny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny. Znamená to, 
že s výjimkou některých sušených a zahuštěných mlék 
(dle § 9 odst. 1 až 3) není třeba nadále u žádného mléč-
ného výrobku včetně sýrů a tvarohů uvádět obsah tuku 
nebo obsah tuku v sušině a obsah sušiny jako samo-
statný jakostní údaj. Lze je samozřejmě dále uvádět na 
obale dobrovolně. Platí to ale pouze pro výrobky, které 
jsou označeny povinnými výživovými údaji dle nařízení 
1169/2011. Mléčné výrobky, které využívají výjimku 
k neuvádění výživových údajů pro malé nebo farmářské 

Vývoj potravinářské legislativy 
klade stále větší požadavky 

na mlékárenské výrobce 
a jejich provozní a laboratorní 

diagnostiku
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výroby s počtem zaměstnanců ve výrobě do 10 a ročním 
obratem nižším než 20 mil. Kč, musí být nadále těmito 
jakostními údaji označeny, obdobně jako výrobky, jejichž 
největší plocha obalu je menší než 10 cm2. Sušina u sýrů 
a tvarohů již tedy není povinným údajem uváděným na 
obalu, zůstává však samozřejmě důležitým parametrem 
jakostním, technologickým i ekonomickým a její přesné 
stanovení je pro mlékárenské podniky nadále zásadním 
požadavkem. Od stanovení celkové sušiny obecně u všech 
mléčných výrobků se také odvíjí naplnění již od r. 2016 
platné povinnosti uvádět na obale výživové údaje v legis-
lativou stanovém zastoupení a pořadí. Patří sem energie 
v kJ i kcal (stanovuje se nejčastěji výpočtem), tuky – z toho 
nasycené mastné kyseliny, sacharidy – z toho cukry, bíl-
koviny a sůl – jejichž průběžné co nejpřesnější stanovo-
vání umožňuje pak výrobcům do fi nální tabulky na obale 
uvést hodnoty, které při kontrole dozorovými orgány bez 
problémů splní odchylky pro tyto hodnoty doporučené 
Evropskou komisí. Problémem zůstává někdy jen uvést 
na obal přesně obsah soli u sýrů a vejít se do doporučených 
odchylek. Sůl u sýrů je hodnota technologická, závislá na 
řadě proměnlivých faktorů, jako je právě sušina, způsob 
solení prostřednictvím solné lázně, způsob zrání sýrů 
a jejich případné vysychání atd., není to tak jednoduché 
jako u většiny ostatních potravin, kde stačí sůl přesně 
odvážit do receptury.  

–     Bylo provedeno zobecnění požadavku mikrobiologic-
kého zastoupení v kefíru a kefírovém mléku v Příloze č. 1. 
V původní verzi byly vypsány přímo jednotlivé kmeny mik-
roorganismů převzaté někdy na počátku 90. let minulého 
století z Codexu Alimentarius, postupem času se ale pro 
tyto výrobky začaly používat i další nové kultury s jiným 

druhovým zastoupením při zachování původního cha-
rakteru fermentace. Při notifi kaci Evropskou komisí byl 
vznesen požadavek na sjednocení požadavku na min. 107 
bakterií mléčného kysání u kefíru s Codexem Alimetarius, 
což bylo akceptováno. Zřejmě chybným přepisem je zde 
ale bohužel uveden jen tento celkový počet bakterií, nadále 
samozřejmě platí požadavek ještě na min. 104 kvasinek 
v kefíru. Podle sdělení MZe ČR to bude opraveno při příští 
novelizaci. 

–     Byla zavedena nová kategorie „tavený mléčný výrobek“ 
s více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří méně než 50 % 
hmotnostní sušiny. Pro tuto kategorii ale i pro všechny 
mléčné výrobky s redukovanou laktózou, které už i na 
českém trhu získaly své místo a příznivce z řad nejenom 
konzumentů trpících laktózovou intolerancí, je jedno-
duché a požadovaně přesné stanovení laktózy důležitým 
laboratorním rozborem. 

Dalším novým dokumentem platným pro všechny potra-
vinářské výrobce od 1. 4. 2020 je Stanovisko MZe ve spolupráci 
s dozorovými orgány SZPI a SVS ke způsobu dobrovolného 
označování „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádření 
s podobným významem. Je to reakce na snahu výrobců napříč 
celou Evropou vyhnout se uvádění přídatných látek ve složení 
potravin používáním jejich skrytých forem v různých rostlin-
ných koncentrátech a extraktech, a získat tak výhodu ozna-
čením výrobku „bez E“ apod. I tady laboratorní diagnostika 
nabývá na důležitosti zejména u dozorových orgánů, které už 
dnes ve svých laboratořích umí stanovit v potravinách přítom-
nost různých přídatných látek, např. konzervantů, a posoudit 
oprávněnost jejich případného neuvedení ve složení potra-
viny na obale. Jedním z posledních zajímavých zjištění SZPI 
byla např. přítomnost ethylvanilinu u výrobku, který na obale 
deklaroval použití jen přírodního vanilkového aromatu. 

To vše výše zmíněné a běžné základní rozbory, jako jsou 
stanovení celkového počtu mikroorganismů a počtu somatic-
kých buněk pro vhodnost nakoupeného mléka na další zpra-
cování, a rozbory fi nálních výrobků i v návaznosti na změny 
v legislativě je dnes pro mlékárenské výrobce již nezbytně 
nutnou praxí. Použití kvalitních laboratorních přístrojů 
s rychlými a přesnými metodami je tak důležitou potřebou 
a společnost MILCOM servis může takové přístroje mléká-
renským výrobcům nabídnout. 

www.milcomservis.cz
Ing. Václav Bárta, 

MILCOM servis a. s.

�

MeatMasterTM II – vysokokapacitní analyzátor masa, měří 
tuk, hmotnost, morfometrii a detekuje cizí tělesa. Spolehlivé 
třídění do šarží či kontrola dodavatele

MilkoScanTM FT1 – rychlý a přesný analyzátor mléka. Napří-
klad kalibrační křivka na tuk obsahuje cca 2000 referenčních 
vzorků, na celkovou sušinu cca 1500 referenčních vzorků

FoodScanTM 2. Je pro Vaše klienty důležitá barva produktu? 
Přístroj FoodScanTM 2 umí, kromě stanovení nutričních 
parametrů, vyhodnotit barvu sýrů i masných výrobků
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Mělník a cukr 
k sobě patří 

již 150 let
Když se řekne Mělník, tak se většině lidí vybaví soutok 

s Vltavou, krásný zámek, vinice, výroba vína, významný 
přístav, dříve narozeným třeba také výroba kočárků. Ale 
určitě většina mělnických občanů také řekne, že Mělník, to je 
výroba cukru. A mají pravdu, protože už jeden a půl století 
Mělník dotváří silueta továrny, která lidem v České republice 
a daleko za jejími hranicemi sladila a sladí alespoň potraviny, 
mnohým jejím zaměstnancům, často celým generacím, pak 
přeneseně sladila celý život.

Cukrovar v Mělníku nadevše pochybnosti patřil mezi 
největší a nejvýznamnější výrobní provozy nejenom města 
a okolí. V cukrovarnictví, v tradičním českém potravinářském 
odvětví, byl vlajkovou lodí více než půl století. Byl šiřitelem 
slávy a skvělé pověsti vyváženého českého cukru po celém 
světě. Za vznik vděčí podnikavému nadšení několika místních 
osobností. Díky rozumnému investičně zaměřenému vedení 
se vyvinul ve své době v největší cukrovar. Po ničivém požáru 
znovu doslova povstal z popela a dosáhl svých maximálních 
zpracovatelských a výrobních kapacit vzhledem ke své loka-
litě. Cukrová řepa se v Mělníku již více než patnáct let nezpra-
covává, avšak provozní ruch v areálu neutichnul, cukr se zde 
skladuje, tvaruje a balí v daleko větším měřítku dál. Zákazníci 
po celé republice tak nachází v regálech obchodů všechny 
druhy drobného spotřebitelského balení cukru od krystalu 
přes moučku až po kostky bridge.

U vzniku mělnického cukrovaru stály významné 
osobnosti, které přesáhly samotný rámec města a nejbliž-
šího okolí. Byl to především císařský rada Victorín a kníže 
Lobkowicz, kteří poskytli pozemky a dále v počátku pomáhali 
materiálově a finančně. Skutečné založení cukrovaru dalo 
mnoho přesvědčování zemědělců, aby vůbec o vstupu do 
společnosti přemýšleli, natož aby upisovali akcie. Trvalo 
to celé čtyři roky. Potom už rozhodující fáze následovaly 
poměrně rychle za sebou: v lednu 1869 byl ustaven zařizu-
jící výbor, stanovy společnosti s názvem „Společná továrna 
na cukr u Mělníka“ byly schváleny v červnu, včetně správní 
rady. Současně na jaře byla zahájena a přes léto prove-
dena stavba a na podzim začala první kampaň. Cukrovar 
byl postaven za Mělníkem u obce Rousovice (proto název 
„u Mělníka“), po pravé straně císařské silnice směrem 
na Prahu, na tehdy výhodných pozemcích přiléhajících 
k Labi.

Pohled na Mělník s cukrovarem ve 30. letech 20. století

Cukrovar pohledem z lanové dráhy
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Už od počátku fungování muselo vedení společnosti čelit 
hned dvěma velkým hospodářským krizím v 70. a 80. letech 
devatenáctého století. Naštěstí tyto ekonomické pohromy 
úspěšně zvládlo a mohlo zařízení, a tím i výrobu cukrovaru 
dále rozvíjet. Ročně se zpracovávalo okolo 20 tisíc tun řepy, 
což bylo okolo 3 tisíc tun surového cukru, který byl prodáván 
k dočištění takzvaným rafineriím. Rozšiřování cukrovaru 
a dopravu zboží umožnilo také postavení železniční vlečky do 
mělnického nádraží v roce 1889. Cukrovar ještě před první 
světovou válkou pro svůj rozvoj použil pozemky na druhé 
straně císařské silnice. To už bylo v situaci, kdy se akcionáři 
cukrovaru v roce 1910 rozhodli prodat cukrovar fi rmě Česká 
společnost pro průmysl cukerní. Tato fi rma, vzniklá v 80. le-
tech 19. století, hledala výhodné místo pro stavbu velkého 
cukrovaru pro vývoz cukru jako svého centrálního závodu. 
Nová majitelka, s kapitálem a zcela ve vlastnictví Živnos-
tenské banky v zádech, budovala velkou výrobní společnost 
nakupováním dalších cukrovarů. V meziválečném Českoslo-
vensku se stala největší cukrovarnickou společností. 

Za klíčový milník vývoje cukrovaru lze považovat rok 
1913, kdy byla ke stávající technologii přistavěna rafi nerie 
cukru. Po jejím dokončení prakticky ze dne na den z cukro-
varu začal proudit cukr na tuzemské a zahraniční trhy. Kostky, 
moučka, krystal nebo dnes již dávno nevyráběné druhy jako 
homole, pilé, concassé, crushed, to všechno spolutvořilo roz-
sáhlý sortiment výrobků, které si velice rychle vydobyly pevné 
a stále se rozšiřující místo na trhu.

V době rozvoje a budování mladého československého 
státu se stavělo i v mělnickém cukrovaru. V letech 1923 až 
1928 cukrovar Mělník prošel zcela zásadní stavební a strojní 
rekonstrukcí, při níž kromě rafi nerie zmizely všechny původní 
hlavní provozní budovy. Cukrovar získal vzhled, který se 

zachoval celé půlstoletí. Bylo postaveno velké moderní skla-
diště cukru s přímou nakládkou do lodí, rozšířena železniční 
vlečka z nádraží a pro dopravu vedlejších materiálů byla 
smontována velká víceúčelová lanová dráha. Z Mělníka se 
stal na svoji dobu moderní a vývozní cukrovar a tyto charak-
teristiky si udržoval až do počátku devadesátých let.

Až do nedávné doby se cukr všeobecně vařil tzv. na ruku, 
na základě zkušeností vařičů. Na Mělníce toto řemeslo bylo 
vyhlášené, mělničtí vařiči už od první světové války dokázali 
uvařit cokoliv, tj. jakoukoliv velikost krystalů cukru v zadaném 
poměru. To umožňovalo nabízet trhu cukr často roztodivného 
vzhledu. Mělnický cukr byl rok co rok ve své kvalitě a vzhledu 
stabilním a neměnným. Požíval takové vážnosti a respektu, 
že byl vzat na burzy jako referenční vzorek. Obchodní značka 
„RM“ (Rafi nerie Mělník) tak doslova dobyla svět. 

Z pohledu množství vyráběného cukru byl Mělník řadu 
desetiletí největším cukrovarem. Ročně se vyrábělo okolo 
40 tisíc tun cukru jak z řepy, tak ze surového cukru, který byl 
dodáván z jiných cukrovarů. Velký a mnohdy většinový podíl 
měl cukr na vývoz. Specialitou byly velmi jemné druhy krys-
talu. Mělník také patřil mezi první cukrovary, které zaváděly 
drobné spotřebitelské balení (do 1 kg) včetně například bale-
ných kostek cukru.

Postavení a podíl cukrovaru na celém cukerním odvětví 
nezměnila ani druhá světová válka a následné znárodnění 
a zestátnění v letech 1945 až 1948 podle dekretu prezidenta 
Beneše. Cukrovar se po 42 letech obrovského rozvoje v soukro-
mých rukách stal samostatným národním podnikem. Potom 
následovala řada administrativních a politických reorganizací, 
která k potřebnému rozvoji nevedla, jen stěží se „díky“ plá-
novanému hospodářství dařilo udržovat požadované normy 
a výkony včetně kvality cukru. Až teprve od šedesátých let bylo 

Skladiště cukru na 35 tisíc tun

Vyhořelý cukrovar v roce 1986

Výstavba rafi nerské části v roce 1987

Cukrovar obklopen bytovou zástavbou
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zařízení postupně obno-
vováno, a to ve větším 
měřítku než v ostatních 
cukrovarech. Přesto se 
denní množství zpraco-
vané řepy a vyrobeného 
cukru od dvacátých 
let významně změ-
nilo až po roce 1989.

Spojení Mělníka 
a Kuby nebylo nic 
podivného, protože 
po tzv. Karibské krizi 
státy východního bloku 
pomáhaly Kubě při blo-
kádě například tím, že 
odebíraly tamní surový 
třtinový cukr k dalšímu zpracování. Jedním z cukrovarů pro 
„Kubu“ byl určen i Mělník. Proto po čtyři desítky let mezi kla-
sickými podzimními kampaněmi probíhaly ještě kampaně 
třtinové. Vůně vařeného cukru se tak Mělníkem linula po vět-
šinu roku. Mělnický cukrovar patřil mezi největší zpracova-
tele kubánského cukru. 

Když uprostřed podzimní kampaně v roce 1986 zcela 
shořela rafi nerská část cukrovaru, vyvstaly otázky nad další 
jeho existencí. Po nezbytných úpravách byla kampaň dokon-
čena jen s výrobou surového cukru. S ohledem na podíl 
cukrovaru na celostátní a vývozní výrobě však bylo ještě 
v listopadu 1986 učiněno velmi rychlé rozhodnutí cukrovar 
obnovit. To svým usnesením potvr-
dila vláda v květnu 1987, kdy se již 
velmi intenzívně stavělo. Celá stavba 
se základními zařízeními rafinerie 
byla dokončena v září a v říjnu začal 
zkušební provoz. Na tehdejší dobu 
to byl neuvěřitelný výkon, který však 
z velké části provedla polská fi rma 
Chemadex. 

Vývoj po roce 1989 v nových 
politicko-ekonomických podmín-
kách přirozeně změnil i život za zdmi 
mělnického cukrovaru. V úplně 
první privatizační vlně byl proveden 
v roce 1991 přerod státního pod-
niku Pražské cukrovary na akciovou 
firmu Pražská cukerní společnost. 
Mělnický cukrovar v novém usku-
pení dostal pozici hlavního závodu. 
Byly budovány nové obchodní 
vztahy, vznikali a nechtěně zanikali 
partneři Pražské cukerní. Ekonomická situace cukerního 
odvětví se poměrně rychle měnila k horšímu. Jednak přebytek 
cukrovarů, včetně vlastní společnosti, pak také přebytek 
cukru na trhu srážející ceny, dále platební neschopnost šířící 
se jako mor novou ekonomikou a v neposlední řadě narůs-
tající dovozy cukru za dumpingové ceny ze zahraničí situaci 
zhoršovaly. Podnikat ve výrobě cukru v době neregulované 
a zcela zahraničí otevřené ekonomice bylo velice riskantní. 
S odstupem doby je možno mluvit o tehdejších majitelích 
cukrovarů také jako o nadšencích. Majitelka mělnického cuk-
rovaru celkovou situaci řešila uzavřením několika nadbyteč-
ných cukrovarů a také prodejem svého závodu ve Zvoleněvsi. 
Situaci to pomohlo, ale zcela nevyřešilo.

V roce 1996 do Pražské cukerní společnosti vstoupil 
nový vlastník: akciová společnost cukrovaru v Dobrovici 
s rozhodujícím zahraničním kapitálem. O rok později byl 

koupen holding Českých cukrovarů v Hradci Králové s něko-
lika společnostmi a řídicími centry. Následovala logická kon-
centrace řízení a výrobních kapacit, ve které pražská centrála 
mělnického majitele byla zrušena a do Mělníka byla sou-
středěna výroba zejména drobného spotřebitelského balení 
a cukru na vývoz. Zpracování řepy zůstalo již jen v Mělníku. 
Investice nového majitele směřovaly do zvýšení zpracova-
telského výkonu, kvality výroby a celého provozu. Cukrovar 
zpracovával v posledních kampaních denně okolo 3300 tun 
cukrové řepy a vyráběl stabilně okolo 40 tisíc tun cukru. 

Vstup České republiky do Evropské unie přivedl maji-
tele cukrovaru k dalšímu rozhodnutí – ekonomicky připravit 
a stabilizovat společnost TTD na nové, odlišné podmínky 
společného evropského trhu. Bylo proto rozhodnuto uza-
vřít mělnický cukrovar a jeho kapacitu přesunout do Dob-
rovice. Poslední kampaň proběhla v sezoně 2003/04, od září 
do prosince, a bylo v ní vyrobeno více než 43 tisíc tun cukru. 
S odstupem doby se stále více potvrzuje, že to bylo rozhodnutí 
správné, ať je hodnoceno bez emocí z kteréhokoliv pohledu. 

Současný pohled na balicí centrum

Ukázka starších výrobků cukrovaru

Speciální výrobky pro město Mělník 
ke 150 letům

Speciální homolička
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Bylo to rozhodnutí těžké a pro všechny s cukrovarem spříz-
něné duše rozhodnutí bolestné, přičemž je jedno, jak projevy 
cukrovaru, kouřícího, vonícího či smrdícího a hlučícího či pří-
jemně ševelícího, kdo vnímal. Mezi rozhodující momenty lze 
uvést skutečnost, že postupně všechny pozemky okolo cukro-
varu byly zastavěny bytovou zástavbou, dokonce v nejbližším 
okolí. Přesun veškerých surovin a výrobků z kolejí na auta 
v úzkých ulicích přivodil již od 60. let neřešitelný problém 
nejenom s exhalacemi a hlukem nákladních aut a úzký pás 

Skupinové balení cukru při přípravě pro expedici

Ukázka balení krystalu 1 kg  �

prostoru mezi silnicí a řekou neumožňoval další potřebný 
rozvoj.

Zrušením cukrovaru však Mělník na cukrovarnické 
mapě zůstal dál, byť v pozměněné formě. Od roku 2004 se 
statut cukrovaru změnil na balicí centrum. V provozu zůstala 
sila na cukr a sklady. Došlo k ubourání nejstarší části hlavních 
provozních budov a k významné rekonstrukci vlastních 
balírenských linek zvýšením výkonu a kvality zabalených 
výrobků pro celou skupinu majitele dobrovické společnosti 
Tereos TTD. K Mělníku ještě patří sila v Čakovicích a v Kos-
telci nad Labem.

Balicí centrum disponuje jak vlastními balicími stroji, 
tak stroji na skupinové balení, ale i stroji na fi xaci zboží na 
paletách. Robotizovaný systém dopravy a uskladnění palet 
ve skladu výrobků dotváří celý proces od příjmu cukru až do 
balicího provozu a uskladnění.

Rok od roku stoupala celková výroba balicího centra. 
V současnosti se ročně zabalí průměrně 70 tisíc tun cukru. 
V sezoně 2011/12 se v Mělníce zabalilo rekordní množ-
ství cukru ve výši 100 tisíc tun. Největší zastoupení má 
kilogramové balení krystalu a krupice, dále pak moučka 
a menší část tvoří ostatní, avšak oku lahodící výrobky, jako 
jsou kostky, cukr bridge a hygienické balení. Čas od času 
opustí výrobní linku i homoličky pro reklamní účely. Výrobky 
jsou baleny v rozmezí od 4 g po 50 kg. Pro maloobchod je to 
nejvíce v 1kg balení, případně v 0,5kg a 4 nebo 5g balení. Pro 
větší odběratele lze zabalit například moučku o hmotnosti 
10, 15 nebo 25 kg, případně do plastových lahviček 0,5 kg.
Cukr je balen převážně pro tuzemský trh, ale mělnickou 
stopu zákazníci naleznou také ve Francii, na Slovensku, 
v Německu, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku či Španělsku.

Cukr z Mělníka proudí bez přerušení jediné výrobní 
sezony již 150 let. To skutečně není málo, je to vizitka nejenom 
odborných zkušeností a dobré práce českých cukrovarníků, 
ale také obchodního kumštu, který jim nikdy nechyběl. Lze 
tedy vyslovit ke kulatému výročí přání, aby tomu tak by lo 
i nadále.

Ing. Daniel Froněk
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Sladká Sicílie
LADISLAV STEINHAUSER

La dolce vita, broukne kdosi znuděně od baru, asi aby se mu 
vybavilo sladké italské nicnedělání, dovolená anebo poled-

ní siesta u náprstku skvělé černé kávy. La bella Italia. Ospalé 
ráno, dlouhý oběd a ještě delší noční život, celodenní azuro 
nad hlavou, slaná voda po bradu, koktejl ozdobený červenou 
třešničkou. Co víc si přát? Jak jinak si představit zaslouženou 
válecí dovolenou? Je ale italská bota opravdu tak sladká?

Ve škole nás učili, že sever není jih, rozdíly v mentalitě 
i jiných možnostech a představách přece spustily už válku 
severu proti jihu a toužený mír pozdvihl do výšin až rozevláté 
americké strips and stars. Italská bota má také sever a jih, ale 
sama se sebou neválčí. Proč by? Živá ale je! Jednou frfl á pod-
rážka či špička, že do ní teče, římské koleno naříká, že potře-
buje zákrok ortopeda, neapolský kotník peprně nadává, že 
už léta trpí artritidou a všichni na něj, a shora, z míst odkud 
každá noha vyrůstá, je popichují veselící se příznivci AC či 
FC, že je třeba nefňukat a zabrat, a když ze zadní části cosi 
odfrkne a kdosi zdvihne varovný prst, aby nezapomněli, že 
už léta žádají, aby měli alespoň prkénko na záchodě v suchu, 
usrkne si Sicilan vína, zadívá se do jeho jisker připomínají-
cích rozzlobené sopky a zakroutí hlavou. Kolikrát nás už ta 
jejich či naše bota nakopla? Kolik už ten jejich benátský nej-
větší poklopec na světě budovaný drahná léta v laguně náš 
stát stál? A co vůbec v tom věčném městě dělají? Kdopak tady 
dneska vládne? Vždyť to stádo u koryta se střídá jako krávy na 
dojícím karuselu, a s nimi jejich sliby, představy a koncepce. 
Ó Ty Bože, že i Ty se divíš, že to přesto funguje. Ta naše sladká 
Itálie! Zapomenutá Sicílie.

„Právě jsme přistáli na Aeroporto di Palermo Falcone 
e Borsellino,“ zazní melodicky z reproduktorů do poloprázd-
ného letadla, které ale z Vídně vyletělo plné do posledního 
sedadla. Téměř všichni, vlastně úplně všichni, kteří přiletěli 
nic nedělat, vystoupili v Catanii, blízko plážím a centru zábavy. 
V kabině se ozývá nedočkavé cvakání pásů, byť ještě svítí neon: 
Připoutejte se! Vítejte v Palermu, v hlavním městě skuteč-
ných vládců Itálie! Cože? Kdo to řekl? S chobotnicí už přece 
zatočil Inspektor Corrado Cattani na konci tisíciletí! Viděl 
jsem to v televizi! Mafi e? Tady na Sicílii? V tomto tisíciletí?

Kdyby mafie psala i historii, jistě by o ní nikdo ani 
nevěděl. Vznikla a fungovala jako tajné bratrstvo, přísná a cti-
hodná la Mafi a! Sicilané si po staletí nemohli sami vládnout 
a odsud pramení jejich nevraživost vůči ofi ciálním úřadům. 
Státní autorita je nepřítel! Jen do nás kopou! Ta jejich špičatá 

bota! Budeme si vládnout sami a po svém! Historie prověřila, 
že nejjednodušší je to menším či větším násilím. Obyčejní lidé 
přece potřebují silného vládce, ke kterému vzhlíží s úctou, pro 
jistotu někdy i s hrůzou. Capo di Tutti Capi – Šéfe šéfů! Padre! 
Jsem vám zavázán. Políbení ruky a ruka je v rukávu. Bratře, 
nezapomínej, že náš zákon je omerta – mlčení. Jsme rodina 
a o všechny členy se postaráme! Za pár drobných všechno 
zařídíme. To je naše smlouva – oferta, Uomino D‘onore.

Palermo je městem plným protikladů, i proto má svou 
kouzelnou atmosféru. Tu mu nikdo neodpáře, i kdyby se zde 
návštěvník cítil, kulantně řečeno, nějak neevropsky. Logicky. 
Jih Evropy byl vždy vystaven arabskému tlaku, a máte snad 
dnes pocit, že je tomu jinak? Italské ostrovy jsou z Afriky nej-
bližším a nejsnadněji dosažitelným evropským prostorem. 
Dlouho zde vládli Normané, potomci Vikingů, a to oni vytla-
čili po dvou stech letech Araby, kteří Sicílii ovládali. Vládli ale 
chytře, převzali vše, co Arabové uměli. Píše se, že Normané 
nastolili období největšího rozkvětu, a pravdou je, že po nich 
dodnes zůstaly nejpřepychovější paláce a stavby – Palazzo 
dei Normanni, katedrála Santa Vergine Maria Assunta, 
kostel San Giovanni degli Eremiti s pěti orientálními kupo-
lemi, mešitou a křížovou chodbou a samozřejmě úžasná 
Cappella Palatina už zcela nepokrytě vybudovaná v arabsko-
-byzantsko-normanském mixu. Zde je pohřbený i Fridrich II. 
Štaufský, římský císař, který ještě jako sicilský král potvrdil 
Přemysla Otakara I. českým králem s právem dědičným. 
Pravda, dekret mu tehdy předal v Bazileji, ale s pečetí sicil-
skou, jinou tehdy ještě Fridrich neměl. Zlatá bula sicilská 
a Češi měli skutečné království a krále, který už byl králem 
opravdovým, dědičným a evropským.

Palermo už dnes svůj dávný celoevropský vliv ztratilo. 
Zůstal jen onen historický, na mnoha místech i dost omšelý. 

Palermo
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Majestátnost paláců z lesklého mramoru září v kontrastu 
s oprýskanými zdmi domů a železných balkonů plných prádla 
visících do úzkých uliček. Chaos, hluk, smích, klaksony, 
téměř žádné semafory. Jede ten, kdo může a kdo se méně 
bojí. Semafory zdržují! Hlavní ulice tepe, ale když zahnete 
za druhý roh, kam už není vidět, asi se leknete a řadíte zpá-
tečku. A když narazíte na bleší trhy, sáhnete si do kapsy, jestli 
máte pas – dýchne na vás Afrika. Město má orientální náboj 
a zdejší arabské či židovské čtvrti si na nic nehrají, žádné chrá-
něné území a dotace, aby domy někdo oživil, žijí si samy svým 
životem a ve svém stylu i rytmu.

Kamže dál? Kdepak na východ do napěchovaného turis-
tického ráje, kormidlo na západ, pak dolů, kousek na východ 
a hurá jádrem ostrova na sever. Tudy, kde Sicílie žije. Přesněji, 
kde žijí Sicilané. Poznáte to jednoduše – v hospodách s vámi 
mluví italsky, na angličtinu, natož němčinu se zarputile šklebí 
a odpovídají italsky. Jo, španělština, to je jiná, s tou se domlu-
víte. To na východní straně ostrova, v onom turistickém ráji, 
se číšník zaposlouchá a hned na vás vyhrne i ruštinu. Abych 
nezapomněl, samozřejmě, že i úsměv je tam za jiné ceny. To 
dá rozum, ne?

V malém městečku utopeném kdesi v horách bylo 
v neděli vymeteno, nikde nikdo. Žaludek brblal, ale nebylo, 
koho se na kdepak dobrou, ale už jakoukoliv restauraci zeptat. 
Zavřeno. V cukrárně nám paní poradila a po chvíli konečně 
sedáme k malému stolečku. Obsluha v bílých košilích a čer-
ných kalhotách vykasaných a pevně upnutých přes břicho až 

pod hrudník běhá kolem tří dlouhých stolů. Všechny jak přes 
kopírák. V čele padre, po obou stranách se střídají synové 
a zeťové, naproti nim manželka, dcery a snachy a na konci 
děti. Vše má svůj řád, i blahosklonné úsměvy rodinného 
bosse a jeho časté přípitky. Jídlo bylo výborné, víno samo-
zřejmě a káva? Manželka si objednala cappuccino. Číšník 
si přejel dlaní lesklé dozadu ulíznuté vlasy, jako by vyháněl 
starosti. „Po obědě se pije káva,“ namítnul. „Prosím tedy 
s mlékem.“ Naklonil k nám hlavu, že asi špatně slyší, a pro-
hodil. „Signora, káva se pije bez mléka,“ a když se pokusila 

o další protest, otočil se na podpatku a prohodil, že jim koza 
včera chcípla. Bez dalších komentářů před nás oba po chvilce 
postavil maličké ristretto. 

Už delší dobu jsme se motali mezi skalnatými kopečky. 
Divná věc, žádná vesnice. Jako po vymření a přitom sem tam 
na nás z kopce shlížel hřbitov s pečlivě vybílenými domečky. 
Něco svítilo na dálku, vypadalo to jako fóliovníky, z blízka bílé 
betonové kvádry. Mapa města v poměru jedna ku jedné. Co 
dva metry vysoký špalek betonu, to dům, který tady stával. 
Gibellina. Creto di Burri. Sicilský umělec Alberto Burri zde 
realizoval svůj sen, obnovil po ničivém zemětřesení Terre-
moto del Belice z roku 1968 vesnici Gibelino tak, že ji těžko 
co kdy smete. Páni, to je ale betonu! Čert ví, co je pod ním 
všechno přikryto. Popojedeme! Jenže silnice končí u brány. 
Kdepak u závory, pořádné železné brány. Za ní město duchů, 
Poggioreale. Tady se naopak nechalo město svému osudu, 

Sem do Erice se jezdí vyhlášené závody do vrchu

Sůl marsala je mezi kuchaři vyhlášená

Creto di Burri
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všichni odešli. Tehdy přišlo o střechu nad hlavou na sto tisíc 
osob, stovky mrtvých, tisíce zraněných. Přelézáme přes zeď, 
nebyli jsme první, před námi se troskami courala anglicky 
mluvící trojice. Proč by mělo cokoli spadnout zrovna teď a na 
nás? Vcházíme přes trosky do propadlého kostela, na radnici, 
poštu, zíráme na velikost vzorně vydlážděného náměstí. Na 
místě kašny ale stála dřevěná skládací židle. Neposaďte se! 
Pokochat se? Zmarem? Ne! Ohnout hlavu nad obrovskou 
silou Země a polknout hořkou pilulku pokory. Člověče, věř, 
že prachem jsi…

Západní sicilské pobřeží především od Trapani do Mar-
sala je typické produkcí mořské soli. Mělké nádrže, saliny, se 
napouští mořskou vodou a nechávají se vysychat. Zdejším 
pomocníkem pro čerpání vody nebo mletí soli jsou odedávna 
větrné mlýny, které jsou na přímořské rovině vidět z daleka. 
Stojí za to se mezi saliny podívat? Rozhodně, vždyť mořská 
sůl marsala je mezi kuchaři dodnes pojmem. 

Jen co ale odbočíte do vnitrozemí, obklopí vás vino-
hrady. Sicílie je přece hned po regionu Veneto druhým nej-
větším italským producentem vína, vinná réva se zde pěstuje 
na sto sedmdesáti tisíci hektarech. Ostrov a přilehlé ostrůvky 
mají velmi příznivé podmínky pro pěstování vinné révy, léta 
jsou horká s velmi nízkými srážkami a vinice se nacházejí 
v relativně vysokých nadmořských výškách s výraznými tep-
lotními rozdíly mezi dnem a nocí. Nejpěstovanější modrou 
odrůdou je Nero d’Avola, v oblasti Etny pak Nerello Mascalese 

San Vito lo Capo je severozápadním výběžkem ostrova

Vinice v okolí Marsaly

Moderní technologie, nové sudy. To je současné sicilské vinařství

a Nerello Cappuccio, zatímco z bílých domácích odrůd pře-
vládají Grillo, Carricante, Catarrato a Insolia, z mezinárod-
ních odrůd jsou nejpopulárnější Syrah, Merlot, Chardonnay 
a Cabernet Sauvignon. Vína jsou proslavená svojí minera-
litou, danou sopečnou půdou, ale také mohutným tělem, 
plností a vyšším obsahem alkoholu běžně přes třináct 
procent.

Sicílii ale mezinárodně proslavila vína fortifikovaná, 
zvláštní, že všechna vděčí za jejich světovou slávu Angli-
čanům. Proslavili sherry, portské i madeiru a nejinak tomu 
bylo i u vína marsala. Liverpoolský obchodník John Wood-
house jím byl v roce 1773 nadšený a začal je do Anglie vyvážet. 
Víte, jak je nazval? Perpetum, protože vinaři do starého vína 
přidávali mladé, a sud tak byl neustále plný. Na popularitě 
vína se podepsal i tehdy ještě víceadmirál Nelson, který velel 
anglickému středomořskému loďstvu a víno marsala dával 
námořníkům nalévat místo rumu. Mělo úspěch, ale pravdou 
je, že je nakonec z anglického a i ze světového trhu objemově 
vytlačilo portské, které mělo na britské ostrovy mnohem 
blíže. Základem vína marsala je dokvašené víno převážně 
z odrůd Grillo, Catarratto či Inzolia, dolihované na minimálně 
17, obvykle nad 19 % alkoholu. Marsala musí zrát v sudech 
minimálně rok, základem je fine, používané především 
v kuchyni, superiore zraje dva roky, vergine pět a reserva 
nebo stravechio deset let. Nabízí se jako suchá, polosuchá 
a také sladká. Není vínem k pití, ale jako vynikající ape-
ritiv či dezertní víno k sýrům. K návštěvě doporučuji hledat 
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sklepy podle městské vinařské stezky, nikoli podle turistic-
kých informací, které doporučují v zásadě jen dvě největší 
vinařské fi rmy, a to Florio a Pellegrino, kde projdou denně 
masy turistů, zkuste třeba rodinné vinařství Frazzita.

Kousek dál na východ alespoň na chvíli skály, mokřiny 
a slaniska vystřídala placka, jediné pláže, kde se mohli a v čer-
venci 1943 i vylodili spojenci. Jinde to moc nejde, malé pláže 
mezi skalami, tolik populární mezi turisty, vojákům stačit 
nemohly. Kde jinde tedy mohli Němci útok čekat? Jenže tajná 
služba MI5 Hitlera převezla, hodila mu návnadu. Čekali na ni 
několik týdnů, až se nakonec z londýnské márnice ozvali: opilý 
muž se utopil. Hurá! Oblékli ho do důstojnické uniformy, dostal 
doklady, k ruce mu připevnili na řetízek kufřík s dokumenty 
a mapami pro vylodění v Řecku a nechali mrtvolu vyplavit kdesi 
ve Francii mořem. Německá rozvědka prověřila, co se dalo, 
a uvěřila. Operace Mincemeat – Mleté maso, zabrala a vylodění 
na Sicílii pod krycím názvem Husky proběhlo hladce. Pomohla 
prý i mafi e, která se s Mussolinim moc nemusela. Než fašisté, 
kteří měli mafi i podobné metody, raději demokraté! Mafi e zave-
lela a italští vojáci se houfně vzdávali. Osvobození Sicílie byla 
proti pevninské Itálii procházkou mezi vinicemi.

Cesta přes hornatý střed ostrova je nádherná, ale kli-
katá, vždyť od roku 1906 se zde jezdí jeden z nejnáročnějších 
závodů světa – Targa Florio. Češi ho dobře znají, vždyť v něm 
hned napoprvé dojela na pátém místě a první mezi amatéry 
paní Eliška Junková. Byla to velká sláva, na podzim na ni po 
devadesáti letech vzpomněl i náš prezident při udělování stát-
ních vyznamenání. Stačí se jen protáhnout nějakou tou vlá-
senkou mezi skalami, kouknout do propasti a pochopíte, co 
tady museli řidiči svých pekelných Buggatek a Alf na štěrko-
vých cestách umět a zvládnout. A dnes? Dnes je to báječná 
projížďka po perfektním asfaltu s úžasnými výhledy přes 
betonové zídky. Zvláštní je, že moc bláznů, kteří by si hráli na 
závodníky, tady nepotkáte, ale že vám někdo dá v zatáčce či 
křižovatce přednost anebo couvne, s tím počítejte. Stačí mu 
jen poděkovat úsměvem a zdviženými prsty nad volantem. 
I on má radost, třeba jen proto, že ví, jak s nenadálou šlamas-
tikou rychle zatočit. Toto poznání jsem si zabalil a vzal domů. 
A věřte nevěřte, i já mám fajn pocit, když na mě zabliká či 
zamává ten, který se nemůže dostat do kolony či z ní odbočit 
na našich přecpaných silnicích. 

�

Severní pobřeží  

Moře jen pro domácíKdepak utečenecký tábor, pěstování paprik
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www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství
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Krkonošská 
hospůdka

PRVNÍ VLAŠTOVKA, 
NEBO NAOPAK BÍLÁ VRÁNA 

MEZI PRAŽSKÝMI PIVNICEMI?

Ing. IVAN JEMELKA

Před dvěma lety provedl internetový server Aktualne.cz 
průzkum na základě hodnocení uživatelů serverů Goo-

gle, Foursquare, Facebook, Tripadvisor a dalších, které piv-
nice v Praze jsou mezi návštěvníky sociálních sítí považovány 
za nejlepší. K prvním třem takovým podnikům patřila i Krko-
nošská hospůdka v Dejvicích.

Přívětivý lokál na tichém místě

Krkonošská hospůdka se nachází v ulici Muchova 7, na 
rozhraní frekventované části Prahy 6, kterou představuje ulice 
Marie Horákové se stanicí metra Hradčanská a poklidnou 
vilovou čtvrtí, kde sídlí řada zastupitelských úřadů cizích 
států včetně ruského velvyslanectví a rezidence amerického 
ambasadora.

Sama Muchova je krátká a tichá ulice. Pivnici najdete 
v suterénu klasického, ale nevelkého prvorepublikové čin-
žáku. Pokud vstoupíte a sejdete po několika schodech do 
lokálu, ocitnete se, díky oknům, v dobře osvětlené místnosti, 
jejíž jas ještě zvýrazňuje nábytek za sibiřské borovice a teplé 
pastelové barvy zdí. Prostor to je nevelký – i se salonkem 
46 míst. Výčep je umístěn v nejtmavším koutě vpravo. Interiér 
je zařízen velmi jednoduše a účelně, neokázale a s minimali-
stickým vkusem. Dalo by se možná říci v pravém protikladu 
k robustním, tmavým hospodám belgického typu. Vnitřek 
Krkonošské hospůdky prostě působí vstřícně, pozitivně a roz-
hodně ne neosobně.

Your bar is, where they know you 
by your name

Koncept Krkonošské hospůdky je založen na skvěle 
ošetřovaném, v Praze téměř neznámém, pivu z krkonošských 
i dalších lokálních pivovarů a maximální vstřícnosti k hostům. 
Pravidelné návštěvníky, kterých je většina, personál oslovuje 
jménem, obyčejně zná jejich chuťové preference, ale i jejich 
osobní příběhy, záliby, zvyky a podobně. Většina klientely 
jsou lidé z okolí a snahou majitele podniku Davida Housy je, 
aby se návštěva jeho hospůdky stala součástí jejich denního 
rituálu, respektive aby se stala součástí jejich domácí pohody. 
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Tato představa v Housovi postupně zrála na základě teore-
tické i praktické zkušenosti, jak důležité v podnikání i v životě 
je, vážit si lidí a mít snahu dovědět se o nich co nejvíc, poro-
zumět jim a nezapomínat na setkání s nimi. „Klientela je 
totální mix. Studenti z ČVUT, důchodci, páry starší, mladší… 
důležité je, jak se říká v Americe: ,Your bar is, where they know 
you by your name (tvůj bar jen ten, kde tě znají jménem). Napří-
klad sem chodí pán, který bydlí o tři ulice dál. Dá si dva malý 
Krakonoše a dva fernety a někdy přinese ze zahrady dva koše 
meruněk. Moje hospoda možná trochu začala patřit do jeho 
života,‘“ myslí si Housa.

Krakonoš, lokální piva i vlastní Bob a Dave

Pokud se jedná o volbu značky čepovaného piva, u Hou-
seho to bylo osobní, protože v Krkonoších má kamarády 
a jezdí tam už řadu let lyžovat a v létě chodit po horách. Šíři 
nabídky zvolil podle vlastní zkušenosti, totiž, že pro kvalitu 
piva je únosné mít na čepu jen tolik druhů, kolik se jich za 
den vytočí. Tedy, aby pivo bylo stále čerstvé a neztrácelo chuť. 
Nanejvýš čtyři sorty. Módní pivní bary s dvaceti pípami podle 
Housy nedávají z hlediska ošetření piva moc smysl. Housa 
tedy začal s pivy z trutnovského pivovaru Krakonoš a z pivo-
varu Nová Paka. Pak přibyly regionální pivovary Harrachov, 
Dobruška, Polička a další. Brzy přišly i svrchně kvašená piva. 
Za osm let existence se v Krkonošské hospůdce představilo 
již více než několik stovek značek piv. Dnes se nabídka mění 
každý den, ale Krakonoš zůstává stálicí. Zvláštností podniku 
je vlastní značkové pivo s ochrannou známkou Bob a Dave. 
Jde o hořkou jedenáctku a vaří jej Robert Franěk, původně 
sládek ve vrchlabském pivovaru Hendrych. A Housa to pivo 
Bob a Dave točí. Oba jsou kamarádi již osm let.

Hospoda, kam lidi chodí 
jako do svého obýváku

Housa příležitostně pracoval v gastronomii již na střední 
škole a poté studoval vysokou školu hotelovou, obor hotel-
nictví a cestovní ruch. V rámci studijní programu Work and 
Travel navštívil americký Cleveland a také Minnesotu. V USA 
získal práci jako číšník v resortu Bluefi n Bay Family u Lake 
Superior. Celkem tam strávil dva a půl roku.

Po ukončení studia Housa nastoupil do developerské 
společnosti Orco Property Group. Pracoval v týmu, který 
měl na starosti vybavení hotelů ve správě této fi rmy v Chor-
vatsku, Rusku, Německu a Polsku. V roce 2008, po vypuk-
nutí fi nanční krize, se však Housa ocitl bez práce a nedařilo 
se mu odpovídající nové místo najít. Tehdy se rozhodl vrátit 
k tomu, co ho vždy bavilo, ke gastronomii, či spíš ke kontaktu 
s lidmi a nejlépe u piva. Půjčil si a našel sice zanedbaný, ale 
z hlediska umístění a stavebních dispozic ideální prostor pro 
svůj podnikatelský záměr: neprosperující kavárnu v Muchově 
ulici. „Chci dělat malou, rodinou, komorní hospůdku, kde budu 
všechny hosty znát a kam budou ty lidi chodit jako domů, do 
obejváku,“ řekl tehdy Housa majitelům domu, když si od nich 
v roce 2012 suterén pronajímal.

O víkendech zavřeno

Krkonošská hospůdka má o víkendech zavřeno. Je to 
trochu neobvyklé, ale má to prozaický důvod. Původně byl 
podnik otevřený šest dnů v týdnu s minimem personálu, ale po 
čtyřech letech Housa zjistil, že takhle dál pokračovat nemůže. 
V současné době zaměstnává brigádníky a otevřeno má pouze 
ve všední den od tří do deseti. Kuchyň je kvůli provozním pod-
mínkám skromná. V nabídce jsou uzeniny z Řeznictví Kazda 
z Úpice u Trutnova a pár dalších typických hospodských stu-
dených jídel, jako například nakládaný hermelín.

Že by renesance 
tradiční české pivní kultury?

Krkonošská hospůdka je svým způsobem renesancí 
tradičních pražských hospod, které kdysi bývaly ve všech 
čtvrtích skoro na každém rohu a scházeli se tam lidé ze sou-
sedství, kteří se navzájem znali, a skrze takový lokál pěstovali 
společenský život, který často ve svých důsledcích přesahoval 
práh pivnice.

Kdysi dávno, v době, kdy neexistoval internet, e-mail 
ani sociální sítě, byla místní hospoda, kromě telefonu a pošty, 
obvyklé místo, kde mohl člověk ty druhé z okolí poznat, 
komunikovat s nimi a najít si mezi nimi i přátele. Každý 
takový pod nik představoval jakousi širší rodinu a jeho hosté 
to tak chápali a těšili se na to, až budou moci být zase spolu. 
Majitel Krkonošské hospůdky House to řekl správně. Když 
ho budeme parafrázovat: Tvoje hospoda je ta, kde vědí, jak se 
jmenuješ. Bohužel moc takových zatím v Praze není. �
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Ing. TOMÁŠ JAVŮREK, 
ředitel Střední vinařské školy Valtice, 

příspěvkové organizace

Historie školy

15. listopadu 2019 uplynulo přesně 146 let od doby, kdy bylo 
zahájeno vyučování na Střední vinařské škole ve Valticích. 

Vše začalo už v roce 1855, kdy byl ve Valticích založen spolek 
pro zemědělství a vinařství, mající za cíl povznést v těch le-
tech upadající vinohradnictví a vinařství. V roce 1871 požádal 

spolek v čele s okresním soudcem Georgem Groberem a s vý-
znamnou podporou knížete Jana II. z Liechtensteina o zřízení 
Vinařsko-ovocnické školy ve Valticích. Roku 1872 Dolnora-
kouský zemský sněm povolil zřízení školy, kníže škole věno-
val prostory a pozemky bývalého Františkánského kláštera, 
opuštěného řádem již v roce 1804, a 15. listopadu 1873 byla 
zahájena jednoletá výuka. Pro velký zájem a důležitost uplat-
nění se roku 1877 škola změnila na dvouletou Rolnicko-ovoc-
nicko-vinařskou školu. Jednalo se o dvouleté studium, které 
mělo vyškolit rolnickou mládež jak po stránce teoretické, tak 
i po stránce praktického výcviku. 

Ráz školy se v průběhu staletí měnil, ale díky ideálním 
přírodním podmínkám a jedinečnému zaměření škola pře-
čkala všechny politické změny včetně dvou světových válek. 
Byla přistavěna nová budova školy, internát, tělocvična, vybu-
dováno vlastní školní hospodářství. Stejně jako škola samotná 
se vyvíjely a měnily vyučované obory. Poslední významná 
změna nastala v roce 2003, kdy došlo ke sloučení se Středním 
odborným učilištěm zemědělským v Lednici a škola rozšířila 
výukovou nabídku o učební obory Zahradník, Prodavačka 
a nástavbové studium v oboru Podnikání. 

Vinařská škola Valtice je jedinou vinařskou školou v ČR. 
Za dobu své dlouholeté činnosti vychovala tisíce odborníků 
tvořící páteř moravského a českého vinařství a vybudovala 
špičkové zázemí pro teoretickou i praktickou výuku.

Škola, která žije vínem
JEDINÁ ŠKOLA V ČR NABÍZEJÍCÍ STUDIUM 

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
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Současnost

V současné době se jedná o menší školu rodinného 
typu s důrazem na folklór a tradice a s osobním přístupem 
pedagogů k žákům. Škola nabízí ke studiu dva obory zakon-
čené maturitní zkouškou Vinohradnictví a Agropodnikání 
se zaměřením na vinařskou turistiku a someliérství. Tři 
učební obory, a to Zahradník se zaměřením na vinohrad-
nictví a vinařství, Zahradník se zaměřením na floristiku 
a Prodavačka se zaměřením na aranžování a prodej květin. 
Současnou nabídku oborů doplňuje nástavbové studium 
Podnikání. 

V roce 2016 byla vinařská škola, jako jediná svého druhu 
v republice, vybrána výběrovou komisí Ministerstva země-
dělství mezi tzv. centra odborné přípravy. Národní dotační 
program Centra odborné přípravy je stanoven na dobu pěti 
let. Během tohoto období je škole poskytována dotace na 
modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůc-
kami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní 
odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budou-
cího povolání. 

Škola obhospodařuje 8 ha sadů a 35 ha vinic v katastru 
Valtice, které jsou osázeny širokou skladbou odrůd révy 
vinné. Skvělá vína z odrůd SZ a RR škola produkuje v rámci 
sdružení VOC Valtice, které vzniklo v roce 2015 a jehož je sou-
částí. 

Vlastní školní hospodářství

Velkou přidanou hodnotou vinařské školy je vlastní školní 
hospodářství, na kterém probíhá odborná praxe žáků. Praxe je 
realizována na ploše 50 ha a zahrnuje tato významná střediska: 

Školní sklep Venerie zajišťuje zpracování hroznů ze 
školních vinic a výrobu vína nejmodernějšími metodami 
a výrobními postupy. Roční produkce je cca 80 tis. lahví vína 
a žáci se zde učí zpracovávat hrozny v podmínkách středně 
velké, moderně vybavené fi rmy. Rovněž si sami vyrábí své 
vlastní víno, tzv. mikrovzorky, které ve fi nální podobě prezen-
tují u praktické maturitní zkoušky. 

 Prezentační sklep Pod Starou ředitelnou slouží 
jako vinotéka a je využíván pro degustace a prezentaci škol-
ního vína. Cílem tohoto střediska je naučit žáky prezentovat 
výrobky se zaměřením na přímý prodej, vinařskou turistiku 
a komunikaci se zákazníky. 

Školní agrolaboratoř je akreditovaná pro Státní země-
dělskou a potravinářskou inspekci, provádí akreditované 
rozbory vína a moštu pro vinařské podniky i drobné vinaře, 
rozbory půdy a vody pro širokou veřejnost. 

Školní lihovar 
a pěstitelská pálenice 
zpracovává ovoce ze 
školních sadů až do 
finálního výrobku. Li-
hovar i pálenice slou-
ží rovněž veřejnosti 
k pěstitelskému pálení. 
Žáci školy tak mají 
jedinečnou možnost se
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seznámit s technologickým procesem výroby destilátů i s dal-
šími kroky nezbytnými při výrobě pálenky od zpracování 
a macerování ovoce až po lahvování a kolkování. Díky šetr-
nému zpracování s velkým podílem ruční práce a špičkové 
destilaci jsou pálenky velmi jemné, čisté s osobitým charak-
terem daného ovoce. Důkazem je 1. místo v soutěži Zlatá chuť 
Jižní Moravy v roce 2019 za školní slivovici. 

 Školní moštárna slouží ke zpracování ovoce ze školních 
sadů i vinic. Cílem praxe v moštárně je naučit žáky zpracování 
produktů moštováním, a to rovnou v biokvalitě. Produktem 
jsou 100% šťávy z vylisovaného čerstvého ovoce se zacho-
vaným obsahem vlákniny, vitaminů a minerálů. Tyto šťávy 
jsou ošetřeny pouze pasterizací a neobsahují žádné chemické 
konzervanty, barviva ani sladila. 

Školní prodejna Rolnička je využívána pro praxi stu-
dentů oboru Agropodnikání a Prodavačka a slouží k prodeji 
školních výrobků a výpěstků, zahradnických a vinařských 
potřeb. 

Zahradnické centrum Františkánská zahrada zahr-
nuje pěstební pozemky, výrobní skleníky a laboratoř in-vitro. 
V areálu zahrady probíhá odborný výcvik učebních oborů. Ve 
sklenících žáci pěstují rostliny, které následně nabízí k pro-
deji veřejnosti. Na jaře květiny do truhlíků, trvalky a skalničky 
na záhony. Školní sazenice rajčat, paprik a jiné zeleniny jsou 
velmi oblíbené v širokém okolí. Kromě květin a zeleniny se 
zde pěstují také netradiční  a v současné době velmi oblíbené  
léčivé rostliny. Samozřejmostí jsou aranžérské služby, deko-
race a vazby pro různé příležitosti – Velikonoce, Dušičky, 
smuteční vazba, Vánoce, dekorace plesů, svateb aj.

Centrum Excelence je nejnovější součástí školy, slou-
žící jako školicí centrum pro prvotní i celoživotní vzdělávání. 
Jeho výstavba byla pro vinařství a vinohradnictví v České 
republice významným počinem celostátního významu. Ve 
spolupráci s Národním vinařským centrem tak nové repre-
zentační prostory slouží pro pořádání vinařských kongresů, 
konferencí a významných nominačních výstav ČR. 

Praktická cvičení z chovu zvířat v oboru Agropodni-
kání jsou realizována v Malé školní farmě, jejíž součástí jsou 
i školní úly pro výuku včelařství. 

 

 Valtické vinobraní 

Velkým zážitkem pro všechny žáky, město i tisíce účast-
níků je Valtické vinobraní, největší vinařská akce ve Valticích, 
jehož je škola zakladatelem a významným spolupořadatelem. 
Studenti se podílejí na zajištění kulturního programu, např. 
scénkou Zarážání hory a slavnostní přísahou hotařů, každý 
rok vytvářejí tři obří hrozny úrody, které pak předají řediteli 
školy, starostovi města a řediteli Vinných sklepů Valtice jako 
zástupci zaměstnavatelů a profesních spolků. 

 

Valtické vinné trhy

Společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední 
vinařskou školou ve Valticích již řadu let organizují jednu 
z nejstarších a nejvěhlasnějších vinařských soutěží v ČR. 
Již samotné začátky výstavy, v roce 1967, byly spojeny se 
Střední vinařskou školou a po uplynutí dlouhých padesáti tří 
let je situace naprosto stejná. Valtické vinné trhy se stále opí-
rají o odbornou vinařskou školu a spolupráce s ní je zárukou 
profesionality a vysoké úrovně prestižní vinařské výstavy 
s mezinárodní účastí, na které se každoročně prezentuje 
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přes sto třicet vystavovatelů a počet vín se blíží k tisíci vzor-
kům. 

Žáci a pedagogové se spolupodílí na všech operacích, 
sběrem vzorků počínaje a samotnou výstavou konče. Hlavním 
přínosem pro žáky je pochopení a osvojení si zákonitostí 
a postupů organizace odborné výstavy vín, které využijí při 
přípravě tradičního Koštu rodičovských vín, jenž pod vedením 
odborného učitele pořádají ve třetím ročníku. Po absolvování 
školy pak budou díky nabytým zkušenostem schopni organi-
zovat výstavy a košty ve svých městech a vesnicích.

 

Soutěž v řezu révy vinné 

Již řadu let škola pořádá soutěž v řezu révy vinné pro 
žáky 3. a 4. ročníků, které se zúčastňují žáci i z jiných odbor-
ných zemědělských škol z ČR i zahraničí. Úkolem soutěží-
cích je ořezat ve stanoveném čase co nejvíce keřů, hodnotí se 
nejenom rychlost, ale i kvalita a čistota řezu. Vítězové školního 
kola postupují do celorepublikové soutěže, v níž se opako-
vaně umísťují na předních příčkách. Od roku 2018 je součástí 
soutěže mezinárodní odborný seminář zaměřený na nejno-
vější poznatky a problematiku z oblasti pěstování a zpraco-
vání révy vinné. V loňském roce bylo tématem Fytosanitární 
dopady klimatických změn na révu vinnou. V letošním roce 
přicházíme s tématem Sucho v krajině a dopady na pěstování 
révy vinné.

 
Projekty a spolupráce

Škola realizuje řadu projektů, v rámci kterých mohou 
studenti své praktické dovednosti otestovat v zahraničí, 
seznámit se s jejich provozem a technologiemi a zároveň také 
komunikovat v cizím jazyce. Již několik let fungují výměnné 
stáže studentů v partnerské vinařské škole v Riscle ve Francii 
a nově započala podobná spolupráce s vinařskou školou 
z Klosterneuburgu v Rakousku, obě aktivity vznikly s pod-
porou dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa. 
Součástí prohlubování jazykových zdatností našich žáků 
je i zapojení se do projektu Edison, na školu tak každý rok 
zavítá skupina mladých stážistů z různých částí světa, hlavní 
myšlenkou tohoto projektu je tolerance, omezení předsudků 
a stereotypů napříč všemi národy. Dlouhodobě také probí-
hají výměnné stáže studentů ve vinařské škole v Modre na 
Slovensku. V letošním školním roce studenti vycestovali 
s Erasmem+ za zkušenostmi do vinařských a zemědělských 
podniků do Maďarska. Motivovaní studenti se zúčastňují 
také mezinárodních vinařských a vinohradnických soutěží, 
např. Salon Agriculture Paris a European Wine Champion-
ship. 

Do projektů se zapojují také pedagogové školy. V letech 
2015–2017 byl realizován projekt „Optimalizace vinař-
ských vzdělávacích programů na vinařských školách v Mol-
davsku“. Jeho cílem bylo přispět k rozvoji vinařského sektoru 
v Moldavsku prostřednictvím propojení středního zeměděl-
ského vzdělání s potřebami trhu. V závěru minulého roku byl 
ukončen projekt OP VVV s názvem „Profesní rozvoj peda-
gogů“, v jehož průběhu si naši pedagogové zvyšovali svoji 
profesní kvalifi kaci. 

Ze života školy

Žáci učebních oborů se každoročně zúčastňují různých 
soutěží a vyvrcholením jejich snahy a píle bývá Tradiční 

vánoční výstava, která sklízí velké úspěchy nejen mezi 
valtickými občany.

Velikou chloubou naší školy je divadelní soubor Máňa. 
Kroužek funguje již šestým rokem a v závěru každého škol-
ního roku odehrají jeho členové nový divadelní kus. Výběr 
divadelních her je žánrově pestrý, od klasiky po současné 
autorské hry. Za léta hraní sesbíral soubor již několik ocenění 
a uznání. A rozdal všem divákům mnoho radosti. 

Další zajímavou volnočasovou aktivitou našich žáků je 
kroužek Angličtina ve vinařství, jež je v současné době veden 
studentem třetího ročníku, který se v loňském školním roce 
umístil na pátém místě celostátní soutěže v jazyce anglic-
kém. 

Skvělým počinem je rozhodnutí našich žáků založit další 
kroužek, jehož náplní je opravovat staré zemědělské stroje. 
Všechny stroje, jež původně sloužily k obdělávání našich pol-
ností, tak získávají nový lesk a budou opět díky jejich záslužné 
činnosti funkční.

Pokud Vás škola zaujala a chcete nahlédnout pod její 
pokličku, prohlédnout si všechna střediska nebo jen strávit 
příjemný den u výborného vína a cimbálové muziky, přijďte 
13. června 2020 na Den školy. Přijďte ochutnat jedinečnou 
školu. Přijděte, jste srdečně zváni.

www.svisv.cz
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Známe pravdu o mléce a mléčných výrobcích. 

Pozor na nepodložené mýty!
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Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ
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BrauBeviale 2019

doc. Ing. LADISLAV CHLÁDEK, CSc.,
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Klášter Poerta coeli, 

brána nebes se otvírá i díky pivovaru
Ing. JOSEF VACL, CSc.,

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE / PORT spol. s r. o.

75
Vývoj potravinářské legislativy klade stále větší 

požadavky na mlékárenské výrobce 
a jejich provozní a laboratorní diagnostiku

Ing. VÁCLAV BÁRTA,
MILCOM servis a. s.
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Mělník a cukr k sobě patří již 150 let

Ing. DANIEL FRONĚK
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LADISLAV STEINHAUSER

86
Krkonošská hospůdka
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There is currently consensus regarding the fact that 
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intersections will have the biggest impact in this century.
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Modern time allows consumers to learn 
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77
Mělník and sugar 

have belonged 
to each other for 150 years already 

Ing. DANIEL FRONĚK

About the history of the sugar mill in Mělník 
till now; prominent personalities were 

at its origin; 1913 is considered the key milestone; 
if concerns the produced sugar, 

Mělník was the biggest sugar mill 
for a number of decades. 

81
Sweet Sicilia 

LADISLAV STEINHAUSER

Reportage about travelling through 
the Italian Sicilia, history, countryside, salt, 

wine, etc. 

86
Krkonošská hospůdka

The first swallow, or on the contrary, 
rara avis among the beer pubs of Prague?

Ing. IVAN JEMELKA

An inviting pub at a quiet place...

88
The school that lives for wine 

The only school in the Czech Republic 
offering a study of viticulture 

and wine industry 
Ing. TOMÁŠ JAVŮREK,

The Secondary School of Wine Industry Valtice, 

organization receiving contributions from the state budget 

About the history and present days 
of the school.
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